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August Bondeson och den folkliga
vissången
Några reflexioner kring
August Bondesons Visbok
Av Agneta Lilja

Kort presentation av
August Bondeson
August Bondeson levde mellan åren 1854 och 1906. Han var till professionen läkare, från år 1899 stationerad i Göteborg. Men det är inte för
sina medicinska insatser han har gått till historien. Mest ihågkommen är
han sannolikt för sina romaner, noveller och skådespel samt för sina
folklivsskildringar, sagosamlingar och visutgåvor.
Bondeson gick i skola i Halmstad och Göteborg och studerade därefter
i Uppsala, där han avlade med. lic.-examen år 1889. Under Uppsalaåren
var han aktiv inom Bohusläns och Hallands landsmålsförening, en sammanslutning inom studentnationen, där man bl. a. intresserade sig för att
dokumentera hembygdens dialekter och folkminnen. Där var han en
välsedd medlem som uppträdde med improvisationer och fiolspel bland
sina vänner. Bondeson var hallänning från Vessige socken och kände
starkt för sin hembygd och dess kultur. Med stöd från landsmålsföreningen kunde han också i förskingringen i Uppsala hålla detta engagemang levande. Han manifesterade även sitt ursprung med att något
originellt gå klädd i kläder av moderns hemvävda tyg och i stövlar
tillverkade av fadern som var skomakare. Redan i gymnasiet hade
Bondeson visat intresse för den folkliga kulturens olika yttringar och
med arv och inspiration hemifrån samt med impulser och uppmuntran
från landsmålsföreningen började han samla in och ge ut folklivsskildringar, visor, sagor och sägner. Särskilt förtjänar här hans två större
sagosamlingar, Halländska sagor (1880) och Svenska Folksagor (1882),
att omnämnas. Han författade också skådespel och berättelser i folklig
stil. En av hans förnämsta sagesmän när det gällde sagor var hans egen
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far, Karl Bondeson, som var en omvittnat stor berättartalang. Då August
Bondeson emellertid också betraktade sig själv som traditionsbärare, tog
han sig stora friheter med det material han hopbragte. Han bearbetade
uppteckningarna såväl språkligt som innehållsmässigt och drog sig inte
för att till sina publikationer sätta ihop fragment av en och samma saga
till en enda sammanhängande version. Inte heller avhöll han sig från att
blanda ihop upptecknad folktradition med hopdiktad sådan. Bondeson
var inte bara litterat; han var också mycket musikalisk och hans intresse
för visor och vissång väcktes tidigt. År 1878 kom en samling visor på
Ätradalens bygdemål ut, men sedan skulle det dröja fram till år 1903
innan han gjorde sin stora insats som vissamlare. Då utkom nämligen
August Bondesons Visbok, Folkets visor sådana de lefva och sjungas
ännu i vår tid. Den är väl jämte de ovan nämnda sagosamlingarna och
Skollärare John Chronschougs memoarer det idag mest bekanta av
Bondesons hand (SBL bd 5 s.413 if.; Sandklef 1956 s. 7 if.; Nyman 1979
s. 606 f.).

August Bondesons Visbok
Bondesons visbok utkom i två band i Stockholm 1903. Den innehåller
383 numrerade visor, en del kompletterade med varianter och alla med
melodier. Materialet till boken hade lämnats av drygt femtio personer.
Mestadels härrör det från västra och sydligaste Sverige. Innehållsmässigt är en rad visgenrer representerade i urvalet, men Bondeson har inte
själv ordnat visorna annat än efter sagesmännens namn och så ställt
dessa i strikt bokstavsordning. Biografiska uppgifter om meddelarna
saknas nästan helt. Oftast lämnas bara ett namn, en yrkestitel och tiden
för upptecknandet, varför bidragsgivarna förblir tämligen anonyma. Ett
undantag finns och det gäller sjömannen Adolf Olsson i Vallda, vilken
bidragit med inte mindre än 72 av vistexterna i boken.
Bondeson har noggrant angivit om de publicerade texterna är upptecknade »ur folkmun» eller är avskrifter ur skillingtryck. Det är dock lite
svårt att få grepp om vilka redigeringsprinciper han arbetat efter. I vissa
fall bibehåller han uppteckningens stavningssätt, medan han i andra fall
korrigerar och normaliserar. Ibland publicerar han fragmentariska texter
för att andra gånger komplettera sådana med varianter av mer fullständig
karaktär eller med texter ur skillingtryck. Man får inget intryck av att
han arbetat utifrån några fastställda principer och visboken kan därför
verka något inkonsekvent och ofullständig.
Under 1940-talet gav intendenten vid Varbergs Museum Albert Sandklef ut alla Bondesons tryckta arbeten i nyutgåva. Däribland kom också
visboken i två band (delarna VI och VII i serien). Sandklef fortsatte
sedan att intressera sig för Bondeson, speciellt kanske därför att museet
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år 1936 som gåva fått mottaga dennes barndomshem, Fågelboet i Vessige
socken, med all kvarlåtenskap. Sandklefs forskningar, som tycks vara
baserade på noggranna studier av Bondesons efterlämnade samlingar
och tryckta alster, resulterade 1956 i en monografi. Där behandlas
Bondesons alla olika verksamhetsområden, bl. a. arbetet med visorna.
Sandklef diskuterar i det sammanhanget förarbetena, materialanskaffningen och själva framväxandet och mottagandet av samlingen, men han
går egentligen inte in på de enskilda visorna eller vissamlingens relevans
i Bondesons egen samtid.
Avsikten med föreliggande artikel är främst att ge några synpunkter på
visboken samt att diskutera kring Bondesons källor och försöka sätta in
visboken i dess samtid med avseende på synen på den folkliga vissången.

August Bondesons efterlämnade samlingar
För att få en bild av Bondesons verksamhet som folklivsskildrare kan det
vara av intresse att se något på hans efterlämnade samlingar. Sedan 1917
förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) stora delar
av Bondesons efterlämnade material. Det har där accessionsnumren 351
och 34514. Samlingarna inlöstes från systersonen, kammarskrivare Bonde Bondeson, med hjälp av medel som i huvudsak tiggts ihop. Den som
framför allt skötte detta var skriftställaren och journalisten Märta TammGötlind, vars make Johan Götlind var verksam vid arkivet. Samlingarna
delades snart mellan Uppsala Universitetsbibliotek (UUB) och arkivet,
varvid vissa delar som ansågs ha »blott litterärt eller biografiskt värde»
överläts till UUB (accessionskatalog ULMA D VII a:2).
Utöver materialet i ULMA och UUB finns dessutom i Varbergs
Museum (VMA) en större Bondesonsamling. I denna ingår bl. a. ett antal
originalmanuskript innehållande visor och melodier, vilka direkt kan
knytas till insamlingen till visboken. Genom tillmötesgående från VMA
har detta material kunnat kopieras och kopiorna har nu lagts till ULMA: s
samlingar.
I Bondesons efterlämnade samlingar i ULMA finns både manuskript
till de tryckta arbeten han gav ut och småtryck, brev och fältanteckningar i etnologiska och folkloristiska ämnen. En stor del av materialet
utgörs av visuppteckningar i original eller avskrifter, framför allt av
Bondesons egen hand. Det är detta omfattande material som ligger till
grund för resonemangen i denna artikel. Till merparten av visorna finns
ett 1956-59 av Svenskt visarkiv upprättat textbörjanregister, men samtliga visor är numera registrerade också i ULMA:s s. k. realkatalog, ett
sakregister till arkivets samlingar, och är således tillgängliga för forskning.
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Bondesons viskällor i ULMA
I ULMA finns ett stort antal vistexter som direkt kan knytas till Bondesons insamling av material till visboken. Dessa vistexter föreligger i
såväl originalhandlingar som avskrifter och utgör sammanlagt 2 210 stycken. Av dessa är 305 kopior ur VMA:s samlingar. Visorna finns i fem
omfattande accessioner. Här följer en översiktlig redogörelse för vad
dessa innehåller.
Accession 351D:11a utgör manuskript till den tryckta visboken. Den
innehåller 406 texter, varav 7 föreligger i originalmanuskript. Resten
består av avskrifter gjorda av Bondeson och hans medhjälpare. Till
texterna finns i nästan samtliga fall melodier. Delar man in materialet i
genrer, finner man att kärleksvisorna blir flest med 109 belägg eller c:a
27% av hela accessionen.
Accession 351D:1lb—g innehåller den stora avskriftssamlingen där
knappt 200 av visorna i 351D:11a kan beläggas. Antalet vistexter uppgår
här till sammantaget 1115, varav 326 eller 30% utgörs av originaluppteckningar. Resten är avskrifter av Bondeson och hans medhjälpare.
Även här är kärleksvisorna den största genren med 318 belägg eller
28,5% av det totala innehållet. Vistexterna härstammar företrädesvis
från västra och södra Sverige.
Accession 351D:33 består av smärre visböcker och visuppteckningar i
original, en del skillingtryck samt några få avskrifter av Bondesons hand.
Materialet omfattar inalles 149 visor, varav 37 eller knappt 25% tillhör
kärleksvisorna som även här är den största genren. Materialet kommer
till största delen från Bohuslän, Halland och Västergötland.
Accession 351D:16:1-3 omfattar tre handskrivna visböcker (s. k. vaxduksböcker) om sammanlagt 235 texter. Genremässigt är kärleksvisorna
flest med 59 belägg eller 25% av hela materialet. Samtliga visböcker kan
proveniensbestämmas till Göteborg.
Accession 34514:1-27 utgörs av kopior ur VMA. Detta material
omfattar 305 texter varav nästan samtliga i originalmanus i form av viseller notböcker. Här finns också några skillingtryck samt större samlingar av enbart noter. Kärleksvisorna är den största genren med 79 belägg
eller 26% av det totala innehållet. Visuppteckningarna härstammar mestadels från Halland.
I Bondesons efterlämnade samlingar i ULMA finns ytterligare visuppteckningar, men då dessa inte har något klart samband med insamlingen
för visboken har de lämnats därhän i detta sammanhang.
Av tablån nedan framgår vilka genrer som är representerade i Bondesons källor i ULMA. I alla accessioner saknas exempelvis vallvisorna.
Ett smärre antal s. k. obscena visor finns, men dessa har, i enlighet med
realkatalogens principer, räknats in under skämtvisorna. Som kan ses i

August Bondeson och den folkliga vissången

13

Tablå över förekommande genrer i Bondesons källor
(Enl. ULMA:s realkatalog)
Visgenre
Episka dikter
(Ballader, romanser och yngre
historiska visor)
(Episka dikter av skillingtryckstyp)
Lyrik
(Naturlyrik m. m.)
(Kärleksvisor)
Religiösa dikter
Lärodikter
Tillfällighetsdikter
Skämtvisor
Nidvisor
Ramsartade visor
Dryckesvisor
Bevärings- o. soldatvisor
Sjömansvisor
Emigrantvisor
Fångvisor
Yrkesvisor
Texter till låtar
Lusse-, staffans-, stjärngosse-,
jul- och majvisor
Barnvisor
Fragment (obestämda m. m.)
Övriga visor
Sånglekar
Summa

351D: 351D: 351D: 351D: 34514:
ha
1lb—g 33
16:1-3 1-27 Summa

%

33

72

7

4

18

134

6,1

46

164

23

39

47

319

14,4

19
109
0
16
8
53
1
1
3
18
50
5
2
14
4

73
318
4
41
11
147
3
5
11
45
100
4
2
26
12

14
37
0
3
0
14
2

50
59
0
5
4
16
0

35
79
10
12
2
31
0

o

0

1

1
4
11
3
0
6
0

3
10
8
4
2
1
1

4
13
13
7
1
7
2

191
602
14
77
25
261
6
7
22
90
182
23
7
54
19

8,6
27,2
0,6
3,5
1,1
11,8
0,3
0,3
1,0
4,1
8,2
1,0
0,3
2,4
0,8

1
4
10
8
1

5
14
33
18
7

0
1
14
9
0

0
0
2
27
0

2
1
4
10
6

8
20
63
72
14

0,4
1,0
2,8
3,2
0,6

406

1115

149

235

305

2210

tablån är i alla accessionerna kärleksvisorna den största gruppen. Till
vad som kallas fragment har endast räknats sådana som inte kunnat
hänföras till någon bestämd genre. Detta innebär således att det döljer
sig ett antal fragment inom de olika genrerna, men då de är så få
påverkar de inte bilden av förhållandena i stort. Insorteringen av identifierade fragment under respektive genre har skett i enlighet med ULMA:s
principer. Rubriken Övriga visor omfattar framför allt nyare visor av
typen revykupletter o. d.
ULMA:s på formkriterier uppbyggda genresystem i realkatalogen har
använts, eftersom det är ett väl inarbetat hjälpmedel vid uppordning av
visor. Systemet är dock på intet sätt fulländat, då en visa inte i varje
enskilt fall kan kategoriseras utifrån formen. Det hade varit önskvärt
med ett mer flexibelt och med verkligheten överensstämmande system
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byggt på funktion, men ett sådant existerar inte vid arkivet idag. Det är
anledningen till att det formbundna systemet använts vid uppsorteringen
av Bondesons källmaterial.
En intressant fråga är om alla i visboken publicerade texter kan
beläggas i källorna och om avskrifterna också alltid finns i original.Vid
jämförelser mellan de olika accessionerna har det visat sig att långt ifrån
alla visor i visboksmanuset 351D:11a kan beläggas i de övriga accessionerna. Det är därför uppenbart att Bondeson haft ytterligare källor att
tillgå, kanske visböcker han bara gjort avskrifter ur och sedan inte lagt
till samlingarna. Det är således inte möjligt att i varje enskilt fall spåra
förlagorna till visorna i visbokens manus. Dessutom förekommer det att
en och samma visa kan vara belagd i flera versioner i källmaterialet men
att den publicerade versionen är tagen någon annanstans ifrån. Dessa
förhållanden förtar dock ingalunda värdet av Bondesons källor som
sådana. De ger nämligen genom sitt stora, om än geografiskt begränsade
omfång en god bild av det till insamling möjliga visutbudet som helhet.
De många originalmanuskripten, och kanske då särskilt de handskrivna
visböckerna, är dessutom mycket värdefulla om man vill jämföra olika
meddelares personliga repertoarer.

Visintresset under 1800-talet
August Bondeson började systematiskt samla visor år 1895. Han hade då
redan tidigare visat intresse för den folkliga diktningens olika former,
bl. a. för sagorna. Det var till stor del arbetet inom landsmålsföreningen
som gjorde honom medveten om att insamlandet hade ett värde. Där höll
man nämligen sammanträden och protokollförde noga medlemmarnas
arbete i fältet. 1892 gav en vän till Bondeson, Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld, ut 218 visor, vilka han upptecknat vid vandringar i bl. a. Småland
och Uppland kring 1880 (Carlheim-Gyllenskiöld 1892). När Bondeson
utgav sin visbok skedde det i direkt samband med detta intresse för den
folkliga diktningens olika yttringar. Det fanns dessutom ett redan väldokumenterat visengagemang att falla tillbaka på.
Sedan romantiken »upptäckt» folkdiktningen var under 1800-talet intresset för insamling och utgivning av s. k. folkvisor stort. Åren 1814-18
utkom Geijer-Afzelius' Svenska Folkvisor och 1834-42 Arwidssons
Svenska Fornsånger. Dessa betydelsefulla verk fick många efterföljare.
Bland de stora vissamlarna och -utgivarna kan exempelvis nämnas L. C.
Wiede, Rickard Dybeck, Gunnar Olof HyMn-Cavallius, Eva Wigström
och Gustaf Ericsson. Gemensamt för 1800-talets insamling var att man
främst sökte upp den s. k. folkvisan, ett begrepp inlånat via tyskan, dvs.
en anonym, ur folksjälen framsprungen visa som traderats muntligt och
som var känd i ett större eller mindre antal varianter. 1 begreppet
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innefattades i regel episk-lyriska visor, med vilket man då mest avsåg
balladerna, de medeltida dansvisorna, dvs, egentligen en enda genre.
Först inemot århundradets slut började man frångå detta snäva och
kvalitetsgrundade synsätt och intressera sig även för andra slag av visor i
den folkliga repertoaren. Härvid kom inte minst skillingtryckets stora
betydelse som förmedlare av visor att diskuteras. Under 1800-talet gick
nämligen dessa, ofta till det yttre anspråkslösa, tryck ut i stora upplagor
och de spreds bland större delen av befolkningen bl. a. genom kringvandrande försäljare, genom handelsbodar och marknader. Trycken var billiga och lättåtkomliga och eftersom mediet som sådant var bekant — det
finns i Sverige belagt sedan 1500-talets slut — var det också relativt
lättsålt. Ofta innehöll trycken s. k. folkvisor men även andra slags visor,
prosaberättelser och nyare, ofta för mediet speciellt författade, visor om
t. ex. brott, olyckor och andra i samtiden aktuella händelser. Ibland kom
trycken sannolikt att fungera som ett slags lättillgängliga tidningar. Visorna i dem lästes då antagligen mer än de sjöngs, men det är naturligtvis
ovedersägligt att trycken framför allt spred kunskap om såväl nya som
gamla visor. Resultatet av detta kommer bl. a. till synes i de handskrivna
visböckerna där man ofta skrev av direkt från skillingtrycken.
Intresset för balladen och därmed besläktade visor var under hela
århundradet livligt. Man härledde balladen till adliga kretsar under medeltiden och diskuterade urformer eller arketyper, ålder och förekomst
som »gesunkenes Kulturgut» hos folket. De flesta, men inte alla, samlare och utgivare tog föga hänsyn till den folkliga repertoaren i övrigt, och
när så skedde var det vanligen med motiveringen att man måste rädda
det som räddas kunde innan det gamla bondesamhället med sin »genuina» kultur gick i graven. Sådana drivkrafter kan exempelvis noteras i
landsmålsföreningarnas arbete med dokumentationen av dialekter och
folkminnen från den egna hembygden.

Intresset för den folkliga vissången
en principiellt intressant artikel om visterminologi har Bengt R. Jonsson definierat folklig vissång: »Traditionsvisor [dvs. folkvisor och visor
av kända författare] utgör tillsammans med psalmer och vad folk i övrigt
sjunger — utan att materialet utsätts för samma art av variantbildning som
beträffande traditionsvisorna — den folkliga vissången» (Jonsson 1974
s. 41). Det mest utmärkande för August Bondesons visbok är väl just det
att den avser att presentera ett brett urval av folkets hela repertoar, av
den folkliga vissången i den betydelse som Jonsson ger den, » hela hären
af folkets allmännast sjungna visor» som Bondeson själv uttrycker det
(Bondeson 1903 s. VIII). Då ett sådant synsätt inte varit gängse bland
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tidigare utgivare kan det vara befogat att något lite se på den diskussion
kring folklig vissång som fördes vid sekelskiftet. Hurdan var inställningen till att tillvarata repertoaren som helhet, hur förhöll man sig till den
egna samtidens visor i förhållande till de äldre, hur ställde man sig till
begrepp som folkvisa, folkets visa osv.?
I en artikel kallad Några ord om folkets visor i uppteckningar och
skillingtryck framhåller Evert Wrangel, egentligen som den förste, skillingtryckets enorma betydelse för spridandet av visor bland folket. Han
kallar det »den förnämsta viskällan för det sjungande folket sjelf».
Visserligen ställer han sig skeptisk till innehållet i trycken, vilka han
kallar »ganska haltlösa», men han erkänner ändå att de »tjenat som
mellanhand» för spridningen av visor och han förvånar sig över att denna
»vår främsta litteraturhistoriska källa till kännedom om hvad folket
sjungit och sjunger» inte beaktats mer. Han framhåller med emfas att alla
slags visor kan återfinnas i skillingtrycken, och han rekommenderar
dessutom visutgivare att föredra dessa tryckta versioner framför dem
som upptecknats ur folkmun, emedan dessa senare kan vara »stympade
eller förvrängda». Wrangel definierar genomgående folkvisa som äldre
ballad och representerar den uppfattningen att en visas »bästa», dvs.
fullständigaste och mest ofördärvade, version skall tillvaratas, åtminstone när det gäller publicering. Tydligt är också hans intresse för visornas
ursprung. I det sammanhanget efterlyser han en undersökning av »i hur
hög grad våra konstdikter blifvit folkets visor». Här antyds alltså, även
om det inte sägs rent ut, att folket sjungit också andra än de snävt
definierade folkvisorna (Wrangel 1894 s. 66 if.).
I Nordisk Tidskrift återkommer Wrangel senare till den folkliga vissången i en artikel rubricerad Hvad folket sjunger. Här ställer han upp
kriterier för en definition av begreppet »folkets visa». Han utgår från
populariteten och menar att för att förtjäna benämningen folkets visa
skall visan vara belagd i många skillingtrycksupplagor från olika orter, i
uppteckningar från folket »samt i de högre klassernas skrifna eller
tryckta visböcker». Han betonar således kriterier som ålder och spridning i tid och rum. Däremot tar han inte uttryckligen ställning i genrefrågan, dvs, han säger sig inte åsyfta endast exempelvis balladen. Med detta
synsätt menar han att man med all rätt kan frånta vissa visor »hedersnamnet» folkvisa för att i stället applicera det på andra som bättre
uppfyller de uppställda kriterierna. Vad Wrangel kallar folkets visor
skall således vara gamla och geografiskt väl belagda alster med förankring i alla sociala skikt för att förtjäna sin benämning. Variantbildningen,
menar han, kan användas som en mätare på en visas ålder. I Wrangels
ordval ligger här implicit att han anser folkvisa vara ett slags kvalitetsstämpel, och han tar bestämt avstånd från tanken på att dessa visor
uppstått hos folket själv.
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Wrangel påpekar i sin artikel vidare att folket i alla tider har sjungit
visor av många olika slag. Han diskuterar sedan hur folket behandlat
visorna och betonar då att bearbetning, dvs. tilldiktning, omdiktning och
uteslutning av strofer m. m., förekommit ymnigt. Dessa förändringar,
menar han, har emellertid oftast inneburit försämringar. Här kan han
knappt dölja sin indignation över denna folkets ovarsamma hantering;
bl. a. nämner han hur det »kastat bort» omkvädet eller ersatt det med ett
nytt. Även vad melodierna anbelangar anser Wrangel att folket förändrat
eller bytt ut dem, men här tycker han inte lika stor skada vara skedd, ty
han värderar folkets musikalitet högre än dess poetiska förmåga. Någon
djupare förståelse för den levande och föränderliga vissången och för
brukarnas eget skapande i denna process demonstrerar Wrangel knappast, även om han tillerkänner vissången bredd. »Folket» är ju dessutom
inte den samhällsklass han själv räknar sig till.
Wrangel hävdar i sin artikel vidare att forskarna inte velat tillstå att det
bland folket sjungits visor vars författare kunnat räknas till vad han
kallar »konstdiktare». Detta har heller inte, menar han, uppmärksammats av vissamlarna, vilka av okunnighet behandlat visor med kända
upphovsmän som om de varit folkvisor. Detta uttalande vittnar knappast
om att Wrangel vill utvidga begreppet folkvisa till att innefatta även
kända diktares i folktraditionen upptagna visor.
Wrangels artiklar är skrivna 1894 och 1895 och nydanande i så måtto
att de drar fram skillingtryckets betydelse och erkänner att folkets
visrepertoar varit och är väsentligt mer omfattande och nyanserad än
vad som snävt kan hänföras till begreppet folkvisor. Artiklarna är dock
uppenbarligen tillkomna i ljuset av den gängse föreställningen om den
bortdöende kulturen, då det gamla gärna steg fram som bättre, riktigare
och genuinare än det nya. Denna gamla kultur ville Wrangel gärna till
vissa delar se räddad. Han påpekar i detta sammanhang att »det ser
sorgligt nog ut som om folkets sångfärdigheter . ginge tillbaka». Sången tystnar vid arbetet, säger han, och som den främsta orsaken härtill
drar han fram »tidens hela riktning med dess oroliga äflan och kamp om
brödet». En bidragande orsak finner han i dragspelet, som konkurrerat
ut inte bara andra instrument utan även sången.
Även om Wrangel, som var litteraturhistoriker, anlägger estetisk-moraliska synpunkter på folkets vissång och bevarandet av den och anser
att nyare tiders visor är kvalitativt underlägsna de äldre motsvarigheterna, så hyser han ett visst hopp om att det skall kunna bli en renässans på
sångens område. Denna uppgift tilltror han dock inte folket själv att
kunna klara, utan han lämnar frågan om god viskultur till vad han kallar
»folkuppfostringen» (Wrangel 1895 s. 239 if.).
Wrangel var vid denna tid inte ensam om att uttala sig om den folkliga
repertoaren eller betrakta vissången som bortdöende. I en artikel i
2-889053 Sv. Landsmål
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Svensk Musiktidning 1895, Folkets sång i vårt land förr och nu, tar
Gösta Geijer, kompositör och senare medhjälpare till August Bondeson,
upp den folkliga vissången till diskussion. Han konstaterar där uppgivet
att »folkets sång har tystnat». Det han kallar »den gamla folkvisan»
levde, menar han, fram till 1800-talet, då folkets sång förändrades och
balladen och de historiska elementen alltmera försvann. Till en del lägger
Geijer skulden för detta på den pietistiska väckelsen, hos vilken »der
ljuder... sång .. . men utan anda och innehåll», men han lastar också
den moderna civilisationens likriktning av människorna, individens utplånande. Han avslutar visserligen sin artikel med att konstatera att även
om »folksången har tystnat, lefver dock dess anda och skall alltid lefva»,
men han tycks inte hysa några större förhoppningar om att vissången
skall komma att blomstra som förr (Geijer 1895 s. 34 ff.).
En av de vissamlare som gav ut sina visor vid sekelskiftet var, som
nämnts, Vilhelm Carlheim-Gyllenskiöld. Hans Visor ock melodier utkom 1892. Samlingen bestod av 218 texter, upptecknade i bl. a. Småland
och Uppland. Han delade in visorna efter egenhändigt uppgjorda genrer.
Det kanske värdefullaste och märkligaste med hans samling är dock inte
i första hand själva vismaterialet utan fastmer de personliga skildringar
han ger av sina möten med sagesmännen. Dessa skildringar visade
exempelvis Wrangel ringa förståelse för (Wrangel 1894 s. 62), men även
om de är romantiserade ger de i alla fall hänvisningar till hur CarlheimGyllenskiöld fick tag i sitt material och det kan vara av vikt att veta för
oss idag. Carlheim-Gyllenskiöld tar egentligen inte ställning till de enskilda visornas värde eller till vilket material som kan vara angeläget att
samla in, men i ett fall nämner han att »de flästa melodierna var moderniserade, ock jag tar med dem här endast därför att de kan tjäna till att
visa, huru de gamla romanserna fördärfvats i vår tid». Han använder inte
begreppet folkvisa alls och uttalar sig heller inte om den folkliga repertoarens omfattning. Av hans urval framgår ändå att han inte vill begränsa
sig till en enda genre, ty där finns såväl ballader som »nya berättande
visor» och vallåtar m. m. Synsättet att vissången deklinerat delar han
dock uppenbarligen med Wrangel och Geijer (Carlheim-Gyllenskiöld
1892 s. 14).
Både Wrangel och Geijer definierar alltså mer eller mindre explicit
begreppet folkvisa enligt gängse syn som anonym, muntligt traderad
visa. De är emellertid inte omedvetna om att den folkliga vissången som
helhet betraktad omfattar många flera slag av visor, även sådana av väl
kända författare. De får därför anses ha en vid syn på den folkliga
repertoarens omfång men en snäv uppfattning om vad som utmärker en
folkvisa och i likhet med Carlheim-Gyllenskiöld föga förståelse för den
egna tidens visor. Variationsrikedomen i det folkliga visförrådet godtar
de alltså, men de tillmäter inte resultaten av den ständigt pågående
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förändringen, den levande vissången, något större värde i sig. Det är i
detta diskussionsklimat som Bondesons visbok bör sättas in.

August Bondeson och den folkliga vissången
Det är välkänt att Gösta Geijers resignerade artikel i Svensk Musiktidning sporrade August Bondeson att börja samla visor mer systematiskt.
Visserligen hade han tidigare i sin jakt efter sagor och sägner samlat lite
visor, men först nu blev han på allvar intresserad också av tanken på att
ge ut de visor som sjöngs bland folket. Han skred uppenbarligen genast
till verket och engagerade bl. a. Geijer som samlare. I förordet till
visboken har han också skildrat hur han i sin läkargärning började
förhöra sig om visor i de hem han besökte och hur han också erhöll
sådana. Enligt uppgift var det »jungfrurna» som kunde dem, men Bondeson märkte snart att det var samma visor som hela tiden återkom, och till
sin besvikelse kunde han även konstatera att det var fråga om »nyare
visor från marknadstrycket samt en och annan varietevisa». Det var inte
vad han ville ha och han vände sig därför till andra patienter och hade
snart fått en liten stab värdefulla bidragsgivare, exempelvis Ingeborg
Petersson i Säffle och Johannes Bure i Landskrona. Insamlingen var i
full gång och skulle komma att pågå i flera år (Bondeson 1903 s. III f.).
Uppgifter om insamlingsarbetet får man av Bondesons eget förord,
som dessutom, trots att det egentligen är ganska kortfattat, innehåller
många fler principiellt viktiga upplysningar. Med hjälp av förordet,
förarbeten och utkast till detta och en del korrespondens kan betydelsefull information om Bondesons inställning till den folkliga vissången
inhämtas. Liksom Wrangel och Geijer antyder Bondeson att han ansåg
den egna samtidens visor mindre värdefulla att tillvarata än äldre motsvarigheter. Det uttrycks ju underförstått i förordet i samband med att
han omnämner vilka visor han ratade. Det är emellertid intet att förvånas
över att Bondeson hade detta synsätt. Han levde i en tid präglad av
starka sociala och ekonomiska omvälvningar, vad man kallar det nya
industrisamhällets framväxt. Bland såväl etnologer som folklorister och
andra kulturhistoriskt inriktade forskare var ambitionen att rädda resterna av den gamla bondekulturen betydligt starkare än känslan av värdet i
att ägna sig åt den »nya» tidens kulturyttringar. När det gällde visorna
var det därför främst de gamla anrika balladerna man ville ha, och dessa
tillskrevs dessutom högre litterära och musikaliska kvaliteter. I ett utkast till förordet skriver Bondeson t. ex.: »... och den nyare visan har
jag ansett mig i största möjliga utstr[äckning] böra publicera ända ned till
sådana banala öfver hela landet sjungna som ...» (ULMA 351D:11c
s. 797 if.). Här talar han ganska tydligt om vilken inställning han ville
framhäva inför dessa samtida alster. Att det sedan kanske var vanligt att
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det var de nya, för tillfället spridda och populära visorna man faktiskt
ofta sjöng, tog han ingen märkbar hänsyn till. De kom endast marginellt
att tillhöra kategorin »folkets visor» för honom. Med detta betraktelsesätt markerar Bondeson således att han ingalunda hade intresse för allt
vad folket sjöng, och han framstår därför i detta avseende som en typisk
representant för sin tid.
Om Bondeson i detta fall går på Wrangels linje så skiljer han sig dock
på andra punkter. Wrangel betonade ju att visutgivarna borde använda
skillingtryckens ofördärvade texter vid publicering av visor, men här har
Bondeson en annan åsikt. Han understryker nämligen att vid upptecknandet av visor »även de kortaste fragment äger sitt värde» (Bondeson
1903 s. VIII). Denna uppfattning står han också för i visboken, där han i
flera fall publicerar fragmentariska texter utan att i varje enskilt fall
komplettera med en fullständig text. Vilka bevekelsegrunder han kan ha
haft för att ta med fragmenten är svårt att uttala sig om. Ett skäl kan ha
varit att visa att skilda sångare sjunger en och samma visa olika, alltså att
dra fram traditionsbärarna som individer. Detta är åtminstone en anledning som berörs i förordet (a. a. s. IX).
Bondesons visbok bär underrubriken »Folkets visor sådana de lefva
och sjungas ännu i vår tid». Rubriken kan tolkas på två sätt. Den kan
avse dels gamla, men fortfarande mer eller mindre ihågkomna visor, dels
visor ur ett fullt levande visskick, dvs, visor som verkligen stod på
folkets repertoar vid senaste sekelskiftet. I förordet nämner Bondeson
att han utger visor »från skilda tider», och det kan ju implicera att han
anlägger ett diakront perspektiv på sitt material. Emellertid är det mera
plausibelt att han verkligen avsåg att presentera ett urval ur det levande
visskicket; därom vittnar exempelvis hans reaktion på vännen Geijers
artikel i Svensk Musiktidning. Bondeson uppger dessutom i detta sammanhang att han upprördes över att Geijer ville begrava »vår ännu
lefvande folkvisa». Sannolikt bör alltså bokens underrubrik uppfattas så,
att Bondeson med sin vissamling ville bevisa att den folkliga vissången
visst inte var död utan att den levde och blomstrade ute i bygderna. Att
visbokens repertoar också av samtidens bedömare uppfattades som
levande kan exempelvis utläsas hos Klara Johansson som i en dödsruna
över Bondeson år 1906 om visurvalet säger: »dessa nutidens folkvisor»
(Johansson 1906 s. 661). I sin artikel om Bondeson i Svenskt Biografiskt
Lexikon skriver Sverker Ek att Bondesons visbok »äger ett källvärde
jämförligt med de gamla adelsvisböckernas» (SBL bd 5 s. 415). Ek torde
med detta också mena att det var det levande visskicket som där kom till
uttryck.
Om man således accepterar denna tolkning inställer sig genast frågan
om det verkligen var så att de visor Bondeson utgav var sådana som
»levde» och »sjöngs» i hans egen samtid. För att kunna diskutera denna
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fråga utförligt bör man naturligtvis studera varje enskild visa, något som
inte varit möjligt för denna artikels vidkommande. I stället har några
stickprov tagits i den bevarade korrespondensen med bidragsgivarna.
Där framkommer uppgifter av visst intresse, bl. a. att det kunde vara
svårt att få tag i goda traditionsbärare, dvs. vissångare som hade stor
repertoar att tillhandahålla. Detta har ju också Bondeson själv omvittnat
i förordet. I ett brev, daterat den 17 januari 1896, berättar Ingeborg
Petersson i Säffie om en vissångare, Axel på Myren, att »i lördags
samlade han allt sitt mod och kom upp till oss för att sjunga dem, men en
sådan 'pers' har han väl näppeligen utstått förr. D. v. s. mest i början, då
han sjöng och svettades ...» (ULMA 351D: 1 lb s. 283 f.).
Att alla visor inte heller tillhörde den levande repertoaren visar sig
bl. a. av ett brev från Johannes Bure i Landskrona. Denne skriver: »När
fröken Petersson skref och bad mig samla visor, blef jag genast mycket
intresserad, och jag och min hemmavarande syster slogo genast våra
hufvuden ihop och letade fram ur minnet så många vi kunde. Och sedan
sökte vi upp ett par kvinnor, hvilka förr tjänat pigor hos oss, och med
deras hjälp fingo vi i åtskilliga fall orden kompletterade» (ULMA
351D:11g s.380). lett brev från Gösta Geijer nämns att »visan om Gimra
och Geta har förskaffat mig ett fasligt bryderi. För den har jag legat i
underhandling med alla möjliga gubbar och käringar. Först hänvisades
jag till en lots i Aspholmen men han kunde den inte utan visade mig till
en käring långt bort i en nordlig socken, käringen till en annan och denna
åter till en tredje o. s. v. tills jag ändtligen fick den i Millesviks socken»
(ULMA 351D: 1 lb s.473 f.). Geijer nämner vidare om några visor han
skickat Bondeson att »dessa visor som jag nu lyckats få kompletterade
tyckas hos folket ligga i dödsryckningar. Derför har det varit mig ett kärt
nöje att kunna rädda dem ...» (ULMA 351D:1 lb s.474 f.).
Dessa uppgifter, som var och en på sitt sätt antyder att man haft vissa
svårigheter att minnas eller få tag i visornas lydelser, bestyrker att det
inte i varje enskilt fall varit det levande visskicket, den aktuella repertoaren, som samlats. Det är således tveksamt att tala om Bondesons visurval i termer som »levande» och »sjungna» vid tiden för insamlandet.
Snarare rör det sig nog, åtminstone i en del fall, om rekonstruktioner av
visor som redan delvis glömts och som därför inte var allmänt sjungna
vid denna tid, om än fortfarande bekanta. Bondeson har alltså i detta
hänseende med stor sannolikhet arbetat som sina föregångare bland
vissamlarna med att snarare söka upp det gamla än ta till vara det
dagsaktuella stoffet.
Av förordet och även av de i ULMA förvarade förarbetena därtill
framgår det att Bondeson i princip definierade begreppet folkvisa på
gängse sätt som »fornsång» eller »ballad», men han använder egentligen
inte begreppet annat än i förbigående. Avsikten med hans visutgåva var
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ju, som han påpekar, heller inte att »lämna nya sidostycken af hvad
litteraturkännare företrädesvis beteckna såsom folkvisor» utan att presentera ett urval visor som »till största delen sjungits af vårt folk» utan
att därvid ta särskild hänsyn till genretillhörighet eller ursprung och
ålder. I ett utkast till förordet diskuterar han dessutom det möjligen
dubiösa i att ta med visor »som veterligen äro förf[attade] af kända
förf[attare]». Till försvar för att han ändå gör det anför han då att
eftersom dessa visor tagits upp av folket och »bevaras såsom sådana
o[ch] omdiktats enl[igt] folkvisans art, har jag ansett mig förpliktigad
därtill» (ULMA 351D:11c s. 799). I ett annat utkast förtydligar han detta
resonemang då han motiverar varför man bör ta med visor som Krinolinvisan, Betzholtzvisan och 0, Susanna med att dessa »sjungits och
sjungas som folkvisor här i Sverige». I detta fall är det visornas utländska ursprung han diskuterar. Bondeson uttrycker dessutom här explicit
sitt utvidgade folkvisebegrepp när han säger att »med folkvisa i vidsträcktare bemärkelse har man rättighet att mena vida mer än dessa
gamla kampavisorM och ballader. Här kommer hela hären af kärleksvisor, krigs- och beväringsvisor, sjömans-, nidvisor m. fl. m. fl.» (ULMA
351D:11c s. 797 if.). Bondesons här använda folkvisebegrepp synes således innesluta såväl anonyma, muntligt traderade visor som visor av
erkända och bekanta författare (s. k. Kunstlieder im Volksmunde), dvs.
vad Bengt R. Jonsson kallar traditionsvisor (Jonsson 1974 s. 41). Bondeson går alltså på Wrangels linje och tillerkänner större delen av folkets
repertoar ett värde i sig. Det gör att han med fog kan hävda att det är
»folkets visor» han utger, även om det inte i varje enskilt fall tycks röra
sig om visor som »lefva och sjungas ännu i vår tid».
Bondeson intresserade sig inte enbart för texterna som sådana, även
om han naturligtvis lade stor vikt vid dem. Han var också noga med att
få fram melodier, ty »en visa utan melodi är en fågel utan vingar»
(Bondeson 1903 s. V). I förordet för han ett resonemang kring detta och
betonar då de enskilda sagesmännens sätt att sjunga de visor han erhållit.
Han uppmärksammar att varje sångare sjunger en och samma visa på sitt
eget speciella sätt. »Därföre», säger han, »är det ock af vikt att angifva
parsonen som lämnat visan» (a. a. s. IX). Han poängterar också betydelsen av att uppteckna och utge visorna såsom de verkligen lämnats av
sagesmännen. Detta synsätt står dock inte alltid i överensstämmelse med
hans bearbetning av källmaterialet. Där har han i många fall ändrat i
texter och/eller lagt till strofer som saknats då han jämfört med andra
varianter eller med ett skillingtryck. Dessa bearbetningar är emellertid
försumbara. I många fall har han ju dessutom publicerat fragment, vilka
han kanske kunnat få kompletterade om han försökt. Men han säger sig
inte vilja arbeta så. Han ville inte rensa ut fragmenten eller försöka sätta
ihop en fullständig text genom att sammanfoga »brottstycken af samma
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visa» (Bondeson 1903 s. VIII), något som han inte varit främmande för
när det gällde sagorna!
Fragmentens betydelse tycks han sätta in i diskussionen om hur
olikheter kommer fram när visorna sjungs av olika sångare. De kan dock
också sägas indikera att det faktiskt är den folkliga vistraditionen han
försöker återge. Visså'ngsrepertoaren består ju nämligen hos den ickeprofessionella sångaren ofta just av fragment. Han kan kanske första
strofen eller refrängen till en rad visor, medan han kan hela texten till
andra. Man kan således säga att genom att publicera dessa fragment har
Bondeson kommit åt vissången i dess levande och föränderliga mening.
Visrepertoaren och sättet att sjunga är inte fixerade fenomen utan stadda
i ständig utveckling och knutna mer till individuella sångare och själva
sjungandet än till förmågan att behärska kompletta texter. Om än oavsiktligt kommer Bondeson alltså på detta sätt åt användningen av visorna.
Visserligen finns inte hela den folkliga repertoaren representerad i
Bondesons visbok, där exempelvis andliga visor, vallvisor och obscena
visor saknas helt, men Bondesons generösa inställning till den folkliga
vissången, hans utvidgade definition av begreppet folkvisa och hans
blick för det inkonsekventa och ofullständiga i sjungandet gör att hans
visbok ändå ganska säkert ger en sanningsenlig bild av »folkets visor».
Därmed framstår den som en utomordentligt viktig publikation.

Avslutande kommentar
Denna artikel är givetvis ingen uttömmande redovisning av August
Bondesons insats som vissamlare utan endast ett försök att peka på
några diskussionsämnen som förhoppningsvis kan leda till djupare
undersökningar. För en grundlig penetrering av visurvalet och beroendet
av källorna krävs en omfattande granskning av varje enskild visa. En
sådan undersökning är tidskrävande och jag hoppas kunna återkomma
till den vid ett senare tillfälle.
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Summary
Agneta Lilja, August Bondeson and folksong. Reflections on August
Bondesons Visbok
This article examines a number of questions relating to a collection of songs
entitled August Bondesons Visbok, published in 1903. Among other matters, the
author discusses the publication's sources and Bondeson's approach to folksong.
Bondeson had collected a large body of material, which is now held at the
Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, and Varberg Museum. An
inventory of this material shows it to comprise the words of 2,210 songs,
representing many genres. The songs are mostly of western and southern Swedish origin. From this collection the publisher selected just under 400 songs for
publication. He gave his book the subtitle `Songs of the people, still alive and
sung in our day'. The selection was intended to reflect an extended concept of
the folkvisa that included medieval ballads and other categories, regardless of
whether their authors were known or unknown. A large number of genres are
represented in the book, but judging by correspondence that has been preserved
and the publisher's choice of words in the preface, there is reason to question
whether the songs collected were in fact `alive' and `sung' in Bondeson's day.
Some corroboration that what Bondeson published were `songs of the people'
can be found if we draw comparisons with contemporary discussions and definitions of the folkvisa (folk ballad) and folklig vissång (folksong or popular singing). This book of songs thus gives a good impression of the breadth of the folk
repertoire, but like song collectors before him, Bondeson had something of an
antiquarian approach, i. e. he searched for old rather than new material. His
book can therefore hardly be said only to contain songs which were `alive' and
`sung', even if he was successful in documenting folksong in its living and
changing forms and meanings.

Alundamål
Utskrift av en uppländsk inspelning
Av Rune Västerlund

I Svenska landsmål 1982 publicerades en utskrift av en tidig dialektinspelning (1935) från Hållnäs socken i Olands härad i Uppland. Här
framläggs nu en text från en inspelning gjord i Alunda socken i samma
härad år 1961. Avsikten med presentationen är dels — och framför allt —
att ge ytterligare ett prov på uppländsk dialekt, dels att visa en metod för
utskrivning av inspelningar och för språklig och saklig kommentar av
dessa. Jag har därför valt att publicera utskriften i den form, i vilken den
föreligger i arkivets samlingar. Alla inledande upplysningar av arkivteknisk art m. m. har tagits med liksom delar av innehållsförteckningen.
Kommentaren (= Inledning) har avtryckts så gott som oförändrad. Däremot har det inte varit möjligt att låta artikeln ta så stor del av tidskriftens utrymme i anspråk att hela utskriften kunnat tryckas. Inemot en
femtedel av den utskrivna texten har strukits. Dessa uteslutningar har
markerats i den tryckta texten. (Se Inledning, avsnittet Särskilda tecken
i utskriften.) Exemplen i den språkliga kommentaren är dock hämtade
från den oavkortade utskriften för att ge en fylligare bild av vad inspelningar kan ge vid en dialektologisk undersökning. Vidare har £ som
beteckning för kakuminalt 1 här ersatts av landsmålsalfabetets tecken k.
Alunda socken ligger i nordöstra Uppland ungefär mitt emellan Uppsala och Östhammar, ca 3,5 mil nordost om Uppsala. År 1960 hade
Alunda församling 2 659 invånare. Den inre bygden är bördig. Socknen,
som genomflyts av Olandsån, är av mycket hög ålder och har varit en av
landskapets huvudbygder. Alunda ingick 1961 i Olands storkommun och
tillhör numera Östhammars kommun.

Utskrift av en dialektinspelning från Jälsta,
Alunda socken, Olands härad, Uppland
Språkbedömning: Väl bevarad äldre dialekt (Tiundalandsmål) med enstaka inslag av standardspråk eller yngre mål.
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Från inspelningen med Konrad Karlsson, Jälsta, Alunda. Fr. v. Konrad Karlsson, Wolter Ehn, Sigvard Cederroth. Foto: Torsten Ordeus 1961. ULMA 33435.
Uppl., Alunda
Arkivnummer: ULMA Bd 1171:2-1172:1.
Speltid: 45 minuter.
Inspelningsdatum: 31 maj 1961.
Inspelningsplats: Köket i Konrad Karlssons hem i Jälsta.
Talare: Förre bonden och stenarbetaren Karl Johan Konrad Karlsson,

född 11 november 1880 i Ösby (= Skarpösby) i Alunda sn. Modern
var ogift. Karlsson växte upp hos en moster och hennes man i
Skarpösby.
Under ungdomen (ca 1893-1906) hade Karlsson tjänat bonddräng i
hemtrakten, bl. a. i Ekeby och Alunda socknar. Alltsedan 1906 eller
1907 var Karlsson bosatt i Jälsta, Alunda socken. Se vidare Inledning, avsnittet Inspelningen och sagesmannen.
Vid mikrofonen: 1. Fil. stud. Wolter Ehn, f. 1931 i Vaksala sn, Uppland.
Anställd vid ULMA. 2. Sigvard Cederroth (1910-1979), f. d. trädgårds- och jordbruksarbetare, lantbrevbärare, skriftställare m. m.,
från Funbo sn, Uppland. Ciceron vid inspelningen. - Se Cederroth
och Lexikon för livet.
Utskrivare: Fil. kand. Ann-Sofie (Ansi) Adolfsson Jönson, f. 1960 i
Bogotå, Colombia, Syd-Amerika. Huvudsakligen uppväxt i Sverige, i
Östergötland (Linköping), Skåne och Uppland (Sigtuna). Bosatt i
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Uppsala från 1983. Föräldrarna från Östergötland och maken från
Sollentuna i Uppland.
Texten är genomgången, kontrollerad och bearbetad av Rune Västerlund, f. 1931 i Vilhelmina sn, Lappland, arkivarie vid ULMA. För
texten i den här presenterade versionen svarar Rune Västerlund
liksom för inledande kortfattade uppgifter om inspelningen, sagesmannen och utskriften, innehållsförteckning, inledning och noter.
Värdefull hjälp vid kontrollen av texten har lämnats av Artur
Pettersson, född 1914 i Golvsta, Alunda, som biträtt med tolkning av
mera svårtydda eller osäkra textställen och med identifiering av
person- och ortnamn. Likaså har hans kunskaper om äldre tiders
arbetsliv och förhållanden kunnat utnyttjas vid utarbetandet av noterna.
Utskrivningsår: 1987.
Signa för talare: KK = Konrad Karlsson, SC = Sigvard Cederroth,
WE = Wolter Ehn.

Innehåll
28
Inledning
Inspelningen och sagesmannen s. 28. Konrad Karlssons språk s. 29.
Ordförråd s. 30. Fonologi och ljudbeteckning s. 30. Morfologi s. 36.
Syntax s. 40. Särskilda tecken i utskriften s. 41.
Text

42

Siffror följda av förkortningen m i innehållsförteckningen till texten anger avsnittens
avstånd i minuter från respektive originalbands början.

ULMA Bd 1171:2 (14-29 m)
42
Skinnpriser och försäljning av skinn (14-15 m). En granne och hans
bror (15-16 m). Stamning orsakad av felaktig aga (16-17 m). Slagsmål
mellan pojkar (17 m). Prosten Bergman ordnar tävlan vid examen i
skolan (17m). Toppa träd, ta löv och vidjor (18-19m). Stänga gärdsgårdar (19 m). Stenarbete och bergsprängning (20-23 m). Drängtjänst
vid Gela (23 m). Karlssons mor och hans uppväxt (23-24m). Styrkeprov att bära ärtsäck på 190 kilo (24m). Källan på Ösby skog
(25-28 m). Pension och ekonomi (25 m). Byggnadsarbeten på hemgården (28-29 m).
ULMA Bd 1172:1 (0-30m)
49
Byggnadsarbeten, forts. (0-1m). Utfodring, mjölkleveranser och priser på kor (1-2 m). Sjukhusvistelse för gallsten (2-4 m). Körning av
blandsäd till bränneriet på Svartbäcken i Uppsala (4-5 m). Handelsresor till staden (5-7 m). En öronoperation (7-8 m). Åldringsvård: fattigstuga och gratial (9-10 m). Alunda sockens storlek m. m. (10 m).
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Socken(bo)öknamn och ramsor om sockenbor (10-12m). Dansbana
vid Abrahamstorp (12 m). Äldre danser och låtar (12-14 m). Logdanser (13 m). Spelmän (14-15 m). Malmkörning från Vigelsbo till Kafferö (15 m). Spelmannen »Gråviten» (= Gålamoraviten) och hans trollkonster (15-16m). Spelmannen Knut Löf (17m). Skogsfrun
(17-18m). Drängtjänster (18-.19m). Historia från drängtjänst i Ösby:
Karlsson överger ett klöverlass och går på bjudningsdans (19-20 m).
Arbetstider och löner (20m). Kungamördaren Anckarströms straff
(23-24m). Flickors klädsel, parfym m. m. förr och nu (26m). WE:s
och SC:s fortsatta resa (26-27 m). Slagskämpe använde käpp med
hulling (27 m). På Mörtsjön togs rör för taktäckning (27-28 m). Kaveldun (kasaubb) som fyllnad i bolster (28 m). Bilvägen till Mörtsjön
(28-29 m). WE:s och SC:s fortsatta resväg (29-30 m).
Källor och litteratur

61

Inledning
INSPELNINGEN OCH SAGESMANNEN

Konrad Karlsson var sedan tidigare bekant med ULMA:s ciceron, Sigvard Cederroth. Deltagarna i inspelningsexpeditionen var också mycket
välkomna hem till honom. Karlsson, som var glad och språksam, bodde
ensam utan hjälp i hushållet. Hans hörsel var starkt nedsatt, och han
använde hörapparat under inspelningen.
Karlsson var född 11 november 1880 - oäkting, som han själv sade - i
Ösby (= Skarpösby) i Alunda. Fadern hette Eriksson och var från Stavby socken. Han utvandrade senare till Amerika. Karlsson fick växa upp
hos en moster, Kristin Karlsson, och hennes man i Skarpösby, där även
modern Matilda var född. Han gifte sig 1906 med Elin Lindgren från
Österbybruk, född 1881 i Morkarla socken, Ölands härad. Hustrun dog
1929. De båda sönerna, Verner och Folke, utbildade sig till duktiga
stenkarlar och bergsprängare. Karlsson hade också två döttrar, Mimmie
och Linnéa, gift med Sven Jacobsson. Konrad Karlsson dog den 18
november 1972.
I ungdomen tjänade Karlsson dräng hos bönder under tretton år från
det han slutat skolan (ca 1893-1906). Drängtjänster som nämns i inspelningen är i Gela, Alunda sn, hos Gustav Ersson i Klev, Alunda sn, hos
Johan Karlsson i Ekeby sn (1896), vid Fornbro, Ekeby sn, och vid Ösby,
Alunda sn (1902?).
Efter att huvudsakligen ha ägnat sig åt jordbruksarbete övergick
Karlsson senare till stenarbete. År 1906 eller 1907 förvärvade han en
mindre jordbruksfastighet i Jälsta, och detta småbruk drev han själv till
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mitten av 1950-talet. Först 1970 flyttade han till ålderdomshemmet
Olandsgå'rden i Alunda.
Karlsson hade gått i folkskola men hade då svårt för att läsa. Han sägs
dock senare i livet ha varit road av läsning och särskilt då av sådant som
rörde historia.
Under inspelningen är Karlsson frispråkig och nyfiken, han talar livligt
och obesvärat och riktar sig ofta till intervjuarna med frågor och kommentarer, vilket ger språket en delvis annorlunda prägel än vad som
annars brukar vara vanligt i inspelningar. Vi möter här ett naturligt
samtalsspråk med växlande tidsaspekt och skilda satskonstruktioner,
inte enbart en berättande stil med historiskt tempus. Anmärkas kan
kanske också att Karlsson enligt uppgift var känd för att vara fallen för
överdrifter, vilket i denna text kommer till synes bl. a. när han berättar
om sin egen enastående styrka och om mjölkproduktionen på sin gård.
De uppgifter han här lämnar är delvis uppenbart orimliga och bör inte tas
alltför bokstavligt.
Inspelningen är gjord på rullband på Lyrec magnetofon med hastigheten 7 1/2". Tekniker var arkivarie Torsten Ord&s, ULMA.
Innehållet i inspelningen är förhållandevis magert. På grund av Konrad Karlssons lomhördhet var det svårt att fråga ut honom, och han har i
huvudsak fått berätta fritt. Det rör sig mestadels om mer eller mindre
fragmentariska skildringar eller omnämnanden av händelser och förhållanden i hans liv. Fylligast och värdefullast ur innehållslig synpunkt är
väl historierna från en del av Karlssons drängtjänster och hans skildring
av handelsresorna till Uppsala, historierna om spelmannen »Gråviten»
(= Gålamoraviten) och dennes trollkonster samt de två berättelserna om
skogsfrun. I dessa partier är Karlssons språk också rikast och mest
varierat, och över huvud taget torde inspelningen ha sitt största värde i
språkligt avseende, som en källa till kunskapen om Alundamålet.

