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1. Inledning
Undersökningens omfattning och syfte
Vissa adjektiv i predikativ funktion kan i de kasusböjande målen ha en
bestämning i dativ) I det följande skall redogöras dels för den geografiska utbredningen av adjektivstyrd dativ, dels — och i synnerhet — för vilka
adjektiv som kan styra sådan dativ. Fortlöpande jämförelser görs med
likvärdiga konstruktioner, där sådana förekommer.
k. dativus comparationis2 är inte längre levande i dialekterna och
behandlas därför inte.
I kapitel 3 anläggs även mer allmänna, främst syntaktiska och semantiska, synpunkter på materialet. Här införs också visst material från
dialekter utanför dativområdet i diskussionen.
För dativens former hänvisas till Reinhammar 1973 kap. 3.
Utbredning
Belägg på dativ styrd av adjektiv föreligger från i stort sett samma
område där den verbstyrda dativen påträffas (se utbredningskartorna i
Reinhammar 1973). Dock saknas belägg från vissa mål i utkanterna av
området. Adjektivstyrd dativ är sålunda inte belagd i Norrbotten utanför
kalixmålen.3 Från Nordhordland och Voss saknas belägg, från nedansiljansområdet finns bara enstaka exempel och från södra Jämtland, inre
Sogn, Fjordane och Helgeland är de också sällsynta.
Materialinsamling och källor
Dativ vid adjektiv i svenska dialekter har i litteraturen behandlats — dock
bara översiktligt — av Levander 1909, som s. 98 anför femton adjektiv,
vilka i Älvdalen följs av dativ, och av Larsson 1929, som räknar upp fem
dativadjektiv från Västerbotten (s. 132 f.).4 Andrén 1922 förtecknar, utan
språkprov, femton adjektiv som styr dativ i Norderön i Jämtland. Utöver
detta finns sporadiska uppgifter om adjektivstyrd dativ i Sverige att
hämta i otryckta källor.
Uppgifter om adjektiv som styr dativ i norska dialekter flödar mycket
rikligare. Jag hänvisar till den litteratur om verbstyrd dativ som anförs i
Reinhammar 1973 s. 73 f.; de nämnda verken innehåller i regel notiser
i Rester av adjektivstyrd dativ föreligger i svenskt riksspråk i dylik och sannolik (jämför lik
nedan).
ex. i de stelnade uttrycken noke so va auraa beire 'något som var bättre än det övriga,
något utmärkt' Sunnmöre (Aasen OB s. 11a), vono st:viggare 'snabbare än väntat' Hallingdal (Aasen OB s. 943 b), vera arom likere Österdalen. Jämför tyvärr.
3 Dativ fmns i stelnade uttryck i Nederluleå; se kär, lik och lydig nedan.
' 1 stort sett samma dativstyrande adjektiv anförs också av Marklund 1976 s. 25 från
Skellefteå.
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även om dativ vid adjektiv. I litteratur tryckt efter 1973 finns upplysningar om sådan dativ hos följande författare: BjOrkum 1974 (Borgund, inre
Sogn), Venås 1977 (Hallingdal), Ramberg 1978 (Haltdalen, Sör-Tröndelag), Haugen 1982 (Oppdal, Sör-Tröndelag), Vestad 1984 (Gausdal, Gudbrandsdalen), Jenshus 1985 (Fron, Gudbrandsdalen), Jenstad 1985
(Sunndal, Nordmöre) och Aune 1985 (Hemne, Sör-Tröndelag). Fylligast
har ämnet behandlats av Aars 1969; han presenterar och exemplifierar
ett tjugotal dativstyrande adjektiv från Nord-Aurdal i Valdres och är den
ende som försökt dela in adjektiven i betydelsegrupper. I regel nämns i
den norska litteraturen annars mellan tre och sex dativadjektiv; lik, kvitt
och rädd är de vanligaste.
Övriga tryckta källor omfattar ordböcker, ordlistor och framför allt
texter av olika slag.
En stor del av det material som presenteras har hämtats ur otryckta
källor i ULMA, OSD och NMA: ordböcker, ordsamlingar, frågelistsvar,
proseminarieuppsatser, hovedoppgaver, texter och fonogramutskrifter.
Jag hänvisar till redogörelsen i Reinhammar 1973. Finlandssvenskt jämförelsematerial har jag excerperat i samlingarna i Byrån för svenska
språket i Helsingfors.
Huvudparten av materialet samlades in i samband med arbetet med
dativverben. Att söka igenom källorna enbart med inriktning på adjektiven skulle ge liten utdelning i förhållande till arbetsinsatsen. Waltmans
texter från Frostviken på drygt 180 sidor innehåller sju exempel på dativ
vid adjektiv; det ger en antydan om frekvensen.
Ytterligare kompletterande och bekräftande material har jag erhållit
tack vare den frågelista med ett dussintal vanliga adjektiv som genom
försorg av NMA och Nordisk institutt i Trondheim skickades ut 1985 och
som inbringade ett åttiotal svar av varierande omfattning och värde.
Också från ULMA distribuerades listan till en handfull meddelare i
Härjedalen och Västerbotten; svar inkom från fyra socknar i vardera
landskapet.
En preliminär sammanställning av resultaten från undersökningen av
adjektivens rektion presenterades vid tredje nordiska dialektologkonferensen på Hamar i augusti 1986.
Syntaktisk funktion
Dativ står vid adjektiv som fungerar som subjektiv predikatsfyllnad vid
verben vara och bliva/varda. I materialsamlingen nedan finns belägg
också efter tro sig och känna sig, där vara kan betraktas som underförstått (se under kvitt och rädd nedan) samt efter de lexikaliserade verbfraserna gå fri och slippa fri. Lik kan stå också vid andra verb, t. ex. han
pusta lik grise (Nord-Aurdal, Valdres); här fungerar lik ungefär på
samma sätt som en konjunktion.
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Det vore naturligtvis också tänkbart att (det dativstyrande) adjektivet
skulle kunna stå som objektiv predikatsfyllnad, t. ex. göra ngn fri el. lik
ngn (ngt) e. d. Belägg på detta saknas emellertid; jämför göra sig kvitt
ngt.
Vissa verb + dativstyrande adjektiv har direkta motsvarigheter bland
de dativstyrande verben, t. ex. vara ngn behaglig = behaga ngn, vara
ngn behjälplig = hjälpa ngn, vara ngn huld = hylla ngn, vara ngn hövlig
= höva 'passa' ngn, vara ngn lik el. lik ngn = likna ngn, bli/vara led ngt
= ledsnas ngt. Bli frilkvitt ngn (ngt) motsvaras av verb med betydelsen
slippa, varda ngn dyrt av kosta ngn och vara nödig el. vån ngt närmast
av sakna ngt.
Bestämningar till adjektiv brukar i traditionell satslösning kallas adverbial. Det känns emellertid naturligt att här i stället se dem som objekt till
verb + adjektiv. Jämför Körner s. 100-102.
Den adjektivstyrda dativen kan i huvudsak föras till typen egentlig
dativ. Med avseende på betydelse och funktion kan dativen indelas i två
huvudgrupper:
Adjektiv som styr ett indirekt objekt
Adjektiv som styr ett direkt objekt
Huvudparten av svenskans och norskans adjektiv kan inte konstrueras
med objekt. I svenskt riksspråk heter det t. ex. rädd för åskan, lydig eller
tacksam mot sina föräldrar, van vid grovarbete, förtjust i godis, säker på
sin sak, beredd på överraskningar, medveten om faran osv. För en
bestämning som på så sätt förmedlas av en preposition har jag valt att
behålla termen adverbial. Också i sådana fall talar vissa grammatiker om
objekt: prepositionsobjekt, medelbart objekt e. d.
Vid adjektiven i grupp 1 kan dativen bytas ut mot en prepositionsfras,
i regel med för. Det indirekta objektet är i allmänhet en person (eller
motsvarande) och det anger för vem den handling som verb + adjektiv
uttrycker är till nytta, skada, behag osv. Bland adjektiven i grupp 1 intar
skyldig en särställning; det är det enda adjektiv som också kan ha ett
sakobjekt, dvs, ett direkt objekt. Vid skyldig kan man inte heller ersätta
det indirekta objektet med en prepositionsfras.5
Adjektiven i grupp 1 står normalt efter dativen. Jämför ordföljden vid
verb med två objekt; adjektivet får samma position som det direkta
objektet.
Också i grupp 2 kan dativen vanligen ersättas av prepositionsfras,
dock i allmänhet inte med för utan med en rad andra prepositioner. I
några fall är det (normalt) omöjligt att använda preposition (kvitt, lik,
Överkalix har skyldig åt ngn belagts. Jämför Reinhammar 1973 s. 230 angående
»oväntade» prepositioner vid verb i Överkalix.

5 1
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var, värd). Se vidare nedan. Som direkt objekt står i grupp 2 också ickepersonbetecknande ord. Adjektivet står ofta före dativen. Vid vissa
adjektiv kan alternativ ordföljd förekomma.
De båda adjektivgrupperna skiljer sig åt även i fråga om den syntaktiska funktionen hos (den eventuella) prepositionen. I grupp 1 ingår den i
en prepositionsfras: (det var henne behagligt =) det var behagligt för
henne. I grupp 2 hör prepositionen ihop med adjektivet. Den har i regel
försvagad betydelse och kan strykas utan att ordföljden måste ändras,
vilket normalt inträffar i grupp 1: han blev fri från värken = han blev fri
värken.6

2. Materialsamling med kommentarer
Presentationen av materialet

Antalet adjektiv som påträffats med dativ i svenska och norska dialekter
uppgår till cirka sextio, avledningar och sammansättningar oräknade. I
jämförelse med antalet dativstyrande verb, som redovisats i Reinhammar 1973, är det en ganska oansenlig mängd. Adjektiven presenteras
i det följande i två huvudgrupper; indelningen är grundad på typen av
objekt (se ovan).' Sammansatta eller prefixavledda adjektiv anförs under
senare leden. Uppslagsorden har svensk form.
Liksom i Reinhammar 1973 skils i uppräkningen av beläggorterna
belägg där adjektivet har en personbeteckning som bestämning från
belägg där det styrda ordet är ett sakord. Stundom finns bara uppgifter
om rektionen utan belysande exempel; i sådana fall meddelas att språkprov saknas.
Belägg där adjektivet följs av ackusativ2 har också excerperats. Sådana förekommer strövis även inom dativbygderna. De som bedömts vara
utslag av riksspråkspåverkan har inget värde för undersökningen och har
därför rensats ut. Ackusativbelägg redovisas bara i den mån de kan
anses vara av särskilt intresse, exempelvis då ackusativ påträffas vid
adjektiv med oklar eller växlande rektion eller då ackusativ för övrigt
förekommer i stadiga dativmål på ett sätt som inte förefaller vara slumpmässigt. Viktigare är det att redovisa belägg där adjektivet konstrueras
med prepositionsuttryck i stället för med dativ. Det påpekas inte i
uppräkningen av beläggorterna, när alternativa konstruktioner förekommer; växlingen framgår av sammanhanget.
Ett sådant adjektiv skulle kunna kallas prepositionsadjektiv, en term bildad i anslutning
till prepositionsverb; (se om detta Körner s. 77-90 och Thorell 1977 §567.
I Alternativa indelningar diskuteras nedan i kapitel 3.
2 Med termen ackusativ åsyftas den generaliserade objektsformen, oavsett dess ursprung i
nominativ eller ackusativ.

6
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Citeringen av språkprov är relativt generös. Beläggorterna presenteras
efter samma geografiska princip som i Reinhammar 1973. De belägg som
härrör ur frågelistsvar markeras inte på något särskilt sätt.
I anslutning till varje adjektiv görs jämförelser med i första hand äldre
svenska21' (Schwartz, WesAn, Söderwall, SAOB) och fornvästnordiska
(Nygaard, Fritzner), i många fall också med nyisländska (Blöndal) och
färöiska (Jacobsen & Matras).
Ljudskriften i källorna har avsevärt förenklats, eftersom en fin ljudbeteckning inte kan anses vara behövlig i en huvudsakligen syntaktisk
undersökning. Belägg ur källor med grov beteckning citeras i stort sett i
befintligt skick; små ändringar kan ha gjorts för undvikande av missförstånd. Belägg ur källor med fin fonetisk beteckning har omskrivits till
grov beteckning utan att detta anmärkts. De enda tecken utöver det
normala alfabetet som används är 4 för tjockt 1, 8 för »grumligt» ö-ljud
och å för ett ljud mellan ä och a. (Observera att transkriptionen inte
bygger på någon fonematisk analys; å kan sålunda vara en variant både
av a- och av ä-fonemet.) Accenter utsätts inte och översättningar meddelas bara i begränsad utsträckning. Källuppgifter meddelas inte i anslutning till språkproven. Den som är intresserad kan ta del av materialet i
ULMA, där det förvaras.
Adjektiv som styr ett indirekt objekt
Till denna grupp (= grupp 1) förs adjektiv som alternativt kan konstrueras med adverbial med prepositionen för, i enstaka fall med åt. Adjektiven presenteras i alfabetisk ordning.
Behaglig föregås av dativ i Norderön (Jämtland); språkprov saknas.

Konstruktion med indirekt objekt är föråldrad i nusvenskan: jämför det
stelnade uttrycket Gudi behaglig. SAOB (B 844) citerar följande exempel
ur Nya Testamentet 1526: Monge vthaff them wåro icke gudhi behagelighe (1 Kor. 10:5); 1853 har det ändrats till: ... voro icke behagliga för
Gud.
Jämför i motsvarande betydelse fsv. pekker, pekkilikin med dativ
(Schwartz s. 50) och fvn. pekkr, Ptegr, pegiligr med dativ (Nygaard
§ 103a).
Jämför i fråga om betydelsen kär nedan. Verbet behaga är belagt med
dativ (Reinhammar 1973 s. 123).
Bekant föregås av dativ i Norderön (Jämtland); språkprov saknas. Dativ

påträffas i det stelnade uttrycket allom bekant. För övrigt konstrueras
adjektivet i modern svenska med för (SAOB B 927).
Jämför kunnig nedan.
2b Se även Platzack, som i sin studie av s. k. transitiva adjektiv hämtat äldre material från
Schwartz och Söderwall.
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Besvärlig föregås av dativ i Norderön (Jämtland); språkprov saknas.
Jämför med avseende på betydelsen svår nedan.
Dryg: döm va om fer dryg 'de var för besvärliga för honom' Frostviken

(Jämtland).
Jämför SAOB moment 13 (D2228 f.). Söderwall anför ett exempel från
1509 med motsvarande konstruktion.
Dyr: ta bi nå dyrt 'detta blir dyrt för honom' Surnadal (Nordmöre); även

medför: ta Ni dyrt fer nå.
Jämför stå ngn (dat.) dyrt Malung (Dalarna).
Bli el. stå ngn dyrt kan jämföras med kosta ngn (ngt), vilket är belagt
med dativ (Reinhammar 1973 s. 86f.).
Förhatlig föregås av dativ i Norderön (Jämtland); språkprov saknas.

Jämför fsv. hatlikin med dativ (Schwartz s. 51) och fvn. leiär »ubehagelig, forhadt» med dativ (Nygaard §103 a.).
God, i förbindelsen för god, för gott:3 ho va kje for go om Gudbrandsda-

len, den moroe va kji fOr go ungo, de va fOr gOtt kjeringen Nord-Aurdal,
de ska kji bli fOr gOdt o de Nes, de va fer gått no 'det var bättre än han
hade förtjänat' Sunndal, Öksendal (motsv. i Surnadal), hanjn va aljt fårr
go na Oppdal, de e för gått a Ålen, de e ahljt får gått om Stjördal.
Personbeteckning4 i dativ i Oppland Gudbrandsdalen Nord-Aurdal
B u skerud Nes Möre og Rom sdal Bremsnes Gjemnes Halsa Rindal
Sunndal Surnadal Tingvoll Tustna Valsöyfjord Ålvundeid Öksendal Öre
Sör-Tröndelag Budal Buvika Byneset Hemne Horg Lensvik Meldal
Melhus Oppdal Selbu Skaun Soknedal Stören Ålen Nord- Tröndelag
Frosta Hegra Inderöy Leksvik Lånke Meråker Mosvik Namsskogan
Nordli Röyrvik Skatval Stjördal Verdal Verran Åsen. I allmänhet (ej i
exemplen från Nord-Aurdal) utgörs dativen av ett personligt pronomen.
Belägg från svenska dialekter saknas; jämför ogod nedan.
Ordföljden i exemplen ovan är påfallande. Den väntade ordföljden,
(icke) vara ngn (dat.) för gott, har belagts i Oppland Vågå Ö. Slidre
(Reinhammar 1973 s. 166).
Med preposition: (för) god el. gott för ngn (dat.) i Härjedalen
Tännäs Sör-Tröndelag Lensvik Nord-Tröndelag Ogndal; (för) gott
åt ngn (dat.) i Möre og Romsdal Surnadal Nord-Tröndelag Grong
Höylandet Inderöy Snåsa.
Beträffande fsv. gofier med dativ, se WesAn 3 § 10. Fvn. göär 'vänlig,
välvillig mot' styr dativ (Nygaard § 103 b). Färöiska vera e-m göäur
betyder 'hålla av ngn'.
3
4

Ingår i den frågelista som skickats ut från Trondheim.
Häri innefattas i fortsättningen också högre stående djur (häst, ko, hund o. d.).
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Komparativformen bättre är inte belagd med indirekt objekt utan
endast med s. k. dativus comparationis i det stelnade uttrycket noke so
va auraa beire 'något som var bättre än det andra' Sunnmöre (Aasen OB
s. 11a).
Jämngod, se nedan under lik.
Ogod påträffas oftast i neutrum, ogott, i allmänhet i negerade uttryck: de

va int ogått å 'det var rätt och lagom åt honom' Åre (Jämtland), he jer
eint ogått barnåm såva 'det är barnen väl unnat att sova', he vår eint
ogått n 'det var rätt åt henne' Skellefteå (Västerbotten).
Även med preposition: de va int ogått at å Åre, hafje darnna jer för
ogått at faråm 'det höet är för dyrt (fint) för fåren' Skellefteå, (hon är)
för ogo at hanomdana 'för fin för honom' Lövånger (Västerbotten).
Hövlig 'passande, lämplig' föregås av dativ enligt Aasen Gramm. s. 295;
språkprov saknas.
Hövlig åt ngn (dat.): Möre og Rom sdal Gjemnes.
Dativ i fsv. (Schwartz s. 51); nyisl. hwfilegur e-m (Blöndal). Hövlig i
denna betydelse är numera försvunnet i svenskan; SAOB (H 2478) anför
belägg från 1500- och 1600-talen.
Adverbet till-hövs är belagt med dativ i Gudbrandsdalen.5 Jämför
verbet höva med dativ (Reinhammar 1973 s. 124).
Kunnig 'känd, bekant' föregås av dativ enligt Aasen Gramm. s. 295;
språkprov saknas.
Dativ i fsv.; vanligt i förbindelsen allom mannom witerlikt oc kunnokt
e. d. (Söderwall). Se även Schwartz s. 50 och 55. Nyisl. kunnugur el.
kunnur e-m; får. mcer kunnigt, även kunnur med dativ. Jämför bekant
ovan.
Kär: hu ä a så ofantela kär Norderön (Jämtland), (leken) va menno kjer,

gutn va jentun kjer Nord-Aurdal (Valdres), fjelle va om kjwrast, Om va
om kjwre desse gamle minne Vågå (Gudbrandsdalen). Dativ även i Valle
(Setesdal); språkprov saknas. Från Nederluleå (Norrbotten) i talesättet
hån saninga seg jer öyngo tjer 'den som säger sanningen är ingen kär',
dvs. 'tycker ingen om'.
I ett fall står dativen efter adjektivet: ho va kjwr om Gudbrandsdalen;
motsvarande i fvn. (Fritzner).
Med prep. för: kattonjninjn vartt så kjer fer guta Surnadal (Nordmöre). Indirekt objekt i dativ i fsv. (Wess6n 3 § 10, Schwartz s. 51), fvn.
(Nygaard § 103 a) och nyisl.
5 Även till-pass är belagt med dativ i Gudbrandsdalen. I sammanhanget kan nämnas att
adverbet till-lags har dativ i Jämtland Sunne Buskerud Hallingdal Sör-Tröndelag
Ålen.
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I nusvenskan synes kär i passiv betydelse, 'älskad', konstrueras med
framförställt indirekt objekt hellre än med prepositionsadverbial: t. ex.
livet är mig kärt. I aktiv betydelse — om den som hyser kärlek — är
preposition obligatorisk, kär i; i fsv. och fvn. at (Söderwall, Fritzner), i
äldre svenska även till och vid (SAOB K 3698).
Likgiltig: ta e nå rett likejyljdekt 'detta är honom ganska likgiltigt'

Surnadal (Nordmöre); även likejyljdekt fer nå. Svenska belägg saknas.
Ordet är ungt och inte genuint i dialekterna.
Lovlig: ed jr inggum 4uv4ikt te Ziu8ga 'det är inte tillåtet för någon att

ljuga' Älvdalen (Dalarna).
Dativ i fsv. (Schwartz s. 51). Betydelsen 'tillåten' saknas i västnordiska språk; fvn. loflegr betyder, liksom norska lovleg (Aasen OB), 'berömvärd'.6
Verbet lova 'tillåta' styr dativ; se Reinhammar 1973 s. 87.
Nyttig föregås av dativ i Norderön (Jämtland); språkprov saknas.

Jämför fsv. nytliker, nyter med dativ (Schwartz s. 49, även Wess&I 3
§10), fvn. nytsamligr, gagnsamligr i liknande betydelse med dativ (Nygaard § 103 a).
Verbet nytta 'gagna' styr dativ; se Reinhammar 1973 s. 107.
Omöjlig föregås av dativ i Vågå (Gudbrandsdalen); språkprov saknas.

Dativ i fsv. (Schwartz s. 51).
Skyldig,7 i vissa norska dialekter skuldig, är det enda adjektiv som kan

konstrueras med två objekt. Exempel: an i stjyldun nemdemannim (100
kronor) Våmhus, an i stjyldug ollum Älvdalen, je e sjylly om-da e krona
Äppelbo, fä ä sjyldu a pengår Linsell, (han) va sjylläug bådå deig å n
Imbår fer årven sin Frostviken, du e skylly a Nils mykje du Häggenås,
dom ä schyllu na Fe fler hunnre Norderön, hån va sjyllu a (80 kronor)
Ström, hån e skyllu n Brita påning Sunne, dem vor sjylde nåm Jörn, ve
vara sjyllu vitrornärum 'veterinären' Nysätra, han vår sjilldu grånnåm
hunnre kroorn Skellefteå, stjilda domo 'skyldig dem' Nederluleå, di ha
väni håno stjilda midji Överkalix, hånj vartt sjyljl8u dåktra fämti kroner
Tynset, ko mykjy e e skuldig hono Nord-Aurdal, e e vist inkji skuldig
hono nokon skatt Vang (Valdres), je va sjyllug krämera fämti kroner
Vardal, ho vart om nok alder svar skuldog Vågå, e ä skulldig bankji
mykjy päing Hallingdal, i va skuljläu no pääng Sunndal Öksendal, han e
sjyljl8g a i krone Ålen, eg e skjyllau åm pteng Höylandet.

6
7

Jämför verben rosa och prisa med dativ (Reinhammar 1973 s. 121).
Ingår i den frågelista som skickats ut från Trondheim och ULMA.

16

M. Reinhammar

Personbeteckning8 i dativ är belagd i Dalarna Malung Våmhus Älvdalen Äppelbo Härjedalen Hede Linsell Tännäs Vemdalen Jämtland
Frostviken Hackås Hammerdal Häggenås Norderön Offerdal Ström
Sundsjö Sunne Västerbotten Byske Jörn Lövånger Nysätra Skellefteå
Norrbotten Nederluleå Överkalix Hedmark Tynset Vang Oppland
Biri-Vardal Gausdal Gudbrandsdalen Nord-Aurdal Vang Vågå Bu ske rud Hallingdal Ö st-Agder Valle Möre og Rom sdal Bremsnes Gjemnes Halsa Sunndal Surnadal Tingvoll Tustna Öksendal Öre Sör-Trö ndel ag Budal Byneset Hemne Horg Melhus Oppdal Orkdal Selbu Skaun
Soknedal Stören Men Nord-Tröndelag Grong Hegra Höylandet Inderöy Leksvik Lånke Meråker Namsskogan Nordli Ogndal Röyrvik
Skatval Snåsa Stjördal Verran. Det direkta objektet står i förekommande
fall alltid i ackusativ.
Normalt står dativen efter adjektivet. Endast två gånger står dativen
före: vara ngn skyldig ngt Överkalix, vara ngn ngt skyldig Vågå. I båda
fallen är dativen ett personligt pronomen; vågåbelägget (se exempelsamlingen ovan) är ett fast uttryck.
I Överkalix har alternativ konstruktion med preposition belagts: vara
skyldig åt ngn (dat.) ngt. Prepositionsadverbial med åt eller till kunde
förekomma i äldre svenska (SAOB S 5533f.).
Personobjekt i dativ i fsv. (Schwartz s. 48, WesAn 3 § 10), fvn.
(Fritzner) och nyis1.9
Skyldig (skyldugher, slcyldugr) är en yngre utvidgad form. Fvn. skyldr
»forpligtet tu» konstrueras med sakobjekt i genitiv (Nygaard §136 e).
Jämför verben skylla och skulda med dativ (Reinhammar 1973 s. 91).
Värdskyldig 'i hög grad skyldig' e. d.: du e då väZstsälls om bå e 8 två
krona Malung (Dalarna).
Fsv. värpskyldogher i motsvarande betydelse är belagt med sakobjekt
i genitiv; exempel med indirekt objekt saknas (Söderwall mom. 2).
Svår, i norska dialekter svcer: ho vartt nå fer sver Surnadal (Nordmöre);
även medför: ta vartt fer svert fer nå.
Personbeteckning i dativ även i Lövånger (Västerbotten).
Dativ i fsv. (Söderwall mom. 9).
Jämför besvärlig ovan.
Adjektiv som styr ett direkt objekt
Till denna grupp (= grupp 2) förs adjektiv som i regel inte kan konstru-

Banken (Hallingdal) får väl närmast betraktas som en personbeteckning.
Det direkta objektet motsvaras av ett prepositionsadverbial: hann er mjer skuldugur um
100 kr. (Blöndal.)

8

9
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eras med prepositionsadverbial medför. Jag har nedan försökt att dela in
dem i grupper efter betydelse.1°
Adjektiv som betecknar vänlig eller positiv inställning
till objektet. (Se även nedan under i.)
Behjälplig: hön va n behjöZplenn Norderön (Jämtland), va hono behj0Z-

pele Vang (Valdres), hanjn va fåZkja sin beje4pele Surnadal (Nordmöre).
Dativen, som vid behjälplig står före adjektivet, skulle kunna betraktas som indirekt objekt på samma sätt som vid t. ex. behaglig, besvärlig
(se ovan). Emellertid saknas i SAOB belägg på att behjälplig kan konstrueras med preposition.
Jämför verbet hjälpa med dativ och uttryck som komma el. vara ngn
(dat.) till hjälp (Reinhammar 1973 s. 105f. och 166).

Bevågen föregås av dativ i Norderön (Jämtland); språkprov saknas.
Adjektivet, som förefaller ålderdomligt och högtidligt och knappast är
genuint i dialekten, har tidigare kunnat konstrueras med mot (SAOB B
2333).
Huld kan anses styra dativ i förbindelsen huld eller skyld, vilket är belagt
i Dalarna: i nt warken ulld eld stjylld onom 'jag har ingenting gemensamt
med honom' Mora(Bonäs); motsvarande i Älvdalen.
Med preposition: huld om (+ ack.) 'vänlig mot, mån om': Dalarna
Mora Orsa Älvdalen.
Holl är ett av de adjektiv som enligt Aasen Gramm. s. 295 föregås av
dativ; språkprov saknas. Fsv. hulder styr dativ (Schwartz s. 49, WesAn 3
§ 10) liksom fvn. hollr (Nygaard § 103 b), nyisl. vera e-m hollur; jämför
får. sr er hond hollast 'sig själv kan man lita på' (ordspråk).
Verbet hylla styr dativ (Reinhammar 1973 s. 113).
Jämför skyld nedan.
Nådig 'barmhärtig; snäll' gud i synderum nådug Älvdalen, gud va jentun
nådig Nord-Aurdal, hanjn va ikkje kjerrinjnen sin nådi Surnadal.
Personbeteckning i dativ, i samtliga fall före adjektivet, i Dalarna
Älvdalen Oppland Gudbrandsdalen Nord-Aurdal Ö st-Agder Valle
Möre og Romsdal Surnadal.
Nådig mot ngn (dat.) uppges vara vanligare i Nord-Aurdal.
Nådig åt ngn (dat.) Dalarna Malung; jämför onådig åt ngn (dat.) i
Surnadal.
Adjektiv som betecknar närhet eller släktskap
Medfött: ed i mäfyött åm 'det är medfött hos honom' Älvdalen (Dalarna).
I° Jämför indelningen hos Nygaard (1103).

2-879037 Sv. Landsmål

18

M. Reinhammar

Medfött föregås av dativ i Jämtland Norderön Oppland Vågå
(jämför Reinhammar 1973 s. 166); språkprov saknas.
Konstruktionen är främmande för svenskt riksspråk, som har prepositionen hos: jämför SAOB M 636.

När anförs stundom i källorna bland dativstyrande adjektiv. När är ett
ursprungligt adverb som övergått till att fungera som preposition. Det
redovisas därför inte i denna undersökning.
Närgången: dem i fe nergangnär ienom 'de är för närgångna mot en'
Mora-Bonäs (Dalarna).
Jämför fsv. närgangol med dativ (Söderwall suppl.) och fvn. mergöngull, ncergengr med dativ (Fritzner), någgngull med dativ (Nygaard
§ 103c).
Skyldll 'släkt med': rna e sjyll a Jonte Ström, te n skyld ordförare våre
Heidal, han va sjyld bonda Nord-Aurdal, d'e gött o vera sjylde goeföZke
Slidre, hu va sjyll prästa Vardal, at n e noko skjyld hono Jakup Vang
(Valdres), denna kam ä sjyld kjäringän Hallingdal, o va sjyll mannx på
gam Bylde, ho e sjyld bedjde dai menno Borgund (Sogn), han er skyll nå
Ola Smöla, hanjn e stjyljl nå far sin Surnadal, e e sjyljl di ga guta Ålen.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Mora(Bonäs) Älvdalen Jämtland Hammerdal Ström Hedmark Ringsaker Romedal Oppland Bini
Heidal Lesja Nord-Aurdal Nord-Fron Slidre Vang Vardal Vågå Ö. Gausdal Ö. Toten Buskerud Hallingdal Hemsedal Öst-Agder Bykle Valle
Sogn og Fjordane Borgund Möre og Romsdal Aure Bolsöy
Eresfjord Nesset Smöla Sunndal Surnadal Tustna Öksendal S ör-Tröndelag Stören Ålen Nord-Tröndelag Stjördal.
Skyld styr dativ, språkprov saknas: Oppland Gudbrandsdalen
Möre og Romsdal Sunnmöre Tresfjord.
Skyld påträffas ofta i förbindelse med preposition: vanligast är skyld
med ngn (dat. el. ack.): Dalarna Vå'mhus Älvdalen Jämtland Hackås
Möre og Romsdal Aure Bremsnes Tingvoll Valsöyfjord Öksendal
Öre Sör-Tröndelag Hemne Lensvik Meldal Orkdal Selbu Snillfjord
Ålen12 N ord-Tröndelag Frosta Grong Meråker Namsskogan Nordli
Ogndal Skatval Åsen; skyld vid ngn (dat. av pers. pron.): Norrbotten
Nederluleå.13 Från Nord-Tröndelag finns exempel också på skyld åt,
skyld i och i skyld med, den sista en uppenbar hybridform.
Från vissa håll uppges att skyld inte kan ta bestämning. På andra håll
är det okänt och ersätts av (i) släkt med.
Efterfrågas i samtliga utskickade frågelistor.
Preposition är nu vanligare än enbart dativ (Reitan s. 108).
13 Se Reinhammar 1979-80 beträffande prepositionemas rektion i norrbottensmålen.
II

12

Dativ vid adjektiv

19

Dativ i fsv. (Schwartz s. 56, WesAn 3 § 10) och fvn. (Nygaard § 103 d);
nyisl. skyldur e-m, fär. skyldur viä e-n el. (sällan) skyldur e-m. I svenskan är ordet numera föråldrat; i den mån det förekommer, konstrueras
det jned prepositionen med (SAOB S 5529).
Jämför huld ovan.
Närskyld 'nära släkt med': e va nersjyld n Marit Nord-Aurdal (Valdres),
nerskyld Gjyll-lOvum 'GyldenlOv' Vågå (Gudbrandsdalen). Närskyld
med ngn (ack.): Nord-Tröndelag Höylandet.
Dativ i fsv. (Söderwall). Ordet finns även i fär.; språkprov saknas.
Jämför fvn. och nyisl. nåskyld(u)r.

c) Adjektiv som betecknar likhet eller olikhet
Lik," i Dalarna även likt (OÖD s. 1379b): å da va lik ån 'henne' Lima,
hä ä likkt om Malung, ukum e dug Zäjk 'vem är du lik?' Mora, du i so iajk
ienum buttje 'en bock' Älvdalen, lik en mor din Frostviken, vå du e lik n
mor den Häggenås, hån ä lik a far senn Norderön, vå lik fåltjan 'vara lik
sin släkt' Näskott, je va lik en Britta-gomor, je e ss lik n trare 'trasa'
Ström, (han är) lik a Pelle Sunne, idn han jer lik åm mårtt 'en mört'
Lövånger, hä var no likt om Norsjö, han je lik mammen Nysätra, paitjen
jer lik fåråm Skellefteå, sniwäitt läikt bainen 'snövitt likt ben', hon vär
läik Mo Ma stamn 'en blå sten' Överkalix, ho va så lik kjäringen hans
Tynset, che va likt om Jo Heidal, kattongjin va lik kattun Gudbrandsdalen, han pusta lik grise, hann va lik slektningo sine Nord-Aurdal, ho e
lik far seno Slidre, eit kvinnfålk såm va så nouende likt kjeringen hass,
ålderdomen ce ikje ongdome lik Vågå, dOssa Oykjenn ce lik Oykjomm mine
Öyer, han e lik föZkji sine Hallingdal, u va så lik kånunn ass Valle, han e
så lik nå far sin Stangvik, ta va rett lekt nå Surnadal, ho va lik fåZkja sin
Sunndal Öksendal, han te lik baa fara aa morinne Sunnmöre, hannj va
så lik fara Strinda, hanj e lik far sine Ålen, hanjn e lik morån, de va lekt
åm Leksvik, däm e lik fåreljrom sin Stjördal.
Personbeteckning i dativ är belagd i Dalarna Lima Malung Mora
Orsa Sollerön Älvdalen Härjedalen Hede Linsell Tännäs Vemdalen
Jämtland Alsen Frostviken Hackås Häggenås Norderön Näskott Offerdal Ström Sunne Ås Västerbotten Jörn Norsjö Nysätra Skellefteå
Norrbotten Nederluleål4 Töre Hedmark Alvdal Os Ringsaker Romedal Tolga Tynset Vang Oppl and Bini Heidal Nord-Aurdal norra Gudbrandsdalen Sel Slidre Vang Vardal Vågå Ö. Gausdal Ö. Toten Öyer
Buskerud Hallingdal Öst-Agder Bykle Valle Sogn og Fjordane
Borgund Möre og Romsdal Aure Bolsöy Bremsnes Bud Eresfjord
n Efterfrågas
14

I ordspråk.

i samtliga utskickade frågelistor.
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Gjemnes Nesset Smöla Stangvik Stordal Sunndal Surnadal Tingvoll
Tustna Valsöyfiord Öksendal Öre Sunnmöre S ör- Tröndelag Budal
Haltdalen Hemne Horg Meldal Oppdal Selbu Strinda Ålen NordTröndelag Beitstad Grong Hegra Höylandet Inderöy Leksvik Lånke
Merå'ker Ogndal Skatval Sparbu Stjördal Verran.
Sakbeteckning15 i dativ är belagd i Dalarna Malung Sollerön Äppelbo
Jämtland Föllinge Ström Sunne Västerbotten Lövånger Nysätra
Umeå Norrbotten Överkalix Oppland Nord-Aurdal Öyer Buskerud Hallingdal Möre og Romsdal Sunnmöre Sör-Tröndelag Gauldalen.
Lik uppges styra dativ, språkprov saknas: Jämtland Hammerdal
Hedmark Stor-Elvdal Övre Rendal Oppland Fåberg Nord-Fron
Ringebu Sör-Fron V. Gausdal Buskerud Hemsedal Hol Al Möre og
Romsdal Tresfjord Nord- Tröndelag Frosta Kvam Nordli Overhalla
Röra Skogn Snåsa Stod Sörli Verdal Ytteröy.
I majoriteten av de svenska beläggen där lik följs av sakbeteckning är
denna dativformen av det: ä si då äut Zäjkt dö 'det synes sannolikt'
Sollerön, hö vor likkt dy 'det tycks så' Äppelbo, var e lickt din! Sunne,
jer e likt dy 'är det troligt?' Nysätra, negerat: hä e nt likt di 'det ser inte
så ut' Malung (motsv. i Umeå). Jämför OÖD s. 1379b (likt mom. 2) och
SAOB L 698 (mom. 11).
Dativen står ibland före adjektivet, ofta i mer eller mindre stelnade
uttryck:16 döm e itt trållom lik som e morom lik Frostviken, prata den
åråm likkt Jörn, hånscho jer röyk jer n fano löyk Nederluleå, fredan e kji
vekun lik Nord-Aurdal. Belägg på framförställd dativ föreligger också
från Malung Mora(Bonäs) Älvdalen Vågå Hallingdal Sunnmöre Gauldalen Stjördal Helgeland.17
S. k. dativus comparationis påträffas i uttrycket vera arom likere
Elverum. Komparativen betyder här ungefär 'bättre'.
Lik konstrueras i svenska dialekter praktiskt taget aldrig med preposition.18 I tröndska mål kan lik i betydelsen 'sannolik, trolig' o. d. följas av
preposition: de e lekt te di Hegra (motsv. i Ålen).
Lik styr dativ i fsv. (Schwartz s. 55, WesAn 3 § 10), fvn. (Nygaard
§103 e), nyisl. och får. (även javnl(kur e-m). I äldre svenska, i synnerhet
i biblisk eller vitter stil, kunde lik förbindas med med, vid eller till (SAOB
L 693-695).

Häri innefattas också ordet mört.
Jämför exempelvis hon är sig (inte) lik i modern svenska.
På Helgeland i uttrycket d'a mangt auro likt »der er mangt, som enigt et andet» (Aasen
OBs. 11a).
18 Lik åt har påträffats hos den västerbottniske författaren Torgny Lindgren samt i det
österbottniska Björköby i Kvarken.
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Jämför verbet likna med dativ (Reinhammar 1973 s. 137).
Menlik se nedan under k.
Olik, i Dalarna även olikt: an e oläjkt bror säjnom Ore, an e

olik hänn
ss Transtrand, an jr ukAajk ollum sysskunum Våmhus, han va husket olik
a far sen 'han var väldigt olik sin far' Ström, paitjen jer olik moorn
Skellefteå, n va olik foZkje sine övre Folldal, n Andris va ulik o Nils
Nord-Aurdal, ta va kje olekt no Sunndal Öksendal, hanj e itjt olik mor
sine Ålen, hanj va olik fli4tji sin Verdal.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Ore Transtrand Våmhus Jämtland Häggenås Norderön Ström Västerbotten Skellefteå Hedmark
övre Folldal Oppland Biri-Vardal Nord-Aurdal Slidre Möre og
Romsdal Smöla Sunndal Surnadal Öksendal Sör-Tröndelag Haltdalen Selbu Ålen Nord-Tröndelag Hegra Stjördal Verdal. Olik med
sakbeteckning är inte belagt.
Olik styr dativ, språkprov saknas: Möre og Romsdal Stangvik
Trestjord Sör-Tröndelag Hemne Oppdal Nord-Tröndelag Sparbu.
Olik står i materialet aldrig efter dativen.
Dativ i fsv. (Schwartz s. 55), fvn. (Nygaard §103 e), nyisl. och fär.
S8

Snarlik: hanj va snarlik no Erik Sunndal Öksendal (Nordmöre).
Tvärlik 'slående lik': han va

S8

tvårlik a Ström (Jämtland).

Åtäck(t) '(snar)lik, påminnande om' e. d.: ä e f8ll atäkkt hormon, ä va

atäkkt 8M, män innt va ä hånn im' 'det påminde om honom, men inte var
det han inte' Lima, full e o haZvdas åtäkk om 'nog påminner hon till
utseendet en smula om honom' Malung, eta vählle e åtäkt iene så i a aft
'det där täcket är snarlikt ett som jag har haft', an e åtäg fa säjnum 'han
är lik sin far' Sollerön, däm va so åtäkt änner så 'de var så lika henne
så', wa åtäkt någum 'brås på någon' Venjan.
Fvn. åfiekkr i samma betydelse styr dativ (Nygaard § 103 e); motsvarande i nyisl. Enligt muntlig uppgift av Eivind Weyhe finns ordet också i
färöiska. Jämför Rietz åtänkt (s. 843 b) samt Moberg s. 162-164.

—"Jämngod 'lika god som': han va je:ingerom Lesja Öyer, noskan e jcemgo
svcenskom Hegra, vi e jcemngo skångningom 'vi är lika bra som Skognborna' Stjördal.
Personbeteckning i dativ i Oppland Lesja Öyer Nord-Tröndelag
Hegra Stjördal. I Hegra även jämngod med.
Jämnstark, jämnstor: han va jemsterk om, han va jemstor om Lesja

Öyer (Gudbrandsdalen).
Söderwall anför ett dussintal adjektiv på iäm- som styr dativ; se även
Schwartz, s. 55. 1 fvn. står dativ vid adjektiv på jafn- och sam-, det
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sistnämnda främst i s. k. lärd stil (Nygaard §103 h). Adjektiv på jafnkonstrueras också med viö (+ ack.) eller med sem (Nygaard a. st. Anm.).
Jämför nyisl. jafn e-m 'lik ngn', får. javnstörur e-m el. og el. viä ein
(Jacobsen & Matras, Eykabind).19
d) Adjektiv som betecknar trohet, lydnad,
tacksamhet eller motsatsen
11.02° 'trogen': e va jentun tru Nord-Aurdal, ho var gute tru Vang
(Valdres), han var husbonda tru Vardal, hanjn va tru husbondå Bolsöy,
du må vara nå tru21 Nesset, han var husbondå tru Eresfjord, hanjn e
kjärrinjn tru Hegra.
Personbeteckning i dativ i Oppland Nord-Aurdal Vang Vardal Möre
og Romsdal Bolsöy Eresfjord Nesset Nord-Tröndelag Hegra.
Dativen står — utom i belägget från Bolsöy — före adjektivet.
Tro mot ngn (dat.): Hedmark Romedal Tynset Oppland Lesja
Vardal Öst-Agder Bykle Möre og Romsdal Nesset Smöla SörTröndelag Meldal Nord-Tröndelag Hegra.22
Dativ i fsv. (Söderwall), fvn. (Nygaard §103f.) och nyisl. Dativen
placeras före adjektivet enligt Aasen OB (s. 838a).
Otro 'otrogen': grisen va purkun ('suggan') utru Nord-Aurdal (Valdres),

hanjn e kjärrinjn otru Hegra (Nord-Tröndelag).
Otro mot ngn (dat.): Möre og Romsdal Surnadal; i Hegra är konstruktion med preposition vanligare än enbart dativ (jämför tro ovan).
Dativ i fsv. (Söderwall)23 och fvn. (Nygaard § 103 f.).
Trogen: rakken ('hunden') i truagen ausbu8ndam Älvdalen (Dalarna),

hånj va trogen husbonde sine Linsell (Härjedalen), ho va manne trugin
Vang (Valdres).
Trogen mot ngn (dat.): Ö s t-Agder By kl e Valle; trogen åt ngn (dat.):
Härjedalen Vemdalen.
Dativ i fsv. (Schwartz s. 49, WesAn 3 §10) och i 1500-talets bibelspråk: Biff tinom wen troghen (Syr. 22:28, 1536).
Trofast: du e kånga dine trufast Nord-Aurdal (Valdres).

Trofast mot ngn (vanl. dat.): Hedmark Os Ringsaker Tolga Vang
Oppland Lesja Vågå Ö. Gausdal Ö. Slidre Möre og Romsdal Bud
Örsta Sör-Tröndelag Haltdalen Nord-Tröndelag Nordli.
Dativ (även ack.) i fsv. (Söderwall).
Fär. även javngamal viö ein, javnur viö ein i styr/ii, javnliegur viö, javnvaksin viö ein.
Tro, trogen, trofast ingår i den frågelista som skickats ut från NMA och ULMA.
21 Konstruktionen uppges vara »arkaisk»; tru mot är det normala.
22 Preposition är vanligare än enbart dativ.
23 Även otro in med dativ eller otroin tul (Söderwall suppl.).
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Tro, trogen, trofast kan i fråga om betydelsen sammanställas med huld
och nådig, vilka förts till avd. a ovan.
Jämför verbet tro med dativ (Reinhammar 1973 s. 121f.).
Lydig:24 vår lydi om Malung, an e ydin änä Sollerön, an wa ydun
fusreldrum Våmhus, an-da wa fusreldrum ydug, so du wart wa Zydug
gammfustje25 'så att du blev tvungen att vara lydig (mot) de gamla'
Älvdalen, lydu kånungum Nysätra, stinta jer lyde mammen Umeå, hån
jer håno (henar) löyda Nederluleå, än jär löyra faru Töre, enn ska vårr
lyän föreljlrom sinjne Tolga, han va lydige veno sino Vang (Valdres), du
ska vara lerara lydig26 Nesset.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Malung Sollerön Våmhus Älvdalen Härjedalen Vemdalen Västerbotten Nysätra Skellefteå Umeå
Norrbotten Nederluleå Töre Hedmark Os Tolga Oppland Lesja
Nord-Aurdal Vang Vardal Buskerud Hallingdal Hemsedal Möre og
Romsdal Aure Bolsöy Eresfjord Nesset.
I fyra fall står dativen före adjektivet (Älvdalen Nederluleå NordAurdal Nesset).
Lydig mot ngn (vanl. dat.): Jämtland Offerdal Hedmark Os Ringsaker Romedal Tynset Vang Oppland Lesja Vågå Ö. Gausdal Buskerud Hemsedal Öst-Agder Bykle Valle Möre og Romsdal Nesset
Smöla Surnadal Sör-Tröndelag Meldal Nord-Tröndelag Inderöy.
I många fall uppges att dialekten föredrar verb (lyda, lystra, lita, höra
på, låtas höra) framför adjektiv.
Dativ i fsv. (Schwartz s. 48), fvn. (Nygaard § 103f.) och nyisl. Konstruktionen vara ngn lydig förekommer enligt SAOB (L 1295) numera i
synnerhet i högre stil; normalt brukas prepositionen mot.22
Jämför dativstyrande verb med betydelsen 'lyda' (Reinhammar 1973
s. 119f.).
Olydig: du aZ int war u84ydug fade dainum Älvdalen (Dalarna), Marit va
manne olydig Nord-Aurdal (Valdres).
Prepositionslös konstruktion, vara ngn olydig (förr även vara olydig
ngn) förekommer numera främst i högre stil (SAOB 0 649). Liksom vid
lydig brukas hellre prepositionen mot; belägg på detta finns i Gustav
Vasas Bibel: olydhughe emoot Herranom (5 Mos. 31: 27).28
Dativ i fsv. (Schwartz s. 48), fvn. (Nygaard §103f.) och nyisl.
Lydig, olydig ingår i den frågelista som skickats ut från NMA och ULMA.
Nasalerat -e.
26 Konstruktionen uppges vara »arkaisk»; lydig mot är det normala.
27 Hos Sara Lidman påträffas lydig åt (Östergren, Nusvensk OB, åt mom. 2h).
28 Sjögren s. 116. Jämför GVB Syr. 30: 12: På thet han icke skal warda halsstifff och tigh
olydigh (SAOB).
2.4
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Tacknämlig 'tacksam': e va manne takknemlig, ho va tantun sine takk-

nemlig Nord-Aurdal (Valdres); hellre takknemlig mot.
Ordet, som är lånat från danskan, är inte upptaget i Aasen OB. I fsv.
finns ett sent belägg på thaknämeliker med dativ i Söderwall suppl.
Tacksam st.yr dativ i Malung (Dalarna); språkprov saknas. Ordet saknas

hos Söderwall och tycks vara relativt ungt i svenskan. Enligt Aasen (OB
s. 797a) är det »lidet brugl. »29 Jämför nyisl. vera e-m fiakklåtur (Holm)
och verbet tacka med dativ (Reinhammar 1973 s. 121).
e) Adjektiv som betecknar vana eller ovana
Van, i norska dialekter ofta vant eller vand:3° no hall i full på8 vä van om

jä hästam Malung, am wärt wäni dyn-da nu Älvdalen, van di Linsen, mö
e van dä hånn väran 'vi är vana vid det här vädret' Vemdalen, e n van
tråa Hammerdal, må ä van n Lisa Norderön, han ha vårtte van a Ström,
van din 'van vid det' Sundsjö, dem vara varn dy Nysätra, i jer varn
smabarnåm Skellefteå, han e vOrte vant hestom Os, hainn ha nå vårte
Vant hostå Aure, hanj e kje vant di sjlik Sunndal, me e vant di her vera
Haltdalen, dem va så vant di Selbu, du e vant kaljla 'kölden' Hegra.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Malung Härjedalen Linsell
Jämtland Norderön Ström Västerbotten Skellefteå Hedmark Os
Tolga Våler Möre og Romsdal Aure Bolsöy Bremsnes Eresfjord
Sör-Tröndelag Budal Haltdalen Horg Selbu Soknedal Nord-Tröndelag Beitstad Lånke Merå'ker Skatval Snåsa Stjördal Åsen.
Sakbeteckning3I i dativ i Dalarna32 Älvdalen Härjedalen Hede
Linsell Vemdalen Jämtland Hackås Hammerdal Lit Ström Sundsjö
Västerbotten Nysätra Hedmark Tynset33 Möre og Romsdal
Bremsnes Sunndal Tingvoll Tustna Öksendal Sör-Tröndelag Budal
Haltdalen34 Selbu Ålen Nord-Tröndelag Hegra Lånke Meråker
Röyrvik Snåsa Åsen.
I många av de nämnda dialekterna förekommer alternativ konstruktion
med preposition. I Opplands fylke och i Hallingdal (Buskeruds fylke)
tycks prepositionen vara obligatorisk. De prepositioner som påträffas är
med, till och vid.

Haugen anför s. 135 takk-sam fårr »takknemlig for».
Ingår i samtliga utskickade frågelistor.
' i många fall pron. det.
32 Från Siljansnäs utanför området med adjektivstyrd dativ finns ett (stelnat) uttryck med
framförställd dativ av adjektiv: vi e så godu vane 'vi är vana vid så gott'.
33 Dativ påträffas endast av pron: dettitat# ha•vörtte varmt di; yisl andra pronomen och vid
substantiv brukas preposition (fil el. med): •
34 Objekt i dativ uppges vara äldre än prepositionsuttryck.
29
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Van(t) med35 (vanl. + dat.):36 Jämtland Frostviken Häggenås Norderön Hedmark Romedal Tynset Oppland Dovre Lesja Vang Vardal
Vågå Ö. Slidre Buskerud Hemsedal Öst-Agder Bykle Valle Möre
og Romsdal Bud Eide Fräna Gjemnes Halsa Nesset Surnadal Tustna
Valsöyfjord Ålvundeid Öksendal Öre Örsta Sör-Tröndelag Brekken
Buvik Byneset Glåmos Haltdalen Lensvik Meldal Melhus Oppdal Orkdal Skaun Snillfjord Stören Ålen Nord-Tröndelag Frosta Grong Hegra Höylandet Inderöy Meråker Namsskogan Nordli Ogndal Röyrvik
Skatval Snåsa Stjördal Verran.
Van(t) till (+ dat.): Hedmark Tynset Öst-Agder Valle Möre og
Romsdal Aure Bud Sör-Tröndelag Haltdalen Nord-Tröndelag
Egåe Nordli Ogndal.
Van vid/ved (+ ack.): Dalarna Älvdalen Norrbotten Nederluleå
Hedmark Ringsaker Vang Oppland" Lesja Varda! Vågå Ö. Gausdal.
Dativ i fvn. (Nygaard § 103 g); nyis!. vanur e-u eller viä e-å, det senare
även i fär. Från fsv. finns bara belägg med preposition, vanligen widh,
men även mädh kan förekomma (Söderwall). Jämför Bibeln 1703: Hon
är wan med hor (Hes. 23:43). Enligt Norsk riksmålsordbok (sp. 3614)
konstrueras vant i allmänhet med ti/ eller med; ved är litterärt och
dialektalt.
Jämför verbet vänja med dativ (Reinhammar 1973 s. 97) samt ovan
strax nedan.
Avvand, se nedan avd. f.
Ovan(t): hu e ovant kaljla 'hon är ovan vid kylan' Stjördal.

Sakbeteckning i dativ i Nord-Tröndelag Hegra Stjördal. Ovan styr
dativ, språkprov saknas: Dalarna Malung Västerbotten Skellefteå.
Ovant med ngn (dat.): Oppland Lesja Vågå.
Ovan styr genitiv i fsv. (Schwartz s. 142); även owan widh (Söderwall). I nusvenskan konstrueras det med vid, enligt SAOB (0 1654)
stundom med med, förr även med till.
f) Adjektiv som betecknar frihet eller frigörelse,
brist, behov e. d.
Dessa adjektiv kan uppfattas som motsatsen till sådana som betecknar
närhet (se avd. b ovan).
Fri,38 i övre Dalarna även frid(d) 'befriad från, av med', i norska dialekter även 'ledig från' e. d.: i wart fri num Orsa, an e fridd starrksakum
n Utanför dativområdet föreligger slumpvisa belägg på van med från Gästrikland (Valbo),
Gotland (Fide När) samt från spridda ställen i Österbotten, Åboland och Nyland.
36 Med ack. på vissa ställen i Nord-Tröndelag.
37 Här påträffas som synes med och ved sida vid sida. Jag hänvisar till mitt kommande
arbete om prepositionerna.
38 Ingår i samtliga frägelistor.

26

M. Reinhammar
.&

fri +dat.

O

kvitt +dat.

JÄMT,

ar_
lt.kk

Hede
Nord.

FOUEOLEN

"6.1CikrANE

DALAR

Odd
Poldol

G4.1:114i

ST-ÅGpER,.,

s

ä:ro i

VÄSTER— !'

GÖTLAND

f'4
/1
///'

Dativ vid adjektiv

27

X

fri dat.
0 kvitt +dat.
fri .obj. (utanför
dativområdet)

NORRBOTTEN

LAPPLAND

/

k

VÄSTERBOTTEN

k

JÄMTLAND

0

•
4-10

ÅNGERMANLAND

•
HÄRJEDALEN'

0,0 •\
I
•
p

N
4,4
0.Ds,

MEDELPAD

HÄLSINGLAND

A

DALARNA

VÄRMLAND

'GÄSTRIKLAND

UPPLAND
VÄSTMANLAND

28

M. Reinhammar

'han befattar sig ej med starka drycker' Sollerön, an villd hällst vä fri di
Transtrand, frid olldn 'fri från hållet' Våmhus, å ar usrrte fri dyö 'hon
har blivit frikänd', an ar usrte fri eksissem 'exercisen' Älvdalen, ä du fri
löppöm, hanj ä fri n Linsen, vsrtte fri plågsm Tännäs, dåm vart fri om,
så ån va fri dånn styggheitn Frostviken, hån e nå fri möön då Häggenås,
je vårtte nå fri n dånn sjuken Lit, vårt fri den sabels nykterhejtn Mörsil,
hån våZ fri lusen Offerdal, vårtte fri ksntum 'bärkontanna', va fri skatta
(i 25 år) Ström, je mått int ha vårte fri å Åre, han vart fri tannpinen Os,
hanj ä fri skueZn i daw Tynset, han gjekk fri desse krave Gudbrandsdalen, fri tekksise Hallingdal, han varte frie sjukdomte Valle, hainn vart fri
tainnuterkja Aure, hanj vartt fri di Sunndal, fri arbeia 'ledig från arbetet',
fri flösa 'ledig från (arbetet i) fähuset' Surnadal, dä ä gått å vårrå fri åm
Oppdal, no e vi da ennjdele fri de ogangnskråkåm Strinda, vi vartt fri
tatrom Hegra, maatt vara fri huldern Höylandet, saa vart en fri aam, no
maatt eeg vel bi aam fri Sparbu, hanjn e fri kjenestn 'tjänsten' Stjördal.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Orsa Jämtland Brunflo Frostviken Frösön Hammerdal Lit Mörsil Ström Möre og Romsdal Frei39
Sör-Tröndelag Hemne Oppdal Selbu Strinda Ålen Nord-Tröndelag Hegra Höylandet Leksvik Sparbu Verdal.
Sakbetecknine i dativ i Dalarna Sollerön Transtrand Våmhus Älvdalen Härjedalen Hede Linsell Tännäs Jämtland Frostviken Hackås
Häggenås Lit Mörsil Offerdal Revsund Ström Hedmark Os Tynset
Oppland Gudbrandsdalen41 Nord-Aurdal Nord-Fron Vardal Buskerud Hallingdal Hemsedal Öst-Agder Valle Sogn og Fjordane
Selje42 Möre og Romsdal Aure Bolsöy Bremsnes Bud Eresfjord
Gjemnes Halsa Nesset Sunndal Surnadal Tingvoll Tustna Valsöyfjord
Ålvundeid Öksendal Öre Sör-Tröndelag Buvik Byneset Haltdalen
Horg Meldal Melhus Oppdal Selbu Skaun Nord-Tröndelag Beitstad
Frosta Grong Höylandet Inderöy Innherred Lånke Meråker Namsskogan Nordli Ogndal Skatval Snåsa Stjördal Verran Åsen.
Fri styr dativ, språkprov saknas: Möre og Romsdal Stangvik.
En enda gång står dativen före adjektivet; se det ena exemplet från
Sparbu ovan.
Fri + dativstyrande preposition: fri (i)från: Västerbotten Nysätra.
Oppland Nord-Aurdal Varda!; fri för: 'oskyldig till' e. d. Jämtland
Hammerdal Oppland Vågå, 'ledig från' Möre og Romsdal Surnada1.43 Från Västerbotten Byske finns ocksåfri bortur. I Västerbotten
" I verbfrasen slippa fri (ngn).
4° Häri innefattas även loppor och löss.
41 I verbfrasen gå fri (ngt); se exemplet ovan.
42 Äldre: blei fri tanjeverkja, yngre: blei go -ta-tanjeverkja.
° I få fri för, där fri fungerar som ett substantiverat adjektiv, motsvarande en neutrumform
i svenskan.
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är fri inte genuint. Det motsvaras där av fredad, fredig (se nedan) och av
(vara) av vid. Också från många andra håll, främst i Jämtland och
Tröndelagen, anförs (vara, varda/bli) av med (ngn el. ngt) som synonym
till (vara, varda/bli) fri (ngn el. ngt). I Ålen är hanj vart å me a genuinare
än hanj vart fri a.
Fri är lånat från medellågtyskan och det är inte medtaget av Schwartz;
adjektiv som betyder 'fri från' konstrueras enligt Schwartz s. 141 med
genitiv (jämför a. a. s. 144). Söderwall anför ett genitivbelägg (frir mom.
13); ett par exempel med objekt (i dat. el. ack.?) anförs under mom. 6.
För övrigt synes det förbindas med af (Söderwall mom. 6). Fri saknas i
fvn. Nyisl. fri viö e-ö betyder enligt Blöndal »fri for n-t»; i samma
betydelse också laus viö e-å;44 fär. ikki friur fyri (nakaå) »ikke fri for».
Enligt SAOB (F 1481) är bestämningen till fri »numera, utom ngn gg
arkaiserande 1. yard. », föregången av preposition (från, även för, tidigare också av).

Fredig 'fri från': fredu sjuken Burträsk (Västerbotten). Belägg av J. A.
Linder från norra Västerbotten visar växlande kasus: »ve vohdt då allär
fredu bjernom — ji ha vodhtä fredu sjukdomen, fredu köhlda».
Jämför fredad ngt el. ngn (ack.): Umeå.45
Kvitt38 påträffas främst i norska dialekter. Det är oböjligt och förekommer endast predikativt. Exempel: vart kvihtt di tri lyssum 'de tre lössen',
vart jä kvihtt vorttsm 'vårtorna' Idre, dzo4 mä kvitt jorn Malung, i warrt
int kwitt num Orsa, ss vartt je då kvitt 811 fuZ å stjinnsm 'så fick jag då
sälja all fågel och skinnen' Transtrand, um edum usrrt kwitt isumjä
gammgossum 'om vi bleve befriade från de här gamla ungkarlarna'
Vå'mhus, je varrt int kvitt sm Äppelbo, ji jer håno kwitt Överkalix, ho
vart kvitt manjne sine övre Folldal, å bi kvitt n mor Furnes, hu vart kvitt
bila sine Ringsaker, ho vart kvett pZagom Tolga, vart du kvitt sjukun dine
Heidal, je vart kvitt uksa Nordre Land, vart n trasst kvitte hOdno 'blev
han strax kvitt hornen' Vang (Valdres), ha Makken bere vorte kvitt
heldun 'bandet om fötterna' Vågå, no te e då kvitt dessa kjåttringten
'grälet' Hemsedal, me vortto enndtele kvitt dessa mase 'det här slitsamma arbetet' Hallingdal, ho varte kvitt loppo Valle, trudd dem at dem va
kvitt nå Eide, vart å Marja kvitt sa blåkalla Straumsnesset, no vartt vi
enjdele kvitjt kara Surnadal, ho vartt kvett låppsm Haltdalen, da va no
gått du va kvitjt dissa tånjn 'den här tanden' Oppdal, hanjn vartt itjt
44 Fvn. lauss styr genitiv (Nygaard § 136b) eller förbinds med prep. frk el. af (Fritzner).
Jämför fsv. lös i motsvarande betydelse med dativ, genitiv eller preposition (Söderwall
mom. 1 och 13). I nusvenskan kan simplex lös inte brukas på detta sätt.
45 Motsvarande också i Lycksele (Lappland).
38 Ingår i samtliga frågelistor.
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kvett kattom Hegra, villa bi kvett aam Sparbu, hu vartt kvett kaljla sin
Verdal.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Orsa Våmhus Älvdalen Äppelbo
Norrbotten Överkalix Hedmark övre Folldal Furnes Oppland BiriVardal Nord-Aurdal N. Land Vang Vågå V. Slidre Buskerud Hallingdal Sogn og Fjordane Borgund46 Möre og Romsdal Bud Eide
Smöla Straumsnesset Surnadal Vestnes Ålvundeid Nord-Tröndelag
Hegra Sparbu Stjördal Verdal.
Sakbetecknine i dativ i Dalarna Idre Malung Transtrand Härjedalen Tännäs Jämtland Mörsi147 Hedmark Os Ringsaker Romedal Tolga Tynset Vang Oppland Hejda! Lesja Nord-Fron Nordre Land Slidre
Vang Varda! Vågå Ö. Gausdal Buskerud Hallingdal Hemsedal ÖstAgder Bykle Valle Sogn og Fjordane Selje Möre og Romsdal
Aure Bolsöy Bremsnes Eresfjord Gjemnes Halsa Nesset Sunndal Tingvoll Tustna Valsöyfjord Ålvundeid Öksendal Öre Sör-Tröndelag Budal Buvik Byneset Haltdalen Hemne Horg Meldal Oppdal Selbu Skaun
Soknedal Stören Nord- Tröndelag Beitstad Frosta Höylandet Inderöy
Innherred Lånke Meråker Namsskogan Ogndal Röyrvik Skatval Snåsa
Stjördal Verran Åsen.
Kvitt styr dativ, språkprov saknas: Jämtland Hammerdal Hedmark
Alvdal Oppland Gausdal Gudbrandsdalen Möre og Romsdal Stangvik Tresfjord Sör-Tröndelag Hemne Meldal Strinda Ålen NordTröndelag Leksvik.
Kvitt från ngn (dat.): Norrbotten Överkalix.
Aasen uppger (OB s. 412b) att kvitt ofta står efter sin bestämning. Det
styrks knappast av materialet, som innehåller bara två norska belägg på
denna ordföljd: te vart ikkje hånnå kvitt Smöla (Nordmöre), skoll vaartaa
guta kvett me di Sparbu (Nord-Tröndelag). Ett exempel föreligger också
från Överkalix; se exempelsamlingen ovan.
Kvitt är ett romanskt perfekt particip som via medellågtyskan nått de
nordiska språken. I fsv. växlar rektionen (genitiv,48 dativ eller ack. enligt
Söderwall qvitter mom. 6); adjektivet står såväl före som efter sin
bestämning. Också konstruktion med olika prepositioner förekommer
(af, fra(n), vidh eller for); motsvarande i äldre nysvenska (SAOB K
3445).
Kvitt, som är så väl belagt i Norge, är sällsynt i övriga västnordiska
språk. Blöndal anför ordet, dock utan belysande exempel. Fritzner har

Vanligt hos de äldsta på övre Borgund (BjOrkum s. 258).
Häri innefattas även loppor och löss.
47 Knappast genuint; belägget härrör från en vers.
48 Beträffande genitiv vid adjektiv med betydelsen 'fri från' se Schwartz s. 141 (jämföra. a.
s. 144).
46
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ett diplombelägg, där kvittr konstrueras med possessivt pronomen (motsvarande genitiv).
Orädd hör också till den grupp adjektiv som betecknar frihet från o. d.

Exempel: no e me oredjd a »no er vi kvitt han, treng ikkje å vera redd
han» Ålen (Sör-Tröndelag), du kanin vårrå oredjd hanjnom, oredjd di
Hegra (Nord-Tröndelag).
Dat. eller ack. i Nord- Tr öndelag Stjördal. Dativen uppges vara
»fast och sikker» i Hegra. Det bör observeras att rädd belagts endast
med ack. i Hegra och Ålen (se nedan avd. g).
Ovan nämnda adjektiv med betydelsen 'fri från' e. d. kan i semantiskt
avseende jämföras med verbet slippa (Reinhammar 1973 s. 150f.).
Avvand: hanjn e åvvänt mjäZtjinj 'mjölken' Hegra Stjördal (Nord-Trön-

delag).
Jämför fär. avvandur viä nakab. Se för övrigt van ovan avd. e.
Frånkommen 'avvand': an i so fråkumin oll arrbiet 'han är så avvand
från allt arbete' Älvdalen (Dalarna).
Vån, i uttrycket vara vån 'kunna undvara': vara ji eint voorn dy 'kan ni

inte undvara det?' Burträsk (Västerbotten); motsvarande i Överkalix
(Norrbotten).
Vid annat objekt än det följs vån av ack. i Västerbotten SkellefteåNorsjö södra Västerbotten (Unander s. 45). Norrbotten Edefors Nederluleå. Uttrycket påträffas också i Nordlands fylke (Aasen OB
s. 943 b; adjektivet står efter sin bestämning). Motsvaras i fvn. av ån
vera med genitiv.
Avvån: je va avån n männisj 'jag ville bli av med en tröttande person'
Ström (Jämtland). I fråga om betydelsen ansluter sig detta adjektiv till
led o. d. (se nedan avd. h).
Nödd 'i behov av': (jag låtsades som om) je int va nödd n (:baljan) Ström
(Jämtland).
Från Vang (Hedmark) finns ett belägg på nödd om (+ ack.). Nödd är
perfekt particip av nöda, vilket i fsv. betyder 'nödga, tvinga'. Nödd
betyder enligt SAOB (N 1245) 'tvungen, nödsakad'.
Nödig° är belagt i Jämtland i samma betydelse som nödd: hån e nå nödu

hjålpen 'han behöver nog hjälp' Häggenås, nödu kaffan 'i behov av
kaffe' Ström.

Ingår i den frågelista som skickats ut från ULMA.

32

M. Reinhammar

Nödig om ngt (ack.): Dalarna Älvdalen Härjedalen Hede Linsell
Jämtland Hackås Mörsil Västerbotten Umeå.5° Naudig um i motsvarande betydelse är föga brukligt i norskan (Aasen OB s. 526a).
Nödig i ngt (dat.): Härjedalen Hede Linsen Vemdalen.
Fsv. nöpogher betyder 'nödsakad, ovillig' o. d. (Söderwall). Neutrumformen är i betydelsen 'ogärna' allmän i svenska dialekter (Rietz
s. 464a). Bruket av nödig i betydelsen 'i behov av, behövande' är enligt
SAOB (N 1258 mom. 4) bygdemålsfärgat;51 det används särskilt i förbindelse med om. Den betydelseförskjutning och det konstruktionsbyte som
ägt rum i svenskan, saknas i isl.; nyisl. m& er Paå nauäugt 'jag gör det
inte gärna'.
Jämför i motsvarande betydelse fvn. purftugr (Nygaard § 136 b) och
får. tarvligur, båda med genitiv.

De adjektiv som betecknar brist, behov e. d. kan sammanställas med
prepositionerna utan 'i avsaknad av' och fvn. ån (ön); jämför fvn. vanr
'som saknar, behöver' med genitiv (Nygaard § 136 b och Fritzner). Fär.
e-m er vant um eitt »der er mangel på noget». Jämför också verbet sakna
(Reinhammar 1973 s. 160).
g) Adjektiv som betecknar fruktan eller rädsla
Rädd:52 rädd hunda Tännäs, vyrän ät reet o 'var inte rädda för honom'
Töre, äint vär hån red n 'inte var han rädd för henne' Överkalix, jenta va
reidd bikkjen Ringsaker Romedal, rädjd hunjna Tolga, at n va inte reidd
Fåbbterskånga Fåberg, han kjende se red kjeringen Nord-Aurdal,
ungadn vöro redde fanto luffarna(?)' Slidre, mange e ~ide hono Vang
(Valdres), häinn va reidd uksa Vardal, hestn va redd bilo, e va neddar
bekare tenn uksa 'jag var räddare för baggen än för oxen' Hallingdal,
redd doktåri Borgund, tausa va reidd huinna Aure, de e kleinhonn som e
reidd harrå 'det är dålig hund som är rädd för harar' Smöla, han var redd
morne 'modern' Stordal, så redd va e nattfuggla din Straumsnesset,
hanjn e redjd hönom Stjördal, hu va redjd guta Verdal.
Personbeteckning53 i dativ i Härjedalen Hede Tännäs Norrbotten
Töre Överkalix Hedmark Alvdal övre Folldal Os Ringsaker Romedal
Solör Tolga Tynset Vang Oppland Bini Fåberg Nord-Aurdal Valdres
Vang V. Slidre Ö. Gausdal Ö. Slidre Ö. Toten Buske rud Hallingdal
Hemsedal Sogn og Fjordane Borgund Möre og Romsdal Aure
Känt också från Närke (Rietz s. 464a).
'behövande' föreligger i det vardagliga nödig 'i behov av att kasta vatten'.
Den i riksspråket normala betydelsen är 'behövlig, nödvändig'; den beror på inflytande
från tyskan (Hellquist OB s. 720).
52 Ingår i samtliga utskickade frågelistor.
53 Innefattar också fågel och hönor.
5°
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Bremsnes Gjemnes Halsa Smöla Stordal Straumsnesset Sunndal Tustna
Valsöyfjord Öksendal Sör-Tröndelag Brekken Buvik Haltdalen Hemne Horg Lensvik Snillfjord Nord- Tröndelag Beitstad Inderöy Leksvik Meråker Stjördal Verdal Verran Åsen.
Sakbeteckning i dativ i Oppland Nord-Aurdal Vang Buskerud
Hallingdal Sogn og Fjordane Borgund Nord-Tröndelag Sparbu.
Rädd styr dativ, språkprov saknas: Oppland Gausdal Gudbrandsdalen Möre og Romsdal Sunnmöre Sör-Tröndelag Oppdal Skaun.
Rädd styr ack. i Dalarna Lima Mora Ore Orsa Sollerön Transtrand
Venjan Älvdalen Härjedalen Hede Lillhärdal Linsell Tännäs Vemdalen Jämtland Aspås Frostviken Hackås Hammerdal Häggenås Marieby
Mörsil Norderön Näskott Offerdal Ström Sunne Västerbotten Norsjö
Nysätra Skellefteå Umeå Norrbotten Norrfjärden Piteå Hedmark
övre Folldal Tynset Oppland Dovre Lesja Nord-Fron norra Gudbrandsdalen Vågå Öst-Agder Bykle Vallem Sogn og Fjordane
Borgund Nordfjord Selje Möre og Romsdal Bolsöy Bud Eide Eresfjord Frei Gjemnes Halsa Nesset Norddal Surnadal Tingvoll Tresfjord
Öksendal Sör-Tröndelag Buda! Buvik Byneset Glåmos Haltdalen
Heim Lensvik Meldal Oppdal Orkdal Selbu Skaun Soknedal Stören Ålen
Nord-Tröndelag Egge Frosta Hegra Höylandet Inderöy Innherred
Leksvik Lånke Meråker Mosvik Namsskogan Nordli Ogndal Röyrvik
Skatval Snåsa Sparbu55 Stjördal Åsen.
Rädd för ngn el. ngt (van!. dat.): Dalarna Orsa Venjan Härjedalen
Lillhärdal Jämtland Bodsjö Västerbotten Umeå Norrbotten Töre
Oppland Vang Ö. Slidre Buskerud Hallingdal Möre og Romsdal
Eide Gjemnes Ålvundeid Nord-Tröndelag Hegra Meråker.
Rädd för har i vissa mål belagts i betydelsen 'rädd om, aktsam om'.
Exempel: va rädd fö jäldim Sollerön (Dalarna), ho va redjd förr ongem
sine Haltdalen (Sör-Tröndelag), han va redd fer pengom Åsen (NordTröndelag). Jämför Aasen OB s. 624 b.57
I svenskt och norskt riksspråk konstrueras rädd normalt med för.
Prepositionslös konstruktion förekommer enligt SAOB (R 3702 mom.
1d) »utom i Finl. numera bl. i vissa trakter bygdemålsfårgat».58 Jämför
nedan s. 54. I fsv. kan rädd förekomma utan preposition, i så fall med
objekt i ack.; rädd for tycks dock vara vanligare (Söderwall). Fvn.
hrteddr viö + ack. eller fyrir + dat., nyisl. hrceddur viä + ack., får.
rbeddur fyri e-m, i kvädena (vera) å el. av ongum raddur.
Även livrädd med ack.
Ack.-beläggen är många fler än dativbeläggen.
" Liknande exempel påträffas också i Dalby i Värmland och i Österbotten.
58 Exempel anförs från Atterbom och Stagnelius. Norsk riksmålsordbok citerar ett exempel utan preposition hos Sigrid Undset; jämför led nedan.
54
55
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Hos Carl Säve (UUB R 632:2 och 3) finns uppgifter om dativ efter
rädd från Våmhus och Älvdalen; dessa har inte verifierats av yngre
källor. Anders Nygård uppger 1915 att rädd alternativt kan styra dativ i
Sollerön men att ack. är vanligare; han ger inget språkprov. I artikeln het
adj. i OÖD finns ytterligare ett dativbelägg i ett språkprov från Boda i
Nedansiljan: e du rädd heta (— hetån best. dat.) 'är du rädd för det
heta?'. Exemplet saknas i oktavregistret och finns i det kompletterande
registret bara under heta subst., inte under rädd.59 Adjektivstyrd dativ är
för övrigt dåligt belagd i Nedansiljan.
Jag har bedömt dativen efter rädd i Dalarna som svagt dokumenterad
och har valt att inte lägga in den på kartan. Observera att också blyg i
Ovansiljan kan konstrueras med objekt i ack. (OÖD s. 137a).
Orädd se ovan avd. f.
Förfärad: e bli om reint ljusens forferd 'jag blir rent livrädd för honom

(:väduren)' Lom (Gudbrandsdalen). Belägget härrör ur en visa, vilket
kan förklara den ovanliga konstruktionen.
Skyig 'skygg för, rädd för': hestn din jer stjåja fåZken 'folkskygg' Över-

kalix (Norrbotten).
Jämför fsv. sky for (Söderwall suppl.). Sky är enligt SAOB (S 5458)
bygdemålsfärgat och brukas om person el. djur (i sht häst). Verbet sky,
som är ett lån från medellågtyskan, konstrueras i fsv. med ack. eller
prep. for (Söderwall); dialektala belägg saknas.
h) Adjektiv som betecknar leda, trötthet, övermättnad e. d.
Led,6° i delar av Valdres och Hallingdal laitt, leitt e. d., i Setesdal leidde:
je i läi honsm matam 'jag är trött på den här maten' Lima, så vart
bönnern lei di dienni 'så blev bönderna trötta på det där' Frostviken, je e
så läi de dänn asan 'aset', så lei va je hön dån 'det där höet' Hackås, je e
så lej skvelingen ('bräkandet') deres, je vål så lej din 'jag blir så leds på
det' Häggenås, han va läi matpredikantsm Laxsjö, je ä sä läj å Lockne,
jä b4i lej sjårja denn 'ditt tjat' Marieby, va lej vetZn 'vara leds på världen'
Norderön, lei tomtjslarsm 'tomkärlen' Revsund, kåkka va laitt mate
Nord-Aurdal, eg er så lei gamle kleom Nord-Fron, da vartt a lei di
Nordre Land, kjyre va laie käZve Vang (Valdres), je ä så lei skula
Vardal, e te so leit dessa mate Hemsedal, e var så lei na Berrit Smöla,
vart veikja lei aam Sparbu, ce e saa lei hwstom Stjördal.
Personbeteckning i dativ i Jämtland Hackås Kall Laxsjö Lockne
Norderön Ström Sunne Åre Oppland Vang Busk erud Hallingdal
Möre og Romsdal Smöla Sunnda161 Öksenda161 Sör-Tröndelag BuOriginaluppteckningen gjordes av Lars Levander 1944 efter Erik Hansson Nord i Boda.
Ingår i samtliga frågelistor.
61 Rent objekt är tänkbart; preposition är vanligast.
69
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dal Buvik Byneset Horg Meldal Oppdal Selbu Skaun Soknedal Stören
Nord-Tröndelag Beitstad Hegra6I Inderöy Lånke Meråker Mosvik
Namsskogan Nordli Röyrvik Skatval Snåsa Sparbu Stjördal.
Sakbeteckning i dativ i Dalarna Lima Transtrand Härjedalen Hede
Linsell Tännäs Vemdalen Jämtland Frostviken Hackås Häggenås
Marieby Norderön Offerdal Revsund Hedmark Os Ringsaker Romedal
Tolga Tynset Vang Våler Oppland Bin Nord-Aurdal Nord-Fron Nordre Land Slidre Vang Vardal Ö. Gausdal Ö. Slidre Ö. Toten Bu skerud
Hemsedal Möre og Romsdal Bolsöy Nesset Ålvundeid Sör-Tröndelag Budal Buvik Byneset Haltdalen Meldal Oppdal Selbu Ålen
Nord-Tröndelag Beitstad Inderöy Namsskogan Nordli Snåsa Verran.
Led styr dativ, språkprov saknas: Jämtland Hammerdal Oppland
Gausdal Gudbrandsdalen Möre og Romsdal Tresfjord Sör-Tröndelag Hemne.
Led styr ack. i Härjedalen Hede Linsell Jämtland Bodsjö Rödön
Hedmark Ringsaker Romedal Tolga Tynset62 Vang Oppland Vågå
Öst-Agder Bykle Valle Sogn og Fjordane Davik Möre og Romsdal Eresfjord Fräna Halsa Sör-Tröndelag Brekken Buvik Glåmos
Horg Lensvik Oppdal Skaun Snififjord Soknedal Nord- Tröndelag
Frosta Mosvik Namsskogan Skatval.
Led utav (+ dat.) finns bara i norska dialekter:621) Oppland BiriVardal Lesja Nord-Aurdal Sel Buskerud Hallingdal Sogn og Fjordane Gloppen Selje Möre og Romsdal Aure Bremsnes Bud Gjemnes
Halsa Smöla Sunndal Surnadal Tingvoll Tustna Valsöyfjord Ålvundeid
Öksendal Öre södra Sunnmöre Sör-Tröndelag Budal Byneset Flå
Haltdalen Hemne Lensvik Meldal Melhus Orkdal Selbu Stören Ålen
Nord-Tröndelag Frosta Grong Hegra Höylandet Inderöy Lånke Meråker Nordli Ogndal Röyrvik Skatval Sparbu Stjördal Verran Åsen.
Led vid (+ ack.):63 Dalarna Ore Särna64 Västerbotten Degerfors
Sävar.
Led åt (+ dat.): Dalarna Idre norra Västerbotten (enl. J. A.
Linder)65 Norrbotten Nederluleå.
Led på (+ ack.): Härjedalen Linsell Nord-Tröndelag Sparbu.
Led för ngn (dat.): Dalarna Orsa (OÖD s. 1356b).
Den betydelse som föreligger i dialekterna 'trött på, uttråkad av' e. d.
Dativ är yngre enligt uppgift av Joleik Overby.
Lei av är det normala enligt Norsk riksmålsordbok; ett belägg utan preposition citeras
efter Sigrid Undset (jämför rädd, not ovan).
63 Belagt utanför dativområdet i Gästrikland (Valbo).
64 Jämför lett-vid i Ore och Västerdalarna (OÖD s. 1367 a); belagt även i angränsande delar
av Värmland.
65 I Västerbotten tycks leds (+ ack.) vara vanligt; belägg finns från Byske Lövånger
Norsjö Skellefteå.
62
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(SAOB L 400 mom. 5) är okänd i fornspråken. Fvn. leibr »ubehagelig,
forhadt» konstrueras med indirekt objekt i dativ (Nygaard § 103 a); fsv.
ledher har motsvarande betydelse och konstruktion (Schwartz s. 51,
WesAn 3 § 10). I nyisl. och får. kan adjektivet emellertid ha samma
betydelse som i dialekterna. Enligt ordböckerna förekommer bara konstruktion med preposition: nyisl. (verba) leibur å e-u, får. leibur vib
nakab el. av nOkrum.
Halvled: je va Sa håZvläj di je ss 'jag tyckte så illa om det (redan på
förhand)' Transtrand (Dalarna), da vart mannen helvlei di Ringsaker
(Hedmark), eleven va hMvlaitt skuLun Nord-Aurdal (Oppland).
Hundled: han va hundelaitt sångtimo 'han var utled på sånglektionerna'
Nord-Aurdal (Oppland); belagt med ack. i Tännäs (Härjedalen).66

Ledsen brukas i Ovansiljan i ungefär samma betydelse som led (jämför
även vid nedan). Exempel: i du Ziessn dem-da kelinggom 'är du trött på
de där gummorna?', ig i så Ziessn döda summu iätå 'jag har blivit led vid
den enformiga maten' Mora(Bonäs), i wart ss lessin de-da 'jag blev så
led vid det där' Orsa, ig i så Ziesn ånum 'jag har ett så obehagligt intryck
av honom', å wa Ziesn ånum upå no wis 'hon var förargad på honom av
någon anledning' Våmhus.
Ledsen i ngt (dat.): Sollerön. Ledsen ngt el. ngn (ack.): Orsa Boda
(Nedansiljan).
Jämför verbet ledsnas med dativ (Reinhammar 1973 s. 149).
Trött: e e så tråytt dessa maningen Nord-Aurdal (Oppland). Trött utav
(+ dat.) uppges vara vanligare; det är belagt också i Surnadal (Nordmöre).
Vid 'obehagligt berörd av, trött på, smått rädd för' e. d.: ss ve va ve di
Lima, i ed wurti so wid dö 'jag skulle ha blivit så led på det', wid
kelinggum Mora, wid irom så widä onom så Mora(Bonäs), bi vid jordbrutsi, i e vid ännä Sollerön, i ä wid skogom Venjan (enl. Säve),67 wid
irum så wi dyö 'vi är så obehagligt berörda av det', Våmhus, irum så
wide drukkenkallum 'de berusade männen', (det var han) så wa so wi
wargum 'smått rädd för vargarna', estn wa wi rätjem 'röken' Älvdalen.
Ordet är begränsat till Ovansiljan och Västerdalarna. Det ställs i
OÖD:s oktavregister samman med prep. och adv. vid genom hänvisning
till Aasen OB ved mom. 5 (s. 909b).68 Jämför OÖD lett-vid (Ore och
Jämför utanför dativområdet gorrled i Hälsingland (Bjuråker): ja är vale n 'jag är led vid
honom' (i Delsbo gorrled på).
67 I yngre källor från Venjan med ack..
68 Verda illa ved (eller illt ved). Även han vardt ved »han kom i Bevxgelse, blev
opskrwmt» (Sunnmöre m. fl.).
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Västerdalarna) och illt-vid (Västerdalarna); i båda fallen tycks en ursprunglig preposition vid ha kommit att fungera som ett oböjligt adjektiv.
Ett exempel från Järna i nedre Västerdalarna visar hur betydelsen flyttats över till den ursprungliga prepositionen och gjort adjektivet överflödigt: jä vart ss lett ve o kan även uttryckas jä vart sv ve o 'jag blev så
trött på henne'. I ovansiljansmålen har anslutningen till adjektiven gått
så långt att vid kommit att kongruensböjas och styra dativ (prepositionen
vid styr i allmänhet ack.).
Som framgår av exemplen ligger vid betydelsemässigt nära adjektiven
i grupp g ovan.
Till grupp h bör slutligen föras mätt: ann Ni så mett olluyöp 'alltihop'
Mora(Bonäs), ig i så mett djö-da nu så 'led vid det där' Våmhus. Från
Venjan finns ett exempel med framförställd dativ, där mätt synes ha
bevarat sin ursprungliga betydelse: je mennistj så innt e matem mett 'en
människa som aldrig blir mätt (av maten)'. Jämför mätt med i Mora(Bonäs): du bir ju int minn matem mett.
Jämför fvn. saar 'mätt' med genitiv (Nygaard § 136 b).
i) Adjektiv som betecknar övriga känslor:
glädje, vrede, hat m. m.