KONRAD KARLSSONS SPRÅK

Konrad Karlsson talar ett i fråga om både ordförråd och grammatik väl
bevarat äldre mål, som är relativt fritt från riksspråkspåverkan. Han gör
några delvis misslyckade försök att använda riksspråkliga ord: arvsläkte,
nejden, obligatoriskt m. fl., men dessa sticker ganska tydligt av mot hans
normala språk.
Alunda tillhör liksom hela Olands härad det gamla Tiundaland (Eriksson s. 13). Flera av de egenheter hos Tiundalands folkmål som tas upp av
Eriksson s. 16-17 återfinns också hos Konrad Karlsson: best. pl. som
hata, (spår av) tonlöst r före k, hl [il] (för s/) i uddljud, bortfall av
slutljudande -n i svagtryck, (spår av) diftonger, övergång av a till ä i
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ändelser och i svagtryck samt tendens till efterledsbetoning i vissa
ordtyper. Beträffande de enskilda företeelserna se vidare nedan.
Karlsson talar mycket snabbt och ganska gällt och dessutom med
otydlig artikulation, förmodligen på grund av felande tänder, vilket
givetvis tyvärr försvårat avlyssningen och tolkningen av texten.
Det vore frestande att spekulera i huruvida Karlssons lomhördhet
spelar någon roll i hans språk — bl. a. vissa egendomliga kvantitetsförhållanden som exempelvis i sti/ffla kunde locka till detta — men om den på
det hela taget haft något inflytande, bör den väl i så fall snarast ha lett till
en viss konservering av hans språk på ett äldre stadium.
ORDFÖRRÅD

Ordförrådet och formerna i texten uppvisar en rad ålderdomliga eller för
uppländska mål typiska inslag: all 'hela', bakförre 'bakom', bkaga:rnstjo'l 'blaggarnskjor , bky'harss 'blyerts', bragder 'äventyr', bra'nog 'rätt
mycket', dala 'dädan', dänne 'där', e 'inte', Mdes 'längs med', fa' rskåknIfa'rskålrn 'fasen, fan', fo:rtsOtte 'fortsatte', föll 'väl', grassja'l 'grafiar , hemmuken 'hemvävd', hl uppe framm 'konfirmerats', hullunge 'hulling', huru 'hur', hänne 'här', höste 'öste', ffill'n 'elden', ffinnkom 'enkom', jånnsammen 'ensam', kampaner 'hästarna', kaskkubb 'bredkaveldun', kkappå kok 'slå sönder (jord)kokor', klryvå 'kliva', kölrårdoter
'kolardotter', lå-lova '(ladu)logarna', kngen 'länge', Mser 'låser', late
'lät', långe 'länge', /öft 'lyfte', lämna 'lämna', mörr(o)n 'morgonen', når
'när', när 'hos', pa'll'n 'pallen', Pe'kårn 'Pekaren' (en dans), ri:migå
'rimmiga', runterikring 'runt omkring', rustå 'rengöra, rensa', rådde
'orkade, rådde med', sate 'satte', si 'se', skockn 'skolan', sömmörn
'sommaren', spörrig 'spårig', stilla 'utfodra (med)', stukå åv 'ramla av',
såvida 'såvida', sått 'satt', tag 'gång', teminstånde 'åtminstone', tida
'ofta', tri 'tre', tröllsk 'trollkunnig', vå fö la 'vad för slag, vad för något',
milde 'vållade', (för) vårv 'i tur och ordning, en i taget', vickå 'vecka',
vörtt 'blev', åcken 'vilken' osv.
FONOLOGI OCH LJUDBETECKNING

Textutskriften är gjord med en grov fonetisk beteckning i enlighet med
ULMA:s anvisningar, Ljudbeteckning vid utskrift av fonogram [...]
77-05-27 SS. Ljudbeteckningen har i görligaste mån anpassats till ett tills
vidare hypotetiskt fonemsystem för Alundamålet sådant det framträder i
Karlssons text.
Vokaler
i, e, é, ä, å, a, å, å, o, u, y, ö. Dessa tolv vokalljud har då tänkts fördela
sig på följande tio vokalfonem: Iii, /e/, /ä/, /a/, /6/, /å/, /o/, kil, lyl, löl.
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Utskriften är således överdifferentierad, vilket emellertid kan vara att
föredra i avsaknad av en slutgiltig fonematisk analys. Det är ännu oklart
vilka vokalfonem man har att räkna med och var gränsen mellan dessa
går, dvs, vilka allofoner som är att hänföra till respektive fonem. Jag har
dock betraktat e och é (och i vissa fall ä) som allofoner av /e/ och ä och å
(i något fall é, se nedan) som allofoner av /ä/. Ett a i svagtryck i
utskriften kan eventuellt också delvis ses som allofon av /ä/, då ett
sådant a, när det står för [a], ofta fritt varierar med å. Den kanske mest
frekventa allofonen av /e/ är é [a] och av /ä/ å [a, a]. Dessa betraktar jag
som huvudvarianter.
Vissa oppositioner kan beläggas genom minimala par ur det föreliggande materialet: bir 'blir' : Hr 'bär' v. : (bärä 'bara') : bar v. : bor.
De tecken som använts står för ungefärligen följande ljudvärden:
i = t,
å = a, n, (a)
e = e, a, (a, i) a = a, a, (a)
= e, 8, (o)
ä = ce,

å = a, (o)

o = o, e
u = u, u, (tu)
Y=
Ö = e, e, 0 (e)

Som synes överlappar i viss mån de skilda vokaltecken som använts, och
dessutom har utskrivarna känt en kanske naturlig osäkerhet i valet av
tecken i enskilda fall. Följaktligen har inte full konsekvens i transkriptionen kunnat uppnås.
Vokalfonemet /ä/ (å eller å) är förhållandevis sällsynt i starktryck. Det
står oftast framför r eller k: kär 'karl', Ok 'ihjäl', därrå 'darrade', bärj
'berg', nårrå 'narrade', klam etc. Mera sällan kan det uppträda i andra
ställningar: 16-lova '(ladu)logarna', vå 'vad' interr. pron., så (äv. sa )
'skall', dänne 'där'. Vidare har det noterats i interjektionen näj (nääj,
nä, nää etc.) och i en rad svordomar: fäder-, jädra, jäkla, jäsing-, jävlå,
jävlit och jävlår.
I ändelser och i trycksvaga stavelser står ofta ett å eller ibland ä
motsvarande riksspråkets a: nyckekhårpå, stycknå, dånå, tåppå, trådår,
kammårn, rackåra, kkenåre, höstås, stammår v gummä, rovä, redä,
stenårbetäre. Jfr Eriksson s. 17. Då dessa å/ä står i fonologisk opposition
till dels e (kallå 'kallade' : Kalle) och dels a (vickå 'vecka' : vicka
'veckan') bör de tolkas som realisationer av fonemet /ä/. I den utskrivna
texten uppträder dock ofta a (för [a]) i svagtryck motsvarande å, och det
kan väl vara en öppen fråga om inte även ett sådant a bör föras till /ä/. I
motsatt fall, om det skall ses som realisation av /a/, får det då möjligen
tolkas som yngre utjämnad dialekt eller alternativt som riksspråk.
I utskriften kan ett å också förekomma i växling med 'e: mä —mé— me
'med' (jfr mé— me [rna] 'mig'), männ mbin 'men' konj., ändå — Mdå,
tjäna—tjélla, sä— .0 'sig' , Bäkinge BOring, häller —10lle(r) 'heller'
adv., hällskot(t)e Ullskot(t)e osv. En möjlig regel vore måhända att ä i

32

Rune Västerlund

observerad eller för en dialekttalande tänkbar växling med é bör ses som
allofon av /e/, medan ä som på motsvarande sätt växlar med å (eller
öppet a) är att hänföra till det öppnare fonemet /ä/.
Ibland kan dock kanske ett ä som växlar med hellre böra föras till /ä/.
I utskriften har sålunda när, adv., konj. och prep., och böjningsformer,
avledningar eller sammansättningar till detta (eller till nära) mestadels
skrivits med ä men förhållandevis ofta även med é, dock aldrig med å.
Vid sidan av detta när står emellertid ner och nere som oftast tecknats
med e, i ett fall dock med é (nOr). Nu kan det vara tänkbart att dessa
olikheter i skrivningen av ner och när inte motsvaras av en faktisk
uttalsskillnad, då man som utskrivare lätt påverkas dels av riksspråkets
ortografi i kombination med ordens betydelse som i fråga om ner och
när, dels också av en medveten eller omedveten föreställning om ljudsystemet i den dialekt man behandlar jämte givetvis också av ljudsystemet i ens eget språk. En noggrannare fonetisk undersökning av fonogrammet skulle kanske kunna kasta ljus över sådana frågor. Det synes
mig dock vara mest troligt att Karlsson oftast upprätthåller en åtskillnad
mellan ner och när, även när slutljudande r faller i det löpande talet.
Liksom /ä/ är även vokalfonemet /ö/ relativt sällsynt, men det är klart
belagt i ett flertal fall, som också bekräftats av Artur Pettersson från
Alunda: gösse, hök, sön, törn etc.
Ett e i trycksvag stavelse uttalas mycket ofta som [a] eller ibland
snarast som [8] eller [8]. Rätt ofta kan emellertid också [a] eller t. o. m.
[e] noteras i sådan ställning (V§iacja] eller [t§bcle], [vgre] eller [vizra]).
Diftonger saknas i stort sett i Karlssons språk. Det finns dock exempel
på diftongering av långt e (fornspr. ej): ffill'n,ffinnkoni,ffinnsammen. Jfr
Eriksson s. 16-17.
Den suffigerade negationen, som här tecknats e, realiseras ofta som
diftong, mer eller mindre labialiserad, [at, 0, yk] e. d., som är relativt
sluten, men även som [i] eller [e]. Den fonetiska omgivningen påverkar
säkerligen realisationen. Då e enbart står i svagtryck, är det också ofta
svårt att entydigt bestämma i fonetiskt hänseende vid avlyssning. Enligt
min uppfattning skiljer sig ordet likväl klart från enklitiskt 4' 'det', som
uttalas med öppnare vokalkvalitet och monoftongiskt, [a] eller [ce], så
t. ex. i satsen ja led inte någe illa utav-é e [... utav-a k]. Det kunde
kanske ha varit fonematiskt riktigare att teckna negationen som i eller ej,
vilket också hade hållit den klarare skild från enlditiskt -é i skriften.
Märk också att det i något fall kan vara svårt att skilja negationen e från
pronomenet 1.
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Konsonanter
p, b, m, f, v, t, d, n, s, 1, (hl), k, r, sj, tj, j, k, g, ng, h.

Konsonanten eller rättare konsonantförbindelsen hl [il], som endast
återfinns i uddljud, har knappast status som fonem utan borde väl kunna
tolkas som realisation av fonemförbindelsen /s1/.
Konsonanterna / och k har en delvis komplementär fördelning men kan
också uppträda i samma eller liknande fonotaktiska ställningar. De torde
därför helst böra betraktas som skilda fonem. Jfr Västerlund 1959 s. 72 ff.
Ex.: vb1 adv. (i svagtryck, i växling med föll), Du sa 01 jäkpå
:
adv., ja ([.. J vet vOir) vå-r é; d01, fel, Mlå, spelå men Iraring; grassjail, Vaksalå men Uppsakå; fiol men ston; svindel men nyckekhårpå;
jävlå men sabkå; illvå men sjäkv; Fålke men fökk. Enstaka anomalier
som bki men blev lär härvidlag inte ha något att betyda.
Tje-ljudet (tj) realiseras oftast med t-förslag VA, och sje-ljudet (sj)
uttalas [A. Äng-ljudet [g] tecknas ng, och 'n står för sonantiskt n [q].
Förbindelser av r eller k plus dental konsonant realiseras som alveolar
(eller kakuminal) konsonant både inne i ord och ofta även i ordfog i
enlighet med uppsvenskt språkbruk. Partiell assimilation inträffar i värnde 'värmde' och konsonantbortfall i trekonsonantförbindelse i jätte
'hjälpte' och född 'följde' (apokoperad form). Därvid realiseras rn, ktt
och kdd enligt regeln ovan.
I starktryck kvarstår oftast äldre d i ordslut efter vokal, intervokaliskt
och i förbindelsen nd: bod, bred, byråd, död adj., bkandsM; d&la, tidå,
bjud'n, bod' n, tid' n; Alundå (Alunde), bonde (jfr bo:n, boon etc. b. sg.),
bida, rund, skåkpund. I förbindelsen nd märks dock en viss tendens till
bortfall: A'lunn, Alunn tjörka, annrä, an(d)rå, bonnpigå, tökuhunnrå,
artånhunnraåttiat, hun(d)rå, kunne. Jfr Eriksson s. 14 och Västerlund
1983 s. 80. I exemplet Alunn tjörka gynnas givetvis d-bortfallet av ställningen intill den dorso-palatala affrikatan tj, som lätt assimilerar en
dental konsonant som d. Se nedan angående apokope, som här skapar
förutsättning för d-bortfall. Frasen uppfattades i början av utskrivningsarbetet som »våran tjörka».
Äldre d kan falla även i övrigt, särskilt i svagtryck: tri mil annrä sia
Stå'ckhåkm '[...] andra sidan [.
jö-kåkv, missömm(a)rda'ga; månå
'månad', byggnan 'byggnaden'; sinn, stan 'staden'; m e' 'med', vei 'vad',
ve 'vid'; dans& pret. och sup.
I ordfog och i enklis tenderar uddljudande d att övergå till rd [4] eller r:
Jaajdå; Ann(å)rs så brMde-råm åpp rörn ibkann, ja ([...] vet v'e') vet-rb
é '[. ..] var det är'. Även ett slutljudande äldre d kan övergå till r i
sandhi, dvs, genom assimilation vålla att en följande dental konsonant
realiseras som alveolar: Ja kann spelå vår,s(6)m /Mist ja '[. ..] vad som
helst [...]'.
3-889053 Sv. Landsmål
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Inskott av d har skett i strMgdåre 'strängare'.
Även äldre g står kvar i ordslut: i da ... i dag (obs. att Karlsson här
rättar sitt uttal från da till dag), jag (i svagtryck oftast ja — Ja kåmm ut å
tffinå når jag va trOttån år). I likhet med d kan också g falla, särskilt i
svagtryck: dan 'dagen'; lördå; riktiå pl., tokiå pl. Jfr dock lo:rtigå b. sg. I
en form som mh, kan g förmjukas till j eller falla: tngi, tn0.
Beträffande g i vissa verbformer som dog, slog, slagit se under starka
verb nedan.
Bortfall av slutljudande -n i svagtryck (Eriksson s. 16) har belagts bl. a.
i ho 'hon', Ersso 'Ersson', Masso 'Mattsson', d'ida 'dädan', imilla
'emellan', unna 'undan', uta 'utan' och i best. sg. av svaga fem. substantiv (se nedan).
R faller ofta i svagtryck och särskilt då i presens av verb: nöa 'några',
båå 'bara', vå[r]å; é 'är', va 'var', fö 'för' prep.; Ja ha berat-é, bi ja
Mmre, ja få 01 hörå illa då, ja sitte[r] på stoirn.
Spår av tonlöst r före p, t och k (Eriksson s. 16) har hos Karlsson
påträffats bara i ordet farskålrn<*farkoln 'fasen, fan'. Det tonlösa r-et
har här övergått till ett rs-ljud [s].
Riksspråkets h kvarstår i regel men kan i löpande tal falla i pronomina
och hjälpverb, oftast vid svagtryck: an, o, a, a(r), adde, åcken. Pronomenet det heter clå eller é (dä, ä). Texten har ett enda osäkert belägg med
h, (h)ä. — H-inskott uppvisar ordet hö(ste) 'öste'.
Kakuminalt lr faller i bi, bi(r) och k i så (sa), sulle.
Kvantitet
Kvantiteten är ofta nog svårbestämd i Karlssons språk. Ibland tecknas i
utskriften dubbel konsonant med parentes kring den senare. Därmed
avses att kvantiteten är svävande, dvs, att föregående vokal snarast
uppfattats som halvlång eller kort.
Rent kortstavigt uttal har bärä och huru, som dock står i svagtryck,
och likaså andra stavelsen i halskot(t)e, som kanske hellre bort skrivas
h'alsköte.
Några exempel finns på ursprungligen kortstaviga ord med i motsats
till riksspråket förlängd konsonant: havvi, sövv, sövver, spb1(l), spörrig,
strå`kken, vårrå, vurre, vettå, övver. Fråga är kanske om inte spN(l)
snarast är kortstavigt hos Karlsson, [sp€1] eller [spe,fl. Jfr Magdeburjspel, munnspel, dragspel och spela med klart långt e.
En tendens till förlängning av kort konsonant jämte förkortning av
lång vokal i ord som inte är ursprungligen kortstaviga gör sig gällande i
tter (= bner) 'betar', årbet(t)å[r],
exempelvis tjöpper, het(t)er,
tjöppte, hörtt, vett 'vet' m.fl. ord.
I ett par fall tycks Karlsson tvärtom förlänga kort vokal: stinå v.,
hå(ll).
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Karlsson har lång vokal i pro:st och å:ska, där riksspråket har kort
vokal framför konsonantgrupp. Den långa vokalen här är ett drag med
hemortsrätt bl. a. i Uppland och i östsvenska mål.
Gammal lång vokal framför m kvarstår i ri:migå. Jfr Gösta Bergman
s. 77 och Wess6n 1970 s. 31. Likaså är gammalt långt o bevarat i ho:n
pers. pron. (dock vanl. ho). Märk även fall som/jo:ren, fo:rtsOtte, Jo:rt
n.pr., lo:rtigå, sjo:rtkragen och vidare bkaga:rnstjo'l och lag(g)åksdöfrn. Jfr Widmark s. 65ff.
Accent
En omkastning av accenten från grav till akut äger rum i vissa fall: trO år
men en å te& ffmmti öre men en å fO'mmti, två kro'ner men ftmmti
kro'ner, två pö'jkår men mi'n(å) pö'jkår, å'ttå ö're, åtta ni' 0, Pe'kårn
—Pe'kårn, Ka`lssån— Kailssån, tu`san— tu' san, a'nnårs,
nnvin,
fö're, ga' mmålr, hå'ppå[r], rö'kte. Akut accent har vidare la' gåkn, Bä'rjman och Lö'(v)bärj. Kraftuttrycket fa' rskåktz uttalas av Karlsson vanligen så, med akut accent, men i frasen huru fa'rskålrn man vill med grav
accent, utan att man här kan säkert avgöra vilkendera accenten som är
den ursprungliga eller normala. Märk även att Stå'ckhålrm har akut
accent men pO'ngår grav accent liksom 124y`hårss, Ja'nssån och
Sve'nssån (jfr Ka`lssån ovan). Från riksspråket avvikande placering av
huvudtrycket har brölå'pp, Joha'nssåns, mbini'ssjan och tunn0'1, som
alla har akut accent på andra stavelsen i stället för riksspråkets grava
accent på första stavelsen.
Den i Tiundaland iakttagna tendensen till efterledsbetoning (Eriksson
s. 17) gör sig gällande även hos Konrad Karlsson exempelvis i Vaksålaga'ta, missömm(a)rda' ga, lag(g)åksdöfrn, bkaga:rnstjo' vårde'rå
pron., ålderdom(s)M' mme, och eventuellt även i ord som P011eskro'gen,
Spiskroksva'ls'n och KOså(r)vails'n. Här förefaller ordens längd ha
betydelse för tryckets placering.
Apokope och synkope
I det löpande talet äger villkorlig apokope rum av ord och ordformer som
eljest har bevarat sin slutstavelse. Apokope gynnas i vissa ställningar
såsom när ett verb står i upptakt till ett adverb eller annan bestämning
eller när verbet följs av enklitiskt personligt pronomen. Exempel: sjöt
åm renår, lass åt) lasse, sitt inne, ja tjOnn iffinn fadern, Å s(6) sje'n ja
åpp mé Acka, då ri`ngd o
Sinn ränd-'n i hullungen, Mnn
klrådd-'n dåm, dåm sö'vd-na inte Uller, Å så vast-é kaskkubb där å, då
å:kt ja, (M) hadd mer jörå, Pr'st'n hadd-'nte mé dé å jörå, döm tord
(i)nt satåj'al'n på cM, nu éja int s(6) stårk e, snickår A`nderssån, Alunn
tjörka (jfr ovan). Jfr Tiselius s. 141.
Formen flo:ren för ,fjortånde (Bergman s. 13) i frasen vår flo:ren dag
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torde ha uppkommit genom en kombination av apokope (fjortånde >
tfjortånd) och synkope (*fjortånd>*fjorend). I frasen tfjorend dag
övergår naturligen geminatan dd till enkelt d, vilket ger slutprodukten
fjoyen dag. Den inbördes ordningen mellan de två förstnämnda processerna kan här inte avgöras. Jfr riksspråkets tjugondag, trettondag och
åttondel och vidare textens på sastånde åre.
Synkope tycks inträffa undantagslöst efter dental konsonant samt efter
r och i i bestämd form sg. av mask. och starka fem. substantiv och i pl.
neutr.: blrod'n, båt'n, natt'n, bon(n) (bo:n, boon), grann'n, sån 'sonen',
kärn, stolin. Se WesAn 1970 s. 32f.
bil'n, stall'n, pa'll'n, hals'n,
och Pettersson med citerad litteratur. Synkopen gör sig gällande även i
andra fall såsom i particip, bjud'n, jiarsjue n, i adjektiv, lit'n, och i
ordstammar, tus'n, vatt'n, tråss(b)öten, art' n(hu)nn[r]aåtti.
MORFOLOGI

Formläran i målet sådan den kommer till synes i denna text motsvarar
tämligen väl det system som framläggs av Bergman 1893. Materialet är
dock alltför begränsat för att man skall kunna få en klar eller fullständig
bild av ordböjningen, men förhoppningsvis kan fortsatta utskrifter av
ULMA:s fonogram från Alunda komplettera och fullständiga våra kunskaper i hithörande frågor.
Substantiv
Det gamla systemet med maskulint och feminint genus även hos sakord
har bevarats i Konrad Karlssons språk: dbi dä(r) tjälla [...] ho tryter
allri, ja kann-(n)a [dvs, visan] inte riktit, ja kann danså han [dvs.
»Pekårn», en dans], »Mewn du få[r] inte rörå-na», sa-n, »e. För då
spelår o [dvs. harpan]», Han Mr] Mörttsjönn, Rörn va(r) lång an,
kaskkubb [.. J Han é rund. Satsen Alundå socken 1. . J han é stor an
visar att det ursprungligen feminina ordet socken av Karlsson behandlas
som maskulinum, vilket väl tillhör ett yngre språkbruk.
Ett maskulint svagt substantiv som pojke — det enda substantiv som i
texten uppträder med fullständig böjning — böjs enligt följande paradigm:
pöjke, pöjken, pöjkår, pöjka. Best. pl. på -a [a, a] liksom pöljka har även
unga, rackåra, storgubba, jämte åtskilliga starka maskuliner såsom
årma, hästa, juli-daga, jäkla, kuNla (kvälla), mörna, Mcka etc. Vid sidan
av dessa uppträder former som ungane, pöjkane, jämte kampaner, tjärringaner, det senare dock femininum. Formerna kampaner och tjärringaner synes emellertid sakna direkta motsvarigheter hos Bergman. I
en text från Lohärads socken i Lyhundra härad uppträder likväl pluraler
som tarmaner och vägganer (Svenska folkmål s. 72). Former som bön-
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dem, föttern (best. pl. mask.) stämmer dock med Bergmans uppgifter
och likaså det feminina koner 'korna'.
Bergmans [bon] motsvaras hos Konrad Karlssson av bon(n), bo:n
eller t. o. m. boon 'bonden'. Härmed kan jämföras en form som grann'n
'grannen'.
Enstaviga maskuliner på vokal förkortar vokalen framför ändelsen i
best. sg.: bynn, (Mörtt)sjönn.
Feminina svaga substantiv har obest. singularis på -å eller -ä [n, a, ce,
ce] och best. sg. på -a [a, a] efter mönster av vickå 'vecka', vicka
'veckan'.
Obest. sg.: gummå (gummä), fralå, rovä, sjöte(rs)kå, ffintå, stugå,
viså, dansban(å), nyckelrhårpå, trappå, fltickå, skollärårinnå, redä,
skaka, sjuksjöterskå.
Best. sg.: sia 'sidan', tjälla, rOcka 'raden', kkåcka, fattistuga, tjörka,
visa, ffilla, hårpa, bössa, å:ska, ffinta, sjuksjöterska, sjinntröjja, karta
och Vaks ålag a' ta.
De enstaka beläggen på best. sg. fem. på -an, skoan, mMni'ssjan,
Vaksålaga'tan, Liljegatan, Storgatan, tycks mestadels vara riksspråkspåverkade former. Jfr skoolrn, mask.
På bestämd form av feminina starka substantiv finns bara två belägg i
vår text, mjölrken och natt'n. Orden synes ha behållit feminint genus
även i uppländska mål. En enstaka uppgift från Skuttunge (ULMA
303:53) om maskulint genus hos mjölk får betraktas som tvivelaktig.
Best. sg. på -en har upptecknats 1896-97 från grannsocknen Stavby,
[mpikkan] (vid sidan av -i [mjuk]), [natan], och från Harg, [mpikkan],
[nat'n], vilket styrker att Karlssons former kan vara fullt genuina.
Det visserligen magra materialet i den här föreliggande texten tyder på
att det kan råda en skillnad mellan starka och svaga femininer i Alundamålet på så sätt att orden med stark böjning i större utsträckning än de
svaga har bevarat -n. Detta resultat bekräftas också av Bergman och av
Mod&r karta 1 och 10 (s. 17 och 75) jämte s. 13 och särskilt s. 78 f.
Påståendet hos Pamp 1978 s. 108 att endast Fjärdhundramålen har bevarat -n i exempelvis solen, är sålunda inte helt korrekt. Inte heller uppgifterna hos Wess&I 1970 s. 32 angående områden med bevarat n i ord som
natten, husen, där av Uppland endast västra delen nämns, täcker hela
verkligheten.
Bestämd pluralis neutrum ändas på -(e)n: kraen, brölå'ppen, bolstern. Obest. och best. pl. ändas båda på -(e)n i tr'M och enligt Bergman
även i ogen och btVd'n. Stycken heter dels styck(nä) eller stycknå och
dels stycken. Beträffande bevarat -n jfr feminina starka substantiv ovan
samt Mo&er s. 126ff. och karta 14, s. 134.
Bestämd fristående artikel i pluralis heter di: di jäkla, di rackåra. Jfr
Tiselius s. 134 samt under Pronomen nedan.
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Adjektiv

Endast några få belägg på komparativer och superlativer finns i texten:
mer, Uwe, sämre, kkenåre, vårmåre, gamkåre, strOngdåre, blst. Adjektiv på -(1)ig kan uppträda oböjda i neutrum singularis, i pluralis och som
adverb: Ja stilfflå så förskr&kki mg' gröpe å korn, Dåm såg s(ö) färskr&klri ut, é var-nte fali (h)éller, D(6)m a (för) dåki å kåmmå mé, D(6)m
ha fö[r] lindri.
Räkneord

Se under Synkope ovan angående formen flo:ren för fjortånde.
Pronomen

Följande personliga pronomina är belagda: jag (ja), du, han (an), ho (o)
jämte ett enstaka ho:n, irM (é, dä, ä, (h)ä), vi, ni, döm (dåm). I svagtryck
uppvisar dessa stor variation beroende på mer eller mindre långt gången
reduktion. De här angivna formerna är sådana som uppfattats som
huvudvarianter. Vi och ni tycks i svagtryck kunna få i-vokalen reducerad
till e: ne.
Anmärkningsvärt är det belägg på pronomenet / som uppträder i
frasen Har ni sett åm dé å I? Artur Pettersson har bekräftat denna
tolkning och meddelat att I även användes vid tilltal av äldre: I mor.
Bergman s. 13 har endast formen ni, men belägg på I finns från de
östligaste delarna av Uppland och från Gästrikland. Se Ahlgren 1978
kap. 4 jämte karta.
Tredje personens personliga pronomina har gängse enklitiska former
(nominativ och objektsform): -en (-'n, -n); -na (-a); -é (-1.0 och ett
enstaka -t (hadde-t); -råm. Formen -na (-a) har i texten endast påträffats
som objektsform (nio belägg på -na jämte ett osäkert sådant). Beläggen
på -a är osäkra, dels på grund av Karlssons otydliga artikulation, dels på
grund av den fonetiska omgivningen: sy'stern här åt-a, (breve)-a, Då
sjöt-'n-a (eller Då sjöt-'n-na?). Någon regel för fördelningen av -na och
-a kan inte utläsas av föreliggande material, då -na förefaller kunna
uppträda i skiftande ställningar: sii'vd-na, ja kann-(n)a (i)nte riktit, rörå-na, feck tag i-na, sjutå på-na.
Bland objektsformer av pers. pron. kan man för övrigt även lägga
märke till mOg (m"0, me).
Vissa prepositioner förkortar sin vokal framför (enklitiska) personliga
pronomina, varvid uddljudande konsonant i efterföljande pronomen förlängs: tn-mm4, m&nn, på-fln, för-sse, m&sse.
Bland demonstrativa pronomina märks han db- och hon clOr, som kan
vara både självständiga och förenade: Han é död nu an d'b., unde[r] tid'n
å:kte han Mr] Umm ktte bössa, an dä[r] pöjkfan, (Han d'i7) Risgrinns-
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Ante, Han de(r) Mörttsjönn, hon dkr me, ho(n) d'e[r] jenta. Se Reinhammar 1975 s. 36ff. och karta 1.
Vid sidan av dessa uppträder även de demonstrativa pronomina den
de(r), de der (de där) 'det där', de her 'det här', dåm der.
Som ett slags bestämd fristående artikel begagnas han i uttrycket (h)an
an(d)rå drengen. Jämför an(d)rå drengen och den an(d)ra fem. självst.
Verb
Verbböjningen uppvisar inga större avvikelser från uppsvenskt talspråk,
och den stämmer i det stora hela rätt väl med Bergmans paradigm 1893.
Enligt första svaga konjugationen böjs t. ex. dansa: danså, dansår,
danså, dansa.
Perfekt particip ändas på -ad eller -å: förbannad, förbanna. Förbanna
kan dock vara en feltolkning.
Andra svaga konjugationens verb ändas på -de eller -te i preteritum
och på -t i supinum: födde, född 'följde' (apokope), värnde 'värmde',
jälrtte 'hjälpte', vekste; byggt, hört (hörtt).
Enligt andra svaga konjugationen böjs även sätta, fortsätta och läta
'låta': sena, setter, sette pret., fo:rtsette pret., sat sup., lene bin pret.
Tredje svaga konjugationen är svagt företrädd i inspelningen men
förefaller inte avvika från riksspråkets och Bergmans mönster. Ex.: bo,
bor, bodde.
Oregelbundna verb: jörå, för, jorde, fort; vetta, vet eller vett, visste;
gå, går, jeck, gått; få, får, fick, fått. Töra 'töras' har formen tord i
preteritum (apokoperad form).
Starka verb: ridå, red; Hyva, kköv 'kliva, klättra'; löft 'lyfte'; sjutå,
sjuter, sj/it, sjuti, jäksjuen (imperativ sjut); själrå, sfäin, stulri; sj'er, skar;
ber, bar; hannt; sitta, sått; si, såg, sitt (el. sett); fulle 'fallit': hlå, hlog,
Neje; drog; stog; ta, tar, tog, teiji; do 'dog'; hemmveven perf. part.;
sövver, såvv; kårnma, kåmmer, kåmm, kåmme.
Hjälpverb: vårrå, e(r), va(r), vurri (vurre) (imperativ va(r)); (h)a,
(h)a(r), (h)adde, havvi; bi (bh), bi(r), våm (blev), vurttå; så (sa, skå),
sulle (su, skulle), sullå; kann, kunde (kunne), kunna; vill, vilde (ville);
måtte (måste).
Adverb
De från stadsmålet i Uppsala välbekanta adverben i fram, 'framtill', och
i bak, 'baktill', uppträder även i Konrad Karlssons språk: (0) [dvs.
skogsfrun] va jävlit fin i framm, menn e va bä[rlä [...1 s(6)rn en granbark i bak. Angående den pleonastiska suffigerade negationen e se under
Syntax nedan.

40

Rune Västerlund

SYNTAX

Inom syntaxen har inte så få iakttagelser av avvikelser från riksspråket
kunnat göras.
Ett exempel på bestämd form efter en genitiv är Pelleskrogen, som
uppfattats som en sammansättning på grund av accenten. Jfr Jörgensen
s.24, Hesselman s. 523 och Tiselius s. 134.
Bestämd form där riksspråket har obestämd har Karlsson vidare i
satsen m'enn döm tord (i)nt se'ttå jell'n på d'e, vilket är ägnat att förvåna,
då denna syntaktiska egenhet tidigare endast tycks vara känd från Norrland, Dalarna och Värmland. Se Jörgensen s. 24 med hänvisningar. Märk
även bestämd form i svågern min 'min svåger'.
Parallellställda komparativer utan ju — desto samt en enstaka komparativ utan bestämningsord har belagts i inspelningen: Mer ja åt, värre
värkt-é '[ju] mer jag åt, [desto] värre värkte det', Vårmåre var-é '[desto]
varmare var det'. Se Reinhammar 1980.
Ett possessivt pronomen som min står efter sitt huvudord, om detta är
ett släktskapsord: mor min, svågern min. I andra fall placeras det som i
riksspråket: min ungdomm, min skokå. Se Jörgensen s. 45 med hänvisningar och Pamp s. 32.
Som man kan vänta påträffas här exempel på s. k. har ligger-konstruktioner (Nordberg 1977): då skull mann a mjölrken stå neKe ve bynn på
pa'll'n aåcka sju, Dåm j'eck å tog [kaskkubb] å hadde låg i bölstern.
I konjunktiviska satser förekommer en konstruktion med ha(r) sullä +
supinum motsvarande riksspråkets skulle ha + supinum: Nä, nu ha
mann sull(å) vurre ung å tje'nå dre'ng, ha (mann) laggt (h)op p'e`ngår
'Nej, nu skulle man ha varit ung och tjänat dräng, hade man lagt (i)hop
(sparat) pengar', Dåm har sullå mildrå-n. Dubbelt supinum kan uppträda
även i andra fall vid perfektum av modala hjälpverb: ON ha ve'mm
[sånt] h'elst) kunnå vurttå. Jfr Tiselius s. 143.
I konditional satsfogning uttrycks en irreal konjunktiv genom en konstruktion som ser ut att innehålla perfektum i stället för det i riksspråket
använda pluskvamperfektum: Å ha (h)an sjuti på-na, så ha skötte kåmme på-fln 'Och hade han skjutit på henne (dvs. skogsfrun), så hade
skottet kommit på honom'. Rent allmänt sett förefaller också riksspråkets pluskvamperfektum motsvaras av perfektum: Å då (h)a ja vurre té
Uppsalrå bä[rii] en gång. Jfr Tiselius s. 144 jämte Nordberg 1980 och
Bergfors s. 249 f.
Presens synes vara använt motsvarande riksspråkets preteritum i han
(kann a) hlejj(e) ijålr pitYjken 'han kunde ha slagit ihjäl pojken'.
Som infinitivmärke tjänstgör te: te riktå, te ha, te hörå, te få, te spelå,
te tjöpå etc., vid sidan av å: D-'e int(e) gått å förstå han e, s'enn ga ja
tusan [...] å tjöpa n(6)a, Prese n add-'nte m'e de å jörå, D(6)m a (för)
dålri å kåmmå mé, kannsje döm tette bin å sjäkå. Av dessa exempel att
döma används å som infinitivmärke endast i vissa fasta uttryck. 1 satsen
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Å de jeck an klryvå '[. .] gick (an) att klättra' är infinitivmärket utelämnat liksom sannolikt i frasen ja hadd beting på ta vier 'jag hade beting på
att ta vidjor'.
I nekande satser överflödar bruket av den pleonastiska suffigerade
negationen e 'inte': Mann får-nte hlå unga nä[r] dåm sövver e, Ja vet
inte vå bynn hette e, Wenn ja led int någe illa utav-é e, »Näj, meg får
du-nte åpper'erå», sa ja, »e», Wenn an va inte bjucrn te spelå e, »Näij,
sjut inte», sa-n, »e!». Jfr Tiselius s. 147 f.
Man kan också lägga märke till en konstruktion som tri mil annrä sia
Stå'ckhålrm sprengde dåm åpp en tunne'l i ett bärj 'tre mil [på] andra
sidan [om] Stockholm sprängde de upp en tunnel i ett berg', där annrä
sia S. utgör ett slags prepositionsfras, som står som adverbial till tri mil.
Detta tri mil är i sin tur självt adverbial i satsen.
Konjunktionen att kan utelämnas: ville ha ersettning för han fött åpp
me '[. . .] för [att] han fött upp mig'.
Påfallande är den i förhållande till riksspråket avvikande placeringen
av inte i vissa negerade frågesatser och i satser med omvänd ordföljd: E
int-e fint sjinn?, Ä int-e vackert sjinn?, På den tid'n var-nt-[é] så dyrt e,
Å förbaskå vörtt int (o) bra me, Wenn dragspel kann int ja spelå. Denna
syntaktiska egenhet är välkänd från norrländska mål, men det torde väl
vara osäkert om den tidigare observerats i ett så sydligt mål.
Subjektslösa satser är relativt vanliga i Karlssons språk: Sa få si-é,
Finns ingen, Va lögn i hällskot(t)e, Va 'en krafti ko, Bar åpp de me, (v)a
n gubbe från Bäkinge, va en lördå, sulle bi bjudningsdans ve Ålrsunde,
Finns inge nu e, [De] va-nt i går e. Se WessM 1956 s. 178ff.
Även predikatet kan utelämnas: vatt'n för ~tian der, gått vatt'n.
Ibland saknas både subjekt och predikat: hun(d)rå tjilo i seck, Hundrå
tjilo i vår seck, Ett tus'n tjilo &te vårde'rå.
En koncessiv satsförkortning av förhållandevis ovanligt slag använder
Karlsson i följande mening: Fö[r] vterrå huru törtt d'e vill, så är-b vatt'n
kndå der.
I meningen Å så tog gubben [.. .] å [...] stemde Stabby kåmmun,
att-'n ville ha ersettning för han fött åpp me, utgör att-satsen en adverbfras (adverbial) som i riksspråk skulle ha uttryckts genom en prepositionsfras, 'stämde S. kommun för att få ersättning [...]'.
Relativpronomenet som kan utelämnas som subjekt: ja ha[r] mjölrkmasjin me sitter i la'gålrn, Då var-é n gammåk gubbe förstår ni ifrån Beking
hadd ett par hestår. Se Wess&I 1956 s. 228 f.
SÄRSKILDA TECKEN I UTSKRIFTEN

... avbrott i talet; brott i sats- eller meningsbyggnaden.
( ) osäker tolkning; ljud eller ord som uttalats hastigt eller otydligt och
ej kunnat tydas med full säkerhet.
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(- - -) ett eller flera ord som sägs men ej kunnat uppfattas och tolkas och
därför måst utelämnas.
[ 1 tillägg vid utskrivningen; ljud eller ord som talaren ej säger men
som krävs av sammanhanget; annat tillägg av utskrivaren, t. ex.
förslag till tolkning av parti som utelämnats och betecknats med
[...] uteslutning av ett eller flera ord inuti en mening. Personnamn har
någon gång av sekretesskäl ersatts med [N. N.1.
[- - -1 uteslutning av en eller flera meningar eller helt textavsnitt.
- - - textparti som fallit bort vid inspelningen.
( ) kort inpass av samtalsledaren eller annan person.
sandhi, t. ex. har,ni, så sablrå gammåk,,s(bm), nä[r] ja va te tjörrgåkrk,sifslt, Jaa,rdå.
enldis, t. ex. Då sjöt-'n-a, si-é, vä-li hette, add-'nte, kansje-nte,
får-nte (i detta fall samtidigt sandhi som då ej markerats).
Konsekvent genomförd åtskillnad mellan sandhi och enklis har ej
kunnat åstadkommas. Enklis förefaller mig för övrigt vara ett i praktiken
tämligen tänjbart begrepp och bör betecknas med försiktighet i fonogramutskrifter för att ej onödigtvis tynga texten. Former som -r 'det',
-råm 'dom' och -rå 'då' har dock betecknats som enklitiska former:
btinde-råm åpp, vä-ré hette, jaa-rå. Det är väl dock tveksamt om det
verkligen är någon egentlig uttalsskillnad mellan exv. var-råm och
var,dåm.
Beträffande ljudbeteckning se Fonologi och ljudbeteckning ovan.
Märk att å och å ej förekommer som versaler i denna text. Versalt é har
vid behov skrivits E, utan diakritiskt tecken.

Text
ULMA Bd 1171:2
KK --- (- --)[åre], måln nu hars.,(d)0 fulle,1 nu (---) [ha ja-nt] så mycke
e.2 Nääj, &lm eh . . . mMn alla fall så eh . . . ns(ti)gå ti'd(' n).3 [Paus.]
- - -Å ... Å på db2 tid'n, förstå(r),,ni, så sjicka mann allå sjinn te (---)

fulle 'fallit' sup. Troligen talar Karlsson här om skinnpriser.
e 'inte', suffigerad el. enklitisk negation i slutet av en nekande sats. Ordet torde kunna
härledas från det fornsvenska e (ä) i nekande sats. Jfr Schagerström s. 38. Jfr även talrika
exempel i den följande texten, Tiselius 8.147, Västerlund 1983 s.83 och här ovan Inledning, avsnitten Fonologi och ljudbeteckning samt Syntax.
3 ti'd('n), ordet svårbestämt. Möjligen avser KK att säga tider.
2
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[Hans Åker el. Hållsåker1.4 (Jaha.) Å sjutti (å) åtti kron(e)r styck. Nu
vill dåm int(e) si dåm, dåm tjöpper ingå sjinn. (Nää.) Mann bis int å[p]
m'e [é]tt rbvsjinn. Ja har bu där i kammårn såm ja sjöt sist, såm ja ha(r)
kvar, å d-é [e]tt jävla vackert sjinn. Sa få si-b. [Paus.]
kåmm-bn, å ja ra-... rammlrå ivbg skött uta te riktå, hittå-n Kett i
skall'n.6 (Jaha.) Ja visst fa' rskålrn.7 E int-b fint sjinn?8 (De br-é.) Visst
fa' rskairn. Ja vörtt int åv mb-b, ja måtte ha-é kvar. Ja ha ber'ett-b. Å eh
db b n gammak hane.
SC De fanns ingen varj? (Vå?) Fanns de nånn varj här, varj?
KK kb Finns ingen. Ä int-é vackert sjinn? (Jo. (--))
WE D-b väldit vackert.
KK Visst fairskålrn. (---) [Kann vål bra för en gummå te ha-b kring eh
... kring hals'n, nä d-0 kallt. För db värmer åpp b. M'enn ja har ingen
gummä, ja ha(r) ingen frellå9 häller. [Skratt.] [Paus.]
-Mbnn eh, jasså, ni ha vari åpp (mb)1° [N. N.] Ja, [N. N.] han hör lite
illå han mb. (Jaa.) M'e(nn)-nte mycke e. [—J Han har såna nu såm (va)
hemma nu. (Jaha.) Ja visst fairskålrn. Jå, han 'e ju ... [. J han 'e ju
född eh åttitvå han. Å ja é född aren(hu)nn[r]aåtti. (Jaha.) Visst. Å
s'enn har-n enn bror såm bor här i en byggning för sb själrv. Han hete[r]
[N. N.]. Han ... Han b född eh [...] artånhunnraåttibtt. [---]
WE Jaha. Kan han prata bra? [---1
KK Nä, han stammår. Eh stammå [N. N.] någe me'? (Nä(h)äj.) Nä,
han stammår int e. Menn [N. N.] stammår (h)an. D-é int(e) gått å förstå
han e. (Nähäj.)
WE [- - -J Vaför stammar han då?
KK Joo, han stammär för,,dä att han hadde så str'eng far. [N. N.]
h'ett-'n. Så han kåmm från stan å på`jken hadd hléjji sönder 12 nönn
?lönn) mugg Nie tallrik 'elle vä e va. Å gubben tog å klrådde
kuppl3
peken fast-'n låg å sövv. Å ut(å)v db så stammår peken. Man får-nte

4 Förmodligen nämner Karlsson ett ortnamn, som dock inte kunnat identifieras. Namnet
låter snarast som Hållsåker.
5 bi, bör eg. vara bir, 'blir'. Jfr Västerlund 1983 s.88 not 39 med hänvisningar.
6 Karlsson förefaller berätta om en rävjakt. Det han säger om sin träffsäkerhet verkar vara
ett exempel på hans benägenhet för överdrifter.
7 fa' rsktUrn < *farkoln, kraftuttryck, 'fasen, fan, tusan' e. d.
8 Betr. syntaxen i denna sats, se Inledning, avsnittet Syntax.
9 frellå, här tydligen i betydelsen 'fästmö' el. 'älskarinna'.
10
(m), osäker tolkning. Väntat vore när 'hos'. Assimilation?
11 sån, troligen best. sg., 'sonen'. Jfr Inledning, avsnittet Fonologi och ljudbeteckning:
Synkope.
12
sbnder 'sönder', väl eg. sunder. Obs. vokalismen och jfr Hq s. 1151
" kupp 'kopp'. Jfr Hq s. 497 och Eriksson s. 13.
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hlå unga" nä[r] dåm sövver e. [---1 En jädra gubbe. Ja minns eh ... Ja
minns gubben bra ja.
---Eh ibkann så nä vi kåmm ur skokan så klrådde vi dåm
pö'jka, é
va en grabb till å jag. För ungane hlöss vet ni ibkann. Å [N. N.] kåmm. Å
så ... Å en såm hktte ... han é död nu, an do i Amerika, an hkte
[N. N.]. Han hlog pöliken i skall'n n0 n rovä så på`jken dånå. [Skratt.]
Va jävla gubbe, han (kann a) hlki(e) ijåk peken. Han hannt int åpp
mh, fö ja va så inn i Ullskot(t)e kvick.
---Ni förstår de, é va en pro:st här i A`lunn15 s(å)m hette Bäkman. Å
iblrann va-n på asamen. Å .0 rOckt-'n åpp en My'harss,16 d'bi första
såm (skull vå) framm ... (vi) va en tie fimmtån styck(nä).17 Ja to(g)
förstå pris våiinda gång. Va lögn i hällskot(t)e, dåm hannt int (döm).
[Skratt.] Ja visst.
---Å dé ffick an klryvå,18 förstårne. Ja kö-. . . (Nä[r]) ja va ve
så
klröv ja hur,,såm 10ls(t) å jätte böndern tåppå trkz,2° å to(g) ne löv.
(Jaa.) Å så eh bo:n såmja (fina tlb21 stkzgde en (två) tus'n (par)22 vårtt
år. Åja hadd beting på ta vier23 å ... för dan. Å ni förstår(,„d4 ja kli&
åpp i trOn ja å högg ner. Kkiicka Olvå hadde ja tkili alltihopa, tvåhundra
par. SOnn hadde ja ledi(t) till kväll'n. (SOnn) sått (---) [vi] å rö'kte
sigarkter. [Skratt.] Ja visst fa' rskan. Ja ha (vörtt)24 nQ åm mycke ja må
(ni tro). Havvi25 (e)tt Mu liv. Jaa,,rdå. AlOnn eh ja (ha) havvi en god
hälsa. (Ja de syns.) Ja visst fa'rskålrn! Jaa„rdå.
SC [
Alla måste stänga härpå... efter Ogen? [. järssgålrn.
KK På dbn tid'n, förstår,,ni, va(r),,cM järssgå(rår) öve(r)allt, både kldes26 å tvärtt." Nu tar dåm börtt allå järssgårdar. Å ma(nn) sulle28

unga, best. pl., 'ungarna'. Jfr ungane strax nedan.
Jfr Inledning, avsnittet Fonologi och ljudbeteckning (under Konsonanter).
bby'härss, 'blyerts, blyertspenna'.
17 KK tycks mena att prosten B. ordnade något slags kapplöpning mellan skolbarnen med
en blyertspenna som pris.
18 laryvä, kköv 'kliva, klev', här i betydelsen 'klättra'.
19
Gela, by i Alunda sn.
20
tåppå tren 'toppa träd', dvs. hugga av småkvistar till foder.
21
Or 'hos', eg. när. Se Maj Reinhammar s. 182.
22 (par), här avses störpar för gärdsgårdar. Gärdsgårdens längd räknades i famnar eller
störpar. Antalet är troligen överdrivet. Jfr ULMA 5773, J. Ejdestam 1933, Uppl., Alunda,
frgl. 15, s.7.
23 vier 'vidjor', här lika med vidjor för att stänga gärdsgård.
24 våm 'varit'. Tolkningen är möjligen osäker, då värn vanligen betyder 'blev' och 'varit'
heter vurre e. d.
25 havvi 'haft'. Jfr Eriksson s. 16.
28 k'ndes 'längsefter, utefter', eg. ändes adv.
27 Ondes å tvära 'på längden och tvären'.
28 sulle 'skulle', Jfr Tiselius s. 141. Bergman har skulle s.21.
14

15
16
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stbiga för kraen överallt. Nu förstår„ni, «r)-é gammelrmodit. Affin
kannsje dåm ha(r)4 på en del hå(ll)29 bin kvar. Jaa. Männ här ute bir-é
inte mycke järssgå(lra[r]), (då)m ta[r] Kim dåm unna för unna. [Då]m
ner" se. Jaa.
sater åpp taggtrå(d) (när-råm)
WE [- - -1 Hur fick de till å stbzga förr?
KK Mann eh ... Mann eh störa ut31 se, rev åpp järssgåkn, störa ut, å så
högg vi en...allti en två (å) trehundrå järsselstOnger, vårtt år utå ... å
blranda i nytt.32 Å si.nn . Mnn eh var,,di• en såm baddå vier,33 å en ...
(å) bo:n sQngde.34 Jaha, visst fa'rskålrn. (Ä) ffick så till. IX där é
gammekmodit é.
SC (Jaha). Badda vier e gammalt de.
KK Ja visst fa' rskåkn. [—J
WE Va han inn ti Uppsala förr nä han va lit'n nånn gång? [---]
KK Jaa, ja é i stan ibkann nä(r) (vi) åke(r) mé påjka(r)na (---) [när dåm
åker inn]. Båda peka a vårssin bil. (Jaha.) Dåm förstår,ni ligger på
årbete, tri mil annrä sia Stå' ckhålrm sprMgde dåm åpp en tunnY 135 i ett
bärj. Åja ha lärt dåm, ja se. Ja ha vurri36 stenårbetäre. Å ni förstår,d6
[. Vet ni vå TYnningby
nu håller-råm på ... 1...] b: bit ifrån eh
hlått37 é? (Jaa.) D& ha ja vurre inn, för vi hadde bussresa alla pOnsjonärer i höstås te NårrtåVe. Å då va ... så åmkring (mé å så) Innningby
hlått.38 Däri närhet'n årbetå39 p&jka nu i da ... idag, (i) går n1. Jaa. Å
dåm dér eh, ja ha lärt dåm ja, förstår,,ni, för ja ... ja kunde sprMgå ja.
Ja vet prissis hur M sten så tjilås ja. Ja ja mbln!
WE [—J Hur vet mann hur en sten ska tjilas?

29

30

hå(II), låter snarast som »hål».
tter, 'låter avbeta, släpper kreatur på bete'. Tolkningen given av Artur Pettersson och

Wolter Ehn. Verbet böjs efter andra svaga konjugationen. Kvantiteten här är oväntad, då
det enligt Pettersson bör heta bner. Jfr Inledning, avsnittet Fonologi och ljudbeteckning:
Kvantitet, och vidare beläggen i Bengt Hesselman, Uppländsk ordbok (manuskript i
ULMA).
31 störa ut, 'göra hål i jorden för störarna med en järnstör och sätta ned störarna i hålen'
störa ut gårdsgården. Jfr ULMA 5773, J. Ejdestam 1933, Upp!., Alunda, frgl. 15, s.6 f.
32 Dvs. i den nya gärdsgården blandades gammalt gärdselvirke, som fortfarande var
dugligt, med nyhugget virke.
33 badda vidjor, 'utsätta vidjor för stark värme (över eld) i avsikt att mjuka upp dem'. Jfr
SAOB badda, B 51.
34 stänga, här 'uppföra gärdsgård'.
35 tunnn, betr. accenten jfr Tiselius s. 25 [tun41].
36
vurri 'varit'. Jfr Eriksson s. 14 och 16.
37 Penningby, herrgård i Länna sn, Frötuna och Länna skeppslag, Stockholms län, Uppland, söder om Norrtälje, med ett medeltida slott av sten.
38 så åmkring 1.. J, ev. menar KK »såg mig omkring och såg Penningby slott».
39 årbetä, bör väl vara presens, årbetår.
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KK Påjkane (---) [där dåm] (bå)-... U4° 120) fick (Da sittå ja i tid'n
mOnn de jör-nte pöjka, dåm ha kå'mmpressår,,dåm å sbtte[r] på. På ett
ögånbkick s[ö] (a)41 dåm börra åpp en meter. Ja ja männ, dåm a
kå'mmpressår,,dåm. Å så nör42 ,dåm sjuter "&t bärj, så begrr)a (d)åm
teminstånde43 hundra höll- i bärje runterikring." Å sbin har,dåm ffinnkom45 eh trådår såm dåm sater. Å så fe.nder,,dåm trz (el)latri[si]tet å
sprbzger hela sjit'n på en gång. Visst fa'rskåkn. Dåm kann dåm. Dé
kun(d)e inte jag e, mbin eh dé d'i..(r) é ett nytt mod nu é. Jaa. (Dt)m a
vurre . Döm ha vurre i Uppsalrä rpQ ve GIrklffin.46 Vett(-'n) va47
Gbidffin Mr mé ha d(å)m vurre (å) årbetå. (Jaha.) Å ... Å sOnn eh
nä ja å:kte mé d(6)m inn i höstas, då arbetä döm på ett ställe mä
latgrund48 i eh Vaksala.49 Ja vet (i)nt va bynn hette e. Dåm ha fare här å
d0), (va) en tie fimmtån socknars,söm (dö)m årbetår i. ((Jaha.)) Ja
visst (---). [SM«. åker,dåm Umm vår kvNl &zdå. [—]
WE Va farbror ti n här eh trefaldihetstrellan i Mia, på Mlaskogen nånn
gång?[---]
KK Ja ha tjOnä (i) två år där ve Ma (Jaha.) Ja ... Ja kåmm ut å
tffinti når jag va tratån år, n(ä) ja hluth skolan.
förstår,d6 mor min fick méj n(är) (ho) ... ho tffinä i Sta`bby vi
Joha' nssåns i Jönninge.5° Å eh
Å ho tffinä, va en fattig eh bonnpigå.
Å sknn va sy'stern här åt-a dér eh b(ä)
d'jr] ja éfödd, (Jaha.) å eh
... å födde åpp mbj.51 ((Jaa.)) Å så tog gubben eh såm ho va jift mé å
sttInde fatti(g)-... hälle sMmde Stabby kåmmun, ((Jaha.)) att-'n ville
ha ersOttning för han fött åpp me. Hck en fi'mmti krone[r] åm åre, de
har,dåm i vicka nu. [Skratt.] Så éja åppfödd ja. Fölrk bir-(é) Mdå. Ja ja
m&m.
ao

svagtonsform av så adv. Jfr så och så annorstädes i texten, och Västerlund 1983 s. 84
not 12.
41 OJ (a) 'så har', något osäker tolkning. Låter snarast som s(å) 'skall', men detta ger
sämre mening.
42 når 'när' konj., väl eg. når. Jfr Hq s.715 och Vallmark s. 128 och 153 jämte karta.
43 teminstånde 'åtminstone', ev. eg. tillminstone el. uppkommet av ett åt-det-minstone. Jfr
ULMA 24812, E. Odstedt 1926-67, Ång., Arnäs, åtminstone adv. Riteminstonej.
44 runterikring 'omkring, runt omkring'. Jfr SAOB runtomkring, R3055.
45 ffinnkom 'enkom' adv. el. här ev. adj., 'särskild, särskilt anpassad för visst ändamål'.
Om ordet är adj. borde det ev. ha haft plural form, j'ennkomä.
4° Glädjen, gård i Danmarks sn, ca 3 km från Uppsala.
47 va 'var' adv.
48 latgrund, antagligen avser KK att säga ladgrund, 'grund till lada'.
49 Vaksala, socken i Uppsala län, nordost om Uppsala.
5° Stabby, Stavby, grannsocken till Alunda i Olands hd, Uppsala län, där byn Jånninge
ligger.
51 Å sUn va sy'stern här f.. .J, med detta något osammanhängande yttrande tycks KK
mena att hans moster och hennes man tog sig an honom och födde upp honom. Beträffande
KK:s släkt och uppväxtförhållanden se Inledning, avsnittet Inspelningen och sagesmannen.
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---Å stårk va ja. När ja va eh tjufåmm år ja, så löft52 ja tvåhundra . . .
tvåhundrafåmmti tjilo.53 ((H'm.)) Å nä ja tjånå (när) Gustav Ersso i
Kkev54 så hadde ja en (drång)kamrat söm va mycke större å grövre ånn
jag. Å så (e)n dag når-å rångnå å [vt] håller på å rustå ärtter;55 å så
hö-... hö(ste) g(u)-. . . bo:n i ån ärttsåck eh nere på våningen d'år,
hundranitti tjilo. Dån jåck ja åpp må såm inte på an(d)rå våningen. (Å)
an(d)rå drången (su)56 ta-fl må, männ han därrå" helå kärn, så an
måtte58 hlåppå sOcken. Han rådd(e) inte. [Skratt.] Månn (ja å) . . . Jå:,
hun(d)rå tjilo kann ja rå må ånn fa(s)t ja å åtti år. ( [Skratt.]) Då je[r] ja
må tu`san på. Ja ha(r) ju inte försökt (d)å, månn ja tror,d0. ([Skratt.])
Ja visst fa' rskåkn. ((Jaa.)) Ja ha vurri stårk må ja, un-. körtt å
undersatsig.59 Åja ha(r)starka påjkå(r) må. Ja har en påjke såm hete[r]
Fålke Katlssån, han å så stark så jäsing-. . . Dån söm tar i: han (så)
bryte(r)-(n) når ,,dåm dirat. [Skratt.] ((Jaha.)) Jaa,rdå. Jaa. (E)n stårk
påjke.
WE [. ..] De fanns [.. J en trefaldihetstj'ålla såm flrickerna å påjkarna
fick till på Jältaskogen.6° Kåmmer han ihåg den? [---1
KK Nää, ho ligger i Ösby . Ösby sko[g]61 ho. (Jasså.) Jaa. Ja ha gått
å huggi (d'år)(breve)-a. E62 å inte långe sånn63 ja (a) gått å huggi famm64
(m)åja. Ja kann huggå ånn i da(g) åm så å. ((Jaa.))
--Månn ja harse, mycke på'ngå(r), ja får så hög pånsjon så ja behöver

löft 'lyfte' se Inledning, avsnittet Morfologi: Verb.
Man får väl tänka sig att KK här gör sig skyldig till en viss överdrift liksom i vad han
berättar i det följande.
54 Klev, by i Alunda sn. Enligt uppgift av Artur Pettersson bodde där två bönder, som båda
hette Gustav Eriksson. Den ene av dessa kallades alltid Gustav Ersso, medan den andre
fick heta Gustav Eriksson.
55
rustå ärtter. Enligt Artur Pettersson avses här att rensa ärter (särskilt matärter) från
skräp i en handdriven rensmaskin, vilket kallades att rusta dom för hand. Efter rensningen
bars ärterna i säckar upp på det s. k. magasinet.
(su) = sulle 'skulle'.
därra 'darrade'.
måtte 'måste'. Se Bergman s.21 och jfr Hq s.678, måste.
59 undersatsig 'undersätsig'. Enligt Artur Pettersson är undersatsig den normala formen i
äldre Alundamål.
60
Jäkaskogen, förmodligen avses ett skogsparti vid byn Gela i Alunda sn. Märk att WE av
misstag uttalar bynamnet som Jälra i stället för .10lit.
61
eisby skokl, troligen ett skogsparti vid byn Skarpösby i Alunda sn. Det kan vara osäkert
huruvida KK uppfattat att SC och WE frågar efter just en trefaldighetskälla. Om så inte är
fallet talar KK om en vanlig källa på Ösbyskogen. Jfr även texten i det följande.
62 E 0 inte [.. J, osäkert hur ljudföljden här bör tolkas. Vad man hör är [a a anta löga sdn].
Det första [a] kan vara antingen pronomenet [a] 'det' eller [a] 'är'. KK gör en kort paus
efter det första [al.
63 långe sann 'länge sedan'. Jfr t. ex. ULMA 303:673, S. Ranz6n 1909, Uppl., Rasbokil,
långesedan adv.
64 famm 'famn, famnved'. Jfr SAOB famn, F 239.
52

48

Rune Västerlund

inte. (Nä.) Nä(h)äj. Ja får tvåhundratrettitvå kroner i värendå måna.
(Jaa.) Å é gå(r)-nte åt me-n65 hundrå, é bi[r] hundråtrettitvå övver. Å
derijenåm ha ja sett inn pe'ngå[r] unna för unna, förstå(r)ni, ja ha fått
eh nermåre n tjutemmtusen öm (vi reda a?).66 Ja (a) fått (senn)67 ja va
sekstisju år. (Jaha.) Å endå é döm (i)nte nöj[d]å, döm seller att dåm
få[r] för lite ändå. ( [Skratt.] Ja.) Döm é dummå di jäkla. [Skratt.]
- -)) Ja visst fairskåltn. Ja tyck(er) [e] e bra ja me pensjon. Åke[r] ner
värenda lörda te Alundå å tjöper68 allt ja behöver.69 (Jaa.) Jaa visst
fa'rskålrn. Inte behöve[r] ja svelta e.
SC Eh ... Den dä(r) tjellan, ja.
KK Den de[r] tjella ni takår åm. (Ja.) Ja, den é på Ösby-skogen" o.
(Jaha.) Ligge[r] ve [e]tt bärj der.
WE fick ni dit såm barn? (Vå?)
fick eh ungdommen dit såm eh
... förr i tid'n?
KK Ja vet inte, é kann ju henda, (de har-nt) (---) [ja redå på]. (Nähäj.)
Näej. (Nä ho) ligge[r] på Ösbysko-.. . ve (e)tt bärj. Å eh
Har ,,(ni)
hö-... Hu[r] kann ni vetta de, har,„ni hört talrås åmm-e å? (Jaa.)
Åcken71 ha talrå åm de? [—J
WE Mattsån.
KK Kall Masso?72 (Jaa.) Att 'n inte talrå åmm att o (va) på Ösbyskogen
då!
WE Nää, han ... han . . . han trodde de va på Mraskogen han.
KK Näe, de finn[s] ... inte på Jelå skogen e. (E) e på Ösby skog. (J)aa,
gränså[r] eh till bruksskogen.73 Jaa. Den såm har hemmane de(r)nu
het« Bror Erikssån. Jaa. ((Jaha.)) Idén de(r),,tjälla. Å ho tryter allri,
van' n för jemnan der, gått vatt'n. Visst fa' rskålrn. Fö[r] vå'rrå huru törtt
de vill, så är-b vatt'n endå der. Javisst. [Harkling.]
WE [...] Når var-e han tjöpte de hår stelle?
KK Nittånhundra sju.
WE Ha han byggt åmm hår mycke senn dess?
KK Ja ha byggt helå recka74 bakförre75 der. Å senn ha ja laggt inn ny
65 me-n, [men], sammandragning av mer Mn 'mer än'.
68 (vi reda a). Dessa ord har ej kunnat tolkas.
87 (sOnn), osäker tolkning. Ordet lå0r4parast som (da').
88
69

tjöper [Mpar].
behöver [bah6uar].

" Skogsområdet i fråga kallas av KK även Ösby skog. Jfr Hlå skogen strax nedan.
71 Åcken 'hocken, vilken, vem'. Se Hq vilken, s.1344.
77 Kall Masso, Karl Mattsson, Glottsta, f. d. slaktare och bonde, enligt insp« gsprotokollet f. 1883 i Jälsta. Jfr ULMA Bd 1169:2-1171:1 jämte protokoll.
77 bruksskogen, skog som tillhör Gimo-Österby bruks AB.
74 r&ka 'räckan, längan, raden'.
" bakförre 'bakom', eg. bakföre, fsv. bakfore, Jfr SAOB balcför och Västerlund 1983 s.92
not 83.
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panel å nytt tråssgött'n å ny g6lrv.76 (Å så ha ja fort skafferi db.) ...
[Paus.]
ULMA Bd 1172:1
(---)[Onnja kåmm]. På db2 tid'n var-nt-[é] så dyrt e. (Nä(h)ä.)
KK
Ja tjöppte brYd'n" ått by'ggnan,78 ja (h)a brY da79-n sjäkv. E (köst-)...
(kåmm) på åtti kroner. (Ja(h)a.)
WE [---1 Uthusena é dåm åckså nybyggda?
KK Ja, ja h(a) (havv-). .. inte la' gålrn e, d'bz ska ja ... hålle[r] ja på å
river,nu (fö) ja taker-nte ha nöa kor mer, ja jerju`san (å) ha nöa kor,
ja ha[r] föda ändå.
. ja ha[r] mjökkmasjin mé sitter i la' gålrn,
eh ja hadde
s(å)m ja tjöppte. Ni förstår,d6 på hlute hadde ja båå två kor; å lömne
mjökken då å(tt) ... Ja fick . . . Ja ha ... Ja stil[l]å8' så förskrkkki Trz
gröpe å korn så ja fick första pris. Ja hadde Onda till ... till eh . — vå
het(t)er-é f(ö) la82 — sju grader83 mé fetthalt.
SC Jaa. IM va mycke.
KK Jaa, å ja lömnå tölrvhunnrå liter i månan, ja fick sashun(d)rå
kroner i vår måna, MO två kor. D«r)för ha[r] ja fått så mycke p'nga[r],
förstår,ni. Visst fa(rsk)-.. . (---) [E va] riktiå kor. Ja ja männ. [J]aa,
rdå. IIHnn eh ja fick en svindel sOnn å stuka84 (åv ett) hölass å (måtte)
inn på sjukhuse (åm) eh ... å unde[r] tid'n sållde ptyjken korna,85 å eh
(.0) där. Å Mnn ga ja tu'san å . . . å tjöpa n(ö)a. Ja a[r] föda (Ondå. Jaa.
En ko fick ja eh . Jå, nu e' döm dyrå månn eh dé dér är en tri fyra
årsbin (h)ä. Ja fick eh tdirvhun(d)rafi'mmti för en. Dbi född ja åpp
själrv. Å en tjö:pt ja ut i Bkadåker å ga sjuhundreajufimm för. Fkk
tölrvhun(d)ra för (---) [-na fast ja] havvi-na i fyra år. Va bn krafti ko.

nytt tråssgött'n [ ...], uppenbarligen felsägning. Bör vara ny tråssbätt' n å nytt Orv.
Enligt Artur Pettersson är trössbbten den för Alundamålet genuina formen.
br"e'd'n 'brädor, bräden', obest. pl. av bräde neutr.
78 by'ggnan 'byggnaden'.
" bräda v. 'brädfodra, brädbeslå'. I SAOB anges verbet vara dött. Se SAOB, B 4451.
lämna 'lämnade' < fsv. limna, lifna med sänkning i> e, som labialiserats till ö framför
labial konsonant. Ev. i stället i > y> ö, dvs. labialisering följd av sänkning. Jfr Hq lämna,
lemna, s. 607.
81 stillä 'utfodra (med), ge (såsom) foder'. Utskrivania har uppfattat KK:s uttal som om
han snarast hade lång vokal i ordet.
fi'45) la 'vad för slag, vad för något'. Jfr Tiselius s. 146.
82 Vå [.
83 grader. Månne inte KK här menar procent. I så fall är uppgiften knappast riktig, då så
hög procent fetthalt inte förekommer.
84 stula v. I ULMA:s ordsamlingar från Uppland uppges betydelser som 'falla, störta,
snava'.
85 korna, riksspråk, i dialekten koner.
76
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[.. J Ho mjökkå trall liter åm dan, fkmmtån liter i måkb. Å ni förstår J10
nä[r] ja stille å. En sbck gröpe (å på)87 två kor i vårbnda vickå. Ja
made härs,nä[r] grann'n fö (h)an (h)a[r] (g)-... én bonnkvarn an, (é)
gå[r] inb elbktrise] . Ja visst fa' rskåkn. Jaa. Albin eh dé fOck då me.
MOInn] (bn)88 hadd mer jörå, eh då skull mann a mjökken stå nerb ve
bynn på pa'll'n89 kiråcka sju. Nu ka[nn] mann ligg& te åtta ni' b.
---Sö ja ha-k ju bra nu. Sövidå (ja) . . . ja éfrisk s(6)m (j)a k, så ja föll%
mbnn bi ja Amre så ha ja ålderdom(s)hb'mme. (Jaha.) Ja visst
fa'(rs)-. . . Mbnn db(?) köstar,db tib kron[er] åm dan te bo. På Uppsaka
sjukhus91 fkck mann liggå gra' tis. (Jaa.) Db 'kr eh . é åbtri[glato'risk[t]. Helå eh nbjd'n betakår.92 Ja visst fa' rskåkn. Jaa.
- --Ja, (ja 0) va n sa`blrå sjöte(rs)kå, ho sate i eh någe här(e) då å då
s(6)m (heh) botå tiV0.93 [Skratt.] Tffindes förbann[e] mbj i fingerbndan94
é. EM* u-. . E va någe jift dér, é jbck ut i bkod'n. (M'm.) Mbnn ja led
int någe illa utav-é e. MOnn é va db att eh gall(s)ten stan nå." På .. . På
två dagår,så «Ra dé hkrb96 gulrå börtt (i) ögen.97 Å . . . Å . (Å) kåmm
dåktårn å sa an eh . . . d(6)m adde laggt framm kåmmptissb[r] mb på . . .
v(b) bordbbnken" dbr. Å dåm ga(v) sä faan på att d(6)m (sulle) åppbre'rå me. Ja såg nä (r) ja va i badkare Ann hur-b såg ut. [D](ö)m skar åpp
sé hbr, jä`der-. . skar mbnni' ssjan nktan tvärtt åv. ((Jaha.)) Dåm såg
s(ö) förskrbckki ut (---) . Har ni sett-b? Ni (ve)- . har-ni-k vurre mé
stil/å, jfr not 81. Även i det här fallet är KK:s uttal otydligt och det förefaller som om
vokalen i ordet snarast är lång.
87 Det är något osäkert hur å på bör förstås. Om KK verkligen säger så, torde det vara en
felsägning för på. Han lär väl knappast mena åppå 'uppå'.
88 Om tolkningen här är riktig, vilket är osäkert, använder KK en som indef. pron. 'man'. I
texten är dock mann vanligast i denna betydelse såsom i följande sats. Mera genuint vore
måhända han. Jfr not 126 och Västerlund 1983 s. 88 not 41.
89 Märk att KK har svag form, palle 'pall'.
9° föll 'väl, nog, förmodligen' < fsv. fulla. Se SAOB fuller, F 1806. Vanligen använder KK
v2I i denna betydelse.
91 Uppsalra sjukhus, antagligen Akademiska sjukhuset i Uppsala.
92 KK synes använda de för honom troligen ovana orden obligatoriskt och nejden på ett
oegentligt sätt, förmodligen på grund av bristande kännedom om sakförhållandena.
" Av sammanhanget att döma talar KK här om några sprutor han fick mot sina gallstensbesvär.
fingerndan 'fingerspetsen, (yttersta) änden av ett finger'. Betr. best. sg. på -an av
maskulina substantiv med svag böjning jfr Wess6n 1970 s.33.
" gall(s)ten stannå. Troligen menar KK att hans gallstensbesvär upphörde. Jfr följande
mening.
96 dé hk:i 'det här'. För övrigt förekommer inga sådana former i KK:s text. Jfr dock här(e)
strax ovan.
97 ögen 'ögonen'.
98 bordUnken. KK tycks använda detta ord i brist på bättre term för vad han menar. Jfr
SAOB bordbänk, B 3905.
86
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åm—é C.99 ((Nää.)) E synndes n(b)r en (---) [an va] naken å va i å badå.

Ja hadde flrera kamra'ter. Jaa, fy faan! Å ja sa an:1® »Näj, mg
får,du-nte åppere'rd», sa ja, »e.» — »Ja, menn ni får-e ijenn», sa-(n). —
»Jaa, (då) kåmme[r] ja inn Uenn», sa ja. »Fö[r] ja ha(r) två pb`jkår,såm
a vårssin bil, (så ja) få(r) sjusså inn me dåm. På en timme e ja
her»,,,sa ja. [Skratt.] !Wenn int (h)a ja havvi d'e senn e. Ja får inte helle(r)
tro(r) (Da. Näe då. Menn eh de jorde ont, de värkte. Mer ja åt, värre
värkt-e.10' Visst fa' rskåkn.
WE Nä-- När han va lit'n å va barn, (Jaa.) fick han földa me ti stan
nånn gång då?
KK [N]ä`ij! Menn eh förstå gången ja varje stan då var jag på
sekstånde åre å tjenå nä[r] en bonde i Ekeby s(b)m hette Joan Ka`lssån.
Å då å:kt ja mä hå-... ha-. . . tjörde ja ett parl°2 . . . —på den tid'n tjörde
tökk inn me all brandsed te stan. Då å:kt ja me eh ett par å eh . . . å (h)an
an(d)rå drengen tjörde för(e) å adde ett par. Ett tus'n tjilo &te vårde'rå.
Jaa. Å senn eh en måtQl03 etter s(6) sa bo:n an: »1 dag får,,du tjörå
jennsammen te stan», sa-n. Å då (h)am ja vurre te Uppsalrå bä[rä] en
gång. Å ni vet ja va bä[r]ä på sekstånde åre å tjörde ner... Vett ni (v)a
gamlrä brenneri(e)m ligger? ((Nere på . .)) Nere på Svårttbecken.
Der,,sållde ja. Å . Å ... Å s(6) sje'n" ja åpp må secka, hun(d)rå tjilo i
seck. Då bar ja åpp i rappe ja. Då var-é n gammåk gubbe förstår,ni
ifrån Beiring'w hadd ett par hestår å . .. å tu-. . . tie seckår må. — »Du
springer,se lett må secka du gösse», sa-n, »du få[r] femmil öre bä[rä]
[d]u ber åpp mitt lass me.» (H'm.) Bar åpp då må. Då va ja bä[r]ä på
sekstånde åre. Hundrå tjilo i vår,seck. Å ni tro[r] ja juge[r], månn s(ö)
eh visst s(b)m ja sitte[r] på stokn så er-e sanning. Ja, (d)å er-O. Ja visst
fa' rskålrn.
---Ja va (o) ... Ja va stårk på .. . underjid'n ja å vekste tel! unna för
unna. Jaa. Månn nu 'e ja int s(6) stårk e. Ja å klrenåre nu.
Å Nao108 (v)a n
gubbe från Bälringe. Ni förstår,de, på dån tid'n va fe'mmti öre nog. Å
Ni
har.nté vurre rit' åm-é e. En annan möjlig tolkning vore Ni [...j har-ntO vurre
m0 åm-"e I.
1°° Oklart hur an bör förstås. Om det inte är en felsägning, borde det vara indirekt objekt,
'honom'.
21 Mer ja åt!...]. Betr. syntaxen se Inledning, avsnittet Syntax.
102 ett par, här lika med 'ett par hästar'.
103
mån0 'månad'. Jfr måna annorstädes i texten.
104 (h)a 'hade'. Jfr Inledning, avsnittet Syntax.
105
gamkå brOnneri(e), antngligen lika med gamla bränneriet i hörnet av Svartbäcksgatan
och Fabriksgatan. Jfr Kring Svarta bäcken och Eddaspången vid sekelskiftet s. 13.
11̀6 skon 'skenade', enligt Artur Pettersson även sjende. I grannsocknen Stavby böjs skena
efter både första och andra konjugationen.
107 Baing, Bälinge, sn i Bälinge hd, Uppsala län. Även Båkinge och BOkinge.
t°8 'På torde kunna tolkas som Joo [å] eller Å [ j.
93
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s'Onn tjörde vi tidål® te stan mO s-... mé 4g å smör å ... å . .. å eh
spannmåk. Å kunne hlaktå "en jö-kålrv å säkjå å.
---Å ... Å eh
Å då var-é "O'n krog här på Vaksålaga' tann° [s](6)m
kallå[s]111 fö[r] P011eskro' gen.112 DM é . D'e 0 n syaffar,d'e[r]
syaffär d'O'r nu. Vett ni de? Vaksålaga' ta. Mr stannå mann rtrO kampaner.115 Å så var-é en, nä[r] vi va el14 firerå stycknå i Allskap nä[r] [vi]
va ut(e) te stan, var,d'e en s(6)m såg "Otte h'Osta, å s'O feck mann inn å tog.
én Msk. Å d'O va s(6) gött, d'e värnde åpp. Å då kund-é vä[r]ä så jävlå
kallt så Usta va he'lvitålls fast dåm va svårttå, ri:migå.116 (Å) ... Å 'e' va
Onda te tr"O`tti gra' der ibirann, mann måtte gå n'Ostan all 1.24117 te stan. Ja
a vurre mé åm bragde[r]118 ja må ni tro. Vå(r)jungnför,dé. M'enn s'enn
nä[r] mann tjörde h'Omm (---) [hadde] (mann) bra mycke i s'O å då va
Usta lat& [d]åm ville h'Omm dåm å ... å ... å eh mann tog en munn119
då å då å värnde åpp. [Skratt.]
- - Å på clOn tid'n gav mann bära åttifOmm,120 ja allrå högst en å ti'
för,,n lite[r] br'O' nnvin. Å nä[r] mann va inn på Yelleskrogen å tjöppte én
sup s(å) köstå [ctO] å'ttå ö're. Nu köstår,,supen två kro'ner. Så mann
ka[nn]-nte tjöpå-é nu heller. [Skratt.] (N)äij. M'Onn mann reders0 uta-é.
Ussj ja! Jaa,rdå.
-Ja s'Onn fo:rts'Otte (d)i• d'Or, ja trOnå dr"O-. bonndr'Ong i tratån år te ja
vörtt121 tju[g]esas. Då jifte ja me. Å mann var,n'Ostan vår Myt' n dag122
te Uppsakå mé ... mé eh
mO eh . å sållde. Ibkann stog mann
dänne123 nere ve — (---) [vå] faan var-b — 'Ott törj här mitt för (i)

tidå 'ofta'.
Vaksålagatan, gata i Uppsala. Jfr Vaksålaga'ta strax nedan.
[s](ö)m kallå[s], ev. dåm kallå.
112 rdleskro' gen, krogen i fråga låg enligt Artur Pettersson på Vaksalagatan 25. För övrigt

har inga uppgifter om krogen kunnat spåras.
113 kampaner 'kamparna, hästarna'.
114 e, om inte ordet är en felsägning eller missuppfattning och bör utgå, skall det väl förstås
som en adv. 'ungefär'.
13 Märk den egendomliga accentueringen med akut i stället för som väntat grav accent.
Möjligen bör he'lvitå tolkas som två ord, hel vitå. Jfr Tiberg 1958.
116
ri:migå, se rimmig SAOB 'beklädd eller täckt med rimfrost, rimfrostig'.
117 all vk g 'hela vägen'.
118 bragde[r], här förmodligen snarast 'ovanliga händelser, märkligheter, äventyr', ej 'stordåd, hjältedåd'.
119 en munn, här tydligen 'en munfull (brännvin)'.
128 åttifOmm, här '85 öre'. Jfr det följande yttrandet.
121 vörtt 'blev'.
122 vår flo:ren dag 'var fjortonde dag'. Jfr Inledning, avsnittet Fonologi och ljudbeteckning: Synkope.
123 dänne 'där' < därna.
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Jidlu[nn]s,124 (Jidl-. elle) mitt fö[r] Kvarngrenn.125 Vett-'n v(a) dk k?
(Jaa.) Dkr,sto[g] mann å sållde. Nu få-n126 betalrå te stå der. Ja a hörtt
(d)k. Der sållde mann mycke kgg å smör å s(å) där. Jaa,rdå. Jaa,rdå.
WE [---] Va fruarna grini(g)a såm tjöpte sann?
KK Jaa, o va nik (h)o. Ho hittå i stan (h)o.127 (Ja.) Ja visst fa' rskålrn. Ja
mann hör bra me dk her. Albin (i)nt er-k s(ö)m te hörå riktit kndå e.128
Ja, ja trkffå en jentå nä[r] ja va te tjörrgåknsi[s]t eh — hon é jift här eh
mk kn s(å)m het(t)er Rangnar Ja`nssån — (h)o åppere'rås i örå o. Å (d)e
va bktt(e)re.129 Å é var-nte fali (h)eller,sa o. För eh dåm bedövå 1kring.130 Å dåm sö'vd-na inte hkller, åppkre'rå-na vaken. Å förbaskå
vörtt int (o) bra mk. IM é ... De k någe i örå s(6)m kallas föl.," hammåre
å stkdet. Å de legg-... lkgger e[n] sår[ttis vaks imilla, se é lkser131 helå
sattyge. Å dk kåmmer-nte deda132 annat enn rustål33 de å gå inn i örå e.
Å... Mim d(0) (h)Or högrå örå s(6) hör ja Hum på, ja hör värre på...
sem(re) på dk där. Jaa visst fa' rskålrn. Menn eh ja få vel höra Nå då.
[Skratt.] Ja kannsje-nte bir,s6 sablrå gammålr,s(knn) mann bi[r] övver
å'tti år e. (Inte?) [A1]äij. Jåa, ja ha [e] bra nu, riktit bra.
SC Hur hadde dåm gamla de förr (då)? 1.-4
KK Jåå, d(6)m gamlrå, k bodde ... é va en .. . en stugå her åppe ve
Fröjstå,134 en bit ifrån dkr Kall Mass(å) (---) [där?] va, s(å)m hette
fattistuga. Å dåm fick eh grassja'1.135 Dåm fick eh visst skåkpun(d)
strömming å sk-. å skåkpund — é hette skålrpund på den tid'n — sill. Å
124 Jidlu[nn] s, ev. 'Gidlunds'. Det är oklart vad som åsyftas. Troligen namn på någon affär
eller något företag.
125 KvarngrOnn, antagligen avser KK här någon gränd vid akademikvarnen i Fyrisån, det
nuvarande Upplandsmuseet.
128 -n, enklitisk form av han, här i betydelsen 'man'.
122 På grund av sin hörselnedsättning tror KK att WE frågar om KK:s hustru deltog i
stadsresorna.
128 Det förefaller som om KK har på känn att han missförstått frågan, och han övergår här
till att tala om en öronoperation och om sin dåliga hörsel.
129 bOtt(e)re, normalt heter det bgttre. Ev. säger KK i stället Å (d)é va Utter é.
138 Antagligen menar KK att kvinnan opererades under lokalbedövning. Jfr följande mening.
131 lgser 'låser'. Se Hg läsa 2, s.610.
132 dgda 'dädan, därifrån, bort'.
133 rustå, här tydligen lika med 'rengöra, rensa'. KK menar här att det vax han hört talas
om som skulle firmas i mellanörat inte går att avlägsna på annat sätt än genom en
operation, varvid mellanörat rensas från vaxet. Pronomenet dé efter rustå syftar på örå,
inte på vaxet. Jfr även uppländskans rusta 'reparera (hus o. d.)'.
134 Fröjsta, by i Alunda sn.
135 grassja'l 'gratial, understöd'. Se SAOB gratial, G845. Förmodligen avser KK det
understöd som arbetare under bruken erhöll på sin ålderdom, i Alunda då antagligen
arbetare under Gimo-Österby bruks AB. Jfr exv. ULMA 21320, M. Tamm-Götlind 1951,
Uppl., Forsmark, s. 15.
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s(6) fick dåm mjök me. Å ([d]åm) fick leva ganskå dålrit. Nu förstår s,ni
så 'er-0 åppsjö me' allting. Mann ha Udda te tjöpå huru fa'rskålrn mann
vill. (Jaa.) Jaa,rdå.
WE [---1 Va fick dåm sillen nånnstans?
KK Aé, d'e va eh nere ve tjörka. E va On eh . . . E va en bod d'er-(röm)
kallå för eh ... Ja minns inte va de hette fö la. Menn d'er,dela d(6)m ut.
.. nä inte sk(o)-... eh b-. . . var,nå byråd
Jaa. Fkk der utav eh
Ulk vä-r'e hette. Jaa. Pr'est'n hadd-'nte m'e d'e å jöra Ondå e. (Nää.)
---Vet ni va Alunn tjörka é (---) [då]? [J]a de' vet ni föll? (Jaa-rå.) Ja
visst ja. (J)a(a), A(1)unda é n storsock-. Alunda socken é två mil bred
å två mil lång. (Jaa.) Han é stor an. Menn eh (é 0) bra mycke fåk s(å)m
bor h(é)r. (Jaa.) D(b)m kösta[r] på så inn i hällskot(t)e så (a)tt eh d(61)m
eh 0 tokiå på kasta på. (J)aa rdå. [En klocka slår.]
WE [---1 Vet han att Alunda kallas fö[r] Svinlande fö[r] att d'e va så
bördit här? [—]
KK Ja, d(0) jör-é. E kallas för,Svinlande. Huru kann ni vettet de?
hört(t) taltas åmm-é? (Jaa.) Å Blradåker136 fö[r] Palste(r)nacka.
(---) [Huru var-0] ,(ja) minns inte va Ekebyl" hette e. [J]aa, (0) kallas
fö[r] Svinlande. (Jaa.) Å dåm skriver uti tidningen m'e åm lo:rtiga
Svärje138 å o-... lo:rtiga Alunde. [Skratt.] Ja(a) visst fa' rskåkn. [---]
--Vi har eh en dansban(a) (Nk nere ve . . . nere ve Alundd ve Abraham(s)tö'rp;139 vet(t) ni de' då? (Jaa, jaa.) D'er (h)a[r] ja vurre å danså
mycke. (Jaha.) Fast ja e så gammalt 'enn i dag kann ja gå dit å danså
'enn. Wenn d-0 svårt te få j'enter, [när] mann (bi) s'e he[r] ga'mmalr.
[Skratt] Dåm vill ha ungå. (Ja .) Ja visst fa'rskålrn. Jaa. (S'enn ja)
har,n(ba) bekantå (d)å. Jaa. [Suck.]
SC [...] Va dansa-(r)åm för,,danser förr?
Vå danså (d)åm? (Ja.) Ja, vi danså eh Spiskroksva'ls'n å
KK (Vå)
[. J Ja kann dansa d'e inte ni kann ja. Ni kann inte danså Pe'karn14°
e. Menn ja kann danså han m'e ja, 'etter sp'el(l). Å Skåningen141 å.
(Jaha.) D'e der é gama lekar142 0,14 söm spelas mycke i min ungdomm.
s(e) att (d)é går i takt. Å senn hå'ppå[r]
Mann dansår å pekår ått
Bladåker, sn i Närdinghundra hd, Stockholms län, Uppland.
Ekeby, sn i Olands hd, Uppsala län.
138 lo:rtiget Svärje. Månne KK har reminiscenser av skriverierna omkring Ludvig Nord-

136

ströms »Lort-Sverige» (1938)?
`39 Abrahamstorp, gård i Stavby sn.
14° Pekaren, förmodligen en folkdans. Jfr KK:s beskrivning av dansen i det följande.
141 Skåningen, även denna förmodligen en folkdans, väl till texten »Du skåning, du
skåning, i morgon ska du äta vitan gröt och doppa den i honung så den blir riktigt söt».
(Meddelat av Bo Peterzon, Uppsala.) Jfr Lekstugan s. 12.
142
lekår, här väl 'folklekar, folkdanser' eller 'dansmelodier'.
143 e 'det'.
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mann iffinn. [Skratt.] Ja visst fa'rs-... Har ni hört takås åmm Pe'kårn?
(Ala.) Näej. Jå, nu
nyå laår, eh d-é äh ... Jo äh ål del é gamkå.
E finns bz dél. ((Jaa.))
WE [—J Hadd(e) ni lekstuger144 å lekte i? [.
KK [N]ä'ä, vi danså nä[r] bönde(rn) på lo(vå)rna,145 lä-lova,"6 mitt i
vintern m6 å dé så svat'n rann ner på sjo:rtkragen. Vårmåre
[Skratt.] Jaa.
WE De fick livat till då?
KK Jaa rdå, livåt uttå hällskot(t)e. Å s(å) hadde d(b)m gamkå Magdeburjspell'47 såm dåm spelå på. Ja, ja spelå k n he'l-natt148 ja på eh ... på
munnspel. Fbck en å ,fi'mmti. På dbn tid'n var-b bra. IIHnn dragspel
kann int ja spelå, mbut ja ha'r takternal49 i ska'll'n så ja kann spelå
munnspel.
WE Har (an) nå munnspel här kvar?
KK Näe(j), ja har inge nu för,n&varånde (---) [å én sånn] . . . Påjkarna
a(r)spelå så' nder,d(å)m. ItHnn ja skå tjöpå étt bä[rä] ja kåmmerje
stan, at riktit. Ja kann spelå vår150 ,s(å)m Ulst ja. Jaardå. KOså(r)va'Is'n å allt möjlit. ((Jaa.)) Jaa,rdå.
WE Nånn bit bfter Långbacka-Jani51 åckså?
KK [Skratt.] (Ja,) ja [a] hört takås åmm-en. Ja visst fa' rskåkn.
WE Vbinm va cM?
KK Hann bodde ut i ... [Vål faan Une socken? Ut i n' nnsta,152 dbr
bodde an. (Va) eh mycke spelmbnn där ute. Ja visst fa'rskåkn. Dåm é
inn i stan ibkann dåm såm lever å spelår. (H'm.) Jaa. [...] E va "e.n
s(å)m hette eh Jo:rt.153 Ha(r),,(du) hört takås åmm an? Ja, an spelå riktit
han. Han é nog död, riMnn d(6)m har eh takterna å viserna kvar ater-n.
Jaa.

lekstuger 'stugor för sammankomster med lekar och dans'. Se SAOB lekstuga, L505.
lo(vå)rna 'logarna', riksspråkspåverkad form. Jfr lå-lova omedelbart efter.
1" Id-lova 'logarna' (eg. ladulogarna), om (trösk)loge (i ladulänga?). Jfr Eriksson 1925
s.80.
147 Magdeburjspel 'Magdeburgerspel, enklare (enradigt?) dragspel'.
148 ån he'l-natt 'en hel natt' eller ev. 'en helnatt'. Den grava accenten på he'l gör det svårt
att avgöra om KK här har en sammansättning med adjektiv som förled eller inte.
149 takterna, här möjligen 'melodierna'.
158 vår 'vad' pron. Se Tiselius s. 116.
151 Långbacka-Jan, eller Johan Holmgren, spelman och skomakare, född 1/6 1800 i Långbacken, Hovs ägor, Rasbo sn, död 23/2 1880 i Uppsala. Se Larsson 1980 s. 115-119 och
Lustig.
152 Tånnstå, Tensta sn, Norunda hd, Uppsala län. Såsom framgår av föregående not är
KK:s uppgift felaktig.
153 Jo: rt, förmodligen lika med Hjort Anders Olsson, hemmansägare från Altuna, Börje sn,
Ulleråkers hd, Uppsala län, född i Bingsjö, Rättviks sn, Dalarna (1865-1952). Se Larsson
1980 s.225-227.
144

145
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WE Gås Anderslm då?
Nä[r] ja va ut å tjörde målrm . . . Ja va ut å tjörde
KK Jaa, just ja. [
måkm i Vigeksbo155 nä[r] ja va nä[r] . . . hadde bon(n) m&mm'ej, tjörde
va' rssitt par156 ifrån Viggeksbo (å dit), Kallerö.157 Å då var-é n spelmann db. (t)åm kallå158 för eh Vi-... Gråvit'n159 Cal vå dåm) kallå-n fö[r]
fö la. Hmt nö[d-n å:-. . . når-fl red på brölå'pp å . .. å spelå fiol, så
re-. kåmm an å red på bz vi' t-kamp.16° Ställde d(ö)m inn kampen i
(stall' n),161 ffick ann), 162 å spelå. Mnn (h)an kun(d)e tröllå m'e' han. Var-é
n(ö)[nn] annån mé såm spelå, så kund-é'63 jörå s(ö) mycke så att s-...
strå'kken164 Ock tvärtt åv på Ou ögånblrick. Å dåm visste int hur4 jOck
åv (h)éller. Han må(s)te165 gå dOda. [Skratt.] (J)aa. Å Mnn var-é at
tag' 66 nä[r] an su . (su) spelå ve Lövstå, Lövståbruk,167 på at brölå' pp,
(te) . . . så . . . så . . . så . . .så va-n . . . an va (buen) dit.168 Mnn an va inte
bjud'n te spelå e. Å så fundera [d] åm nä[r] (d)åm kåmm dit för att-'n inte
hadde . — han (h)adde nyckekhårpå — att-'n inte hadde hårpa m6s(s)e.
(N)äij. Mnn (tog dö m)169 eh én hOst lös i stall'n å . . . å han fkck ridå (- --)
. . . dffil-n bodde å Hmtå hårpa. »Mnn du få[r]
[h«mm) dänn[e]
Gås Anders, den kände Upplandsspelmannen, Anders Ljungqvist, brukare från Slånsen, Björldinge sn (1815-1896). Se Larsson 1980 s. 173-180.
155 Vigelsbo, gruvfältet Vigelsbo i Valö sn, Frösåkers hd, Stockholms län, Uppland. Märk
uttalet Viggebbo i det följande.
156 par (hästar).
157 Kallerö, lägenheter och hamn i Börstils sn, Frösåkers hd, Stockholms län, Uppland.
158 (t)åm kallå, ev. säger KK såm kallås med dåligt artikulerat s i såm och ohörbart s i

154

kallås.
159 Gråvit'n skall enligt Artur Pettersson vara Gålramoravit' n. Namnet avser Jan Ersson,

»Gulamålaviten», bonde från Gålarmora, Valö sn (1799-1846). Se Larsson 1980 s.78-81
och De uppländska spelmanstävlingarna i Uppsala 7-8 maj 1909 s. 9f.
166 vi't-kamp 'vit häst'. Det förefaller som om KK här har en sammansättning med adjektiv
som förled enligt norrländskt mönster. Se Wessn 1970 s.43.
161 KK avser säkerligen att säga stall'n 'stallet'. Det låter dock närmast som skall'n (akut
accent).
162 ffick (inn). Artur Pettersson hör här jåck-en inn 'gick han in', vilket naturligtvis är
språkligt korrektare.
163 kund-å 'kunde det', ev. kunde[-n] 'kunde [han]'.
strå'kken 'stråken' .
165 må(s)te, ev. måtte 'måste'.
166 tag, här 'gång, tillfälle'.
167 Lövstabruk, samhälle (tidigare fideikomiss) i Österlövsta sn, Ölands hd, Uppsala län.
168 KK avser kanske att säga an va bu'en dit 'han var bjuden dit'. Det låter dock snarast
som an va (n duen) dit.
169 (tog döm), orden låter närmast som såg döm, men den här givna tolkningen som
föreslagits av Artur Pettersson förefaller vara den rimligaste.
176 hå(mm) dänn[e] Ou (förslagsvis) 'hem där efter'. Denna tolkning är snarast en gissning
och språkligt sett knappast riktigt trolig. Det låter snarast som hå` ndemått, men en sådan
ljudföljd ger ju ingen mening. Av sammanhanget framgår emellertid att någon (en pojke?)
fick rida till Gålamoravitens hem och hämta harpan.
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inte rörå-na», sa-n, »e. För,då spelår o». Månn an dä[r] pöjkfan eh tog
å ville si an (h)ur o såg ut. Börjå spelå mkammål171 Spelå helå tid'n
'bida tO an fick ... dän d'44172 fick tag i-na. [Skratt.] Har,ni hört takås
åmm-H ([Skratt.]) (Jo)o visst fa'rskålrn. Han kunde me[r] énn andrå
an. Drölm kunde di. M del. Javisst. Jaa,rdå. Jaa,rdå. Han é död nu an
((Jaha.)) [---]
--KW, ja vet ingen såm lev-. .. Jo eh v(i) har bl söm heter Knut Löv,173
söm spelår,nyckekhårpå, mbin han é inge tröllsk174 e. (Näh4 Ja é bra
bekant n2-nn. Tjä-... Har,ni hört talrås åmm-en? ((NU.)) Han spelår,,
nyckekhårpå an. Han spelår på brölå'ppen å så där. Han bor tM
Jaa. (Knut Löv.) Jaa.
WE Ha(r)-(r)åm trålla här i Alunda nånnting då?
KK [Skratt.] Ja, inte lite e, ([dö]m a) . [dö]n hadde mycke sattyg
för-sM här. (Jasså.) Ussj ja! Ussj ja! AHnn eh inte nu bzdå så mycke e.
Hé ... [Harkling.]
såm ja va jift n0' va bi k64-årdoter ifrån eh Öst(erby)bruk.175 Å
,Onn va svågern min — han hOtte Jo(h)an Lin(d)grg.n, han é död nu — å
fadern va nere å rodde å fiskå. Å eh . Å så kåmm skogsfrun å ffick på
vattne å. Å ... Å pö'jken hadde bössa i r0ven. Å så sa pö'jken (si å[tt])
fadern: »Så ja sjutå på-na?» sa-n. — »NOL sjut inte», sa-n, »e!» Å ha
Å s(å) kåmm o
(h)an sjuti på-na, så ha skötte kåmme på-nn. Å eh
fra(mm) nä(rå) (te) båt'n, å s(6) jkk o unde[r] båt'n. På dbi tid'n
fanns-é skogsfruå(r) m'enn) inte nu e.
---Å nä[r] ja tffinå (ve) Fornbro,176 så var-é bz gubbe s(6)m hate
Lö'(v)bärj i Våll'n.177 Han mötte skogsfrun på eh "&i stig eh i skogen db-,
på Fornbroskogen. Ho va-nte hö'gre bin sé hbr. (0) va jävlit fin i
framm,178 mOnn é va bä[r] ä n ... (---) s(ö)m én granbårk i bak.179 Visst
fa'rsk&n. Albin eh dåm påstår å:ska a hle(e) igar sånnt (d)kr. Finns
inge nu e. Nä4. (Han) hette Lö'(v)bärj. Ussj ja! Då va ja bä[r]å tratån
år. [D'4 va-nt i går e.
---Ni kann Mnkå förstå sömmörn180 ja va ut å tffinå, eh ja va bä[r]é tökv

171 Dvs. harpan började genast spela av sig själv.
172 Dvs. spelmannen Gålamoraviten.
173 Knut Löv, Knut Gustaf Henry Löf, boende i Kilby (Tjilby), Alunda sn. Född 1906 i
Lövdalen, Alunda sn. Se Larsson 1980 s. 192.
174 tröllsk 'trollkunnig'.
175 Österbybruk, samhälle i Films sn, Olands hd.
176 Fornbro, by i Ekeby sn, Olands hd.
sjön Vällen i Ekeby och Bladåkers snr. Vällen även namn på skola i Ekeby sn.
177
178 i framm 'framtill, på framsidan'.
'79 i bak 'baktill, på baksidan'. Jfr Inledning, avsnittet Morfologi: Adverb.
180
sömmörn 'sommaren' kunde även skrivas sömmern. Jfr Inledning, avsnittet Fonologi
och ljudbeteckning om e i trycksvag stavelse i denna utskrift, samt såmmarn längre fram.
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år, nä[r] ja hlutå skookn.181 Då hadde ja ti'e krone(r) för... fö[r] såmmarn. [Skratt.] Va en jävla avlöning. [Skratt.]
WE Va jorde han då?
KK Jåe, ja . . . sjöt åm renår182 å . .. å k-. . jeck å Mrappå kok183 å .. . å
to[g] åpp sed" å. Å .. . Å senn nä[r]. nä[r] boon tjörde inn sed, (så)
gav ja åpp sed185 åt-'n å. Feck börjå i ung(å) år ja, (é) jeck bra ä.
Jaardå. Å då på den tid'n fick ma[nn]-nte si ka-. . . kaffe å dåppa annåt
enn jukdaga å missömm(a)rda' ga e. Menn é-... en simpel kaffeskvett
åm mörna186 — åpp tj-. . . fö:r (s) klråcka temm åm mörna. Å årbetå te ni'e
åm kvälla. Ja, ussj ja! Ja ha vurri me åm bragder.
---Nä[r] ja tjenå hä(nn)e187 ve Ösby —ja va gammåk,då, va en tju(ge)ett
år då — så eh . va 'en lördå, sulle bi bjudningsdans188 ve Å 4-sunde.189 Å
... Å eh bon lå(g) på la:sarette fö[r] (e) sjenå på-nn19° å an bröt å se
båd(å) årma. Å ja sjötte hemmå likå fritt sjäkv.191 Jaa. Å s(6) tjörde ja
hemm 'ett... «tt) klröverlass på kvell'n, (å) ja hadde-t mitt för lag(g)larsdö:' rn. Å eh husmor sa o: »Du sa vel jäkpå me lass åv lasse.» Å laråcka
va ni'e. — »Näej så jävlår,de får,,stå te mörr(o)n,192 fö[r] ja sa inn å
rak(å) me nu (å) åkå på dans å ha jenter.» [Skratt.] Ho måtte ha koner193
ute al1194 natt'n å mjölrkå ute på gå(kn). [Skratt.] Ja har-nte vurre
tjink(ig) heller. (Åå)näj. (Å)näj.

skookn 'skolan'. Ordet böjs här som svagt maskulinum (fsv. skole). Jfr Hq skola, s.941.
4051 1= SjÖttn åm renår 'sköta (skötte?) om (åker)renar', här säkerligen i betydelsen
skotta upp den jord som vid plöjning och harvning fallit för långt ned mot renen. Jfr
Eriksson 1925 s.99.
183 kkappå kok, slå sönder jordkokor på åkern med en kraftig stor träklubba (s. k. kokklubba), i allmänhet på våren före sådden.
184 to[g] åpp sed 'tog upp (skuren) säd och band den till kärvar'. Jfr ULMA 630:4,
M. Eriksson 1921, Uppl., Vendel, taga upp säd, och ULMA 17809, J. W. Lindström 1946,
Uppl., Tensta, s. 11.
185 gav åpp såd 'lämnade el. sände upp säd(eskärvar) till en som stod (högre upp) och tog
emot (exv. på lass, i lada, på loge el. vid tröskverk)'. Jfr OÖD giva, s.665, och ULMA
25496, S. Ohlsson 1968, Uppl., Nora, giva upp v.
186 mörna [m4na] 'morgnarna'.
182 hä(nn)e 'här' < hörna.
188 bjudningsdans, danstillställning med kalas, varvid exv. olika dränglag bjöds in. Jfr
ULMA 28891, J. Westin 1969-73, Uppl., Möja, och ULMA 34520, S. Cederroth 1940-65,
Uppl., Börstil och Vaksala m. fl. snr, bjudningsdans s.
189 Å-sunde, Ålsunda, by i Alunda sn.
1553 (é) sjenå på-nn, egendomlig formulering. Troligen menar KK att bonden i fråga hade
råkat ut för en olycka med skenande hästar.
191 KK vill tydligen säga att han självständigt skötte sysslorna på gården under husbondens
lasarettsvistelse.
192 mörr(o)n, ev. mörr(å)n eller mörr'n b. sg. 'morgonen'.
193 koner 'korna' < fsv. konar. Jfr Grip s. 107.
194 all 'hela'.
181
182
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---Å eh en/it lag så adde mann rbttihet te hlutå kkåcka nié. Nu slutar,
dåm Idråcka fimm. Å har eh sas-... fyra- å fanm- å såkshun(d)rå i
månån. Ja ja man. Nä, nu ha mann sull(å) vurre ung å tjbna drazg,195
ha (mann) laggt (h)opl96 O'ngår. Ja, (å) mi' n(å) på'jkår inte går,dåm
nönn dag under,trat-... förtti å fimmti kro'ner e. (Ha[r]) pYngår,
dåm.[---]
--Vet ni, nä[r] ja jeck i skookn så (seh) sé var-é n eh
az kung söm
vörtt jälrsjuen — jå é va fö're min skolrå i ti(d'n), mazn vi lkte åm-b i
skokån.197 Ha(n) hette (å) ... (å va é) ... Dån såm sjöt kungen hette
Ankårströmm.198 Har „(ni) l'åt åm db? Å han må ni tro, dåm satl°9-'n i
strickUnk. Sate ut ... Skruva fast föttern å skruva fast skall'n å hlet
itu-fl levande. IX kallas fö[r] strbckbbnk. Så sku döm ha iMn nu, så
sffir inte så förbaskat mycke e. ((Nää.)) Näij,
kannsje döm sk(u)
kannsje döm late20° bki å sjäka så mycke sbnn. D(å)m ha fö[r] lindri.
Visst fa'rskan. Fö[r] lindri. [—J
---Å inte var„dåm201 såfinå 1011er. Mann kunde dansa r0 evffinta söm
hadde n Mraga:rnstjo'1202 å en hemmvh)en nayluk203 på skall'n. Å db jkk
likå fris[k]t bndå'. [Skratt.] Nu sa [dröm vå[r] å så fina så [dröm nstan
flryge(r) börtt. ([Skratt.]) Visst fa'rskåkn. De luktå[r] bära ådekålång
åm dåm. (---) [...] [Skratt.] Jaa. ((---)) ((Jaa.))
SC De va rokit de här.
KK Hör„ni ni eh . Så ni åkå hemm te stan i kval då? (Jaa.) Jaa, bn
timme2" så é ni i stan. [---]
WE Vi ska te Åvanby å Åstårp205 å. (Har an) vari där å slagi, vari på
slåtta206 nånn gång?
KK Jaha, ja ha vurre å hkije rör där å allt, se. ja (ve-. . . vet va) vå-rb é.
va bonde
---Eh dé va 'az s(6)m hette Ante — an é död nu — söm va eh
195 Beträffande syntaxen se Inledning, avsnittet Syntax (konstruktion i konjunktiviska
satser).
196 laggt (h)op 'lagt på hög, sparat ihop'. Jfr SAOB lägga ihop, L1566.
197 skolrån 'skolan', riksspråkspåverkad form. Jfr skookn annorstädes i texten.
199 KK har läst något om Jacob Johan Anckarström (1762-92), Gustav III:s mördare. Den
följande historien om att Anckarström sattes i sträckbänk är dock uppenbarligen en
missuppfattning eller ett minnesfel av KK.
199 sétt, apokoperad form av sate 'satte' av sätta.
299 Vette 'lät' pret. (eller ev. 'läte' pret. konjunktiv) av läta 'låta', som böjs efter andra
svaga konjugationen. Jfr Inledning, avsnittet Morfologi: Verb.
201 dåm dvs. flickorna.
292 blraga:rnstjo'l 'blaggarnskjol, kjol av blaggarn (grov linneväv)'.
293 n'esduk, här 'sjalett'. Jfr ULMA 303:254, S. Ambrosiani 1896, Uppl., Adelsö, huvudnäs-

duk.
204 'en timme 'inom en timme'.
205
Ävanby å Åstårp, Ovanby och Åstorp, byar i Ekeby sn, Olands hd, Uppsala län.
206
slåtta 'slåtter'.
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unde[r] bruk0,207 Une Risgrinns-Ante.208 Å han jord söm 0n vilde.2®
Pre's[is] söm 0n vilde. Å han klrådde dåm fö(r) vårv210 storgubba2" (---)
[dåm tyckt] döm va räddå för-nn. Å... Å kåmm-On inte åt dåm så
.213
hadd-'n 0n lit'n tj0pp m0 (0n) hullunge212 på
,S0nn ränd-'n i
hullungen i sjinntröjja å drog åt (såm). S0nn larådd-'n dåm. [Skratt.]
(Han d0r) Risgrinns-Ante, har,,ni hört takås åmm han? Visst fairskålrn.
Jaa,rdå. M0nn han 0 död nu.
WE [.. J Tog ni hö på Mörttsjönn?214 (Hö?) Jaa.
KK Nä0j, 0 vase[r] bä[r]ii rör,,där, Mörttsjönn. E velse[r] inte hö cl0r.
Jo, möjlitvis i eh . . . i land'na, i kanterna. Å d0(r) hadd . . . bönderna tog
red[å] på-0 själrvå. Han db(r)Mörttsjönn ligger mitt imilla . . . mitt imilla
Åstörp å Vatstä.215 Visst fairskåkn. Jaa.
WE - -] Hur kåmmer mann ner ti Mörttsjönn?
KK Jo eh, (ja) tjör (att)216 åm Åvanby. (E) é rikti . . . (E) é bilv0g bida ner
te Mörttsjönn. (Ja) visst fa' rskålrn.
---Allt rör217 söm ja har på gamlrå la' gålrn h0r ha ja (havv-).. . [. ..]
hadde ja h0st'n (s0nn) ja tjörde hOmm ... tog rör själrv å ... å tjörde
hOmm. Mann f0ck ta för inte218 dér. Ann(å)rs så br0nde-råm åpp rörn
iblrann, m0nn döm tord219 (i)nt se‘ttå j0ll'n a220 ck' för é sjenå221 åpp i
skogen. Jaa, (---) [0] va faut. Rörn va(r),lång an utå hällskot(t)e.
---Å så vast-0 kasklrubb222 där å. Dåm j0ck å tog å hadde låg i
tffipp

p
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208

bruke, 'bruket', troligen Gimo-Österby bruks AB.
Risgrinds-Ante, bonde på småbruket Risgrind i byn Valde i Skäfthammars socken.