Fägen 'glad, förtjust över': du i fajn peningguma du 'du är glad åt
pengar, du', i wart gralla fajn num 'jag blev riktigt förtjust i honom'
Orsa, i wä fajn dye-da bun 'jag vore glad över' dvs. 'jag ville gärna ha
den där boden' Älvdalen.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Orsa.
Sakbeteckning i dativ i Dalarna Orsa Våmhus Älvdalen.
Fägen uti ngt el. ngn (dat.): Jämtland Frostviken Häggenås.
Dativ i fsv. (Schwartz s. 49, Wessen 3 § 10). Fvn. feginn följs av dativ
som betecknar orsaken (Nygaard § 109b). Det kan i norska dialekter
påträffas med genitiv eller med prepositionerna (ut)av, i eller med
(Norsk ordbok).69 Nyisl. feginn e-u, får. fegin via, ovurfegin uppi yvir
nOkrum 'hänryckt över ngt'. Jämför också fvn. fagna e-u 'glädjas över
ngt' (Nygaard § 109 a). Det transitiva fägna (eg. 'göra glad') är i betydelsen 'undfägna' e. d. belagt med dativ i dalmålen (Reinhammar 1973
s. 103).
Vislig 'glad över, förtjust i': itjä war å so waihllin kallum itjä 'inte var
hon så förtjust i karlar, inte', andlerer jär i sokkin iro it so waihlliger åm
'handlarna här i socknen är inte så förtjusta i honom', fader i fel waihllin
Me 'far är ju förtjust i öl' Älvdalen (Dalarna).
8 Beträffande genitiv i norska dialekter jämför Norsk ordbok sp. 1046 och Falk & Torp
§41.
70 Nasalerat -ä.
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Ljutvislig: itjä trutir i dier iro so Ziustwaihllige dyn 'inte tror jag att de är
så förfärligt glada åt det' Älvdalen (Dalarna).
I OÖD:s oktavregister saknas belägg på (-)vislig med objekt. Samtliga
belägg är upptecknade av förste arkivarien vid OSD Gunnar Nyström.
Hatse 'hatisk, hätsk' e. d.: ig jr ass ånum 'jag hyser motvilja mot honom'
Älvdalen (Dalarna).
Jämför hatse på Äppelbo och hatig åtå Våmhus (Dalarna).
Sinnad 'vred, ond på' e. d. styr dativ i Ö st-Agder Valle; språkprov
saknas.
Jämför i motsvarande betydelse fsv. vreper (Schwartz s. 49) och fvn.
reiär (Nygaard § 103 b), båda med personobjekt i dativ. Jämför fär. illur
inn d ein, illur viö ein.
Sinnad och (vanligare) sint, sinnug konstrueras annars i regel med
preposition, t. ex. sinnug på ngn (ack.) Härjedalen Linsell Jämtland
Hackås, sint uti ngt (dat.) Jämtland Frostviken. Jämför Aasen OB
s. 652b.
Vild: han vart vidde mi 'han blev arg på mig' Valle (Öst-Agder). Se
Aasen OB s. 933 a (vill mom. 6).
Jämför i liknande betydelse led vid ngn Dalarna Venjan, elak å ngn
(ack.) Dalarna Älvdalen (OÖD s. 1016b).

k) Adjektiv som betecknar uppmärksamhet e. d.
Var, även, främst i dalmål och norska dialekter, vare (vari)71 eller vars, i
förbindelsen varda (bli) var e. d. 'bli varse, lägga märke till':72 i wart wari
demda esstim Mora, bi war migu Orsa, je vart vars di Transtrand, ig
wart iwari åm Älvdalen, väni titjen 'tiken' Linsen, hån vårtt iht värn
bjönna i ti Vemdalen, ho vart var di dienni Frostviken, je vårt int var
sparan 'spåret' Föllinge, hxn våhl int var din Häggenås, så dåm int vårte
var e hennåm Lit, dom vårt var a 'honom' Norderön, når n Stor-Fe vårt
var di Rödön, hunn vårte var åja Ström, vart du vari reva Ringsaker,
hanj vartt itjte var bjönna Tynset, hu vatt var(i) röykluftn Biri-Vardal, så
vart n var di store votte hass Heidal, e vartt var manne Nord-Aurdal, dei
vOrto vare kjistunn Vang, vart var hyttun hass TjOståZ, ingen vart var
dessa 'detta' Vågå, vart ho daa vare gute, vart vare dessa brudferden
Hallingdal, haMn vart ikkje vars bjOinna Aure, når han vart var nå Jo
Romsdalen, så dåm itjt skoljl bli vare åm Melhus, deemm vart var di
Oppdal, vart var skugja sinåm Selbu, vi vartt itjt var(i) föga Hegra,

71

72

I Älvdalen trestavigt (ivan).
Efterfrågas i samtliga frågelistor.
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dämm vartt vars n 'henne' Leksvik, vart itt vari draugja 'spöket'
Sparbu.
Personbeteckning i dativ i Dalarna Boda" Mora Sollerön Venjan
Vå'mhus Älvdalen Härjedalen Hede Linsell Tännäs Vemdalen Jämtland Föllinge Hackås Lit Norderön Offerdal Ström Åre Hedmark
Alvdal Os Ringsaker Romedal Tolga Tynset Vang Oppland Lesja
Nord-Aurdal Nord-Fron Vang Vardal Vågå Ö. Gausdal Ö. Slidre Ö.
Toten Buskerud Hallingdal Hemsedal Möre og Romsdal Aure Bolsöy Bremsnes Bud Eresfjord Gjemnes Nesset74 Rindal Romsdalen Sunndal Tingvoll Tustna Ålvundeid Öksendal Sör-Tröndelag Budal Buvika Haltdalen" Hemne Horg Meldal Melhus Oppdal Selbu Skaun Soknedal Stören Ålen Nord-Tröndelag Beitstad Frosta Grong Hegra Höylandet Inderöy Innherred Leksvik Lånke Merå'ker Mosvik Namsskogan
Nordli Ogndal Röyrvik Skatval Snåsa Sparbu Stjördal Verran Åsen.
Sakbeteckning i dativ i Dalarna% Orsa Transtrand Älvdalen Jämtland Frostviken Föllinge Hammerdal Häggenås Lit Rödön Ström Sundsjö Oppland Biri-Vardal Heidal Nordre Land Vang Vågå Buskerud
Hallingdal Sör-Tröndelag Oppdal Selbu Nord-Tröndelag Sparbu.
Ordet uppges vara obekant i Setesdal; där används i stället verbet gå
'lägga märke till' (se Reinhammar 1973 s. 161).
Var (o. d.) konstrueras inte med preposition. Fvn. varr följs av genitiv
eller viä e-t (Nygaard §136 c). Genitiv även i fsv.; exempel finns också
med dat., ack. eller preposition (vid) enligt Söderwall. Belagt med genitiv även i Gustav Vasas Bibel (Hellquist s. 1312a). Nyisl. veröa e-s var,
får. vera varur viä nakaö.
Se Reinhammar 1973 s. 157f. angående verb avledda av adjektivet
var.

Vis är synonymt med var: da vart by8nn vis di dienni 'då lade björnen
märke till det där' Frostviken (Jämtland), han vart eint vis bjenom i ti
Byske (Västerbotten). Ordet är belagt också i Västerbotten Burträsk
Norsjö-Skellefteå Sävar Umeå, dock ej med dativ, samt utanför dativområdet i Lycksele och Örträsk i södra Lappland, i Nordmaling i
norra Ångermanland samt i Nordland (Aasen OB s. 938a)."
Viss styr genitiv i fvn., även viss af (Nygaard §136 c); genitiv även i
fsv. (Schwartz s. 142) och nyisl. Jämför Falk & Torp §41. Fornspråkets
viss har i svenska och norska splittrats i två ord med skilda betydelser,
73

1 en uppteckning av E. H. Nord från 1931.

Dativen betecknas som »arkaisk»; ack. är det normala.
Dativen är ostadig och påträffas främst hos äldre (Ramberg s. 296).
76 Utanför dativområdet i Järna: (har jag då) vort dy var med stelnad dativ.
n Jämför Norsk riksmålsordbok sp. 3992: »dial., i forb. bli vis med 'bli var, opmerksom
på .'». Belägg med preposition har emellertid inte påträffats ide undersökta dialekterna.
75
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vis och viss; det senare konstrueras i norskan med på (Norsk riksmålsordbok sp. 4007), i svenskan i allmänhet med om.
Menlikt: ho vart menlikt di, stakkar anförs av Haugen (s. 135) från
Oppdal i Sör-Tröndelag." Betydelsen uppges vara 'hon blev uppmärksam på det, stackarn', vilket motiverar att ordet förs till denna grupp.
Menlikt ser ut som en perfekt-particip-form, men något motsvarande
verb finns inte i gängse ordböcker. Jämför hain vart menlekkt på at
presten ha ~la inni håindåm 'han märkte att prästen hade valkar i
händerna' från Orkdalen i Sör-Tröndelag (Rise s. 69). Ett adjektiv meinlik »overmaade hg» anförs i Ross OB från Sör-Tröndelag: dte va meinlikt
seg Börsa (a. a. s. 510a). Jämför får. meinlikur e-m 'slående lik ngn'.
(Ordet är okänt i fvn., nyisl. och svenska.) Emellertid kan det inte röra
sig om samma ord som i det ovan anförda exemplet. Det är i stället
sannolikt att vi här har en motsvarighet till adjektivet menlig i uttrycket
ngt varder ngn menligt, vilket enligt SAOB M 796 (mom. 3 b) betyder
'ngn blir förtrogen med ngt'. Anslutning till adjektiv på -lik (se under c
ovan) kan ytterligare ha bidragit till dativen vid menlikt.
1) Adjektiv som betecknar värde, värdighet e. d.

Värd "b'som har ett visst värde; förtjänt av': an wå werd byörkolun
'stryk (eg. björkoljan)' Älvdalen, hånn ä ärle viiZ din 'han är ärligen
förtjänt av det' Hackås, he jer pärneingom värt Burträsk, Nysätra,
hesten er verd peingo Ö. Slidre, han va kje vert di Sunndal, hästn e va4
pängom Hegra.
Beträffande värd med personbeteckning se under värdig nedan.
Sakbeteckning" i dativ i Dalarna Älvdalen Härjedalen Lillhärdal
Linsell Jämtland Hackås Hammerdal Västerbotten Burträsk Nysätra Skellefteå-Norsjö Hedmark Ringsaker Romedal Våler Oppland
Vang Ö. Slidre M öre og Rom sdal Aure Bremsnes Gjemnes Sunndal
Tustna Öksendal Sör-Tröndelag Horg Selbu Soknedal Stören NordTrö n del ag Beitstad Frosta Grong Hegra Höylandet Inderöy Lånke
Meråker Ogndal Röyrvik Skatval Snåsa Stjördal Verran.
I Burträsk och Nysätra står dativen före adjektivet. Sådan ordföljd
förekommer också alternativt i Vang (Hedmark), men härifrån saknas
dativbelägg.
Enligt Aasen OB s. 922 a har verd objekt i ack. Belägg på detta är
Haugen hänvisar till Ross OB (och till minjnlekt i Budal i Sör-Tröndelag) och menar att
uttrycket ursprungligen bör ha betytt »at noe blir klart for en». I så fall är den personliga
konstruktionen förvånande.
78b Efterfrågas i samtliga utskickade frågelistor.
" Vanligen pron. det. I många frågelistsvar finns en växling mellan ack. av pengar och
dativ av det.
78
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mycket vanliga i materialet: Dalarna Sollerön Härjedalen Hede Linsell Tännäs Vemdalen Jämtland Hackås Västerbotten Byske Nysätra Skellefteå Hedmark Os Ringsaker Romedal Tolga Tynset Vang
Oppland Dovre Lesja Nord-Fron Varda! Vågå Ö. Gausdal B u skerud
Hemsedal Ö s t-Agd er Bykle Valle Möre og Rom s dal Bolsöy Bremsnes Bud Eresfjord Gjemnes Halsa Nesset Stordal Tingvoll Valsöyfjord
Ålvundeid Öksendal Öre Sör-Tröndelag Brekken Budal Buvika Byneset Glåmos Haltdalen Heim Horg Lensvik Meldal Melhus Oppdal
Orkdal Skaun Snillfjord Soknedal Stören Nord-Tröndelag Egge Frosta Grong Inderöy Lånke Meråker Mosvik Namsskogan Nordli Ogndal
Snåsa Åsen. Värd kan inte konstrueras med preposition.
Verör styr genitiv i fvn. (Nygaard § 139; jämför Falk & Torp § 41) och
fsv. (Schwartz s. 142, WesAn 3 § 16);8° genitiv i nyisl., ack. i fär.
Ovärd står i negerad sats: han e it oval di 'han har ärligt förtjänat det'
Hammerdal (Jämtland). Fsv. ovärdher styr genitiv enligt Söderwall.
Värdig81 'förtjänt av, värd; passande'82 e. d.: (kullan är) werdug dåm-da
påytjem Älvdalen (Dalarna), hån va itjt våla hinne Vemdalen (Härjedalen), hanj e itjt vålsg hinjna Ålen (Sör-Tröndelag).
Värdig motsvaras i betydelsen 'förtjänt av' e. d. i stor utsträckning av
värd, även i viss mån när det styr personbetecknande ord; belägg på
värd med personbeteckning i dativ föreligger från Västerbotten Skellefteå Oppland Nord-Fron Nord-Tröndelag Nordli.
Fvn. har hellre verör (med genitiv); ett exempel där veräugr styr ett
poss. pron., motsvarande genitiv av personbeteckning, anförs hos
Fritzner. Fsv. har i regel genitiv av sakbeteckning men dativ av personbeteckning; Söderwall anför också belägg med ack. och med prep. tu.
Vcerfiugher, ovwrdhogher styr dativ enligt Schwartz s. 51; jämför ovcerdhogher med genitiv av pron. det a. a. s. 142.83
Värd, värdig ligger i fråga om betydelsen nära lik. (Jämför likvärdig,
vilket inte är belagt i dialekterna.)
Om dativ vid verb med betydelsen 'värdesätta' e. d. se Reinhammar
1973 s. 118.

Söderwall anför exempel även med dat. och ack.
i den frågelista som skickats ut från ULMA.
82 Betydelsen 'passande' kunde motivera att värdig fördes till adjektiv med indirekt objekt
(jämför hövlig ovan). Något exempel med preposition (närmast värdig åt) har inte påträffats i dialekterna. Ordet förefaller över huvud taget föga genuint. Frågelistbesvararna har
ofta använt omskrivningar, som t. ex. (inte vara) ngn god nog eller god nog åt ngn, (vara)
för (o)god åt ngn, (inte) duga (åt) ngn e. d.
83 Fsv. itemverkogher styr dativ (Schwartz s. 55), vilket också kan bero på förleden;
jämför adjektiven på jämn- ovan under c.
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81 Efterfrågas

46

M. Reinhammar

M) Övriga adjektiv

Ett adjektiv som inte utan svårigheter kan placeras i någon av föregående grupper är bevärd, belagt bara i Jämtland: va bevä4 di 'erkänna det'
Häggenås, hån vill int vå bevåZ e dånnån 'han vill inte tillstå det där' Lit.
Dativ även i Hammerdal; språkprov saknas, men betydelsen hos adjektivet uppges vara 'vidgående, ansvarig för'. Bevärd är obekant i modern
svenska; det är particip till bevära, en sidoform till bevara. Bevära sig är
belagt på 1500- och 1600-talet i betydelsen 'inveckla sig (i ngt), befatta
sig (med ngt)' (SAOB B 2253).
Stackars räknas som adjektiv. Det kan till skillnad från alla de ovan
behandlade adjektiven inte stå predikativt utan endast attributivt. Det är
oböjligt och har en gång belagts med huvudord i dativ: stackars böndrom
Rättvik (Dalarna). Stackars uppfattas i exemplet närmast som någon
sorts interjektion.

3. Diskussion
Kommentar till vissa adjektivs utbredning och frekvens
Följande adjektiv är belagda med dativ på minst femton orter: lik, kvitt,
var, fri, led, skyldig, rädd, van, värd, skyld och lydig. De har här
rangordnats efter frekvens. Samtliga adjektiv ingår i de frågelistor som
skickats ut."
Lik är alltså det vanligaste dativadjektivet och det beror till en del på
att det är det enda som efterfrågas i Storms ordlista och därför är
medtaget i den synopsis som utarbetats i Norsk målfOrearkiv för den
norska dialektatlasen. Lik är belagt med dativ på 115 orter; därutöver är
olik belagt på fem ställen, där lik saknas. Antalet enskilda belägg är
självfallet större. Det gäller naturligtvis för alla adjektiv att det kan
föreligga flera belägg från samma ort. Lik är spritt över hela dativområdet.
Kvitt är belagt med dativ på ca 95 ställen, fri på ca 80. Det förra
påträffas på hela det norska området; i Sverige finns kvitt främst i
Dalarna och Härjedalen. Den svenska huvudekvivalenten fri är i norska
dativmål koncentrerad i första hand till Nordmöre och Tröndelagen.
Spridda belägg finns från sydligare mål. Se kartan.
Var (e. d.) är belagt på drygt 90 orter. Det saknas i övre Setesdal samt i
Västerbotten och Norrbotten. (I Setesdal brukas verb och i de nordsvenska målen vis i samma betydelse.)
För led har 75 beläggorter för dativ noterats och 28 för ackusativ.
Skyldig är inte medtaget i den lista som skickats ut från NMA, lydig inte i den som
skickats ut från Trondheim.

8°
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Dessutom är prepositionsuttryck — i fyra femtedelar av fallen utav —
belagt på 58 ställen. Dativ brukas i Västerdalarna, Härjedalen, Jämtland,
Hedmark, Oppland, Buskerud och Tröndelagen. Prepositionsadverbial
överväger i Möre og Romsdal; i Sör- och Nord-Tröndelag är det ungefär
lika vanligt som dativ. Övre Setesdal har ack.; för övrigt visar ack.beläggen ingen koncentration åt något särskilt håll. (I Ovansiljan brukas
vid eller ledsen i samma betydelse som led.) Se kartan.
Skyldig är spritt över hela dativområdet; dativ är belagt på 70 orter.
Vid rädd överväger ackusativ, som påträffats på ca 90 orter; dativ har
belagts på ca 55. Ordet är spritt över hela dativområdet. Dativ påträffas i
synnerhet i norska mål, till vilka jag räknar härjedalskan. Kalixbeläggen
kan möjligen förklaras mot bakgrund av att dessa mål i stor utsträckning
generaliserat dativen, särskilt vid prepositionerna (se Reinliammar
1979-80). Dativen är starkast på ömse sidor om Mjösa, i södra Gudbrandsdalen samt i Valdres och Hallingdal. Ackusativ, vid sidan av
dativ, finns i Tröndelagen med angränsande delar av Hedmark fylke
samt i Möre og Romsdal. I övre Setesdal, norra Gudbrandsdalen och
Namdalen är ackusativ nästan allenarådande. Se kartan.
Efter van(t) är preposition vanligast, nämligen i ett sextiotal belägg;
dativ är belagt 40 gånger. Ordet är allmänt spritt.
Vid värd är ackusativ oftare förekommande än dativ; proportionen är
ungefär 65 mot 40. Ordet tycks ha ett något större betydelseomfång i
dialekterna än i riksspråk. (Se under värdig ovan.)
Skyld är ganska dåligt belagt i svenska mål, däremot väl spritt i
norska. I 37 fall står dativ, i 24 (främst i tröndska mål) prepositionsadverbial.
Lydig är inte belagt med objekt i Jämtland eller Tröndelagen. Det
konstrueras med dativ på 22 orter, med preposition på 17.
För övrigt är att märka att adjektiv som betecknar glädje, vrede o. d.
(grupp 2 i ovan) styr dativ endast i Ovansiljan och övre Setesdal. Också
bland de adjektiv som betecknar frigörelse, brist, behov e. d. (2 f ovan)
finns ord med begränsad förekomst: vån Västerbotten och Norrbotten,
avvån, nödd, nödig Jämtland, avvand, orädd Tröndelagen, frånkommen
Ovansiljan.
Gruppindelningen

I presentationen av materialet har jag valt att som grund för tudelningen
av de dativstyrande adjektiven lägga deras förmåga att styra ett objekt
som i riksspråket kan bytas ut mot ett adverbial med prepositionen för
(eller någon gång åt). Ett sådant objekt är indirekt och utgörs i allmänhet
av en personbeteckning. De adjektiv som inte kan konstrueras på detta
sätt har förts till en egen betydligt större grupp. Adjektiv som behjälplig
och medfödd har ett objekt som kan tyckas vara indirekt till sin karaktär;
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det står också på det indirekta objektets plats närmare verbet. Ändå har
jag valt att föra dem till grupp 2, behjälplig eftersom det aldrig förbinds
med preposition, medfödd på grund av att det konstrueras med hos,85
inte med för. Bevågen, nådig och huld ligger också nära grupp 1, liksom
tacksamltacknämlig, trogen (och dess synonymer och motsatser) samt
(o)lydig. Alla dessa kräver en annan preposition än för, om objektet byts
mot adverbial.
Grupp 1 skulle i teorin kunna vara mycket större. I modernt språk —
både i tal och i skrift — är dock det normala att man använder prepositionsadverbial vid adjektiv som lätt, svår, viktig, farlig, skadlig, lämplig
osv. Sådana exempel har jag excerperat för min pågående undersökning
av prepositionernas rektion, men de redovisas här bara i de fall då
alternativ konstruktion med objekt i dativ förekommer. Det hör alltså
mer eller mindre till undantagen att träffa på konstruktioner som vara
ngn besvärligt, bekant, dyrt.86 Också i fvn. kan adjektiv av denna typ
förbindas med preposition (viä enligt Nygaard § 103 a Anm.).
Adjektiven i grupp 1 bestäms ofta av ett opersonligt subjekt; många
gånger är detta ett formellt subjekt vilket såsom egentligt subjekt kan ha
en infinitiv (eller en bisats). Exempel: he jer eint ogått barnåm såva
(Skellefteå), ed jr inggum ZuvZikt te Ziu8ga (Älvdalen).
Vid indelningen av adjektiven inom grupp 2 har jag i materialredovisningen ovan utgått ifrån betydelsen. Därvid har jag i viss utsträckning
kunnat följa Nygaard. Men fr. o. m. grupp 2f ger den isländska grammatiken ingen ledning. Dialekternas dativ saknar alltså här i regel motsvarigheter i fornvästnordiskan. Det bör observeras att bland dessa »nya»
dativadjektiv ingår flera av de vanligaste: fri, kvitt, var, led, rädd och
värd. I den mån de är belagda i fvn., styr de där ofta genitiv, så t. ex. var,
vis, värd och värdig. Även skyldig och värdskyldig (förda till grupp 1)
har i fornspråken sakobjekt, dvs, direkt objekt, i genitiv; i dialektmaterialet finns bara exempel med sakobjekt i ackusativ. Fri och kvitt kan ha
genitiv i fsv. (liksom deras fvn. motsvarighet lauss). Vån motsvarar fvn.
vanr, som styr genitiv liksom den fvn. synonymen till nödd/nödig,
Purftugr (Nygaard § 136 b). Det fsv. belägget på genitiv vid ovan tycks
sakna paralleller. Till den ursprungliga rektionen vid de viktigaste adjektiven inom grupp 2 g och h (rädd och led) skall jag återkomma.
Alternativa grupperingar
Det hade också varit möjligt att dela upp adjektiven efter bestämningens
art. Vilka adjektiv styr endast en personbeteckning, vilka följs bara av
sakbeteckning, vilka kan förbindas med båda? I redovisningen av beläggorterna har jag gjort en sådan uppdelning för varje adjektiv. Också i
85
88

SAOB M 636, Svensk handordbok s. 476a.
Flera av hithörande belägg har påträffats hos Andrén eller Aasen (Gramm.).
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grupp 2 ingår adjektiv som belagts bara med personobjekt, t. ex. (o)lydig,
nådig, skyld, (o)tro(gen) och värdig. Andra förekommer bara med sakobjekt, t. ex. nödd, nödig, vån. Majoriteten kan ha båda typerna, så bl. a.
de väl belagda lik, fri, kvitt, led, van och var. Det kan möjligen tyckas
som om en uppdelning efter objektets art inte är lika motiverad vid
dativadjektiven som vid dativverben. Jämför Reinhammar 1973 s. 231.
Det styrda ordet är nästan alltid ett substantiv eller ett pronomen.87
Här hade det kanske varit mer befogat att göra en uppdelning. Dativ av
personliga pronomen visar nämligen stundom en viss tendens att bevaras
lättare än dativ av substantiv (se t. ex. värd ovan).871' Det hänger möjligen samman med skillnad i frekvens; adjektivets »styrförmåga» vore i
så fall av sekundär betydelse. En indelning efter objektets ordklasstillhörighet skulle måhända avslöja mer om de olika dativformernas livskraft än om adjektivets rektion.
Man skulle också ha kunnat utgå från ordföljden. Som framgått i
materialredovisningen kan dativen stå antingen före eller efter adjektivet. I grupp 1 står dativen i allmänhet före; det är den normala ordföljden, när den är indirekt objekt. Vid behaglig, bekant, besvärlig, dryg,
dyr, förhatlig, hövlig, kunnig, likgiltig, lovlig, nyttig, omöjlig, svår krävs
preposition om dativen flyttas till höger om adjektivet. Vid några adjektiv i grupp 1 — skyldig, kär, (för) god, ogod — är preposition inte
obligatorisk, när adjektivet står före dativen.
Också grupp 2 innehåller exempel på adjektiv som står efter dativen:
behjälplig, bevågen, medfödd, nådig, tacksam/tacknämlig. Om ordföljden hade lagts till grund för grupperingen skulle de alltså ha förts
samman med adjektiven i grupp 1.
Positionen är inte lika fixerad för följande adjektiv: fri, kvitt, huld, lik,
lydig, tro(gen), trofast, van, värd (och deras avledningar); härtill kommer skyldig, kär, för god, ogod ur grupp 1 (jämför strax ovan).88
Dativens framförställning förekommer i flera fall i fasta uttryck (se
t. ex. van och lik). Det är den vanligaste ordföljden vid (o)tro(gen)ltrofast. Vid lydig, fri, kvitt, lik, van, värd (och deras ev. motsatsord) är
efterställd dativ betydligt vanligare. Övriga adjektiv inom grupp 2 placeras före dativen. Också normalt svenskt riksspråk sätter här objektet
efter adjektivet. Ändring av ordföljden medför en stilskillnad. Framförställt objekt ger gärna ett ålderdomligare och stundom något högtidligare
intryck; det förekommer i vissa stelnade uttryck: vara mödan värt, sin
vana trogen, vara sig lik o. d.
Exempel finns också på dativ av obestämd artikel (se lik) och av adjektiv (se van, not).
Exempel på det motsatta förhållandet finns hos Levander (Dalmålet 2 s. 112f.).
88 1 fornspråken kan objektet placeras före var, vis och värdig (Nygaard §136 c, Schwartz
s. 142, Söderwall); belägg på sådan ordföljd har inte påträffats i dialekterna.
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Ytterligare en indelningsmöjlighet vore att utgå från den preposition
som ingår i det adverbial som man kan byta ut objektet emot. Av de
adjektiv som är gemensamma för riksspråket och dialekterna är det bara
ett fåtal som över huvud taget inte kan konstrueras med preposition:
värd, kvitt,89 lik89 och skyldig.89 Inte heller var (e. d.) har belagts med
preposition; jämför riksspråkets varse.
Den vanligast förekommande prepositionen är för. Adverbial med för
kan ersätta objektet vid så gott som alla adjektiv i grupp 1; i enstaka fall
kan åt9° brukas alternativt (t. ex. vid god). Vid skyldig är för inte tänkbart. De enda adjektiv inom grupp 2 som kan konstrueras med för är de
som betyder 'rädd', men det är inte samma för som det indirekta
objektets utan ett för med en ytterst förbleknad lokal betydelse.
I många fall kan objektet bytas ut mot ett adverbial inlett med mot,
nämligen vid lydig, nådig, tro(gen), trofast, tacksam, tacknämlig (och
deras motsatser). Mot står alltså vid adjektiv som styr ursprunglig dativ
och som står adjektiven i grupp 1 mycket nära. Gott och väl hälften av
samtliga dativadjektiv kan förbindas med de »typiska dativprepositionerna» för,9I (åt) eller mot.
Med eller vid står vid adjektiv som betecknar släktskap eller vana; de
är i materialet belagda vid skyld och van. Även likhetsadjektiv på jämnskulle få med; dialektbelägg på det saknas emellertid. Med har också
påträffats vid lydig och trogen i Gloppen i Nordfjord samt vid mätt i
Mora(Bonäs). Vidare finns några belägg på led vid. (I fornspråken kan
vid stå också efter rädd och var.)
Bland de adjektiv som betecknar känslor (2g, h och i) har i/uti belagts
vid fägen, sint och ledsen,92 på vid hatse, sinnug och led. Utav är den
vanligaste prepositionen vid led; det står också vid trött. Det växlande
prepositionsbruket vid led röjer troligen i viss mån en nyansskillnad i
betydelsen; i de norska »utav-dialekterna» antyds måhända att ledan
uppstått till följd av något, övriga prepositioner — särskilt på — pekar på
ett mera direkt objektsförhållande. Jämför trött av (ngt)— trött på (ngt) i
svenskt riksspråk. God utav, bra utav (tandvärken) anges i vissa frågelistsvar som synonym till fri (från).
Åt är, förutom vid god, belagt vid skyldig, skyld,93 (o)nådig och led
(samt vid lik). lill påträffas efter likt och vant i norska dialekter. Om är
belagt efter huld samt efter nödd och nödig.93 Från, slutligen, står i
89 Undantagsvis belagt med preposition.
" Det bör observeras att åt över huvud taget är betydligt vanligare i folkmålen (åtminstone
i norrländska mål) än i svenskt riksspråk.
91 Även ett ev. hos vid medfödd kan föras till denna grupp. Dativen vid medfödd kan också
ställas samman med förleden med-.
92 Även vid nödig och skyld finns enstaka belägg på i.
" Jämför föregående not.
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riksspråket normalt efter fri; enstaka belägg på det i dativdialekterna får
tillskrivas riksspråkspåverkan. Kvitt från är knappast genuint; prepositionen beror säkert på inflytande från fri från.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det adjektiv som visar den
största variationen i fråga om möjliga prepositioner är led (utav, vid, åt,
på, för). Skyld kan följas av med/vid, åt och i, van(t) av med/vid och till.
Lik, som normalt inte konstrueras med preposition, skulle i stället
kunna tänkas förbindas med konjunktionen som; jämför lika som i
SAOB (L 699).
Beträffande kasus vid ovan uppräknade prepositioner kan generellt
sägas att de styr dativ; det är bara på, om och i regel också vid som styr
ackusativ.
Primär och sekundär dativ
I det föregående har framgått att dativen har olika ålder vid olika
adjektivgrupper. Den är att betrakta som ursprunglig främst i grupp 1
och i grupp 2 a—d. Någon instrumental dativ av den typ som finns vid
verben (se Reinhammar 1973 s. 166 ff.) kan vi inte räkna med vid
adjektiven. Dativen vid lik anses av vissa forskare gå tillbaka på instrumentalis (se Schwartz s. 52, Falk & Torp § 30; jämför Reinhammar 1973
s. 138). Likaså är det tänkbart att dativen vid adjektiv inom grupp 2f
ytterst kan ha sina rötter i instrumentalis (eller ablativ). Fastställandet av
dativens ursprung leder till spekulationer och saknar betydelse för denna
undersökning. Vad vi däremot kan iaktta i källorna är utbytet av genitiv
mot dativ. Sådant kasusbyte känner vi igen ifrån verbsyntaxen; se Reinhammar 1973 s. 158 if. och 220 f. Det är framför allt inom grupp 2 f, k och
1 vi finner de adjektiv som (åtminstone i överblickbar fornspråklig tid)
styrt genitiv.
Men det finns ytterligare några adjektiv där dativen är ung. Det kanske
intressantaste av dem är rädd som visar en så växlande rektion i dialekterna; dativen finns nästan bara i de norska, ofta jämsides med ackusativen. Vilket kasus är det primära? Fvn. har, liksom nyisl. och får., bara
prepositionskonstruktioner (viä, fyri(r)). Också i fsv. är det vanligast
med preposition (for) men redan här finns även exempel på objekt i ack.
Det kasus som är mest oväntat är strängt taget ack. I fvn. finns nämligen
inga exempel på adjektiv som styr ack.; dativ eller genitiv är de kasus
som kan komma i fråga.
Hur skall då ackusativen vid rädd förklaras? Det är möjligt att den har
sin grund i att rädd från början är ett perfekt particip, dvs, en form av ett
verb. Hrbeöa och hrteöast styr ack. i fvn. liksom deras fornsvenska
motsvarigheter; fsv. räpas kan också konstrueras med preposition (for).
De dialekter som har ack. vid rädd tycks fortfarande — mer eller mindre
omedvetet — behandla det som en verbform. 1 dativdialekterna skulle i så
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fall rädd ha lösgjort sig från sitt verb och övergått till att bli ett rent

adjektiv och anslutit sig till övriga adjektiv i samma syntaktiska funktion.
Objektstyrande adjektiv konstrueras i de kasusbevarande målen med
dativ. Att rädd kommit att styra dativ är sålunda bara vad man kunde
vänta. Det är inte troligt att dativen skulle ha sin grund i en bortfallen
preposition.94
Enligt ovanstående resonemang skulle den i sammanhanget unika
ackusativen vara äldre än dativen. I en del norska källor finns uppgifter
om dativens bruklighet och ålder vid rädd, vilka i viss mån kan förefalla
motstridiga. Från övre Folldal (gränsande till norra Gudbrandsdalen)
uppges att dat. är äldre och ack. yngre. Dat. sägs vara »svxrt vanlig» i
Ringsaker (Hedmark) men »sjOlsagt» förekommer också ack; dativen är
generellt på retur. Aars meddelar att Nord-Aurdal (Valdres) har »stO
dativ» vid rädd och på Borgund (inre Sogn) är det det stadigaste dativadjektivet (BjOrkum s. 259). I Stjördal (Nord-Tröndelag) är dativen
osäker medan det i Haltdalen (Sör-Tröndelag) på vissa ställen var »helt
unge folk som syntes å ha forholdsvis konsekvent dativ ». Från Leksvik
(Nord-Tröndelag) föreligger uppgifter om att dat. påträffas hos yngre,
ack. däremot hos äldre; på samma sätt förhåller det sig i Tylldalen i
Tynset (Nord-Österdalen). I Innherred (Nord-Tröndelag) slutligen har
enligt uppgift de dialekter som har stadigt dativbruk ack. vid rädd.
Att dativen vid rädd är stadig i Nord-Aurdal och Borgund torde
innebära att den finns (även) hos yngre. Uppgifterna om ack. i Ringsaker
får tillskrivas kasusupplösningen i allmänhet; på samma sätt bedömer jag
Rambergs uppgift att på vissa ställen i Haltdalen kan »både eldre og
yngre folk mangle dativen». Dessa uppgifter bör jämföras med upplysningen från Leksvik och med Overbys meddelande från Tynset att dat.
påträffas hos yngre, ack. följaktligen hos äldre. Att ack. är det »riktigaste» bekräftas av uppgiften från Innherred.
I allmänhet brukar man kunna räkna med att ett stadigt dativbruk har
gammal hävd. Kasusbruket vid rädd visar enligt min mening att det är
felaktigt att dra slutsatsen att den dativ som påträffas hos yngre generationer alltid är »stadigare» och därmed äldre. Meddelaren från övre
Folldal synes ha fallit offer för den missuppfattningen. Det finns ingen av
de citerade kommentarerna ovan som direkt talar emot min åsikt att
dativen vid rädd är yngre, uppkommen genom analogi. Ytterligare ett
indicium på ackusativens åldersföreträde är att den ålderdomliga dialekten i övre Setesdal, liksom svenska dialekter i allmänhet, har detta
kasus.
I materialet finns fler adjektiv än rädd som ursprungligen är participDen vanliga prepositionen tycks vara uk3 (så i nyisl. och alternativt i fvn.), som ju styr
ack.
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former: avvand, bevärd, frånkommen, förfärad, medfödd, närgången,
nödd, sinnad, vidare bekant, bevågen, skyld, trött, vant, etymologiskt
sett (enligt Hellquist) även fägen, kvitt, vis, möjligen också /ed94b (se
nedan), mätt och värd. I några fall står som förled en dativstyrande
preposition: av, från, med, när. Det är rimligt att den ytterligare stärkt
dativens ställning, men det är inte troligt att den varit avgörande för
kasusvalet. När participformer fungerar som predikativa adjektiv med
objekt, anpassar de sig efter de adjektiv som från början haft den
funktionen och får alltså — normalt — dativ i dialekterna. Det ev. bakomliggande verbets rektion saknar i regel betydelse. Rädd är ett undantag.
Ett annat adjektiv med växlande rektion i dialekterna är led. Det har
fått en annan betydelse än det hade i fornspråket; fvn. leiör 'obehaglig,
avskyvärd' e. d. konstrueras med indirekt objekt i dativ (Nygaard
§ 103 a). I Valdres och Hallingdal har adjektivet en form som ser ut som
neutrum: leit(t), laitt.95 Den vittnar om den betydelseförskjutning och det
konstruktionsbyte som led undergått. Det indirekta objektet i ngt är ngn
lett har övergått till att bli grammatiskt subjekt: ngn är lett ngt. I de flesta
dialekterna har sedan adjektivet kommit att rätta sig efter det nya
subjektet och kongruensböjas med detta: ngn är led ngt. En sådan
förskjutning i förhållandet mellan psykologiskt och grammatiskt subjekt
är ju välbekant, när det gäller verben: mig drömmer, tycker, ångrar ngt
har blivit jag drömmer, tycker, ångrar ngt. Subjektsbytet hos adjektivet
led och den därav beroende betydelseförändringen motsvaras av en
förskjutning hos verbet ledas.% Den påfallande varierande rektionen vid
led har säkert samband med betydelseutvecklingen. Det bör påpekas att
ordet i nyisl. och fär. har samma betydelse som i dialekterna; det följs
alltid av preposition (isl. å, fär. viä el. av).
En liknande betydelseförskjutning tycks ha ägt rum i fråga om nödig.
Från att betyda 'nödvändig' och konstrueras med indirekt objekt (ngt är
ngn nödigt) har det övergått till att, liksom led, få personligt subjekt och
direkt objekt: ngn är nödig ('i behov av') ngt. Det kan jämföras med
utvecklingen vid likgiltig, som är ungt i dialekterna. I materialsamlingen
finns bara exempel med indirekt objekt (ngt är ngn likgiltigt); vid personlig konstruktion krävs i svenskan prepositionen för i stället för direkt
objekt (ngn är likgiltig för ngt). Ytterligare en parallell till sådant
subjektsbyte erbjuder menlikt (se grupp 2 k ovan). Här står till yttermera
9" Rietz' definition av led 'som man lider af (s. 388 b) tycks tyda på att han anser det vara
en bildning till en kausativ till lida. Det vore i så fall jämförbart med tryta (intrans.) > tröta
('göra trött') > trött.
" Liknande former finns också i svenska mål utanför dativområdet. Jämför även OÖD lettvid.
96 Se Lindqvist, särskilt s. 126-128. Jämför Nygaard § 158a. Ledas konstrueras i fsv.
vanligen med prepositionen vid.
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visso neutrumändelsen kvar och vittnar om den tidigare opersonliga
konstruktionen; jämför leit(t), laitt ovan.
I motsats till led har kvitt numera en enhetlig rektion. Det konstrueras
med objekt i både riksspråk och dialekter, i de kasusbevarande målen
med objekt i dativ. Fri utvidgas i riksspråket med prepositionen från,
men i de aktuella dialekterna dominerar helt objekt i dativ. Båda orden
är medellågtyska lån och de kunde i äldre svenska konstrueras på
åtskilliga sätt, antingen med objekt i olika kasus eller med olika prepositioner; se materialsamlingen ovan. Rektionen vid de båda adjektiven har
sålunda renodlats.
En blick utanför dativområdet
Här skall helt kort redogöras för fyra vanliga adjektiv, som i de kasusböjande målen har objekt men som i svenskt riksspråk konstrueras med
preposition. Av praktiska skäl begränsas redovisningen huvudsakligen
till svenskan.
Fri, rädd, van och — i den mån det förekommer — led förbinds i riksspråket med preposition: fri från, rädd för, van vid och led vid, på eller
åt (enligt Svensk handordbok s. 425 b). I dativdialekterna har de alltså i
allmänhet objekt men också i dialekter utanför dativområdet är konstruktion med objekt (naturligtvis i »ackusativ») belagd.
Fri med objekt är belagt i Ångermanland97 Arnäs Högsjö Multrå
Nordingrå Ramsele Lappland Lycksele Vilhelmina Medelpad Selånger Härjedalen Älvros Hälsingland Arbrå Bergsjö Rengsjö
Gästrikland Hamrånge; dessutom förekommer det i finlandssvenskan
i Österbotten Vasa Nyland Borgå Tenala.98
Rädd med objekt: Ångermanland Anundsjö Arnäs Bjurholm Bodum Ed Fjällsjö Långsele Multrå Nordingrå Nordmaling Resele Skorped
Lappland Vilhelmina Åsele Medelpad Indal Liden Selånger Härjedalen Älvros Hälsingland Arbrå Bollnäs Delsbo Hanebo Ramsjö
Gästrikland Ockelbo Värmland Dalby; Österbotten Bergö
Björköby Esse Jeppo Korsholm Kronoby Nedervetil Närpes Oravais
Pedersöre Purmo Replot Vasa99 Vörå Åbo land Houtskär Iniö; därjämte
finns ett par norska belägg: Akershus Feiring Nordland Sömna.18°
Van med objekt: Ångermanland97 Arnäs Lappland Vilhelmina
Medelpad Njurunda Hälsingland Alfta Arbrå Dalarna Ludvika

Jämför Bucht s. 65.
I Vasa och Borgå enligt Bergman s. 141; jämför Ahlbäck fri och Bergroth s. 145.
99 Objekt förekommer i Vasa men inte i Borgå (Bergman s. 141). Nyländska mål har rädd

97

98

för.
193

Se om rädd för i betydelsen 'rädd om' ovan i materialsamlingen.
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Värmland Dalby Ålandl°1 Eckerö Geta Sottunga Abolandl°1
Dragsfjärd Finby Hitis Nagu Kimito; ett belägg finns dessutom från
Gotland Lau.m2
Led med objekt: Ångermanland97 Arnäs Bjurholm Multrå Nordingråm Lappland Vilhelmina Medelpad Indal Njurunda Selånger
Härjedalen Älvros Hälsingland Bjuråker Forsa'" Gästrikland
Hamrånge samt Akershus Feiring.
Bergman menar (s. 140) att prepositionslös konstruktion är främmande
för regionalt standardspråk i Gästrikland och Uppland men att den skulle
existera i Dalarna. Från Gästrikland finns dock belägg från Hamrånge
och Ockelbo. De bör i första hand sammanställas med liknande uttryck i
Bollnäs och Hanebo i södra Hälsingland. Prepositionsadverbial är troligen det normala i Dala-Bergslagen (rädd för är belagt i Enviken Grangärde Stora Skedvi Söderbärke); undantag är van med objekt i Ludvika.
Beläggen med objekt innefattar alla norrländska landskap. Gästrikland
och Dala-Bergslagen får betraktas som övergångsområde till det stora
området med prepositionsadverbial i enlighet med det riksspråkliga bruket. I Västerdalarna når den nordligare konstruktionstypen över gränsen
mot Älvdals härad i Värmland. Till detta vidsträckta område med objekt
ansluter sig, särskilt i fråga om rädd, de finlandssvenska målen, framför
allt österbottniskan. Dessa områden med objekt ligger som ett bräm
kring dativområdet. Rimligen bör det uppfattas så att dialekterna i fråga
bevarat dativen längre än dialekterna längre söderut och den har i norr
ersatts av det generaliserade objektskasus (»ackusativ»), inte av prepositionsadverbial. De enstaka belägg på objekt som föreligger från norska
dativlösa mål, härrör också från dialekter som ligger nära dativgränsen.
Att det adjektiv som oftast påträffats med objekt är det från början icke
dativstyrande rädd kan knappast ses som instans mot ovanstående resonemang.
Hur ersätts den försvinnande dativen?

Den följande diskussionen är grundad på svenska förhållanden.
I grupp 1 fortlever dativen som funktion; det är bara den formella
dativen som försvinner. I de flesta fall efterträds dativformen av ett
Kil Belagt i talesättet: Bonn å fan ä ingen vila van. Van med är belagt i Österbotten
Pedersöre Replot Åboland Houtskär Kimito Nagu Nyland Lappträsk Liljendal Pärnå
Strömfors, van vid i Österbotten Björköby.
102 Enligt OLau tycks dock van (ovan) med vara det vanliga. Fri och rädd konstrueras med
för; led saknas men ledsen i motsvarande betydelse förbinds med på (0Lau).
103 Även leds ngt, vilket är belagt också i Ångermanland Bjärtrå Lappland Vilhelmina
Dalarna Djura. Leds ngt (ack.) är också vanligt i Västerbotten; belägg föreligger från
Byske Lövånger Norsjö Skellefteå.
I" Även led på ngt; belagt också i Hanebo.
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prepositionsadverbial med för (vara ngn behaglig> vara behaglig för
ngn osv.). För övrigt visar ordföljden vad som är indirekt objekt; vara
kär ngn ersätts av vara ngn kär (vara kär för ngn är inte idiomatiskt) och
vara för gott ngn av vara för gott för ngn. Det finns ett viktigt undantag
till de uppställda reglerna: vid skyldig kan det indirekta objektet inte
ersättas av prepositionsadverbial. Inte heller är ordföljden lika fast som
vid övriga adjektiv av samma typ; det indirekta objektet kan placeras
efter adjektivet (alltså utan att preposition krävs): vara skyldig ngn. Det
har samband med skyldig:s enastående förmåga att styra två objekt.
Objektens plats i förhållande till varandra är däremot fixerad: det indirekta objektet står före det direkta. Strängt taget skulle man vänta sig
direkt objekt i dativ, eftersom enligt vad som framgått ovan dativen i
stort sett generaliserats som objektskasus vid adjektiven i kasusdialekter. Emellertid torde skyldig här ha anslutit sig till samma mönster som
verb med två objekt, där ju det direkta objektet i nutida mål alltid
kommit att stå i ack. (Reinhammar 1973 s. 214). I fvn. hade skyldr
'skyldig' sakobjekt (dvs, direkt objekt) i genitiv (även skyldr tu, Nygaard
§ 136e).
I grupp 2 försvinner dativen vid vissa adjektiv utan att lämna några
spår. Det gäller kvitt, lik, var (e. d.) och värd, vilka inte kan ha prepositionsadverbial. Det är påfallande att alla utom lik från början styrt
genitiv. Placeringen av objektet är till en viss grad fri, men i vardagligare
språk står det oftast efter adjektivet. Också vid trogen kan objektets
plats i någon mån variera; vid behjälplig, bevågen, huld, nådig och
tacksam står objektet alltid före adjektivet. I dessa fall finns alltså
dativen kvar som funktion, vilket den inte längre gör vid kvitt, lik, var
och värd.
Vid trogen, huld, nådig och tacksam kan dativen också avlösas av
prepositionsadverbial (med mot). Vid lydig är preposition så gott som
obligatorisk i icke-dialektalt språk; verbet lyda synes vara att föredra.
Andra adjektiv tillhörande grupp 2, där det krävs preposition i nusvenskt
riksspråk, är t. ex. jämngod (jämnstark, jämnstor), som följs av med,
medfödd (hos), trött (på) och fri (från), rädd (för) och van (vid); de tre
sistnämnda kan — liksom led — brukas utan preposition i regionalt standardspråk.
Adjektiv + objekt kan också i vissa fall motsvaras av ett sammansatt
adjektiv. Sådana har inte excerperats för denna undersökning. Det är
möjligt att de inte är så frekventa i de genomgångna källorna. Det vore
emellertid tänkbart att fri lopporna skulle kunna motsvaras av loppfri, fri
skatten av skattefri etc.105 På samma sätt kan rädd åskan, van hästarna
norska dialekter finns åtskilliga exempel där fri skulle motsvara -ledig på svenska: fri
skolan = skolledig, fri tjänsten = tjänstledig o. d.
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och led maten uttryckas med sammansättningarna åskrädd, hästvan och
matled. Folklik, kungatrogen, avundsvärd är ytterligare riksspråkliga
exempel av samma typ. I och med en dylik sammansättning förlorar
dock adjektivet sin speciella betydelse till förmån för en mer generell;
hundrädd betyder som bekant 'rädd för hundar' (inte 'rädd för hunden'),
matled 'trött på mat i största allmänhet' osv.
Betydligt vanligare än adjektiv på -fri är sådana på -lös. Betydelsen
'fri' hos simplex lös finns inte kvar i svenskan; den fanns i fvn. (delvis
även i nyisl.) och fsv. Som senare sammansättningsled har -lös och -fri
närmast karaktär av suffix, jämställt med prefixet o- (jämför t. ex. skolös
och oskodd, skuldfri och oskyldig; se Thorell 1981 § 37). OSD:s senareledsregister innehåller flera hundra adjektiv på -lös. Senareleden -lös
uttrycker alltid något negativt, något som man saknar eller är utan
(tandlös, värdelös, rådlös etc.), -fri däremot något positivt, något som
man slipper eller blir av med (feberfri, benfri, smittfri etc.). Det är
beklagligare att vara föräldralös än föräldrafri; den som är bekymmerslös är mer moraliskt belastad än den som är bekymmersfri. (Jämför ordet
är fritt men elden är lös.)
Kvitt förekommer knappast i sammansättningar. I det enda belägget,
benkvitt 'trött i benen' från Transtrand (övre Västerdalarna), har senareleden samma negativa betydelse som -lös.
Den adjektivstyrda dativen kan slutligen motsvaras av verbstyrd dativ
på så sätt att verb + adjektiv ersätts av enbart verb, t. ex. vara lik av
likna, vara behjälplig av hjälpa, vara tacksam av tacka osv. I frågelistsvaren påpekas ibland när adjektivkonstruktion undviks; lyda är sålunda att föredra framför vara lydig, gå 'lägga märke till' i övre Setesdal
framför bli var e. d. Det påverkar emellertid inte objektets kasus.
Slutord
I det föregående har framgått att den adjektivstyrda dativen har utökat
sitt användningsområde på så sätt att de tidigare genitivstyrande adjektiven övergått till att styra dativ. På motsvarande sätt har dativen i
många mål ersatt ackusativen vid (den ursprungliga verbformen) rädd. Å
andra sidan har den adjektivstyrda dativen i viss utsträckning fått ge vika
för prepositionsuttryck, där i de flesta fall prepositionen i sin tur styr
dativ. Det har inträffat i synnerhet i grupp 1, där dativen ersatts av en
för-fras, och i grupp 2 främst inom moment a och d, där adjektivet
kommit att utvidgas med prepositionen mot. Det är inte troligt att
prepositionen införts för att så att säga motivera dativen. I så fall skulle
man ju vänta sig preposition också vid kvitt, lik, var och värd.
I modern svenska finns ett antal adjektiv som skulle styra dativ, om
kasusböjningen vore levande, t. ex. (vara ngn) överlägsen, tillgiven,
övermäktig e. d., vara situationen vuxen eller vara vuxen sin uppgift. Att
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det går att använda prepositionslös konstruktion också i nymodigt talspråk visas av adjektivet typiskt; (det var) typiskt henne. I ledigt språk
hörs sällan det kanske mer väntade (det var) typiskt för henne och aldrig
med »grupp-1-ordföljd» (det var) henne typiskt. I fallet typiskt kan man
möjligen räkna med inflytande från det prepositionsskyende likt.
Hur stark är dativens ställning vid adjektiv i jämförelse med den verboch prepositionsstyrda dativens? Beito menar (s. 26) att dativen i Hallingdal håller sig bäst vid prepositioner, därnäst vid verb, medan den
försvinner lättast vid adjektiv. Enligt Tilset (s. 16) stod dativ »fyrr» vid
några adjektiv i Strinda (Sör-Tröndelag); någon liknande reservation gör
han inte för dativen vid verb eller prepositioner. Att dativens ställning är
svagare vid adjektiv än vid preposition kan vidare utläsas av följande
exempel ur ett frågelistsvar från Ringsaker (Hedmark): »Hu va skyll
minna ('mannen') på gardalmoinn på garda (oftere).» Levander däremot meddelar (Dalmålet 2 s. 112f.) att dativen i norra Venjan synes
»vara i det stora hela bibehållen vid adjektiv», medan den vid verben
»hunnit långt mot utslocknandet»; också i Rättvik har upplösningen nått
längre vid verben än vid adjektiven." Levanders påstående om den
adjektivstyrda dativens större livskraft kan synas strida mot tidigare
citerade uttalanden. Motsättningen är emellertid skenbar. Trots att antalet dativstyrande verb är så mycket större än antalet dativstyrande
adjektiv — ca 950 gentemot drygt 60 — är de ackusativstyrande verben i
majoritet. Dativens förment svaga ställning vid adjektiv är ett resultat av
dess låga frekvens. Men (så gott som) samtliga adjektiv som kan konstrueras med objekt styr i de kasusbevarande dialekterna dativ. På så sätt
kan dativens ställning vid adjektiven sägas vara starkare än vid verben
och prepositionerna, där konkurrens mellan kasus förekommer.
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Summary
Maj Reinhammar, Use of the dative in Swedish and Norwegian dialects.
2. Dative with adjectives
Most of the material presented in this article was collected by the author while
working on her doctoral thesis on use of the dative with verbs (1973). She later
supplemented her data with the help of a questionnaire that included around a
dozen of the commonest adjectives taking the dative.
In Swedish and Norwegian dialects with case declension, just over sixty
adjectives governing the dative have been found (not including compounds and
derived forms). The examples excerpted by the author include, in addition to
adjectives combined with a dative, instances of adjectives that normally take the
dative being used in constructions with the so-called accusative or a preposition.
In the dialects concerned, adjectives governing the dative head sentence complements and thus generally appear after vara `to be' and varda/bliva `to become'.
Many combinations of verb + adjective taking the dative correspond to verbs
governing the dative (vara lik, lydig, trogen någon 'be like, obedient to, faithful
to someone' = likna, lyda, tro någon 'resemble, obey, believe someone' etc.). It
therefore seems natural to regard the word in the dative as the object of a
verb + adjective.
The adjectives concerned can be divided into two main groups: those that
combine with an indirect object (often referring to a person) and those accompanied by a direct object. In the first group, the dative can be replaced by a
prepositional phrase beginning with för or occasionally åt, 'for, to', with a
change in word order. This group includes behaglig 'agreeable', bekant/kunnig
'familiar, known', hövlig 'conveniene, (o)möjlig lim)possible', lovlig 'permissible', and besvärlig `awkward'. Skyldig (vara skyldig meaning `to owe') is the
only adjective that can be accompanied by two objects; here (normally) a
prepositional phrase cannot be substituted for the indirect object.
The adjectives in the second group, which is considerably larger, are subdivided according to their meaning. These adjectives usually come before the
dative. However, they can be placed after the object (which is the normal word
order in the first group), especially in more or less invariable phrases: sin vana
trogen `true to habit', vara sig lik 'be the same as ever', vara mödan värt 'be
worth the trouble', bli någon kvitt 'get rid of someone', and so on. In this group,
too, a prepositional phrase can normally take the place of the dative, though as a
lille it is one dominated by various other prepositions than för: mot, med/vid,
från, utav, på, om, till, åt. Here the preposition is more closely associated with
the adjective than with the following phrase and has very little meaning of its
own. The word order remains the same, with or without a preposition: han blev
fri (från) värken (lit.) 'he became free from the pain', hon är van (vid) hästen 'she
is used to the horse', etc. In the case of a few adjectives, a prepositional phrase
cannot (normally) be substituted for the dative, e. g. lik 'like', kvitt 'rid of', värd
'worth', var `aware of.
Many of the dialect adjectives governing the dative took the dative in Old
West Scandinavian and Old Swedish (primarily group 1 and group 2 b, c and d);
some took the genitive (group 2 f, k and 1). Some of the best documented ones
were used with other constructions, and here the dative object must be regarded
as a more recent development. The author tries to explain why the dialects
concerned have adopted the dative in such cases. In doing so she examines
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certain adjectives that have taken on new meanings and come to be used in new
constructions as a result of a shift in the relationship between subject and object.
It is particularly interesting in this connection to study case usage with rädd
`afraid (of)' and led %red (of)'.

Svenska i upplösning
Av Mats Thelander

Scenen för dramat är Misiones, en rätt isolerad provins som bildar
Argentinas nordostspets och som omges av gränsfloden Paranå — mot
Paraguay, och Uruguayfloden — mot Brasilien. Också om man bortser
från invandrarna är området språkligt heterogent. Argentinaspanskan,
med någon lokalfärg, är visserligen huvudspråk, men en framskjuten
plats intar också portugisiskan, nationalspråk i Brasilien, och indianspråket guaranf, känt bland tvåspråkighetsforskare världen över som det
hemspråk paraguayarna använder vid sidan av spanskan — handboksexemplet på en sant diglossisk situation. Huvudrollen i dramat spelar i den
här tappningen emellertid svenskan, och den som anlagt ett sådant
perspektiv är Gunvor Flodell i sin doktorsavhandling Misiones-svenska.
Språkbevarande och språkpåverkan i en sydamerikansk talgemenskap
(Skrifter utg. av inst. för nordiska språk vid Uppsala universitet 17,
Uppsala 1986).1 Förf. gör sig säkert inte skyldig till överord när hon på
s. 11 deklarerar: »Inom språkkontaktforskningen utgör Misiones det
enda område i världen, där vi kan studera resultatet av svenska i kontakt
med spanska, portugisiska och guaranf.»
Till den språkliga mångfalden i Misiones bidrar, som förekomsten av
svenska antyder, också invandringen. Ingen provins i Argentina har så
hög andel utlänningar som Misiones. Det gällde fortfarande år 1970, trots
att procentsatsen då var nere på 16 — strax före sekelskiftet var utlänningarnas andel större än 50%. Också i den äldre statistiken redovisas
svenskar bara som en anonym delpost under 'övriga'. De stora emigrationsnationerna var — utom grannländerna — Polen, Ryssland och Tyskland.
Det stora flertalet svenskar som bosatte sig i Misiones hade från
början inte Argentina utan Brasilien som mål för sin utvandring. Efter
slaveriets avskaffande år 1888 led Brasilien akut brist på arbetskraft och
bedrev aktiva värvningskampanjer i Europa. Folk erbjöds subventione' Avhandlingen försvarades vid disputation i Uppsala den 27 maj 1986 med artikelförfattaren som fakultetsopponent. Artikeln utgör ett sammandrag av oppositionen.
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rad utresa och en egen jordlott på förmånliga villkor när de väl kommit
fram. Under lågkonjunkturer i Sverige kom detta att locka en hel del
fattiga arbetarfamiljer, och framför allt hade kampanjen framgång under
de två perioderna 1890-91 och 1909-11. Vid första tillfallet var det dåliga
tider för sågverksindustrin i Sundsvall och metallindustrin i Stockholmstrakten, och mycket riktigt kom då mer än hälften av de drygt 2 000
Brasilienfararna från dessa områden. Den andra utvandringsvågen var
c : a 1 000 man stark och följde på storstrejken 1909. Den gången rekryterades emigranterna i stor utsträckning bland missnöjda gruvarbetare i
Norrbotten. Av Norrbottensutvandrarna återvände ungefär hälften till
Sverige redan 1912 — på svenska statens bekostnad sedan många drabbats hårt av epidemier, översvämningar och andra svårigheter i sitt nya
land. De som blev kvar koncentrerades efterhand — och tillsammans med
tidigare invandrare — till Guarany-distriktet nära Uruguayflodens sydöstra strand. Ännu fler flyttade på 1910-talet över floden till Misiones, som
vid det laget hade öppnats för kolonisering och i flera avseenden erbjöd
bättre levnadsvillkor än det oroliga Brasilien. I Misiones blev det så
småningom Oberå och trakten därikring som svenskarna slog sig ned i.
Man har uppskattat att kolonin där på 1930-talet omfattade nästan 1 000
svenskar. I Oberå var det också som Gunvor Floden med familj tillbringade åren 1964-1973, och hennes avhandling är alltså att betrakta som en
bearbetad frukt av fältarbete och deltagarobservation under främst den
tiden.

1. Avhandlingens innehåll i huvuddrag
Vad jag inledningsvis försökt skissera om Misiones-svenskans bakgrund
och miljö skildrar förf. mer ingående i sin inledning och i kap. 1-3 i
avhandlingen. I kap. 3 redogör hon också kort för svenska inslag i
Misiones ortnamnsskick (Villa Svea, Picada Sueca) och för bl. a. skolans, kyrkans och föreningslivets roll som språkbevarande faktorer. I
kap. 2 ges vidare en översikt av det inspelade material från Misiones som
den senare språkanalysen (i kap. 5 och 6) grundar sig på. Här presenteras
också en enkät om språkanvändning och språkattityder och de olika
språktest som förf. utförde vid kortare återbesök i Misiones 1976 och
1979. Resultaten av dessa kompletterande undersökningar redovisas
slutgiltigt i kap. 7.
Inspelningarna har formen av intervjuer eller samtal med sammanlagt
102 svensktalande personer i antingen Misiones (merparten) eller bland
de kvarboende i Brasilien. Som intervjuare har förf. och hennes make
fungerat. De 71 originalbanden har en sammanlagd speltid på 30 timmar
och tillhör numera samlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsa-
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la. En komplett förteckning — med vissa personuppgifter — över vilka
talare som finns på varje band hittar man i bokens bilaga 1.
Syftet med avhandlingen sägs i inledningen (s. 12) ha varit att ge en
dokumentation av den levande svenskan i Misiones — innan den försvinner. »Förhoppningsvis», fortsätter förf., »kan den också bidra till en
mera generell beskrivning av vad som händer med ett litet, från början
något heterogent immigrantspråk, då det möter det nya hemlandets
språk.» I huvudsak är genomgången av inspelningarna upplagd så att
kap. 5 behandlar frågan om Misiones-svenskans heterogenitet, dvs, hur
mycket av dialektal variation bland immigranterna som fortfarande återstår, medan kap. 6 går in på hur svenskan påverkats av mötet med andra
språk i Misiones.
För den första undersökningen begränsas materialet till 80 talare —60 i
Misiones och 20 i Brasilien, för språkkontaktkapitlet renodlas materialet
ytterligare: bara de 60 Misionesinformanterna analyseras. I alla resultatkapitel jämförs talarna könsvis, åldersvis men framför allt generationsvis. Generationsuppdelningen är med små modifikationer den som
Einar Haugen tillämpade i sitt stora arbete om norskan i Amerika
(Haugen 1953). Invandrare ur Gen.1 är födda i Sverige, de ur Gen.2 är
födda i Sydamerika och barn till Gen. 1, och de ur Gen.3 är födda i
Sydamerika och barn till Gen. 2. Sedan delas varje generation in ytterligare i a och b, men det kan vi tills vidare bortse ifrån. Som en mer
levande illustration av vad som skall detaljgranskas i kap. 5 och 6 bjuder
förf. i kap. 4 på utskrifter av några korta partier ur inspelningar med en
talare ur Gen. 1, en ur Gen. 2 och fyra ur Gen. 3. Språket i dessa utdrag
kommenteras rätt ingående och några tendenser till generationsskillnader dras fram. Förf. betecknar i en sammanfattning den första talaren
som rent svenskspråkig, den andra talaren som balanserat tvåspråkig
och de fyra representanterna för Gen. 3 som spanskspråkiga men med
bibehållen om ock reducerad svensk kompetens.
I kap. 5 behandlas generationerna 1, 2 och 3 var för sig. Informanterna
i Gen. 1 delas i sin tur upp i sådana som utvandrat från Norrland, sådana
som är födda i Stockholm och övriga — i första hand några smålänningar
och finlandssvenskan För varje sådan grupp kontrolleras förekomsten
av ett antal för utflyttningsregionen typiska språkdrag. Hos talarna i
Gen. 1 tycker sig förf. finna en viss homogeniseringstendens. Analysen
pekar också på att det främst är stockholmarna som varit normgivande i
den nya språkgemenskapen. Talarna i Gen. 2 prövas med avseende på i
vilken utsträckning stockholmska resp. norrländska särdrag är för handen. Variationen visar sig vara stor, och utpräglat dialektala drag uppträder sparsamt. Språket sägs ha åtskilliga äldre reminiscenser och i en del
avseenden mellansvenska förtecken. Uttunnade supradentaler, bilabialiserat v och tunt 1 tolkas som påverkan från spanskan. Viss språklig
5-879037 Sv. Landsmål
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osäkerhet märks tydligast i verbböjningen. Om Gen. 3 konstateras att
materialet varit för knappt. Vad som säkert framgår är att samma tendenser till spanskpåverkan som i Gen. 2 här är närapå helt genomförda.
Kap. 6, »Påverkan från språk 2» (dvs, huvudsakligen spanskan), börjar med en inventering av fonologiska interferenser i inspelningarna,
t. ex. förlust av accent 2 och aspirerade initiala klusiler. Här är generationsmönstret rätt tydligt. Intressant är att accent 2 bibehålls ända in i
Gen. 3 medan en övergång till bakre sj-ljud kan iakttas redan hos många
talare ur Gen. 1. Allmänt gäller att de svenska vokalerna visar bättre
motståndskraft mot påverkan än konsonanterna. Resten av kapitlet ägnas åt lexikaliska överföringar och kopieringar (dvs, direkta inlån resp.
översättningslån). En förteckning har upprättats på över 500 olika inlån i
inspelningarna, och av dem återges på s. 107-110 de ord som återfunnits
hos fler än en av informanterna bosatta i Misiones. Syntaktisk påverkan
behandlas också liksom de inlånade ordens morfologiska anpassning.
Tilldelar man t. ex. de inlånade substantiven utralt eller neutralt genus?
(Svaret är utralt.) Mängden lexikaliska inlån visar sig inte stå i något
enkelt samband med talarnas generationstillhörighet.
För enkäten och testen i kap. 7 har bara delvis samma personer
anlitats som medverkade i inspelningarna. Den kompletta listan över
försökspersoner hittar man i bil. 2. Större omsorg än vid inspelningarna
har nu lagts på att få ett någorlunda representativt stickprov ur populationen 'svensktalande i Misiones'. I enkäten (bil. 3) fick informanterna
bl. a. uppskatta sina färdigheter i att förstå, tala, läsa och skriva såväl
svenska som spanska; man skulle ange de bägge språkens användningsområden dels under uppväxttiden, dels vid undersökningstillfället, och
man ombads uppge vilket språk man helst uttryckte sig på — inte minst
språkpreferensen visade starkt samband med generationstillhörighet.
Ett identifikationstest och godtagbarhetstest redovisas också — bägge
inspirerade av Hasselmos bok Amerikasvenska (Hasselmo 1974). I det
förra fick informanten höra en konstruerad svensk text med ett stort
antal i Misiones-svenskan vanliga inlån, och uppgiften var att signalera
vad som verkade osvenskt. Texten är återgiven i bil. 4. Svårast att
identifiera som främmande för svenskan var naturligt nog kopieringar,
t. ex. gå för 'fara' och hög för 'lång (om person)'. De accepterades av
nästan alla. Resultatet på testet korrelerar inte märkbart med vare sig
kön, ålder eller generation hos försökspersonerna. I godtagbarhetstestet
mötte försökspersonerna både spanska och några svenska ord och
konstruktioner insatta i svenska kontexter, och man skulle uppge om
man själv kunde uttrycka sig på det sättet eller om man hade hört andra
göra det. Betydande skillnader framkom mellan det man uppfattade som
eget och andras språkbruk — för egen del tillämpade informanten en
avgjort strängare norm än vad man var beredd att tillskriva andra. Åter
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visade sig toleransen mot kopieringar vara större än mot direkta överföringar. Här blev också generationsmönstret det väntade: flera ur Gen. 3
accepterade sådant som inte godtogs i Gen. 1.
Slutligen utfördes ett lexikaliskt test som avsåg att mäta den aktiva
behärskningen av rätt traditionell svensk vokabulär. Ett antal illustrationer ur de bägge klassikerna Sörgå'rden och I Önnemo visades för informanten. Hans eller hennes uppgift var att på svenska benämna så många
företeelser och verksamheter som möjligt, t. ex. balja, betsel, väver — vid
bedömningen gavs utrymme också för dialektala uttryck. De 132 förekommande lexemen (med godkända varianter) förtecknas i bil. 6. Även i
det här momentet var sambandet med försökspersonernas generationstillhörighet uppenbart. Ordkunskapen visade sig också vara bättre bland
kvinnor än bland män. En plansch av 15 utgjorde därvid ett undantag —
den hade med hästar att göra.
En kort avslutning på hela avhandlingen (s. 164) utmynnar i en dyster
profetia om Misiones-svenskans vidare öden. »Svenskan fortlever inom
ganska små marker. Språkdöd av brist på talare blir ett faktum inom en
inte alltför avlägsen framtid. [...] Svenska språkets hundraåriga existens
på den sydamerikanska kartan blir därmed historia.»

2. Några kritiska synpunkter
Som väl framgått av mitt referat är Misiones-svenska en synnerligen
innehållsrik bok. Den behandlar ett intressant och ganska krävande
ämne, och den bygger på ett stort material som förf. själv samlat in och
analyserat ur en rad olika aspekter. Konkretion och personligt engagemang präglar framställningssättet och gör att läsaren aldrig behöver vara
i tvivel om att avhandlingen är upplevd och bara i begränsad utsträckning ett resultat av skrivbordsstudier. Talrika citat och exempel ur
materialet bidrar också till att den verklighet som skildras känns levande.
2.1 Ett panorama utan sammanhang
Nästan som en paradox framstår det att Gunvor Flodell i sin välmatade
framställning inte anslagit mer utrymme åt att tala om varför hon på
detta sätt har fördjupat sig i Misiones-svenskan eller vad alla olika
delstudier egentligen är tänkta att närmare illustrera. Värdet i att »detta
språk dokumenteras innan det försvinner» (s. 12) är lätt att inse, men det
är en motivering som strängt taget bär bara över inspelningsarbetet. All
den rätt omständliga analys som upptar huvuddelen av avhandlingen får
läsaren bäst han kan själv försöka inordna under det svepande sidosyftet
att »bidra till en mer generell beskrivning av vad som händer med ett
litet, från början något heterogent immigrantspråk, då det möter det nya
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hemlandets språk» (ib.). Nog hade det varit på sin plats med en långt
utförligare målbeskrivning och en utvecklad teoretisk stomme som kunnat få de många delundersökningarna att naturligt hänga ihop. Rimligtvis
bör det under åtminstone någon fas av planeringsarbetet ha funnits
hypoteser och tankar kring detta, men jag misstänker att resultaten
sedan inte blev så entydiga som förf. hoppats, och att hon i det läget
valde att tona ned ambitionerna genom att göra så litet väsen som möjligt
av sina ursprungligen ställda frågor. Det är synd, för får man inte veta
vad en viss mätning från början avsåg att belysa går det heller inte att dra
särskilt konstruktiva slutsatser av det många gånger negativa utfallet —
t. ex. att hypotesen var felaktig eller metoden otillräcklig.
Detta gäller i högsta grad den detaljerade genomgången av olika
dialektala rester i de inspelade personernas svenska (kap. 5). Vad var
syftet med den? Inte gärna att komplettera beskrivningen av de gamla
dialekter och stadsmål som utvandrarna bröt upp ifrån men kanske
konserverade i sin sydamerikanska isolering, för i så fall borde analysen
inte ha begränsats till en uppsättning redan välkända dialektmarkörer.
Snarare var väl tanken att under närapå experimentella betingelser kunna rekonstruera ett Sekelskiftessverige i miniatyr och där studera dialektutjämningens mekanismer. Vad händer när folk med olika ursprungsmål kommer samman i en ny gemenskap — avtar den språkliga variationen efter hand och efter vems språk sker i så fall anpassningen? Finns en
tendens till att något slags standardspråk uppstår och får det en prägel av
riksspråket hemma i Sverige? På goda grunder kunde förf. hoppas på
besked i sådana här frågor eftersom omständigheterna var så gynnsamma de kan bli: utvandringen kännetecknades av att vara koncentrerad
både i tid och till ett fåtal regioner, de som flyttade var mestadels
oskolade personer som vanligtvis haft liten erfarenhet av det offentliga
språket i Sverige, invandrarnas nätverk i den nya miljön blev täta och
kontakterna med hemlandet var ytterst sparsamma. Nu blev resultatet
av analysen ganska svårt att tolka, men förf. tycker sig antagligen inte
behöva förklara vad det kan bero på just för att hon heller inte redovisat
sina avsikter med undersökningen. Mer av sådana kringresonemang
hade kunnat göra denna intressanta delstudie ännu mer givande.
Två förhållanden som efter min mening kan ha medverkat till den
splittrade bilden är å ena sidan att utvandrargrupperna var urbana och i
hög grad rörliga redan före emigrationen, å andra sidan att stockholmarna råkade både vara först på plan (redan 1868-69 utvandrade ett 100-tal
svenskar från framför allt Stockholm) och ha numerär dominans i de
stora kontingenter som senare följde efter. Det första gör att man inte
vågar räkna med så stor dialektal variation ens i utgångsläget och det
andra att riksspråkets ställning i den svenska kolonin blir svårbedömd i
och med att den rikssprå'ksnära stockholmskan var flertalets modersmål
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— och det alldeles oberoende av den eventuella prestige som rikssvenskan kan ha åtnjutit.
2.2 Kopplingen till tidigare forskning

Till bristen på sammanhang och teoretisk förankring bidrar också avhandlingens påfallande svaga anknytning till vad som tidigare uträttats
inom den livaktiga språkkontakts- och tvåspråkighetsforskningen. Några
exempel skall få visa vad jag menar.
Rent allmänt hade det nog berikat undersökningen att som avstamp
redovisa en kritisk forskningsöversikt över vad som skrivits om svenskan (och för all del också norskan) i Nordamerika. Säkert hade det också
varit tacksamt att ställa emigrantsvenskans skilda öden emot vissa djupgående olikheter mellan utvandringen till Syd- och Nordamerika (se
Runblom 1976). Medan den förra utgick från städerna omfattade den
senare mest folk på landet; den förra var geografiskt koncentrerad — den
senare rätt spridd; den förra inbegrep ofta hela familjer — den senare
enstaka personer; den förra attraherade de sämst ställda (p. g. a. fria
överresor) — den senare skiktet ovanför; den förra utvandringen hade
politiska övertoner vilket knappast karakteriserade emigrationen till
USA; Sydamerikafararna drabbades av motgångar och inom gruppen
förekom allvarliga motsättningar — utvandrarna till Nordamerika hade på
det hela taget en lättare uppgift. Alla dessa faktorer kan ha spelat en roll
för viljan och förmågan att bevara svenskan, och det hade varit utomordentligt intressant om denna jämförelse åtminstone hade antytts. Allt vi
får veta är (s. 125): »Det språkliga trycket från språk 2 har varit större för
den svensktalande gruppen i Misiones än för motsvarande grupper av
svenskar och norrmän i USA, så stort att deras svenska blivit påverkad.»
Ur Hasselmos bok Amerikasvenska har annars mycken inspiration
hämtats, men jag saknar ett försök att tillämpa hans tes om »ett ordnat
val av språkdrag» (Hasselmo 1974 : 43ff.) — en modell över de tillåtna
kombinationerna av element ur språk 1 och språk 2. Att Misiones-svenska på ordnivå kan tänkas följa samma regler framgår av ett uttalande på
s. 130: »Uteslutande rör det sig om inlån av sp. /port. [spansk / portugisisk] stam som förses med svenska böjningsändelser och på så sätt fogas
in i det svenska mönstret, vilket gäller både substantiv och verb.» (Se
också s. 47 och 53.) Likaledes värd att överta från forskningen om
amerikasvenskan hade varit Hedbloms (1975 : 52ff.) hypotes om vad som
bestämmer vilka lexem invandrarna lånar från det nya hemlandets språk
(problemet diskuteras i avsnitt 6. 4): man bör inte bortse från att det
utom beteckningar för t. ex. naturfenomen, institutioner och verksamheter som aldrig var aktuella i utvandringsmiljön kan gälla också mycket
välkända företeelser som emellertid haft skilda uttryck i de inblandade
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svenska dialekterna. Det motsvarande ordet i värdlandets språk erbjuder
då helt enkelt en smidig lösning på dialektsplittringen inom gruppen (jfr i
amerikasvenskan ord som fensa, cutta och sjacka).
Någon systematisk undersökning av språkväxling i det inspelade materialet har inte utförts (och hade nog krävt en annan typ av inspelningar
— samtal mellan tvåspråkiga Misiones-svenskar hellre än intervjuer), men
däremot togs frågan upp i enkäten och behandlas i ett kort avsnitt på
s. 140f. (Att språkväxling på s. 153 och 155 kallas språkbyte resp. språkblandning är förvirrande — och naturligtvis olämpligt eftersom de termerna har andra innebörder.) Med tanke på den utbredda tvåspråkigheten
bland åtminstone andra och tredje generationens invandrare hade problemet förtjänat mer uppmärksamhet och kunde — i ljuset av senare års
forskning — också ha givit intressanta resultat. Som en »omöjlig konstruktion» i Misiones-svenska betecknas på s. 150 gastos enorma (med
svenskböjt adjektiv efter spanskt substantiv), och det är en sådan uppenbar bekräftelse av Shana Poplacks 'equivalence constraint' (Poplack
1982: 12f.) att hänvisningen lyser med sin frånvaro. Poplacks regel säger
bl. a. att om nominalfrasen i det ena språket bildas med framförställt
attribut och i det andra med efterställt så kan språkväxling inte inträffa
mellan substantivet och dess bestämningsord.
De svenska nätverkens betydelse för språkbevarandet i Misiones
nämns flera gånger (se t. ex. s. 88 och 138). Under de förhållandena är
det anmärkningsvärt att referenser saknas till både Leslie Milroys Belfast-studie (Milroy 1980) och Susan Gals undersökning av ungersk-tysk
tvåspråkighet i ett hörn av Österrike (Gal 1979), där nätverken spelar en
central roll i beskrivningen av den språkliga variationen. Mycket tyder
på att nätverket också i Sydamerikas svensktrakter hade varit en lämplig
analysenhet, men det utnyttjas aldrig på allvar av Gunvor Flodell. Att
Joan Rubins (1968) klassiska undersökning av diglossin i Paraguay förbigås med tystnad förvånar.
Språkdöd är ett begrepp som förekommer i avhandlingen, men den
forskning som finns på området (se t. ex. Dressler & Wodak-Leodolter
1977 och Dorian 1981) har knappast avsatt spår i undersökningens
uppläggning. Något sammanhängande om språkdöd sägs först i avslutningen, där tidigare framlagda analysresultat nu tolkas som (i och för sig
intressanta) tendenser till grammatisk reduktion och monostilism i den
svenska som överlevt i Misiones. Det är också rimligt att det kan ha
verkat accelererande på språkbytet om den svenska som så småningom
stod till buds inte längre var funktionell och utgjorde ett intakt system.
En annan viktig sida av språkdödsproblemet som förf. inte alls kommer
in på är i vilken mån de tillgängliga sista resterna av den döende
svenskan i Misiones kan tänkas ge en falsk bild av såväl språkets
struktur som dess funktion när svenskan en gång stod i sitt flor. Att
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denna fråga inte tas upp är märkligt både för att den har samband med
hur man skall betrakta Misiones-svenskans tidigare status som egen
språkart och för att detta problem faktiskt utgör huvudtemat i Nancy
Dorians (1977) uppsats om språkdöd, som förf. åberopar i avslutningen
(s. 100).
2.3 Den Misiones-svenska talgemenskapen och urvalet av informanter

Sin beskrivning av Misiones-svenska bygger alltså Gunvor Flodell på
analyser av inspelat tal från inte mindre än 80 svensktalande i Misiones
och det angränsande området Rio Grande do Sul i Brasilien. Det är inget
litet urval om man också tar hänsyn till att hon vid samma tid (1974)
uppskattar de svensktalande i Misiones till totalt sett 438 personer. I den
skattade populationen och ännu mer i det undersökta stickprovet överväger äldre och kvinnor. Medelåldern för samtliga inspelade informanter
ligger så högt som på 70,3 år (i tabellen på s. 23 står felaktigt 60,92).
Kanske är denna sneda fördelning naturlig, men jag kan inte helt frigöra
mig från misstanken att urvalsförfarandet i någon mån gynnat personer
som tillhört nätverket kring svenska kyrkan. Att populationen svensktalande inte är lätt att avgränsa är förf. annars väl medveten om. På s.26
förtydligar hon att med svensktalande här har menats »personer som har
allmänt känd, faktisk förmåga att kommunicera på svenska i en vardaglig, enkel samtalssituation. Denna förmåga har i de flesta fall observerats
av mig direkt. Delvis har jag dock måst lita till annan vittnesgill, i Sverige
född persons utsaga». Naturligtvis skulle det ha varit intressant om
försöken att definiera undersökningspopulationen också hade förenats
med en principiell diskussion om vad för slags talgemenskap Misiones-svenskarna under olika perioder utgjort (här finns också en internationell debatt att knyta an till, se t. ex. Romaine 1982). Med delvis andra
kriterier än aktiv svenskbehärskning (t. ex. tätheten i kommunikationen
eller gemensamma språksociala värderingar) är det tänkbart att den
naturligaste gruppen av Misiones-svenskar hade kunnat omfatta både
fler och färre än de 422 individerna i tabell 2 : 3 (avser nu läget 1976).
För bedömningen av dialektblandning i informanternas svenska
(kap. 5) var det givetvis nödvändigt att analysen begränsades till personer som ännu hade hygglig förmåga att tala detta språk, men i alla andra
undersökningar och test är en sådan inskränkning mycket mindre