Namnet av utskrivama uppfattat som »Risgryns-Ante».
söm én vilde 'som han ville'. Tolkningen bekräftad av Artur Pettersson.
210
fö(r) värv 'i tur och ordning, en i taget'. Uttrycket är fullt levande i nutida uppländskt
talspråk, även i stadsmålet i Uppsala.
211 storgubba best. pl., 'pampar, män i framskjuten ställning'.
212 hullunge 'hulling'.
213
tffipp obest. sg. 'käpp'. Väntat vore best. sg., tjOppen.
214 Mörttsjönn, Mörtsjön, f. d. sjö (nu sankmark) på gränsen mellan Alunda och Ekeby snr
i Olands hd, Uppsala län.
215 VatSta, Vettsta, by i Alunda sn.
216 (att)
'allt'. Jfr då tjör ni allt åm eh Knut(s)bok i slutet av texten.
217 rör, här 'rör, rörvass e. d., bladvass (använt för taktäckning)'. Ordet tycks här vara
neutrum, men jämför härmed formen rörn, best. sg. mask., rörn va(r) lång an, något längre
fram i texten.
218 för inte 'för intet, gratis'.
219
tord 'tordes', apokoperat pret. av tåra.
228 sUtå j011' n på 'sätta eld på'. Beträffande bruket av bestämd form se Inledning, avsnittet
Syntax.
221 sjenå 'skenade, rusade', här 'spred sig (hastigt)'.
222 kaskkubb 'bred-kaveldun, Typha latifolia'.

209
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bölstern,223 tjärringaner, [.. nä(r)JM va is. Harni sitt224 kaskkubb?
(Ja(h)a.) Han rund å ... å Mnn
söm [. mör(kt) på. (Ja) visst
fairskåk.n. Joo, ja ha vurri me, åm. Ussj ja!
tjörå ner te Mörttsjönn då? (Ja(a).)
WE Var... Var4 fin Og dit åpp då'?
KK Ja6 int var,dé så fin vt,g då', mOnn
batre nu.
WE Jaha. Hur såg vOgen ut då'?
KK Jåå, va spörrig225 å nktan söm (d)é va åpp nä[r] Milg226 här. MOnn é
går,te tjörå bil Mdå ner,te Mörttsjönn. (Ja) visst. ((Jaha.)) Jaa,rdå.
de nå flrånkbroar227 på ve•gen ner,ti Mörttsjönn?
WE[-Fanns
--1
KK Nä, de tro[r] ja inte e. (Nähä.) Va(r),,n(å)a broår e. Nää då.
(Näj.)
---[.. Skå ni Onda te Åstörp? 1 hällsko[tte], ni kåmmer ut i eh ... ni
kåmmer ut i Ekeby å . . . å Vallde;228 då tjör,,ni allt åm eh Knut(s)bolr229 å
... å hemm då? (Jaa.) Vet ni vå Knut(s)bor
WE Jaa, de synns på kartan.
KK Synns på karta, ja. M'm. Å Vallde.
WE Då f(år) vi tacka för åss då. [—J
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SuMMary
Rune Västerlund, Alunda dialect. A transcription of a recording
from Uppland
The dialect text published here is a transcription of a tape recording made in 1961
in the parish of Alunda, north-eastern Uppland, by the Institute of Dialect and
Folldore Research, Uppsala. The reason for publishing it is twofold: to offer a
relatively long sample of Uppland dialect, and to demonstrate a method of
transcribing recorded speech and commenting on it. The informant, a former
farmer and stone worker, bom in 1880, speaks a well-preserved form of old
dialect.
A detailed introduction deals with the main phonological and morphological
features of the dialect, together with some of its syntactic phenomena, as found
in this particular idiolect. There are also comments on certain aspects of the
dialect's historical phonology, and on vowel and consonant length, intonation
and stress where they deviate from standard Swedish. The informant and his
background are also presented at some length in the introduction.
The recording is reproduced in the broad transcription normally used at the
Institute of Dialect and Folklore Research. Where necessary to ensure a full
understanding of the text, comments on details of its language or subject matter
are given in footnotes.

Oscar Norén och hans efterlämnade
samlingar
Av Maj Reinhammar

Åren 1923-24 överlämnades till ULMA i två omgångar en donation efter
redaktören Oscar Norén. Den första delen av donationen bestod huvudsakligen av en boksamling, den andra övervägande av manuskript.
Vem var då denne Oscar Norén? I En Västgötabok, utgiven av Johan
Götlind 1919, skriver Herman Geijer, s.7-19, om Oscar Nor&i. och
Västgöta landsmålsförening. Vad de rent biografiska notiserna beträffar,
bygger Geijer här på Noréns egna uppgifter. Vissa ordvändningar kan
nämligen föras tillbaka till de självbiografiska anteckningar som återfinns
i hans efterlämnade papper.
Norén föddes 1844 i Gösslunda socken i Kållands härad. och tog
studenten 1862 i Uppsala. Därefter studerade han en tid vid universitetet, bl. a. nordiska språk för Säve och Richert. Dålig ekonomi tvingade
honom emellertid att avbryta studierna och återvända hem till Västergötland, där han 1868-70 studerade dialekten och samlade in folkmål. År
1872 var han åter i Uppsala och han tog då ett för svensk dialektforskning i allmänhet och för ULMA i synnerhet viktigt initiativ: han bildade
Västgöta landsmålsförening, vilken ganska snart fick efterföljare på övriga studentnationer. Impulsen till bildandet synes han ha fått genom
kontakter med målrörelsen i Norge. (Jämför Richard Broberg i Svenska
landsmål B. 67 s. 46.) I Noréns papper finns inget spår av en sådan
kontakt.
I Uppsala stannade Norén inte länge. År 1874 inledde han sin bana
som tidningsman. Under tio år hade han anställning vid en rad olika
tidningar. Hösten 1884 grundade han Svenska Dagbladet (enligt uppgift i
Svensk uppslagsbok, 2 uppl., tillsammans med A. Jäderin), men inte
heller här stannade han mer än något år. I tio år ledde han det av honom
bildade aktiebolaget Göteborgs Aftonblad, innan han 1899 lyckades köpa
tillbaka sin fädernegård. Här levde och verkade han sedan som godsägare en tid, tills han åter flyttade till Uppsala, där han tillbringade sin
ålderdom. Han dog (enligt Svensk uppslagsbok) 1923. Hans liv som
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tidningsman hade varit fyllt av politiska strider; han tillhörde den yttersta högern. På äldre dagar förde han en annan kamp, inte mindre hätsk:
den mot nystavningen.
Bokdonationen innefattar så gott som uteslutande språkvetenskaplig
litteratur, från Aasen, Norsk Grammatik, till Alund, Runorna i Norden.
Samlingen finns ordentligt förtecknad och accederad för ULMA:s bibliotek och innehåller 215 nummer. Två verk har tillförts arkivets samlingar:
Rietz, Svenskt dialektlexikon (i två band) och Hof, Dialectus vestrogothica. De är interfolierade och innehåller dialektuppteckningar, i Rietz
även av C. J. Ljungström, efter vilken Norén övertagit ordboken. I
början av band II av Rietz' ordbok har Norén dessutom nedtecknat en
karelsk zigenarvisa med västgötsk översättning. (Samma visa finns i
olika versioner i hans efterlämnade papper.)
Också i andra böcker finns anteckningar gjorda med Noréns tydliga
piktur. Som exempel kan nämnas Carl J. Sundevalls arbete från 1856,
Om phonetiska bokstäfver. Här är marginalerna fyllda av fonetiska
kommentarer. Av dem framgår klart var Noréns sympatier ligger. Det är
inte hos Lundell, Sundevalls efterföljare i skapandet av ett fonetiskt
alfabet. Sundevall däremot synes ha varit en man i Noréns smak. På
försättsbladet har den åldrade Norén låtit undslippa sig dels en klagan
över de språkmän som »förderfva» det svenska språket och »hopen
[som] följer dem med en mesopotamisk språkröra», dels en resignationens suck: han skulle aldrig kunna slutföra den fullständiga ljudlära som
han ägnat så mycken möda åt.
Den stora samlingen manuskript och tidningsurklipp sorterades mycket grovt av Herbert Gustavson 1926 och lades i kuvert som ställdes
undan utan att accederas. Någon noggrann genomgång tycks aldrig ha
gjorts. Möjligen bedömdes materialet som mindre värdefullt. Sextio år
senare gav jag mig själv i uppgift att se efter vad som dolde sig i kuverten
och att försöka systematisera innehållet. Jag grep mig verket an i den
nyfikna förhoppningen att finna ytterligare dialektmaterial utöver vad
som redan var känt: ett kvartoband på 272 sidor som tidigare excerperats
av Ordbok över Sveriges dialekter. Sådant fanns också, bl. a. ordlistor
och alfabetiska orduppteckningar, huvudsakligen av konceptkaraktär
och uppenbarligen förarbeten till en ordbok över västgötskan. I mindre
utsträckning påträffades även monografiska uppteckningar och texter.
Som framgått ovan lämnade Norén arbetet i landsmålsföreningen redan efter kort tid. Det främst av Lundell ledda arbetet med att åstadkomma ett fonetiskt alfabet som hjälpmedel vid dialektuppteckning hade
kommit att bli alltmer dominerande inom landsmålsrörelsen. Intresset
för ljud och uttal ledde så småningom till att tankarna på en ljudlagsenlig
stavning av riksspråket kom att nära nog överskugga intresset för folkmålen. Också inom nystavningsrörelsen tillhörde Lundell förgrundsge5-889053 Sv. Landsmål
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Originalet till ovanstående version av Noréns konsonantschema mäter 36x62,5 cm och bär
på baksidan en vördsam dedikation till Bengt Hesselman (19/5 1920). En detaljbild av det
nedre högra hörnet återges på s. 68.

stalterna. Antagligen ansåg Norén att hans ursprungliga planer för landsmålsföreningen gått om intet genom denna kursändring.
Även Noréns intresse kom att inriktas på fonetiken. Han tillägnade sig
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aldrig Lundells landsmålsalfabet utan utvecklade ett eget mycket detaljerat beteckningssystem. Tyvärr använde han det aldrig för dialektuppteckning utan bara teoretiskt i sina omfattande förarbeten till det ljudschema, varav han så småningom färdigställde konsonantdelen.
En stor del av Noréns tid och krafter ägnades åt polemiken mot
nystavarna. Han är ofta ganska onyanserad i sin argumentering. Men
bakom de stundom utmanande formuleringarna anar man hela tiden hans
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Detalj av Noréns konsonantschema.
ärliga uppsåt och brinnande intresse för svenska språkets välgång. Tillsammans med likasinnade startade han år 1910 Svenska språkföreningen, vilken som mål för sin verksamhet hade att »sprida upplysning om
språkets natur och lagar och främja dess naturliga utveckling, dels
genom att vårda det svenska tal- och skriftspråket, dels genom att
skydda det mot urartning och förfall, vare sig till följd af skadligt intrång
från främmande tungomål eller genom obefogade ingrepp i dess fria
utveckling». Föreningens arbete förefaller väsentligen ha riktats mot den
»språkvidriga stafningsukasen», enligt vad som kan utläsas av de meddelanden som den publicerade, varav endast två tunna häften (odaterade) finns i ULMA:s bibliotek. Kanske var det allt som trycktes.
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Det kan tyckas vara sent påtänkt att bilda en förening mot nystavning
flera år efter stavningsreformen 1906. Men oppositionen mot reformen
var utbredd. En namninsamling, den s. k. återgångspetitionen, som lämnades till regeringen i maj 1908, hade samlat över 40 000 namn från hela
landet. Det fanns alltså fortfarande förhoppningar om att reformen skulle
återkallas.
Redaktör för Språkföreningens tidskrift var en tid läroverksadjunkten
och västgöten J. A. Hallgren. Han korresponderade under åren 1908-23
flitigt med Norén. 92 brev av Hallgren handlar om arbetet i Språkföreningen, om försök att påverka pressen i stavningsfrågan m. m. Bitterheten mot nystavarna dämpades aldrig hos Hallgren. Det framgår vidare av
hans brev att föreningen drogs med svåra ekonomiska bekymmer. Också
världskriget, bolsjevismen och naturligtvis svensk politik blir föremål för
Hallgrens funderingar. Man önskar många gånger att man finge ta del
även av mottagarpartens syn på problemen.
En annan av Noréns flitiga brevvänner var prästen P. A. Kjöllerström
i Ulricehamn. Också han har lämnat efter sig 92 brev, skrivna från 1908
till 1923, Noréns dödsår. Han är inte lika engagerad i stavningsfrågan
som Hallgren; ändå donerar han etthundra kronor till Svenska språkföreningen. I stället är han angelägen om att med Norén diskutera vad han
kallar sin »lunta», vilken 1916 trycktes i en första version under titeln
Vädjan till vestgötarne. Den behandlar ämnen som »plattsvenskt regemente», »plattsvenskt språk» och »plattsvensk historieskrifning». En
senare, utvidgad version, Westergötland såsom landskap, trycktes 1919.
Noréns exemplar i ULMA:s bibliotek av det förstnämnda arbetet innehåller en mängd anteckningar och kommentarer av Noréns hand. Kjöllerströms brev är ödmjukare i tonen och betydligt personligare än Hallgrens. Han berör sin egen kroppsliga skröplighet och ger små inblickar i
sitt privatlivs bekymmer och glädjeämnen. Brevskrivaren Kjöllerström
är inte densamme som den delvis polemiske författaren till Vädjan till
vestgötarne. I Vädjan framstår han närmast som föregångare till den på
senare tid aktuella s. k. västgötaskolan.
Noréns efterlämnade papper befann sig i stor oordning, när jag började
arbeta med dem. I mina försök att bringa reda i dem rensade jag först ut
sådant som framstod som klara upprepningar och koncept till sådant som
jag fann renskrivet på annat ställe. Vidare kasserades till synes tillfälliga,
associationsartade anteckningar, som — lösryckta ur sitt sammanhang —
bedömdes som värdelösa. Denna försiktiga sovring innebär dock på intet
sätt att allt som sparats är fullständigt och inordnat på sin rätta plats.
Fortfarande finns det sådant som så att säga hänger i luften men som
trots det ansetts värt att spara. Det allra mesta är handskrivet på papper
av olika kvalitet och format. Vissa aktstycken kan dateras någotsånär,
eftersom de är skrivna på brevpapper tillhörande den tidning Norén vid
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tillfället arbetade för. Annat är nedkastat på kvittenser och utdrag ur
kassaböcker o. d., vilket vittnar om Noréns engagemang i affärsverksamhet av olika slag.
Huvudparten av materialet förvaras nu i fem kapslar av folioformat.
Ett antal exemplar av Noréns konsonantschema (Conspectus vocum
consonarum) ligger i ett stort kuvert. Två av dem är dedicerade i maj
1920 till professor Bengt Hesselman. Det är oklart om denne någonsin
nåddes av något exemplar. Norén tycks på sin ålders höst ha hållit
föreläsningar i fonetik vid universitetet; det framgår av ett skrivhäfte
med stenografiska nedteckningar av Noréns föreläsningar, gjorda av
Anton Andersson. I ett brev av Kjöllerström från april 1920 bekräftas
Nol-61s föreläsningsverksamhet.
Ett par brev från Axel Kock (1909-10) visar att Norén försökte ra sina
ljudfysiologiska undersökningar tryckta i Arkiv för nordisk filologi.
Kock hänvisade honom till Svenska landsmål eller Språk och stil men
hans arbeten förblev otryckta.
Med ULMA kan Norén inte ha haft mycket samröre. I den bevarade
korrespondensen fr. o. m. arkivets grundande 1914 finns inga brev till
eller från Norén. Det enda som bär vittne om Noréns existens är ett litet
sorgkort, odaterat, där Noréns barn, Torgrim, Hallbiörn och Gudrun,
tackar arkivet för visad uppmärksamhet vid faderns bortgång.
Nol-61s efterlämnade samlingar har tilldelats accessionsnumret 34322
och har trettio subnummer fördelade på elva huvudrubriker: Dialekt
(subnummer 1-11), Folktro, skrock, gåtor, visor, ordspråk m. m.
(12-13), Delvis om Västergötland och västgötskan (14), Mera allmänt om
språk (15), Fonetik (16-21), Musik (22, endast två blad), Stavningsfrågan
(23-24), Övrigt, dvs. ortnamn och folknamn, runor, mytologi, svenskarna och östersjöfolken, självbiografi (25-27), Korrespondens (28), Föreläsningsanteckningar (29) och Tryck (30). Den som är intresserad av
ytterligare detaljer kan ta del av den noggrannare förteckning som finns i
ULMA. Det skall här bara konstateras att avdelningen Folktro, skrock
etc. är relativt begränsad, allt som allt 26 blad. Mest omfattande och
detaljerat förtecknad är avdelningen Fonetik, som innehåller allehanda
om »munntolens byggnad», om artikulation, psykofysiologi, nerverna
och ljudbildningen m. m. samt vidlyftiga översikter över olika forskares
ljudsystem. Avdelningen Stavningsfrågan innehåller bl. a. promemorior,
petitioner o. d. föranledda av stavningsreformen, vidare handlingar som
rör Svenska språkföreningen (inbjudan till inträde, stadgar, program,
medlemsförteckning etc.). Den sista avdelningen, Tryck, består övervägande av tidningsurklipp. De är till största delen osorterade och saknar
tyvärr ofta såväl datum som källuppgift.
Man kan som dialektolog beklaga att Norén inte förblev trogen sina
tidigaste ambitioner: att dokumentera folkmål. Större delen av hans
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efterlämnade arbeten har nog föga värde för språkforskningen av idag.
Däremot är de utan tvivel av stor betydelse för vår kunskap om kulturströmningar som rådde under decennierna kring sekelskiftet 1900; för
vetenskapshistoria och personhistoria har de sitt odiskutabla värde.
Noréns sammansatta personlighet framträder i hans efterlämnade
samlingar avsevärt klarare än i Geijers korta beskrivning (se ovan), inte
minst i den spegelbild vi får av honom genom alla de brev han mottog
under senare delen av sitt liv.

Summary
Maj Reinhammar, Oscar Norén and the Norén collections
Oscar Norén was bom in 1844. In 1872 he took an initiative of importance to the
Institute of Dialect and Folklore Research in Uppsala, when he founded the
Västergötland Dialect Society (Västgöta landsmålsförening). It was linked with
the Västergötland Students' Association (Västgöta studentnation), and soon
similar societies grew up in conjunction with other student associations in
Uppsala. Before long, Norell fell out with the Dialect Society regarding the
approach its activities were to take, left Uppsala, and later worked for many
years in newspaper publishing. After his death in 1923, a collection of books and
manuscripts was donated to the Institute of Dialect and Folldore Research. Just
over sixty years later the author of this article set about arranging and cataloguing the manuscripts.
The collection includes some dialect material from Noren's younger years,
almost all of it from Västergötland. In time, recording dialects took second place
to other interests. The Norén collections include, for example, extensive studies
on the physiology of speech and preliminary work on a system of phonetic
classification which he eventually completed. Norén never adopted the phonetic
alphabet devised by his antagonist J. A. Lundell, the Swedish Dialect Alphabet
(Svenska landsmålsalfabetet), but designed a very detailed one of his own,
though he never used it to record dialect.
Norén devoted much of his time and energy to the spelling question. He was a
bitter opponent of the 1906 spelling reform, and together with a group of
like-minded people he founded the Swedish Language Society (Svenska
språkföreningen), whose energies seem to have been mainly directed towards
getting the reform overtumed. Documents relating to this society and spelling
make up a large share of these collections. They also include numerous letters
received by Norén towards the end of his life, most of them from the schoolmaster J. A. Hallgren and the clergyman and writer P. A. Kjöllerström, both
Västergötland men.
A dialectologist cannot but regret that Norén did not continue where he began.
The works he left are probably of little value to modern linguistic research. They
do, however, provide insight into the cultural trends of the decades round the
tum of the century.

Om uppkomsten av svenskt den här
Av Vidar Reinhammar

I min doktorsavhandling Pronomenstudier (i fortsättningen förkortat
Pron.) diskuterade jag på grundval av ett omfattande dialektmaterial
bland andra ting härledningen av den där och den här (a. a. s. 57 if.). Den
tidigare diskussionen av frågan var inte särskilt omfattande. Enligt
SAOB (D 870) är den där bildat till den. Den här (D 875) förklaras på
samma sätt; reservationsvis räknas under hänvisning till en artikel av
Axel Kock (se nedan) med att förra leden kan vara ett apokoperat denne.
Elias WesAn härleder i SvSprh III (1956 s. 54; 1965 s. 59) det här från
fsv. thätta här, vars förra led skall ha reducerats på grund av trycksvaghet; det där skall ha uppkommit på samma sätt. I del I av samma arbete
(1958 s. 192; 1968 s. 223 f. samt i däremellan utkommande upplagor)
uttrycker sig WesAn inte så kategoriskt. Utifrån ett begränsat och delvis
inte korrekt återgivet äldre material (jfr Pron. s. 59) tänker han sig att den
här i mellansvenskt talspråk möjligen uppkommit ur denne här genom
synkope. WesAn hade således inte tagit någon klar ställning - hans två
uppfattningar följs åt genom åren.
WesAns förklaring det där<detta där underkände jag (a. a. s. 59)
därför att en sammanställning detta + där inte är någon naturlig bildning
(jfr nedan). Jag avvisade också tanken att den här<denne här. Allt känt
material talade enligt min bedömning för att den här innehåller fsv. thän,
och att den här är analogiskt bildat till den där.
I det större sammanhang, där frågan om den där, den här ingår i Pron.,
hade jag bl. a. av utrymmesskäl inte möjlighet att utförligt uppehålla mig
vid en del frågor utan nöjde mig med att i korthet ange resultaten av olika
studier och bedömningar. I efterhand kan jag konstatera att min framställning i vissa avsnitt kunde varit litet utförligare, t. ex. min kritik av
Kock och av WesAns detta där och i synnerhet beträffande den där:s
och den här:s inbördes ålder.
Jag hade vid min genomgång av lejonparten av den utgivna fsv.
litteraturen inte påträffat något fall tillhörande paradigmen den där eller
den här (a. a. s. 57). Ej heller SAOB (D 910) kände till något fsv. belägg.
Emellertid hade jag inte tillräcklig kännedom om förhållandena i bl. a.

Om uppkomsten av svenskt den här 73

diplomspråket. Jag gjorde med tanke därpå reservationen, att det tills
vidare var osäkert om den bildat sammansättningar med där, här redan i
y. fsv. (a. a. s. 58). Då paradigmet denne här var klart styrkt från y. fsv.
bedömde jag (a. st.) utan att närmare gå in på åldern SAOB:s slutsats
(D910) att denne här är en äldre bildning än den där, den här som
troligen riktig.
Efter Pron. har ett par författare yttrat sig om den här. Jag har därför
anledning att ånyo ta upp frågan om hur den här skall förstås. Av naturliga skäl kan frågan i sin helhet inte behandlas i denna artikel, där jag
måste inskränka mig till det som syns mig adekvat i sammanhanget. För
övrigt måste generellt hänvisas till min framställning i Pron. kapitel 2.

Hans Ronges syn på den där och den här
Som fakultetsopponent vid min disputation recenserade Hans Ronge
Pron. i SvLm. 1975 (s. 9 ff.). Enligt Ronge (a. a. s. 12) är WesAns härledning den där<denne där svår att bevisa; sannolikare är väl att den där
innehåller fsv. thän (jfr ovan). Min mening, att den här är yngre än den
där, har enligt recensenten »ett visst stöd i modernt dialektmaterial»
men har ingen säker förankring i äldre källor och texter; dialektmaterialet skall inte utgöra tillräckligt stöd för tanken att den här är yngre än den
där. Mot ett sådant antagande skall tala också en annan omständighet: i
fsv. påträffas här som förstärkningsadverb till thänne, men såvitt bekant
förekommer aldrig thär som förstärkningsord till thänne i de fsv. texterna. »Det är därför a priori knappast sannolikt att pron. den i första hand
skulle ha kopplats samman med förstärkningsordet där — det enstaka [av
mig åberopade then danna från 1645; a. a. s. 58] tidiga belägget hos
Brasck har föga bevisvärde.» Argumentationen är märklig. Ronge har
tidigare i sin recension godtagit att den där innehåller fsv. thän. Möjligen
laborerar han i tankarna med att den här bildats till den efter mönster
från thänne här.
Härom kan sägas: Ronge har i sitt försök att etymologisera valt en
betänklig väg, då han inte tagit hänsyn till betydelsen. I fsv. (och även
senare) syftar thänne som bekant på något i rummet eller i tiden eller för
tanken s. a. s. omedelbart närvarande, på det som finns här, nu, medan
thän används om något, som finns där, då. Det naturliga »förstärkningsordet» till thänne är därför här; till deiktiskt thänne med dess klara
betydelse 'den här' kan man rimligen inte vänta sig att ett förtydligande
thär skall fogas (jfr Pron. s. 59). Om det som inte betecknas med thänne
utan med thän (jfr ovan), alltså det som inte befinner sig här utan där,
syns det likaledes närmast självklart, att ett eventuellt behövligt förstärkande eller förtydligande adverb skall vara just thär (jfr tyskans der da).
Det faktum att thänne kopplas samman med här men inte med thär, kan
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naturligtvis inte utgöra något hinder för att thän närmare preciseras med
ett thär — i princip på hur tidigt stadium som helst. För frågan om
uppkomsten av den här och om den inbördes åldern mellan den där och
den här är Ronges uttalande av litet värde. En bildning den här, som är
äldre än den där, är osannolik; jfr ovan ang. detta där. Men till ett redan
existerande den där, i vilket adverbet blivit den viktiga betydelsemarkören och den:s pregnanta innebörd i motsvarande grad försvagats, kan ett
den här bildas analogiskt (jfr Pron. s. 59).
Ronges uttalande röjer en brist på insikt om dialekternas stora värde
som källor till vår språkhistoria. Tidfästa gamla skriftliga källor är från
historisk synpunkt förvisso betydelsefulla. Emellertid lämnar de äldre
skriftliga källorna på grund av sin tystnad oss inte sällan i sticket. I andra
fall talar de men då med ett språk som kan vilseleda eller som vi inte
förstår tolka. I grova drag är vårt skriftspråks äldre historia känd, medan
enskildheterna ofta är höljda i dunkel. Ett språkdrags »förankring» i
äldre skriftspråk respektive bristen på sådan förankring kan därför vara
ett argument av tvivelaktigt värde.
Dialekterna är inga andra rangens källor. De utgör en självständig
storhet och kan ge svar på en mängd frågor som filologin inte förmår
besvara. De kan inte endast nyansera den bild av språkhistorien som
tecknats med hjälp av de skriftliga källorna utan kan också korrigera
den. Även dialekterna är som bekant underkastade förändringens lag,
men de är stationära; de har i princip alltid varit bundna till sina respektive orter, områden etc. och representerar därför en lokalfäst kontinuitet i
utvecklingen. Detta är en utgångspunkt för den dialektgeografiska metoden, som ger oss möjligheter att dra slutsatser om olika språkliga företeelsers proveniens och ålder m. m. Frågan om den här och den där är ett
sådant fall, där de skriftliga källornas vittnesbörd är otillräckliga. Som
nedan skall visas, måste vi vända oss till dialekterna för att få närmare
besked.

Ilkka Hirvonen stöder WesAns härledning
den här<denne här
fikka Hirvonen har i sin avhandling Konstruktionstyperna denne man
och denne mannen i svenskan gjort en språkhistorisk undersökning av
de nämnda typerna. Han har vid excerperingen av fsv. material, som
även omfattat thänne här, funnit »ett hittills ej uppmärksammat, unikt
belägg på pron. den här i fsv. ». Han har med anledning av det velat »ta
upp hela frågan om uppkomsten av den här till förnyad behandling»,
eftersom den här i centralsvenskt talspråk ersatt denne (a. a. s. 44).
Ämnet behandlas i en exkurs till H:s avhandling (s. 409 if.). »Typen»
thänne här kan tidigast beläggas i handskrifter från ca 1400 eller 1400-ta-
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lets första årtionden; vissa belägg har enl. H. sannolikt funnits redan i
förlagor från 1300-talet (s. 409 f.). De flesta beläggen på typen thänne här
i fsv. finns i diplom, i vilka särskilt uttrycket (op)pa thenne her tidh är
vanligt. Typen blir enl. H. under senare delen av 1400-talet vanligare och
ökar klart i frekvens omkring år 1500; pron. finns »såväl i den religiösa
(vadstena)litteraturen som i det profana kanslispråket (diplom och tänkeböcker)» (a. a. s. 412). Man kunde tillägga att även den poetiska litteraturen är representerad i hans materialsamling (Erikskrönikan, Hertig Fredrik, Konung Alexander). Sveamålsområdet och Finland anges vara väl
representerade.
Under hänvisning till SAOB och Pron. (jfr ovan) konstaterar H. att
(typen) den här »hittills inte iakttagits i fsv. källor». H:s ovan nämnda
fsv. belägg finns i ett diplom från år 1506, utfärdat på Raseborg i Finland
(j then her landuendhen); ett belägg från 1542 finns vidare i Enköpings
stads tänkebok (på thet här åreth). H. drar slutsatsen att den här således
uppkommit senast omkring år 1500, antagligen redan något tidigare (a. a.
s. 413 if.), även uttryckt »antagligen slutet av 1400-talet eller i varje fall
början av 1500-talet» (a. a. s. 417). Det äldsta av H. kända belägget på
den där är ett pluralt, direkt utpekande the thär i Peder Swarts Krönika
(s.150) från omkring 1560 (a. a. s.4!5 not 12).
Utifrån det material H. här sammanställt, finner han att allt känt
material inte talar mot WesAns härledning den här<denne här och för
min förklaring. Det är i hans ögon »ett obestridligt faktum» att typen
denne här är äldre än den här, den där »redan med hänsyn till de äldsta
beläggen i litterära källor» (a. a. s.415). Det framgår inte vilka andra skäl
det är som gör hans relativa datering så ovedersäglig.
Eftersom denne här och den här är tidigare belagda än den där, hävdar
H. att den här är äldre än den där och således inte kan ha analogiskt
bildats till den där. Därmed är enl. H. »också vägen öppen för en
härledning av den här ur denne här» (a. st.). Uttalandet tyder på en viss
förhandsinställning. I sin iver att styrka hypotesen går han ibland väl
långt, som när han (a. a. s. 417) söker vända innehållet i ett uttalande av
Samuel Columbus till ett slags stöd för denna och i synnerhet när han vill
förlägga uppkomsten av den här till en för hypotesen lämplig, sen
tidpunkt (se därom nedan). När han ensidigt sysslar med typen denne
här, kommer paradigmet i skymundan. Bl. a. på den punkten har han
förbisett viktiga motinstanser mot härledningen den här<denne här.

Diskussion av Hirvonens härledningshypotes
Apokope av denne i äldre nysvenska?

När SAOB räknar med att den här möjligen < denne här, sker det som
ovan nämnts under hänvisning till en artikel av Axel Kock (ANF 25
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s. 21). Enl. Kock (a. st.) föreligger ett apokoperat denne i följande vers
hos Lars Wivallius: Ey monga ord mehr, på then' Jord IJagh taala fåår.
Jag avfärdade (Pron. s. 58) Kocks påstående. Ett enstaka och därtill
tvetydigt fall i vers borde inte åberopas som något bevis för att denne
kunnat apokoperas i Wivallius och andras talspråk. H. syns inte ha
förstått min på metodiska överväganden grundade kritik och gör en
annan värdering av beviskraften. Visserligen är det enl. H. frågan om
denne hä'r>den hä' r, men när apokope kunnat ske i denne, har den
givetvis så mycket lättare kunnat inträffa i (det för bortfall fonetiskt
gynnsammare) denne hä' r (jfr nedan). Hirvonen anser sig emellertid i
äldre poetisk litteratur kunna påvisa apokope i enkelt denne också i
andra fall än det ovan citerade. Jag nödgas därför att något uppehålla mig
vid denna fråga.
Det äldre skriftspråkets formella sida, i synnerhet ljudläran, var som
bekant Kocks egentliga fält, skriftspråksformer i allmänhet hans material. Han laborerade gärna med betoningsförhållanden för att förklara
ljudutvecklingar och formförändringar. För en senare tid ter sig hans
resonemang ofta väl skrivbordsmässiga. Angående det nyss anförda
fallet tänker han sig att denne, som »väl oftast» har fortis men också kan
uppträda med infortis, förlorat slutvokalen på grund av sin infortisställning. Härtill kan sägas: förbindelsen denne här har i nutiden i allmänhet
huvudtrycket på adverbet, medan trycksvaghet hos enkelt pron., exempelvis denna jo' rd(en), enligt min bedömning är en i vanligt talspråk
högst ovanlig företeelse. Utan att ha diskuterat åtminstone sannolikheten av en sådan betoning redan i äldre språkskeden bör man självfallet
inte laborera med att trycksvagt denne omedelbart före subst. förekommit i 1600-talets talade språk. Det aktuella then' bör förklaras på annat
sätt.
Kock behandlar i den citerade artikeln 1600-talets svenska verskonst,
speciellt »vokalförlust, särskilt i ordslut» (a. a. s. 1). Termen vokalförlust
är här inte adekvat. Kock tar upp även fall, där poeterna avsiktligt
utelämnat vokal utan att »apokopen» motiveras av förhållandena i talspråket. Enligt Kock (a. a. s.2) är det sedan gammalt känt, att Andreas
Arvidi i Manuductio ad Poesin svecanam (1651) »tillät, att en slutvokal
apokoperades framför annan vokal» och att 1600-talets poeter ofta begagnade sig av denna möjlighet. Kocks referat är inte rättvisande. Arvidi
formulerar en regel (a. a. s. 116), att den vokal som står i ordslut skall
uteslutas, när nästföljande ord börjar på vokal (med undantag av enstaviga ord; a. a. s. 117). En sådan uteslutning skall utmärkas med apostrof.
Arvidi illustrerar regeln med följande ex.: 0 HErre Christ I lät migh tin
Piin' och Dödh II Betänkia rätt I i thenn' älend och nödh. Som syns,
råkar exemplet innehålla ett thenn' med efter Arvidis regel utelämnad
slutvokal. Såsom »regelbundet» har fallet väl inte särskilt uppmärksammats av Kock.
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Jag bedömer de två här aktuella fallen som ekvivalenta och räknar
med att J- i Jord representerar i- (jfr den i ä. nysv. förekommande
stavningen jord; se SAOB J 114 if.); elisionen av -a är då regelrätt enligt
Arvidi. Här förutsätts, att Wivallius själv (och inte boktryckaren) bär
ansvaret för apostrofen och alltså verkligen avsett thenna. Med nutida
sätt att läsa kan emellertid then' tolkas som trycksvagt; någon anledning
att framhäva jorden som de`nna jord föreligger knappast — någon annan
jord finns ju inte. Detta förhållande jämte stavningen med ett n kan tyda
på att Wivallius avsett then »artikel», som ju ingalunda är ovanlig i äldre
poetiskt språk (jfr SAOB D860 if., särskilt D 862); then Jord har då av
metriska skäl valts i stället för Jorden.
Hirvonen har uppenbarligen inte känt till reglerna för elision i stormaktstidens poesi. Två av de tre fallen med åberopad apokope av denne,
nämligen denn' ogerning hos Stiernhielm och denn' Upwacktnings-dag
hos Dahlstierna, är självklara exempel på Arvidis regel (se ovan). De har
ingenting att säga om förhållandena i talat språk. Återstår så det tredje
av H. framdragna fallet: Jag ringa nu mehr täncker II På andra I seer jag
dig Ifrån dän tUd iagh skäncker Alt thet mitt ähr och mig (Skogekiär
Bärgbo: Fyratijo små wijsor; nr 2).
Tolkningen dän = dänna är uppenbart osäker; stället borde redan av
det skälet inte ha åberopats (jfr ovan min kritik av Kocks övervärdering
av ett enstaka exempel). Man kan på minst lika goda grunder hävda, att
Skogekär Bergbo i enlighet med skriftbilden menat dän. Hirvonen har
således inte kunnat påvisa apokope av denne i äldre nysvenskt poetiskt
språk.
Förutsatt synkope i denne här

Hur förhåller det sig då med den förutsatta apokopen (synkope vore här
en lämpligare term) i ett denne hä'r? WesAn förklarar kort och gott att
detta här>det här på grund av trycksvaghet hos själva pronominet. I
WesAns efterföljd ansätter H. betoningen denne hä'r redan före år 1500.
Varken W. eller H. försöker göra det troligt, att pron. verkligen varit
trycksvagt i denne här vid den tid, det är frågan om (jfr nedan). Trycksvaghet förutsätts tydligen som något självklart. Man får intrycket, att
WesAn blott mer eller mindre gissningsvis »identifierat» det här med
fsv. thätta här och sedan förklarat utvecklingen till det här som orsakad
av trycksvaghet. I Resonemanget har tycke av cirkelbevis. H. har okritiskt ställt sig bakom denna förklaring.
Påståendet att thänne i förbindelsen thänne här varit trycksvagt (se
ovan), måste betecknas som anakronistiskt. I enlighet med vad jag ovan
I Ett exempel på liknande lättvindig etymologisering är den av flera forskare gjorda
härledningen av pron. hä o. d. från fsv. hit. Se därom Pron. s.158 if.
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påpekat, kan man inte helt enkelt utifrån iakttagelser i nutida språk
förutsätta att dagens betoningsförhållanden rådde redan vid den tid, då
den här uppkom. Ju längre tillbaka i tiden uppkomsten kan förläggas,
desto mindre sannolikt är det att thänne här hunnit utbilda s. k. sammanfattningsaccent.
Formellt är det närmast till hands att föra ihop den här med fsv. thän.
Här rör det sig alltså om två tänkbara härledningar: den här<thänne här
resp. den här = thän + här. Till den omständigheten måste man givetvis
ta vederbörlig hänsyn. Fallet är alltså inte analogt med t. ex. dialektalt
hästan, som ju klart representerar det fsv. paradigmet häster och utan
vidare diskussion kan identifieras med hästana el./och hästaner. Såväl
utgångsform(er) som nutida form är kända. Slutsatsen att hästan uppkommit genom bortfall av en obetonad slutvokal el. -stavelse ger sig
själv. Alltefter omständigheterna kan man i liknande fall med klar etymologi utgå från den nutida formen och dra linjen bakåt till fsv. eller omvänt. I fråga om den här är läget klart annorlunda — vi känner det nutida
pronominet, medan den fsv. utgångsformen inte är så lätt fastställd som i
fallet hästan. För att komma åt denna, måste man enl. min mening först
penetrera dialektmaterialet och därefter söka sig bakåt till den fornspråkliga utgångsformen. Metoden är arbetskrävande men ger i gengäld underlag för en säkrare bedömning.
Hirvonen har valt den andra vägen: utgått från fornsvenskan och inte
tagit hänsyn till förhållandena i dialekterna — trots insikten om att den
här uppkommit i talspråk. Man kan säga att han med ett slags filologisk
metod söker lösa ett lingvistiskt problem, förknippat med en rad faktorer, som blir oåtkomliga med den sortens metod.
Fanns thänne här i dialekten i östra Svealand under senmedeltiden?

Den som vill söka visa, att den här<denne här, måste bland annat först
och främst kunna påvisa eller göra det troligt, att denne här funnits i
talspråket (dialekten) inom det område, där den här uppkommit (jfr
Pron. s. 59). Enighet syns råda om att den här först kan ha böljat
uppträda någonstans i mälarlandskapen eller (enl. WesAn) på det mellansvenska området (Pron. s. 60; jfr H. s. 415 o. 417). Däremot råder inte
enighet om att denne här hört hemma i talspråket på samma område.
Natan Lindqvist (Nya Testamentet s. xxiiif., Lukas evangelium s. 24)
finner det sannolikt, att pronominet utvecklats på uppsvenskt område.
Såvitt bekant har Lindqvist inte studerat förhållandena i dialekterna.
Hans förmodan står därför på svag grund. Enligt Hirvonen behöver
denne här inte ha uppkommit på uppsvenskt område, eftersom pronominet förekommer redan i tidig vadstenalitteratur, men han anser det väl
styrkt att pronominet funnits tidigt även på detta område (Hirvonen
s. 417). Enligt min bedömning är detta inte alls styrkt (jfr nedan). Bengt
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Hesselman fann (NTU 9 s. 131) utifrån de dialektgeografiska förhållandena det »i hög grad sannolikt, att ... dässen, hissen o. dyl. mask. 'den
här', tidigare haft en vidsträcktare spridning... [än i nutiden] ... i varje
fall i de landskap, från vilka Gotland, Finland, Norrbotten och Dalarne i
första rummet mottagit sina språkliga impulser, nämligen Uppland, Södermanland och östra Götaland». Mina undersökningar ledde till ett
liknande ställningstagande, nämligen att stamformer med -s(s)- i åtminstone mask. och fem. »i en inte alltför avlägsen tid funnits även i östra
Svealand och åtminstone östra Östergötland» (a. a. s. 60). Materialet
syntes ge vid handen, att -s(s)- tidigt funnits även i ack. mask. (jfr
Hesselman a. st.), som alltså inte kunde förutsättas ha haft -nn- (se
därom nedan). Detta var i mina ögon en av motinstanserna mot att den
här <denne här.
H. tar inte alls ställning till de nyss åberopade dialektgeografiska
aspekterna. För honom är det fsv. materialet utslagsgivande. Han övervärderar klart möjligheterna att via det senmedeltida skriftspråket få
upplysningar om talat språk. Som ovan refererats, skall sveamålsområdet och Finland vara väl representerade i hans material rörande fsv.
thänne här (a. a. s. 412). Sveamålsområdet och Finland betraktas som ett
område. Materialet, huvudsakligen hämtat ur diplom, har tydligen inte
underkastats någon kritisk prövning rörande den språkliga proveniensen. H. tycks tämligen mekaniskt utgå från diplomens utställningsort.
Att så förenkla frågeställningen, är knappast lämpligt. Var de svenska
diplomskrivarna i språkligt avseende hörde hemma är — bortsett från
grövre distinktioner — i de allra flesta fall okänt.2 En sak är dock tämligen
säker: senmedeltidens diplomspråk skilde sig väsentligt från det språk
som talades i olika delar av det svenska väldet. Liksom skrivarna lärt sig
skrivkonsten överhuvud, har de också skolats i den speciella diplomstilen med allt vad det innebar. Skolningen är orsaken till den för diplomspråket utmärkande stereotypa karaktären. Avvikelser från »normen»
förekommer visserligen — inte oväntat. De kan från fall till fall ha olika
förklaringar såsom skilda vanor i olika skrivarskolor eller dialektpåverkan.
Om jag rätt förstått H., skulle alltså typen thänne här som i diplomspråket till en del ersätter thänne, enligt hans antagande vara ett talspråkligt drag (från sveamål—finlandssvenska mål?), som trängt in i bl. a.
2 Jöns Budde tillskrivs flera diplom från 1459 och framåt (Olav Ahlbäck i SNF XL—XLI:1
s. 100f.). Ahlbäck som undersökt breven, finner mycket stora överensstämmelser mellan
språkformen i breven och i den s. k. Jöns Buddes bok. Undersökningen tar dock inte
hänsyn till stil o. d. (a. a. s. 101). Även om Jöns Budde på språkliga grunder kan knytas till
Österbotten, finns det vissa drag i hans språk som inte hör hemma där (a. a. s. 138 if.).
Bl. a. kan man konstatera, att Budde i enlighet med skriftspråksnormen inte använder de i
Österbotten bevarade gamla diftongerna (jfr a. a. s. 66 if.).
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diplomspråket och sedermera ökar i frekvens; om detta senare skall
anses bero på ökat talspråksinflytande, framgår inte. Om detta kan
sägas: det vi med säkerhet vet, är att thänne här börjat användas i skrift
vid sidan av thänne och att det till en tid fått fotfäste i åtminstone
diplomspråket. Hur och var thänne här först tagits upp i diplomspråket
och varför det blir frekvent där, är åtminstone tills vidare oklart. Det kan
röra sig om talspråksinflytande — men var talades i så fall detta talspråk?
En »nyhet» i diplomspråket måste emellertid inte komma från talspråk —
åtminstone inte omedelbart från sådant. H. har själv anmärkt, att typen
thänne här tidigt förekommer i vadstenalitteraturen (a. a. s. 417) men
drar därför inte den näraliggande slutsatsen, att thänne här som blomstrar i diplomspråket under senmedeltiden, har sin närmaste grund i redan
existerande skriftspråk och inte skall förklaras som omedelbart inkommet i diplomspråket från talspråk — i vart fall inte från uppsvenskt
talspråk. (Angående en annan tänkbar förklaring till thänne här: s uppblomstring se nedan.)
Vadstena ligger på gränsen mot det nutida denne-området, som täcker
Sydvästsverige (jfr Pron. s. 11 f. och Hirvonen s. 21 med karta s. 22).
Dänne här förekommer sällan i dialektmaterialet från Östergötland
— pronominet har tydligen varit på tillbakagång en längre tid — men är
frekvent på andra sidan Vättern (jfr nedan). Thänne här redan i tidigt
vadstenaspråk har utan tvivel haft en förankring i områdets talspråk. Att
pronominet var brukat i talspråket i Vadstena i början av 1500-talet görs
troligt av följande: Elseby Giorderi, vigd till nunna 1481 och dotter till
borgmästaren i Vadstena Giorderus Larenson, bosatt i staden åtminstone sedan 1454,3 använder i en egenhändigt skriven inledande underrättelse till cod. Holm. A 3 dels tässa bok två gånger, dels thenna her boken en
gång.4 Det förra bedömer jag som traditionellt vadstenaspråk, det senare
som ett talspråksinslag.
Den av H. iakttagna ökade frekvensen hos thänne här är således, som
jag ser det, inget indicium för att thänne här fanns i talspråket (= dialekterna) i Finland och östra Svealand under 1400-talets senare hälft (se
vidare därom i följande avsnitt). Denne här (vid sidan av denne) bör
visserligen enl. H. ha varit en allmän talspråksform, men han för då ett
cirkelresonemang: »typen bör ju ha uppkommit i talspråket» (a. a.
s. 417). Slutledningar av det slaget är inte särskilt övertygande.
Dialektalt hisin, tässen e. d.

Min framställning i Pron. (s. 60) ang. utbredningen av olika stamformer
av denne var koncentrerad. Det finns anledning att här något utförligare
3
4

Sveriges Medeltida Personnamn, I sp. 672f., II sp.240.
SFSS 15 s. XI f.; jfr Vilhelm Gödel, Sveriges medeltidslitteratur s.64 if.
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redovisa utbredningen av dialektala former med -s(s)- i sing. Jag inskränker mig i huvudsak till materialet i mask., med en generell anmärkning
att fem., i den mån särskild fem.-form förekommer, i fråga om -s(s)alltid följer mask. (Ljudbeteckningen delvis förenklad.)
Sverige
Norrbotten: hikin Överkalix (Pihl 1924 s. 13), hissen Nederkalix.
»Föråldradt» (Fr. Widmark 1860, OSD). Pron. kan tidigare ha haft större
spridning i Norr- och Västerbotten; jfr följande uppgift hos Carolus
P[astor] Nordw[all].
Renmarck från år 1752: »Hisn, Cal. Sup. dial.
Brukas äfwen i andre Socknar i Wbotn. Obs. Hisn, disn5 och denn»
(UUB N634 s. 206). Förbindelse med hjär är inte belagd.
Dalmål s område t: rsin, rsn, rssn, o. d. Älvdalen, Våmhus, Mora,
Orsa, Venjan, Sollerön, Ore, dssn Järna, d8'ssrot o. d. Leksand Rättvik,
dirssrj, o. d. Nås (OÖD s. 314) därtill isrjtjä'r Älvdalen, Ore, ästgäi o. d.
Järna, isnjein o. d. och d8srdiii n o. d. Älvdalen, Mora, Sollerön, Venjan,
Orsa resp. Rättvik, Leksand (a. st.). Från 1700-talet föreligger i OSD en
rad uppgifter; de tillför inget utöver det ovan meddelade och förbigås
därför här. Några socknar i Ovansiljan, nämligen Älvdalen, Orsa, Ore,
har bevarad kasusböjning av issin; ack. sing. mask. har formen fsan el.
issan (Levander, Dalmålet II s.215); stamformen med -(s)s- är således
genomförd i mask. Detta beror inte på någon sentida utjämning; jfr redan
hos Prytz i hans Comoedia (1622) issan lanzändan, issan kappan, båda
fallen i ack. (SvLm Bih. 1:1 s.30 resp. 33).
Småland (kalmarlänsdelen): Från Torsås i Södra Möre härad uppges
he'ssen hä som föråldrat år 1933 (OSD), från samma socken hessen
härne 1874 (SvLm 3:2 s. 432; i transkription av samma text till landsmålsalfabet hå.se,n kina, a. a. s. 433). Utan närmare ortsuppgift förekommer från samma härad hessen 1770 (brd 117, NTU 10 s. 434 ff.), hässen,
även i förbindelse med här(n)e 1867 (Linder, s. 18f.). Från Kalmar län
anförs hessen, hessenjern e. d. av G. V. Sylvander ca 1850 (ULMA 93:26
s.60 och 93:27 s. 80). M. G. Crwlius har i sin bok om Tunaläns, Sevede
och Aspelands häraders fögderi (1774, s. 407) hisenhär En oxe som drar
på wänstra sidan (uppgiften återkommer i Rz s. 256 b men korrumperad
till hinsenhär).
Blekinge, Östra härad: Hessen Sturkö x Lösen (K. Nilsson 1900
s.47, 54), hessenhär e. d. Ramdala(?) ca 1860 (LUB Rietz 11:9 a bl. 29b
o. 121 a i OSD:s xerokopia), Hässenhierna Östra härad 1746 (grat.-dikt,
NTU 10 s.316, hätta s. 317, hetta s.318), hessenhjerna hic ipse 1746
(Lagerbring och Sorbon s. 22).

5 Både hisn och disn har väl knappast brukats i Överkalix; disn rar antas höra hemma på
annat håll i »Västerbotten» (som ju tidigare omfattade även Norrbotten).
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Gotland: hist/ Fårö, isn o. d. Gothem, Anga, Lan, Grötlingbo, Hablingbo; i källor från senare delen av 1600-talet till 1800-talet belägg från
södra och östra Gotland samt från norra delen av huvudön; F'å'rön skall
enl. bröderna Säve ha ack. hissan (GO o. OLau), histjje'ra Fårö (GO),
issn jörä Lau (0Lau); dissen enl. P. A. Säve på mellersta Gotland;
belägg även från Boge och Vamlingbo (GO). I förb. med hära: disseraM
neutr.? Stenkumla, dissejäre Ganthem 'den, det, de hära' (GO).
Ang. -ss- i fgutn. jfr Gotlands Runinskrifter följande belägg i ack.:
pessan G29, tissan G 70, hissan G 102 samt nr 58 i C. Säve, Gutniska urkunder (enl. Gotl. Runinskr. I s. 170).
Finland
Österbotten: hisin Sideby—Petalax, hisan Kronoby, G. Karleby,
Terjärv, Nedervetil, hisa (med n-bortfall) e. d. Pedersöre, Purmo, Esse,
Larsmo; även hisinar Lappfjärd, Närpes, Pörtom, Petalax, hissa-je',
hiss-jer e. d. Pedersöre, Purmo, Esse m. fl. (FMKsaml., Vendell hissen,
hissenar, hissen-hjär, Wessman hissen, hissenar; jfr Pron. s. 43).
Södra Finland: tesin, tessin, tesn e. d., mask. i östra Åland
(Kökar), i Åboland (Houtskär, Korpo, Nagu, Pargas, Kimito, Hitis,
Dragsfjärd, Finby), i mellersta Nyland (enl. uppgift från 1840-talet samt
Ingå, Sibbo), i östra Nyland (Borgå—Pyttis); även häsin Sibbo (enl.
Vendell hissen); även i förbindelse med -hjär -hjärna(n) e. d., t. ex.
tes(i)njef r Pärnå, tesnjenn Pargas, tessenjännan Nagu, Pargas, västra
Nyland (se utförligare i OFSF dessen; jfr Pron. s. 41f.).
Estland
fäst'', täv, e. d. Dagö, St. Rågö (äv. tenn), Lilla Rågö (äv. tänn), Gammalsvenskby (äv. tön);6 hist), hizrj, e. d. Nucköhalvön, Ormsö, Rickul,
Odensholm; även hisa hänn fem. Ormsö (källa: Nils Tiberg, Estlandssvensk ordbok i ULMA denne, dessen, hissen).