Felet är av samma art som i tab. 1 : 2, men i det fallet har uppgifterna hämtats ur annan
källa. Tabellen anger för år 1903 den genomsnittliga arealen per invandrad familj i Misiones
till 5,1 ha, vilket man får om man beräknar medelvärdet av varje nationalitets resp.
medelvärde utan att ta hänsyn till att t. ex. polackerna är representerade med 810 familjer
men engelsmännen med bara en. Ett viktat medelvärde säger rimligtvis mer och blir för
tab. 1 : 2 6,1 ha.
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självklar och ibland alldeles onaturlig. Av svaren på enkätundersökningen framgår dessutom att enstaka informanter trots allt hade rätt dåliga
svenskkunskaper, framför allt informant E50 som varken läser eller
skriver svenska och som »med någon svårighet» förstår talad svenska
men själv talar bara »några ord» (s. 133). Uppenbarligen ingår i stickprovet åtminstone en som inte uppfyller populationens krav, och redan det
gör det aningen svårare att generalisera resultaten.
Mest egendomligt verkar det att begränsa undersökningen till svensktalande när det blir fråga om attityder till svenskan. En fråga i enkäten
kommenteras på s. 144: »Rent allmänt är alltså svenskans prestige hög i
Oberå med omnejd, och något förakt för svenskan kan alltså inte ligga
bakom dess tillbakagång.» Mig förefaller det tvivelaktigt att dra sådana
slutsatser av svar som avgivits enbart av dem som i huvudsak behållit
svenskan. Misiones-svenskar som gjort andra erfarenheter och mer eller
mindre till följd av det valt att övergå till spanskan är exkluderade ur
populationen och har inte fått komma till tals i enkätundersökningen.
För en korrekt kartläggning av svenskans roll i Misiones borde efter
min mening populationen ha definierats demografiskt och inte språkligt.
Alla utvandrade svenskar och deras ättlingar skulle ha bildat population
varefter en av forskningsuppgifterna hade varit att ta reda på hur många
som ännu behärskade resp. använde svenska och vilka utomspråkliga
faktorer som mest av allt påskyndat en övergång till spanskan. Om det
sista bör rimligtvis först och främst de som inte längre är svensktalande
veta besked. Till författarens försvar måste jag dock erinra om att
fältarbetet var förlagt till ett område som med avseende på folkbokföring
och allmänna kommunikationer inte kan jämföras med vad vii Sverige är
vana vid.
Någon antydan om hur den rent demografiska svenskpopulationen tar
sig ut vill antagligen tabell 3 : 4 (s. 38) ge. För vardera Gen. 1, 2 och 3
redovisas där antalet svenskar! svenskättlingar (oberoende av språk)
som gift sig inom resp. utom den egna etniska gruppen. Men förutom att
tabellen inte tar med ogifta personer måste siffrorna för åtminstone
Gen. 3 också vara kraftigt underskattade. I Gen. 1 ingår 158 personer
(varav 72% gift sig med svenskar / svenskättlingar), till Gen. 2 hör 310
personer (varav 26% gift sig svenskt), men i Gen. 3 hittar man bara 104
personer (med 22% svenskgiften). Gissningsvis har minst en fördubbling
av antalet svenskättlingar ägt rum också mellan generation 2 och 3 varför
den låga totalsiffran för Gen. 3 nog närmast vittnar om brister i statistiken över dem som gift sig utanför svenskgruppen.
Om informanterna i undersökningen har jag i övrigt mest de tekniska
anmärkningarna att det är svårt att identifiera samma individ när han
eller hon återkommer i olika avsnitt av avhandlingen och att man som
läsare får problem med att t. ex. familjevis hålla ihop grupper av infor-
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manter, även om sådana självfallet är av stort intresse i ett samhälle där
individuella nätverk kan spela en avgörande roll för språkvalet. Att
första generationens svenskar delas in i la och Ib beroende på om de
anlände till Sydamerika före eller efter 12 års ålder är berättigat — bara de
förra har haft en chans att lära sig spanska mer som ett förstaspråk; och
att andra generationens svenskättlingar delas in i 2a och 2b beroende på
om bägge eller bara en av föräldrarna är född(a) i Sverige (eller Finland) är
också motiverat. Men med dessa växlande beteckningssätt är det inte
längre sagt att de som tillhör Gen: 2b är barn till invandrare ur Gen. lb,
och med det går en av poängerna med Haugens ursprungliga generationsuppdelning förlorad (se Haugen 1953 : 334). I Haugens undersökning kom åldern vid invandringstillfället att poängteras ytterligare genom
att förstagenerationarnas invandringsår betraktades som deras födelseår.
Senare forskning (Klein & Dittmar 1972: 204f.) har bekräftat att en
invandrares språkliga anpassning i mycket hög grad beror av vid vilken
ålder han eller hon anländer, men av detta gör inte Gunvor Flodell mer
än vad som direkt ges av uppdelningen på Gen. la och lb.
Närmast förödande för läsarens möjlighet att hålla ordning på medverkande försökspersoner är bristen på systematik och konsekvens i fråga
om informantsigna. Dels förekommer deltagarna i enkätundersökningen
som en serie med beteckningen El—E56 (numreringen hänför sig nog till i
vilken ordning personerna besvarat enkäten, för den har inte samband
med vare sig ålder eller generation), dels har varje person som spelats in
på band tilldelats ett signum som t. ex. Arg 40HK, där Arg ( = Argentina)
står för det land som personen vid undersökningstillfället var bosatt i
(alternativet är Bra = Brasilien), 40 är ordningsnumret på det band personen är inspelad på och HK är vederbörandes initialer. De 15 informanter som både är inspelade och har besvarat enkäten uppträder förstås
under dubbla beteckningar (och bilaga 2 gör det möjligt att identifiera
t. ex. E25 och Arg4OHK som samma individ). Men varför inte ge varje
informant sitt unika signum och gärna ett som direkt avslöjade t. ex.
generationstillhörighet och kön? Bandnumret har man som vanlig läsare
knappast intresse av. Till råga på allt förekommer samma individ ofta på
flera band och skulle då få som fullständigt signum t. ex. Arg 4-5, 14, 54,
56, 685H. Sådana uttryck rationaliseras dessbättre men utan tillstymmelse till konsekvens eller förklaring. Jag har antecknat följande varianter:
ArgmflFE (s. 60), Bra25-2810 (s. 66), Arg32CE (s. 78, trots att CE egentligen finns på både band 32 och 33), Arg12 / 13 / 65EZ (s. 100) och
Arg12. . .EZ (s. 183). Att bandnumren över huvud taget anges beror antagligen på att informanter med identiska initialer behöver kunna skiljas åt
(t. ex. AH återkommer hos 4 personer, GH, EP och HS hos vardera 3).
Mycket osmidigare än så här hade det problemet dock svårligen kunnat
lösas. Dessa otympliga talaridentifikationer borde inte ha fått bli mer än
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ett provisiorium under själva fältarbetet. Förf. lägger ytterligare sten på
börda när hon i informantlängden i bil. 1 också förtecknar ett tjugotal
personer som aldrig utnyttjas i avhandlingen. Men precis vilka de är får
man inte veta.
På flera ställen i boken visar motstridiga uppgifter om informantantal
att det inte bara är läsaren som har problem med att överblicka försökspersonerna, här ges bara 3 exempel: Medan genomgången av första
generationens talare på s. 60-72 upptar 13 personer av vardera Gen. la
och ib (en formulering i not 5: 14 kan möjligen tolkas så att vardera
generationen har 14 representanter) redovisar tabell 2: 2 (s. 25) 12 personer ur Gen. la och 14 ur Gen. ib. I samma tabell anges antalet andra
generationens män och kvinnor i Argentina till 16 resp. 20 men enligt
s.78-79 är de 15 resp. 19. För Gen. 3 upplyser tabell 2 : 2 om att 1 man
och 5 kvinnor ingår i samplet, men enligt tabell 5 :5 på s. 94f. är antalet 1
man och 6 kvinnor. Detaljfel av det här slaget inverkar självfallet inte på
undersökningens slutsatser, men de irriterar genom att vara så pass
många.
Om det inspelade materialet vill jag efter stickprovsvis avlyssning
gärna tillägga att det håller acceptabel teknisk kvalitet och framför allt
ger rika prov på både informativa och levande samtal.
2.4 De olika delundersökningarna
Som framskymtade redan i mitt referat av boken är det analysen av
inspelningarna som väger tyngst i Gunvor Flodells avhandling. På det
hela taget får hon här ut förvånansvärt mycket av sitt ganska ostrukturerade material, både när det gäller dialektal variation och i fråga om
återkommande inlån från värdlandets språk. De övriga test hon genomfört ger mycket mindre utbyte och håller ojämn kvalitet. För dessa kan
också en allmän anmärkning riktas mot hur redovisningen disponerats.
Jag ser inga fördelar med att testen i detalj presenteras redan i avsnitt 2.2
medan man får vänta på resultaten ända till kap. 7. Hade redogörelsen
för testen hållits samman skulle man som läsare ha besparats den repetition av förutsättningarna som nu blir nödvändig innan man är mogen att,
125 sidor senare, ta del av resultaten. (Till bättre disposition hade det
också bidragit om andra kapitlets not 3 — med notationsnyckeln till
utskrifterna — i stället kommit i kap. 4.) I det följande skall jag kort
diskutera de olika delundersökningarna och särskilt det jag uppfattar
som brister hos dem. Om enkätundersökningen har jag inte mer att
tillägga, och testen skall jag behandla i klump i avsnitt 2.4.3.
2.4.1 Dialektal variation i inspelningarna
För att alltså studera hur mycket av sin ursprungsdialekt som invandrare
från olika delar av Sverige har behållit i den sydamerikanska exilen
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använder Gunvor Flodell sig av en kvalitativ metod med smak av både
dialektologi och sociolingvistik. Hon väljer ut ett rätt stort antal språkdrag som har en för t. ex. Norrland eller Stockholmstrakten karakteristisk variant och går sedan igenom inspelningarna på jakt efter dessa
former. Det kan gälla tje-ljud med t-förslag (äldre norrländska) eller
han I hon om sakord (allmänt dialektalt och arkaiserande) eller uttal med
e av ord som läsa (stockholmska). För varje informant markeras i
tabeller med + om varianten förekommer, med — om den inte gör det och
med (+) om varianten uppträder i växling med motsvarande riksspråksform (dvs. tje utan t-förslag, den resp. läsa med ä-uttal).
Med den särskilda markeringen för växling följer att även riksspråksformerna på bandet måste excerperas, och därmed är också språksociologins variabelbegrepp infört med de ytterligare krav på precision i
definitioner och mätningar som det ställer. Nu räcker det inte med att för
en viss informant ange frånvaron av tjockt 1 med minus i L-spalten, utan
också alternativet lucka måste övervägas, om inspelningen nämligen
saknar ord där tjockt / över huvud taget är möjligt. Alltså krävs noggranna definitioner av alla variabler — beskrivningar av i vilka ord eller
ställningar växling kan förekomma. Helst borde en variabel inom sig
själv också vara så enhetlig att det man påstår om en talares variantval
har giltighet för variabelns hela domän. Exempel på en oenhetlig variabel
i undersökningen är bl.a. best. f. utrum sg., där som dialektvarianter
jämställs höna, maskin och fotn gentemot riksspråkets hönan, maskinen
och foten. Det är för mig lika naturligt att i best. f. säga fotn och station
som det är mig främmande att säga skola eller höna. Påståendet på s. 63
att jag i min Burträskundersökning (Thelander 1979 : 86ff.) funnit bortfall
av ändelserna arlerlr i 87% av alla presensbelägg är oriktigt. Siffran
gällde bara presensformer på rsv. -er. Just strävan efter en enhetlig
variabel fick mig att redovisa dessa för sig eftersom ändelsebortfallet vid
t. ex. verb på -ar visade sig stanna vid c: a 20%.
Också sammanställningen av olika språkdrag i en tabell gör emellanåt
ett splittrat intryck. Kanske tänker man inte så mycket på det i fråga om
de med plus markerade varianterna (i tab. 5 : 3 kan + dock symbolisera
både stockholmskt — sammanfall elä — och icke stockholmskt — dialektalt / spanskt uttal kw, tw, sw), men däremot spretar de motsvarande
minusalternativen åt flera olika håll; de kan representera icke-norrländskt talspråk, allmänt riksspråk, strängt skriftspråk och spanska, och
man har svårt att ens i teorin föreställa sig hur de skulle kunna kombineras i någon svenskspråkig persons tal. Många varianter betecknas med
en jokerterm som folkspråkliga (enl. not 6 i kap. 4: »drag som har stor
utbredning men inte är accepterade i standardspråket»), och det är ett
praktiskt och bra begrepp om man på s. 45 rättar anomalin »folkspråklig
rikssvenska». För alla tabeller i kap. 5 gäller att de hade blivit betydligt
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lättare att läsa om språkdragen i tabellhuvudet inte angivits bara med en
siffra utan med hjälp av någon genomskinlig förkortning.
Det behövs inga vidlyftiga kontroller för att man skall finna onöjaktigheter i språ' kdragsanalysen. Det räcker med att jämföra resultaten för
informanterna Argl9HS och Arg39KN i tabellerna 5: 1 och 5 : 4 med de
korta proven på samma personers utskrivna tal i kap. 4. I det första fallet
påstår tabellen att formen int och han/hon om sakord är allenarådande i
personens tal, men det utskrivna brottstycket ur intervjun har belägg på
både inte och denn (s. 40f.); i det andra fallet anger tabellen att främre
sje-ljud liksom neutrum pl. på -al -ena saknas, medan däremot enklis av
pronomen och uttalet te av till har använts genomgående, men i utskriften (s. 43f.) hittar man själv (i växling med xälv), barna, fö honom (i
stället för för'n) och till. Av sammanlagt 25 jämförelsepunkter (10
språkdrag i det första fallet och 15 i det andra) visar sig alltså tabellerna
ha felaktiga uppgifter på 6, och detta trots att bara ett kort avsnitt ur
resp. inspelning har kontrollerats och trots att jämförelsen inte gjorts
mot en kritisk avlyssning av banden utan mot två av förf. själv auktoriserade utskrifter. Min slutsats är att tabellerna i stort sett är pålitliga när
frågan gäller om ett dialektdrag förekommer eller saknas i en inspelning
men knappast vad beträffar uppgifterna om förekomst eller inte av den
omarkerade riksspråksvarianten. Den krävande analysen har inte förf.
varit mäktig, och hon borde ha valt att redovisa sina resultat på ett
mindre anspråksfullt sätt. Att hon också själv ibland tvivlat på sina data
tycker jag man anar i några formuleringar som närapå är utmanande i sin
vaghet, t. ex. på s. 67: »Beläggen avser några förekomster av språkdraget», s. 68: »I första hand har endast ord med lång vokal tjänat som
testord» och på samma sida: »Kakuminalt 1— i viss utsträckning beaktat
även utanför initiala konsonantförbindelser — finns belagt hos AH» (mina
kursiveringar).
I sina kommentarer och i tolkningen av resultaten är Gunvor Flodell i
den här delundersökningen föredömligt försiktig. Hon har uppenbarligen
varit fullt medveten om de många svårigheter som en sådan här analys
medför. Det är nästan omöjligt att gardera sig mot att de ljud eller former
man från början tillskrivit en viss region inte förekommer också i andra
dialekter, och det är inte ovanligt att de uttal och konstruktioner som
man spontant uppfattar som interferens från värdlandets språk (aktuellt
framför allt i kap. 6) vid närmare granskning visar sig ha stöd också i en
eller annan dialekt i hemlandet.
2.4.2 Lån och interferens

Hur Misiones-svenskan påverkats av spanska, portugisiska och guarani
undersöker Gunvor Flodell som nämnts i kap. 6, och hon koncentrerar
sig i tre olika huvudavsnitt på fonologi, lexikon och syntax. Den tydligas-
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te bilden visar det fonologiska inflytandet, och tendenserna sammanfattas på ett bra sätt i en implikationsskala på s. 100f. Skalan ordnar i
huvudsak informanterna generationsvis och de 13 studerade interferensfenomenen efter tilltagande förekomst — från förlusten av accent 2, över
spanskfärgat uttal av svenska vokaler, till förlusten av särsvenska konsonantljud som supradentaler, aspirerade klusiler i initial ställning och
främre sje. Av någon anledning avstår förf. från att i tabellen maximera
implikationsmönstret men medger på s. 103 att det »skulle framträda
ännu tydligare, om man lät språkdrag nr 4 och 6a byta plats». Den
omkastning som i själva verket avses är nog den som resulterar i språkdragsfölj den 3, 6a, 4, 5, 6b, dvs. 6a (bilabialisering av initialt v) skall
placeras före — men inte byta plats med — 4 (tje-uttal med t-förslag).3
Bägge dessa språkdrag kan också illustrera de problem man råkar ut för
när ett och samma uttal både tillhör spanskan och förekommer i svenska
dialekter. Jag har inte funnit exempel på att förf. i sådana fall gjort sig
skyldig till övertolkningar.
Hur starkt sambandet är mellan informanternas generationstillhörighet
och inslaget av osvensk fonologi i deras tal kan man visa med följande
uppställning:
Generation Genomsnittligt rangnr i implikationsskalan
la
8,3
11,4
lb
28,4
2a
40,5
2b
49,0
3a
3b
53,0
Bakom analysen av lexikaliska lån ligger ett stort arbete som bl. a.
innefattat en fullständig excerpering av alla icke-svenska ord i inspelningarna. En komplett förteckning finns deponerad på ULMA tillsammans med ljudbanden, och den har jag haft tillgång till. I avhandlingen
fördelas orden dels på långivande språk (c : a 85% har riks spanskt ursprung), dels på form av lån (överföringar — med stark dominans, kopieringar och hybridbildningar), dels på ordklasser (lånorden är till 71%
substantiv) och dels (s. 124) på olika ämnesområden. Mest spännande av
lånorden är förstås de som ofta återkommer och hos flera informanter
eftersom de med viss rätt kan antas vara integrerade i Misiones-svenskan. Med intresse läser man därför den nästan tre sidor långa listan
över lånord som noterats hos mer än en informant, och man finner att
3 Oriktig ordningsföljd i en implikationsskala möter man också i tabell 7: 15 (8.152) där
frågorna 53 och 56 skall placeras till vänster om frågorna 64 och 43.
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orden chacra 'mindre jordbruk', maniok, yerba, bueno 'nåväl, tja', no
'nej' och si 'ja' är de som är bäst belagda (hos minst 15 talare). I strid
mot den uppställda principen har också tagits med några ord med bara
ett belägg, t. ex. nao 6 y—å, com(o) och även as!, som dock felaktigt
tillskrivits 4 informanter. Kontrollen mot underlagslistan visar också att
vissa ord saknas som borde ha varit med, nämligen:
(a)bogado(n)
depösito(s)
mö(e)belaria
pasea I passera
pila
peflacka I -r I -rna
rätt

mobiliario I -a
pasear
polaco I -a
derecho

advokat
förvaringsbod, lager
tillhörande fastigheten
promenera, ta en tur
batteri
polska, polack
rättighet

2 inf.
2
2
3
2
2
2

Några ord i listan är diskutabla lån, t. ex. lott 'jordlott', tur 'skift', ful
(om väg), hur? 'vad?', och i ett par fall döljer stavningen ordens karaktär
av inlån: att hectar och radio kommit med beror på att vardera 3 inf.
(varav ingen finlandssvensk) uttalat dem med främre a. Exakt vilka
regler författarens stavning följer i den här listan är svårt att genomskåda.
Också i fråga om lånordens frekvens i inspelningarna jämförs de olika
generationerna av informanter (men utan att någon klar tendens framträder). Det sker i en ovanligt svårläst tabell på s. 112, som fördelar lånen
dels på ordklasser, dels på form av lån (överföringar, kopieringar osv.). I
kommentaren på s. 113 står att bara överföringarna har delats in i ordklasser men det är fel. Alla förekommande lånord har klassificerats efter
både ordklass och form av lån, och det kunde i tydlighetens intresse
gärna ha gjorts i två olika tabeller.
Spanska citat och resonemang om spanska former finns det åtskilligt
av i kap. 6. En sakkunnig romanist4 har hjälpt mig att granska dem och
därvid inte funnit någonting att anmärka på. I andra delar av boken
saknar man ibland svenska översättningar av spanska ord och fraser,
t. ex. s. 44 sacar suerte ('pröva lyckan') och framför allt s. 149 capaz
('kanske'), finada ('den avlidne'), higado ('lever') m. fl.
2.4.3 Språkliga test
Identifikationstestet avsåg att pröva informanternas förmåga att skilja

mellan äktsvenskt och inlånat i en konstruerad Misiones-svensk text.
Förf. hade på band själv läst in en berättelse på svenska men i den lagt in
Ett varmt tack till högskolelektor Gunnar Fält vid institutionen för romanska språk vid
Uppsala universitet. Tack också till FUMS institutionssekreterare Karin Forsberg som
ombesörjt inskrivningen av min text.
4
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en hel del av de mer eller mindre etablerade inlån som hon stött på i
inspelningarna av Misiones-svenskan. Mest lyhörd för osvenska inslag i
texten var en kvinna i andra generationen som godtog bara ett av 41 inlån
som svenskt. Minst känslig var också en kvinna ur andra generationen,
och hon var beredd att acceptera 12 av lånorden som svenska. Om den
som klarade testet bäst sägs att hennes goda resultat var oväntat (s. 147),
men i samma andetag beskrivs hennes förutsättningar att lyckas bra som
optimala. Överlag visade sig Misiones-svenskarna ha betydligt bättre
förmåga att avslöja spanska element i försökstexten än vad Hasselmos
amerikasvenska informanter hade att urskilja engelska (Hasselmo
1974:175ff.). Ett par förklaringar (som antyds av förf.) kan vara att
Misiones-svenskan aldrig utvecklats till samma stabila blandspråk som
amerikasvenskan och att spanska lånord sticker av mer än engelska på
grund av det större språkliga avståndet till svenskan. En annan orsak
kan vara att själva försökstexten gjorde ett onaturligt intryck på lyssnarna, inte gav illusion av att vara en »autentiskt präglad» berättelse där
testorden var »infogade i en trovärdig kontext», vilket förf. (på s. 144)
gör gällande. Enligt kap. 6 uppgick inlåningsgraden i Misiones-svenskarnas egna inspelningar till mellan 0,5 och 10,8% av löporden och redan
vid 5-6% anses talaren »mixa ordentligt» (s. 121). Av bil. 4 framgår att
inlåningsgraden i försökstexten låg på 16%! Därmed kan den ha tett sig
nästan parodisk och själv ha medverkat till skärpt vaksamhet hos lyssnarna. Man får inte bortse från att de i en löpande text insprängda
testorden också så att säga ingår i varandras kontext.
I godtagbarhetstestet fick informanterna ta ställning till meningar
som i de flesta fall innehöll spanska eller spanskpåverkade ord eller
fraser men ibland den svenska motsvarigheten till ett välkänt Misiones-svenskt uttryck. Uppgiften var att ange dels om man själv kunde
använda testordet och — om inte — vad man skulle säga i stället, dels hur
andra svensktalande kunde tänkas säga. Mig förefaller det som om testet
— med den instruktionen — snarare mätte bruklighet än godtagbarhet.
Redan på s. 28 klassificeras testorden efter ämnesområden, och det är
en förbryllande läsning också bortsett från att man knappast får klart för
sig vad indelningen syftar till. Att kylskåp (alltså ett av de svenska
testorden) förs både till HUS OCH HEM och till NYMODIGHETER
och viuda 'änka' både till CIVILSTÅND och till GLÄDJE OCH SORG
må vara hänt — så borde förresten fler ord ha behandlats. Men vad som
ligger bakom att absolut nada 'absolut ingenting' sorteras under HANDEL OCH EKONOMI, varför 'därför' och göra sig att 'låtsas' under
GLÄDJE OCH SORG och var 'där' under JORDBRUK är desto mer
obegripligt. Helt befängt verkar det också att placera flygbana under
EGENSKAPER och inte KOMMUNIKATIONER, liksom att hänföra
explikare 'förklara' till gruppen interferensfenomen av fras- eller syntax-
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karaktär. Helt °klassificerade är f. ö. orden i meningarna nr 60 (molesterat I lyckönskar), 63 (sömmerska I snickare) och 64 (kranen I lata I
brunnen). De många besynnerligheterna i det här avsnittet måste bero på
att ämnesindelningen egentligen inte avsett testorden (men det är vad
som påstås) utan de kontexter i vilka orden ingått. Det kan förklara en
del märkliga ämnesrubriceringar men gör att klassificeringen som sådan
känns mer omotiverad.
Men det är inte nog med detta. Också sättet att analysera och redovisa
resultaten av godtagbarhetstestet (s. 148-154) inger betänkligheter. I tabell 7: 14 finns alla testade lexem (utom nr 9 gravgård, nr 35a for och nr
59b rotvälska, jfr dock kommentaren på s. 155) uppställda efter fallande
godtagbarhet hos informanten själv — dessutom anger ett indextal hur
informanterna har bedömt ordens godtagbarhet (eller bruklighet) i
svenskkolonin i övrigt. Litet förvirrad blir man först av att orden i
tabellen inte alltid har samma form som i testmeningarna (enligt bil. 5).
Mening nr 7 lyder t. ex.: »Porto Lucena ligger vid Uruguay-stranden»,
men som testord nr 7 i tabellen redovisas kusten, och mening nr 22 lyder
»Maten bevaras bra i kylskåp», men motsvarande testord i tabellen är
heladera(n). På samma sätt förhåller det sig i ytterligare 10 fall medan
orden i två av testmeningarna uppträder i såväl spansk som svensk
version (firmera — firma 'underteckna' och gastos enorma — enorma!
stora I mycke gastos 'stora utgifter'). Skälet till detta bör vara att de
odiskutabelt svenska uttrycken inte har ansetts intressanta, utan där
sådana ingått i en testmening har godtagbarheten i stället beräknats för
den konkurrerande Misiones-varianten. Men enligt testinstruktionen behövde ju bara informanter som inte kunde tänka sig att bruka bjudordet
ange ett alternativ. »Mina informanter har alltså haft i uppdrag att — om
de inte godtog ordet — ge en svensk översättning, vilket inte ingick i
Hasselmos [motsvarande] test.» (Se s. 148.) Hur kan man inbördes
jämföra orden med hjälp av en godtagbarhets skala från »1 = accepterat
av alla» till »0= accepterat av ingen», när inte samtliga informanter har
fått chansen att reagera på alla ord? Testet kan knappast sägas ge
underlag för slutsatsen att t. ex. feliciterar (med index 0,0) inte godtas av
någon, för till det ordet har antagligen ingen behövt ta ställning eftersom
redan testmeningens lyckönskar var lätt att acceptera. Det är inte meningsfullt att med samma beräkningssätt jämföra ord som presenterades
för alla och ord som blev aktuella bara i de fall bjudordet underkändes.
Metoden bygger bl. a. på den oriktiga förutsättningen att två sinsemellan
utbytbara ord inte båda kan vara acceptabla. Och redovisningen negligerar frågan om hur inställningen till genuint svenska ord och konstruktioner kan ha påverkats under det långvariga trycket från en ganska
avskuren lokal språknorm i Misiones.
»God identifikationsförmåga verkar inte utesluta accepterande av åt-
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skilliga överföringar och kopieringar», kommer förf. fram till när hon på
individnivå jämför några informanters resultat på dels identifikationstestet och dels godtagbarhetstestet (s. 154). Att man är beredd att i svensk
kontext acceptera spanska eller spanskpåverkade ord och fraser skulle
alltså inte behöva bero på att man är okunnig om att orden egentligen
inte är svenska. Det är möjligt att det förhåller sig på det viset, men
också de individuella resultaten på godtagbarhetstestet är mycket osäkra. Tvärt emot vad man skulle vänta sig föreligger inget som helst
samband mellan hur många av testets överföringar och hur många av
översättningslånen som informanterna vill vidkännas i sitt språkbruk
(korrelationskoefficienten blir 0,01 när antalet godkända enheter för de
28 informanterna i tab. 7: 15 och 7: 16 jämförs). Det kan antingen vittna
om principiellt olika strategier i Misiones-svenskars förhållande till dessa
två typer av inlån eller utgöra ännu ett indicium på att avhandlingen gott
hade kunnat bantas med de nästan 10 sidor som behandlar godtagbarhetstestet (i föreliggande version nota bene — en ännu lyckligare lösning
hade självfallet varit att utifrån erfarenheterna av denna pilotstudie
genomföra ett nytt och förbättrat identifikationstest; men det har varit
Gunvor Flodells öde i det här arbetet: att få göra bara ett försök).
Det s. k. Sörgårdstestet är inte utan poänger men åter måste man
ställa sig frågan om mål och mening. »Syftet har varit att få ett rättvist
mått på den aktiva ordkunskapen, där alla skall ha haft samma chans»
(s. 157). De efterfrågade orden tillhör i stor utsträckning äldre svensk
allmogekultur (t. ex. stäva, skyttel, bagge, ho). En mer korrekt beskrivning vore kanske att detta test utformats för att (för omväxlings skull) ge
äldre försökspersoner en rimlig chans, och mot den bakgrunden kan man
dela författarens förvåning över att också yngre nått så goda resultat (i
genomsnitt klarade de 100 av testets 132 ord). Sambandet mellan Sörgårdspoäng och resultat från andra delundersökningar förefaller annars
ganska svagt, och man kan undra i vad mån detta mått säger så mycket
om aktiv svenskbehärskning.
2.5 Spridda anmärkningar mot formalia i avhandlingen
De lättviktiga skriv- och tryckfelen finns det åtskilligt av i boken Misiones-svenska. En del har jag i förbigående redan berört, många andra har
förf. själv rättat på den digra erratalista (3 fulla A4-sidor) som delades ut
vid disputationen. Inte så få av felen tycks ha uppstått genom dålig
kommunikation mellan sätteri och förf. i avhandlingsarbetets hektiska
slutskede. Jag skall avsluta min granskning med att peka på ännu några
formella brister av större eller mindre räckvidd.
Avhandlingen innehåller många tabeller, närmare bestämt 41 stycken.
Därför hade en tabellförteckning i bokens början varit önskvärd. Tabel6-879037 Sv. Landsmål
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lerna är för det mesta tydligt uppställda och uträkningarna korrekt
utförda. Till de exempel på motsatsen som jag redan varit inne på kan
läggas att tab. 7: 3 och 7 :4 i analogi med tab. 7: 5 kunde ha slagits ihop,
att procentandelen enkätsvar som uppger svenska i hemmet idag skall
ökas från 30,1 till 32,1 %, och att medelvärdet för Sörgårdstestets bildsida 11 i tab. 7: 18 skall rättas från 12,8 till 12,4. Obetydligheten hos dessa
fel är närmast att uppfatta som mitt erkännande av att siffermaterialet i
stort har behandlats med tillbörlig omsorg. En skönhetsfläck utan betydelse för resultatet utgör de många avrundningsfelen i flera tabeller. I
t. ex. tab. 7: 7 ges procentsiffrorna med en decimal, men tar man hänsyn
också till nästa decimal borde hälften av värdena höjas med 0,1.
I vetenskaplig text finns ju idag en tendens att inte placera litteraturreferenserna i noter utan i stället tillämpa det s. k. Harvardsystemet — en
hänvisning till exempelvis avslutningen i Misiones-svenska får formen
Flodell 1986 : 164 i den löpande texten. Precis som i språkhistoriska
brytningstider kan man i samband med den här övergången vänta en del
systematisk variation, och i det fallet bär Gunvor Flodells arbete syn för
sägen. Framför allt i kapitel 1 är notreferenserna talrika men i t. ex.
kap. 5 är Harvardsystemet nästan utan konkurrens — noterna 2-7 representerar ett slags hybridform och blir med det ganska överflödiga. Några
småfel som kan göra det svårt att hitta i litteraturlistan är: s. 11, Dittmar
1976 skall vara Dittmar 1978; s. 80, Malmberg 1966 skall vara Malmberg
1966 b; s. 128, Dahlstedt 1980 skall vara Dahlstedt & Ågren 1980; och
s. 170 not 3 : 8, Linguistic Changes... 1932 påträffas i litteraturlistan
under Rosenqvist 1932.
Referensen på s. 169 till Oluf Johansen har ingen motsvarighet i litteraturlistan och bland de otryckta källorna på s. 173 söker man förgäves
efter Konsulatskrivelsen 1952 (omtalad på s. 25f. och s. 170). I gengäld
rymmer litteraturförteckningen ett .20-tal titlar som aldrig nämnts i avhandlingstexten. Jag är medveten om att en sådan ordning har sina
förespråkare när det är fråga om för ämnet centrala verk (kunde här
berättiga Clyne 1967, Haugen 1965 och Weinreich 1974), men för egen
del tycker jag att tillvägagångssättet har betydligt fler avigsidor än förtjänster.

3. Slutomdöme
Det är synd att Gunvor Flodells avhandling är så oteoretisk och svagt
förankrad i den vetenskapliga debatten på området. Med det finns alltid
risken att hennes arbete går samma öde till mötes som svenskan i
Misiones: blir en avslutad parentes som lämnar obetydliga spår i den
framtida forskningen. Och i metodiskt avseende har andra forskare
relativt litet att hämta i Gunvor Flodells bok, för hennes sätt att analyse-
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ra materialet är inte lika originellt som vad materialet är i sig självt.
Bristen på systematik och struktur i framställningen gör det ibland svårt
för läsaren att få överblick och sammanhang. Att redogörelsen på flera
ställen hade kunnat gå djupare in på problemen eller hade kunnat belysa
ytterligare aspekter (t. ex. frågan om kodväxling) är mer självklart och en
anmärkning som man kan rikta mot snart sagt alla doktorsavhandlingar —
här är den mer orealistisk än vanligt eftersom boken redan i detta skick
med åtminstone 20 sidor överskrider maximiomfånget.
Mitt slutintryck är emellertid att man i ett fall som detta har anledning
att vara mer tacksam för att forskning företagits än kritisk mot hur den i
detalj har utförts. I den här artikeln har jag sett som min uppgift att
framför allt peka på avhandlingens brister, men när det nu är avklarat vill
jag betona att Gunvor Flodells arbete i hög grad också förtjänar uppskattning. Det är obestridligt att man efter att ha läst boken ändå vet
åtskilligt om en spännande episod i svenska språkets historia som troligen de flesta av oss annars inte skulle ha haft en aning om.
Det är också lättare att överse med en del ofullkomligheter i avhandlingen när man betänker under vilka förhållanden undersökningen har
utförts. Materialet hade Gunvor Flodell chans att samla in bara under sin
mångåriga vistelse i Misiones, trots att hon på det stadiet knappast var
vetenskapligt skolad för saken och sannolikt inte alls säker på hur
uppgiften borde formuleras. Detta arbete gjorde hon nog i aningslös
begeistring över den unika dokumentation som inspelningarna skulle
komma att utgöra — och förvisso utgör. När hon sedan återkom till
Sverige och så småningom fick infallsvinkeln klar för sig var hon i stort
sett hänvisad till det föreliggande materialet och mer än 1 000 mil från
möjligheten att företa kontroller och kompletteringar.
Det är med tanke på detta som jag — trots de redovisade svagheterna i
avhandlingen — vill beteckna Gunvor Flodells forskningsinsats som en
aktningsvärd prestation. Det här är ett enormt stort arbete för att ha
utförts av en enda person, och som materialet låg och Misiones ligger har
hon åstadkommit en avhandling som är bra mycket bättre än sina förutsättningar. Samtidigt vore det att överdriva om jag påstod att hon —
bokstavligt talat — har gjort det bästa av situationen, men på hennes
ambition, hederliga uppsåt och brinnande intresse för forskningsuppgiften kan man inte ta miste. Att vara den enda i världen som på allvar har
studerat svenskan i kontakt med spanska, portugisiska och guaranf är
f. ö. inte det sämsta, och tack vare Gunvor Flodells hängivna arbete har
åtminstone en fyllig beskrivning av den döende Misiones-svenskan nu
räddats åt eftervärlden. På flera punkter behöver bilden kompletteras
eller göras tydligare, och det är till sist min förhoppning att Gunvor
Flodell får ork och de materiella resurserna att — medan tid är — själv ta
itu också med den uppgiften.
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SUMMary
Mats Thelander, Swedish on the decline
In the years 1890-91 and 1909-11 some 3,000 Swedes emigrated to South
America. Many of them eventually concentrated in the north-eastern tip of
Argentina, in the province of Misiones, the town of Oberå becoming a centre of
Swedish traditions and culture. Many of them were poor workers from the
Stockholm area or various parts of Norrland, and a characteristic feature of their
emigration - which naturally was overshadowed by the mass emigration of
Swedes to the United States - was that often whole families were involved and
their departure was triggered by slumps in industry. While living in Misiones
between 1964 and 1973, Gunvor Flodell recorded numerous samples of the
Swedish that had survived in the area, and on return visits in 1976 and 1979 she
supplemented her recordings with a questionnaire survey and a number of
language tests. All this material is presented and analysed in her doctoral thesis,
with the title (in English translation): Misiones Swedish. A Study of Immigrant

Swedish in a South American Speech Community: Language Maintenance and
the Results of Language Contact. The thesis is in Swedish, but includes a
three-page summary in English.
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Following an account of the background and a description of the material
studied, chapters 5 and 6 of the book present a linguistic analysis of the
recordings, which is where the main emphasis of the thesis lies. The author
begins by studying dialectal variation in the Swedish she was able to document
among surviving immigrants and their children and grandchildren, using a method that is half dialectological and half sociolinguistic. Certain signs of a trend
towards a more homogeneous form of Swedish can be observed, and the best
preserved local features in this Swedish colony appear to be those of Central (or
Stockholm) Swedish. Different categories of speakers are then compared with
regard to interference from the languages of their new country (mainly Spanish),
and a list of recurrent loan words in the Misiones recordings is drawn up and
studied from a variety of angles. As might be expected, the generation to which
speakers belong proves to be particularly influential on how many and what
foreign elements they mix in with their Swedish. Other than this, though, there is
much to suggest that Swedish immigrants and their descendants in Misiones
have never evolved as uniform an interlanguage norm as has been documented
among Swedes (Hasselmo 1974) and Norwegians (Haugen 1953) who emigrated
to North America.
The reviewer stresses Gunvor Flodell's considerable and valuable achievement in preserving for posterity a description of this eventful episode in the
history of the Swedish language. At the same time he is strongly critical of the
lack of a theoretical framework to the thesis and the inadequate account it takes
of international research on bilingualism and language contact. He also makes a
number of points about the author's choice of informants and certain aspects of
the analytical techniques she has used, and would have liked to see better
motivation for and coherence between the various investigations making up the
thesis.

I solskottet
Av Erik Olof Bergfors

Hösten 1955 skaffade sig familjen Bergfors sin första bil, en svart Volkswagen med svansmotor, s. k. asfaltbubbla. På den tiden var det mycket
ont om garage, varför bilen stod parkerad på gatan. En kall och solklar
vintermorgon 1956 skulle jag av någon anledning ta bilen till skolan, men
den vägrade att starta, och jag fick gå till skolan och blev naturligtvis
rejält försenad. Jag inträdde så småningom i klassen, en avdelning av
maskintekniska linjen vid praktiska realskolan i Uppsala, förklarade
varför jag blivit försenad och skulle sätta igång undervisningen. Då fick
jag från någon av pojkarna i klassen det goda rådet med tanke på
kommande försök att starta bilen: »Ställ'n i solskotte, magistern!» Meningen var att jag skulle placera bilen så att solens strålar skulle kunna
värma motorn och göra den mer lättstartad.
Ordet solskott hör inte till mitt eget ordförråd. Jag har lärt mig det i
Uppsala. Med min riksspråkliga och delvis dalsk-ångermanländska bakgrund skulle det naturliga uttryckssättet för mig vara: »Ställ den i solen!»
Min uppfattning var att solskott i den här betydelsen var ett ord med
lokalt begränsad utbredning. Samtidigt var jag ju som modersmålslärare
— så hette det ännu på den tiden — väl bekant med ordet från Strindbergs
Hemsöborna, där jag med speciell förtjusning erinrade mig den härliga
skildringen i andra kapitlet av hur Carlsson läser postilletexten för
madam Flod och hur han genom sitt lite för finurliga bladvändande
oväntat snabbt kommer till amen: »För att avrunda slutet och försona
vad han brutit, läste han ett fadervår, så långsamt och tändande, att
gumman, som kommit mitt i solskottet, nickade ihop en gång till och
hann morna sig, under det Carlsson, för att hindra alla obehagliga
förklaringar, stack ner huvet i vänstra handen för att göra en tyst bön,
som ej kunde avbrytas.»
Men att ordet förekommer hos Strindberg behöver inte hindra att det
skulle kunna ha en geografiskt begränsad förekomst. Det finns ju andra
exempel på att ord och konstruktioner i uppsalaspråket eller uppländskan, som avviker från riksspråket, dyker upp hos författare med anknytning till Stockholm med omnejd. Märk t. ex. att uppsalaspråkets
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»sitter på en sne» i st. f. rspr. »sitter på sned»' har motsvarigheter hos
Bellman, t. ex. i Fredmans Epistel N:o 51 Angående Concerten på Tre
Byttor, där det i beskrivningen av Wingmark står: »Hatten satt uppå en
sne»,2 och att det uppländska talspråkets övergång till stark böjning i
verben lyfta, löft och klippalklyppa, klöpp brukas i skrift av Almqvist
(båda verben) och Strindberg (det senare verbet).3
Ungefär så långt gick väl mina funderingar när jag mötte ordet solskott
hos mina elever. Nu, mer än trettio år senare, är materialläget sådant att
det är möjligt att utan alltför stor möda närmare undersöka ordet.
I SAOB redovisas fem betydelser: 1. om plötslig sjukdom som troddes
bero på solens inflytande; särskilt om solsting. 2. soluppgång. 3. om
mätning av solens meridianhöjd, i uttr. ta ett solskott, göra en sådan
mätning. 4. (i sht i vissa trakter) solgass; äv. solstråle. 5. på solsidan av
en växt uppkommande 1. uppkommet skott. Av dessa betydelser är det
endast den fjärde som intresserar oss i detta sammanhang.
Här följer en redogörelse för utbredningen av ordet solskott 'solsken,
solvärme etc.' i dialekterna på grundval av Ordbok över Sveriges dialekters samlingar.4
I Uppland har ordet upptecknats i följande socknar: Väddö, Estuna,
Malsta, Frötuna, Fasterna, Lunda, Vaksala, Skuttunge, Östervåla och
Norrby. Det förekommer alltså enligt källornas vittnesbörd i ett brett
band tvärsöver landskapet från Roslagskusten till Västmanlandsgränsen.
Det finns också uppgifter om att ordet förekommer i Kumla alldeles på
andra sidan gränsen till Västmanland, och min vän adjunkt 011e Nordlund har muntligen upplyst mig om att det brukades i Sala i hans
ungdom. Detta är dock de enda belägg jag funnit från Västmanland.
I Södermanland har ordet dels genom Erik Abrahamsons flitiga verksamhet upptecknats i ett sydöstligt område runt Nyköping, dels finns
uppgifter om dess förekomst i norra och mellersta delen av landskapet.
Belägg finns från följande socknar eller härader: (i sydöst) Tunaberg,
Tuna, Bergshammar, Helgona, Svärta, Tystberga, Bälinge, Nykyrka,
Råby-Rönö, Västerljung, (i norra och mellersta delen) Gåsinge, Ytterenhörna, Åker, Öster-Rekarne, Råby-Rekarne och Julita.
Ordet har också upptecknats på Vinön i Hjälmaren i Lännäs sn i östra
Hesselman II:1 s. 397 jämte mina egna iakttagelser av uppsalaspråket.
Ytterligare ex. ur Bellmans diktning finns i SAOB art. sned sbst.3 I. 1 (S 8031) och
Larsson-Hellquist s. 215 art. sned s.
3 Se WesAn s. 196 (§ 198) och SAOB L 1299. Att lyfta och klippa (klyppa) kan ha stark
böjning även i andra mål än de uppländska och att böjningen rycka, röck förekommer även
hos andra författare än de nämnda är jag väl medveten om men anser inte att en noggrannare utredning behövs i detta sammanhang.
4 För hjälp med sammanställningen av dialektmaterialet liksom för diskussion av bedömningen av vissa belägg tackar jag arkivchefen docent Vidar Reinhammar.
1
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Närke. Uppteckningen (från 1899) ger dock inte någon klar upplysning
om ordets betydelse, eftersom översättningen är 'solskott' och det inte
finns något språkprov. Den dialektgeografiska bilden talar emellertid för
att det är betydelsen 'solsken, solvärme etc.' som avses.
Utbredningsområdet är som synes Uppland med därtill allra närmast
gränsande del av Västmanland samt Södermanland jämte Vinön i Närke.
Det finns visserligen två svar på ULMA:s frågelista nr 4 Himlavalvet
och väderleken, som innehåller uppgifter om solskott i betydelsen 'solsken, solvärme' etc., ett från Ärtemark i Dalsland och ett från Nederluleå, alltså från orter som ligger fjärran från det nyss angivna utbredningsområdet, men dessa svar får nog på denna punkt bedömas som otillförlitliga. ULMA:s äldre frågelistor innehåller ju exempel på ord som kan
förväntas i svaren, och det händer att besvarare och sagesmän faller för
något av dessa förslag, fastän ordet inte hör hemma i dialekten. Så har
sannolikt skett i dessa fall. Från Steneby, en grannsocken till Ärtemark,
har frågelistan också besvarats (ULMA 24360), och i detta svar nämns
solskott i ett sammanhang som gör att jag tolkar dess betydelse som
'solsting'. Denna betydelse av ordet möter man på olika håll i dialekterna, t. ex. i målen i Gräsmarks sn i Fryksdalen i Värmland (Magnusson
s. 68) och i Åkers och Öster-Rekarne hdr (se nedan). Se dessutom
SAOB:s betydelse 1 ovan. Det kan tänkas att solskott funnits i betydelsen 'solsting' i Ärtemark men att frågelistbesvararen lockats att felaktigt
uppge att det betyder 'solhetta'.
Här följer en översiktlig redogörelse för de betydelser som anges för
solskott inom det ovan angivna utbredningsområdet.
I solskottet översätts med 'i solen' (Lunda, Uppl. ULMA 7712) och 'i
solskenet' (Östervåla, Uppl. ULMA 31073, Norrby, Uppl. ULMA
434:2).
Ordet solskott ensamt översätts med 'solhettan' (Vaksala, Uppl. Hesselman II:1 s. 397), 'solgasset' (Råby-Rekarne, Sdm. ULMA 47:5) och
'1) solbadd, brännande solhetta 2) solstyng' (Åkers och Öster-Rekarne
hdr, Sdm. G. Ericsson s. 52). I Erik Abrahamsons uppteckningar från
sydöstra Södermanland ges i regel översättningen 'solvärme' och ett par
gånger 'solsken'.
Särskilt bör man lägga märke till de fall där betydelsen anges vara
'plats där solvärmen känns': 'där solen bränner värst' (Fasterna, Uppl.
Hesselman II: 1 s. 397), 'plats där solen skiner starkt' (Vaksala, Uppl.
Hesselman II:1 s. 397), 'plats där solens verkan är stark' (Östervåla,
Uppl. ULMA 31073) och 'en plats, där solen riktigt ligger på' (Ytterenhörna, Sdm. ULMA 15617 s. 2). Gustaf Ericsson ger konkreta översättningar av ordet i sina nu mer än hundraåriga uppteckningar från Åkers
och Öster-Rekarne hdr: 'mot en wägg eller en backe emot solen då hon
skiner' (ULMA 347:1 s. 37). »[Pioner] trifdes bäst i starkaste hettan eller
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solskottet» (ULMA 347:13-21 s. 177). Det sörmländska ordet för 'dagsmeja' översätter han på följande sätt: »Dagsmedä, f: då det börjar drypa
ur takfötterna om våren i solskOte»5 (ULMA 347:1 s. 37).
Av översikten framgår att betydelsen av solskott inom området är i
stort sett densamma. Avvikelserna är mycket små. (Om betydelsen
'solstyng' se ovan.)
De konstruktioner i vilka ordet förekommer varierar inte mycket i
uppteckningarna. 1 solskottet är den vanligaste prepositionskonstruktionen, och den finns inom hela området. Konstruktionens betydelse kan
förstärkas på ett par sätt: mitt i solskottet, i själva solskottet. Ordet kan
kombineras med olika verb: sitta, stå och ligga i solskottet, t. ex. kåo,
låg o sv såskOta 'katten låg och sov i solskenet' (Östervåla, Uppl.
ULMA 31073).
Svenska Akademiens Ordboksredaktion har välvilligt ställt kopior av
sina excerpter av solskott bet. 4 till mitt förfogande. Jag kommer att
redovisa dem nedan men i en något annan ordning än den som skulle
motsvara ordningen i den tryckta ordboksartikeln. Jag väljer att börja
med excerpterna ur fiktionslitteraturen.
Utöver det belägg från Hemsöborna som jag anförde i början av min
framställning finns det tre excerpter ur verk av Strindberg: »Tuppen satt
på skalmarne till en dranktunna och gol, bandhunden låg och motade
flugor i solskottet, bien stodo som ett moln omkring kuporna...» (Röda
Rummet. 1879). »Paul... gick till bordet der han lagt brefvet och brefkortet från sig midt i solskottet» (Utopier i verkligheten. 1885). »Det
är... täflan i arbetet, så att man heldre skulle stupa i solskottet än ställa
lien ifrån sig» (Hemsöborna. 1887).
Den återstående excerpten ur fiktionslitteraturen, som också anförs
som språkprov i ordboksartikeln, har hämtats ur Jan Fridegårds roman
Offerrök (1949): »Åkern nedanför björkbacken, där Holme bodde, låg
mitt i solskottet och var redan torr.»
Vi ser att Strindberg och Fridegård använder ordet solskott när det
gäller både betydelse och konstruktioner på samma sätt som det brukas i
de ovan refererade dialektuppteckningarna. Den slutsats som kan dras
av detta är väl att solskott var ett för stockholmaren Strindberg och
upplänningen Fridegård välbekant ord, som de använde i dagligt tal och
som det var naturligt för dem att bruka även vid skriftligt berättande.
Men det finns även andra excerpter i SAOBArkiv som vittnar om att
ordet för vissa personer känts hemtamt och haft karaktären av riksspråksord. I F. Tholanders Ordlista (tillägg) till Dalins svenska ordbok,
som förvaras i handskrift hos SAOB: s redaktion, anförs ordet solskott
och språkprovet »Ligga i solskottet». Ordboksförfattaren C. I. B.
5

1 originalet går snedstrecket genom ö i andra riktningen.
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Berndtson har i sin Svensk-fransk ordbok (Sthlm 1880) uppslagsordet
Solskott n. och därtill följande exempel: »Midt i solskottet, exposé aux
rayons ardents du soleil, sous un soleil ardent.>>6 Både Tholanders och
Berndtsons uppgifter om ordets betydelse och användning stämmer med
dem vi finner i de ovan behandlade dialekterna.
Ordboksredaktionen har tyvärr inte några biografiska upplysningar om
Tholander, som kunde göra det möjligt att veta om han hörde hemma
inom det dialektala utbredningsområdet för solskott 'solsken, solvärme'
etc. Likaså saknas biografiska uppgifter om Berndtson.7 F. n. har jag
inga möjligheter att själv göra några efterforskningar rörande dessa
frågor.
Från de ovan anförda excerpterna avviker det första tryckta belägget
som anförs i SAOB. Det är hämtat ur Axel Emanuel Holmberg, Bohusläns historia och beskrifning 1 s. 49. Något språkprov lämnas inte i
ordboken. Excerpten i SAOBArkiv har följande lydelse: »Det är icke
ovanligt, att vid Larsmessetiden så kallade Solskott, d. ä. en hastigt
påkommande olidelig och quäfvande hetta, inträffa.» Som synes är
betydelsen här inte densamma som den vi funnit i tidigare anförda
språkprov och i dialekterna. Dessutom använder Holmberg ordet i
plural, vilket vi inte sett exempel på. Vad menar Holmberg med »så
kallade Solskott»? Är det ett lokalt bohuslänskt språkbruk som han
anför? Arkivchef Hugo Karlsson har på min begäran gått igenom dialektsamlingarna från Bohuslän i Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Göteborg men inte kunnat finna ordet. Han bedömer det som »knappast
dialektalt».8 Är det kanske i stället så att Holmberg ur minnet tar fram ett
ord som brukades i Stockholm under hans barndom och uppväxttid men
nyttjar det i en avvikande betydelse?9
I det återstående språkprovet i SAOB (och i SAOBArkiv) ges exempel
på solskott i betydelsen 'solstråle': » — solskotten rikoschetterar över
den blanka Mälarviken.» Belägget är hämtat ur en artikel av Gustaf
Näsström i Svenska Turistföreningens årsskrift 1950 med titeln Resa
med riksens antikvarier. Näsström var född i Östersund. Som tidningsman och författare hade han sin verksamhet förlagd till Stockholm.1° Vi
6 Från Bemdtson har tydligen Schulthess övertagit uppslagsordet solskon, som han anför i
sin Svensk-fransk ordbok (Sthlm 1885). Han har dock inte gjort något artikel till ordet utan
hänvisar till solbadd. I tredje upplagan av ordboken (1921) finns inte längre uppslagsordet

solskott.
7 Enligt upplysningar i brev från ordbokschefen Hans Jonsson 1987-04-08, för vilka jag
härmed tackar honom varmt.
8 För denna genomgång framför jag ett varmt tack till Hugo Kar Isson.
9 Holmberg var född och uppväxt i Stockholm, där han gick i Klara trivialskola. Först
efter avslutad skolgång flyttade han med sina fosterföräldrar till Grimeton i Halland. (Sv.
biogr. lex. 19 s. 225 if. Art. författad av Åke Holmberg.)
I° Vem är vem. Stor-Stockholm. S. 1000.
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ser emellertid att det inte är dialekternas solskott som han använder så
som Strindberg och Fridegård gjorde. Här möter vi ett individuellt bruk
av ordet med annan betydelse och med ordet i plural form.
Till slut återkommer jag till frågan om ordets lokalt begränsade utbredning. Är solskott 'solsken, solvärme, solgass' etc. ett dialektord eller är
det ett riksspråksord? Ett hävdvunnet sätt att avgöra en sådan fråga på
är att se efter i Svenska Akademiens ordlista. Är ett ord upptaget där
utan anmärkningen »prov.» (s. k. bruklighetsbeteckning, SAOL 11
s. 10), så betyder det att det anses tillhöra riksspråket. Detta yttre
kriterium på riksspråkstillhörighet har bl. a. Karl-Hampus Dahlstedt nyligen använt i sin artikel »Dahlstedts hundra ord» i tidskriften Språkvård
4-1986 (s. 6). Skall man följa detta kriterium, så är solskott riksspråk, för
det har stått i SAOL sedan den nionde upplagan 1950 utan tillägg av
någon bruklighetsbeteckning. I den elfte upplagan har språkexemplet
(SAOL 11 s. 11) sitta i scvet tillfogats som precisering av ordets betydelse.II Min utredning ovan visar dock att ordet i den avsedda betydelsen
har haft en begränsad utbredning. Det är enligt min mening ett dialektord
men det tillhör centrala mål, sannolikt även stockholmsspråket, i varje
fall till slutet av 1800-talet. Utanför detta område brukas det inte och är
inte direkt förståeligt. Anledningen till att det har tagits in i SAOL torde
vara att det förekommer hos Strindberg och därför av ordlistans författare uppfattats som riksspråkligt. Vi kan dock notera en skillnad i uppfattning mellan SAOB och SAOL. SAOB anger ordets begränsade utbredning genom att inom parentes anmärka: »i sht i vissa trakter». Någon
motsvarighet till detta har inte SAOL. Goda skäl talar som synes för att
man i nästa upplaga av SAOL sätter in bruklighetsbeteckningen »prov.».
Det jag har anfört ovan får dock inte tolkas som att jag anser att
solskott 'solsken, solvärme, solgass' inte skulle kunna accepteras i
riksspråket. Tvärtom menar jag att det är ett mycket välkommet tillskott. Men SAOL är både beskrivande och normerande, och en korrekt
beskrivning innebär att man anger att ordet ännu inte är allmänt känt och
accepterat, fastän det brukas av författare som Strindberg och Fridegård.

Källor och litteratur
Dahlstedt, Karl-Hampus, 1986: Dahlstedts hundra ord. Om folkmålsord i
svenskt riksspråk. I: Språkvård 4-1986.
n Solskott är upptaget i Östergren, Nusvensk ordbok, Bd 6 sp. 1046 (1945) och i Illustrerad svensk ordbok, 3 uppl., s. 1466 (1964), i båda fallen med belysande språkprov.
Däremot finns det inte i andra moderna ordböcker som Bonniers svenska ordbok (1984)
och Svensk ordbok, utarbetad vid Språkdata (1986) liksom inte heller i de äldre ordböckerna av Lind (1749), Weste (1807) och Dalin (1850-53).
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Summary
Erik Olof Bergfors, I solskottet 'in the sun'
In this article the Swedish word solskott `sunshine, heat of the sun' is discussed.
The author writes that the word is not part of his personal vocabulary and that he
has come across it in the urban dialect of Uppsala. From dialect records it
appears that it has a restricted geographical distribution. It is used in the
provinces of Uppland and Södermanland, i. e. in the eastern area of central
Sweden. The meaning of the word is `sunshine' and 'heat of the sun' as well as
`spot where the sun's heat is felt, where the effect of the sun is good/ strong' etc.
It is usually preceded by the preposition i 'in': i solskottet 'in the sun', and
associated with a group of verbs: sitta, stå, ligga i solskottet `sit, stand, lie in the
sun'.
Among the excerpts for Svenska Akademiens ordbok ('Dictionary of the
Swedish Language Edited by the Swedish Academy') are four from Strindberg
and one from Fridegård. Both these writers were bom and spent their lives
within the area in which solskott `sunshine, heat of the sun' occurs, and they use
the word in the way it is used in the dialects of the area. The author's conclusion
is that solskott was part of the spoken vocabulary of Strindberg and Fridegård
and that it came natural to them also to use it in writing. Of the four remaining
excerpts, two show that the word has been considered to belong to the standard
vocabulary. One of them is from a Swedish-French dictionary published in 1880.
These excerpts also agree with the dialects as regards the sense and construction
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of the word. In two excerpts the sense and construction do not tally with those of
the dialects.
The author concludes by discussing the question whether solskott is a dialect
word or belongs to the standard vocabulary of Swedish. He finds that it is
included in Svenska Akademiens ordlista (SAOL) without the label 'prov.' (=
provincial). This is often used as a criterion when determining whether a word
belongs to the standard vocabulary or not. The author's opinion is that, to be
correct, the next edition of SAOL should include the label `prov.' This would
show that the word is not generally known and accepted, although it was used by
writers like Strindberg and Fridegård.

Det svenska fäbodväsendets
terminologi
Om undersökningar vid ULMA åren 1935-45
Av Folke Hedblom

En större undersökning av hela den nordiska fäbodkulturen sedd från
etnologiska och lingvistiska synpunkter och genomförd i nära samverkan
mellan norska och svenska forskare framstod i början av 1930-talet som
ett angeläget önskemål. Från kulturgeografiskt håll hade redan omfattande och grundläggande arbeten genomförts och publicerats, främst av
professor John Frödin i Uppsala. Viktiga undersökningar hade också
gjorts av professor Sigurd Erixon i Stockholm.
En förberedande norsk-svensk konferens hölls i december 1934 i
Uppsala. I den deltog riksarkivarie A. Steinnes och professor A. Sommerfelt, Oslo, samt professor John Frödin och representanter för Landsmålsarkivet, Uppsala (SvLm 1935:44). Det syntes klart att fäbodväsendet i Skandinavien på samma sätt som i alpområdena företedde en rad
ålderdomliga drag av betydande intresse för den nordiska forskningen.
Efter en gemensam ansökan av forskare i Oslo, Uppsala, Stockholm
och Göteborg beviljades 1936 ett första anslag om 2 000 kronor från
Längmanska kulturfonden. Detta skulle disponeras av de svenska medlemmarna av den dåvarande kommittén för Atlas över nordisk folkkultur. Arbetet var avsett att genomföras under närmaste ledning av arkivarien fil. lic. Manne Eriksson vid Landsmålsarkivet i Uppsala. Det skulle
inriktas på att klarlägga »den viktiga sida av allmogelivet ock allmogespråket som fäbodkulturen med dess tärminologi utgör» (SvLm
1936:72f.).
Det praktiska genomförandet av den språkliga undersökningen uppdrogs av Eriksson och ULMA:s föreståndare professor Herman Geijer
åt mig. Arbetet började med en resa i Myssjö och Ovikens socknar i
Jämtland där fäbodkulturen då ännu var fullt levande. Resan gjordes i
juli av mig och agronomen Emanuel Eriksson från Lantbrukshögskolan
vid Ultuna. Han var bördig från Jämtland, där han tidigare gjort betydande undersökningar rörande fäbodarna. Resultatet av resan blev en sam-
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ung terminologiska uppteckningar av mig samt skisser, planritningar och
beskrivningar av Eriksson. Därtill kom fotografier och en smalfilm. Jag
fortsatte resan i Hotagens socken i norra Jämtland och upptecknade där i
samarbete med folkskolläraren Einar Granberg i Krokom, sedan länge
verksam som upptecknare åt ULMA i mellersta Norrland. Jag studerade
dessutom samlingar rörande fäbodar i museerna i Östersund och Härnösand.
Rikedomen på termer inom fäbodväsendet visade sig snart vara så stor
att det var nödvändigt att begränsa arbetet till sådana ord och ordgrupper
som framstod som särskilt karakteristiska för fäbodarna. Därvid uteslöts
hela den terminologi som gällde hanteringen av mjölken, den som behandlas i ULMA:s frågelista nr 1, Mjölkhushållning. I ULMA:s samlingar excerperades i första hand det ordförråd som samlats i svaren på
frågelista nr 12, Fäbodväsen, samt i kortordboken över dalmålet. (Se
vidare SvLm 1937:114 ff.)
Jag fortsatte fältarbetet under somrarna 1938 och 1939 i samverkan
med dåvarande docenten Valter Jansson. Vi inriktade oss främst på våra
respektive hemlandskap, Jansson på Medelpad och även på Härjedalen,
jag på Gästrikland. Andra upptecknare arbetade i Hälsingland, Jämtland
och Norrbotten. Sommaren 1942 studerade jag i samband med semester
fäbodar i Klövsjö socken, Jämtland. (Se vidare SvLm 1938:53, 1941:92
och 1943-44:331.)
Vid den tiden hade emellertid det avsedda samarbetet med forskare i
Norge omintetgjorts, sedan landet den 9 april 1940 ockuperats av den
tyska krigsmakten. Jag kunde dock under de följande åren uppehålla en
begränsad kontakt med dr. Olav T. Beito. Han ägnade sig främst åt
sätrarnas ortnamn. (Se anm. i SvLm 1952:149 ff.)
Under arbetets gång stod det snart klart att antalet av de ord vilkas
geografiska utbredning helt eller huvudsakligen var begränsad till det
nordsvenska fäbodområdet inte var stort. För vissa termer med central
betydelse inom fäbodväsendet, såsom t. ex. beteckningar för boningshuset på fäbodstället (störrös, störs, sters m. fl., fsv. stekarahus), fäbodpigan (bodpiga, vallkulla, deja, herdkarl), verb för 'vakta djur på bete'
(valla, gäta), vallningsområde (gässla, löt, lötgång), locka på kreatur
(käka, kula, lulla) osv., borde därför även deras förekomst i det övriga
Sverige undersökas. Början gjordes med en excerpering av samlingarna i
Landsmålsarkivet i Lund. Den utfördes under min ledning av arkivassistenten där Dagmar Wahlgren.
Mina egna studier koncentrerades alltmer till de termer som betecknade själva begreppet 'fäbodställe' och därmed formellt sammanhängande
svenska ortnamn. Denna undersökning resulterade 1945 i gradualavhandlingen De svenska ortnamnen på säter (Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akademien 13).
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»Messmörsbullar» dekorerade genom stämpling med »krusar» och »dorisar», bakade i
gården Bengts i Bäcks by, Hedesunda sn, Gästrikland, den 25.7.1938. Nu i ULMA. Längst
ned t. h. detaljbild av en kyrka. (Foto: Wolter Ehn.) - Om sådana stämplar se vidare N. E.
Hammarstedt i Fataburen 1907. Jfr även Svale Solheim, Norsk swtertradition, s. 146 ff.

Sedan jag från 1944 erhållit fast anställning såsom medarbetare vid
ULMA måste min tid odelat ägnas åt andra uppgifter inom institutionen,
och fäbodundersökningarnas fortsättning fick ställas på framtiden. Några uppsatser, Untersuchung des Schwedischen Sennereiwesens (FolkLiv 1940), Boland (Namn och Bygd 1947), Bodarna och fäboden (Namn
och Bygd 1985) samt artiklarna Fäbod och Löt (Kulturhistoriskt lexikon
för nordisk medeltid) bygger på material och erfarenheter från fäbodundersökningen under 30-talet.
De omfattande norska publikationer om säterbruket som åren 1949-61
utgavs av Instituttet for sammenlignende kulturforskning' gör det numeBeito, Olav T., Norske sxternamn. 1949. Ser. B: 45; Solheim, Svale, Norsk sxtertradition. 1952. Ser. B: 47; Reinton, Lars, Sxterbruket i Noreg.
1955-61. Ser. B: 48.
7-879037 Sv. Landsmål
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ra betydligt lättare att fortsätta de svenska undersökningarna om fäbodterminologin även om de norska författarna i regel inte utgår från terminologiska synpunkter. Dessa arbeten gör det helt klart att säterbruket i
Norge, som till skillnad från fäbodväsendet i Sverige omfattar landet i
dess helhet, sedan gammal tid intagit en central och dominerande ställning inom landets bondekultur. Den norska terminologin ger också
intryck av att vara både fastare och enhetligare än den svenska.
Även om våra möjligheter att i fältet studera levande fäbodar av äldre
typ numera torde vara uttömda, synes det genom ULMA insamlade och
delvis bearbetade materialet kunna bilda en god grund för fortsatta,
jämförande studier från språkliga utgångspunkter av den nordsvenska
fäbodkulturen.

Summary
Folke Hedblom: The terminology of the fäbod culture in Sweden. Investigations carried out by the Institute of Dialect and Folklore Research,
Uppsala, 1935-45
A characteristic feature of traditional agriculture in the northern provinces of
Sweden is the fäbod system. The Swedish word fäbod means mountain pastures
or summer dwellings for cattle grazing in upland areas or woods (Norw. ss ter,
German Alpwirtschaft, French chalet pastoral).
Since it seemed likely that the dialectal terminology of the fäbod area might
retain many archaic features of great interest to linguists and ethnologists, a
research project was organized in 1935-36, headed by the author. Material was
collected on field trips and excerpted from archive collections. Planned co-operation with Norwegian researchers working in the same field was, however,
stopped by the German occupation of Norway between 1940 and 1945. In 1945
Hedblom published a dissertation on historical links between the names of fäbod
places and older habitation names (towns, villages, farms) — in most cases
situated outside the fäbod area— containing the word steter.
The rest of the extensive material collected has now been arranged by Hedblom at the Institute, to make it readily available for use by present-day and
future researchers.

Resorna till Josefsdal
Av Jan Wall

Vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala föreligger en samling
uppteckningar, inlämnad av Ingegärd Isaksson år 1928, som har acc.-nr
ULMA 1878:3. Den innehåller på s. 10-12 följande berättelse:
F8r i tin hadd int f8räldrarnä barna tä dopä själva, utan ä var nån an, s8m jord
dä åt d8m, å s8m vart guffar ällä gummor åt barnä. Nu var ä e rikti tr811packa
härnä i sockna, s8m va gummor åt en barnunje. D8m sa då alla, att o hadd int
hatt än dä jänta tä prästn, utan når o jeck tä an å skull få o döpt, så tog o nå
ana i ställä f8 barnä. Hä kunn f811 var en kvast ällär nå tåckä, å så når o k8m tä
prästn, f8vähda o syn på an, så an int såg ana, än att an döpt en barnunje.
Jänta själv villa o ha mä sä på sina äväntyr.
En kväll, når jänta va f811 en 8-10 år, så satt o i spisn, å rätt var ä va, så sa
o: »Mamma, k8m hit å h811 i mä, f8r nu ä gummor här å vill ta mä ijän, män ja
vill int f8lj mä o nå.» »Va är ä mä dä flecka,» sa mora åt o, män då kunn int
flecka svar nå. Ho satt, s8m o satt f8rut, män o va alles s8m f8rstena. Då hadd
än där tr8llpacka tae flecka själv mä sä tä Josäfsdal å f8vandla nånting där i
spisn, så ä såg ut s8m e jänta.
Når d8m vakna 8m m8run ättär, låg flecka i sänga si å s8v så g8tt s8m vanlit.
Män sen på dan tog mora å tala ve o å fråga o va gummor hadd o mä sä på 8m
nättra. Då tala jänta 8m alles, hur ä jeck tä på Josäfsdal. Gummora hadd en
hel hop mä kärngär mä sä å re 8pp dit, å sen hadd d8m s8m en familj 8ppa där,
å känigarnä d8m baka å skura å bryggdä å laga mat. D8m, s8m va små, d8m
feck leka å ha Mit.
Män ett rum 8ppa där feck int barna gå in i. Män kärngarnä jeck in dit, å då
smyla barna sä tä titta litä. Inna där var ä en kar, s8m jänta tyckt va bundin, å
når gummurna k8m ut därifrån, hadd d8m fått än där sm8rja, s8m d8m smord
sakra mä, når d8m skull far dit.
Når mora tä jänta feck hör e tåcka historia, tog o jänta mä sä tä prästn å
feck o krissna. Prästn östo mä vattn, å sen hadd int gummora nån makt mä tä
få o mä sä.

Uppteckningen är nedskriven efter en sagesman från Grangärde socken i
Dalarna som är anonym och enbart kallas »Enbacksbo». I sina utgåvor
av Svenska folksägner återger Bengt af Klintberg, i samband med sägner
om häxor, även ovanstående uppteckning under dess rubrik Med gudmor till Josefsdal, och framhåller i sin kommentar till berättelsen:
Tyvärr saknas alla närmare uppgifter om sagesmannen och därmed också
möjligheterna att källkritiskt granska berättelsen. Men om den återger en
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genuin muntlig tradition, (vilket är det troligaste,) så är den ett märkligt
exempel på en 1900-talsskildring, som till innehåll och realistisk stil inte
skiljer sej från de 250 år äldre häxprotokollen. Det bör framhållas att föreställningar om barnaförande, dvs, att trollkäringarna tog med sej barn till Blåkulla, spelade en särskilt stor roll i Dalarna. »Josefsdal», som här svarar mot
Blåkulla, lär vara namnet på en plats i den norra grannsocknen Floda. i
Utgivaren anser således att berättelsen troligen återger en genuin muntlig tradition och att den i så fall som skildring är ett märkligt exempel på
en framställning, som med avseende på innehåll och realistisk stil inte
skiljer sig från protokoll från 1600-talets trolldomsprocesser. Han beklagar samtidigt att det inte finns några möjligheter att källkritiskt granska
berättelsen, eftersom personuppgifter om sagesmannen saknas. Då jag
inte delar utgivarens uppfattning att en källkritisk granskning är helt
beroende av personuppgifter om sagesmannen, och då den återgivna
berättelsen onekligen är av stort intresse, eftersom den anspelar på en
sentida trolldomstro, har jag ansett det vara av värde att pröva att utföra
en källkritisk granskning ur olika aspekter och tillika belysa den tradition
som berättelsen är ett uttryck för. Helt saknas dock sällan uppgifter om
sagesmän i de större folkminnesarkivens samlingar. Ofta kan forskaren
erhålla nödvändig information om tid ges till noggranna genomgångar av
tillgängliga samlingar och register. Jag anser det också vara av vikt att
framhålla och understryka upptecknarens betydelse vid en källkritisk
granskning.
Upptecknaren i det här fallet, Ingegärd Isaksson, född år 1904 i Hofors
socken, bör ha haft en mycket god kännedom om förhållanden och
trosföreställningar inom Grangärde socken, då hennes båda föräldrar
härstammade därifrån. Under julen 1927 och somrarna 1927 och 1928
utförde hon ett antal intervjuer med traditionsbärare bosatta i socknen.
Hon var vid den tiden fil. stud. vid Uppsala Universitet och arbetade
med en uppsats om bakning och dess terminologi i Grangärde socken
(ULMA. Personreg.). Samtidigt gjorde hon uppteckningar av folklore
och hade därvid förmodligen god hjälp av bekanta. Med ledning av de
uppgifter som föreligger i register över upptecknare vid ULMA och de
uppgifter om sagesmän som upptecknaren själv lämnat till ledning för
forskare, anser jag det fullt möjligt att med stor sannolikhet kunna
fastställa identiteten hos sagesmannen »Enbacksbo». Det är enligt min
mening dock inte etiskt försvarbart och knappast heller nödvändigt att
göra detta, då den källkritiska granskningen kan utföras på annat sätt.
Det är tillfyllest att konstatera att »Enbacksbo» är en äldre kvinna,
omkring 65 år gammal, som under hela sitt liv varit bosatt inom socknen
och som av sina grannar är känd som traditionsbärare med intresse för
Af Klintberg 1972 & 1986, s. 230f., 339; 1977, s. 187f., 270f.
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det övernaturliga. Upptecknaren har lovat att inte notera hennes namn
och födelseår.2 Hennes önskan om anonymitet har respekterats och
hennes uppgifter förlorar intet i värde därav. Som synes har upptecknaren lättillgängligt lämnat forskaren nödvändiga uppgifter för en källkritisk bedömning även om namn och exakta födelsedata saknas.
För upptecknaren berättar »Enbacksbo» också följande i ett direkt
samband med den utgivna berättelsen:
I min ungdom höll d8m på mytje mä häxäri å tåckä där. Ja hörd då taläs 8m
många tr8llgummur, s8m bruka far tä Josäfsdal. Andra kallär ä nog f8 Blåkulla, män vi kalla ä fd Josäfsdal. Når d8m skull dit, for d8m jen8m luftn. Vart ä
bar iväg, vet ja int, men 8ppåt jeck ä. D8m kunn far på va s8m hälst, barä d8m
smord på ä mä e sm8rja å sa: »Högt, högt, b8rt, b8rt tä Josäfsdal skär du
fara.» Dä d8m villa ha mä sä från stugu, där d8m boddä, hä kunn d8m få ut
jen8m ett nyckälh81 ällär va f8r lita springa s8m hälst. Ibland bruka dä där
tr811packurna gå tä stallä å smörj på hästarnä undä bukän mä än där sm8rja, å
då bar ä i väg f8 hästarnä 8p jen8m luftn mä bena änd i värä (ULMA 1878:3, s.
7-8. Grangärde, Dal.).

I sin barndom och ungdom som inföll under sista hälften av 1800-talet
hörde den intervjuade mycket berättas om trolldom och blåkullafärder
eller — som det i de här trakterna ofta sades — resor till Josefsdal.
Berättelserna påverkade sagesmannen i sådan utsträckning att de en
kväll gav upphov till en verklig upplevelse:
En kväll va ja på väg å skull gå tä e dansbana å dansa. Når ja var ett stytje på
vädjin alles inna i en skog, feck ja hör ett tåckä vinande å tjutande 8ppi luftn
8vaf8r trät8pparnä. Hä va ett liv, så ä va alles gale. Ja titta 8pp, å då feck ja si
en häst i luftn. Han hadd bena änd i värä, å milla d8m satt ä en hel hop mä
tr8Ilkärngär. Ja tyckt, ä var litä kuslit, så ja jeck hem täbaks, f8 ja villa int
dansa nå dän kvälln. Når ja k8m hem, så fråga d8m, var ä va mä mäj, s8m int
va b8rta längär. Då tala ja 8m, va ja ha sitt, å då sa mor mi: »Hä va f811 nån
Josäfsdars(=ls)-skjuss hä då» (ULMA 1878:3, s. 9. Grangärde, Dal.).
Det återgivna har formen av ett memorat. Sagesmannen återger en
självupplevd händelse, som hon uppfattat som övernaturlig. Den börjar
med en audition och utökas därefter omedelbart med en vision. Sagesmannen både hörde och såg något som hon uppfattade som en samling
trollkäringar som flög över trädtopparna på en upp- och nedvänd häst.
Vid hemkomsten tolkade flickans mor vad hon hört och sett, till synes
utan någon större förvåning, som en josefsdalsskjuts. Jag är beredd att
acceptera det återgivna som ett genuint memorat. Händelsen bör ha
tilldragit sig vid en tidpunkt då trollfolk och blåkullafärder var något som
allmänt diskuterades och av många togs på fullt allvar i ett flertal
dalasocknar, vilket jag i det följande kommer att visa. Ett visst samband
ULMA 1878:5, s. 3. Anteckningar om meddelare. Intervjun med »Enbacksbo» ägde rum
under juli månad 1928.
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föreligger med en karismatisk rörelse i bygderna, som bland annat
riktade sig mot ett osedligt liv. Dans, alkohol och sexuell frigjordhet
hörde till de djävulska påfund som skulle bekämpas. Satan gick uppenbar och förförde kvinnor och barn.
Den utgivna berättelsen inleds med en redogörelse för dopet förr i
tiden och den därmed förbundna faddersinstitutionen. En andlig släktskap ansågs föreligga mellan barnet och dess fadder vilket framgår av
benämningar som gudfar eller gudmor. Dopet innebar att barnet, som
innan dess var hedet, frigjordes från onda makters inflytande och genom
sin fadder avsvor sig djävulen och upptogs i den kristna gemenskapen.
Det odöpta barnet ansågs utsatt för stora faror. Farligast var det alldeles
före dopet. Från Dalarna föreligger uppgifter om att kvinnor som bar
barnet till kyrkan kunde gömma det i sina kläder och på armen bära ett
utklätt vedträ för att hindra att barnet angreps av onda makter. Efter
dopakten var barnet skyddat från övernaturliga väsen och riskerade inte
att bli bortbytt eller på annat sätt komma i trollens våld. Blev en
trollkunnig kvinna ombedd att bära barnet till dopet, kunde hon genom
utbyte förhindra att det kristnades och senare förleda det till trolldom
(ULMA 2535, Sollerön). En ängslan för att det inte gått rätt till vid
ceremonierna under akten fanns hos många och det hände att önskemål
framställdes om vederdop (Liungman IV 1961:230f.). Att trollen lät ett
beläte intaga en människas plats och bergtog både stora och små är
sedan medeltiden ett allmänt motiv inom bergtagnings- och bortbytingstro i såväl folkliga som teologiska föreställningsvärldar. Det framgår
bland annat av en berättelse i översättningsverket Ett Fornsvenskt Legendarium (I: 29 ff.), där djävulen en natt i lönndom byter ut en nyfödd
mot en skenbild av denne. En bildframställning av ett dylikt byte föreligger också i form av en kalkmålning från 1400-talet i Skamstrups kyrka på
nordvästra Själland. Framställningen visar hur en moder i vaggan finner
en bortbyting samtidigt som trollet för bort hennes eget barn. (Se bild 1.)
I protokoll från trolldomsprocesser inom landet framförs stundom
åsikten att kunskaper i trolldom gick i arv inom vissa släkter. Det hör
inte till ovanligheten att mor och dotter anldagas samtidigt, eller att det
anförs att modern eller någon annan äldre kvinnlig släkting till en utpekad tidigare blivit misstänkt, dömd eller avrättad för trolldomsbrott.
Under 1600-talet ansågs det att barn kunde fostras till djävulsdyrkare.
Äldre kvinnor påstods föra barn till djävulen, vilken framställs som
läromästare i svartkonst. Kvinnorna sades kunna komma om natten och
mot barnens vilja föra dem med sig. I barnets ställe lämnades en kvast
eller något annat som kom att utgöra en skenbild av det. Barnaförande
omnämns visserligen tidigare, men det är först i och med de inledande
rättegångarna i Dalarna och Härjedalen av de så kallade stora norrländska processerna under åren 1668-77, som barnaförandet kom att till-
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Bild 1. Modern finner en bortbyting i vaggan, medan trollet bär bort hennes eget barn.
Kalkmålning från 1400-talet i Skamstrups kyrka, Tudse h., Holbxk amt (Foto Nationalmuseet Kbhvn).

mätas en övergripande betydelse, vilken därefter kom att prägla de
efterföljande processerna under perioden.
Redan år 1664 hade i Älvdalens socken en gammal kvinna tingförts,
vars femårige sonson hade talat om Blåkulla, när han lekt med barnen på
granngården. Gårdsfolket där hade då lockat honom med mat och fått
honom att berätta, att hans mor och farmor hade ett smörjehorn och att
de hade smort en kalv, på vilken hans föräldrar hade ridit till Blåkulla
och tagit honom med. Där hade de ätit och druckit gott och efter maten
hade de slagits med tillhyggen. En stygg gubbe, som kokade tjära i en
stor kittel, och en svart käring hade han sett på stället. Efter ingående
rannsakning frikändes de tre utpekade vuxna, enär rätten bedömde att
pojkens påstående härrörde från djävulens apspel med honom, och att
det han sade sig ha upplevt möjligen var en dröm (Ankarloo 1971:224ff.).
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År 1668 tog de stora processerna sin början i just Älvdalens socken,
när en tolvårig flicka som vistades på orten böljade berätta att hon lärt
trolldom och blivit förd till gästabud och djävulsmöten av en ung kvinna
från sin egentliga hemsocken Lillhärdal i Härjedalen. Av hennes redogörelse framgår att de folkliga föreställningarna härom redan var fullt
utvecklade. De kommer till synes i protokoll från de inledande förhören.
Hon och andra inblandade barn förnekade bestämt att det de sade sig ha
upplevt skulle kunna härröra från drömmar. Barnen som vittnade berättade om hur de blivit förda till Blåkulla och vad som där tilldragit sig. De
pekade ut och anklagade kvinnor i sin närhet och påstod att dessa fört
dem. Särskilt upprörande ansågs det vara att även spädbarn togs med på
färderna. I stora hopar drog följen av trollfolk, enligt barnen, under
nätterna till och från gården, dit de reste till gästabud — som det kallades
— och de färdades i luften på hästar, oxar och kor. Djuren hade de tagit ur
stallar och ladugårdar och smort med en särskild trollsalva, som gjorde
att de for med svansen före och huvudet efter, ibland också upp och ned
med alla fyra benen i vädret. Väl framme vid gården hade var och en sin
syssla att uträtta och de åt och drack, dansade och roade sig under
sammankomsterna (Linderholm 82 fol.). Till stor del återfinns redan här
de uppgifter, vilka förekommer i signaturen »Enbacksbos» utsagor om
jo sefsdalsfärder .
Barnen var födda och hade växt upp i en miljö, där de sedan sina
tidigaste år hade hört de äldre berätta om djävulen och trollfolk, och de
hade all den kunskap om traditionen som erfordrades för att övertyga
den vuxna befolkningen. Föräldrar och målsmän försökte säkerligen
också när processerna inletts skydda sina barn och utröna om de ansattes av trollfolket. Med lock och pock styrde de barnens berättelser på
samma sätt som präster och lagmän kom att göra under förhör och
rättegångar. Det förefaller också som om barnen under processernas
gång mer och mer systematiskt tog lögner i bruk, när de väl kommit i
centrum för de vuxnas uppmärksamhet. De hade möjlighet att träffas i
hemlighet och sins emellan komma överens om vem de skulle peka ut
och vad de skulle säga i sina vittnesmål.3 Det sägs inte uttryckligen att
just faddrar anklagades för att förleda sina skyddslingar. Däremot förekommer det att barn i sina vittnesmål uppger, att de som förde dem stod
faddrar åt dem, när de döptes i Blåkulla och fick sina nya namn.4
Anmärkningsvärt är också, att det relativt ofta framhålls att barn uppges

Kröningssvärd I, s. 53ff.; Ankarloo 1971, S. 249ff.
Se t. ex. Kröningssvärd II, s. 6f., där en flicka bekänner att hon har förts av sin fars
syster, vilken hon även uppger har varit en av hennes två faddrar vid dopet i Blåkulla.
Dopet och faddersinstitutionen återfinns i redogörelser för samvaron i Blåkulla och omtalas i ett flertal vittnesmål och bekännelser.
3
4
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Bild 2. En kvinna med barn reser till gästabud. Detalj av ett tryck från 1670, där
trolldomsväsendet i Dalarna framvisas (Kungl. bibl., kart- och bildsekt., Sthlm).

ha vittnat mot sina mödrar eller andra äldre kvinnliga släktingar.5
Faddrar valdes ofta bland de sistnämnda.
De stora norrländska processerna upphörde år 1677 i och med att det
stod uppenbart att barnen vittnade falskt, men tron på djävulen och
trollfolket kvarstod. Rykten och berättelser om barnaförande levde kvar
i Dalarna och år 1742 avlade sjutton barn i Mora bekännelser inför
dåvarande prosten Wollenius. Denne drog saken inför domstol, men i
brist på bevis avstannade ärendet.6 Några år därefter påbörjas åter en
trolldomsprocess i landskapet. En skomakare i Åls socken hade berättat
om trollkvinnor för sina lärgossar och utpekat en del misstänkta sådana i
Kröningssvärd 11972; Ankarloo 1971, s. 217, 275 ff.
Hälphers 1762, s. 186. — Det föreligger åtskilliga uppgifter om ytterligare oroligheter och
anklagelser inom landskapet. Jag kommer i det följande enbart att framhålla några belysande exempel.