Stamformer med -s(s)- i mask. (o. fem.) sing. är alltså kända från
åtminstone norra Norrbotten, en del av dalmålsområdet, åtminstone
södra delen av Kalmar läns fastlandsdel, östra Blekinge, delar av Gotland, norra och södra Österbotten och större delen av södra Finland
samt det estlands svenska området. Dialektgeografiskt är det naturligt att
se de nuvarande (eller i en något äldre tid belagda) förekomsterna av
stamformer med -s(s)- med den överallt likaledes förekommande ändelsen -n åtminstone i mask. som relikter i utkanterna av ett tidigare
Det är diskutabelt, om tänn hör till paradigmet tässen. Formellt skulle det kunna vara
ack. thänna (jfr Tiberg s.55), men det kan också vara ett thän eller möjligen ett äldre tävj
med assimilation; jfr trycksvagt hin (kort vokal) <hiztj Nuckö. Den frågan kan här inte
utredas.
6
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sammanhängande område på svenska fastlandet med vilket Gotland och
det östsvenska området varit nära förbundna.
Hisin i Norrbotten vill jag i första hand hålla samman med dess till
nutiden bevarade motsvarighet i Österbotten; i så fall har pronominet
tidigare troligen funnits även väster om Kvarken (jfr Renmarcks uttalande ovan). Västerbotten, som numera har paret ha'n hjärna, ha'n därna,
bör en gång ha haft hisin (och/eller disin?) och ha'n därna; jfr norra och
södra Österbottens hisin e. d. : ha'n där, medan mellersta Österbotten
ersatt hisin med han hjär (jfr Pron. s. 63). Motsvarande utveckling kan
antas ha skett i Västerbotten.
Gösta Holm har emellertid i överkalixmålets hisin velat se ett stöd för
hypotesen, att Norrbotten koloniserats från centrala Sverige på 1300-talet (Tre kulturer 4, s. 108). Han utgår därvid från Hesselmans ovan
refererade mening, att Uppland och Södermanland en gång haft -ss- i
mask. sing. av denne. Hisin skulle alltså ha införts i Norrbotten i
samband med kolonisationen och sedan levat kvar där till vår tid.
Resonemanget torde förutsätta att området söder om det nykoloniserade
inte haft hisin. Denna möjlighet att förklara hisin i Norrbotten kan inte
helt avvisas. Hypotesen kräver väl att Österbottens hisin förklaras på ett
liknande sätt. Rimligare är dock att i enlighet med ovan se hisin i
Norrbotten som den sista utlöparen av en på medeltiden sammanhängande utbredning längs Sveriges östra sida, till vilket Österbotten ansluter
sig.
Genomförandet av -(s)s- i mask. sing. kan med ledning av de tidiga
beläggen från Gotland och Dalarna med -(s)s- i ack. och med tanke på
utbredningen av former med -s(s)- i andra dialekter antas ha en avsevärd
ålder. Jag räknar med att det varit avslutat senast år 1400. En viss
reservation måste då göras för Gotlands del. De självdaterande runinskrifterna i Lye kyrka G 99 och 100 från 1451 har ack. vinna. Ristningarna antas i Gotl. Runinskr. I s. 156 ha utförts av samma stenhuggare. Enl.
Otto von Friesen har språket i G 99 en konservativ prägel och avviker
föga från den klassiska forngutniskan i gutalagen (a. st.). Även vinna kan
då tänkas vara arkaistiskt. G 102 resp. 103, också i Lye, har hissan och
hin[na]. De är antagligen äldre än G 99 och 100.7
Enligt min mening hade alltså varken de dialekter som i nyare tid har
-s(s)- eller dialekterna i östra Svealand och östra Östergötland samt
nordöstra Småland ack. sing. mask. thännela så sent som vid mitten av
1400-talet; i den mån paradigmet pässi ännu levde kvar, bör mask. sing. i
nom, och ack. ha haft -s(s)- och ändelsen -n (jfr Hesselman a. a. s. 131).
Paradigmet kässi hade i klassisk fornsvenska som bekant -s(s)- i en rad
former, delvis på grund av utjämning inom paradigmet (jfr Noreen
7

Även för estlandssvenskt tänn o. d. måste en reservation göras; härledningen är oklar.
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AschwGr § 509 och Sdw känne samt BrOndum-Nielsen GdaGr V § 575);
-s(s)- har varit expansivt. Det östliga område som jag ovan sökt rekonstruera, har tidigt haft -s(s)- också i ack. sing. mask.; i vissa dialekter har
-s(s)-, sannolikt i relativt sen tid, t. o. m. trängt in i neutr. sing., tidigast
belagt på 1700-talet (i Kalmar län hässet enl. Sylvander och Linder, på
Gotland issä, isset enl. Neogard resp. Tofft61, iss' OLau och motsvarande i Dalarna och norra Österbotten; jfr Pron. s. 167f.).
På ett stort område väster härom (till vilket även Norge och delar av
Danmark hör) har i stället -nn- från mask. sing. brett ut sig till fem. sing.
och — om vi tar hänsyn till blott svenska dialekter — troligen även till
plur., i det senare fallet med stor spridning i Västergötland och angränsande sydvästra Östergötland, större delen av de småländska denne-målen samt delar av Halland. Visserligen finns ett runsvenskt pina ack. plur.
mask. och fem., men i fsv. för övrigt har thänna e. d. i plur. först belagts
i nom.-ack. neutr. och i dativ p. 3 gen. (Noreen AschwGr. § 509 passim
samt Evald Lickn i ANF 4 s. 112 f.). Det är tvivelaktigt, om det finns
något samband mellan det runsv. pina och den fsv. pluralen med -nn-.
Oavsett detta måste thenne her terende e. d. i diplomspråk (H. s. 411 f.)
antas representera dialekt från det ovan skisserade området med dänne
e. d. i plur. Likaledes bör det av H. (s. 418 not) ur Karl XII:s brev
citerade (i) dhenna här (långa . . . vegarna) inte antas vara stockholmskt
talspråk.
De finlandssvenska dialekterna (med undantag av fasta Äland)8 torde
alla in i yngre nysvensk tid ha haft hisin el. tässen; de nutida lakunerna
(jfr ovan) är sannolikt av ungt datum. Jag har ovan hållit för troligt, att
-s(s)- varit genomfört även i ack. mask. sing. kanske senast år 1400.
Thenne här i sing. och plur. i H:s material från Finland i slutet av den
yngre fsv. perioden återger därför, anser jag, inte finlandssvenskt talspråk utan är skriftspråldigt; härpå tyder också bl. a. den genomgående
ändelsen -e i thenne och att substantiven i hans beläggsamling i de flesta
fallen står i obest. form. Även rörande diplom utställda i östra Svealand
har man anledning att vara försiktig och inte utgå ifrån att thänne här
representerar talspråk från området.
Skrivarna av de i Finland utställda diplomen har — om de nu alls varit
finlandssvenskar — undvikit former med -s(s)- i ack. mask. (belägg i nom.
saknas), liksom de inte heller använt det dialektala hjär (jfr Hesselman
NTU 9 s. 128) utan här. Dialekterna i södra Finland har haft neutrum
thetta. Thetta här i diplom från området har alltså en motsvarighet i
talspråldigt tätt(a) hjär men behöver inte nödvändigtvis direkt representera finlandssvensk dialekt; även neutrumformen kan vara skriftspråklig.
I vart fall har *thetta hjär i södra Finland inte gett upphov till någon
8

Jfr hä tättan 'detta' Föglö i brd 25 från 1709 (NTU 10 s. 65).
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motsvarighet till dä här e. d. — pron. har inte reducerats längre än till
förlust av -a (jfr OFSF dessen).
Hirvonens hypotes ej hållbar

H. har som ovan påpekats inte gått in på frågan om dialekterna i östra
Svealand etc. haft -s(s)- eller -fln- i bl. a. ack. sing. utan har blott i
WesAns efterföljd förklarat att denne här>den här (se ovan). Han
uppehåller sig ensidigt vid maskulinum (»typen») thänne här men får väl
antas ansluta sig till WesAn angående thätta här.
Man saknar i H:s exkurs en diskussion om hur övriga former av
paradigmet den här skall förklaras utifrån paradigmet thänne här. WesAn räknade av allt att döma med att den här uppkommit ett gott stycke
in i äldre nysvensk tid. Han har därför säkert utgått ifrån att förenklingen
av paradigmet denne då hunnit långt, bl. a. att -nn- varit genomfört i
mask. och fem. sing. Därmed skulle WesAn ansett sig i sing. ha täckning
för sitt härledningsförslag. Han har i så fall sett frågan endast från snävt
skriftspråklig synpunkt. Om man vill härleda den här<thänne här på
antaget sätt, dvs, att utvecklingen ägt rum i talspråk, fordrar konsekvensen att man även i övrigt tar hänsyn till talspråksformerna. Även de för
härledningen i fråga obekväma formerna hör ju hit (jfr nedan). Pluralt dhi
här t. ex. är belagt redan ca 1600 (H. s. 413, efter SAOB). Äldre the fem.
sing. i t. ex. dalabergslagsdialekternas de her, di hir (jfr Pron. s. 35)
liksom mera allmänt spritt di/dom här hör ju formellt klart till paradigmet
fsv. thän.
Det av H. funna then her från 1506 visar emellertid, att den här har
medeltida ursprung — men det är avsevärt äldre än H. vill räkna med.
Den här kan inte, som H. menar, ha uppkommit i slutet av 1400-talet
eller början av 1500-talet. Det är i hög grad orealistiskt att tro, att det
äldsta till vår tid bevarade skriftliga belägget skulle ha tillkommit i stort
sett samtidigt med den talspråldiga formen. Det äldsta belägget är ju inte
en individuell form, och den här kan knappast ha varit något s. k.
modeord som snabbt kommit i mera allmänt bruk. Den här med sin stora
spridning i dialekterna (och i andra hand i rikstalspråk) kan inte förklaras
så. Det får i stället antas ha varit väl etablerat i någon del av Sverige,
innan det dyker upp i skrift (och sedermera breder ut sig i dialekterna).
Den förklaringen förutsätter högre ålder än några få år, rimligen allra
minst femtio år, bl. a. därför att pronominet kan anses ha uppkommit
någonstans i mälarområdet, som ännu vid denna tid inte tycks ha kunnat
göra sig riktigt gällande i skriftspråket. Den här kan av den anledningen
ha funnits relativt länge i området utan att avsätta spår i skriften. Om den
här således sannolikt uppkommit senast 1450, utgör dess ålder ett tungt
vägande motindicium mot H:s hypotes om hur den här skall förstås.
Förenklingen av böjningssystemet i vissa skriftliga källor från slutet av
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fsv. tid är enligt min bedömning ett osäkert vittne angående tillståndet i
dialekterna. Ännu under 1400-talets förra hälft har mellan- och uppsvenska mål i gemen utan tvivel i betydande utsträckning bevarat genus- och
kasusböjning av bl. a. demonstrativa pronomina. Förutsätter man som
H., att thänne här varit allmänt bl. a. på uppsvenskt område på 1400-talet, måste man ta hänsyn till att paradigmet thänne här i så fall kan ha
innehållit betydligt fler former än de som numera brukas. Uppkomsten
av pron. den här kan därför inte förklaras på ett så förenklat sätt som att
det blott gällt apokope i formerna thänne resp. thätta här. I ekvationen
måste också räknas med faktorer, som WesAn och Hirvonen inte sett
eller tagit hänsyn till.
Om Hirvonen menat, att thän här, mask. sing. (och thet här?) först
uppkommit (genom »apokope» av thänne här etc.) och att övriga paradigmformer så småningom anslutits till paradigmet thän, är ovisst, eftersom han ju inte alls berör denna väsentliga fråga. Han vill under inga
omständigheter gå med på att den där är äldre än den här. Ombildningen
av paradigmet thänne här till paradigmet thän här har då måst ske
uteslutande med stöd från det enkla pron. thän. Utan tvivel hade
Hirvonen kunnat göra en sådan omvandling något mera sannolik, om
han räknat med att det redan funnits ett paradigm thän där, vilket det
nya thän här kunnat få stöd i.
H. syns ha varit inställd på att söka härleda den här från thänne här
(jfr ovan). Han har därvid bl. a. förbisett att det påstådda sambandet
mellan thänne här i diplomspråket och then her kan vara ett annat än det
av honom förfäktade. Om thänne här inte internt skriftspråkligt spritts
även till diplomspråket (se ovan), kan det vara en kompromissform
mellan ett i lokalt eller regionalt talspråk använt then här (till paradigmet
thän) och skriftnormens thänne. Kompromissen har då bestått i att man
jämkat ihop det talspråkliga then här (som oförvanskat dyker upp 1506)
med skriftspråkets thänne.
I en betydligt senare tid har Karl XI en växling mellan dhetta häär
ååret (1686), dhet här ååret (1687) och dhetta ååret (1689) i närmast
formelartade tacksägelser över det gångna året, gjorda i den privata
dagboken (citerade av Hirvonen s. 418). Växlingen visar enligt H. »det
intima sambandet mellan de synonyma konstruktionerna denne här och
den här» (s. 417). Exemplen vittnar enligt min mening inte alls om något
genetiskt samband. Det inskränker sig till att de två uttrycken är ekvivalenter - det säger oss ingenting om de bådas proveniens. De, liksom
annat i sammanhanget anfört material, visar inte heller, att denne här
ännu under hela 1600-talet kan ha använts i uppsvenskt talspråk, »kanske speciellt i mera bildat talspråk» (H. s. 417), vid sidan av den här.9
Om nu denne här i enlighet med H:s antagande förekommit i talspråk hos en del personer
med högre bildning, kan den omständigheten självfallet inte tyda på ett genetiskt samband

9
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Det av H. s.417 ur Johannes Bureus Sumlen anförda thetta här kan inte
bindas till uppsvenskt område, där H. placerat det. Vester års, som
nämns i Sumlen s. 70, är inte staden Västerås utan en by i Resele socken
i Ångermanland med samma namn, jfr Sumlen s. 41 f. Bureus har anekdoten i fråga från en präst (M. Jacob) i Eds socken i Ångermanland. Det
är ingalunda säkert, att Bureus tecknat ned den redan ca 1600 — det kan
ha skett betydligt senare. Man bör därför inte överdriva dess värde som
talspråkskälla. Thetta här är knappast Bureus eget talspråk. Han använde själv säkerligen det här; jfr hans de här dagarna 1623 (SAOB D877).
Likaledes är det av H. citerade fallet ur Stockholms stads tänkebok inte
med säkerhet någon ordagrant återgiven replik, och även om så vore,
kan vi inte veta, om den representerar uppsvenskt talspråk.10
Ett talspråldigt uppsvenskt denne här skulle utan tvivel ha uppmärksammats av Samuel Columbus, som ju lämnat oss uppgiften att man i
Svealand använde den-här mot skriftspråkets och götarnas denne (se
Pron. s. 60). H:s försök (a. st.) att tolka Columbus påstående i annan
riktning, är förfelat.
Den riktiga tolkningen av Karl XI:s växling mellan pronomenformer
torde vara att han, i likhet med andra stockholmare — då som nu — i
samtalsspråk använt det här; i skrift har han i enlighet med skriftnormen
använt thetta men också thetta här, som kan vara en kompromissform
enligt ovan eller också kan tänkas ha kommit in i hovspråket t. ex. via
västgötsk adel. På motsvarande sätt kan växlingen hos Karl XII (exempel hos Hirvonen s.418) bedömas (jfr ovan ang. Karl XII:s dhenna här
plur.). Varifrån Agneta Horn har dena här (vid sidan av det vanligare
dena och den her), är med tanke på hennes bakgrund osäkert (jfr Pron.
s.58 och not).
Hirvonen hävdar (s. 418 f.) att »sambandet mellan denne här och den
här» är av gammalt datum. »Den här är äldst belagt vid en tid då denne
här starkt ökar i frekvens inom samma genre inom samma språkområde.» Allt detta skall tala starkt för att den här<denne här. Hirvonen är
tydligen dock inte själv helt övertygad om denna förklaring. I en sammanfattning några rader efter ovan citerade slutsats stannar han vid »att
den här troligen uppkommit ur denne här eller att det åtminstone finns
ett mycket nära samband mellan denne här och den här, när det gäller
uppkomsten av den här». Senare delen av påståendet är påfallande
dunkelt formulerad; man kan endast gissa, vad som menas. Kanske
ansluter sig H. här utan att ange det till Ronge och menar väl i så fall, att
den här bildats till den enligt mönster från denne här (se därom ovan).
mellan denne här och den här. Ett eventuellt sådant denne här kan inte heller antas ha
något samband med uppkomsten av den här, som ju är en äldre historia.
I° Hirvonen går inte in på frågan, varför thetta här - om det vore en talspråksform - inte
synkoperats till en form motsvarande dhen her.
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Men den där hävdas samtidigt vara yngre än den här (jfr nedan). Den
osannolika konsekvensen av ett sådant resonemang är att den här bildats
till denne här och den där i sin tur till den här.
Utan prövning har H. utgått ifrån att diplomspråkets thänne här
representerar dialekten i det av honom till ett språkområde sammanslagna sveamålsområdet(?) och Finland. Det är inte sakligt underbyggt.
Förhållandena i Finland är som vi sett olikartade. Södra Finlands dialekter har tessin (här) e. d. (se ovan). I konsekvens härmed borde också
mälarområdet förutsättas ha motsvarande form. Thänne här kan inte
bindas till samma områdens dialekter. Then her finns i ett finländskt
diplom men är utan tvivel rikssvenskt och troligen från östra Svealand.
Det utan tvivel talspråldiga then her härleds av H. från thänne här. Men
premissen är ohållbar, eftersom thänne här endast hypotetiskt funnits i
de aktuella dialekterna.
Jag har ovan visat, att Hirvonens hypotes om apokope i denne på
1600-talet saknar grund. Han har ej heller kunnat göra det troligt, att de
för synkope i thänne här nödiga betoningsförhållandena rått på 1400-talet och inte heller har han visat, hur paradigmet thänne här kunnat
ombildas till paradigmet den här liksom han inte kunnat göra det sannolikt, att denne här funnits i bl. a. östra Svealands dialekter på 1400-talet.
Han har således inte kunnat styrka sin hypotes, att den här skall härledas från thänne här.
Min ovan refererade slutsats i Pron., att den här är yngre än den där,
motiveras i följande avsnitt. Därmed styrks också min förklaring av den
här såsom analogiskt bildat till den där.

Den där:s och den härs inbördes ålder
Under alla förhållanden visar emellertid materialet enligt Hirvonens mening att den här är äldre än den där och således inte kan vara analogiskt
bildat till den där. Med tanke på underlaget måste denna slutsats betecknas som i överkant djärv. H. har som ovan anförts sammanlagt ett belägg
then her från 1506, ett thet här från 1542 och ett dhe där från ca 1560.
Som jag ovan påpekat har H. missbedömt then her: s ålder. I fråga om
den där anger han blott att det är yngre än den här. Om den där var äldre
än den här, skulle man enligt H. »ha väntat sig att den där förekommit
långt tidigare i källorna, i synnerhet som den där fyllde en lucka i
pronominalsystemet och inte hade samma talspråldiga karaktär som den
här, betr. det sista jfr SAOB D870» (se härom nedan). Den där måste
med Hirvonens resonemang ha tillkommit efter ca 1500 (jfr ovan).
Det är ett osannolikt kort tidsperspektiv Hirvonen laborerar med: ur
paradigmet thänne här (eller på annat sätt?) har i talspråket i slutet av
1400-talet eller början av 1500-talet uppkommit paradigmet den här,
vilket dyker upp i skrift första gången 1506. Någon gång därefter, senast
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ca 1560, har paradigmet den där uppkommit i talspråk och även
hunnit komma in i skriftspråket. Enligt troligen av flertalet forskare
omfattade åsikter sker språkliga förändringar av det här slaget betydligt
långsammare än så.
Även när det gäller den där felar Hirvonen mot regeln att inte dra
slutsatser ex silentio. Frånvaron av äldre belägg på den där tas av honom
som bevis för att paradigmet den där omkring 1560 inte kan ha haft
många år på nacken. Han frågar sig inte om bristen på äldre belägg kan
ha en annan förklaring än den han räknar med.
H. har alltså gått synnerligen mekaniskt tillväga. På grundval av några
få skriftbelägg har han trott sig kunna ange den här:s och den där:s
absoluta ålder liksom deras inbördes åldersförhållande. Det är givetvis
inte möjligt.
Talspråket har väl i princip lika ofta behov av att uttrycka betydelsen
'den där' som 'den här'. I skriftspråk råder inte självklart samma förhållande. I fornspråklig tid är runinskrifter och diplom extrema i det avseendet, att de nästan alltid innehåller något fall av dem. pron. med betydelsen 'den här'; jfr diplomens mycket frekventa thetta bref (jfr H. s. 73 ff.).
Efter tillkomsten av den här kan man vänta sig belägg därpå i diplom
som har språklig anknytning till den här-dialekter — under förutsättning
att den här lyckas bryta igenom normvallen, vilket alltså, som jag ser
det, skett med then her 1506.
Någon typ av källor med motsvarande benägenhet att använda ett
direkt utpekande pron. med betyd. 'den där' finns inte. Den där måste i
äldre tid ha haft endast deiktisk funktion. Senare har anaforisk funktion
tillkommit och därmed har pronominets frekvens ökat. Därför är det helt
naturligt att belägg på 'den där' i de med hänsyn till både genrer och
omfattning begränsade äldre källorna måste vara föga frekventa. Det är
egentligen endast i direkt anföring, som ett utpekande pronomen med
betydelsen 'den där' kan väntas. Chansen att hitta fornsvenska belägg på
'den där' är därför liten. Det ovan nämnda äldsta kända belägget (the
thär hos Peder Swart) finns just i direkt anföring," vilket H. också
uppmärksammat, men han bedömer det blott som det äldsta belägget rätt
och slätt, kvalitativt sett likställt med det äldsta belägget på then her.
De två beläggen är dock av olika dignitet. I enlighet med vad jag ovan
anfört, ligger det i sakens natur, att det är mångfaldigt lättare att i
fornsvenska källor hitta belägg på pronomen med betydelsen 'den här'
än med betydelsen 'den där'. De äldsta beläggen för resp. den här och
den där kan därför inte användas för bedömning av de båda pronominas

Il Så är fallet även i det betydligt yngre näst äldsta kända belägget i Brascks Om then
förlorade Sonen (1645); jfr Pron. s. 58.
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inbördes ålder (i talspråk) och inte heller deras absoluta ålder. De ger
endast upplysning om när resp. pronomen senast uppkom.
Både den där och den här har uppkommit i talspråk. Bedömningen att
den där inte skulle ha samma talspråkliga karaktär som den här (se
ovan), gäller en långt senare tid och kan självfallet inte ha någon relevans
beträffande det tidigaste uppträdandet i skriftspråk. Frånvaron av skriftliga belägg på ett ord eller uttryck utesluter inte att det kan ha en t. o. m.
mycket högre ålder än det första skriftliga belägget (jfr ovan). Bevis
härpå lämnar vår dialektala ordskatt i rikt mått. Dialekterna innehåller
en stor mängd förvisso gamla ord, som inte belagts i skriftspråk. Behov
eller anledning eller mod att använda dem har saknats. Andra gamla
dialektord har kommit till synes i skriftspråk först i vår tid bl. a. till följd
av en högre värdering än tidigare av dialekter eller regionalt talspråk,
vilken bidragit till att mjuka upp skriftspråksnormen. Ett enda exempel
må illustrera detta. Fvn. staär adj. om häst som inte vill gå, som man inte
kan driva fram (Fritzner bd III s. 509), är utan tvivel gammalt i norrländska dialekter men har i skriftspråk belagts först 1977 — bortsett från dess
förekomst i det något tidigare belagda stahäst (SAOB S 10648).
Om ett dialektalt/talspråldigt ord skall komma att användas i skrift,
beror säkerligen ofta av tillfälligheter som t. ex. ett påkommet behov att
uttrycka ett begrepp, som skriftspråket saknar eller antas sakna ord för.
Där skriftspråket redan har ett etablerat ord för ett visst begrepp, leder
trycket från normen i den mån den är känd till att skribenten väljer detta
ord i stället för att använda en dialektal ekvivalent. Detta kan antas ha
varit fallet med de regionalt begränsade, talspråldiga den där och den
här, som enligt mitt här förda resonemang kunnat existera i talspråk
ganska lång tid före de första skriftliga beläggen.
De ovan diskuterade handskriftliga beläggen visar alltså, när den här
resp. den där senast tillkommit. Deras verkliga ålder kan inte fastslås.
För bedömning av den inbördes åldern kan man söka efter s. a. s. inre
kriterier men är för övrigt hänvisad till att dra slutsatser utifrån dialektmaterialet. Jag har som redan nämnts, i Pron. (s. 59) menat, att allt känt
material talar för att den där är äldre än den här. Det finns skäl att här
utveckla detta något.
I Pron. (s. 57 ff.) hade jag inte anledning att närmare gå in på frågan om
åldern hos den där och den här. Jag bedömde SAOB:s antagande, att de
är yngre än denne här som troligen riktigt. Sedan jag trängt djupare in i
frågan, har min syn på den där:s ålder förändrats. Av logiska skäl kan
den där antas vara minst lika gammalt som denne här e. d. — behovet att
med ett demonstrativt adverb förtydliga syftningen hos den har rimligen
inte uppstått senare än motsvarande behov vid denne. Den där kan
därför ha uppkommit redan i den äldre fornsvenska perioden. Detta
antagande innebär inte, att den där överallt behöver vara så gammalt.
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Ordfogningen den + där kan av naturliga skäl ha uppkommit på flera
håll; samma gäller även för denne här. Frånvaron av gamla skriftspråldiga belägg på den där beror på omständigheter, som jag ovan redogjort
för.
Jag håller det således för sannolikt att thän ganska tidigt i fornsvenskan behövt förtydligas eller förstärkas med ett thär liksom ett motsvarande behov funnits att förtydliga ett thänneltässinlhis(s)in med här e. d.
Ett mot thän thär svarande thän här har så uppkommit och brett ut sig
och på ett stort område slagit ut tässinlhis(s)in(-hjär); jfr ovan angående
den troliga tidigare samt den nutida utbredningen för tässin etc. Därmed
har det bildats ett område med den där: den här12 vid sidan av områden
där tässinlhis(s)in (hjär) e. d. resp. thänne (här) står mot thän (där).
Dialekter i utkanter av det ovan skisserade området med hissen,
tässen e. d. uppvisar tässenlhis(s)in (hjär) och den där: de ovan nämnda
dalmålen har å ena sidan rsin, du'sstj e. d. jämte istgä'r, dustljä'n och å
den andra dån dar, dänn där e. d. (OÖD s.313 f.), Södra Möre härad har
på motsvarande sätt hässen resp. dänn, som »förstärkas» med här(n)e
resp. där(n)e (Linder s. 18 f.), östra Nyland har tesin och tesinjär(an)
resp. tetär (OFSF I s. 453 och 455). De har alla granndialekter med den
här e. d. i stället för his(s)in (jär) etc.; ett äldre his(s)in (lär) e. d. får antas
ha trängts undan av den här e. d.
Hissen hjär etc. kan inte avfärdas under motivering, att former med
-s(s)- naturligtvis inte kan ge upphov till den här. Förhållandena i dialekterna med hisin etc. är tvärtom av stor betydelse för frågan om den här.
De representerar vad jag vill kalla ett gammalt, ostört tillstånd (till
skillnad från dialekter med den här: den där). Förhållandena i dessa,
geografiskt långt åtskilda dialekter visar, att det sedan gammalt funnits
»denne (här)» : »den där». Samma tillstånd har enl. gängse dialektgeografisk teori en gång rått även i mellanliggande dialekter. Ett motsvarande ostört tillstånd finns också bland denne-dialekterna. Här är inte plats
att detaljerat redogöra för den frågan. Jag får stanna vid att ge exempel
från dialekter som har dels denne här e. d., dels den där e. d. För svenskt
vidkommande kan Västergötland väljas. Jag kan här inte ta särskild
hänsyn till ensamt denne, som är gammalt i västgötadialekterna liksom
inte till det tydligt yngre den här, som finns på olika håll och som troligen
har inkommit från mellansvenska mål.
Exempel (med förenldad ljudbeteckning): V ar tofta hd (som ligger
vid Vättern i utkanten av denne-området) dänne hä're : dän claire
Baltak, Dimbo, Karleby, Mularp, Slöta, Varv, Åsle, Åsaka, dänne
hänne e. d.: dän danne Acklinga, Tiarp och vidare t. ex. Vadsbo hd
dänne here : dän däre Torsö, dänne heringe : dän däringe Ekby.
12

Jag tar här inte särskilt upp han och bildningar därtill; jfr Pron. s.26 if.
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Gudhems hd dänne hä'nne : dänn danne Stenstorp. Kållands hd
dänne häre : dän däre e. d. Gillstad, Sunnersberg. B j ä rk e hd dänne
häre : dän däre St. Mellby. Ås hd dänne hä're : dän da're.
Även förhållandena i Norge är av intresse; jfr följande material från
södra delen av landet (hämtat ur Norsk MålfOrearkivs Synopsis - förenklad ljudbeteckning): Ö s tf ol d fylke dennä : den der e. d. Hoböl och
Trögstad, de`nnä : den der Rolvsöy, denna (her) : den der Römskog,
dänna he'rre : dän de'rre Spydeberg. Akers hus fylke dänna her: dänn
der Ås, Au s t-Agd e r fylke de`nne : den dä'rre Birkenes m.fl., de'nna
(hä'rrane) : denn där Vegårshei, de`nna : den de'ra Vegusdal. V e st - A gd e r fylke de`nne (he'rann) : de'nn (derann) Oddernes, de`nne,
denne (hä'rre) : denn, denn der Randesund, dennä her: denn der Tveit,
de`nne he'rre : denn derre Vigmostad, de'nne (her): denn (der) Mandal.
R og al and fylke denne her: den der o. d. Gjestal o. Heskestad, de`nne
: denn de'rane Höyland, de`nne, de`nne her: denn der Klepp; liknande
från Lund, Sokndal, Time, Varhaug. Hord al a n d fylke denna : de' n
de're Fjelberg, de`nne he'r : de'n de'r o. d. Kvinnherad, Stord och
Valestrand.
Norska dialekter i södra delen av landet har alltså i likhet med bl. a.
västgötadialekter ett system denne (här) : den där. Den här : den där
förekommer i begränsad omfattning i södra Norge, bl. a. på vissa orter
vid Oslofjorden och i Aust-Agder, särskilt i stadsmål; jfr NO sp. 1359.
Det kan inte råda något tvivel om att det norska den här är yngre än den
där. Om den här är analogiskt bildat efter den där i Norge eller om det
inlånats från svenska dialekter, är i sammanhanget oväsentligt. Det
viktiga är: dialektmaterialet måste i det här fallet tillmätas mycket stor
betydelse. Med dess hjälp får vi svar på en fråga som det fornsvenska
handskriftsmaterialet inte kan besvara. Såväl finlandssvenskt som
svenskt och norskt material visar att den där är äldre än den här.
Ett analogt fall har jag diskuterat i Pron. s.63 (jfr också därst. s. 59). I
stället för den där använder Österbottens dialekter (eller har använt) han
där. Paret his(s)in e. d. : han där representerar här det »gamla» tillståndet. I ett yngre skede har hisin ersatts med ett till han där analogiskt
bildat han hjär e. d., troligen under påverkan från Västerbotten (jfr a. a.
s. 63). Hisin har alltså konkurrerats ut. På liknande sätt har enligt min
mening hissen e. d. utmönstrats i bl. a. östra Svealand och östra Östergötland.
Jag vidhåller därför mitt påstående i Pron. att allt känt material talar
för att den här är yngre än den där och analogiskt bildat till detta.
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Den här i danska dialekter
Även i danska dialekter är den här gammalt. Som framgår nedan står
danskt och svenskt den här av allt att döma inte i samband med varandra. Frågan om danskt den her behandlas därför här kortfattat. Följande
summariska redovisning av den (där), den här och denne (här) i danska
dialekter grundar sig på enbart tryckta källor;13 formerna är normaliserade.
Bornholm: den (der) : denne (her). Själland med Falster och
Möen: den: denne (her). Lolland: den (der) : denne (her). Lange1 a n d: den (der), den her, denne (her). Fyn (med Tåsinge, Ärö m. m.):
den (åtm. på östra, större delen av området), den der (åtm. på nordvästra
Fyn), den her allmänt, denne (her) väl allmänt?14 Jylland (med Als och
Samsö): den, den der, den her. Den her torde vara allmänt. Att på
grundval av det begränsade materialet närmare beskriva, var den och/eller den der förekommer och hur de fungerar, är inte möjligt.
Danmark kan således indelas i: ett östligt, i detta avseende konservativt område (som dialektgeografiskt står i förbindelse med Skåne) med
den och denne (även i förbindelse med der resp. her), ett västligt med
den och/eller den der och den her samt ett mellanliggande område, som
väl tidigare överensstämt med de övriga öarna, men där det expansiva
jylländska den her trängt in och uppträder vid sidan av denne (her).
Then här e. d. är i danska källor belagt från slutet av 1400-talet
(Hirvonen s. 419 not 19) i Mariager-Legendariet från 1488 (Skautrup a. a.
s. 24) liksom i Suso (hs från ca 1500; Skautrup a. a. s. 25). Båda källorna
har mer eller mindre jylländskt präglat språk (Skautrup a. a. s. 24 f.). Den
nutida utbredningen av danskt den her liksom pronominets förekomst i
de nyss nämnda källorna ger vid handen, att danskt then här bör ha
uppkommit på Jylland.
Det enligt antagande jylländska och det svenska den här dyker upp i
skrift nästan samtidigt. De behöver därför inte vara jämngamla — båda får
förutsättas ha en inte alltför kort talspråklig historia bakom sig. Det ter
sig ändå befogat att tänka sig ett gemensamt ursprung. Här reser sig
emellertid hinder. Dialektgeografiskt kan ett samband inte göras troligt.
13 Källor: Andersen, Peder, s.80, Bjerrum, M. o. A., 1 s.24 o. 119, Christensen s. 78f.,
Danske dialekttekster
Dialekttekster for Universitetsbrug 1—II, Ejskjxr o. Andersen
s.141 o. 194, Espersen s. 57f., Feilberg 1 s.183 0.4 s.96, FjaIland s.129 f., GdaGr V
s. 207, Gotfredsen s.23, GrOnborg, Optegnelser..., Jacobsen s. 148f., Jensen, Ella, s. 46f.,
Jensen, H. M., s. 110, Jensen, J. M., s.171, JOrgensen s. 24f., Kryger s.386, Kvolsgaard,
Fiskerliv..., Lindegård Hjorth s.48f., Lund s.194, Nielsen s.35, Ottesen II, 1. Bd s.100,
Thorsen s.77, Vanning s. 144.
14 Kristen Willers uppgift i Nordiske Artikelproblemer s.20 not 1, att denne över huvud
taget är obrukligt i »Jysk-Fynsk», kan för Fyns vidkommande inte vara riktig.
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En från Jylland utgående novation then här skulle i nuvarande Sverige
rimligen först ha slagit igenom i sydvästra Götaland. Så har inte skett.
Det den här e. d. som finns i sydsvenska mål, är inte gammalt. Att den
här lånevägen inkommit i t. ex. stockholmskt talspråk via inflyttade jutar
är inte antagligt — på Gotland, där möjligheterna till dansk påverkan har
varit mycket större (jfr Skautrup H s. 293 f.), har den här inkommit först i
sen tid. Inte heller kan det göras troligt, att jylländskt den här inlånats
från Sverige. Svenskt och jylländskt den här bör alltså ha uppkommit
oberoende av varandra.
I fråga om svenskt den här har jag antagit, att det bildats till den efter
analogi från den där. För det jylländska paradigmet den her ställer sig
uppkomstfrågan åtminstone nu mera svårbedömd. Om den her kan
förklaras på samma sätt som svenskt den här, beror bl. a. på hur gammalt jylländskt den der kan antas vara. Det material som för närvarande
står mig till buds är inte på långt när tillräckligt som underlag för en
diskussion av den frågan. Den måste därför skjutas på framtiden.
Enligt GdaGr V s. 207 är denne i nutidsdialekterna levande nästan
enbart i östdanska.15 Det antas (a. st.) att »i0vrigt den gxngse Forbindelse med Adv. der og her kan have fremkaldt Sammenfald [av denne] med
... den i samme Forbindelse, hvorved det afledte Demonstrativ kan
vxre opgaaet i dette». Uppgiften föranleder flera frågor, bl. a. vilket
material GdaGr här stöder sig på. Var och när har denne der, denne her,
den der och den her varit allmänt brukade samtidigt? Av ortografin att
döma rör det sig om nyspråklig tid. Är denne der verkligen styrkt som
gammal dialekt? Osv. Påståendet bör jämföras med ett annat uttalande i
GdaGr V (s. 227): »idet thcen og thcenni . .. kan forsteerkes med Adv.
thcer og her (. ..), kan ved Kombination opstaa en Forbindelse titten el.
thcenni hr sami.» Ett antal språkprov meddelas i anslutning därtill.
Materialet styrker blott förekomsten av thän el. thänni här (ej av den(ne)
der; om denne der jfr nedan).
GdaGr V uttalar sig således inte om uppkomsten av thän här men syns
räkna med gammalt thän. Så kan givetvis vara fallet. Varför förbindelsen
thän här i så fall börjat användas, kan här inte diskuteras (jfr ovan
angående den der).
Eftersom thän här till ursprunget säkerligen är jylländskt, måste man
räkna med att formen thän här kan vara ett apokoperat thänne här. Som
bekant är den jylländska apokopen gammal (jfr Skautrup I s. 227). Den
drabbade alla trycksvaga vokaler i slutljud i två- eller flerstaviga ord. Ett
"Med östdanska syns här avses målen öster om Öresund och ömålen tillsammans, medan
Dyrlund (s. 10) använder termen om ömålen; jfr östdanska dialekter, vilken term som
bekant används om målen öster om Öresund (jfr Bennike & Kristensen s. 5 och P.
Andersen, Orientering s. 1).
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jylländskt thänne har således (till skillnad från det ovan diskuterade
svenska denne) helt regelrätt apokoperats. Den genom apokopen uppkomna enstaviga formen har utan tvivel uttalsmässigt inte sammanfallit
med thän (jfr a. st.). För det språkliga medvetandet bör därför åtminstone en avsevärd tid en skillnad ha funnits mellan ett gammalt thän och ett
apokoperat thänne.
Om man tänker sig en sammanblandning mellan paradigmen enligt
GdaGr (a. st.) borde en sådan helst vara möjlig, om man räknar med ett
apokoperat thänne. Den måste ha skett i talat språk och först i singularis. En förutsättning är väl att den antagna uttalsskillnaden mellan gammalt thän och apokoperat thänne varit tillräckligt liten. Det är ovisst, om
skriftliga källor från yngre medeldansk tid kan underbygga en sådan
hypotes. Ett thenne e. d. i jylländska handskrifter kan visserligen antas
vara en till skriftnormen anpassad apokoperad dialektform (jfr Skautrup
II s. 62), men det är givetvis mindre säkert, om ett skrivet then här skall
förstås som ett apokoperat thänne här; formellt kan det ju innehålla ett
gammalt then. En i sammanhanget viktig fråga blir därför, om paradigmet thänne här genom pluralisformer kan styrkas från Jylland under den
aktuella tidsperioden. Tills vidare är det oklart, hur det jylländska then
här skall förklaras.

Om denne där
Hirvonen anser (a. a. s.419), liksom Ronge (se ovan), att WesAns
härledning den där<denne där inte är sannolik och ansluter sig alltså till
min kritik mot WesAn men han polemiserar samtidigt mot min bedömning att ett detta där inte skulle vara en »naturlig» bildning. Jag yttrade
mig om förhållandena i det äldre språkskede, då den där uppkom och
denne utan tvivel klart betydde 'den här'. Det är inte naturligt att denne
under sådana förhållanden skulle ha kombinerats med ett där (jfr ovan).
Hirvonen utgår i sin kritik från modernt material och från ett inte helt
närliggande språkligt område, nämligen norska och västvärmländska
dialekter.
Jag har i Pron. s.48 översiktligt redogjort för hur norska dialekter
uttrycker betydelserna 'den där' och 'den här' och även framhållit att
Östlandet i de där behandlade avseendena står i dialektgeografiskt samband med bl. a. Värmland. Hirvonens analys av det norska och värmländska materialet måste ha varit föga djupgående. Hursomhelst har han
dragit felaktiga slutsatser ur det.
Ett stort område i Norge (jfr Pron. a. st.) till vilket nordvästra Värmland ansluter sig, har denne (här) e. d.: denna (där) e. d. för 'den här'
resp. 'den där'. Betydelseskillnaden mellan de båda är s. a. s. knuten till
ändelsevokalen, som i de två paradigmen genomgående är -e resp.-a.
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Denne representerar paradigmet pessi, medan denna skall förstås på
annat sätt. Adolf Noreen ser i fryksdalsmålets dänna (till skillnad från
det apokoperade ddnn<dänne) ett dänne-na (Fryksdalsmålets ljudlära
s. 55; jfr Aasen Gramm. s. 185). Det norsk-värmländska dänna:s etymologi kan här inte vidare diskuteras. Det väsentliga är, att pronominet inte
är kemi och att dess betydelse är 'den där' •16
När denne kan förstärkas/förtydligas med här, ligger det inget anmärkningsvärt i att denna med dess nyss anförda betydelse tilläggs där e. d.
De av Hirvonen åberopade dir nna-de'ne från Eda och däna-dä'r från
Östmark, båda i Värmland, samt denna der i norska dialekter, som han
anför efter mig, innehåller således detta dänna 'den där' — som i ett
senare skede ytterligare förstärkts med där(na). De visar därför inte alls,
att denne (till fvn. pessi) kan kombineras med där. En viss sammanblandning av två varandra så nära liggande paradigm som denne här(na)
och denna där(na) kan naturligtvis förekomma i en tid av dialektsönderfall. Det av Hirvonen efter Kallstenius från Köla anförda denne-dä'ne
syns kunna vara ett symptom på upplösning av det äldre systemet, men
det kan också röra sig om en opålitlig uppteckning. Exemplet är i alla fall
inget att bygga på — genuint kölamål har annars regelbundet dänne :
dänna.
Till skillnad från *denne där är denna där, som vi sett, en »naturlig»
bildning, men den är ovidkommande i diskussionen om hur den där skall
förstås.
Flera danska författare anger, att denne är mer eller mindre obrukligt i
talspråk: »denne, dette osv, er vxsentlig Skriftsprogsord, i talen bruges
den d& osv.» (Verner Dahlerup i DaStudier 1907 s. 78), »ordet [denne]
er lidet brugt i dagl. talespr. (og dial.) undt. i forb. med adv. her» (ODS,
3. Bd sp. 617), »Hverken Pron. denne eller de Ovrige Udtryk [den
ncevnte etc.] er hjemmehOrende i det jxvne Talesprog, der hellere benytter Pron. den eller det forstwrkende den-her (denne-her)» (Kristen M01ler, Nord. Art. s. 20). ODS hänvisar från denne-her till her, där ett flertal
exempel på förbindelsen denne her e. d. anförs (ODS 7. Bd, sp. 1241f.).
Under den (ODS 3. Bd, sp. 604) hänvisas angående förbindelser med
adv. der och her till dessa ord (ODS 3. Bd, sp. 633 resp. 7. Bd a. st.), där
exempel ges. Enligt ODS förekommer i danskan alltså förbindelserna
den der, den her, denne her, men ordboken har inget att meddela om ett
denne der, som dock i GdaGr. V s.207 anges vara (eller ha varit?) en
»gwngse Forbindelse». Denna uppgift får väl inte tas för helt riktig,
eftersom ODS och danska dialektbeskrivningar inte redovisar något
denne der. Jag tillåter mig gissningen, att denne der är en sentida
G. Lech (1925 s. 92) anför dinne del'rnade från Albo härad i Skåne. Den ensamstående
uppgiften är knappast pålitlig.

16
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bildning som uppkommit i en språkmiljö, där denne her förekommer men
ensamt denne inte är levande (jfr ovan) och den gamla betydelsen hos
denne därför förbleknat, vilket skulle kunna förklara att ett denne der
s. a. s. analogiskt bildats. Eventuellt kan det vara frågan om analogin den
der: den her = x : denne her.
Hirvonen åberopar även ett nyisländskt pessi parna. Jag bedömer
detta Pessi parna som en yngre analogisk bildning till fiessi hjerna.
Uteslutet är väl inte, att här föreligger dansk påverkan.
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SuMmary
Vidar Reinhammar, On the origins of Swedish den här ('this')
The author has previously (in Pronomenstudier) argued that den här 'this'
contains 0Sw. frän and is modelled on den där 'that', and that the latter is thus
older. Ilkka Hirvonen has subsequently taken issue with the author on both
points, supporting Elias WesAn's suggestion that den här evolved from thänne
här by syncope. Den här is generally assumed to have originated somewhere in
the Lake Mälaren area of central Sweden. On the strength of the words then her
in a document issued in Finland in 1506, H. dates the origin of den här to the late
15th century. Since over the same period the frequency of the pronoun thänne
här increased in sources--especially charters and similar documents—among
which, according to H., central Sweden (the 'sveamål' area) and Finland are weil
represented, H. proposes the hypothesis that then her derives from thänne här,
which he thus assumes to have been a spoken form.
In Pronomenstudier the author argued, on the evidence of dialect geography,
that east central Sweden and other areas must be assumed to have had a stem
form of denne containing -s(s)- in the masc. and fem. sing. He elaborates on this
in the present article. In so far as the 0Sw. pronoun Pänne survived in eastern
central Sweden in the 15th century, it presumably had a stem form in -s(s)- in the
masc. and fem. sing., with the ending -n. Den här cannot be derived from such a
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form. The author views the instances of thänne här in sources from eastern
central Sweden and eastern Östergötland as a written form not existing in the
speech of the region.
H. tries to prove an alleged case of apocope of denne in the 17th century,
rejected by the author. However, he has misjudged his material: elision in 17th
century poetry has nothing to do with apocope. H. also suggests that apocope of
(unstressed) denne occurred more easily in the combination denne hä'r than in
denne a1one. In the author's view, denne här cannot be assumed without further
ado to have been stressed in this way as early as the 15th century.
H. does not attempt to explain how the entire denne här paradigm could shift
to the paradigm den här. He is clearly not entirely convinced of his interpretation, and finally opts for the explanation that den här probably developed from
denne här or that denne här at least played some part—what, he does not say—
in the emergence of den här.
Firmly maintaining as he does that den här is older than den där, however, H.
believes he has ruled out the author's explanation of den här. H.'s assertion does
not hold good. The material it is based on is limited. He misinterprets its
significance as regards both the absolute age of den här and den där and their
relative age. The latter question, the author believes, can be settled by a
dialectological approach. Several dia1ects in Finland, Sweden and Norway have
the pair tessinlhisinlhessenldenne här etc. : den där etc. Conclusion: den där is
older than den här.
The article also examines Danish den her, which in written usage is of the
same age as Swedish den här. According to the author, it may be concluded that
these forms arose separately. Printed material is insufficient for a discussion of
how den her is to be explained. Finally, the author looks at denna där in certain
Norwegian and Värmland dialects. This word group includes denna 'that' and
not, as H. suggests, an instance of denne. Denne der in Danish and the corresponding form in Modern Icelandic are viewed by the author as recent formations.

Centralsvensk diftongering i
ny belysning
Av Börje Tjäder

Inledning och referat
Man inbillar sig kanske att den centralsvenska diftongeringen relativt
sent uppmärksammades av forskningen — den är ju inte lika spektakulär
som exempelvis den skånska eller den gotländska. Men så är inte fallet:
den nämns faktiskt redan i en av de tidigaste doktorsavhandlingarna i
nordiska språk, i Gustaf Upmarks lilla dialektmonografi från 1869, Upplysningar om folkspråket i Södertörn. Upmark påpekar här att långa
vokaler i allmänhet uttalas »med ett lindrigt efterslag såsom af ett öppet
e eller ä». Också i Torsten Ericssons doktorsavhandling från 1914,
Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål, nämns diftongeringen, om än relativt flyktigt. Betydligt utförligare behandlas den i
Olof Gjerdmans arbete Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära, särskilt i arbetets del 2, som kom 1927. Av de dåvarande
åtta sörmlandsstäderna är det, enligt Gjerdman, framför allt Torshälla,
Eskilstuna, Mariefred och Nyköping som har en tydlig diftongering,
Nyköping dock i mindre utsträckning än de tre övriga.
Genom tillkomsten av Eskilstunainspelningarna i slutet av 1960-talet
fick forskarna nya möjligheter att studera den centralsvenska diftongeringen i närbild. Lars Bleckert presenterade nu, i början av 70-talet, en
rad förarbeten till en större undersökning. Eskilstunadiftongeringens
variation undersöktes av 011e Hammermo, som i en liten studie från 1981
fann det relativt säkerställt, att diftongeringen framför allt hör hemma i
socialgrupp 2 och 3. Det kan tilläggas att också diftongeringen hos
stockholmska skolelever har behandlats på senare tid, i en uppsats av
Britt Ling 1970.
Den större undersökning av den centralsvenska diftongeringen som
Lars Bleckert tidigt annonserade, har nu kommit i form av en doktorsavhandling som framlades våren 1987: Centralsvensk diftongering som
satsfonetiskt problem. Det är ingen alldeles heltäckande framställning —

Centralsvensk diftongering i ny belysning

103

flera delproblem skjuts tillsvidare åt sidan — men den ger ändå en mycket
bättre bild än tidigare av diftongeringens väsen och villkor.1
I arbetets första kapitel (t. o. m. s. 31) ges en presentation av avhandlingens ämne. De förarbeten som förf. har utfört har gjort det troligt att
den centralsvenska diftongeringen, så som den kommer till uttryck i
Eskilstunamaterialet, är knuten till prosodiska drag inom avgränsade
delar av yttrandet, och detta har givit honom impulsen att mer ingående
granska diftongeringen just som ett satsfonetiskt problem. Man får här
vidare en orientering om vilka medel som står till buds för att lösa
uppgiften, i första hand inspelningar, i andra hand dialektuppteckningar
av olika slag. Här ges också en fyllig forskningshistorik, där de redan
nämnda arbetena av Upmark, Ericsson och Gjerdman spelar huvudrollen. Förf. söker i det sammanhanget också få ett grepp om det diakroniska förloppet. Han nöjer sig då inte med det material som Ericsson och
Gjerdman har att erbjuda, utan försöker pressa dem på ytterligare upplysningar om diftongeringen. För Ericssons del går han till uppteckningar av denne i ULMA, och vad Gjerdman beträffar söker han utnyttja de
fakta som denne ger om sina informanter, till att vaska fram ytterligare
upplysningar. Han når på så vis fram till uppfattningen att diftongeringen
från den sörmländska landsbygden har kommit in i stadsspråken —
kanske särskilt i Eskilstunamålet — under den kraftiga industrialiseringsoch urbaniseringsperioden i slutet av 1800-talet, och att den i första hand
har hört hemma i städernas lägre sociala skikt.
Att förf., när det gäller uttalet av långa vokaler på centralsvenskt
område, genomgående talar om diftongering och inte om diftong, bottnar
i att han har valt att se företeelsen som en process, inte som en del av en
struktur. Med diftongering menar han (enligt en definition s. 25 not 8)
»en vid noggrann systematisk observation uppfattbar klangfärgsförändring (kvalitetsförändring) av en given vokal — modervokalen — under dess
uttalstid».
Det följande kapitlet, Diftongeringen som en del av yttrandets prosodi,
får betraktas som bokens centrala (s. 32-111). Här ses diftongeringen
som ett auditivt fenomen i det spontana yttrandet. Det är sålunda hörandet som står i centrum, och förf. betonar starkt att ett aktivt hörande inte
kan ersättas med instrumentella mätningar (däremot kan det naturligtvis
kompletteras med sådana).
Utgångsmaterialet är som nämnts Eskilstunainspelningarna, flertalet
från slutet av 60-talet.2 Ur detta material har förf. plockat fram 10 talare
med tydlig diftongering. De representerar 9 olika inspelningar, och från
Denna recension återger mutatis mutandis — de synpunkter jag framförde som fakultetsopponent vid disputationen 26/5 1987.
2 Se om dessa Pettersson och Forsberg 1970.
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var och en av dem har 20 yttranden excerperats, med vardera minst ett
fall av hörbar diftongering. Det blir alltså 9 x 20 = 180 yttranden, och de
rymmer sammanlagt 235 fall av någorlunda tydlig diftongering. Detta
s. k. basmaterial har skrivits ut av förf., och det finns i sin helhet på s.
155 if.
Eftersom förf. i första hand vill se diftongeringen som ett satsfonetiskt
problem, har det naturligtvis varit speciellt viktigt för honom att fånga de
prosodiska dragen i utskriften. En kinkig fråga har varit uppdelningen av
yttrandena i mindre enheter, fraseringar. Förf. redovisar och diskuterar
s. 37 if. en rad argument för sådana avgränsningar; mer ingående behandlas rytmgruppering, intoneringsgruppering och taltempogruppering.
Sedan gäller det att klarlägga diftongeringens normala plats inom fraseringarna. Förf. finner att den nästan uteslutande drabbar långa vokaler
med fraseringsbetoning (dvs. ungefär = satsaccent), och att den i regel
står att finna i fraseringens sista ord (det gäller för ungefär 4/5 av de 235
fallen).
Förf: s nästa uppgift blir att undersöka förhållandet mellan frasering
och grammatisk sats och att söka fastställa var i satsen ord med diftongerad långvokal i allmänhet uppträder. Med tillämpning av bl. a. Poul
Diderichsens välbekanta satsschema finner förf. att orden med diftongering i regel hör hemma i det s. k. innehållsfältet (slutfältet). De står här
oftast som adverbial, inte sällan som objekt, mindre ofta som infinita
verbformer. Förhållandet är lätt att fastställa när det gäller satsformade
fraseringar, alltså sådana som är byggda kring ett finit verb, men förf.
visar att det gäller också för icke satsformade fraseringar av skilda slag.
Förf:s nästa delproblem, som behandlas på s. 74 if., blir att söka
klargöra vad som framkallar diftongeringen. Här söker han stöd i sina
resonemang på olika håll: hos fonetiker som Gjerdman och Elert, men
också hos en grammatiskt-semantiskt orienterad forskare som Maria
Bolander. I sin doktorsavhandling från 1980, Predikativens funktion i
svenskan, påvisar hon att de predikativ som står i innehållsfältet utgör
ny information, som är nödvändig för att satsen ska fungera i sitt
sammanhang. Det är m. a. o. fråga om informationstunga led. Vad som
gäller för predikativen bör då, menar Bleckert, gälla också för de adverbial som har sin naturliga plats i innehållsfältet, och likaså för objekten.
Utifrån de förutsättningarna argumenterar förf. nu för tanken att talaren genom en särskild betoningsgest markerar det led som han/hon vill se
som innehållsligt centralt, ett led som normalt befinner sig i innehållsfältet och i fraseringsslutet. Han antar vidare att en påföljande laryngaliseringsgest leder till en hastig sänkning av tonhöjden, samtidigt som det
inträder en avspänningsfas med det egentliga diftongeringselementet.
Diftongeringen skulle på så vis ytterligare kunna förtydliga markeringen
av led som är speciellt viktiga för talaren.
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Ett sista delproblem i kapitlet blir vilka inskränkningar som kan antas
gälla för diftongeringen. Förf. skiljer här (s. 94 if.) mellan externa och
interna restriktioner. Till de förra hör t. ex. att diftongeringen är geografiskt begränsad, och att den är socialt stratifierad så att den huvudsakligen tillhör lägre socialgruppers språk gr Hammermos ovan nämnda
uppsats). Till de senare hör bl. a. att ett led med lång vokal kan vara
tematiskt, dvs, innehålla redan känd information. I det fallet blir det
normalt ingen diftongering.
I bokens tredje kapitel, s. 112 if., ges några fonetiska argument för den
diftongeringsmodell som förf. har föreslagit i det föregående. Förf. framhåller här att diftongeringen kan ses som resultatet av en hyperartikulation, dvs, talaren tar ut ett övermått av energi i början av den långa
vokalen, vilket får till följd att vokalslutet snabbt förändras i riktning mot
ett artikulatoriskt viloläge. Här åberopas bl. a. Alfred Schmitt i vars
arbete från 1931, Akzent und Diphtongierung, liknande tankar kommer
till uttryck.
I det tredje kapitlet ger förf. dessutom en snabb överblick över förekomsten av diftongering på andra håll inom det centralsvenska området,
huvudsakligen i form av en karta på s. 147, som registrerar resultaten av
fonogramavlyssningar. Så följer, som ett fjärde avsnitt, ett appendix.
Som jag redan har nämnt redovisas där basmaterialet fullständigt (s. 155
if.); vidare ges där också några värden för formantfrekvens och vokalduration, dels vid diftongering, dels vid monoftongering, samt en förteckning över beläggorter till den nyssnämnda kartan.