5

6

106

J. Wall

grannskapet. Han hade också talat om hur de kunde avslöjas med hjälp
av bland annat en kniv, som smitts under tre torsdagskvällar av nio
ångeruddar — d. v. s. uddar från eggverktyg vilka brutits av ovarsamhet.
En av hans åhörare påstod sig därefter ha utfört en rit och manat fram
och avslöjat ett antal trollkvinnor, vilka han angav för prästerskap och
biskop.
Biskopen förhörde de utpekade kvinnorna och lät dem undergå en
gudsdom. Då denna friade dem var han beredd att tro på deras oskuld,
men när kvinnorna inte ville yrka på att ynglingen som beskyllt dem skulle
dras inför rätta för det utspridda ryktet, ändrade han mening och processen påbörjades. Under svår tortyr tvingades kvinnorna erkänna och
berätta om hur de i tidig ålder av andra blivit förda till Blåkulla och om
förhållandena där. Det föreligger inga större skillnader mellan bekännelserna som tillskrivs dem och andra redogörelser i tidigare processer.
Vittnen hördes och intygade att kor och hästar blivit sjuka och dött och
att de hade visat spår av att ha brukats som riddjur av trollfolket under
deras färder. De anklagade kvinnorna överfördes till fängelset i Falun,
för att undvika vidare olägenheter, efter enträgen begäran av såväl
nämnd som sockenmän. På order av landshövdingen baron von Hauswolff, som tvivlade på trolldomsanklagelserna, förhördes och läkarundersöktes kvinnorna där. Under följande rättegång tillstod lärgossen som
först beskyllt dem att han ljugit. Kvinnorna frikändes från de direkta
trolldomsanklagelserna, de ansvariga för ryktet dömdes för tilltaget och
en process påbörjades mot de ansvariga för den svåra tortyren. I sammanhanget märkligt är den tro på trolldom och trolldomsmedel som
fanns hos ett stort antal av de inblandade, och som synes helt ha
dominerat många av stiftets präster och dess biskop.7
Beskyllningar för trolldom och barnaförande förekom också vid
förhandlingar i samband med en visitation i Älvdalen år 1778. En flicka
hade anklagat en kvinna för att ha tvingat henne med på luftfärder till ett
högt berg, men hon tillstod under förhören att det hela kunde ha varit en
dröm eller inbillning. På liknande sätt gjorde vid samma tillfälle en annan
flicka som utpekat ett flertal personer. Båda uppgav att de vid flera
tillfällen hört sina föräldrar och andra vuxna tala om trolldom. Även om
flickornas påståenden betvivlades hindrade detta inte att de utpekade av
prästmännen anmodades bekänna om de voro fallna i Satans garn
(Skansvakten 1930-31:26 ff.).
Under 1840-talet levde i Holsåker i Floda socken en gift kvinna, som
var övertygad om att hon i sin barndom blivit undanhållen dopet och
därför tillhörde trollfolket. Vid ett flertal tillfällen försökte hon förmå
präster att döpa henne ånyo och var förtvivlad över att de inte bönhörde
7

Processen ägde rum under åren 1757-63. Om dess förlopp se Malmquist 1877; Fries 1893.
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henne. Vid en visitation sökte hon hjälp hos biskopen i stiftet, vilken
förefaller ha kunnat stilla hennes oro. I socknen fanns också barn som
berättade att de blev förda till Blåkulla. Det är dock först under 1870-talet som berättelser om troll och färder till Blåkulla sprider verklig skräck
och ovänskap inom socknen.8
Även i grannsocknarna hade sedan länge förekommit enstaka anmälningar till prästerna av föräldrar, vilka misstänkte att deras barn om
nätterna fördes till djävulsmöten av kvinnor, som tillhörde trollfolket.
Trolldomstron kom starkast till uttryck i Gagnef och Mockfjärd år 1858
och händelserna där väckte uppmärksamhet i dåtidens press, under
benämningen »Häxdansen i Mockfjärd».9
Mockfjärds kapellförsamling bestod vid den här tiden av tolv byar
belägna på vardera stranden av Västerdalälven och hade en folkmängd
omfattande ungefär 1 400 personer. Till Gagnef kom i december månad
år 1857 som vicekomminister en så kallad läsarpräst vid namn Robert
Blumenberg. Han har beskrivits som from och nitälskande och som en
ivrig nykterhetskämpe men föga framgångsrik i sitt kall. Robert Blumenberg var född på Korsgården nära Falun år 1800 och gjorde på orter där
han var verksam efterforskningar om folktro.1° I efterlämnade dagboksanteckningar från tiden 1838-42 utförda i Hedemora socken finns noterat
trosföreställningar om bland annat trollfolket och deras konster." I brev
och handlingar inlämnade till domkapitlet beskriver han befolkningen i
Mockfjärds kapellförsamling som arbetsam och idog men framhåller att
det hos dem finns stora brister med avseende på kristendomskunskap,
barnuppfostran och sedlighet. Barnen höll sig inte stilla i kyrkan under
gudstjänsten. Dryckenskap och slagsmål förekom och sexuell osedlighet
befrämjades av såväl alkohol som dansnöjen. Det förekom också att
leklusten tog överhand vid bröllop och att parodiska framställningar av
vigsel, dop och nattvard utfördes för att roa gästerna.
Folktron var levande i trakten, framhåller Blumenberg, och tillgreps
för att bevara betydande värden som äktenskapslycka och kreaturslycka. Mull och ben hämtades från kyrkogården och blandades i utsädet
eller fick utgöra beståndsdelar i botemedel för folk och fä. Det fanns
Herlenius 1912, s. 38 ff.; Ett dystert 50-årsminne från Floda 1923, s. 101 ff.
Universitetsläraren och teologen Theodor A. V. Norlin har i ett par arbeten kortfattat
redogjort för händelserna i Gagnef och Mockfjärd år 1858. Han var ett samtida vittne och
beskriver sina intryck i den samma år utgivna I Dalarne. Bilder från en resa sommaren
1858. Händelseförloppet beskrivs i Blåkulla-Färderna i Mocldjerd eller Resorna till Josefsdal 1858. En utförligare redovisning återfinns i Emil Herlenius` uppsats Blåkullafårder i
nittonde århundradet, publicerad i SvLm 1912. Med avseende på tidningsartiklar se not 21.
18 Om Robert Blumenberg se Karl Hults levnadsteckning i Julbok för Västerås stift, 1905.
" Dalarnas museum arkiv nr 1255: Skrock och vidskepelse bland allmogen. Delvis tryckt i
Meddelanden från Dalarnes fornminnesförening VIII, 1923, s. 21-30.
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också en uppfattning inom området, hävdar Blumenberg, att människorna var av tre släkter: troll, oomvända och Guds barn. Trollen var till
Satan försvurna människor, vilka försökte öka sitt släkte genom att byta
ut barnen mot avbilder, när de anlitades som faddrar. Barnet skulle
därigenom komma att tillhöra trollfolket, om det inte blev döpt eller på
annat sätt frälst före sin första nattvardsgång. Här liksom annorstädes
sades att den skarpögde — vilken ägde övernaturlig förmåga — skulle
kunna känna igen trollen. Dessa såg för honom ludna och förtorkade ut
eller hade andra kännetecken såsom kors i ögat eller en svart fläck i
pannan. Den kunnige kunde också se hur de egentligen satt bakvända i
kyrkan, även om de där grät och till det yttre visade sig andäktigare än
andra. Det var i första hand trollen som for till Blåkulla och tog barn med
sig dit.I2
Flertalet av de här föreställningarna omtalades redan i protokoll från
1600-talets trolldomsprocesser och hade också vid några tillfällen senare
kommit till uttryck. En del familjer och ett flertal — särskilt äldre —
kvinnor hade pekats ut som troll och trollkunniga. Bekymrade föräldrar,
vilka misstänkte att deras barn varit förbytta vid dopet, hade försökt få
dem omdöpta vid senare tillfällen. De hade vänt sig till sina själasörjare
med berättelser om att deras barn blev förda till Blåkulla. Prosten Olof
Fredrik Wahlin, som var kyrkoherde i Gagnef och Mockflärd, uppger i
brev och handlingar att det under hans tjänstgöringstid sedan år 1852
årligen förekommit ett eller annat fall av förmenta blåkullafärder. Det
hade dock varit möjligt för honom och de andra i församlingen verksamma prästerna att tala de oroliga föräldrarna till rätta och lugna dem
genom att övertyga dem om det orimliga i påståendena, att människor
kunde vara troll och föra deras barn.
En söndag i början av år 1858 misslyckades han dock med att övertyga
en f. d. soldat vid namn Mats Rask, som hade vårdnaden om sin dotterdotter. Rask såg allvarligt på flickans tal om färder till Blåkulla — eller
Josefsdal som platsen också kallades. Dotterdottern hette Anna Olofsdotter och var åtta år gammal. Hon hade också två år tidigare påstått sig
vara förd. Då hade prosten lyckats tala förstånd med den orolige morfadern, men nu lyckades han inte övertyga mannen. Denne vände sig i
stället till den nykomne vicekomministern Blumenberg. I3 För honom
12 Skriftlig förklaring från R. Blumenberg den 17 juni 1858 till 0. F. Wahlin. Blumenbergs
inlaga till domkapitlet: Om Mockfierds-Barnen, sammanställning av deras berättelser. Se
även Blumenberg 1858, s. 3, 17f. — Brev och handlingar i ärendet från VDK finns samlade
i E III nr 102 1858.
13 Brev till G. Hwasser från 0. F. Wahlin 17 juni 1858. —Det föreligger även en uppgift om
att en pojke, Olof Persson i Västanbäcken, redan femton år tidigare skulle ha talat om
dylika färder, och att han skulle ha undsluppit dessa efter det att en v. pastor G. Lind bett
över honom (Förteckning över barn. VDK).
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Bild 3. Blyertsteckning av Robert
Blumenberg (Lind 1938).

fick nu flickan i närvaro av andra personer berätta om de upplevelser
hon påstått sig haft. Hon sade att en kvinna — Isaks Anna Hansdotter i
Ersholn som kallades Mann-Anna — hade fört henne och andra barn till
Josefsdal som var en fördjupning i Bastberget, vilket är beläget vid
gränsen mot Grangärde socken.14 Dit for de vissa torsdagsnätter och
färdades då genom luften på ett kalvskinn, som en annan flicka skulle ha
i sitt förvar.
Blumenberg anställde kort därefter förhör med de namngivna personerna, vilka skulle varit inblandade i färderna. Anna berättade nu hur
kvinnorna i Josefsdal bakat kakor och dansat. Där fanns också en man
som var ställets värd och kallades för »Nåsgubben», då hans kläder
liknade karlarnas från Nås socken. Med honom brukade en del av
kvinnorna gå till sängs. Flickan framställde sig som djupt förtvivlad över
att ha tvingats deltaga i sammankomsterna. De andra utpekade förnekade allt och Blumenberg försökte — enligt egen utsago — varna och
förmana samt stifta fred mellan de inblandade.
14 Enligt en samtida uppgift var Josefsdal namnet på en verklig plats belägen i en otillgänglig skogstrakt på gränsen till Grangärde (Norlin 1858b, s. 6). Från 1900-talet föreligger
uppgifter om Josefsdal och Josefsdalar som namn på en eller flera dalgångar vid Bastberget
(OAU). — Namnet, som enbart förekommer inom den lokala traditionen, torde ytterst vara
en omformning av den i Bibeln omnämnda Josafats dal, där hednafolket skall samlas för att
få sin dom (Joel 3).
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Följande Marie Bebådelsedag — 25 mars — uppger Blumenberg att han
fick besök av Mann-Anna, som var förtvivlad och omtalade att hennes
mor i sin barndom skulle ha varit med om färder till Josefsdal. När Anna
var liten hade hennes mor sökt utröna om också hon fördes dit. Sedan
långt tillbaka i tiden skulle barn ha talat om Josefsdal, och hennes mor
skulle en gång när hon gick vall ha sökt efter huset men inte funnit det.
En präst skulle ha förlossat Annas mor från trolldomen, men hennes
släkt var fortfarande utpekad och misstänkt för otillåtna konster. MannAnna var född år 1817 och uppges ha varit en begåvad kvinna, som
själv lärt sig läsa och skriva och som var kunnig i räkning. Hon hade nu
kommit i tvivelsmål och befarade att hon sig själv ovetande kunde
färdas med trollen.I5
Blumenberg, som var övertygad om att blåkullafärderna både var
möjliga och verkligen ägde rum, försökte därefter skydda flickan Anna
Olofsdotter genom att ta henne hem till sig. Han avråddes på det
bestämdaste från detta handlingssätt av prosten Wahlin, som befarade
och framhöll att det endast skulle befrämja ryktesspridningen och för
många bekräfta att trollfolket existerade.I6 Prostens föraningar besannades och även andra barn fördes till Blumenberg av oroliga föräldrar,
vilka ville att han skulle rädda och frälsa dem. Fram på våren uppgick
deras antal till omkring 30 stycken. Även äldre personer anslöt sig och
sökte komma under förbönernas beskydd.
Med hjälp av handpåläggning och bön trodde sig Blumenberg kunna
hålla djävulen stången. Enligt egen uppgift ville föräldrar också att han
skulle förrätta förnyade dop, vartill han dock nekade för att inte bana
väg för baptism. Han sade sig också med skärpa ha framhållit att det är
omöjligt, att en präst inte skulle se skillnad på ett barn och ett vedträ.
Vidare hade han förnekat att han hade förmåga att särskilja ett troll från
en människa.I7 Det hela började framemot sommaren antaga orimliga
proportioner och även Gagnefs socken berördes. Klagomål framfördes
över beskyllningar för trolldom och över anställda förhör och framtvingade bekännelser. Blumenberg allena hade folkets förtroende och hans
böner och handpåläggningar ansågs ha övernaturlig kraft. Allt flera barn
fördes till honom.18 De uppgifter som barnen lämnade om färderna
sammanställdes av Blumenberg till en redogörelse som han översände
till domkapitlet och senare under året — något redigerad — även gav ut i
tryck under benämningen »Mockfjerds-Barnen år 1858».
Skrivelse till domkapitlet från R. Blumenberg 25 sept. 1858 (VDK).
Brev till G. Hwasser från 0.F. Wahlin 17 juni 1858 (VDK).
17 Brev till 0. F. Wahlin från R. Blumenberg den 17 juni 1858 (VDK).
IS Brev till G. Hwasser från 0. F. Wahlin 17 juni 1858 (VDK). Se även Västerås domkapitels protokoll 28 juni 1858, §14. Al 79.
15
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I Blumenbergs sammanställning av barnens berättelser återfinns i stor
utsträckning samma motiv, som förekommit i likartade skildringar av
barnaförande, vilka framförts vid trolldomsprocesser under föregående
århundraden, och vilka delvis också förekommit i sägner av betydande
ålder. Barnen i Gagnef och Mockfjärd påstod att det var äldre kvinnor —
vanligen deras gudmödrar — som förde dem. De kom om natten, väckte
barnen och förde dem i hast ut ur husen, innan de hunnit klä sig. Oftast
uppges att färderna skedde under natten till torsdag eller söndag fram
emot dagningen. Särskilt talrika var deltagarna under midsommarnatten,
som sägs vara en stor helg för trollfolket. De lämnade husen genom
skorstenen, ett nyckelhål, en springa eller genom fönsterblyet. De kunde
då vara förvandlade till småkryp eller ha sin egen gestalt, varvid springan
sades vidga sig och släppa igenom dem. Utanför väntade den onde och
lade ett halskläde — vilket egentligen var en orm — om deras halsar,
varvid de förvandlades till skator eller trollsländor. Ingen saknade dem
under bortavaron, då trästycken förvandlade till deras avbilder under
tiden låg i deras sängar.
Barnen färdades vanligen till satansmötet på ett insmort kalvskinn,
vilket hade den egenskapen att det kunde rymma ett stort antal personer.
I enstaka fall nämns också kvastar och stubbar som ridredskap. Enligt
barnens uppgifter undergick de äldre inte någon förvandling utan for med
fladdrande hår på kreatur som hästar, kor och getter, vilka togs ur stallar
och ladugårdar. Först gick färden till kyrkan där sällskapet skrapade
klockor och anordnade dans i tornet eller på kyrkogången mellan bänkarna enligt några uppgiftslämnare. Andra påstod att den onde i kyrkan
predikade svordomar och odygd för dem. Därefter gick färden vidare till
Josefsdal; i enstaka fall kallas platsen för Ljusandal. Det rådde delade
meningar om var denna mötesplats var belägen. Några uppgav att den
låg utanför Stockholm, medan andra påstod — och den äldre traditionen
föreskrev — att det var en sänka vid gränsen mot Grangärde.
Josefsdal var djävulens boplats och där fanns ett stort hus — vit- eller
rödmålat — med många fönster och tapetserade rum. För att den onde
inte skulle ta illa upp måste alla vid ankomsten svärja, värden hälsade då
välkommen och tog hand om deras ridverktyg. Hälsningsorden löd:
»Fan tage oss» och svaret blev: »Nog tager jag eder.» Satans utseende
beskrevs olika av de vittnande. Ett flertal påstod att han såg ut som en
mycket storväxt man med elaka ögon och svart ansikte, med horn på
huvud och knän, med hästfot och sågtandad rygg och svarta vingar.
Oftast sägs också att han gick klädd i nåsbornas dräkt, även om andra
beklädnader nämns. I handen hade han en gaffel, lie eller kedja — attribut
för helvete, död och den bundne djävulen.
På djävulens gård utförde besökarna vanliga vardagssysslor. Barnen
bar vatten och ved, kvinnorna kardade, spann och stickade eller bakade
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bröd och lagade mat. Ett bord stod dukat till fest med svarta tallrikar och
silverskedar, men maten bestod egentligen av ormar och grodor formade
till korvar och bröd. I vällingen blandades gravmull och skrap från
kyrkklockor och den åts direkt med händerna. Som bordsböner lästes
Fader vår och Välsignelsen fast bakfram. Om någon skulle läsa bönerna
korrekt och välsigna maten i Jesu namn började den kräla och krypa.
Efter maten vidtog dans till musik av klarinett och violin, djävulen
visslade och stampade takten. När han själv dansade med, hoppade de
andra omkring honom jämfota som skator. Äldre kvinnor som sade sig
ha upplevt detta påstod att dansen aldrig tröttade. Andra uppskattade
nöjen var hattbyten och kortspel, varvid djävulen var mycket generös
och lät gästerna vinna pengar. En del kvinnor fick också förmånen att
dela läger med djävulen.
När barn fördes till Josefsdal första gången skar den onde dem i ett
finger på vänster hand och skrev med tre droppar blod in deras namn i en
stor bok. De fick därefter en större summa pengar för att de städslats och
tillsägelse att inte lära sig kristendom samt motarbeta läseri och präster.
De kvinnor, som förde flest barn till djävulen, belönade han med förnäma kläder, ära och utmärkelser i form av glänsande stjärnor som bars väl
synliga. Barn som avslöjade färderna slog han med kedjan och kastade
sylar efter, och kvinnor som fört sådana barn straffades. Lyckades något
barn bli frälst från färderna strök han dess namn ur boken.
På gården i Josefsdal dyrkade trollfolket den onde som en gud och
gjorde eder i hans namn. Han visade dem en glaskammare som lyste som
eld, och där blev de lovade att få vara efter döden om de var lydiga mot
honom. De fick även se ett plågofyllt ställe under golvet, där blå lågor
brann och dit de som gjorde honom emot slängdes. I svavellågan fanns
förbrända människor — både barn och vuxna — och de grät och skrek och
bönade om att få komma upp, men den onde slog över deras uppsträckta
händer med en lie eller med en gaffel. En äldre kvinna visade också hur
krampaktigt de fördömdas händer var knutna kring kanten på kitteln i
vilken de befann sig. Vissa framhöll även att djävulen satt fjättrad över
svavellågan och att han filade på sina bojor, men varje gång han hade
brutit länken löpte den omedelbart ihop. Det skulle också finnas en stor
svart kedjad hund och stundom sägs att denne var djävulen.
De vuxna blev mycket förbittrade på trollpacket som fördärvade deras
barn och deras boskap. Utan några större förbehåll trodde många på
berättelserna och ansatte sina egna barn för att tvinga dem att bekänna
sin delaktighet, så snart någon uppgivit att de varit med. Efter de
framtvingade bekännelserna togs barnen till läsarprästen och hade därefter lättare att både redogöra för vistelserna i Josefsdal och ange andra
barn.19 Prosten Wahlin försökte tala både Blumenberg och dem i församlingen som var övertygade om trolldomsfärderna tillrätta men förgäves.
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Han försökte därefter utverka ett beslut om att Blumenberg skulle
förbjudas att befatta sig med de rykten som var i omlopp, och han
lyckades få till stånd att domkapitlet förflyttade Blumenberg till annan
ort.2o
Vid den tidpunkten hade trolldomsväsendet i Mocktjärd uppmärksammats även utanför de direkt berörda orterna. I en tidningsartikel införd i
Westmanlands Läns Tidning för den 23 juni redogörs för de påstådda
blåkullafärderna och den tilltro till dylika som förekom hos befolkningen. Människor uppfattade sig som besatta av djävulen och förföljelser av
utpekade djävulsdyrkare förekom enligt ögonvittne på orten, vilken i det
närmaste var stadd i upplösning. Det framhålls:
Musiken till denna ohyggliga Hexdans utföres af vice Comministern på
platsen Blumenberg, en, efter hwad wi hört sägas, fromsint och wälmenande,
men serdeles inskränkt, okunnig och praktiskt oduglig person. Den arme
prestmannen tyckes wara lika djupt gripen af det omförmälda wansinnet, som
sjelfwa befolkningen. Han läser, beder och signar öfwer Blåkullaresenärerne,
utdrifwer de onda andarne och emottager till behandling de barn, som angifwas att hafwa på något sätt stått i beröring med »fienden».

Artikeln återgavs också under följande veckor i en rad andra tidningar
och »häxdansen i Mockfjärd» blev ett välkänt begrepp.21 Blumenberg
som kände sig utpekad, kränkt och vanhedrad, begärde hos domkapitlet
ett offentligt förhör i kristendomens huvudsanningar och i det som hör
prästkallet till. Hans begäran därom avslogs.22
Den 11 augusti beslutade domkapitlet att tillsätta en kommission för
att undersöka de vidskepliga företeelserna och de åtgärder som prästerskapet i Gagnef vidtagit mot dem. Till ordförande i kommissionen utsågs
kontraktsprosten dr Gabriel Hwasser i Leksand, och till övriga ledamö-

19 Västerås domkapitels protokoll 28 juni 1858 § 14. A I 79. — Th. A. V. Norlin uppger att
de flesta barnen i Mockfjärds kapellförsamling var inblandade. Enligt hans uppfattning var
barnens föräldrar förtvivlade och olyckliga, medan barnen själva däremot inte tycktes lida
någon skada. Det förekom att föräldrar tillgrep både mutor och tvång för att få sina barn att
erkänna i de fall de blivit utpekade av andra. Norlin uppger att ryktena i slutet av juni
månad hade böljat avtaga, och han gjorde bedömningen att de, med avseende på barnen,
skulle upphöra utan åtgärd, men framhåller att liknande ryktesspridning nu förekom i
kringliggande områden. Stämningen hos de äldre var dock sådan att det ej fanns snar
möjlighet till lugn och besinning. Oroliga föräldrar till små barn hade tidigare under året
också besökt den beryktade andeskådaren Säl Pehr i Älvdalen, som troddes ha förmåga att
skilja det onda från det goda. Därtill skulle han ha hjälp av en himmelens ängel (Norlin
1858a). — Att mutor och tvång förekom omtalas också av kyrkvärden K. M. Mattsson i
Mockfjärd när han intervjuas vid mitten av 1920-talet. Han blev själv tubbad av sin far att
erkänna att han deltagit i blåkullafärdema (Hazelius 1926).
29 Västerås domkapitels protokoll 28 juni 1858 § 14; 28 juli 1858 § 8. A I 79.
21 Bl. a. Aftonbladet 28/6; Fäderneslandet 30/6; Fahlu Läns och Stads Tidning 30/6.
n Västerås domkapitels protokoll 28 juni 1858 § 6. A I 79.
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ter prosten C. W. Baggstedt i Vika och prosten D. E. BMhius i Ål. Efter
pålysning i Mockfjärds kapell sammanträdde kommissionen den 31 augusti i Gagnefs prästgård. Närvarande var då även — förutom Wahlin och
Blumenberg — vice komminister D. I. Sundvall samt två kyrkvärdar och
två kyrkorådsledamöter från Mockfjärd. Under förhandlingarna förde
pastor Arlberg protokoll.
Utanför prästgården samlades en skara upprörda församlingsbor som
var övertygade om djävulens verksamhet bland dem. Under förhandlingarnas gång växte folkmassan som slutligen beredde sig tillträde för
att överlämna en skrivelse, dock främst riktad mot sedeslösheten. Den
innehöll även en begäran om att få behålla Blumenberg som själavårdare. Menigheten bereddes plats i salen för att höras om sina åsikter om
trolldomsväsendet. Blumenberg hade beskrivit rörelsens tillstånd sålunda, att den var i avtagande i Mockfjärds tolv byar men i tilltagande i
Gagnef. Ett 40-tal fall hade inrapporterats därifrån. Åtta barn fick berätta
för kommissionen om sina upplevelser i Josefsdal. Allmänheten tillfrågades om de verkligen trodde på barnens redogörelser och svarade enstämmigt ja. Kommissionen meddelade därefter att dess uppdrag i Gagnef var
slutfört och sammanträdet avslutades med bön och psalmsång.
Följande dag, den 1 september, sammanträdde kommissionen i
Mockfjärds kapell, som var fullsatt av involverade personer. Pastor
Blumenberg namngav 83 personer, varav det stora flertalet var barn
under tolv år, och redogjorde för de föreställningar hos församlingsborna
som hade samband med trolldomsväsendet. Berörda personer — både
barn och vuxna — gavs möjlighet att berätta om färderna och upplevelserna de sade sig ha haft i Josefsdal, samt om hur de blivit frälsta av
Blumenberg som med bön och handpåläggning fördrivit det onda. Nu,
liksom vid flera andra tillfällen, framfördes önskemål från församlingen
om att få behålla pastor Blumenberg, som ansågs vara ledaren för en
nyordning och en väckelse och deras främsta skydd mot djävulen.
Efter att ha mottagit en förteckning över alla dem, som sagt sig vara
förda eller på annat sätt anfäktade och de anteckningar Blumenberg gjort
efter barnen, konstaterade kommissionen att oroligheterna i Mockfjärd
var i avtagande. Församlingsborna förmanades och erinrades om den
sanna kristendomen varefter förrättningen avslutades. Önskemålen om
att få behålla pastor Blumenberg i församlingen beaktades inte, och
omedelbart efter kommissionens undersökning avflyttade han till Björskog."
Kommissionsprotokoll 31 aug. — 1 sept. 1858 (VDK). — I traditionen framställs R.
Blumenberg som en präst med övernaturlig förmåga att särskilja troll från människor, och
det berättas att han kunde se vilka som var trollkunniga, då dessa satte en halmkärve för
sig själva i kyrkan eller satt baklänges i bänkarna. När någon trollkunnig kom och ville
döpa ett barn, såg han genast att det var bortbytt mot en kvast eller ett vedträ och nekade
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Som tidigare nämnts sades det i Mockfjärd vid tiden för josefsdalsresorna att det vid sidan om trollen fanns dels de vanliga människorna och
dels Guds barn. En andlig rörelse var märkbar och under försommaren
1858 samlades många kring Robert Blumenberg i hans hem under kvällar
och söndagseftermiddagar, för att han skulle läsa Guds ord och hålla
bön. När personer, vilka själva som barn hade varit inblandade i ryktena
och förhören, under 1920-talet intervjuades för artiklar i dags- och
veckopress, talade de om att det bland barnen i byarna cirkulerade en
bildserie eller ett häfte med djävulsbilder, som kallades »Människans
hjärta» och som hade spritts på enskilt initiativ (Hage 1925. 1927:19;
Hazelius 1926).
Den åsyftade bildserien eller häftet är en svensk utgåva av den tyske
förkunnaren Johann E. Gossners uppbyggelseskrift »Das Herz des Menschen» från år 1812. I denna ingår tio bilder vilka framvisar ett människohjärta där djävulen får råda, och ett där syndaren gör bättring och
håller sitt hjärta rent från laster. På två av bilderna framställs den
gudlöses och den gudfruktiges dödsbädd. Motiven har äldre förlagor från
föregående århundraden och kan följas till medeltiden. I Sverige gav ett
flertal bokförläggare under åren 1839-40 ut bildserien med förklarande
text och lämpliga böner under namn som »Mennisko-hjertat, Ett Herrans Tempel eller Djefwulens bostad; rätte och troende Christne framstäldt uti Tio Bilder». Efterfrågan var stor och under följande årtionden
trycktes en rad nya upplagor.24
Det är ställt utom allt tvivel att djävulsbilderna påverkat barnen, och
det förefaller som om en del av deras beskrivningar och redogörelser
härstammar från bilderna, som de tolkat efter egen förmåga, då de inte
kunnat läsa den bifogade förklaringen. Att värden på gården i Josefsdal
sades vara en välklädd man, eller en man som kallades »Nåsgubben»,
eftersom hans klädedräkt liknade nåskarlarnas, kan ha sin förklaring i att
det bland djävulsgestalterna som hotar människorna också finns en
mansfigur som symboliserar världen. Han framställs dels som en rik man
med svärd och dels som en man klädd i toppluva och långrock, som
frestar människorna med en bägare han håller i handen. Onekligen
påminner hans kläder om nåsdräkten. När det uppgavs att djävulen hade
ludna stövlar som han stundom sparkade av sig, kan tanken om detta ha
att utföra förrättningen. Han hade också makt — sades det — att fördriva trollen och läka när
de skadade människorna (Levander 1944, s. 282f.). — En meddelare hävdar att i hennes
hem i Spårgårdarna skulle sju trollbarn ha blivit omdöpta av R. Blumenberg. Ett av dessa
skulle ha bott kvar och varit inackorderat i åtta år i hemmet och där berättat om
trollfärderna (Langseth 1935, s. 38).
24 Jag har haft tillgång till upplagor tryckta i Arboga, Göteborg, Falun, Stockholm, Umeå
och Västervik under åren 1839-95. De tio bilderna i häftet förekom även som en fristående
serie. Se Bringus 1979; 1981, s. 72 ff.
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uppkommit på grund av att bildernas djävulsframställningar visar satyrliknande figurer, ludna från midjan och till knäna. Andra påståenden är
att djävulen var luden som en hund och att han ibland hade mössa på sig
som dolde hornen. Motsvarigheten finns på bilderna.
Särskilt en bild i serien förefaller åsyftas i förhören som Blumenberg
höll med barnen. Den föreställer den ogudaktiges död och syndens lön
och visar ett rum med präktiga tapeter utan tavlor, men med en säng i
vilken det ligger en man med mössa. Bredvid sängen står en kvinnogestalt — en ängel — och framför Satan i djurgestalt. På golvet ligger
handske, dolk, spelbräda, flaska och bägare kringströdda. Bakom sängen
finns en djävulsgestalt med en stor bok framför en mindre gestalt —
djävulen med syndernas bok framför vad som troligen är själen. Vid
huvudgärden står döden med sin lie, och vid sängens fotände avbildas
helvetet med eldslågor som slår upp från golvet och djävulsgestalter.
Ovanför avbildas i en rundel en öppning till paradiset i strålglans och en
gestalt som gör en avvisande gest. Djävulens bok är stor och på en
efterföljande bild, när han lämnar den rättfärdiges dödsbädd, håller han
den ovan sitt huvud till synes på ryggen. Bilden har direkt inverkat på
berättelserna, och här återfinns det rum som flera beskriver med både
glaskammare och helvete. Att barnen påstår att djävulen har en gaffel
eller en lie i handen förklaras också av framställningen. Det är dödens lie
som överförts till djävulen. (Se bild 4a—d.)
Barnens detaljrika beskrivningar av gården i Josefsdal och av ställets
värd härrör delvis från nämnda bildframställning, medan däremot berättelserna om trollfolket och deras färder till Josefsdal är traditionella. Överensstämmelser med äldre folktro och folkdikt föreligger och det kan urskiljas en obruten traditionslinje flera århundraden bakåt i tiden. Att människor under sin livstid skulle kunna ändra karaktär och utseende och
omformas till troll är säkerligen en mycket ålderdomlig föreställning,
liksom tron på de trollkunnigas förmåga att påverka och styra naturens
krafter. Den medeltida kyrkan omformade och förnyade äldre föreställningar och infogade dessa i sin allomfattande djävulslära. Trollfolket
sades vara avfällingar och kättare och i samband med 1500- och 1600-talens trolldomsprocesser sammanfördes folkliga föreställningar med teologiska spetsfundigheter. Trosföreställningar och sägner om djävulsförskrivningar, blåkullafärder och häxsabbat formades och utgjorde
huvudanklagelser vid rättegångarna. Hög som låg trodde på och fruktade
de trollkunniga och många ansåg under 1600-talets processer i Dalarna,
att inget lugn kunde komma förrän alla trollkunniga hade spårats upp och
utrotats. Ännu under 1700-talet anklagades och dömdes människor för
trolldomsbrott och först år 1779 upphävdes lagbuden om dödsstraff för
trolldom, som förorsakat död, och för djävulsförskrivning. Trolldomsrättegångar aktualiserade folktro och folkdikt och kom att sanktionera
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Bild 4a—d. Fyra av de tio bildframställningarna i »Mennisko-hjertat» vilka påverkade
barnens beskrivningar av Josefsdal (Gossner 1841).
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rykten och berättelser. Traditionen om trollfolket och deras barnaförande och sammankomster fanns levande på ett flertal orter under 1800-talet
i Dalarna, för att under vissa omständigheter för en kortare tid nå en
skrämmande omfattning, då delar av befolkningen greps av religiös
hysteri och krävde förnyad kamp från samhället mot djävulen och de av
honom besatta människorna.
En källkritisk granskning av uppteckningen med rubriken Med gudmor
till Josefsdal gör det möjligt att fastslå, att berättelsen härrör från en
genuin muntlig tradition. Denna tradition kunde under sista hälften av
1800-talet fortfarande formas till berättelser, vilka betraktades som sanna upplevelser av blåkullafärder, med åtföljande utredning av en tillsatt
kommission. De personer, vilka själva som barn vittnade om blåkullafärderna eller på annat sätt hade direkta upplevelser av trolldomshysterin,
var till stor del samtida med sagesmannen »Enbacksbo». Deras upplevelser var ännu under 1920-talet, när den här aktuella uppteckningen
nedskrevs, både välkända och omskrivna i dags- och veckopress, under
rubriker som »Nutida Blåkullafärder» och »Folk som varit i Blåkulla»
(Hage 1925; Hazelius 1926).
Sagesmannen »Enbacksbos» utsagor är inte enbart märkliga exempel
på föreställningar från 1900-talet som överensstämmer med sådana, vilka
kommer till synes i protokoll från gångna tiders trolldomsprocesser. De
ger också uttryck för en folktro om trolldom och trollfolk, om djävulsdyrkan och blåkullafärder, som var levande inom lokala områden så sent
som under sista hälften av 1800-talet och fram till sekelskiftet.
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SUMMary
Jan Wall, Journeys to Josefsdal
In his editions of Svenska folksägner (Swedish folk legends'), Bengt af Klintberg published a legend recorded in the parish of Grangärde, Dalarna. It tells the
story of a girl being taken by her godmother to a meeting with the devil at
Josefsdal, a local name for what in other parts of Sweden is known as Blåkulla.
Af Klintberg considers it unfortunate that no data is available on the informant,
claiming that this makes critical scrutiny of the source impossible. This article is
an attempt to demonstrate the possibility of such scrutiny even without exact
data, and also to shed light on the tradition reflected by the version recorded.
Registers at the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, provide
details of the informant's sex and approximate age, and state that she had lived
in the same parish all her life and was a well-known mediator of traditions. The
woman who recorded the legend had her roots in Grangärde on both her father's
and her mother's side, studied at Uppsala University, and conducted interviews
in Grangärde in 1927 and 1928. She must be regarded as reliable and experienced.
The content of the story tallies by and large with the claims made at the big
witchcraft trials in Dalarna around 1670. Records of later trials, bishops' visitations, and so on reveal that notions and rumours about witchcraft and about
children being taken to witches' rituals were still alive in Dalarna until the middle
of the nineteenth century and were often believed by clergymen and secular
authorities. 1858 saw the culmination of a wave of such rumours in the sub-parish of Mocicfjärd. It was claimed that children were regularly taken to Josefsdal,
which was alleged to be on the Grangärde parish boundary. Hand in hand with
these rumours there was a religious revival, led by the Revd Robert Blumenberg,
who himself seems to have been fully convinced of the truth of the allegations.
The matter was reported by the press — including national newspapers — and the
Västerås Chapter set up a commission of inquiry. Fairly detailed records of its
investigations have been preserved. Records of statements by children show that
there was an unbroken oral tradition from the time of the great witchcraft trials.
Their accounts also reflect the influence of a popular illustrated book available in
the area, Johann Gossner's Das Herz des Menschen.
The informant concerned here must have been bom shortly after these events.
No doubt people were still talking at the time about what had happened and
continued to do so for a long time afterwards. A few years before the informant
was interviewed in 1928, moreover, daily and weekly newspapers had carried
interviews with people who claimed to have been taken to Josefsdal as children.
The story can be accepted as genuine evidence of a popular belief in witchcraft
and journeys to witches' gatherings, still alive in some places down to the
beginning of the 20th century at least.
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Mathias Klintberg t och Herbert Gustavson, Ordbok över Laumålet på
Gotland. Uppsala 1972-86. Band 1—IV. XX + 1 857 s. Iii. (Skrifter utgivna av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. D :2.) ISSN
0347-0954.
Året 1986 innebar något av en epok för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
I december det året lämnade Almqvist & Wiksells boktryckeri ifrån sig sista
häftet, nr 26, av Ordbok över Laumålet på Gotland av Mathias Klintberg och
Herbert Gustavson. Häftets 74 sidor innehåller illustrationer till ord som