Språkhistoriska aspekter
den kritiska granskning av Bleckerts arbete som nu följer börjar jag
med några anmärkningar till avsnitt 1.2, Centralsvensk diftongering i
tidigare arbeten och i äldre arkivdata. När det gäller spridningen av den
diftongering med efterslag som mer eller mindre tydligt har redovisats av
Upmark, Ericsson och Gjerdman, menar förf. som nämnt att den under
slutet av 1800-talet spreds från landsbygden till städerna, och att den
växte sig stark framför allt i lägre sociala skikt. Han polemiserar här mot
Elert. I en populärvetenskaplig uppsats från 1980 (Diftongeringar och
konsonantinslag. Drag i uttalet av långa vokaler i svenskan av i dag)
tänker sig nämligen denne att diftongeringen har uppkommit i stadsmiljö
och därifrån spritts till den omgivande landsbygden.
Det är inte omöjligt att Bleckert har rätt, men det finns osäkra moment
i hans argumentation. S. 12 if. gör han ett berömvärt men också rätt
riskabelt försök att utnyttja Gjerdmans indelning av sagespersonerna för
att få fram ytterligare fakta om diftongeringen i stadsmålen. Gjerdman
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delar in dem i tre grupper som han betecknar h, m och 1 (hög — medel —
låg). Tyvärr gör han emellertid sin indelning inte efter sociala kriterier
utan efter språkliga. Bleckert menar nu att ingenting tyder på att diftongeringen har tjänat som (en av) indelningsgrund(erna), och därför
anser han att han kan använda Gjerdmans indelning för att ge en bild av
diftongeringstendensens eventuella sociala skiktning. Genom att kvantifiera Gjerdmans uppgifter får han så fram en prydlig fördelning: gruppen
1 har genomgående en tydligare diftongering än gruppen h i de vokaler
som här tas upp, ä, e, ö, a och å (fig. I:1 s. 13).
En misstänksam läsare undrar emellertid om man verkligen kan vara
säker på att diftongeringen inte har tjänat som ett av kriterierna vid
bestämningen av grupptillhörighet. Gjerdman säger bara att det är den
språkliga polityren som har varit avgörande för hans gruppering, och
vilka komponenter som tänks ingå i den får vi aldrig veta (a. a. 1 s. 19).
Bleckert menar själv att diftongeringen »kunde fungera som en av flera
gruppindikatorer i en social identifikation» (s. 17). Är det då inte möjligt
— eller rentav sannolikt — att Gjerdman har reagerat för den signalen?
Värdena i Bleckerts figur speglar sålunda kanske mer Gjerdmans indelning än den språksociala verkligheten. För Bleckert kan visserligen tala
att diftongeringen numera framför allt tycks höra hemma i lägre socialgruppers språk. Men det är å andra sidan inte givet att den fördelningen
är gammal — den kan ha uppstått i sen tid genom inverkan från rikstalspråket.
Förf. vill också visa att diftongeringen har spelat en större roll på den
sörmländska landsbygden än vad som framgår av uppgifterna i Ericssons
avhandling. Men inte heller här är han helt övertygande. Varken Ericssons uppteckningar i ULMA av ord med diftongering eller de uppgifter
som förf. själv har fått fram genom avlyssning av fonogram tycks mig
klart tala för en relativt tydlig och frekvent diftongering. Vid sin kartering av det sistnämnda materialet (karta I:1 b s. 16) skiljer förf. mellan
frekvent och mycket tydlig diftongering och mindre tydlig sådan. Diftongering av det förra slaget förekommer endast på 5 sörmländska
avlyssningsorter av 23 (eller snarare 24; en markering tycks ha fallit
bort). Uppgifterna går igen på översiktskartan III:1 s. 147, men här
skiljer förf. i stället mellan frekvent och mindre frekvent diftongering,
vilket ju inte gör saken klarare.
Däremot är det tydligt att Gjerdmans 1-grupp är en ung grupp. Som
Bleckert påpekar s. 15 är medelåldern här bara 27 år, mot 48 år i
h-gruppen. Här kan Bleckert f. ö. stödja sig direkt på Gjerdman, som
a. a. 2 s. 138 säger att tydlig diftongering förekommer »mer i de yngre
och yngsta än i de äldre och äldsta generationernas tal». Bleckert har här
trumf på hand gentemot Elert, som tycks vilja ge diftongeringen i stadsmiljö en hög ålder. Men frågan om diftongeringens spridningsvägar bör
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nog ändå tills vidare lämnas öppen, i väntan på ett större och mer
entydigt material.
Vid genomgången av äldre litteratur om den sörmländska diftongeringen ägnar Bleckert också rätt mycken uppmärksamhet åt en äldre typ,
den som kan exemplifieras av ordet ben uttalat [bmn] el. likn. Det är
alltså en diftongering som träffar bara gammalt långt och tidigt förlängt e.
Man får emellertid aldrig riktigt klart för sig hur förf. ser på den diftongeringen. S. 26 not 14 kritiserar han Gjerdman för att denne »i oträngt mål»
skulle ha avvisat tanken att den äldre diftongeringen har spritt sig till
övriga e och övriga långvokaler. Det är rätt tydligt att Bleckert tänker sig
något slags samband mellan den äldre och den yngre diftongeringen, men
man hade gärna velat få detta närmare belyst och motiverat. Ett sådant
samband är ju nämligen ingalunda självklart: den äldre diftongeringen är
proklitisk, dvs. diftongeringselementet kommer före vokalkärnan, inte
efter som vid senare centralsvensk diftongering.

Material, metod, terminologi
På tal om sitt basmaterial säger förf. s. 35 att en jämn könsfördelning har
ansetts eftersträvansvärd. Så har det också blivit: materialet rymmer 5
män och 5 kvinnor. Men sämre beställt är det med åldersfördelningen.
Av de fem åldersgrupper som Eskilstunainspelningarnas talare har indelats i, är den lägsta, 15-30 år, inte alls representerad i basmaterialet, och
tyngdpunkten ligger alldeles avgjort i andra ändan av åldersskalan: 6 av
de utvalda informanterna är över 60 (eller, rättare sagt, var det när
inspelningarna gjordes; nu är de över 80!). Detta kan sammanställas med
en not i det föregående, s. 28 not 22, där förf. säger: »Jag bortser här från
det faktum att Den [dvs. diftongeringen] i dag är synnerligen frekvent
utbredd i barns och tonåringars språk, i åtminstone det centralsvenska
området.» Han citerar här den tidigare nämnda rapporten av Britt Ling
från 1970, där det redovisas en mycket frekvent diftongering hos stockholmska skolelever i årskurs 7. Lings undersökning gäller ju ingalunda
förhållandena i dag, utan för närmare 20 år sedan, alltså ungefär samtidigt som huvudparten av Eskilstunamaterialet kom till. Man tycker nog
att förf. borde ha vinnlagt sig om att få med någon eller några representanter för gruppen 15-30 år (dvs, numera ungefär 35-50 år), så att han
hade kunnat följa diftongeringen lite närmare nutiden. Det må vara sant
att sociolingvistiska synpunkter inte är någon huvudsak i hans framställning, men det är ingen helt tillfredsställande ursäkt.
Avsnittet 2.5, Prosodiska argument för frasering, bjuder på diskussioner av stort intresse, men man förvånas över att förf. aldrig för någon
samlad diskussion om pauseringens roll i sammanhanget. Pauseringen
nämns här och där, först s. 32, där förf. med hänvisning till Eva Gårding
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säger att kortfraser och liknande grupperingar inte generellt får anses
konstituerade av paus i det spontana talet, sedan s. 48 och (med en något
utförligare diskussion) s. 58 f. Det innebär att pauseringen över huvud
taget inte nämns i avsnitt 2.5, utan bara i ett tidigare och två senare
avsnitt. Men pauseringen, ensam eller i förening med något annat medel,
är väl ändå en vanlig metod att åstadkomma avgränsningar inom ett
yttrande. Dessutom är den ju, som argument för fraseringsgräns, inte
mer problemfri än de andra argument som förf. relativt utförligt diskuterar i avsnitt 2.5. Den hade därför varit värd en sammanhängande diskussion, just i detta avsnitt.
Av de argument för fraseringsindelning som förf. behandlar mer utförligt, ska jag 'bara något beröra rytmgrupperingen. Förf. böljar här s. 39
med att konstatera att antalet grupperingar som uteslutande återgår på
rytmskillnad, är ganska litet i hans material, och han slutar sin diskussion på liknande vis s. 40. Det verkar närmast som om han ville lugna
läsarna och sig själv. Det är heller inte lätt att säga vilken innebörd
begreppet rytm här skulle ha. Enligt en aktuell ordboksdefinition
(Svensk Ordbok) är rytm »en växling mellan starkare och svagare moment som bildar ett regelbundet mönster i musik, dans och poesi
e. d. ».Vad är det då som skapar den regelbundna växlingen i de ifrågavarande yttrandena? Förf. tycks vilja satsa på gruppering kring ett tontoppsbärande ord, men de resonemang han för är ganska svävande. En
tontopp tycks f. ö. inte vara nödvändig, att döma av ett uttalande på s.
45: »Det finns ingen markerad tontopp i sekvensen, men det är klart att
gruppen också kan uppfattas som rytmiskt sammanhållen.» Det hela är
sålunda rätt oklart, och man hade i varje fall behövt mer än den handfull
exempel som förf. ger s. 38, för att kunna bedöma bärigheten av det här
rytmargumentet.
Den teoretiska motiveringen för uppdelningen av basmaterialets yttranden i mindre enheter har alltså vållat förf. en del besvär. Men den
praktiska indelningen i fraseringar förefaller ändå att vara gjord med stor
omsorg, och ställningstagandena tycks på det hela taget vara mycket
befogade. Jag har lyssnat på en del av förf:s basmaterial och inte hittat
något enda fall, där jag har en helt avvikande uppfattning. Jag vill här
också tillfoga att jag har kontrollerat förf:s transkription också i andra
avseenden, t. ex. när det gäller markeringen av tydlig och mindre tydlig
diftongering, och funnit att den får betraktas som mycket pålitlig.
Vad terminologin beträffar har förf. fått besvär med termen yttrande.
Han säger visserligen s. 33, med hänvisning till Lyons, att yttrandet får
ses som ett förvetenskapligt begrepp, som inte går att formellt definiera.
Men den innebörd, eller rättare sagt de innebörder, som Bleckert lägger
in i termen, gör den mycket oklarare än den behöver vara. Å ena sidan
ser han tydligen de 180 snitten ur Eskilstunamaterialet som yttranden (s.
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35 rad 6). Å andra sidan betraktar han vad som avslutas med en terminal
junktur + paus som ett yttrande (alltså vad som i hans transkription
markeras med ett upphöjt p; se s. 36 rad 10 f.). Yttrandet (2 b) s. 37 (å
min morfars far) (han var spiksmed)" (i Näshulta bruk )P består alltså
paradoxalt nog av två yttranden, och det finns många fler liknande
exempe1.3 Den här glidningen mellan två olika betydelser känns minst
sagt otillfredsställande.

Diftongeringens plats i frasering och satsstruktur
Mot förf:s lokalisering av diftongeringarna och hans bestämning av
villkoren för deras uppträdande har jag, rent innehållsligt sett, föga att
invända. Hans förklaring till att vissa långvokaler diftongeras, andra
inte, är ingalunda lättfunnen men mycket övertygande. De brister som
ändå finns i detta parti (s. 49-96) ligger mestadels på det formella planet.
De bör emellertid inte förbigås med tystnad, eftersom de ofta irriterar
läsaren och ibland också gör det svårt för honom att ta till sig innehållet.
S. 49-52 sysslar förf. med att bestämma diftongeringarnas plats inom
fraseringarna. Jag har inget alls emot den lokalisering han når fram till
här, men jag tycker att den redovisas på ett olyckligt sätt. I tabell 11:2
s. 50 registrerar förf. diftongeringar som utgör sista fraseringsbetoningen; tabellen visar att 92.34 % av basmaterialets diftongeringar står i den
positionen. Sedan följer något som borde vara en kommentar till tabellen, men här talas om fraseringsfinal ordposition och liknande, inte om
sista fraseringsbetoningen. Man tror för ett ögonblick att det är samma
sak, men så är det tydligen inte. Efter tabell 11:3 s. 50 förklarar förf. att
diftongeringarna i drygt 4/5 av fallen står i fraseringsfinal ordposition,
och säger att detta »tidigare visats». Man frågar sig var — i varje fall inte i
tabell 11:2. (Däremot kan det, med något besvär, räknas fram ur tabell
11:3, men det är väl inte detta som menas?) I sammanfattningen s. 56
dyker det sedan upp en siffra som man inte har mött tidigare: diftongeringarna återfinns i 189 av 235 fall i fraseringsfinal ordposition. Allt detta
verkar rätt förbryllande.
Läsaren får det också svårt med figur 11:2 s. 51, där förf. demonstrerar
korrelationen mellan diftongering och två typer av fraseringsbetoning,
dels tontoppsbärande stavelse, dels stavelse utan tontopp. Han finner att
korrelationen är god för den senare typen, däremot obefintlig för den
förra. Här väntar man sig att förf. ska kommentera detta, men han går
raskt vidare mot nya mål. Först i sammanfattningen s. 56 får man en kort
kommentar, och så småningom följer ytterligare en s. 75. De här komJag tar här, liksom vid kommande exemplifiering, bara med det nödvändigaste av förf:s
notation.
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mentarerna är i och för sig upplysande, men de borde naturligtvis ha
givits i omedelbar anslutning till figuren.
Partiet Ej satsformade fraseringar s. 59-69 verkar rätt nyckfullt disponerat. Förf. börjar med en rad exempel från talaren M 73; de kommenteras var för sig, och sedan följer en sammanfattande kommentar s. 62.
Därefter förklarar förf.: »Jag skall försöka visa att också de övriga
talarnas material ganska väl stämmer överens med dessa iakttagelser.»
Så fortsätter han med exempel från talarna M 111, M 112 och K 117, men
hejdar sig sedan ånyo för en kommentar s. 64-65. Slutligen redovisar han
exempel från de återstående sex talarna och ger en sammanfattande
kommentar s. 68 if. Det är svårt att hitta någon djupare motivering för
den här tredelningen av redovisningen.
Den grammatiska analysen av de icke satsformade fraseringarna är
inte alltid så enkel, men förf. klarar i regel problemen på ett mycket
kompetent sätt. Jag ska bara ta upp ett enda fall till diskussion, den
första fraseringen i yttrandet (81 a) s. 62 (likadant frun) (hon är ju enda
syskonet kvar) (med diftongering av vokalen i frun). Förf. menar här att
fraseringen dubblerar fundamentet. Men det verkar rimligare, tycker jag,
att se den som ett meningsfragment (som skulle kunna byggas ut till det
är likadant med frun e. d.). Jag känner tyvärr inte den föregående
kontexten, men det förefaller som om den följande fraseringen (hon är ju
enda syskonet kvar) skulle vara avsedd som en närmare förklaring till
den inledande jämförelsen. Förf. menar s. 63 att den icke satsformade
fraseringen under vissa betingelser kan flyttas: hon är ju likadant med
frun enda syskonet kvar, men det betraktar jag som helt omöjligt. Han
jämför också med ex. (70) s. 58: (det kan man säja) (att som brödsäd)
(det är man jättenöjd med). Jag tycker emellertid inte att de båda fallen
är jämförbara. I (70) kan det finnas skäl att tala om fundamentdubblering, även om jag finner yttrandet lätt anakolutiskt: det verkar som om
talaren tappar tråden efter brödsäd och sedan inte riktigt hittar den igen.
Men i (81 a) torde det som sagt ligga annorlunda till. Det här spelar
naturligtvis ingen roll för förf:s resonemang i stort. Men hans påstående
s. 73: »Huvuddelen av den minoritet av Dord som inte står i innehållsfältet förekommer i absolut fraseringsslut», blir kanske svagt underbyggt
om (likadant frun) bedöms på det sätt som jag föreslagit.
S. 83 if. diskuterar förf. exempel på utebliven diftongering av långvokaler. (Det har han f. ö. gjort en del redan i det föregående.) Inte heller
här finns det mycket att invända mot innehållet: analyserna är genomgående mycket plausibla. Men formellt är det inte någon lyckad framställning, och läsaren ställs inför svåra problem om han ska kunna tillägna sig
innehållet på rimlig tid. Framför allt beror det på att förf. inte anför hela
de yttranden som han tar upp till diskussion, utan endast »data vid
fraseringsgräns». För hela utskriften hänvisas man till appendix, och dit
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måste man gå om man vill följa med i förf:s resonemang. Han kommer

nämligen ofta in på sådana delar av yttrandena som inte finns med på s.
83-92. Förf. borde här naturligtvis ha tagit med hela yttrandena, eller
åtminstone så mycket av dem att läsaren hade kunnat följa framställningen utan att ideligen slå i appendix. I gengäld kunde förf. gott ha inskränkt
exempelurvalet; en mängd av exemplen här får bara en ytterst knapphändig kommentar och kunde utan olägenhet ha lämnats åsido. Den
indelning i tre spalter som förf. söker åstadkomma på s. 83 if., gör heller
ingen människa glad. Dels är den ofullgången, dels är den enligt min
mening helt onödig. Vad beträffar högerspalten med referenser till tidigare behandlingar av de givna exemplen, är det dessutom ofta mycket svårt
att följa anvisningarna.
I den påföljande sammanfattningen s. 92 if. uppfattas »den markerade
betoningsgesten i ett för talaren innehållsligt centralt led» som den
utlösande diftongeringsfaktorn. Så långt är allt gott och väl, men man blir
något betänksam när förf. fortsätter: »I samverkan med den terminala
junkturen ger denna betoningsgest ett mycket kraftigt tonhöjdssänkande
utslag.» Man undrar hur detta rimmar med förf:s uppskattning s. 49 att
diftongeringen bara i något mer än hälften av fallen finns i stavelse före
paus. Visserligen förekommer den fraseringsfinalt i drygt 80 % av fallen,
men i många av dem kan man väl inte räkna med någon terminal junktur?
Ibland förekommer visserligen en viss tonsänkning utan åtföljande paus
vid en inre fraseringsgräns, men i sådana fall talar förf. inte om terminal
junktur utan använder termen internt tonmininum (s. 43). Förf. borde
nog närmare ha klargjort vad han menar med sitt uttalande s. 93.

Fonetiska data och dialektgeografisk spridning
kap. 3 s. 113 if. får förf. tillfälle att demonstrera sin fonetiska fackkunskap. Utan att själv vara fackman på området tror jag mig ändå kunna
påstå, att också de fonetiska argumenten för förf:s tes är mycket övertygande. Som förf. framhåller finns det åtskilligt att tillägga, men redan vad
han här för fram ger ett starkt stöd åt tesen.
En av de saker som finns att tillägga, och som kunde ha förtjänat att
nämnas redan i den här boken, är frikativeringen av de långa vokalerna i,
y, u och o. Varken i det nu aktuella kapitlet eller tidigare i boken finns
emellertid den företeelsen nämnd, så vitt jag kan se. Det väcker en viss
förvåning, inte minst därför att Gjerdman rätt utförligt behandlar frikativeringen och gör det bl. a. i samband med diftongeringen, a. a. s. 102 if.
Det verkar som om frikativeringen på hans tid spelade en rätt betydande
roll i de sörmländska stadsmålen. Nu menar visserligen Gjerdman att
man här kan förutse en utveckling: »Då det nu ser ut som om den glottala
förträngningens mål är diftongering av långa vokaler [— — —] skulle med
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andra ord benägenheten för glottal förträngning så småningom driva de
frikativerande vokalerna att helt utbyta frikativeringen mot diftongering.» Om Gjerdman här blev sannspådd, så är väl emellertid redan detta
ett intressant faktum som hade förtjänat en kommentar. Bleckert kan
naturligtvis försvara sig med att det är de satsfonetiska aspekterna som
är viktigast för honom i det här arbetet, men åtminstone i det nu aktuella
avsnittet, där den centralsvenska diftongeringens produktion och akustik
behandlas, kunde man ha väntat sig något om frikativeringen (eller den
uteblivna frikativeringen).
Med risk att verka tjatig ska jag också säga något om förf:s sätt att här
presentera sina argument. Hur det långa avsnittet s. 113-146 är disponerat svävar man nämligen till en början i fullständig okunnighet om. Det är
först s. 122 som det kommer en notis: »Under det jag fortsätter exemplifieringen med material från främre vokaler skall jag introducera utomsörmländskt material, studera vissa sammansättningar och slutligen diskutera tonsänkningsartikulationen. Därefter avslutas genomgången med
exempel från bakre vokaler.» Den innehållsredogörelsen borde naturligtvis ha stått i början av avsnittet. Och den borde nog också ha försetts
med någon motivering — det är ju, åtminstone tillsynes, rätt disparata ting
som här räknas upp.
Så möter man då slutligen dialektgeografin längst ner på s. 146, och
det blir ett nästan smärtsamt kort möte. Den karta som förf. presenterar
på s. 147 har nog en del att ge, men man skulle vilja veta mera. För det
första är det nät som här läggs över Centralsverige ändå ganska glest,
och många fiskar kan tänkas simma igenom det. Vad Sörmland beträffar
frapperas man av att ingen enda av Gjerdmans åtta städer har kommit
med, inte ens Eskilstuna, som ju Bleckert bevisligen har material från.
Städer i andra landskap finns däremot med, åtminstone i viss utsträckning, t. ex. Örebro, Uppsala och Linköping. Att Sörmland har blivit
misslottat beror möjligen på att förf:s sörmländska inventering från
början syftade till att klarlägga diftongeringens spridning just på landsbygden (jfr karta I:1 b s. 16). Men det är i så fall mer en förklaring än en
ursäkt. För det andra är man inte helt övertygad om nätets kvalitet. Det
är kanske för mycket begärt att förf. skulle ha gett data om alla de
avlyssnade inspelningarna, men han borde åtminstone ha talat om, hur
många inspelningar som var och en av kartans cirklar bygger på. Vad
Närke beträffar visar kartan belägg på diftongering (dessutom mindre
frekvent sådan) bara från Vinön och Stora Mellösa; men det har sagts
mig från initierat håll, att det nog finns diftongering på andra håll i
Närke, t. ex. i Örebro, som här på kartan framstår som helt odiftongerat.
Slutligen vill jag ta upp något som står i inledningen, men som avser
den nu aktuella dialektgeografin. Förf. redogör, not 5 s. 24, för vad som
ska menas med centralsvenskt dialektområde. Det är, säger han, »den
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geografiska domän inom vilken sveamålsdrag är relativt frekventa». I
den följande uppräkningen av vad som får tänkas ingå i den domänen,
nämns av Östergötland emellertid bara nordöstra delen. Men sveamålsområdet brukar ju anses omfatta hela Östergötland utom det sydvästra
hörnet. Det här är nog bara en lapsus: kartan s. 147 vittnar om att
betydligt mer än nordöstra delen av landskapet har undersökts.

Sammanfattning
De anmärkningar jag ovan har fört fram gäller, som synes, i rätt stor
utsträckning avhandlingens utanverk. Här finns f. ö. mer att påtala, t. ex.
de alltför talrika noterna, sammanlagt 232 st. (eller kanske 234; två noter
till s. 175 tycks ha fallit bort). Många av dem är väl försumbara för
normalläsaren, men åtskilliga är det inte, och läsningen störs därför av
ett flitigt bläddrande fram och tillbaka. Mycket av det stoff som nu finns i
noterna borde ha arbetats in i texten. Dessutom bör nämnas att förf: s
språk inte är särskilt läsarvänligt: han väljer ogärna ett enkelt uttryck för
sin tanke, om ett mer komplicerat finns att tillgå. På så vis lägger han
ofta små och ibland också rätt stora stenar i läsarens väg, och gör färden
genom boken onödigt mödosam.
Eftersom form och innehåll ju aldrig helt kan skiljas från varandra, är
sådana anmärkningar inte betydelselösa. Helhetsintrycket av Bleckerts
avhandling blir emellertid ändå mycket gott. Hans analys av den centralsvenska diftongeringen som satsfonetiskt problem är, trots en del dispositionella svagheter, väl genomförd, och resultatet känns på det hela
taget mycket övertygande. Man imponeras av förf:s sakkunskap på både
det nordistiska och det fonetiska området och av hans utmärkta orientering i relevant litteratur, också utomnordisk sådan. Det krävs som sagt
en viss möda att ta sig genom hans arbete, men läsaren blir också rikt
belönad, med ökade kunskaper inte bara om den centralsvenska diftongeringen, utan också om diftongering i allmänhet. Och eftersom
mycket vill ha mer, ser man med stor förväntan fram mot resultaten av
de fortsatta undersökningar i ämnet som förf. har ställt i utsikt.
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SuMmary
Börje Tjäder, New light on Central Swedish diphthongization
This essay is a review of Lars Bleckert's doctoral thesis Centralsvensk diftongering som satsfonetiskt problem (`Diphthongization in Central Sweden as a problem of sentence phonetics'), which was defended on 26 May 1987 at Uppsala
University, the reviewer acting as faculty examiner.
The first chapter of the thesis (pp. 7-31), which is by way of an introduction,
includes a review of earlier literature on the diphthongization of long vowels in
Central Sweden, and in particular Södermanland (Upmark 1869, Ericsson 1914,
Gjerdman 1918, 1927). The author also attempts to trace the development of
diphthongization, with the help of these and other sources. His conclusion is that
it began in rural dialects and spread from there to the towns in the period of
industrialization and urbanization at the end of the 19th century. Throughout the
book, Bleckert talks about diphthongization, rather than about diphthongs, since
he prefers to view the phenomenon as a process, rather than as part of a
linguistic structure.
The second chapter (pp. 32-111), `Diphthongization as part of the prosody of
the utterance', may be regarded as the core of this thesis. The author begins by
presenting the material forming the main basis for his work. It is drawn from
recordings of Eskilstuna speech, made at the end of the 1960s (cf. Pettersson and
Forsberg 1970), and consists of a total of 180 utterances, representing 10 differ-
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ent speakers whose pronunciation is characterized by clear diphthongization.
This 'basic material', transcribed by Bleckert, is reproduced in its entirety in an
appendix (pp. 155 if.). On the basis of a number of criteria, including rhythm,
intonation and speed, the author divides these utterances into smaller units, or
phrases. He then sets out to determine where in these phrases diphthongized
long vowels generally appear, and finds that 4/5 of the cases of diphthongization
are found in the last word of a phrase.
The author's next problem is to investigate the relationship between phrasing
and grammatical sentences and to establish the normal position of diphthongized
vowels in the sentence structure. It emerges that as a rule they occur in the
`content field' (Diderichsen 1962), and that the element in which diphthongization anses most commonly functions as an adverbial, and sometimes as an object
(less frequently it is an infinite form of a verb). According to the author, this
diphthongization is caused by speakers emphasizing an element they see as
having key importance in terms of content, such elements normally being found
in the content field and at the end of a phrase. This emphasis gesture is followed
by a laryngalization gesture, which results in a rapid fall in pitch; at the same
time, a relaxation phase begins along with the actual diphthongization element.
Diphthongization can thus lend added emphasis to particularly important elements.
In the third chapter (pp. 112-154) the author puts forward phonetic arguments
to support his description of this diphthongization process. In his view, diphthongization of this type can be seen as the result of hyperarticulation. The
speaker uses an excess of energy at the start of the long vowel, resulting in a
rapid change towards an articulatory resting position at the end of the vowel.
This chapter also provides an outline of the dialect geography of this phenomenon, chiefly in the form of a map (p. 147).
The main body of the thesis is followed by an appendix, which, besides the
author's basic corpus, includes certain data on formant frequency and vowel
duration, relating to diphthongization and monophthongization.
The reviewer's opinion is that the thesis as a whole is highly commendable and
that the diphthongization model presented seems very convincing. The more
peripheral questions of the routes by which diphthongization has spread and its
present-day distribution in Central Sweden, however, cannot be considered to
have been fully explored in this study. The reviewer also feels that the author's
thoughts could with advantage have been expressed in a more accessible style.

En datorstödd undersökning av de
nordsvenska dialekternas ordgeografi
Presentation av Diabas, Den dialektgeografiska databasen
inom Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet
Av Lars-Erik Edlund

Bakgrund
Forskningsprojektet Nordsverige i språkgeografisk belysning — datamaskinell dialektgeografi har sedan 1984 — med ekonomiskt stöd från
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) — arbetat
dels med att bygga upp generellt användbara stordator- och persondatorbaserade program för språ'kgeografiskt arbete på nordisk basis, dels med
att söka sätta in de nordsvenska dialekterna i ett nordiskt perspektiv.
Det senare sker genom en ordgeografisk undersökning. I denna artikel
kommer jag uteslutande att uppehålla mig vid arbetet med projektets
datakompetens, medan de konkreta dialektgeografiska frågeställningarna och resultaten lämnas åsido. Till resultaten avser jag nämligen att
återkomma i andra sammanhang.
Det nordsvenska dialektområdet och dess dialektgeografiska ställning
har berörts av ett flertal forskare, och åtskilliga intresseväckande perspektiv finns antydda av dialektologer, ortnamnsforskare och etnologer,
vilka — från skilda utgångspunkter och med olikartade material som
grund — lämnat bidrag till belysningen av landsdelens olika kulturområden och kulturgränser.
Sedan mycket länge har det norrländska området mottagit influenser
västerifrån, från norskt område, något som visar sig inte minst i ortnamnsskatten. Dessutom har sveamålsområdet under lång tid påverkat
det nordsvenska området, och sveamålsdrag har sedermera ofta överflyglat de västliga dragen. Detta »spel» är välkänt, men någon syntes har
ännu så länge inte presenterats. En intressant fråga är vidare de nordsvenska dialekternas förhållande till de östsvenska, både de finlandssvenska och de estlandssvenska målen.
När professor Sigurd Fries och artikelförfattaren utarbetade ansökan
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till HSFR 1983, var det 'alltså högst konkreta forskningsuppgifter som
där skisserades. En sak stod redan från början klar: vi skulle, för att så
stora mängder material som möjligt skulle kunna integreras i undersökningen, vara tvungna att använda datorstöd. Parallella datorstödda
undersökningar hade tidigare gjorts på exempelvis engelskspråkigt och
tyskspråkigt område, och japanska dialektologer hade redan på 60-talet
utfört datorbaserade studier av språkgeografiskt material (exempel hos
Putschke & Neumann 1982, Naumann 1976, Viereck 1984 samt i översikterna hos Edlund 1986:31 if., Hansson 1987 och Larsson 1988:27 if.).
Veterligen hade dock inte några datorstödda dialektgeografiska studier
ännu initierats på nordiskt område när vårt projekt planlades. Nu, några
år senare, har flera dylika projekt påbörjats, och våren 1988 har exempelvis en doktorsavhandling framlagts, i vilken termer för mjölkprodukter karterats just med persondatorstöd (Larsson 1988).
Projektet Nordsverige i språkgeografisk belysning — datamaskinell
dialektgeografi planlades ursprungligen inte för persondator utan för
stordator. Stordatoranvändningen motiverades av att vi ville dra nytta
av redan färdiga grafiska program vid UMDAC (Umeå högskoleregions
datacentral) liksom av datacentralens plotterutrustning.
Undersökningen, i vilken flera forskningsassistenter (AsbjOrg Westum
Lindmark, Daniel Lindmark och Ann-Catrine Edlund) har medverkat,
fick från första början ordgeografisk inriktning. Vissa prioriteringar gjordes också i materialet. Sålunda inlades t. ex. materialet i en del tryckta
dialektavhandlingar och -uppsatser av typen Ekenvall 1946, Eriksson
1943, Forner 1945, Långström 1955 och Zetterholm 1937, 1940a, 1940b,
1953. Avsikten med detta var att vi ville ha ett bearbetat och källvärderat
material som grund i databasen, så att någorlunda jämförbara materialsamlingar under det fortsatta arbetet skulle kunna köras mot varandra.
Tidigt stod det även klart att terrängord skulle komma i förgrunden
inom projektet. Till viss del berodde det naturligtvis på de projektansvarigas forskningsinriktning men också på att ortnamnsförrådet på det
sättet skulle kunna tas med i undersökningen; ortnamn innehåller ju ofta
terrängord. Ortnamnen har som bekant egenskapen att »petrifiera» ords
(ordformers) äldre utbredningsmönster, och genom en analys av ortnamnen kan man sålunda i bästa fall komma åt ords tidigare utbredning.
Genom att integrera ortnamn i den språ'kgeografiska undersökningen
ville vi ge den en diakron dimension.
Vidare har vi haft ambitionen att också lägga in ett yngre ordmaterial
(exempelvis ord för senare typer av meddon) i databasen, liksom både
arvord och lånord, ord ur det centrala ordförrådet och ur mer perifera
ordfält etc. På så sätt har vi fått flera infallsvinldar på det ordgeografiska
materialet. Om överväganden i anslutning till valet av material jfr exempelvis Edlund (under utg.), avsnitt 3, och Bandle 1984:62.
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Ett exempel på material som integrerats är de i Thors 1953 redovisade
östsvenska terrängorden (alla ord hos Thors har dock inte matats in).
Det motsvarande rikssvenska materialet har excerperats vid Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) och Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) och därefter lagts in i databasen. På så sätt har rikssvenska
utbredningskartor, svarande mot Thors' kartor över det östsvenska området, kunnat framställas. Terrängord som på detta sätt karterats är
rådda, klubb, klint m. fl.
Redan från början förstod vi att vi skulle behöva datorbearbeta vårt
material för att framställa plottade kartor. Men siktet ställdes redan då
högre än att beskriva endast de nords v enska dialekternas språkgeografiska ställning. Vi ville inom projektet dessutom skapa generella
möjligheter för geografiska undersökningar på nordisk bas. Tack vare att
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet givit oss ett kompletterande ekonomiskt stöd vid uppbyggnaden av stordatorprogrammen och
programmen för samverkan mellan stordatorn och persondatorn (se
närmare nedan), har denna högre ambitionsnivå också kunnat uppnås.

Projektets excerptdatabas, koordinatdatabas
och källdatabas
De ord som utgör undersökningsmaterial inmatas först i en excerptdatabas, vilken är sammankopplad med vår koordinatdatabas. (Här ligger
själva grunden för kartpresentationen.) I det material som finns i excerptdatabasen görs genom fårdigkonstruerade frågerutiner sökningar
(t. ex.: var finns ordet X i betydelsen Y?), och svaren på dessa sökningar
tas fram på arbetslistor för vidare bearbetning eller läggs direkt över i
s. k. plottfiler. Det är just dessa datafiler som sedan ligger till grund för
kartframställningen.' Det material som läggs in i plottfilen kan därefter,
med hjälp av grafiska program, presenteras på en karta. Jag skall i det
följande mer i detalj lämna en redogörelse för de olika stegen i arbetsprocessen och börjar med excerptdatabasen.
Figur 1 visar hur excerptdatabasen är uppbyggd. Grundläggande i en
databas med ordgeografiskt material är uppgifterna om ord, betydelse
och lokalisering; därför är dessa uppgifter obligatoriska i vår databas.
För varje excerpt anges ett rikssprå' kligt uppslagsord. I ordfältet kan
man sedan söka på både ord och ordled. Uttalsuppgifter anges med grov
beteckning. Rejält med utrymme (20 tecken) har lämnats för de grammatiska uppgifterna. I kommentarfältet kan uppgifter om ordets bruklighet,
stilfunktion etc. ges.
Kartframställningen sker på s. k. plotter (kurvritare), som presenterar data i tvådimensionell form.
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ORD
Uppslagsord
Uttal
Grammatik

BETYDELSE
Betydelse (kämbetydelse)
Betydelsekomponenter
Källans betydelseangivelse

LOKALISERING
Landskap
Socken

KÄLLHÄNVISNING
Källa

KOMMENTAR

Figur 1. Excerptdatabasens uppbyggnad. Ordfältet är uppdelat i tre 20-teckens-fält (uppslagsord, uttal, grammatik). Betydelsefältet består, förutom av ett fält för betydelsekärna
(20 tecken) och betydelsekomponenter (60 tecken), av ett fält om 5 x 60 tecken för källans
betydelseangivelse. Lokaliseringsfältet omfattar sammanlagt 43 tecken: landskapet anges
med kod eller genom förkortning (3 tecken), sockenfältet är delat i ett fält för sockenangivelse i klartext (32 tecken) och ett för sockenkod (8 tecken). Källhänvisningen består
av två delfält om sammanlagt 20 tecken. Kommentarfältet till sist omfattar 60 tecken.

Ordets betydelse anges på så sätt att källans betydelseangivelse in
extenso citeras. Härigenom kommer förutom betydelse också eventuella
etnologiska upplysningar, språkprov samt uppgifter om exempelvis semantiska förhållanden (ekvivalenter, synonymer) med i databasen. Det
fält som reserverats för källans betydelseangivelse är basens mest utrymmeskrävande (5 x 60 tecken). För att inte onödigt mycket utrymme
skall låsas »aktiveras» emellertid endast ett 60-teckens-fält åt gången vid
inskrivningen av information i fältet.
I databasens semantiska del finns också ett fält för kärnbetydelse och
ett för betydelsekomponent(er). Inom dessa medges en friare sökning
efter information, där sökvillkoren inte behöver vara alltför strängt
formaliserade. Hitintills har inga mer komplicerade semantiska analyser
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gjorts utifrån uppgifterna i dessa båda fält. Vi har dock med positivt
resultat bearbetat termerna för säl (med komponenter som art, kön,
ålder) inom Institutionens för nordiska språk vid Umeå universitet
undersökning av sältermer inom det bottniska området. Den kategorisering av materialet som medges genom en sådan komponentanalys anser
jag vara fullt tillräcklig också vid en analys av de semantiska komponenter som kommer i fråga i terrängordsmaterialet.
Ett tredje fält rör lokaliseringen. Det omfattar sammanlagt 43 tecken
(landskap 3, sockenuppgift 32 och sockenkod 8 tecken). Den delen av
vår databas är nära ansluten till den koordinatdatabas som byggts upp
inom projektet. Koordinatdatabasen innehåller lägesuppgifter för alla
nordiska socknar (motsv.). Eftersom denna kompetens kan sägas vara
unik skall jag redogöra litet utförligare för dess uppbyggnad.
Alla punkter i koordinatdatabasen har relaterats till det rikssvenska
koordinatnätet. Sockenkoordinatpunkterna har för Sveriges vidkommande hämtats från Manne Eriksson, Svensk kommunförteckning, som
kompletterats med uppgifter om de finlandssvenska och estlands svenska
socknarna. Socknarna i Finland utanför det finlandssvenska området har
däremot ännu så länge inte tagits med i databasen, men skulle t. ex.
arkeologer, etnologer eller fenno-ugrister visa sig intresserade av att
nyttja vår databas, måste självfallet koordinatdatabasen kompletteras i
detta avseende. (Det kan tilläggas att också vi själva inom projektet känt
av bristen på referenspunkter på finskt område vid studier av mellanspråklig dialektgeografi.)
För Danmarks del har sockenuppgifterna i Topografisk ordning af
Danmarks egne med alfabetisk ~le, reviderad av Åge Skjelborg (K0benhavn 1967), legat till grund för uppbyggnaden av koordinatdatabasen.
Också de gamla danska områdena i Tyska förbundsrepubliken har härigenom kommit med. Sockenuppgifterna har mätts in på en karta över
danskt språkområde i förhållande till det rikssvenska koordinatnätet.
Från den förteckningen har också basmaterialet till de färöiska koordinatpunkterna hämtats, men de färöiska namnformerna, inte de danska,
har använts.
För Norges vidkommande har Norges sivile, geistlige, rettslige og
militxre inndeling 1. januar 1951 (Oslo 1951) utnyttjats, och de där
upptagna socknarna har mätts in på en norsk karta i förhållande till det
rikssvenska koordinatnätet.
För Islands del tvekade vi länge om vilka referenspunkter som skulle
läggas in. Först lades de 76 punkter in som Oskar Bandle använt sig av i
Studien zur westnordischen Sprachgeographie (1967). Detta val träffades
bl. a. därför att vi till en början arbetade med det material som finns i
Bandles undersökning. Sedermera har vi dock kompletterat koordinatdatabasen genom att dessutom lägga in de drygt 200 referenspunkterna
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som finns i Island. Hreppa-, s.9s1u- og kjördxmaskipting (Skala
1:750000; Reykjavik 1967).
Sammanlagt finns för närvarande c:a 6 000 punkter i denna nordiska
koordinatdatabas, som ger oss god möjlighet att studera språkliga fenomens geografiska utbredning på nordiskt område med en tillfredsställande grad av finmaskighet.
När man för in uppgifter i excerptdatabasen räcker det med att skriva
in sockennamnet i klartext; härigenom inmatas automatiskt den aktuella
sockenkoden, som utgör grunden för presentationen på karta. Nu händer
det som bekant att samma sockennamn förekommer på flera ställen i
Norden. I sådana fall redovisas på skärmen samtliga socknar med namnet, och man väljer då den av socknarna som kommer i fråga. Vid
inmatningen skrivs också landskapsuppgift (motsv.) automatiskt ut på
skärmen.
Till varje excerpt lämnas även uppgifter om källa för belägget. Denna
information ges i källfältet, som är delat i två fält, ett med källuppgift
(arkiv, ordbok m. m.) och ett där sida eller, i förekommande fall, accessionsnummer och sida anges.
Dialektordböckerna har, liksom andra tryckta källor av typen
Ekenvall 1946, Eriksson 1943,, Forner 1945, Långström 1955, Zetterholm
1937, 1940a, 1940b, 1953 m. fl., registrerats med en sifferkod. Det kodsystem som vi byggt upp har för dialektordböckernas del relaterats till
Thorsten Anderssons sammanställning av »Nordische Mundartwörterbiicher» i Niederdeutsches Wort (1, 1960:101-113). För svenska dialektordböckers del föregås koden i Anderssons förteckning av siffran 9,
vilket innebär att hans ordbok nr 20, Gotländsk ordbok [...], hos oss får
nr 920. Om siffran 920 skrivs in på källfältet, kommer automatiskt
källans namn upp i klartext på skärmen —källans beteckning i klartext
ligger inregistrerad i vår källdatabas — och på så sätt får man en automatisk kontroll av att den korrekta källkoden inskrivits.
Också då det gäller dialektordböckerna från norsk- och danskspråkigt
område har Anderssons sammanställning från 1960 följts. Ordböcker
som tillkommit efter. 1960 har naturligtvis lagts till i källdatabasen.
Vid inläggning av materialet i databasen gäller att man generellt disponerar repetitionsfunktioner, med vilkas hjälp man mycket snabbt kan
duplicera identiska delar mellan olika excerpter. Håller man exempelvis
på att lägga in ord för 'säl, vikare, hanne', finns det alltså ingen anledning att i fältet för betydelsekomponenter varje gång skriva in denna
information. Här kan mani.stället kopiera information mellan excerpterna. På samma sätt kan man med lätthet ändra flera excerpter i rad med
hjälp av färdiga rutiner.
Därmed har jag redogjort för excerptdatabasens utseende. Också koordinat- och källdatabaserna har presenterats, vilket är naturligt efter-
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som de är sammankopplade med excerptdatabasen. Databaserna är
sammanlänkade med varandra genom databashanteraren Mimer. Någon
närmare teknisk beskrivning finner jag dock inte anledning att gå in på
i denna uppsats.

Hur man söker i projektets excerptdatabas
För sökningar i och listningar av excerptdatabasens material har vi inom
projektet konstruerat procedurer skrivna på fråge- och kommandospråket Mimer QL. Dessa procedurer väljs i en s. k. meny, vilket kan sägas
vara en »innehållsförteckning», där de aktuella frågorna och kommandona är uppställda.
Flera av dessa Mimer QL-frågor rör ords och ordleds förekomst: Var
förekommer uppslagsordet X/ordleden X? Var förekommer uppslagsordet X/ordleden X i betydelsen Y? Vilka betydelser finns för uppslagsordet X? I vilka källor finns uppslagsordet X? Åter andra frågor rör
betydelsesidan: Vilka uppslagsord finns i betydelsen X? Sök efter betydelsen X i landskapet Y? Sök efter betydelsen X i socknen Y? Vilka
betydelsekomponenter har betydelsen X? etc. Dessutom kan man fråga
efter vilka uppslagsord som finns i källan X samt efter vilka uppslagsord
som finns i socknen X eller landskapet X.
Ord, ordled, betydelse, betydelsekomponent(er), ortsangivelse och
källa kan sålunda samtliga vara sökvillkor, alltså utgöra grunden för
sökningen.
Sammanfattningsvis ser vi att
om ord/ordled ges, blir svaret betydelsen,
om betydelse/betydelsekomponent(er) ges, blir svaret ordet,
om betydelse ges, blir svaret betydelsekomponent(er),
om ordet ges tillsammans med betydelse, blir svaret en ortsangivelse
(landskap, socken),
om ortsangivelse ges tillsammans med betydelse, blir svaret ordet.
De sökningar som kan göras med hjälp av dessa frågor har visat sig
vara fullt tillräckliga för att täcka språkgeografens grundläggande behov.
Skulle frågorna dock inte räcka till — och det kan hända — kan vi alltid
konstruera egna Mimer QL-frågor. Men vi kan även lita till de frågor
som konstruerats på programmeringsspråket Fortran.2 Dessa har flerställiga villkor: givet är t. ex. att orden X1 , X2, X3 och X4 skall finnas,
däremot inte X5 och X6 etc. Som inskränkning kan dessutom ges att
ordet efterfrågas endast i en viss betydelse eller med en viss betydelsekomponent.
Fortran är ett probleminriktat programmeringsspråk, främst avsett för matematiska
beräkningar.

2
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En annan flerställig fråga ger ett specificerat antal socknar och ord,
vilka söks i de nämnda socknarna. På den arbetslista som blir resultatet
av sökningen anges med ett plus att ordet finns, med ett minus att ordet
inte finns. Mer komplicerat blir det då man i stället för socken anger ett
specificerat antal landskap där vissa ord skall finnas. Då anges i svaret
inte bara att orden finns i landskapet, utan också i vilka socknar i
landskapet de finns.
En tredje flerställig fråga innebär att ett visst antal socknar anges
tillsammans med ett visst antal betydelser och/eller betydelsekomponenter. Svaret blir en arbetslista där de olika socknarnas ord för vissa
specificerade betydelser anges. Frågan kan också ställas på så sätt att ett
antal landskap anges.
Genom dessa kombinationsfrågor kan komplicerade språkgeografiska
sammanhang sökas fram, vilka, över plottfiler, slutligen presenteras på
en karta.

Kartframställning
Slutmålet är att det material som sökts fram genom de i föregående
avsnitt nämnda frågorna, skall åskådliggöras på en karta. Materialet
läggs därför först över i en plottfil. I detta skede av arbetet väljs de
kartografiska symboler som skall representera de skilda språkformerna.
Vi har inom projektet utvecklat ett sjuttiotal grundsymboler, avbildade i
figur 2. En ofylld kvadrat kallas, som vi ser, 11, en triangel med nedåtvänd spets 51 etc. Varje symbol kan återges i åtta olika storlekar,
vilket gör det möjligt att framställa symboler med inskrivna tecken, t. ex.
El. Dessutom kan man vid plottningen välja bland åtta olika färger. Vid
valet av symboler kan man således ange dels symbol (t. ex. en triangel
med nedåtvänd spets, nr 51), dels storlek (i detta exempel storlek 4), dels
färg (i detta exempel röd, dvs. 4). Vill man som symbol för en viss
språklig företeelse använda en röd nedåtvänd triangel i storlek fyra,
skriver man intill ordet i plottabellen alltså 5144. Skriver man däremot
2154, får man en röd ring i storlek 5 etc.
Sammanlagt disponerar projektet över 5 000 olika grundsymboler
— antalet utökas dessutom genom den ovannämnda möjligheten att använda inskrivna symboler — men vid den praktiska kartframställningen
kommer bara en bråkdel av dem att behöva tas i anspråk. I sin arbetsprocess måste man praktiskt taget alltid först ta fram en karta som överarbetas med avseende på symbolval, innan en slutkarta kan produceras.
Redan i valet av symboler ligger till inte obetydlig del en tolkning av den
språkgeografiska kartan, varför symbolerna inte kan och inte heller får
väljas godtyckligt.
Det skall också nämnas att projektet utarbetat en särskild underlags-
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Figur 2. De symboler som kan väljas vid plottning av Diabas' kartor. Symbolerna kan
väljas, i 8 olika storlekar, vartill kommer möjlighet att välja bland 8 olika färger. Dessutom
kan symboler inskrivas i varandra, t ex. så att en liten fylld ring i storlek 2 inskrivs i en
ofylld kvadrat i storlek 7.

karta (vilken även kan fungera som överlagskarta) över Norden (se figur
3). Grundkartan är i skala 1:2000000, alltså samma skala som Manne
Erikssons underlagskarta över det svenska området. På underlagskartan
finns större sjösystem, viktigare vattendrag, administrativa gränser
m. m. inlagda. Då det gäller gränserna har — förutom riksgränserna —
lagts in i Sverige landskapsgränser, i Danmark amtsgränser och i Norge
fylkesgränser i enlighet med ovannämnda källor. På Färöarna har gränserna mellan »syslorna» inlagts (dock har ej skilts mellan den norra och
södra »syslan» av Suäuroy), och på Island har likaledes gränserna
mellan »syslorna» inlagts, med undantag av gränserna mellan V.- och
A.- Baresastrandarssla, V.- och A.- Isafiarbars9sla samt V.- och A.-IiiinavatnssSisla.
Kartorna kan tas fram i olika storlek (man kan exempelvis aktualisera
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bara en del av underlagskartan) och utskärningar kan göras (därvid anges
kartans X- och Y-koordinatvärden, X-axelns längd, eller skala). Kartor
såväl på papper som på transparent film kan produceras.

Diabas och PC-Diabas i samverkan
På senare år har avancerat arbete med språkligt material gjorts också på
persondator. Även vårt projekt har så småningom utvecklats mot persondatoranvändning. Inom projektet har en persondatorvariant av registreringsprogrammet utvecklats, men även sökning och listning kan
naturligtvis göras på persondator. Däremot kommer kartorna också
fortsättningsvis att framställas inom den stordatorbaserade delen av
projektet, kallad Diabas (Den dialektgeografiska databasen inom Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet), dvs, den del som
hitintills presenterats. Mellan Diabas och persondatorvarianten, PC-Diabas, kan material flyttas — man kan både föra över (»exportera») material
från Diabas till PC-Diabas och vice versa — varvid kommunikations- och
terminalemuleringsprogrammet Connect används. Det registerprogram
som hitintills utnyttjats har varit det mycket kraftfulla dBase, men planer
finns nu på att utveckla också Macintosh-varianter, eftersom Macintosh
fått så stor spridning i universitetsvärlden.
På persondator kan med fördel språkmaterialet registreras, bearbetas
och struktureras för att i ett senare skede lyftas in i Diabas för slutgiltig
kartframställning. På så sätt behöver en forskare inte hålla sig inom de
ramar som Diabas' excerptdatabas ger utan kan lägga in exempelvis helt
egna fält, men han/hon har i slutfasen av arbetet ändå möjlighet att
utnyttja Diabas' grafiska kompetens. Bearbetningen av materialet underlättas och förbilligas härigenom.
Diabas' stora fördelar ligger i att forskare genom universitetsdatanätet
(SUNET) alltid kan nå den senast uppdaterade versionen av databasen.
En närmast obegränsad uppbyggnad av excerptdatabasen medges. Vidare ligger materialet säkert förvarat i databasen genom kontinuerliga
säkerhetskopieringar. Diabas kan dessutom erbjuda — och detta är,
tillsammans med Diabas' koordinatdatabas, styrkan — en avancerad och
ytterligt förfinad kartgrafik.

Diabas — en möjlighet för nordisk kulturforskning
med geografiska ansatser
Hitintills har databasen nästan uteslutande använts i ordgeografiska
sammanhang, men självfallet besitter den också generell kompetens att
bearbeta och geografiskt presentera material på nordisk bas. Man kan
lägga in ortnamn (så har redan skett), personnamn, arkeologiska, etnolo-
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Figur 4. Del av karta framställd inom projektet Diabas. Kartan är preliminär och visar olika
betydelser hos ordet gräbba. Denna kartläggning ingår som ett led i en undersökning av
nordiska ord för 'flicka'. • 'flicka' (i allmänhet), 'ung, giftasvuxen kvinna'; även 'tjänsteflicka'. • föregående betydelse; dessutom 'ogift, äldre kvinna'; även 'gammelpiga'.
0 endast betydelsen 'tjänsteflicka'. * 'kvinna' (?; endast ett belägg, från Moheda sn,
Kronobergs län). Materialet har hämtats från samlingarna vid Ordbok över Sveriges
dialekter genom tillmötesgående från arkivchefen, docent Vidar Reinhammar. — Gräbba är
belagt också i finlandssvenska mål (se Ordbok över Finlands svenska folkmål).
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giska och demografiska variabler etc. Genom att andra material också
läggs in i databasen kan på sikt olika variabler matchas mot varandra och
parametrar sammanställas. Till följd av det stegrade intresset för kulturområdes- och kulturgränsbegreppen inom den historiskt orienterade
forskningen, torde intresset för Diabas också öka.
Nyligen (i maj 1988) har den nordiska samarbetskommittM för namnforskning (NORNA) initierat ett projekt om nordiska ortnamnselement
där Diabas' kapacitet uppmärksammats. Det vore onekligen av stort
intresse att få samköra ortnamnsgeografiskt material (t. ex. skilda bebyggelsenamnselements utbredning) med arkeologiska variabler men också
med ordgeografiskt och personnamnsgeografiskt material.
Målet är att Diabas skall kunna permanentas och bli en samlande
resurs för en geografiskt anlagd forskning, något som är fullt möjligt med
tanke på den existerande koordinatdatabasen och Diabas' nåbarhet genom universitetsdatanäten (inte bara vårt svenska utan även de andra
nordiska ländernas motsvarigheter).
Vid uppbyggnaden av Diabas har målet hela tiden varit långsiktigt: att
bli en resurs för nordiskt orienterad forskning av här skisserat slag. På
många håll, inte minst i den dialektologiska litteraturen, efterlyses fler
samnordiska insatser. Jag har i det här sammanhanget särskild anledning
att erinra om Oskar Bandle, som, med kontinental blick på våra nordiska
forskningsproblem, efterlyst en »pannordisk» dialektatlas (Bandle 1984).
När variabler från andra ämnen så småningom integrerats i Diabas,
kommer därtill tolkningarna av de språkgeografiska förhållandena att
kunna underbyggas. På detta sätt borde forskningen om kulturområden
och kulturgränser i Norden kunna fördjupas.
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SUMMary
Lars-Erik Edlund, A computer-assisted study of the linguistic
geography of northern Sweden
This article describes a project called 'The linguistic geography of northern
Sweden—computer-assisted dialect geography at Umeå University'. The project
is commonly known as Diabas, short for 'Den dialektgeografiska databasen
inom Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet' (The dialect geography data base at Umeå University's Department of Scandinavian Languages).
Within the project, general application mainframe-based and personal computerbased programs have been evolved for work in linguistic geography on a Nordic
9-889053 Sv. Landsmål

130

Lars-Erik Edlund

basis, and a linguistic corpus from the northern Swedish dialect area has been
examined. Considerable effort has been devoted to topographical words, but
other types of lexical material have also been studied. (The actual findings of
specific relevance to dialect geography are not discussed here, only the design of
computer support for the project.)
As part of the project, an excerpt data base has been designed (figure 1), in
which details of the form, meaning, place of occurrence etc. of words are
recorded. The excerpt data base is crosslinked with a co-ordinate data base,
which contains 6,000 co-ordinate points (referring to the location of parishes) in
the Nordic region. The latter data base covers the whole of the area in which
Scandinavian languages are spoken, including former Swedish-speaking areas of
Estonia and Danish-speaking areas of the Federal Republic of Germany. This
represents a capability unique in the Nordic countries. A 1:2,000,000 scale basic
map geared to the data base has also been produced.
Searches can be carried out in the excerpt data base. The data found is placed
in a working table for further processing, but it can also be transferred to a
plotter file. At this stage, symbols representing various linguistic phenomena,
map size, scale etc. are selected. Some 70 basic symbols are available (figure 2),
in eight different sizes and eight different colours. Combinations of symbols are
also available. The final map can be produced on paper or transparent film on
plotters at UMDAC (Umeå University Computer Centre). An example of a
plotter-drawn dialect map is shown in figure 3.
In the framework of the project, the co-ordinate data base has enabled a
general capability to be developed in the processing and geographical presentation of Scandinavian dialect data. However, it is hoped that Diabas will also be
of use in similar work involving material of ethnological, archaeological or
demographic interest, for example. It will thus be possible to cross-relate different variables, e. g. data on place-name geography and archaeological data.
Diabas could thus serve as a general resource for further research on cultural
areas and cultural boundaries in the Nordic region.
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Folklore och litteratur i Norden. Studier i samspelet mellan folktradition
och konstdiktning. Red. Ebbe Schön. Carlsson Bokförlag. Stockholm
1987. 304 s. (NIF Publications No. 17.) ISBN 91-7798-120-0.
Boken Folklore och litteratur i Norden har utgivits såsom ett resultat av ett
samnordiskt projekt, initierat och understött av Nordiska institutet för folkdiktning (NIF). Redaktör är Ebbe Schön, föreståndare för Nordiska museets folkminnessamling.
I en inledning redogör Ebbe Schön för sin syn på forskningsläget i det aktuella
ämnet, erinrar om hur länge diktkonsten var muntlig och hur muntlig berättarkonst än idag har behållit mycket av sin kreativa kraft. Inte minst i Norden,
menar han, har skönlitteraturen i hög grad hämtat inspiration ur folkminnena
— Selma Lagerlöfs beroende av folklig tradition torde vara allom bekant — men
han anser att förhållandet mellan folkminne och skönlitteratur är alltför lite
studerat. Själv har han ingående sysslat med Jan Fridegårds produktion och ger
intressanta inblickar i dennes förhållande till sin hembygds folkliga tradition med
vittgående betydelse för hans författarskap. Liknande, om än ej så djupgående,
betydelse för författarskapet synes Harry Martinsons och Eyvind Johnsons
uppväxt intill folklig miljö och tradition ha haft enligt Schön.
Däremot tror jag inte på att ett studium av Vilhelm Mobergs Rid i natt (1941)
som källa för folklore är rätta sättet att närma sig denna och liknande romaner.
Visst kan man få ut ett eller annat korn, men som helhet anser jag att en sådan
vaskning förfelar sitt mål. Litteratur är och förblir litteratur och skall i första
hand så betraktas. Dess värde ligger främst i fiktionen, inlevelsen, den mänskliga
andens flykt.
Vad är det då som från folkloristisk synpunkt gör en diskussion om författarens roll som traditionsbärare intressant? Schön menar att skönlitterära verk kan
erbjuda material som folkminnesarkiven har missat, även om man måste ha
ögonen öppna för de komplikationer som onekligen infinner sig i och med att
diktarens material sällan kan ses som otendentiöst. En romantisk syn, symbolism, moraliserande inställning, rent tendentiösa syften med historieförfalskning
som följd — alltsammans diktarens rätt att bruka — torde i ytterligt hög grad
försvåra synen på författaren som seriös meddelare av folkminnen. Kanske kan
svårigheterna i viss mån sporra till ansträngningar. Att använda en litterär
produkt som källa för folklivsstudium torde dock mångenstädes möta svårigheter
som gör att företaget inte är mödan värt och dessutom kan forskaren hamna i
livsfarliga fallgropar.
Gränser mellan olika discipliner måste av praktiska skäl finnas, även om man
förvisso önskar generositet mellan dem och lättöverstigliga gränspassager. Men
när folldoristen betraktar även idéhistoria och historia som folldore, då vill
åtminstone jag gärna påminna om hunden som gapade över för mycket.
Kapitlen är med två undantag skrivna på respektive författares eget språk:
Satu Apos bidrag om Alexis Kivi som skildrare av finsk lantlig erotik är på ett
ytterst njutbart sätt översatt av Solveig Qvist, och Hallfrebur Örn Eirikssons
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artikel Litterära porträtt av traditionsbärare är skriven på svenska. Omulf Hodnes långa och intressanta uppsats om Olav Aukrust og folketradisjonen är dock
skriven på en nynorsk som tyvärr kan erbjuda motstånd för en ovan norskläsare,
medan övriga norska och danska bidrag inte torde erbjuda några svårigheter för
svenska läsare. Däremot vanpryds boken av ett flertal data-avstavningar, som
man borde ha korrigerat.
Eftersom Kivi hade anammat realismens konstideal, konstruerade han Sju
bröders värld efter verkligheten, och det råder intet tvivel om att han har kunnat
ge även folldivsforskaren värdefullt material från ett så sv'å'rutforskat område
som relationen mellan man och kvinna i bondekulturen. Men även i övrigt
erbjuder romanen ett studium i folklore som är tämligen unikt: talesätten, sättet
att berätta trossägner, personernas tolkningar av och åsikter om den tradition i
vilken de lever är exempel på att stor litteratur kan vara givande också för
folkminnesstudium.
På ett helt annat och indirekt sätt använder Aukrust den folktradition som han
är djupt förtrogen med, men i hans författarskap är det mera allusionen, illustrationen, ett sökande efter en innersta sanning, längtan och saknad efter en äkthet,
som blir det bärande. Hodne säger själv i slutorden, att Aukrusts förhållande till
folktraditionen är komplicerat. På betydelsen av folkloristiska motiv för hans
författarskap kan man emellertid inte tvivla.
Henning Sehmsdorf har skrivit en engagerande, lättläst och mycket givande
studie över hur den norske dramatikern Peder W. Cappelen brukat den gamla
sagan om Törnrosa hos bröderna Grimm i ett skådespel 1968, Tornerose, den
sovende skjOnnhet. Här är ett folkloristiskt material använt på annat sätt:
Cappelen tar vid där sagan slutar och diskuterar det gränslösa ansvar prinsen
ådrar sig i och med att han väcker prinsessan med sin kyss — det handlar inte
längre bara om äktenskapslöfte och tronföljd. Ingen av sagans figurer får behålla
sin stereotypa utformning utan dras in i en allegori, en alldeles ny »saga» om liv
och död, ett mycket allvarligt spel med föga av »leva lyckliga i alla sina dagar».
Ytterligare en variation bjuder Bengt af Klintberg på: en intressant studie över
en nordisk, kristen legendsaga om Kvinnan som inte ville ha barn. Skickligt och
kunnigt visar af Klintberg hur detta motiv vävts samman med andra, framför allt
skuggjösheten, dess orsak och dess verkningar, och hur legendens kvinna under
olika tider har fördömts av olika skäl: ibland emedan hon av rädsla för smärta
vägrar föda de barn som hon enligt folktro var förutbestämd att föda, ibland
emedan hon endast vill skydda sin skönhet. Skildringen av hur sagan förts ut i
världslitteraturen är spännande som en detektivhistoria. Inte mindre än sex
diktverk av ganska skilda slag genomgås. Operan Die Frau ohne Schatten av
Richard Strauss (1919) till Hofmannsthals text är en av de senare och mera
allmänt kända grenarna på samma legendstam. Vi väntar med spänning på af
Klintbergs avhandling om sagotypen.
Gun Herranen visar hur en blind berättare omformar ett litterärt material, ett
av H. C. Andersens eventyr, hur reduktion och avpoetisering gör sagan verklighetsanpassad och hur den blinde med addition av egen kunskap om fattigdom
och med konkretisering i detaljer till slut bidrar med en berättelse med egna
moraliska kvaliteter.
En källa för folkloristiskt material som i förstone verkar förbluffande har
Reimund Kvideland funnit i språkliga läroböcker. I Norge går den pedagogiska
idén att använda traditionsstoff tillbaka till 1800-talet; säkerligen inspirerades
man av utländska förebilder. I Tyskland fanns typen redan 1783 (J. V. Meidingers franska grammatik). Kvideland ger många bevis och exempel. Man kan ju

Litteratur

133

även erinra om vilken betydelse Folkskolans läsebok har haft i Sverige för
spridningen av t. ex. fabler och ordspråk.
Den verkligt tunga uppsatsen är emellertid för recensentens del den sista och
längsta, Eske K. Mathiesens roliga och tankeväckande genomgång av V. GrOnbechs Sejersen fra Variager (1940). Boken handlar om den »löjlige folkminnessamlaren», specialisten på talesätt, folkloristen som av det medömkande folket i
Variager snabbt får öknamnet Stakkelsen. Han är en akademisk representant för
den moderna stadscivilisation som ingenting begriper av livet i den lilla fiskarbyn. Han har modeller och scheman som tillvaron skall passa in i, och med kniv
och huggjärn får han den också därhän. För att göra Staldcelsen glad, ställer sig
snart hela befolkningen till tjänst med talesätt som skall passa in i folldoristens
mönster.
Men det räcker inte med detta: Variager hade en lång, fin sandstrand både
norrut och söderut. »Där var sand till tusentals människor, om de inte spridde ut
sig för mycket. Och där var branta sandbackar ut mot det stora, friska havet med
sin storslagna ensamhet. För att försäkra sig om ensamheten köpte naturälskarna
upp mark, och snart var dynerna fördelade mellan villavägar med planteringar
och taggtråd. ... Längtan efter den fria, vilda naturen ligger djupt i moderna
stadsbor.» (Min övers.)
Och så kommer turisterna och intresset för Variager »i nutid och framtid», och
Variagersainfundet bildas och en tidskrift grundas, där allt trycks, som över
huvud taget kan skrapas ihop av folkminnen, gammalt byggnadsskick, folkliv i
vardag och fest och »vad som för övrigt kunde stå på allmogens program». Det
handlar således om en parodi — ingalunda den första på ämnet, som ju tyvärr är
tacksamt eftersom det dessvärre finns levande mönster att gå efter — skriven med
ett strålande humör och ett engagemang som inte kan undgå att fängsla. Efter
1940 har vi förvisso fått se orörda byar förvandlas till komfortabla hotell på
»playor», som sakta men säkert äts upp av havet, emedan naturkärleken fordrat
en mycket kort promenad till badet. Vindarna, som i samarbete med havet hade
skapat sandstränderna, fick flytta på sig för hotellen. Och bristen på hänsyn
drabbade även de andliga värdena.
Granbechs bok är inte bara parodi för parodiens skull: Sejersen fra Variager
bottnar i hans sammanhängande, ytterst väl genomtänkta kultursyn. Han skildrar hur harmonin och balansen i den lilla byn bryts sönder och vilka konsekvenser det faktiskt får. Han ställer frågan om det är möjligt att föra de gamla värdena
vidare, och om man någonsin skall kunna återskapa en gemenskap med samma
harmoni som den förstörda. Och hur förändras den som går in i det okända
sammanhanget? Kan vi över huvud taget någonsin uppleva en annans verklighet
inifrån? — Vilket till syvende og sidst måste bli folkminnesforskarens uppgift.
Magdalena Hellquist

SUMMARY
Folklore och litteratur i Norden (Nordic folklore and literature', NIF Publications No. 17) is a collection of ten essays which shed light on the relationship
between folldore and literature. The contributors examine different writers'
dependence on folk tradition, how they came into contact with this tradition—
whether they grew up with it as children or absorbed it from reading—and what
value it has as a source of inspiration. The essays also discuss what benefits
folklorists can derive from literary works as sources for their research. These
idiscussions will undoubtedly give an impetus to continuing interdisciplinary
collaboration.
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Anders Salomonsson (red.), Mera än Mat. Carlsson Bokförlag. Lund
1987. 216 s., ill. ISBN 91-7798-116-2.
Sedan ett femtontal år har etnologisk forskning med utgångspunkt i mat och
måltid haft en betydelsefull ställning vid etnologiska institutionen i Lund. Den
här anmälda boken är ett resultat dels av den kunskapsmassa som under åren
samlats vid institutionen, dels av ett särskilt projekt som startades 1981 med stöd
av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Forskningsrådsnämnden.
Att behandla mat och ätande ur ett annat perspektiv än det rent näringsfysiologiska är inte nytt. Det är inte heller nytt att etnologer skriver om mat och måltid.
Ändå känns denna bok både ny och intressant. Skälet till detta står bl. a. att funna
i det faktum att de sex författarna från olika utgångspunkter skriver om mat och
måltid som verktyg för en kulturell analys, ofta i sammanhang med frågor om
identitet.
Identitet är ett komplicerat begrepp, på gränsen till uttjatat. Företar sig en
människa egentligen något, som inte genom socialpsykologiska, psykologiska,
sociologiska eller etnologiska analyser kan härledas till identitet och identitetsuppbyggnad? Sådant som hör till den individuella identiteten, till skillnad från
gruppidentitet, regional identitet etc. etc., lyfter fram individen som — i viss
utsträckning — skapare av sin egen kultur. Alltså är människan inte längre
reducerad till en varelse viljelöst utsatt för ekonomiska makters spel. Trots att
begreppet är så flitigt utnyttjat att det finns anledning att fråga sig om det inte
nära nog förlorat sin skärpa och betydelse som kulturanalytiskt redskap, lyckas
författarna i Mera än Mat tydligt visa att identitetsbegreppet åtminstone i detta
sammanhang är både ofrånkomligt och värdefullt som bas för diskussionerna.
Etnologer har allt mera kommit att intressera sig för det vardagliga, till skillnad
från det exceptionella. 'Bots att det exceptionella naturligtvis har sin givna plats
inom etnologin, är det kanske insikten i det vardagliga som skapar ett särskilt
intresse för ämnet även utanför den egna vetenskapen, inte minst i samhällsdebatten.
Mat och måltid tillhör det allra mest vardagliga. Ändå har så få reflekterat över
måltidernas kommunikativa innehåll på det sätt som görs i Mera än Mat. Boken
ger läsaren flera aha-upplevelser. Detta gäller i synnerhet Nils-Arvid BringUs'
bidrag. Han ger en klar bild av ett antal olika med måltider förknippade
sedvänjor och placerar in dem i ett större sammanhang. Övriga författare behandlar matvanor och attityder till mat inom speciella grupper. Deras artiklar ger
därför inte samma igenkännandets glädje, såvida läsaren inte är latinamerikansk
flykting, antroposof, vegetarian eller hälsokostare.
Beatriz Borda (doktorand) belyser på ett övertygande sätt hur latinamerikanska flyktingar för fram maten som symbol för etnisk identitet i sin exil. Hon visar
att mat som av individen inte tillskrivits någon särskild betydelse i hemlandet, i
flyktingsituationen t. o. m. får värde som sammanhållande och gränsmarkerande
faktor.
Alla har vi iakttagit hur hälsokosten fått ett uppsving de senaste åren. Susanne
Lundin (doktorand) diskuterar begreppet hälsokultur med utgångspunkt i de
engagerades egna tolkningar och utsagor. Hon skiljer mellan de djupt engagerade
och dem hon kallar dagsländor, dvs, sådana personer som då och då förser sig
med en salladsrätt eller dylikt på en vegetarisk restaurang. Hon vill visa hur en
kultur vuxit upp omkring begreppet hälsokost och lyckas också till viss del med
detta. Susanne Lundin återkommer förhoppningsvis i ett större och mera genom-
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arbetat alster så småningom i samma intressanta fråga. Hennes anslag och metod
är utmärkta för ämnet. Kanske borde hon då också ta med aspekter på revitalisering i livsföringen i allmänhet.
En del av Susanne Lundins frågeställningar behandlas också av Anders Salomonsson i avsnittet Det vegatariska alternativet. Han strävar efter en historiebeskrivning av vegatarianismen som kan förklara dagens intresse. Den förklaringsmodell han använder liknar mycket dem han tidigare använt i sin revitaliseringsforskning. Han menar att människor förr levde närmare varandra, hade större
social överblick och kände sig ha större kontroll över omvärlden än de har i dag.
Grunden till förändringen står enligt Salomonsson att finna i industrialisering och
urbanisering och dess sociala konsekvenser. Utvecklingen kan, med Åke Dauns
uttryck, sägas ha gått från täta till lösa nätverk. Salomonssons förklaring är lika
trolig eller otrolig nu som tidigare. Hans resonemang verkar övertygande men är
inte någonting annat än just ett resonemang. Jag avser återkomma till denna
fråga nedan.
Liselotte Ericsdotter (läkare och doktorand) och Elsa Scheiderbauer (hushållslärare) har givit sig på den komplicerade uppgiften att i en kort artikel lyfta fram
kulturella karakteristika hos en väl definierad grupp: antroposoferna. Detta
avsnitt tar naturligtvis upp mycket mera än mat, även om mat och kostval är ett
av gruppens viktigaste uttrycksmedel. De båda författarna strävar efter att
analysera en världsbild (vilket hade varit bra om flera bidragsgivare gjort).
Resultatet är inte i alla detaljer övertygande. Anslaget är dock rekommendabelt
och mycken, för mig, ny kunskap om antroposofi redovisas och analyseras.
Artikeln skulle dock ha vunnit på att koncentreras mera på världsbilden än på
praxis. I sådana sammanhang kan, och måste, forskaren välja mellan två alternativ: antingen utgå ifrån världsbilden och belysa viss praxis eller utgå ifrån praxis
och försöka rekonstruera världsbilden. Författaren har här valt det senare angreppssättet men det skulle kanske varit mer givande att använda det förra. Det
skulle troligen ha givit en klarare bild av antroposofin som livsform. Metoden är
nästan omöjlig i lösare grupperingar med diffusare världsbild än antroposofernas.
Människor som väljer denna livsform för sig och sina barn gör antagligen ett
mycket medvetet val.
Salomonsson har, förutom om vegetarianismen, skrivit en artikel kallad Gammal mat med ny mening. I underrubriken anges att han avser behandla frågor om
regiocentrism och kulturrekonstruktion. Salomonsson är här inne på tankegångar han tidigare redovisat i ett flertal artiklar. Han framhåller på ett förtjänstfullt
sätt hur regionaltypiska maträtter fått förändrad symbolisk mening. De har blivit
symboler för sammanhållning och gemensamt ursprung. På samma gång som
samling kring en regional specialitet i »exil» stärker sammanhållningen inom
gruppen, markeras därmed gränsen utåt.
Salomonssons beskrivningar är relevanta och bra, kanske särskilt när han
diskuterar vad begreppet region står för. Han menar att det inte finns något
objektivt mått på begreppet i fråga om den känsla en person kan förknippa med
sin region. Snarare handlar det om individuella uppfattningar och »hembygdskänsla». Därav följer att det knappast är troligt att två personer har exakt samma
uppfattning om de geografiska gränserna för regionen.
Salomonsson menar vidare att de regionaltypiska maträtterna fått ett uppsving. Rätter som idag framhålls som typiska för en region behöver inte alls ha en
historisk förankring i regionen. Viktigast för turismen är att människor uppfattar
dem som typiska. Salomonssons artikel är i dessa delar trovärdig och tankeväckande. Det blir dock svårare när han nalkas orsakerna till regiocentrism och

136

Litteratur

kulturrekonstruktion. Han använder fortfarande den definition han tidigare gjort.
Revitalisering är återupptagandet av ett gammalt bruk men med ny funktion.
Andra författare har presenterat andra definitioner och orsaker. Är det exempelvis inte att betrakta som revitalisering om en bonde fmner att han av praktiska
och ekonomiska hänsynstaganden åter måste börja utnyttja hästen i jord- eller
skogsbruket? Bruket av hästen har då kvar den gamla funktionen och agerandet
skulle därmed, enligt Salomonsson, inte kunna kallas revitalisering.
Det finns här skäl att återknyta till mina inledande anmärkningar om orsaker. I
korthet vill Salomonsson, bl. a. genom att använda Annalesskolans begrepp sega
strukturer och långt tidsperspektiv, förklara samtidens intresse för »det gamla»
med upphörandet av det gamla väl sammanhållna förindustriella samhället,
kollektivets upplösning. Många, menar Salomonsson, söker sig i dag tillbaka till
»det gamla» därför att de saknar den individuella överblicken och kontrollen.
Många av oss håller säkert med Salomonsson om detta som beskrivning av vad
vi känner och hur vi »upplever vår situation». Därifrån och till att anföra det som
huvudskäl till benägenhet för kulturrekonstruktion är steget dock ganska långt. I
förklaringen anges inte hur det kommer sig att endast vissa personer tar steget,
medan andra inte gör det. Salomonssons förklaring kan naturligtvis vara sann,
men kruxet är att inte någon kunnat visa detta. Författare som Anders Gustavsson och Barbro Mattsson har däremot visat andra skäl till kulturrevitalisering än
det Salomonsson använder.
Det är knappast fruktbart att söka en förklaringsgrund till kulturrekonstruktion
och revitalisering. Olika individer kan ha mycket olika motiv för sina handlingar,
även om handlingarna till slut för en åskådare ser ganska likartade ut. En fråga
som bör behandlas i samband med dessa diskussioner är huruvida kulturrekonstruktion är typisk för vår tid eller om man kunnat iakttaga sådant tidigare i
historien. Epoker har benämnts renässans och nyklassicism, vilket ger en antydan om att en orientering mot det förgångna också varit iakttagbar i historien.
Om kulturrekonstruktion funnits i alla tider, faller Salomonssons argument att
kollektivets upplösning i samband med industrialisering och urbanisering skulle
vara det enda skälet till revitalisering. Om däremot endast vissa samhällen under
vissa betingelser visar tendenser till revitalisering, gäller det att söka de gemensamma determinanterna. Hur ser ett samhälle ut som frammanar en orientering
mot det förgångna?
Denna fråga, om revitalisering och folklorism är att betrakta som ett nutidsfenomen, ställdes redan 1969 av den schweiziske etnologen Hans Dämpy. Såvitt
jag har kunnat finna har ingen etnolog sedan dess givit sig i kast med spörsmålet.
Nils-Arvid BrinOus skrev 1979 en artikel där han ansåg att diskussioner om
folklorism bör länkas till diskussioner om livskvalitet. Han menar vidare att det
finns likheter mellan orsakerna för vissa att söka sig till det förgångna och att
söka sig till samtida kulturer och helst då »exotiska» sådana. BringCus använde
hippies som exempel, vilka hämtade så mycket från öster i fråga om både
livsfilosofi och klädedräkt. Den koppling BrinOus då gjorde skulle enligt min
mening väsentligt vidga möjligheterna till att på djupet förstå orsaker till kulturrekonstruktion.
Trots mina ovan redovisade invändningar är Mera än Mat ett nyttigt och
mycket läsvärt bidrag till diskussionen om de vardagliga aktiviteternas kommunikativa innehåll, i detta fall mat och måltid.
Gillis Herlitz
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SUMMARY
The book reviewed, Mera än mat (`More than food'), presents the results of a
research project on the use of food as an expression of cultural identity. The six
articles in it trace immigrants' attempts to retain their ethnic identity with the aid
of national dishes, food as an expression of Local identity, and the significance of
food in various subcultures (vegetarians, anthroposophists etc.). They also
discuss human communication and revitalization movements in society from the
angle of food. A common feature of the articles, however, is that food is used as
a tool of cultural analysis, not as the subject of study itself.
Some of the research material is drawn from archives and literature, but most
of it comes from interviews carried out by the authors themselves. It covers both
contemporary and earlier times, with the emphasis on the last two decades.

Ivar Lindquist, Religiösa runtexter III. Det vikingatida kvädet på en
kopparplåt från Södra Kvinneby i Stenåsa socken, Öland; ett tydningsförslag. Efter författarens efterlämnade manuskript utgivet av Gösta
Holm. Lund 1987. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 79.)
ISBN 91-7966-017-7.
Det arbete som här skall anmälas sysselsatte Ivar Lindquist i nära 30 års tid, med
kortare eller längre avbrott för andra uppgifter. Det hela rör sig om en inskrift i
runor på drygt åtta rader, funnen av en slump i en by på Öland i mitten av
1950-talet. Det kan synas lång tid för en så kort text. Den som sysslar med
tolkning av runor vet emellertid att vissa inskrifter tål att funderas på ganska
länge. En recensent har dock inte tillnärmelsevis samma långa tid att fundera.
Man skall därför i denna anmälan inte vänta sig att finna utförliga och språkhistoriskt väl underbyggda alternativtolkningar till de tydningar Lindquist framlägger.
På några punkter tillåter jag mig likväl att komma med tvivelsmål och i något fall
även föreslå andra läsningar. Huvudsyftet med min anmälan är i stället att kort
redogöra för Ivar Lindquists tolkning av inskriftens lydelse och funktion och att
ur religionshistorisk (och i viss mån språklig) synvinkel söka ge ett svar på frågan
om denna tolkning verkar övertygande eller ej.
Lindquist hann tyvärr ej fullborda sitt verk så att det kunde tryckas, men hans
efterlämnade manuskript var ändock i så pass färdigt skick att utgivaren, Gösta
Holm, efter en del redaktionella ingrepp kunnat föra arbetet i hamn. Det bör här
påpekas att Gösta Holm i flera noter och inskjutna anmärkningar kommer med
värdefulla alternativtydningar och filologiska kommentarer, vilka bidrar till att
skapa en bättre grund för bedömningen av Lindquists tolkningar.
Den första runologiska redogörelsen för fyndet gavs av Sven B. F. Jansson i
Fomvännen 1957, där man finner en avritning och en numrering av runtecknen.
Jansson gjorde ingen translitterering av inskriften och ställde all tolkning av dess
innehåll på framtiden. Kvinneby-amuletten förblev otolkad fram till 1976 då
Bruce Nilsson i Mediaeval Scandinavia presenterade ett förslag till tydning.
Men, som sagt, ett intensivt arbete med inskriftens innehåll var då på gång sedan
lång tid tillbaka av Ivar Lindquist. Det gör ändå ett något egendomligt intryck att
denne helt undviker att i Religiösa runtexter III ta ställning till Nilssons studie.
Detta sägs visserligen rent ut på s. 15, men skälen redovisas inte. I det sista
skedet av sitt arbete tog dock Lindquist upp en tanke hos Nilsson att haf i
runföljden hanka kan vara ordet »hav» (s. 47).
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Inskriften blev funnen vid grävning av en husgrund i byn Södra Kvinneby på
Öland vid mitten av 1950-talet och har säkerligen legat i en av de två forngravar
som upptäcktes vid samma tillfälle. Genom sina runtyper och språkformer kan
inskriften, enligt Lindquist, tidfästas till mitten eller senare hälften av 1000talet.
De 143 runorna är inristade på en ganska tunn kopparplåt, 4 x 5 cm i storlek.
På ena kortsidan finns ett hål och kanterna är nötta, vilket tyder på att föremålet
burits under en längre tid som ett slags amulett.
Skriften är kontinuerlig och anordnad efter bustrofedonprincipen. Runorna är
fortfarande förvånansvärt tydliga, vilket framgår av fotografierna på s. 18 och 19,
även om exponeringen av dessa kunde ha varit bättre. Den ena sidan av plåten
innehåller fem rader, medan den andra har fyra. Den fjärde raden rymmer dock
bara fyra runtecken. Resten av radutrymmet uppvisar i stället en väl avbildad
fisk. Jag ser ingen anledning att ifrågasätta författarens förslag att tolka denna
sida som slutet av texten. Den inledande raden (rad 1 i Janssons och Lindquists
numrering) har också fem binderunor av vilka den första (1: 1) synes vara
sammansatt av tre eller fyra enskilda runtecken.
I numreringen av runorna, som är av dansk typ, kommer författaren till samma
resultat som Sven B. F. Jansson i dennes preliminära redovisning i Fornvännen.
Däremot har Ivar Lindquist en avvikande mening i beskrivningen av några
enskilda runtecken. Jansson fann att vissa runor var »tydligt stungna». Lindquist
vill utöka denna grupp med ytterligare tre runor. Problemet är här de tillfälliga
repor och punktlika fördjupningar som finns på flera ställen i kopparplåten.
Råkar en sådan fördjupning hamna på »rätt» ställe, får man en stungen runa;
men om den är åsyftad eller ej, kan vara mycket svårt att avgöra. Detta kan ha
betydelse för tolkningen av inskriften. I några fall måste vidare bestämningen av
ett runtecken, enligt Lindquist, ytterst grundas på tolkningen av texten.
Lindquist studerade vid tre tillfällen originalet »under god belysning och
förstoring». Den avritning av runtexten som han ger på s. 20 kan med hög grad av
säkerhet läggas till grund för alla vidare tolkningsförsök. Överensstämmelsen
mellan Jansson och Lindquist borgar för detta.
På s. 23 ger Lindquist en »transkribering» av runtexten. I detta sammanhang
skulle jag vilja göra ett påpekande om begreppen translitterera och transkribera,
som i runologisk litteratur tycks användas mer eller mindre synonymt. Den
yngre futharkens skrivsystem har en utmärkt analogi i den iranska pahlaviskriften, som utnyttjades till att uppteckna zoroastrismens religiösa traditioner under
i stort sett samma tid som den 16-typiga futharken var i bruk här i Norden.
Pahlaviskriften har endast 14 skilda bokstavstecken och samma tecken måste då
i flera fall stå för två eller tre olika språkljud. Vid tolkningen av pahlavitexter
brukar man därför först translitterera skriftbilden till latinska bokstäver. Därefter
gör man en transkribering, dvs, en överföring och tydning av den translittererade
texten till medeliranskt språk. En sådan åtskillnad mellan translitterering och
transkribering görs ju i praktiken med den 16-typiga runradens inskrifter och
borde få sin återspegling i en konsistent terminologi. Förutom överföringen av
den translittererade runtexten till fornnordiskt språk bör lämpligen även upplösningen i ord av en kontinuerlig skrift, såsom den på Kvinneby-amuletten, föras in
under begreppet transkribering.
Den translitterering av de enkla runorna som Lindquist ger, får betraktas som
tillförlitlig. De fem binderunorna i inskriftens början kan translittereras på olika
sätt, framför allt beroende på vilken runföljd man väljer för de två till fyra
enskilda runor som ingår i kombinationen. Här medger också förf. att en viss
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osäkerhet föreligger. Diskussionen av detta problem lämnas tills vidare åt sidan
och tas upp igen i kapitel 3.
De binderunor som förekommer har Lindquist valt att i translittereringen
återge omslutna av en ring. Ett mindre fel har dock insmugit sig när det gäller
återgivningen av runa 5, där ringen, förutom m och u även skall omfatta det
följande s. Runa 1 är riktigt avritad i »grundtexten» på s.20 men däremot ej på
ss. 50 och 51, där behandlingen av binderunspartiet börjar. Runtecknet k har
felaktigt blivit till ett m.
En inskrift såsom Kvinneby-amulettens hör genom sin karaktär till de mer
svårtolkade runtexterna. Trots att runorna är tydliga och lätt låter sig translittereras, är det oerhört svårt att få fram en begriplig mening för hela texten och att
finna dess rätta plats i en äldre kulturs tankevärld och riter, en kultur som
ändock inte är oss alltför avlägsen i tiden. Den nästan totala frånvaron av källor
från östnordiskt område, som skulle ha kunnat upplysa oss om den vikingatida
människans föreställningsvärld, religiositet och värderingar, är det främsta hindret att nå fram till förståelse av inskriften. I jämförelse med detta har svårigheten
med den kontinuerliga skrivningen en klart underordnad betydelse.
Föremålet som runorna är ristade på, hör uppenbarligen in under den mångskiftande grupp av religiöst-magiska objekt som med ett vitt begrepp kallas
amuletter. Detta ger en första antydan om inskriftens karaktär. Man kan vänta
sig åkallan av gudomar, besvärjelser och magiska formler. Ett rikt jämförelsematerial har bevarats från senantiken i de många samlingar av böneformler och
besvärjelser som i Medelhavsområdet och Främre Orienten var en del av människornas vardagsreligiositet. Den viktigaste källan utgörs av den grupp texter som
benämns de Grekiska magiska papyrerna (förkortat PGM) och är utgivna av
Preisendanz. (För den icke grekisk-kunnige har dessa texter nu blivit tillgängliga
genom en kommenterad översättning till engelska utförd under ledning av Hans
Dieter Betz; se litteraturförteckningen.) Dessa senantika religiöst-magiska texter
framstår genom sin efterverkan på den medeltida kristna kulturen som ett viktigt
referensmaterial också för det fåtal nordiska texter från vikingatid och medeltid
som hör till samma kategori. De ger oss en inblick i det religiöst-magiska
språkets uttrycksmedel, vars grundformer torde ha varit desamma även här i
Norden. Vid sidan av de runinskrifter med religiöst-magiskt innehåll som ger
paralleller till Kvinneby-amuletten, bör också denna vidare religiöst-magiska
bakgrund spela in vid bedömningen av de tolkningar som läggs fram.
I kapitlen 2 och 3 presenterar Lindquist resultatet av sitt mångåriga tolkningsarbete och börjar med huvuddelen -av inskriften, den som är skriven med enkla
runor.
Det förefaller mig riktigt som förf. gör att vid tydningen utgå från de runföljder
som lättast ger en begriplig innebörd och som dessutom passar in i den yttre
kontexten (amulett buren under en längre tid). Ur den långa raden av runtecken
framträder sålunda partiet 4: 13-5: 14 porketihansmikhemhamri som kan utläsas
körr gieti hans meR kim hamni »Må Tor skydda honom med den hammare».
Detta ger en klar språklig mening och faller väl in i den böne- eller besvärjelsekontext som förutsätts av föremålet. Till de belägg Lindquist anför (s. 25) som
exempel på innebörden i ordet gieta, kan man lägga liknande skyddsformler i
kristna inskrifter. Jag nämner som exempel en amulett från Bryggen i Bergen,
där det efter åkallan av nio helgon med namn följer orden Allir helgir menn, gteti
min nött ok dag (Liest01 1964 s. 16).
På tre ställen dyker runföljden bufi (resp. bufa) upp och förf, följer här ett
förslag av Gösta Holm att läsa detta som mansnamnet Bove (förmodligen fram-
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lagt i Lund under ett högre seminarium år 1963; jfr s. 16). Det kan erinras att
Nilsson 1976 likaledes läser namnet Bove. Efter det första bufi (2: 1-4) följer
runorna men, vilka säkerligen står för mteR dativ sing. av 1 pers. pron. (Lindquist
s. 27 och Nilsson 1976).
Slutet av inskriften ku>inuuntinhanumaukyffithanum (7: 13-9 : 2) ger en formel
som väl stämmer överens med den religiösa kontexten: guå eRu undiR hånum
auk yfiR hånum »gudomar är under honom och över honom». Denna formel
föregås av runföljden ferekiafbufa (7: 1-12), vilket förf. tyder som frer tekki af
Böfa »(du) får intet av Bove». Tydningen av runföljden ilufranbufa (4 : 2-12) som
illu från Böfa »ont från Bove» stämmer väl in i en amulettkontext.
Denna tydning leder i sin tur till att de föregående runorna bör innehålla ett
verb som uttrycker att detta onda skall hållas borta från Bove. Runorna alti bör
då, som Lindquist föreslår, tydas antingen som haldi eller whi. Det sista ordet
sätts av Lindquist (s. 33) samman med fvn. elta 'med våld tvinga bort någon'.
Man kunde också tänka sig ett samband med det ailti som förekommer i förbannelseformler på Tryggevx1de- och Glavendrupstenarna (DaRun 230 och 209), där
betydelsen bör vara 'utplåna, förstöra'. Som stöd för tolkningen av altilufran
som »hålle ont (borta) från» anför Lindquist halländsk folktro från senare hälften
av 1800-talet (s. 33-34). Det är att avlägsna sig väl långt från mer precisa och
samtida källor. Två danska blyplattor med religiöst-magiska runinskrifter innehåller formlerna Cristus ab omni mab me asam liberet »må Kristus befria mig,
Åsa, från allt ont» (DaRun 204) och Cristus te benedictat ab omni mab »Kristus
skyddar dig från allt ont» (Blxsinge-plattan; Moltke 1985 s. 518). Liknande
formler med bön om skydd mot allt slags ont finns även i senantika källor (t. ex.
PGM LXXI 1-8). Önskan att bli bevarad från ont av skiftande slag är ju också ett
vanligt innehåll i böner från olika håll i religionens värld. Lindquist anför själv
»Herrens bön» på fornnorska.
En amulettext innehåller ofta besvärjelser. Sådana finns också på de två
skandinaviska runinskrifter som Lindquist anför som paralleller, nämligen Sigtuna-galdern och Canterbury-formeln. Båda dessa texter har utförligt behandlats
av Lindquist 1932 och han utnyttjar väl detta jämförelsematerial. Tolkningen av
runföljden flyfraniluit (6: 8-19) på Kvinneby-amuletten är inspirerad av Sigtunagalderns och Canterbury-formelns uppmaning till sjukdomsdemonen att ge sig
iväg, fliä På nå, respektive far j)å nå. Detta ger tveldöstf/S på Kvinneby-amuletten och det följande bör då ange den eller det som skall ge sig iväg. Läsningen
från illuxtt, »vedervärdiga (s. 32, eller »blanka» s. 32 not 12 och s. 77) illvätte»
verkar rimlig trots svårigheten med den ändelselösa vokativen illvwtt. Lindquist
förklarar den som en poetisk arkaism.
Så långt ger Lindquists tolkningar ett övertygande intryck, men för resten av
inskriften blir osäkerheten större. Även här växlar dock graden av sannolikhet i
tydningarna. Meningen frörr gieti hans meR pbn hamni förutsätter en eftersats,
vilken Lindquist ur runföljden samhyn utläser som es åm hyRR »som slår Am»
(s. 46). Am skulle vara den personifierade feberdemonen utifrån ett enstavigt ord
åm 'rödbrand', 'bältros', motsvarande isländskans åma och svenska dialekters
åma.
Ordet åm dyker upp igen i besvärjelsedelen (6: 6-7). Denna läsning får tills
vidare godtas även om en del tvivel kvarstår. Man kan inte utesluta att am här är
ett namn på en jätte med innebörden 'den mörke, den svarte', något som
Lindquist först föreslog. Detta alternativ skulle passa bättre in i den mytologi
som edda- och skaldediktningen omger guden Tor med. »Den mörke» skulle då
representera de onda makterna och amuletten skulle få en vidare syftning än att
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vara en skyddsformel avsedd bara för en sorts sjukdom. Sigtuna-galdern och
Canterbury-formeln är mer specialiserade till sin funktion, bland annat genom
uttrycket »du är funnen», dvs, namnet på sjukdomsdemonen har blivit avslöjat
och han är därför lättare att driva ut. Kvinneby-amuletten tycks ha burits under
lång tid, vilket kan tolkas som att den haft en mer allmän karaktär som skyddssymbol. En viss struktur blir på detta stadium likväl tydlig: en bön om gudomligt
bistånd och en besvärjelse riktad mot en (sjukdoms?)demon eller en jätte.
Mycket lockande är Lindquists förslag att i runorna 2: 8-11 fult utläsa gudinnenamnet Fuld, även om den fortsatta lydelsen i Lindquists tolkning (s. 42-43)
ter sig mycket osäker. Jag håller dock med förf. om att det på detta ställe bör stå
en åkallan av något slag. Sådana inleder ofta amulettexter. En antydan till detta
på Kvinneby-amuletten kunde vara just gudinnenamnet Fuld och runföljden heR
som ger böneformelns »du»-tilltal.
Runorna hafikam kan utläsas på flera sätt. Lindquist kommer med inte mindre
än fyra förslag (s. 46-48), inget av dem verkar övertygande. De är antingen
behäftade med språkliga svårigheter eller också passar de dåligt in i kontexten.
Den minst problematiska läsningen tycks mig vara den som föreslås av Gösta
Holm (s. 48): haff k a äm »må jag inte ha bältros». Denna sats skulle då vara
inskjuten som ett självständigt element mellan böne- och besvärjelsedelen.
Den runföljd lubirkbufuneu (1: 10-2 : 7) som inleder huvudavsnittet med de
enkla runorna, tolkas av Lindquist som pr eR berg'k Böfi moR »för det att jag
Bove bärgar mig» (s. 38) eller »för att jag Bove har min bärgning» (s. 77). Denna
läsning får förf, fram genom att ta en tr-runa från den föregående binderunan,
uppfatta i-runan och k-runan som sammanskrivningar av i och e, respektive g
och k. Det framgår inte klart vad förf. lägger in i uttrycket »bärgar mig» (»har
min bärgning»). Kontexten med jordgudinnan leder tanken till bonden Bove som
får sitt livsuppehälle från jorden, men de grundbetydelser av verbet biarga som
Lindquist anför på s. 39 ger inget stöd åt en sådan tolkning. Genom hänvisningen
till ett ställe i den fornnorska dikten Lilja (21,2) hoar getr Pann, er Mr megi
biarga tycks Lindquist förutsätta betydelsen 'rädda, frälsa' också på Kvinnebyamuletten. Det finns en annan möjlighet 01 läsning där man inte behöver ta till
greppet med enkelskrivning av två runtecken och ändå får en god mening. Orden
Böfi och mceR råder det ingen tvekan om, men för runföljden iubirk kan man
även tänka sig läsningen eR ber'k och med rnteR som lokativisk eller sociativ
dativ får man innebörden »som jag Bove bär på mig (alt. med mig)». Det som
föregår skulle då innehålla en beteckning på själva amuletten, kanske är det
rentav ordet undiRguö som Lindquist läser, vilket även skulle kunna tolkas som
ett substantiv, »det som ligger under en gudoms makt», och motsvara våra
termer amulett, symbol. I de senantika magiska papyrerna finner man ofta efter
böne- eller besvärjelseelementen anvisningen att bära det inskrivna föremålet
»som en amulett» (t. ex. PGM IV.1227-1264; VII.213-214, 218-221) och man kan
gott tänka sig att Kvinneby-amulettens ägare velat ha en liknande utsaga inristad
på sin kopparplåt.
Det inledande avsnittet med binderunor erbjuder svåra tydningsproblem, som
Nilsson 1976 gick förbi men som Lindquist ägnat mycken tankemöda och till
vilka han även förmått presentera tänkvärda lösningar. Den som har mest som
talar för sig är upplösningen av den första binderunan såsom hit& och uttytt som
hter'k, »jag lovsjunger», från samma verb som finns i gotiskans hazjan, återgivande det grekiska alvev 'lovprisa'.
Lindquist förutsätter i sin tolkning att Bove, som på några ställen talar i
jag-form, är inskriftens upphovsman. Så kan naturligtvis vara fallet men lika
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möjligt är att denne Bove vänt sig till en religiös specialist, kunnig i runor och
den förkristna traditionen. Växlingen mellan jag-form i inskriftens början och
tredje personens form i bönen om Tors beskydd i mittdelen kommenteras, så vitt
jag kunnat se, inte närmare av Lindquist. Den verkar egendomlig och synes
också kopplad till olika former av relativpartikeln: eR i inledningen (1: 10-11)
men es i mittdelen (5: 15). Denna del, Torsåkallan, har drag av stående formel
och kan vara hämtad från annat håll, medan inledningen framstår som formulerad mer ad hoc. Väsentlig för Lindquists uppfattning av innehållet i inskriften är
förekomsten av åkallan riktad till jordgudinnan Fuld och himmelsguden Tor. Den
avslutande formeln »gudar är under honom och över honom» ses av Lindquist
som en tydlig anspelning på Fuld = »gudar är under honom» och på Tor =
»gudar över människan» (s. 41) och tas som en bekräftelse på att tydningen av
inskriftens huvuddel varit riktig (s. 61). Denna formel är väl knappast så bokstavligt menad utan bör snarare ses som ett symboliskt uttryck för att Bove känner
sig omgiven och skyddad av de gudomliga makterna.
Lindquists religionshistoriska tolkning är i mycket beroende av om gudinnan
Fuld verkligen är omnämnd på amuletten. I så fall skulle Kvinneby-inskriften
utgöra ett viktigt belägg för den parvisa kult av en manlig och en kvinnlig gudom
som några forskare tyckt sig skönja i teofora ortnamn i mellan- och sydsvenska
bygder (se WesAn 1921-22 och Hellberg 1986). Om Kvinneby-amulettens parvisa gudaåkallan är ett arv från urgammal indoeuropeisk kult av himmelsguden och
jordgudinnan förblir däremot en öppen fråga. Lindquist har på den punkten en
benägenhet att förlita sig alltför mycket på språkliga överensstämmelser av typen
fornisländskans Fold och sanskrits Pilhivr 'jorden' (s. 41), vidare sanskrits dyåtes:
pitå, grekiskans ZeUs patir och latinets Jupiter. De tre senare benämningarna
skulle motsvaras av ett fornsvenskt pörr faäir, där det proto-indoeuropeiska
*diUs skulle ha ersatts av körr på östnordiskt område (s. 72-73).
Den franske religionshistorikern Georges Dum&il ser som bekant en helt
annan struktur av den indoeuropeiska gudavärlden, vilken han menar låter sig
gruppera på tre nivåer med olika funktion och mytologi. Dum&il har såtillvida
rätt att etymologiska överensstämmelser måste träda tillbaka för likheter i funktion och myter. Problemet med ett gemensamt indoeuropeiskt arv i religion och
mytologi är ytterst invecklat, och man kan inte utan omsorgsfulla och ingående
analyser dra långtgående slutsatser om förekomsten av en samindoeuropeisk kult
och mytologi.
Vad fiskbilden på inskriftens sista rad symboliserar, berörs nästan inte alls av
Lindquist. Endast när han på s. 47 lägger fram alternativtolkningen haf i gå, Ärn,
menar han sig se ett samband mellan text och bild. »Laxhonan» på amuletten
skulle syfta på uppmaningen till demonen att »gå i havet». För Nilsson 1976
spelar fiskfiguren större roll och han kastar fram tanken att fenorna på fisken
skulle kunna uppfattas som lönnrunor. I varje fall påverkar fiskbilden Nilssons
helhetssyn på Kvinneby-inskriften: »the amulet is an invocation to the gods to
protect Bove, especially while he is at sea» (s. 247). Krause 1970 går längre och
ger fiskbilden en central plats i sin uppfattning av inskriftens budskap: »es
handelt sich bei dieser Inschrift zweifellos um einen Fischzauber, der sich gegen
einen Mitfischer, einen 'Buben' (bove) richtet, 'den Thor holen möge'» (s. 56).
Lyckligtvis sätter Lindquist inte in Kvinneby-amuletten i en sådan utpräglat
magisk kontext, men en undersökning av fiskfigurens innebörd hade kanske givit
några uppslag till ökad förståelse av innehållet i inskriften. Fisken på amuletten
har säkerligen inte en ornamental funktion utan vill understryka budskapet i
runtexten.
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Jag tror inte att fisken satts dit för att rent allmänt symbolisera havet som
»demonen» skall jagas ut i. Snarare torde fiskfiguren, som avbildats i anslutning
till utsagan om gudomligt skydd (7: 13-9 : 2), vara en symbol för ytterligare
någon gudom som har makt att hjälpa och hela Bove, en åkallan i bild. Det kunde
kanske vara någon i den grupp gudomar som i indoeuropeiska religioner uppbär
det man kan kalla den livgivande funktionen — fruktbarhet, hälsa och välstånd —
och som på nordiskt område företräds av vanerna Frö, Njord och Fröja. Fisksymbolen kunde passa väl in på en östnordisk motsvarighet till Njord, vilken
enligt Snorre särskilt åkallades för sjöfärder och fiske (å hann skal heita tul
scefara ok tul veiört; SnE 1,23), ett drag som bevarats även i norsk folktro.
Man kan också tänka sig att fiskfiguren anspelar på någon rituell handling som
utförts då Bove första gången tagit på sig amuletten. De båda tolkningsmöjlighetema behöver inte utesluta varandra. Ritualen som föregått bärandet av amuletten har med all sannolikhet innehållit en åkallan av gudomen. De senantika
amulettexterna ger ibland, tillsammans med bönen och besvärjelsen, rituella
anvisningar, som t. ex. denna från PGM IV.3007-3086: »Skriv på ett tunt bleck
och häng det på den sjuke, sedan du placerat den sjuke mitt emot dig.»
Religiöst-magiska texter, inbegripet amuletter, uppvisar ofta synkretistiska
drag. Från nordiskt område kan man som exempel anföra Ribe runstav från
omkring 1300 (Moltke s.493) med dess tydliga kristna kontext i vilken gammalt
förkristet formelspråk förts in. Det finns anledning att överväga om inte Kvinneby-amulettens upphovsman på något sätt påverkats av den framträngande kristendomen. Tiden är ju den senare hälften av 1000-talet och området Sydsverige.
Symboler, formler och gudanamn kan tas upp av en annan religion utan att dess
grundläggande karaktär förändras. När det gäller Kvinneby-amuletten kan man
kanske visa till bruket av ordet gteta 'beskydda, bevara', vilket gärna används i
kristna runtexter som en återgivning av det latinska custodire (se t. ex. DaRun
111, NoIyR nr 128, Liest01 s. 16). Fiskfiguren skulle även kunna förstås utifrån
en kristen kontext som en symbol för Kristus såsom frälsare, även om spridningen av denna symbol tycks ha varit ganska begränsad under äldre medeltid. Då
ligger en annan kristen kontext närmare till hands, nämligen berättelsen i Tobits
bok kap. 6 och 11 om ängeln Rafael och hans läkedomsrit, i vilken en fisk har
huvudrollen. Fisken får här lämna det verksamma medlet mot både sjukdom och
onda andar. Denna text var säkerligen känd och utnyttjad av den kristna folkmedicinen. Berättelsen om ängeln Rafael och Tobias nådde också ut i vidare kretsar
genom den tidiga folkspråkliga homilielitteraturen. Ett exempel härpå har vi i
Gamal Norsk Homiliebok 237, 14-16 (ed. Indreb0), där det heter: »Och Rafael
uttydes 'Guds läkedom' eftersom han lyckades hela Tobit, såsom han med
läkedomens konst öppnade hans öga.»
Helhetsintrycket av Religiösa Runtexter III är att förf, gjort ett beaktansvärt
försök att tolka denna svåra runtext. Flera partier av Kvinneby-inskriften framstår dock fortfarande som dunkla och osäkra till sin läsning, medan andra delar
har blivit övertygande uttydda av Ivar Lindquist. Hans sätt att nalkas innehållet i
texten vittnar om sympati och förståelse för den fornnordiska religionen.
Lindquist framhäver med rätta den äkta religiositet och personliga fromhet som
talar ur inskriften. Den utgör, för att använda hans egna ord, »ett vittnesmål
enastående i sitt slag».
Anders Hultgård
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SUMMARY
The Kvinneby amulet, which was found on Öland in the middle of the 1950s,
bears a fascinating but elusive inscription. The interpretation offered by Ivar
Lindquist in the work under review, Religiösa runtexter III. Det vikingatida
kvädet på en kopparplåt från Södra Kvinneby i Stenåsa socken, Öland ('Religious runic texts III. The Viking Age poem on a piece of copper from Södra
Kvinneby, Stenåsa parish, Öland'), is the result of many years' mental effort and
deliberation. The author's unfmished manuscript has been commendably edited
and published by Gösta Holm.
The mere fact that the runes are inscribed without spacing causes problems,
but the biggest obstacle to understanding their meaning, the reviewer suggests, is
our almost total ignorance of the people of Viking Sweden, their values and ways
of thinking, and the nature of their religion and world-view.
Lindquist has succeeded in giving a convincing reading of much of the inscription and in revealing a three-part structure: a hymn of praise to the goddess Fuld,
a prayer to Thor for protection, and an incantation against a disease-bringing
demon. Lindquist also demonstrates the poetic form of the inscription. Certain
parts of the text, however, remain obscure and of uncertain interpretation. The
inscription ends with a picture of a fish, the meaning of which is only briefly
touched on by the author. The reviewer discusses various interpretations of this
fish figure and also considers the question of possible syncretic elements in the
Kvinneby amulet.
The heavy emphasis on the religious nature of the inscription, with its
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expressions of personal piety, is to Lindquist's credit. The Kvinneby amulet
provides unique documentation from the Eastern Scandinavian area of the
religious attitudes of the late Viking era.

Nils-Arvid BrinOus, Livets högtider. Handböcker i etnologi. LTs förlag.
Sthlm 1987. 301 s., ill. ISBN 91-36-02580-1.
I förordet till sin handbok Livets högtider framhåller författaren Nils-Arvid
BringCus att ett av de klassiska etnologiska forskningsfälten är studiet av årets
och livets fester. Många arbeten har också under årens lopp producerats på detta
område. Martin P:son Nilssons Årets folkliga fester från 1915, Albert Eskeröds
Årets fester från 1953 samt BringCus egen Årets festseder från 1981 tillhör väl de
mer övergripande studierna härvidlag, men det finns även en mängd specialstudier, exempelvis Louise Hagbergs När döden gästar från 1937. När det gäller dessa
frågor har etnologen nästan outsinliga källor att ösa ur. De traditionssamlande
svenska arkiven har nämligen ett mycket omfångsrikt material att ställa till
forskningens förfogande. Ett par anledningar till det väldiga omfånget är naturligtvis att det varit tacksamt för intervjuare och/eller upptecknare i fältet att
förhöra sig om olika festseder och att informanterna gärna har lämnat utförliga
redogörelser för festtillfällena och de bruk som varit knutna till dem. Att fråga
om hur man firat bröllop, dop och begravning hörde till snart sagt varje upptecknares grundrepertoar, och detta kan man således idag se i de stora materialsamlingarna.
Livets högtider är i detta perspektiv bara en i en rad specialstudier, men den
avviker lite såtillvida att den ingår i serien Handböcker i etnologi, vilken startades 1970. Denna serie är främst tänkt att utgöra en grundstomme för lägre
akademiska studier i ämnet. Den avser att sammanfatta flera viktiga aspekter av
europeisk etnologi. Dess översiktliga och sammanfattande karaktär gör den
också synnerligen användbar och lätttillgänglig för den intresserade lekmannen,
som där kan få möjlighet att orientera sig på en rad etnologiska forskningsområden. Den ger även genom sitt representativa ämnesurval en god överblick över
disciplinens bredd och skiftande inriktningar. Man bör dock hålla i minnet att
handböckerna skall ha översiktlig karaktär, och läsaren skall därför inte ha
förväntningar på alltför specialiserade eller detaljgranskande djupundersökningar
av delproblem.
BringUs är som professor ledare för en institution som kanske främst under
1980-talet profilerat sig som nydanande och också lite utmanande i sin forskningsinriktning. Det intima samarbetet med Lunds Folklivsarkiv, vilket kan förse
studenter och forskare med nödvändigt källmaterial, gör institutionen funktionsduglig och utvecklingsbar och kan leda till mycken matnyttig och resultatrik
forskning. Till sin institution kan Bringus också räkna flera idag tongivande
forskare som Jonas Frykman, Orvar Löfgren och Anders Salomonsson för att nu
bara nämna några. Produktionen av vetenskaplig litteratur i form av artiklar,
rapporter och avhandlingar har dessutom varit riklig i Lund. Vid institutionen
finns exempelvis ett projekt kallat Kulturbygge och samhällsförändring i 1900-talets Sverige, där flera intresseväckande och omdebatterade studier av arbetaroch borgarklasskultur vuxit fram. Två exempel är Den kultiverade människan
1979 och Modärna tider 1985. Dessa studier har väckt både beundran och ont
blod såväl i de egna leden som inom den akademiska världen i övrigt, bl. a. bland
historiker, men det kan inte förnekas att de all befogad kritik till trots har fört
10-889053 Sv. Landsmål
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vetenskapen framåt och initierat ett välbehövligt nytänkande, exempelvis genom
att försöka tillämpa nya teorier, infallsvinklar och forskningsmetoder. Att rapporterna dessutom har visat sig ha betydande läsvärde utanför universiteten har
ingalunda gjort dem mindre angelägna. Ett annat projekt som pågått sedan 1981
kallas Människan, maten och måltiden i ett föränderligt samhälle. Här har ett
påtagligt resultat blivit den nyligen utkomna antologin Mera än mat under
redaktion av arkivarien vid Folklivsarkivet Anders Salomonsson. Även det är en
studie som bör ha en del att ge utanför den egna kretsen.
Bring6us själv har ju under årens lopp gjort insatser på flera etnologiska
forskningsfält; bl. a. gav han 1981 ut Bildlore, en bok om folkliga bildbudskap,
där han studerade bilder ur ett kommunikativt perspektiv. Han har dessutom
arbetat med matforskning, religiösa seder, sagoupptecknare osv. Festseder har
han som nämnts också tidigare sysslat med och nu har alltså turen kommit till
livets olika högtider. Författaren laborerar i denna undersökning med såväl ett
historiskt som ett nutida perspektiv, dvs, han redovisar dels vad man bl. a. med
arkivaliernas hjälp kan få fram om det äldre festfirandet, dels hur vi firar idag och
vilka förändringar som under tiden har inträtt. Det gör hans framställning givande för dem som vill ha svar på frågor om seders ålder, ursprung, spridning och
utveckling.
Speciell uppmärksamhet riktar han på bröllopet och begravningen som de
mest centrala bland livets alla högtider. Att bröllopet utgjort en viktig gräns i
livet är uppenbart i och med att kvinnan då fick en ny status och försörjningen
tryggad för livet. Hon blev en accepterad och fullgod medlem av samhället. Med
döden och begravningen var livet slut och cirkeln slöts. Dessa två avgörande
tillfällen i livet har också dragit till sig mycken folktro och omgivits med mängder
av föreställningar, festbruk och sedvänjor. Bring6us går systematiskt igenom alla
förberedelser för såväl bröllop som begravning, han redogör för hur man bjöd in
till kalasen, hur man klädde sig, vad man åt och underhöll sig med osv. Hans
redogörelser är täckande om än något generaliserande.
Livets högtider behandlar också för vår tid mer typiska företeelser som morsoch farsdagsfirandet, guld- och silverbröllop och de allt viktigare födelse- och
namnsdagarna. Bring6us nämner exempelvis hur firandet av 30- och 40-årsdagarna ökat i betydelse i våra dagar och diskuterar något kring den nya utökade
namnlängdens inverkan på namnsdagsfirandet. Han poängterar bl. a. att namnsdagsfirandet är en mer eller mindre privat angelägenhet inom den egna familjen
och att det ofta får stå tillbaka för födelsedagsfirandet. Detta kan bestyrkas med
en nyligen påbörjad undersökning vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
av namnsdagsfirande och namngivning. Enligt denna undersökning lever dessutom firandet av namnsdag idag mest i landets östra delar och möjligen kan man
här se ett samband med de starka namnsdagstraditionerna i Finland, där man
sedan gammalt haft en namnlängd med flera namn per dag. Ser man till det äldre
arkivmaterialet kan man också skönja att namnsdagsfirandet främst varit utbrett
bland kvinnorna som gärna bjöd på kaffekalas för att fira.
Livets högtider har i egenskap av handbok naturligtvis ambitionen att vara
rikstäckande. Men Sverige är ett stort land med många kulturella variationer och
ibland utpräglade regionala skillnader. Inte minst skiljer sig skick och bruk
mellan övre Norrland och sydligaste Skåne. Bring6us tycks inte anstränga sig
tillräckligt för att få med belägg och uppgifter från hela landet och detta ger
tyvärr hans framställning en starkt sydsvensk slagsida. Han utnyttjar främst
material från Folklivsarkivet i Lund, vars insamlingsområde i huvudsak utgörs
av de s. k. gammaldanska landskapen. Han har däremot inte använt det oerhört
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stora material om livets festtillfällen som finns vid exempelvis Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala och Nordiska Museets Folkminnessamling i Stockholm. De talrika illustrationerna i boken är också de till övervägande delen
götiska eller sydsvenska. Denna förkärlek för den egna provinsen (dvs. Skåne)
har författaren även i tidigare arbeten demonstrerat och han har fått mycken
kritik därför. Fokuseringen på den egna provinsen minskar självfallet bokens
allmängiltighet, då de gamla danska landskapen ju såväl naturgeografiskt som
kulturellt skiljer sig från det övriga landet. Författaren borde allvarligt ha övervägt att i sin studie mera inkludera den del av landet som ligger norr om limes
norlandicus. Det har han nu inte i tillräcklig grad gjort och det är en allvarlig
brist.
Även om Livets högtider till större delen är en ren redovisning eller beskrivning av hur vi firat och firar vårt livs festtillfällen, så har författaren mot bokens
slut försökt ge mer övergripande synpunkter på sitt ämne. Det sker i ett kapitel
kallat Perspektiv på livet högtider. Rubriken och angreppssättet låter onekligen
spännande, men resultaten är varken särskilt upphetsande eller ens oväntade.
Tvärtom drar författaren fram ganska allmängiltiga synpunkter. Han kan t. ex.
konstatera att festtillfällena utgjort gränsmarkeringar, passageriter i människolivet, att de fungerat som vägmärken eller trappsteg. Han diskuterar kring olika
festregissörers roll, t. ex. de indirekta som modejournalerna och damtidningarna
och de direkta som sömmerskan, hårfrisörskan och begravningsentreprenören,
vilka alla fungerar som specialister vid festtillfällena. Mycket av den information
som här ges är rent allmängods, men man bör inte förbise att det kan vara av vikt
med tanke på den läsekrets boken i första hand riktar sig till. Dessutom lyckas
BringUs på ett ganska skickligt sätt sammanfatta varje högtids viktigaste beståndsdelar. Han skriver ledigt och lättläst och förklarar gärna de eventuella
specialtermer han använder.
BringCus bygger sin undersökning till stor del på redan befintlig litteratur. Dels
använder han sina egna forskningsresultat, dels nyttjar han mycket av den rikliga
speciallitteratur som finns rörande livets fester. Dessutom använder han ett
femtontal seminarieuppsatser från institutionen. Det är glädjande att se honom
citera sina disciplars arbeten och det är framför allt efterföljansvärt! Det bör vara
främjande för rekryteringen till forskarutbildningen. Det visar också på att
Lundaarkivets insamlingsprinciper kan bära snar frukt. Enligt detta arkiv skall
nämligen all insamling vara motiverad av pågående forskning. Material skall ej
läggas på hög för att eventuellt användas i en avlägsen framtid eller för att enbart
utgöra dokumentation utan samlas in för att med mer eller mindre omedelbar
verkan och för speciella syften användas av studenter och forskare. Detta
förfaringssätt kan naturligtvis vara fruktbart och på sikt ge goda resultat, men
tyvärr är det nog idag endast institutionen och det tillhörande arkivet i Lund som
har möjlighet att arbeta på detta sätt. De statliga arkiven är nämligen ålagda att
bedriva fortlöpande insamling och dokumentation och har ej möjlighet att fällarbeta endast då pågående forskning behöver material.
Livets högtider är ingen nydanande etnologisk händelse, men den är en
handfast handbok och dess avgörande förtjänst är att den innehåller information
om helt modernt festfirande. BringUs behandlar dagens seder och bruk och
sätter dem ofta förtjänstfullt i samband med det äldre firandet. Hans redogörelser
är visserligen inte uttömmande och ibland ganska generaliserande, men de ger en
bild av de viktigaste förändringar som ägt rum och de mekanismer som styrt
förändringen. Som översiktlig kursbok i universitetsämnet etnologi bör därför
boken fylla sin plats.
Agneta Lilja
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SUMMARY

Livets högtider (`Life's celebrationsg, one of a series of ethnological handbooks,
offers a summarized review of how we used to observe and how we now observe
major events in our lives, such as weddings, baptisms, birthdays and fimerals.
The book has a heavy southern Swedish bias, like so many other works written
by BrinOus, but its broad scope and historical perspective, coupled with comparisons with the present day, mean that it offers a good overall picture of our
festive occasions from the cradle to the grave. The book is primarily intended as
a textbook for introductory courses in ethnology, so it should not be expected to
go into specialized issues or present in-depth research—nor does it do so. It
should give students the information they need and also be very readable outside
the universities, since it answers questions about the age, origins, variations and
distribution of these customs.

Folklorens betydelse. Red. Bengt af Klintberg. Stockholm 1987. 257 s.,
ill. (NIF Publications No. 18.) ISBN 91-1-873341-7.
Temat vid Nordiska Institutets för Folkdiktning (NIF) fjärde ämneskonferens på
Hässelby slott den 24-26 februari 1984 var »Folklorens betydelse». Ämnet hade
valts därför att det ansågs vara eftersatt av folkloristerna, vilka mestadels ägnat
sin uppmärksamhet åt studier av materialvariationer i tid och rum samt åt miljöer
kring traditionsbärarna. Man ville vid konferensen diskutera försök att tolka
såväl explicita som implicita budskap, vilka kommuniceras genom folklore, och
för detta syfte hade ett trettiotal nordiska folklorister samlats till överläggningar.
Föredragen, som nu kommit i tryck med sina respektive kommmentarer, är
sammanlagt åtta till antalet. Forskare från Sverige, Danmark, Norge och Finland
finns representerade, medan islänningar och färingar saknas. Ett kort men
informativt förord har författats av bokens redaktör Bengt af Klintberg. Han ger
där en sammanfattande introduktion till föredragen och diskussionerna vid konferensen. Han framhåller att en av inspiratörerna till att behandla just folklorens
betydelse varit den amerikanske folkloristen Alan Dundes, som ägnar sig åt
psykoanalytiskt inriktad forskning.
Föredragen presenterar ett vitt spektrum av folkloristiska synsätt, bl. a. performansforskning, som varit något av ett honnörsbegrepp inom vetenskapen
under 1970- och 1980-talen, men också historiskt inriktade studier av texter samt
problem kring vetenskaps- och forskningshistoria. De performansorienterade
föredragen behandlar frågor kring traditionsbärarna och deras kommunikationssituationer. Det kanske mest informativa och initierade bidraget härvidlag är
Lauri Honkos föredrag om tomma texter och fulla betydelser. Honko diskuterar
folkloretexterna bl. a. utifrån lingvistiska synsätt och poängterar dessutom att
intentionen och kontexten är avgörande då det gäller att komma åt betydelsen av
en text. Han understryker att texten, vilken han betraktar som i sig tom, får sin
betydelse först då den används i en konkret kommunikationssituation. Detta
betyder, anser han, att även gamla, väl kända texter blir som nya varje gång de
berättas, eftersom de kontextuella förhållandena är viktigare än själva folkloretexten som sådan. En tom text får således sin fulla betydelse först då den
brukas. Här korrigerar han alltså den annars gängse textorienterade forskningens
betoning av att det krävs ny publik för de s. k. aktiva traditionsbärarnas repertoarer. Honko laborerar med begreppet transformella eller utomspråkliga betydelser
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och lägger i detta in paralingvistiska medel som gester och miner, som ej erhålls
genom själva texten. Han understryker också att interaktionen mellan talare/sändare och lyssnare/mottagare är en skapande verksamhet och att man därför, för
att söka betydelsen, måste studera hela kommunikationsprocessen med dess
såväl formella som transformella, såväl lingvistiska som paralingvistiska sidor.
För att förtydliga sina resonemang ger han tre självupplevda folkloresituationer
som exempel.
Det kan kanske tyckas vara en truism vid det här laget att man för att nå bättre
förståelse skall ta hänsyn till både text och kontext, men Honkos bidrag har ändå
ett visst berättigande. Det är saldigt skrivet och förhoppningsvis kan han med
sina välunderbyggda påpekanden få upp ögonen på ännu alltför textfixerade
folklorister för dessa viktiga aspekter.
Annikki Kaivola-Bregenh0j kommenterar Honkos bidrag med att exemplifiera
med en undersökning hon själv gjort av en sagesman. Denne har i fyra varianter
lämnat en och samma berättelse. Varje variant är tillkommen i sinsemellan olika
situationer. Här berör Kaivola-Bregenh0j ett väsentligt problem inom de fältarbetande institutionerna, nämligen nyttan och nödvändigheten av att återkomma
till en sagesman för att erhålla material under skiftande kontextuella förhållanden
och på så vis få kunskap om berättandets drivkrafter och mekanismer. Kaivola-Bregenh0j kan konstatera att hennes informant använder språkliga medel som
exempelvis tempusväxling för att markera betydelser, och hon framhåller i det
sammanhanget att när forskarna får mer kunskap om användningen av sådana
medel och deras uttrycksmöjligheter skall de också kunna tolka texter med
bristfälliga kontextuella upplysningar.
Tanken låter lätt svindlande, men man måste ifrågasätta om det verkligen är
möjligt att lita till språkliga nyanser i en text där sagesman och upptecknare är
skilda personer, vilket ju är normalfallet när det gäller traditionsuppteckningar.
Upptecknaren kan antas ha friserat språket, och eftersom han primärt varit
intresserad av textens innehåll som sådant, kan man inte förvänta sig att han
ordagrant återgett sagesmannens formuleringar eller verkliga framställningssätt.
Annorlunda kan det naturligtvis te sig när det gäller inspelat material, där
sagesmannens exakta ord återges och där betoningar, skratt osv, kan avläsas
men där å andra sidan inga gester eller miner kan utrönas.
Kaivola-Bregenh0j avslutar sin kommentar med en undran över om man, som
Honko onekligen gör, verkligen kan tala om en tom text i den egna kulturen. Hon
menar att man har så stor kunskap om det egna och att en text dessutom alltid
bör analyseras som en del i en större helhet, exempelvis genom jämförelser med
varianter. Dessa förhållanden, anser hon, eliminerar risken för att en text skall
vara tom.
I sitt bidrag om analysen av berättelsers betydelser fokuserar Satu Apo bl. a.
intresset på det hermeneutiska begreppet förförståelse. Hon understryker att
förståelse och tolkning alltid baseras på tidigare förståelse- och tolkningsupplevelser. Hon anför i det sammanhanget den s. k. schemateorin som innebär att
vi alla i medvetandets förråd har färdiga, kulturbundna scheman att ta till i
konkreta sociala situationer. Här för hon således resonemang kring samma typ
av problem som Birgitte 120rbye i sin bok Folkloristiska horisonter (1982),
nämligen att varje individs kulturellt bestämda världsbild omöjliggör objektivitet
och förmåga att sätta sig över den verklighet han faktiskt lever i och det
kulturella arv han bär med sig i denna verklighet. Apo framhåller också att
analyser av betydelser i folklore underlättas av att det finns tillgång till fler
versioner av en berättelse, och hon indelar förtjänstfullt folkloristiska betydelse-
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undersökningar i a) hur berättare och åhörare förstår och b) hur forskarna
förstår. Denna distinktion har sitt berättigande, nu när forskarens roll för den
bild av folklore som förmedlas till oss alltmer uppmärksammas.
I sin kommentar till Apos föredrag framhåller Gun Herranen att schemateorin
också kan användas som förklaring till hur en sagoberättare så lätt kan utöka sitt
förråd av berättelser. Det är, menar hon, därför att sagoberättaren behärskar
sagan som genre som han med sin expertis lätt kan tolka och anamma nytt stoff.
Vid denna process kan en viss omformning av materialet äga rum. Denna kan
oftast iakttas hos sagesmannen. Den episodiska konstruktionen, sagans skelett,
bibehålls t. ex., men förändringar i form av familiarisering, reduktion, addition
och konkretisering kan utgöra betydelsefulla anpassningar för att underlätta
memoreringen av sagan. Berättaren/sagoexperten omformar sagan efter ett eget
schema och kan med hjälp av det utöka sitt sagoförråd
Inte bara traditionsbärarnas roll och betydelse analyseras i boken; även olika
slag av vetenskapsföreträdare diskuteras. Barbro Klein skriver initierat och
kunskapsrikt om Sigmund Freuds teorier och den betydelse dessa kommit att få
för amerikanska folklorister. Psykoanalysen har lång tradition i amerikansk
folkloristik, men den har gått starkt tillbaka och idag är Alan Dundes en av de få
förespråkarna för detta synsätt. I sina kommentarer till Kleins föredrag tar såväl
Ronald Grambo som Ulf Palmenfelt upp Dundes och dennes forskningsinriktning. Grambo betonar att psykoanalysen helt bygger på västvärldens premisser
och att Dundes negligerar kontexten i sina undersökningar, liksom att hans
bristande källkritik leder till ett fenomenologiskt betraktelsesätt där han inte
analyserar genrernas olika informationsvärden. Mot Grambos negativa omdömen gör Palmenfelt ett viktigt påpekande då han säger att Dundes ju egentligen
inte frågar efter den sociala verkligheten utan efter dolda psykologiska meningar.
Detta, menar Palmenfelt, är anledningen till att Dundes som folklorist inte är så
textorienterad.
I sitt forskningshistoriska bidrag kommenterar Birgitte ROrbye bland mycket
annat inställningen till det klassiska folkloristiska materialet i form av traditionsuppteckningar i arkiven. Hon betonar att det endast i undantagsfall är möjligt för
folkloristerna att producera nytt kontextuellt material till de förefintliga traditionsuppteckningarna, men hon anser ändå utifrån sina hermeneutiskt-kritiska
synsätt att moderna folklorister kan arbeta med det klassiska materialet från sina
nutida erfarenheter. Hon utgår därvid från den kulturkritiska teorin som bl. a.
innebär att den ursprungliga upptecknarsituationen inte är av helt överordnad
betydelse, utan att nya betydelsehandlingar med anknytning till texten hela tiden
uppstår. Hennes resonemang kan exempelvis jämföras med den syn som
konstvetaren Ann-Charlotte Weimarck i sin avhandling Annamirl tillämpat på
folkkonst från 1700-talets Österrike. Hon hävdar att varje betraktares upplevelse
och tolkning av ett konstverk äger samma dignitet oberoende av tiden. Betraktaren står i ett kommunikativt förhållande till konstverket, och hans upplevelser är
inte mindre giltiga än konstnärens ursprungliga intentioner. ROrbyes resonemang
kring betydelsen av fragmentariska och ofta kontextlösa uppteckningar är positiva och framför allt konstruktiva.
Arkivens material har ju under många år ansetts mer eller mindre oanvändbart
av forskarna, eftersom de där inte kunnat finna svar på frågor av främst kontextuell natur. De har i stället samlat in nya uppgifter för att tillgodose kraven och
frågeställningarna. Det gamla arkivmaterialet har de betraktat som i stort sett
värdelöst för dagens forskning. Emot denna inställning argumenterar ROrbye för
att dessa gamla uppteckningar, vilka hon inte kallar kontextlösa utan mer vörd-
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nadsfullt kontextfria, trots sina ibland uppenbara brister, är giltiga källor. Hon
menar att de väl kan belysa folkliga erfarenhetsvärldar och utnyttjas vid studiet
av betydelser inom folkloristiken. Hon anser att betydelseskapandet äger rum
genom ett historiskt betingat möte, dvs, att vissa betydelser förstås först då det
gått en tid sedan uppteckningstillfället och ett historiskt perspektiv kan tillämpas
på traditionsmaterialet. Hon framhåller också, i likhet med Kaivola-Bregenh01
och Apo, att vi tack vare alla bevarade versioner och de många uppteckningarna
har ett sammansatt material att lita till. Detta, menar hon, borgar för brukbarheten.
Ett svagt nummer utgör Jochum Stattins bidrag om rädsla. Stattin är en god
stilist, men här kan inte ens hans friska skrivsätt dölja de vetenskapliga brister
som vidlåder hans artikel. Han anlägger ett kulturanalytiskt perspektiv på
rädslan och menar att den handlar om hur fruktan för det okända organiseras.
Han tar sina exempel från de folkliga föreställningarna om näcken och hävdar att
det främst är dolda och oklara sammanhang som ger upphov till berättelser och
regler och att folkloren i dessa fall syftar till att utforska och synliggöra detta
okända. Mot Stattins tankar går Otto Blehr och Ulla Briick i sina kommentarer
till starka angrepp. Bräck påpekar exempelvis att rädslan utmärks av att den har
ett objekt, dvs, man är rädd för någonting, medan ängslan är diffusare. Folkloren
förser dock, menar hon, denna ängslan med ett objekt så att man får något att
vara rädd för. Berättartraditionen förvandlar alltså ängslan till namngiven rädsla
och gör den mer hanterlig eftersom den latenta oron då får ett manifest objekt.
Stattin drar fram en rad exempel på rädsleobjekt, men härvidlag laborerar han
knappast med jämförbara storheter. Näcken som exempel på oklara sammanhangs betydelse för rädslan går nämligen dåligt att jämföra med skräcken för
kärnkraften i våra dagar. Där är ju faran uppenbar och hotet väldokumenterat
och allmänt känt. Några dolda och oklara förhållanden är det således knappast
fråga om. Blehr anmärker också på att Stattin, när det gäller vår egen tid, låter
alla rädsleyttringar falla inom folkloristiken. Det är något som Blehr med all rätt
ställer sig skeptisk till.
Utöver de här kommenterade bidragen behandlar Bengt Holbek tolkningen av
sagor och framhåller där bl. a. symboliken i dem som en fruktbar väg vid
utforskandet av betydelsen. Att sagorna primärt skulle vara allegorier eller
metaforer avvisar han bestämt. Brynjulf Alver diskuterar muntlig historisk tradition och konstaterar t. ex. att folkets historia, som många gånger bygger på
sägner, bidrar till att bygga upp den lokala identitetskänslan och att knyta
lokalsamhället till rikshistorien i stort. Därför, menar han, har historisk tradition
stor betydelse. Lassi Saressalo analyserar berättelser om lappen Kadja-Nilla.
Han finner att i de personhistorier som berättas om Nilla speglas ett samhälle
med inbyggda sociala spänningar. Personhistorierna ger uttryck för samekulturens inre konfliktfält, och de säger därför egentligen mer om samhället än om
individen de knutits till.
Sammanfattningsvis kan om boken Folklorens betydelse sägas att den på ett
utmärkt sätt redovisar flera folkloristiska synsätt och infallsvinklar, samtidigt
som den presenterar några av de »skolor» som arbetar med folkloristik idag. Den
har därför, trots att diskussionerna i den inte är helt dagsaktuella, ännu sitt fulla
berättigande och förhoppningsvis finner den snart vägen till universitetens kurslistor, där den onekligen har en mission att fylla.
Agneta Lilja
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SUMMARY

The Nordic Institute of Folklore (NIF) held its fourth special subject conference
at Hässelby House, Stockholm, in February 1984. The theme was the meaning of
folklore, i. e. the interpretation of explicit and implicit messages in folklore. The
papers, now published by Bengt af Klintberg, cover textual studies and problems
concerned with performance, and also questions relating to the history of scholarship. Much discussion is devoted to the role of the research worker. A fruitful
contribution to this discussion is Lauri Honko' s `Empty texts and full meanings',
for example, which stresses the importance of looking at the entire performance
situation when studying and seeking to understand folklore material. Like several other speakers, Honko works on the basis of linguistic approaches, which be
has found applicable to folklore texts and the study of the communicative
situations in which bearers of tradition act. Several papers also concern the
traditional material held in archives. A generally held view in these essays is that
this material is still of use in research, despite it often having serious contextual
shortcomings. The Meaning of Folklore is an excellent presentation of the
breadth of Nordic folldore studies today and it should prove a useful addition to
reading lists for university courses.

Ornulf Hodne, Skolen i gamle dager: Barndomsminner fra den gamle
folkeskolen 1885-1925. Ingår i serien Slik levde vi. Universitetsforlaget,
Oslo 1987. 221 s., ill. ISBN 82-00-18443-9.
Bokens grundmaterial utgörs av två omfattande insamlingar av äldre människors
levnadsminnen (I mans minne 1964, Minneoppgaven for eldre 1981). De inkomna
uppgifterna har katalogiserats av författaren, på uppdrag av Institutt for folkeminnevitskap i Oslo, och säkerligen kommer detta material att utgöra en värdefull källa för framtida forskning. Dokumentation av enskilda individers levnadslopp har under senare år sysselsatt bl. a. etnologer, men även forskare från andra
ämnesområden kan ha glädje av dessa uppgifter.
Orriulf Hodne har i Skolen i gamle dager gjort en kulturhistoriskt intressant
och läsvänlig sammanställning av det insamlade stoffet med fokus på skolans
värld i Norge under årtiondena kring sekelskiftet 1900. Inledningsvis presenteras
projektet och i slutkapitlet diskuteras bl. a. frågan om hur materialet skulle kunna
tolkas. Framställningen är tematiskt upplagd och genom de många citaten görs
skildringen levande. Bland kapitelrubrikerna märks »Å begynne på skolen»,
»Folkeskole i fattig-Norge», »Undervisning og oppdragelse» samt »Lek og alvor
i elevflokken». En av bokens stora förtjänster är det rika bildmaterialet (bl. a.
foton, teckningar och bilder ur läroböcker), som är väl integrerat i texten.
Många olika aspekter på folkskolan tas upp. Man får upplysning om vilka äldre
tiders läromedel var, skolhusens utseende, undervisningens uppläggning, vilka
ämnen som ansågs viktigast (kristendomskunskapen hade här sin givna plats),
skolvägens strapatser och barnens aktiviteter under rasterna, för att nämna
några exempel. Skillnader mellan stad och landsbygd berörs också. Intressanta
är de glimtar man får av pojkars och flickors förhållande till varandra. I staden
var skolgården ibland uppdelad i pojk- respektive flicksida, medan förhållandena
på landet i regel inte var lika stränga. I klassrummet kunde en bråkig pojke
bestraffas genom att beordras ta plats bredvid en flicka. Vissa personer menade
för övrigt att flickorna agades mindre strängt av läraren än pojkarna.
Vidare berörs förhållandet mellan lärare och elever. Många minns sina forna
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lärare med tillgivenhet och respekt. Visst fanns även impopulära skolmästare
och lärarinnor, men många sågs som banbrytare för en ny tid med demokrati och
välstånd på programmet.
Gångna tiders fattig-Norge ges också röst, då vissa elevers svåra levnadsförhållanden beskrivs: de skolbarn som tvingades stanna hemma från skolan på
grund av att de ej hade skor att sätta på sig när kylan kom, de som skämdes över
sin påvra matsäck och de som led svårt av att utpekas när de fick fattighjälp.
Ibland kunde det dessutom vara rent hälsovådligt att gå till skolan. Lungsoten
och spanska sjukan skördade många offer och smittan spreds snabbt bland
eleverna. Inte heller var hygienen alltid den bästa. Ohyran frodades och diverse
olika metoder användes för att man skulle bli kvitt plågan; bl. a. användes s. k.
luskam.
Både mörka och ljusa minnen passerar revy. Men så här i efterhand tycks de
ljusa överväga. Minnestecknarna menar i de flesta fall att den gamla tidens skola
var en god sådan, sedd i ljuset av de knappa resurser som stod till buds. Därmed
är inte sagt att de ställer sig helt okritiska eller inte tar avstånd från vissa
företeelser. Enligt författaren bör bilden av den gamla pluggskolan, där rottingen
härskade, modifieras. Många positiva drag fanns nämligen också. Kanske kan
den tid och de företeelser boken behandlar ibland synas idylliska, men mörka
inslag saknas inte. Den skriande nöden ligger stundtals mycket nära.
Skolen i gamle dager är närmast att betrakta som en kulturhistorisk presentation av de insamlade minnesuppgifterna. Boken är läsvärd och riktar sig till en
publik även utanför fackkretsar. Önskvärt är dock att materialet bearbetas också
utifrån vetenskapliga frågeställningar. Då bör det dessutom kunna ingå som
kompletterande och jämförande material i större sammanhang.
Birgitta Meurling
SUMMARY
Skolen i gamle dager ('School in the old days') is based on two collections (made
in 1964 and 1981) of elderly people's memories, catalogued by the author for the
Department of Folklore at Oslo University. As the title suggests, the book deals
with the school world in Norway in the decades around the tum of the century. It
begins with a presentation of the project, and ends with a discussion of such
questions as how the material might be interpreted. The many quotations and
illustrations make this a very graphic presentation. The reader leanis about the
text books of earlier times, what schoolhouses looked like, how lessons were
taught, the relationship between teacher and pupils, and what children did during
their breaks, to give just a few examples. Some attention is also paid to the
differences between rural and urban areas. In addition, the book gives us a
glimpse of the difficulties and poverty with which many pupils grew up. Hygiene
was often poor and disease was rife.
The reminiscences are both happy and unhappy, but, in retrospect, the happy
ones seem to prevail. The informants generally feel that schools in the old days
were good, bearing in mind the scanty resources available. The author, too,
takes the view that the old image of tedious rote learning is oversimplified.
Skolen i gamle dager is a cultural historical presentation of the material
collected. It aims to appeal to a wide audience. However, the information it
contains also needs to be analysed at a more scholarly leve!. This would enable it
to be used as supplementary material and a basis for comparison in a broader
context.
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Karl-Hampus Dahlstedt, Från Quartier Latin till Grisbacka. Ett urval
artiklar i språkvetenskapliga och andra ämnen samt Karl-Hampus
Dahlstedts Bibliografi 1936-1986. Två Förläggare Bokförlag. Umeå
1987. 215 s., ill. (Skytteanska Samfundets Handlingar Nr 31 samt Norrländska Skrifter Nr 14.) ISBN 91-85920-22-3, ISSN 0560-2416 och
0349-3202.
I Umeå har Karl-Hampus Dahlstedt på sin 70-årsdag hyllats med en utgåva av
egna artiklar, betitlad från Quartier Latin till Grisbacka. Verkligheten bakom
titeln avslöjas i de två ramartiklarna i boken. Den inledande, Studentstrejk vid
Sorbonne, skrevs för tidningen Ljusnan på nyåret 1936 av den knappt nittonårige
Dahlstedt. Den avslutande artikeln är det enda som är nyskrivet för denna
utgåva; den behandlar alltså Grisbacka som är namnet på den by, numera
stadsdel i Umeå, där festföremålet är bosatt. Dahlstedt redogör inte bara för
namnets ursprung utan presenterar också resultatet av en enkät bland grisbackaborna rörande deras attityd till och användning av det gamla bynamnet. Inställningen till namnet tycks vara övervägande positiv; ändå föredrar de flesta att
kalla sin stadsdel för Grubbe, namnet på grannområdet.
På sin väg mellan Paris och Umeå gör Dahlstedt halt på olika ställen. I studien
över novellförfattaren Birger Sjödin får han anledning att blicka tillbaka till tiden
före Quartier Latin, nämligen till läroverksåren i Härnösand, en stad som inte
bara råkar vara anmälarens hem- och skolstad utan som också är identisk med
Lubbe Nordströms Öbacka. Det är en händelse som ser ut som en tanke att
förlaget i brevet som följde med recensionsexemplaret till Svenska landsmåls
redaktion kallar sin bok »Från Quartier Latin till Öbacka», något som rent
kronologiskt dock skulle innebära en färdriktning bakåt.
Låt mig dröja framför allt vid de artiklar som i det här sammanhanget är de
väsentligaste, dvs, de som samlats under huvudrubriken Dialektgeografiska
studier.
I en föreläsning, hållen vid nordiska sommaruniversitetet 1951, diskuterar
Dahlstedt Saussures uppfattning om språket som ett synkroniskt system. Han
vänder sig där mot åsikten att dialektskillnader kan studeras endast ur diakronisk
synvinkel. Dialekten som någon sorts isolerad arvinge till ett fornspråk är en
illusion. Den lever i ständig kontakt och i ömsesidigt utbyte med omgivande
språk (dialekter eller riks/skriftspråk). Detta växelspel illustreras med en tabell
över vokalismen i det lapska lånordet jojka på nio olika områden inom mellersta
Norrland. Svårigheten att dra gränsen mellan olika språksystem belyses av
itacismen i norra Västerbotten, där övergången y>i ingenstans är skarp. Redan
Amund B. Larsen tänkte sig ju språket som ett system men inte på samma
kategoriska sätt som Saussure utan som ett system som rör sig.
En analys av delabialiseringen av fornspråkets korta o i norra Ångermanland,
presenterad i tabellform under jämförelse med närliggande vokalfonems plats i
systemet visar bl. a. hur delabialiseringsprocessen hejdats på grund av hotande
sammanfall mellan fonem. Mot den bakgrunden kan Dahlstedt förklara exempelvis pendlingen mellan å- och a-uttal av »vilsegånget äldre ö» i Fjällsjö. En
synkronisk dialektbeskrivning räcker inte när det gäller att komma åt fonem i
rörelse. Synkronisternas syn på språket som struktur har förvisso sitt värde men
det är fler än Dahlstedt som har opponerat sig mot deras benägenhet att hänga sig
fast vid för ensidiga abstraktioner, vilka kan tvinga en att bortse ifrån fonemens
reella manifestationer. Artikeln är den första där Dahlstedt försöker ställa in
dialektologin i den nyaste lingvistikens perspektiv.
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I en artikel om norrländska frändskapsord (som t. ex. adertonmänning och
latjo), ursprungligen publicerad i en festskrift till Dag Strömbäck 1960, kommer
Dahlstedt in på ämnet mellanspråldig kontakt i nordsvenska dialekter, ett ämne
som han fortsättningsvis framgångsrikt behandlat, bl. a. vid den andra nordiska
dialektologkonferensen i Vasa 1982 (se Folkmålsstudier 28, 1983).
En grundläggande artikel, »On the Causes of the Splitting into Dialects»,
trycktes första gången i en festskrift till Israel Ruong 1963. Den föreligger här i
svensk översättning, till glädje bl. a. för de studenter som läser ämnet dialektologi, där den länge ingått i kurslitteraturen.
Den kanske intressantaste artikeln i samlingen är en komplettering till författarens båda avhandlingar om vilhelminamålets dialektgeografiska ställning. Med
utgångspunkt i de tre påfallande formerna ligge, sitte och säge analyseras
slutvokalen i infinitiver, och av en instruktiv karta framgår att infinitiven i
vilhelminamålet närmast överensstämmer med den nordvästångermanländska.
När det gäller den betydligt yngre verbtypen på -era visar det sig å andra sidan
att vilhelminamålet sammanhänger med nolaskogsområdet i nordöstra Ångermanland. Släktskapen mellan målen i Vilhelmina och dem i nordvästra Ångermanland (och Jämtland) bekräftas på ytterligare tre kartor, över bärnamn, äldre
kort u och o— illustrerat av orden son och påse — samt tre ord med speciella uttal
i berörda norrländska mål: varda, lamm och hemma. Den vedertagna uppfattningen att målen i Åsele och Vilhelmina hör ihop med målen i Anundsjö och
andra socknar nolaskogs prickar rätt bara i fråga om yngre skikt i språket.
Anundsjömålet kan inte vara moderdialekt för målen i Vilhelmina och övriga
Åsele lappmark. Det slås slutligen fast att stommen av det svenska bygdemålet i
Åsele lappmark — utom i Fredrika som stundom intar en mellanställning —
härstammar från (eller har passerat via) de övre bygderna i västra Ångermanland. Detta visar hur dialektgeografin kan vara hjälpgumma också åt bebyggelsehistorien.
Två namnstudier avslutar uppsatsdelen. Grisbacka-studien har redan nämnts.
Den andra, Ön även kallad Bullernosius, trycktes första gången 1980 och har
som ämne den stora bifurkationsön i Dahlstedts ångermanländska hembygd.
Karl-Hampus Dahlstedt tillåter sig inte sällan även i sitt vetenskapliga författarskap att vara personlig på ett sätt som åtminstone hos anmälaren förhöjer
läsupplevelsen. Att han »törs» skriva så, beror nog på att han är så tryggt
förankrad i den språkliga verklighet han beskriver. I festskriften lär vi känna
personen Karl-Hampus Dahlstedt ytterligare genom den poesi och de artiklar
som ligger utanför språkvetenskapens ram, vilka samlats under rubriken Dikt
och debatt. Senare delen av volymen upptas av Dahlstedts omfattande bibliografi, uppställd i samarbete med överbibliotekarie Karin Snellman. Även den ger i
rikt mått inblickar i den lärde författarens växlande och vittfamnande intressen.
Maj Reinhammar
SUMMARY
Från Quartier Latin till Grisbacka ('From the Quartier Latin to Grisbacka'),
published to mark Karl-Hampus Dahlstedt's 70th birthday, includes a selection
of his wide-ranging writing and a bibliography of his output between 1936 and
1986. The volume includes both commentaries on current events and poetry, but
the reviewer dwells mainly on the articles brought together under the heading
'Studies in dialect geography'. One of these, 'On the Causes of the Splitting into
Dialects', published in 1963, has become almost a classic work, having been
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required reading on courses in dialect geography and sociolinguistics for many
years.
Dahlstedt's view that a dialect does not live in isolation, but in constant
interaction with language varieties in its vicinity, is illustrated for example by a
table of the vowel sounds of the Saami loan word jojka in nine dialect areas of
central Norrland. Perhaps the most interesting article is a complement to Dahlstedt's two dissertations on the position of Vilhelmina dialect in terms of dialect
geography. On the basing of three striking infinitives (ligge, sitte and säge) and a
few other decisive word forms, and with the help of maps, the author shows that
the received view that the dialects of Åsele and Vilhelmina are connected with
Anundsjö is only correct as regards younger strata of the language. The main
core of the rural Swedish dialect of Åsele lappmark reveals an affinity with the
dialects of the more inland areas of western Ångermanland. Dahlstedt thus
shows how dialect geography can contribute to the exploration of settlement
history.
The extensive bibliography bears full testimony to this writer's wide-ranging
and varying interests.

Knut Bergsland, Sydsamisk grammatik. Universitetsforla get. Troms0Oslo-Bergen 1982. 135 s. ISBN 82-00-05762-3.
Knut Bergsland, Gåebrehki soptsesh (R0ros-samiske tekster). Universitetsforlaget. Oslo-Bergen-Stavanger-Troms0 1987. 101 s., ill. ISBN
82-00-18476-5.
Knut Bergsland och Gustav Hasselbrink, Saemien lohkeme-gcerja.
Universitetsforla get. Troms0-0slo-Bergen-Stavanger 1985. 55 s. ISBN
82-00-07402-1.
Knut Bergsland skrev för mer än 40 år sedan (1946) i inledningen till sin
doktorsavhandling ROros-lappisk grammatikk bl. a. följande om Röros-samernas
användning av samiska språket: »...er det nå bare noen ganske få som kan sies å
beherske sitt språk og (i det minste ved Riasten) knapt noen som ikke kan norsk
bedre. Ofte kan man hOre 'Oyeblikkslånord' brukt i fleng med selv de alminneligste lappiske ord ... og norske former og setninger (med helt norsk uttale) inne
imellom de lappiske, slik at man nesten kunne si at hovedvanskeligheten med å
lxre språket består i å blande med norsk på den rette måten... Også for de fleste
av deres vedkommende som kan sitt språk, faller det utvilsomt mest naturlig å
snakke norsk, untatt når det er tale om reinen og reindriften, eller når det er om å
giOre at uvedkommende ikke skal forstå. Det er derfor sjelden at man kan få hOre
lengre samtaler på lappisk.»
Under sådana förhållanden skulle man kanske snarast vänta sig att det sydsamiska språket numera, bortåt ett halvsekel senare, knappast skulle talas alls
längre. Jag känner inte till hur det förhåller sig med användningen av sydsamiskan i dagligt tal, men det är alldeles klart att sydsamernas intresse för sitt språk
och för att även odla det som litteraturspråk och försöka hindra att det försvinner
har ökat betydligt under de senare decennierna. Man kan rentav tala om en
renässans för sydsamiskan. Detta har bl. a. tagit sig uttryck i att ett för Sverige
och Norge gemensamt sydsamiskt skriftspråk har utarbetats av Knut Bergsland
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och Ella Holm Bull, och särskilt den sistnämnda har publicerat många vackra
volymer med sydsamisk text för användning inte minst vid modersmålsundervisningen i sydsamiska i skolan. Den första sydsamiska läseboken för skolbruk som
trycktes på detta skriftspråk hade titeln Lohkede Saemien (Läs samiska). Den
var sammanställd av Knut Bergsland och Ella Holm Bull och kom ut 1974 efter
att dessförinnan ha publicerats i stencilform år 1968.
Knut Bergslands ovannämnda sydsamiska grammatik av år 1946 var ett rent
vetenskapligt arbete, som avsåg att ge en strukturell beskrivning av Röros-samiskan, som är samma språk som härjedalssamiskan i Sverige, med Louis Hjelmslevs glossematiska metod som förebild. Detta arbete är bitvis svårläst även för
fackmännen på området, och det har givetvis aldrig varit tal om att använda det i
praktisk språkundervisning. Men numera har Bergsland också skrivit en sydsamisk grammatik som är avsedd för den elementära språkundervisningen, särskilt
i skolorna,
I inledningen till grammatiken skriver Bergsland: »Den grammatikken som her
legges frem, skal tjene til innfOring for dem som ikke har lest latin eller på annen
måte kjenner den tradisjonelle grammatikk i den lxrde form. Stoffet er derfor
lagt frem på en annen måte enn den vanlige, med stOrre vekt på setningsbygningen og meningen i dagligdags forstand.» Efter inledningen kommer följande
huvudavdelningar, som givetvis är indelade i olika underavdelningar: Lyd og
skrift s. 16-26, OrdbOyning s. 29-33, Setningsbygning S. 34-86, Ordklasser
s. 87-136. Av denna översikt skulle man kunna förledas att tro att ordböjningen
är ytterst knapphändigt behandlad (5 sidor!), men så är i själva verket icke fallet,
ty det som behandlas i avsnittet »OrdbOyning» är huvudsakligen bara de ljudväxlingar som uppträder i samband med ordböjningen, av vilka den viktigaste är det
för sydsamiskan så karakteristiska och väsentliga omljudet. Själva ordböjningen
med angivande av alla böjningsändelserna och de olika stamtypernas förhållningssätt under böjningen behandlas däremot dels i avdelningen »Setningsbygning» och dels i avdelningen »Ordklasser». Man kan här lägga märke till den som
det förefaller mig egendomliga fördelningen, att verbböjningen med redogörelse
för tempus- och modusböjningen m. m. har placerats i avdelningen Setningsbygning, under det att substantivböjningen behandlas i avdelningen Ordklasser.
Inom denna avdelning behandlas för övrigt bl. a. avledningsläran för såväl verben som substantiven.
När Bergsland under sitt fältarbete bland Röros-samerna i början av 1940-talet
samlade material för sin ovannämnda avhandling, ROros-lappisk grammatikk,
upptecknade han också en mängd sydsamiska texter, som framför allt behandlade sydsamernas liv och arbete i äldre tider. De utgavs under titeln ROros-samiske
tekster i andra bandet av Nordnorske samlinger (Oslo 1943-44). Texterna framläggs här med användande av den fonematiska transkription som Bergsland
utarbetade för den grammatiska avhandlingen. Det är att hälsa med glädje att
dessa intressanta texter nu har kommit ut i en ny upplaga och denna gång
överflyttade till det nya sydsamiska skriftspråket, så att de blir tillgängliga för
eleverna i sameskolorna och för andra nutida sydsamer. Denna vackert utstyrda
volym med titeln Gåebrehki soptsesh (ROros-samiske tekster) har på försättsbladet ett foto av Bergslands huvudinformant Julie Axmann och är i övrigt försedd
med såväl fotografier som instruktiva teckningar. Den blir på så sätt även en
lärorik etnologisk handledning i sydsamernas traditionella levnadssätt. Transkriptionen till det moderna sydsamiska skriftspråket har ombesörjts av Ella
Holm Bull.
År 1957 utkom en sydsamisk läsebok med kortfattad grammatik och ordlista,
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sammanställd av Knut Bergsland och Gustav Hasselbrink. Denna bok utgavs i
två versioner: en norsk och en svensk. Skillnaden i innehållet mellan dessa båda
versioner var att man i den svenska upplagan hade tagit med ett tillägg med några
umesamiska texter från Arvidsjaur jämte en kortfattad redogörelse för de viktigaste skillnaderna mellan denna språkform och den egentliga sydsamiskan.
Anledningen till att den norska upplagan inte hade med någon umesamiska var
att denna språkform nästan inte alls talas på den norska sidan. Det finns för
övrigt olika åsikter om huruvida den alls skall betraktas som hörande till sydsamiskan eller om den skall räknas som en dialektgrupp för sig mellan pitesamiskan
och sydsamiskan. Anledningen till att denna mer än tjugoåriga samiska läsebok
tas upp här är att den nu har kommit ut på nytt med samma texter som tidigare
(utom de umesamiska) men denna gång transponerad till samma numera använda
samiska skriftspråk som i de övriga i denna recension behandlade böckerna. Den
tidigare versionen använde en ortografi som närmare anslöt sig till det nordsamiska skriftspråkets. Den grammatiska inledningen har utelämnats, då vi ju nu har
Bergslands sydsamiska grammatik som en särskild bok. Också den nya versionen är försedd med en samisk-norsk ordlista, vilket är värdefullt bland annat
därför att detta gör boken lättare användbar inte bara för samerna själva utan
även för sådana som vill studera sydsamiska som nybörjare, exempelvis i
universitetsundervisningen i finsk-ugriska språk. Denna nya upplaga av Bergslands och Hasselbrinks läsebok har ombesörjts av Ella Holm Bull, som förtjänar
lovord för sina stora insatser för det nya sydsamiska skriftspråket, och man
måste över huvud bli imponerad av den omfattande publicering av samiska
böcker, både på nordsamiska och på sydsamiska, som har ägt rum i Norge under
de senaste åren.
Bo Wickman

SUMMARY
Three recent contributions to the study of the South Saami language are reviewed. Knut Bergsland, former professor of Finno-Ugric languages at Oslo
University, has written an elementary South Saami grammar for use in schools,
and he has also republished his South Saami texts from &bros, which first
appeared in 1944. Both these books present the South Saami language in the new
orthography now used in schools in both Norway and Sweden. The texts deal
mostly with the life and customs of the South Saami in earlier times and provide
a great deal of information of considerable ethnological interest. Another collection of South Saami texts that has been republished using the new orthography
was first pubfished in 1957 by Knut Bergsland and Gustav Hasselbrink. The texts
in both these readers were transcribed into the new orthography by Ella Holm
Bull.

Från arkivens verksamhet

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras
hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
Östra Ågatan 27, Box 1743, 751 47 Uppsala, tel. 018/15 63 60.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund,
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/10 7470.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg,
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg, tel. 031/605000.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå,
Jägarvägen 18, Box 5056, 900 56 Umeå, tel. 090/13 58 15.
Arkivet för ordbok över Sveriges dialekter, 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 samtliga arkivs verksamhet
inte kommer att inflyta varje år.
Ur redogörelserna för arbetsåret 1986/87 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
Förste arkivarien docent Sven Söderström tillträdde den 1 augusti 1986 tjänsten
som arkivchef efter Erik Olof Bergfors som avgått med pension.
Av trycket har utgivits: Levandert-Björklund, Ordbok över folkmålen i övre
Dalarna, h. 25 (näta-papperslösning); Klintbergt-Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland, h. 26 (illustrationer stabba-ö, avslutad); Svenska landsmål
och svenskt folkliv 1985, årg. 108 (h. 309) och 1986, årg. 109 (h. 310).
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
Av trycket har utgivits: Sameland i förvandling; Slatta fra Wästerbottn. 415
spelmanslåtar samlade och kommenterade av K. Gunnar A. Karlsson och Siw
Burman.
SUMMARY
From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research 1986-87
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect
and folklore research 1986-87. The detailed official reports of the institutes are
available in mimeographed form and can be obtained from the respective institutes (for addresses see above).
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