stabbvalk, stall, stenvast, väderkvarn, örve.
Man kan säga, att arbetet med denna ordbok har pågått under mer än ett sekel,
närmare bestämt 110 år, om också inte oavbrutet. Det var 1876 som Mathias
Klintberg (MK) började göra uppteckningar i Lau socken på Gotland. Klintberg
var prästson, född 1847 i När, grannsocken till Lau. Han var alltså inte uppvuxen
med dialekt i hemmet, fastän han rimligtvis kom i god kontakt med När-målet
under barndomen. Att han valde att samla sitt dialektmaterial i Lau och inte i
hemsocknen berodde enligt hans egen, av Herbert Gustavson (HG) återgivna,
förklaring på att »då för tiden Laumålet ansågs ålderdomligare än 'närkarnas'
mål».
Sitt material samlade MK på flera olika sätt. Han deltog i slåtter, drivfiske,
taktäckning, lekar och högtider osv, och antecknade under tiden. Han gick med
sagesmän igenom ordlistor och ordböcker, till att börja med Rietz' dialektlexikon, sedan SAOL och Bodorffs Ölands folkmål. En mängd material excerperade
han ur brev på Lau-mål som han fick från Jakob Karlsson (JK) på Kauparve gård
(fr. o. m. 1889) och från J. 0. Larsson. Den förres brev gav omkring 40 000
ordlappar (av vilka en betydande del är resultat av HG:s mödor i senare tid). JK
besvarade också mer än 50 frågelistor för ULMA, tillsammans över 3 200 blad
4: o, som MK inte hann bearbeta utan som tagits om hand av HG. Till grund för
Lau-ordboken (0Lau) ligger omkr. 80 000 ordsedlar, varav omkr. 15 000 återgår
på MK:s egna primäruppteckningar.
Sitt insamlande och bearbetande bedrev MK under flera decennier. Resultatet
var, utom det stora lappmanuskriptet till Lau-ordboken, en betydande samling
fotografier som illustrerade ord och arbetsmoment, samt vissa specialsamlingar,
särskilt om gotländska växtnamn och om fångstredskap och deras tillverkning.
Om man frånser Klintbergs doktorsavhandling Laumålets kvantitet ock aksent
(1884), var det bara två av hans arbeten, som blev publicerade under hans livstid,
nämligen Några anteckningar om Gotland (1909) och Spridda drag ur den gotländska allmogens lif (1914).
År 1945 kunde Herbert Gustavson publicera sin efterskrift till Gotländsk
ordbok (GO), som han hade utgivit på grundval av C. och P. A. Säves samlingar
och som han hade ägnat 25 år åt. På s. XX i efterskriften konstaterar HG:
»Klintbergs samlingar måste en gång i någon form utgivas, dels som en utförlig
ordbok över Laumålet, dels som skildringar ur den gotl. allmogens liv.» Några år
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senare var HG i färd med att bearbeta OLau för utgivning. Genom sitt 25-åriga
arbete med bröderna Säves material hade han förvärvat stor erfarenhet och
skicklighet som ordboksutgivare. Bearbetningen av OLau tog omkr. 20 år.
Tryckningen började 1971, och den krävde i sin tur 15 år. Det är alltså en väldig
arbetsinsats som de båda gutama, Mathias Klintberg och Herbert Gustavson,
har gjort i vetenskapens tjänst och till heder för sig själva och sin hemö.
I sin 1971, i första häftet, tryckta inledning till OLau ger HG bl. a. en skildring
av MK:s arbete samt en redogörelse för ordbokens uttalsbeteckning, böjningsuppgifter, betydelseuppdelning, definiering, urval av ord m. m. Jag återkommer
till vissa problem kring detta.
Ordboken omfattar fyra band. Till vart och ett av dessa hör en illustrationsbilaga med ytterst värdefulla fotografier och teckningar med förklarande text (till
stor del på Lau-mål!). Sammanlagt bjuder OLau på över 220 sidor illustrationer.
Inte bara föremål utan också i stor utsträckning arbetsmoment, lekar o. d.
åskådliggörs. MK tog sina fotografier under 1900-talets två första årtionden. De
gamla bilderna är imponerande vältagna och tydliga.
Om intensiteten i Klintbergs samlarverksamhet och om dess omfattning kan
följande siffror ge någon föreställning. Ordförrådet i Lau-ordboken meddelas på
1 832 stora, tvåspaltiga sidor. Säve—Gustavsons ordbok över målet på hela
Gotland upptar 1 251 sidor av betydligt mindre dimensioner.
Nu några ord om lexikografiska problemlösningar och redigeringsprinciper i
vid bemärkelse.
Uttalet anges, efter uppslagsordet, med en grov beteckning, som enligt vad jag
kan förstå är väl lämpad både för målet och för ordbokens brukare. I vissa fall
markeras accent och kvantitet (om vilkas status i Lau-målet ju MK skrev sin
L' '.i ..
doktorsavhandling) enligt mönstret barmhärtur
barmhärtuhait
Detta som ett exempel.
Efter SAOB:s mönster ges i förekommande fall i verbartiklar en avdelning
»Särsk. förb.», alltså typen gå an, häckla upp, med betonad partikel efter
verbet.
I slutet av en ordartikel, före ev. sammansättningar och »särsk. förb.», är
samlade — likaså efter SAOB:s mönster — de sammansättningar där ordet ingår
som efterled. Under skog finns t. ex. 22 dylika. »efterledssammansättningar»,
från balkskog till ämnesskog, under vagn 34 stycken från arbetsvagn till tvärjjädervagn. Värdet av detta är ju uppenbart.
En granskning av hur en slumpvis vald artikel, nämligen själv, tar sig ut i OLau
och i GO visar, att disposition och betydelseangivelse är betydligt mer genomarbetade i OLau. Här finner man sex betydelsemoment från »1) [knutet till ett
omedelbart föreg. refl. pron.] a) [för att framhäva den refl. betydelsen; för att
framhålla ngn (ngt) ss. oavhängig(t), isolerad(t)1» till »6) 'egensinnig'». Här ser
man resultat av HG:s redigeringsverksamhet. Vid betydelseangivelserna över
huvud har SAOB ofta tjänat som en inspirationskälla, men självständigheten i
OLau är samtidigt stor.
Jag har företagit en liten jämförelse mellan GO och OLau beträffande avsnittet
ruva till ryslig. Detta upptar i GO fyra spalter, lite knappt, i OLau nästan nio
spalter. Jämförelsen ger vid handen, att vardera ordboken innehåller material,
som saknas i den andra. Mot sju enkla, uppenbart genuina uppslagsord i GO,
som saknas i OLau, svarar omvänt fem, högst sju, i OLau utan motsvarighet i
GO. Den förras stora omfång i spalter beror dels på mängden av språkprov, dels
på generositet med sammansättningar, dels på att några mindre genuina ord
meddelas (åtminstone ruva 'fundera', ryggkota, ryka). Resultatet stämmer väl
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överens med HG:s framställning i efterskriften till GO s. XX f. HG jämförde
behandlingen av bokstaven D i de båda ordböckerna.
En grundläggande skillnad mellan OLau och GO är att Klintberg i stor utsträckning ger illustrerande språkprov i stället för utförliga definitioner. Ett
exempel må tillåtas. Jag tar ordet rya. Det behandlas så i GO resp. OLau:

rya s. rye Sahl; rya PS; röja rya s. röiå f., bf. -u, pl. -år, 'strandtäcke'; täcFS; CS; Bti; -å, (F, 1); -ä FLCS f., kar sum di har bäi strand till hyll pa si, me
bf. röiu L; pl. röior (F), et nockat stråppår äi hörni MK(1876); (stropparne känsängtäcke Sahl; groft sängtäcke de UF [JK] ej till) MK. Röiå, så har de
PS; rya, tjockt lapptäcke FCS; gamblä kall de täcki för, sum di har hatt bi
lapptäcke väfdt af lappar; (liggan- strand .. Nå haitar de vanlitväis täckä ällar
de närmast på sänghalmen) su; strandtäckä. Förr da.. vävd di dum av blårtjocka täcken, väfda af gamla nät- gansuppränning, u äisleti ha var av russull
rimsor, [som man har med sig i ällar stäuthår sum skraptäs u bustädäs av
båten på "vrak"] (F); grofväft tyg kräki .. De tos varå pa u samblädäs ihop ..
(lappmattsväf), som lägges på säng- Iblant kaupt di kalkull bi garvarn OL. De
halmen under läktu (F), FLCS. Jfr gamblä kalld strandtäckä för röiu el. strandröiu JK. När gani jär äibjärnä, så bjära n klestrand-rya.
di äi, så sum vassin raksäck u vassäin röiå
el. strandtäckä u stortråjår, u JK. U så to
än a täck ör framstammän ällar a röiå u kastäd däit ti mi. Ta de röiu u kast pa di u lägg di
där pa gani i bakstammän JK. Hans täu kamu kastäd röiår
ratar bäddäd i millräumä
yvar hudä JK. Jfr strand-rya.
OLau:s artikel är ju betydligt större. Den kunde ha kortats ned utan men för vår
kunskap om just ordet rya. Till språkprovens vetenskapliga värde i övrigt skall
jag återkomma.
De båda artiklarna ger i huvudsak olika upplysningar. Enl. GO är rya först och
främst ett grovt sängtäcke (lapptäcke), vanligen att lägga på halmen. Från Få'rö
(men inte Lau) stammar upplysningen, att rya är ett tjockt täcke av nätremsor
(att använda i en båt). Här beskrivs alltså två olika användningar; om man så vill
anges två olika betydelser, som kunde ha hållits åtskilda, t. ex. genom uppdelning på två moment.
Av OLau:s artikel — kombinerad med uppslagsorden strand mom. 3 och
strand-täcke — kan man utläsa, att i Lau används ordet rya enbart om ett slags
täcke, som brukades i båten eller i strandboden. Därtill får man veta, dels att i
meddelarens tid rya har blivit mindre vanligt än strandtäcke, dels att materialet
var »blårgarn» som ränning och hästhår eller oxhår (eller »kalkull» från garvaren) som inslag, dels att »röiår» och »raksäckar» bars i båten sedan näten förts
ombord.
Jag måste erkänna, att jag som mindre välbevandrad i gutamålet — om också
inte helt okunnig — fick offra åtskilliga minuter på att tillägna mig OLau:s artikel
fullt ut. Det stod inte omedelbart klart, att aibjärnä betyder 'iburna' och att ordet
skall sökas under uppslagsordet bära v. Särsk. förb. bjär äi 'bära i'. Inte heller
var det självklart, att raksäck får sin förklaring under vraksäck 'säck med halm
att ha på rak', dvs. vid »drivfiske, då man sätter näträckan (raki) ganska långt ut
till sjöss, ligger i båten o. låter den driva med garnen».
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Under uppslagsordet rak sbst. 2 'drivfiske' hänvisas till vrak 1 ('drivfiske').
Ingen sammansättning, alltså inte heller raksäck, nämns här. Däremot ges under
rak sbst. 1, 'rad, räcka av [drivgarn]' beskedet, att rak-rum skall sökas på
vrak-rum. Detta i sin tur behandlas som en sammansättning till vrak 'drivfiske'
osv. Bakgrunden till dessa något förvirrande uppgifter är följande. En räcka eller
rad av sammanknutna drivgarn kallas rak. Om två båtar med varsin rak ligger i
höjd med varandra och driver på »rak» (< vrak), dvs, låter sig »vräkas», så
kallas avståndet mellan de båda näträckorna för rakrum [eller ändrum]. Avståndet mellan näträckor, då den ena båten ligger bakom den andra, kallas — om jag
har förstått saken rätt — för sidrum. Det verkar ju troligt, att förleden rak i rakrum
har betydelsen 'räcka av nät', däremot inte 'drivfiske'. Sålunda torde placeringen av rak-rum under artikeln rak 'rad, räcka' vara riktig, däremot inte den under
vrak. Om någon ovisshet rått vid redigeringen borde rak-rum ha fått en egen
artikel, där man påpekat att förleden kunde vara rak 'rad, räcka' eller rak (<
vrak) 'drivfiske'.
Via artikeln ändrum, nämnd strax ovan, kom jag till artikeln ände. Om man
frånser sammansättningarna är artikeln indelad i sju moment markerade med
siffror i fetstil, t. ex. »5 [bakdel, säte] ». I slutet av moment 3 redovisas — utan
typografisk markering — uttrycket »Yvar änd(ä) [omkull]», vilket behandlas i två
moment markerade med siffror av precis samma fetma och stiltyp som i huvudmomenten. Detta system är genomfört i hela ordboken. Men det är till avgjort
hinder för den som snabbt vill orientera sig i en artikel. God ordboksteknik
representerar det inte.
För betydelseuppgifterna, definitionerna, svarar i stor utsträckning Herbert
Gustavson. Mitt intryck efter en inte alltför djupgående granskning är att han har
lyckats bra. Som ett undantag kan jag nämna följande. Under själas ger HG
översättningen 'dö'. Sist anförs »Ha skudd ret själäs = bli förskräckt o. ängslig».
Om själas skulle ha betydelsen ifråga, borde denna givetvis ha kommit i ett eget
moment. Men säkerligen förhåller det sig inte så. Frasen ha skudd ret själäs
betyder ordagrant: 'Hon skulle faktiskt (eller förvisso eller sanna mina ord) dö' i
förevarande fall: 'Hon blev dörädd'. Det är alltså hela frasen som fordrar en
översättning; man kan inte behandla själäs här för sig. Om ordet skudd se lite
längre fram.
Att ordboken förväntas få en internationell läsekrets, framgår av att det
svenska titelbladet har en dubblett på engelska och att HG: s inledning förekommer också i engelsk version. Flera tecken utom dessa på hänsynstagande till
icke-nordiska läsare finner man inte. Betydelseangivelserna är — i motsats till
dalmålsordbokens praxis — enbart på svenska. Det är nog att befara, att brukare
utanför Norden ibland kommer att känna sig utanförstående. Definitionerna bör
man dock kunna komma tillrätta med med hjälp av en svensk-engelsk ordbok.
Värre är det med de överflödande rikliga språkproven. De fordrar nästan alltid
vissa kunskaper om Lau-målets ljudsystem. Till de tidigare givna exemplen vill
jag lägga följande.
Under uppslagsordet smox 'smäll, slag' förekommer detta illustrerande
språkprov: »När da slidn skudd yvar de djaup rännu ... så blai de n jäklä småks,
sått halsukringän
straik sundar.» Att slidn betyder 'släden' kan den i svenska
språket välbevandrade gissa sig till med hjälp av situationen (yvar de djaup rännu
'över den djupa rännan'). Den som vet, att gutniskt ai brukar motsvara den
samnordiska diftongen ej, kan gissa sig till att infinitiven till straik bör lyda
strika. Och under strika återfinns mycket riktigt imperfektum straik. Frasen
strika sundar betyder tydligen 'brista, gå sönder'. Det som gick sönder var
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»hals-ok-ringen» [på hästen]. Men vad betyder skudd? Den tålmodige brukaren
finner det som imperfektum under skola, verb. Det hade inte skadat med en
hänvisning från ett skudd till skola v. Men samtidigt förstår man ju, att utgivaren
har haft utrymmeshänsyn att ta. Hänvisningar av den art jag efterlyst skulle ha
förlängt ordboken med åtskilliga sidor för att inte säga ark.
Exempelmaterialet, språkproven, har som sagt tagits till mycket generöst.
Fullt så rikligt som det kan tyckas är det dock inte. Många språkprov anförs
nämligen helt eller delvis under två eller flera uppslagsord. Ett exempel:
De skall stor övning u praktik till ... ti fa vangsakslar el. jaulakslar lagum
skränktä, sått int vangsjauli kummar ti ga el. rännä u vinglä... så jär de mik
nog me ti ställ el. skränk vangsakslar, så att di int laupar si varmä el. att int
vangsjauli gar för mik innat pa stå' itskoän el. u för mik äutat
Detta långa språkprov står under skränka; delar av det förekommer också under
löpa, stötsko och vingla.
I sammanhanget kan det f. ö. påpekas, att ordet praktik i språkprovet inte är
medtaget som uppslagsord (s. 873), däremot praktisera. På motsvarande sätt
förhåller det sig med vagnsaxel (till skillnad från vagnsaxelbeck!) och hjulaxel.
Under varm saknas den betydelse som ordet har i språkprovet ovan. — I fallet
praktik torde avsaknaden bero på att ordet av HG (eller kanske MK) betraktats
som för riksspråkligt. Men om så är, kan man ju ställa sig frågan, om det över
huvud bör förekomma i ett språkprov. — I fallet vagnsaxel osv, beror väl
frånvaron på förbiseende.
Jag kommer nu till ett problem som jag menar är mycket viktigt. För språkgeografen, etymologen och syntaxforskaren är det ofta grundväsentligt att veta om
ett belägg från en dialektkälla tillhör gammalt genuint folkmål eller om det är att
tillskriva nyare påverkan från riksspråk (skriftspråk).
Jakob Karlssons ovan omnämnda brev är ofantligt innehållsrika. De är skrivna
på Lau-mål, vilket har givit MK möjlighet till den rikliga exemplifiering med
språkprov, som jag har nämnt i det föregående. Här inställer sig ofrånkomligen
en undran, hur pass representativt för målets normalstil, som dylikt material
egentligen är. Jakob Karlsson »hade fått så pass mycket skolundervisning, att
han kunde skriva tydligt och lätt» (HG i inledningen till OLau s. VIII). Som
speciellt intresserad av s-passivum har jag ägnat den detaljen i ordboken någon
skärskådan. Mitt intryck är att JK:s material näppeligen ger en fullt adekvat bild
av språkbruket i Lau. Kategorin är helt enkelt överrepresenterad.
Det är nog en riskabel metod att mönstra ett måls ordförråd genom att låta
meddelare översätta SAOL. Säkert kan en språkmedveten person i en dylik
situation lämna många goda upplysningar. Men risken är stor för att den lantlige
läsaren av tidningar och böcker godtar ord, som inte varit gångbara sedan
gammalt i hans dialekt. Herbert Gustavson har haft blicken öppen för risken.
Han skriver (ml. s. XIV): »Här [dvs. i fall som SAOL] ha sådana mot rspr. direkt
svarande ord som ej eljes äro väl belagda och alltså ej synes ha ingått i folkmålets
i dagligt tal brukliga ordförråd, icke medtagits ... [Från SAOL och liknande
härrörande] till laumål överflyttade termer, som ha samband med folkets dagliga
handel och vandel, såsom nyodlingar, skiftesförrättningar, kommunalpolitik etc.
ha ansetts böra medtagas.» Betr. den senare typen tror jag, att risken är mindre
för att forskare blir vilseledda. Terminologin inom offentliga förrättningar och
kommunalpolitik kan knappast locka språkhistoriker i fällor av det slag jag avser.
Även betr. materialet i JK:s (och J. 0. Larssons) brev har HG tydligen hyst en
viss skepsis. Han »har rensat ut sådant, som tycks ... [honom] vara mer
tillfälligt brukade riksspråksord ». Det är nog ofrånkomligt, att ändå ett och annat
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har kommit med i ordboken, som enligt denna deklaration borde ha utmönstrats.
I flera fall har HG vid redigeringen tillfogat ett påpekande om att riksspråksinfluens kan misstänkas. Men det finns därutöver en del belägg där en liknande
giftetikett kunde ha varit motiverad.
Under uppslagsordet rynkig läser man: »Glädn
sum ännu löisar upp dairäs
mair ällar mindrä rynkuä anletsdrag», hämtat ur ett brev av J. 0. Larsson. Nominalfrasen deras mer eller mindre rynkiga anletsdrag är enligt vad jag förstår rent
skriftspråk; komplicerade attribut av det slaget torde vara alldeles främmande
för genuint folkmål.
Ordet ryck är i OLau uppdelat på två moment: 1) [neutrum] 'ryckning'. 2)
[maskulinum] 'kort tidsperiod'. Definitionerna är HG:s. I GO ges under ryck
betydelseuppgiften 'skof, ryck; kort tid, stund' med fraserna 1 ett ryck, 'brådt, i
en hastig vändning', Bi tyckum 'ryckvis'. Man kan misstänka att OLau:s betydelse 1 inte är helt genuin. Den går tillbaka på ett frågelistsvar från JK: »Armän
gick me ätt ryck el. me en knyck ör lag.»
I häfte 25 av OLau meddelas ett antal rättelser av tryckfel o. d. (till stor del
upptäckta av Nils Tiberg). Tillfälligtvis har jag antecknat tryckfelet tiseln för
tisteln s. 320. I första bandets bildbilaga s. 24 uppges att ett foto av en förplöjd
åker är taget år 1014!
Mathias Klintberg fick inte uppleva, att hans livs stora verk befordrades till
sättning. Och visserligen förunnades det inte Herbert Gustavson att se Laumålsordbokens allra sista häfte lämna tryckeriet, men han kunde vid sin levnads slut
se tillbaka på ett ovanligt resultatrikt livsverk i den gotländska dialektkunskapens tjänst. Båda dessa gutar har för alltid skrivit in sina namn i sin hemös
kulturhistoria.
Gösta Holm
SUMMARY
In December 1986 the last part of the Ordbok över Laumålet på Gotland
('Dictionary of the dialect of Lau on the island of Gotland') left the printers, a
great event in the history of the Institute of Dialect and Folklore Research,
Uppsala.
The dictionary consists of four volumes. Each of these includes an appendix
containing extremely valuable photographs and drawings accompanied by explanations — to a large extent in Lau dialect. In all, 220 pages illustrate not only
objects but also aspects of occupations, games, etc. The photographs were taken
during the first two decades of this century and are remarkably good.
Two men are responsible for the dictionary, Mathias Klintberg and Herbert
Gustavson. Klintberg, a vicar's son, was bom in the Gotland parish of När in
1847. He began to study the dialect of the neighbouring parish of Lau in 1876. He
collected his material in different ways. He worked with local peasants in the
fields or as they thatched their roofs with sedge, took part in games, feasts,
festivals, and so on, always recording words and phrases in a notebook. Some of
his informants helped him to compare the vocabularies of certain Swedish
dictionaries with that of the Lau dialect; this method yielded many words (some
of which hardly belonged to the old genuine dialect). Two men sent him a great
many letters in the local dialect, describing ancient objects and methods of work.
Phrases excerpted from these letters are a major component of the dictionary;
sometimes, however, the dialectal authenticity of this material is somewhat
dubious (or even clearly disputable).
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Klintberg died in 1932 before he had published his work — or even finished it.
In 1945 his fellow Gotlander, the experienced lexicographer Herbert Gustavson,
completed his Gotländsk ordbok. A couple of years later Gustavson assumed the
responsibility for Klintberg's collections and began to prepare them for printing.
His excellent work took some 20 years to complete. The printing process took a
further 15 years.
These two sons of Gotland, Mathias Klintberg and Herbert Gustavson, have
honoured their native island and themselves with this monumental dictionary.

Atlas Linguarum Europae (ALE) sous la rklaction de Mario Alinei,
prkident; A. Weijnen, ancien-prkident... Volume I — Cartes. Deuxkine fascicule. AssenlMaastricht 1986. 6 s., 3 +8 kartor, 8 separata
kartlegender. — Commentaires. Deuxkme fascicule. AssenlMaastricht
1986. cxiii s.+ 230 s. ISBN 90-232-2103-6.
Aspects of Language. Studies in Honour of Mario Alinei. Volume I.
Geolinguistics. Papers Presented to Mario Alinei by his Friends and
Colleagues of the Atlas Linguarum Europae on the Occasion of his 60th
Birthday. Editorial Committee: Nils Århammar [m.fl.]. Amsterdam
1986. 404 s. Ill. ISBN 90-6203-878-6.
Första häftet av Atlas Linguarum Europae (ALE 1) recenserades utförligt i
Svenska landsmål 1985. De åsikter som där framfördes är till stora delar tillämpliga även på det andra häftet (ALE 2), som här därför inte blir lika ingående
granskat.
I inledningen till kommentarhäfte nr 2 redogör ALE:s president Mario Alinei
(s. xvii—xxxiv) bl. a. för hur ALE 1 bemöttes av kritiken. I skrivande stund hade
Alinei tillgång till endast tre recensioner och de har inte kunnat påverka innehållet i ALE 2. Recensenterna hade varit övervägande positiva i sin kritik. Framför
allt hade motivkartorna (se om dessa SvLm 1985 s. 141) fått ett gott mottagande.
De viktigaste invändningarna hade gällt det ibland olämpliga valet av begrepp för
kartläggning och den i vissa fall »ofärdiga» behandlingen av ämnet i kartkommentaren.
Skillnaderna mellan ALE 1 och 2 utgörs som väntat av förbättringar. Det
första man märker är att karthäftet bytt skepnad.' För att underlätta jämförelse
mellan kartor och legender samt mellan kartorna inbördes har utgivarna valt att
den här gången inte binda kartorna. Kartlegenderna är tryckta på separata blad
och har därför kunnat göras utförligare. Den längsta legenden i ALE 2 (se karta
20, istapp) hade inte fått rum med ALE 1:s redovisningsmetoder. En nyhet är
också den karta som med symboler i olika färger på ett mycket åskådligt sätt
visar den geografiska utbredningen av de för ALE-arbetet aktuella sex språkfamiljerna och tjugoen språkgrupperna.
Beläggnätet har ändrats i vissa avseenden. Bristen på överensstämmelse mellan folktäthet och beläggtäthet kvarstår dock för Sveriges del. Det italienska
nätet har förtätats från 77 till 176 punkter och är nu lika finmaskigt som det
Det smakfullt utformade kartomslaget misspryds dessvärre av ett häpnadsväckande
tryckfel.
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franska. Även antalet keltiska kartpunkter har ökat. Material från Irland är dock
fortfarande svagt representerat på kartorna. Det kan slutligen påpekas att det
endast är på karta 28 (vessla) som något material över huvud taget lagts in på de
nytillkomna punkterna.
Felaktigheter i transkribering och translitterering av främst grekiska ord (se
SvLm 1985 s. 148) har rättats till i den nya utgåvan. Nya translittereringssystem
presenteras för klassisk arabiska och för språk (andra än ryska) som använder
det kyrilliska alfabetet.
Förkortningslistorna har gjorts betydligt utförligare och följaktligen användbarare. Tre allmänna översikter (de två senare är nyheter i ALE 2) hjälper läsaren
att orientera sig bland nätpunkter, språk och länder. Den första har till utgångspunkt resp. länders kodnummer och koordinatsiffror, den andra »sorterar»
språken gruppvis i enlighet med ALE:s organisatoriska indelning i departement,2
den tredje utgår från de alfabetiskt ordnade namnen på länderna. I samtliga
översikter korshänvisas till kod- och koordinatnummer, språkgruppstillhörighet
osv.
Bland förbättringar i förhållande till ALE 1 kan vidare nämnas att de svåruppfattade symbolerna, bestående av en bokstavskombination, har slopats. Symbolen för uteblivet svar har gjorts mindre, så att den tydligt skiljer sig från övriga
tecken. Däremot kan man ifrågasätta bruket av denna symbol på de nya nätpunktema, när någon fråga över huvud taget inte ställts där (jämför inledningen
s. xxv). Tvåan, som på kartan markerar att kommentaren redovisar ett sidobelägg, löper inte längre risk att sammanfalla med intilliggande symbol. Den har
minskats ned så pass att det kan vara svårt att med blotta ögat se att det är en
tvåa. Det spelar emellertid mindre roll, eftersom inga andra svarta siffror förekommer på kartorna.
I ALE 1 kartlades ord för himlakroppar, väderfenomen, vattensamlingar samt
för en levande varelse, gräshoppan. Också i ALE 2 är det uteslutande substantiv
som behandlas, däribland en levande varelse, vessla, och en företeelse som kan
hänföras till den meteorologiska sfären, istapp. Övriga ord hör närmast hemma
inom botaniken: trädbenämningarna björk, poppel och en samt ord för blomma,
gren och päron.
Gren presenteras på två kartor, en onomasiologisk karta och en motivkarta.
Vessla och istapp har kartlagts med enbart motiveringen för benämningen som
utgångspunkt. Övriga ord redovisas på onomasiologiska kartor, alltså med etymologin som grund. (Etymologi och namnmotiv kan — naturligt nog — stundom
sammanfalla.) Andelen motivkartor har således ökat.
ALE 1 tog upp sammanlagt fjorton substantiv; i ALE 2 behandlas — som
framgått ovan — bara åtta. Kartkommentarerna i ALE 2 omfattar (bibliografierna
inräknade) 230 sidor, i ALE 1 177 sidor. Kommentarerna har alltså, vilket
förutskickades i ALE 1, blivit fylligare och grundligare. Det gäller dock inte
generellt. De är långt ifrån så enhetligt utformade som man skulle önska.
Päron-kommentaren är nästan väl skissartad; den ryms på knappt fyra sidor.
Alineis studie över vesslan omfattar däremot hela 73 sidor (litteraturförteckningen frånräknad). Den inleds med en lång kulturhistorisk sammanställning av
folktro och religiösa föreställningar, inte bara kring vesslan utan samtidigt också
2 Departementsindelningen har justerats i så måtto att de båda germanska departementen
slagits samman till ett och att ett keltiskt departement inrättats. Nyordningen är ett led i de
organisatoriska förändringar som syftar till att decentralisera projektet och på så sätt
förhoppningsvis göra den tungrodda ALE-skutan mer lättmanövrerad.
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kring en rad andra djur. Stor vikt tillmäts tabubenämningarna på vesslan, vilken i
allmänhet tycks ha betraktats som en feminin varelse.
Vessla-benämningarna har i regel genomskinlig etymologi och lämpar sig
därför väl för motivkartering. En ny etymologi, 'den som gör »harm» eller
skada', lanseras (s. 188) för vissa tyska, nederländska och frisiska ord för vessla,
vilka från början har varit namn på dess artfrände hermelinen (jämför s. 210). Se
vidare nedan.
De sammansatta vessla-orden har inte ansetts motivera en karta med sammansatta symboler i stil med gräshoppa-kartan i' ALE 1. Vesslan har karterats med
antingen förra eller senare leden som kriterium. Norska snömus symboliseras
exempelvis med tecknet för mus, medan snöstubb i Härjedalen kartlagts utifrån
den vita färgen, dvs, med tecknet för snö, inte med en symbol som betecknar
form. En italiensk benämning med betydelsen 'bröd- och ostsugare' har kartlagts
med tecknet för bröd och ost såsom »offrandes rituelles», inte med tecknet för
handlingen att äta. Exemplen kan mångfaldigas. Det är måhända mindre lämpligt
att på detta sätt blanda för- och efterleder på samma karta.
Den lexikaliska typen vessla tolkas annorlunda än tidigare, nämligen som
'levande varelse, invånare' o. d. (s. 182). Det är den vanligaste typen i de
germanska språken. Här finns — som redan nämnts — också benämningar som
innehåller andra djurbeteckningar som senare led, 'mus, katt, hund' m. fl.3 I
finska, lapska och estniska går benämningarna tillbaka på djurets utseende (färg
och form), medan dess beteende varit namngivande i baltiska språk. Inom
praktiskt taget hela återstoden av Europa består vesslebenämningarna av ord för
feminina, mänskliga eller magiska, varelser. Många gånger motsvarar de ett
släktskapsord e. d. Ord för 'brud' är frekventa. De sammankopplas genom
symbollikhet med hypokoristiska, ofta diminutiva, benämningar för »dame,
femme; ch&ie; belle, douce, bonne» etc.4 Om man jämför vessla-kartan med
regnbåge-kartan i ALE 1, ser man att det stora sydöstliga området med »mänskliga» benämningar i stort sett motsvarar utbredningen av regnbågens zoomorfa
och antropomorfa namn.'
Snälla i Östergötland och norra Småland har lagts in på två punkter med
symbolen för »ch&ie, douce, bonne» etc. Det kan dock ifrågasättas om djurbenämningen följt med i snäll:s betydelseförskjutning. Formen snabba, som är
belagd som namn på vesslan (eg. hermelinen) i Småland (se Rietz, Svenskt
dialektlexikon s. 638a), talar för att snälla knappast bör tolkas som 'den snälla,
den vänliga'; det har sannolikt kvar grundbetydelsen och borde därför i stället ha
kartlagts mot bakgrund av sitt beteende, sina snabba rörelser. Den svenska
kommittén har (enligt s. 179 not 56 bis) föreslagit att snälla skulle var en
kontamination av snäll 'snabb' och snärla 'ödla'.
Som redan framkommit har det inte varit möjligt att hålla en strikt gräns
mellan olika mustela-arter. Samma art i sommar- resp. vinterdräkt kan benämnas
olika; han- och hondjur av samma sort har uppfattats som skilda arter. Å andra
sidan kan en och samma benämning omfatta flera arter av må'rddjur. I frågelistan
efterlyses Mustela nivalis, en vessla som är mindre än hermelinen. Också när det

Ord för 'mus' eller 'råtta' är vanliga också i södra Frankrike och östra Spanien.
I Grekland och Italien kan det vara svårt att skilja den svarta kvadraten (»nouvelle
mariU» e. d.) från den grå (»dame» etc.).
5 Som kuriositet kan nämnas att ordet för 'vessla' i mongoliska kan användas om regnbågen. Vesslan kallas här för 'kusin'.
3

9-879037 Sv. Landsmål
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gällde gräshoppa i ALE 1 kunde det konstateras att folkspråket gör andra
uppdelningar än det vetenskapliga språket.
Även poppel-kartan illustrerar på liknande sätt olika referenter. Där frågas
efter den populus-art, »dont les minces feuilles frissonnent au moindre souffle
d'air». Det råder ingen tvekan om det svenska svaret: det är en asp. Bilden i
frågelistan liknar däremot mest det träd som allmänt kallas poppel. För gemene
man är asp och poppel skilda träd. Därför är det principiellt fel att anföra poppel
och poppelpil som sidobelägg till asp (s. 110). Sidobeläggen skall vara synonyma
med de karterade beläggen. Poppel(pil) i södra Sverige kan aldrig betyda 'asp'. I
inledningen till poppel-kommentaren påpekas också av författaren Rita Caprini
att det visat sig omöjligt att hålla isär de tre arterna populus nigra, alba och
tremula och att beläggen på kartan därför inte alltid avser samma referent. De
nordiska länderna har kartlagt aspen utom Danmark som lagt in poppeln. Också
pil förekommer på den danska kartan som benämning på 'populus'. I kartlegenden under nummer 27-40 förtecknas en rad benämningar där betydelsen förskjutits. Så kan exempelvis ord för björk, sälg, fläder, lönn, alm, cypress m. fl.
påträffas som benämning på populus. I vissa fall kan man förmoda att det inte rör
sig om betydelseglidningar utan om rena missförstånd (jämför s. 107). På karta 24
kan iakttas hur allehanda trädbenämningar på motsvarande sätt kommit att få
betydelsen 'björk', i synnerhet i utkanten av björkens utbredningsområde.
Innan jag lämnar poppel-kartan, vill jag påpeka att symboler för formen äsp
felaktigt lagts in i norra Sverige. De motsvaras i källorna av asp, asp e. d., där
vokalen är en variant av a-fonemet; de kan inte jämställas med det sydsvenska
äsp (jämför Sigurd Fries, Studier över nordiska trädnamn s. 96f. och karta 7).
Botaniska förhållanden växlar ju efter geografiskt läge och det kan vara
vanskligt att kartlägga växtnamn över så stora områden som hela världsdelar.
Björk-kartan visar som väntat uteblivet svar i större delen av medelhavsområdet,
päron-kartan förvånande nog belägg långt uppe på Nordkalotten. Sverige har här
icke-svar-symbolen utanför päronets växtregion. Norge och Sverige har därigenom kartlagt två olika saker; norrmännen har — liksom islänningarna och färingarna — kartlagt päronet som handelsvara, medan svenskarna har kartlagt
växten, d. v. s. närmast päronträdet. Finnarna har valt att lämna alla koordinater
tomma; det finska ordet är ett sent lån från svenskan och anses alltså inte vara
tillräckligt genuint för att vara värt en plats på kartan. (På s. 115 påpekas i en not
skillnaden i olika nationalkommittéers kartläggningsprinciper.) Återigen visar
det sig hur nödvändigt det är att studera kommentaren jämsides med kartan;
kartan utan kommentaren kan vara vilseledande.
Vissa kartor i ALE 2 visar olika saker; det är min kanske viktigaste invändning
mot en för övrigt utmärkt publikation. En förutsättning för att det inte skall råda
något tvivel om referenten är att frågan är korrekt och entydigt ställd. I ALE:s
första frågelista finns det frågor som inte är tillräckligt genomtänkta. Ett rimligt
krav är också att fråga och bild stämmer överens.
I detta sammanhang vill jag passa på att fästa uppmärksamheten på den festskrift
som ALE:s president hedrats med på sin 60-årsdag. Dess första band innehåller
bidrag från vänner och kolleger i ALE-arbetet. Vissa av artiklarna kompletterar
på ett utmärkt sätt redan publicerade kartor och kommentarer. Jag tänker bara
helt kort stanna vid de två bidrag som behandlar vesslan. (Festföremålets egen
karta över de europeiska benämningarna på vesslan pryder bokens pärmar.)
Lennart Elmevik utreder etymologin hos lekatt, le(k)sen, lesma o. d. Alinei
har, i Noreens och Hellquists efterföljd, sammanställt /e- med got. hlaiw 'grav-
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hög', något som skulle medföra att lekatt — med en antagen ursprungligare
betydelse hos förleden — vore en parallell till exempelvis norska rOyskatt, dvs.
'katt som bor under en stenhög' e. d. Han har emellertid understrukit att etymologin är osäker. Ett M- i förleden i en grupp isländska ord (t. ex. läoarn, Mlegur),
vilket ansetts ha grundbetydelsen 'liten', aktualiserar att vesslan kallas 'den lilla'
e. d. i småländsk dialekt liksom sporadiskt i Sydvästeuropa. Elmevik vill trots
det förklara de isländska orden utifrån en rot som föreligger i norska dialekters
ljo, leskinn 'underlag för packsadel, hästtäcke' m. fl. och följaktligen avföra dem
från lekatt-diskussionen. Han ansluter sig i stället till ett äldre förslag — först
framlagt av J. V. Lindgren 1890 — att förleden i lekatt skulle vara identisk med lä
'skydd(ad plats)'. Även andra etymologer — Falk & Torp, Torp, Emil Olson —
godtar oreserverat denna härledning. Les(e)n förklaras av Elmevik på motsvarande sätt som en avledning till lä e. d. och det är primärt i förhållande till leksen
och lesma. (Ljudutvecklingen har Elmevik klarlagt redan i sin doktorsavhandling
1967.)6
Den andra vessla-studien har som författare Jorma Koivulehto, som tar upp
det etymologiska sambandet mellan harm och hermelin. Han utgår ifrån de
baltiska språken. Beteckningen för hermelinen har där enligt Koivulehto som
semantiskt motiv den vita vinterfärgen. Djurbenämningen är avledd av en rot
som ingår i vissa ord för snö- och isbildningar (och därav beroende färgbeteckningar). Samma rot återfinns i de germanska språkens harm 'harm; skada' m. m.
Koivulehto kopplar ihop härledningen hermelin 'skadegörare' o. d. med namnmotivet frost etc. och frågar sig om homonymin (harm = frost, snö; vit etc.: harm
= skada e. d.) är tillfällig eller om den beror på ursprunglig identitet. Enligt
Koivulehto är betydelsen 'skada' o. d. sekundär, uppkommen på metaforisk väg.
Frost på sommaren har i jordbrukskulturer fått förödande konsekvenser. Också i
ett icke-indoeuropeiskt språk som finskan har med en liknande betydelseförskjutning ord för 'nattfrost på sommaren' kommit att betyda 'skada'. Det finns
också exempel på att ord för 'hagel' fått denna metaforiska betydelse. I baltiska
språk kvarstår den ursprungliga konkreta betydelsen; för övrigt har den i stor
utsträckning undanträngts av den överförda betydelsen. Hermelinen är alltså i de
baltiska språken ett djur som har samma färg som frosten; i germanska (och även
slaviska och iranska) språk betraktas den som det skadegörande djuret. Koivulehtos intressanta artikel innehåller också en mängd jämförelsematerial från
uraliska språk.
Bland allt övrigt läsvärt i festskriften kan nämnas en rad artiklar som ger
inblick i det germanska departementets »verkstad»; det lättas på förlåten till vad
som är att vänta i kommande häften. Här presenteras ett dussintal kartor med
kommentarer som redovisar exempelvis namnen på vissa veckodagar och benämningar på levande varelser som smed, häxa, måg och sonhustru. ALE tar
alltså i och med detta steget från smådjuren till människan. Det finns anledning
att med förväntan se fram emot ALE 3.
Maj Reinhammar
SUMMARY

In the introduction to the second commentary volume in the Atlas Linguarum
Europae series, ALE President Mario Alinei describes the reception given to the
first volume by reviewers. The `motivational maps' met with a particularly
6 Tack vare Kerstin Ekman har leksen gjort sitt inträde i litteraturspråket (Häxringarna s.
109).
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favourable response, and there is a higher proportion of such maps in the latest
volume, which covers eight nouns: icicle, flower, bough I branch (two maps),
birch, poplar, pear, juniper, and weasel. On average, commentaries are longer
than in the previous volume, though they vary considerably. Alinei's weasel
study is the longest, at 73 pages; the outline commentary on pear barely fills four
pages. One criticism that may be made is that the maps sometimes cover
different referents. In Sweden, pear has not been mapped outside the region in
which it grows, whereas in the West Scandinavian area it has been treated as
horticultural produce and has thus been marked on the map in Iceland, the
Faroes, and the far north of Norway. On the poplar map Sweden and Norway
have entered asp (aspen), fully in line with the definition in the questionnaire.
The tree illustrated, however, is the one Swedes call poppel.
Many of the weaknesses of the first volume have been remedied. Symbols are
clearer and words are more correctly transliterated. Italy is now covered by a
denser network of points. Maps and legends are printed on loose sheets, enabling
more detailed legends to be provided. (Unfortunately the beautiful cover of the
map folder is marred by an unsightly misprint.)
The reviewer also draws attention to the Festschrift presented to Mario Alinei
on his 60th birthday by ALE colleagues and friends. Only two papers are
commented on here, dealing with etymological problems relating to certain
words for weasel and stoat. Jorma Koivulehto's study of the relationship — or
etymological identity between the stoat's white colouring and the fact that it is
a pest is of particular interest. A glimpse at the Germanic department' s 'workshop' also gives us an inkling of what to expect in the next volume, when the
ALE will progress from insects and small mammals to man. We look forward to

it.

Sädlappisches Wörterbuch. Ausgearbeitet von Gustav Hasselbrink. 1-3.
Uppsala 1981-1985. 1488 s. (Schrfften des Institutsfär Dialektforschung
und Volkskunde in Uppsala. Ser. C :4.) ISBN 91-85540-14-5,
91-85540-22-6 och 91-85540-33-1. ISSN 0280-2651.
Den vetenskapliga dokumentationen av samiskan har bl. a. resulterat i en imponerande rad ordböcker över olika dialekter. Främst bland dem måste man nämna
Konrad Nielsens Lapp Dictionary —Lappisk ordbok (1-5. Oslo 1962) som behandlar Finnmarkens nordsamiska dialekter, T. I. Itkonens Koltan- ja kuolanlapin sanakirja (1-2. Helsinki 1958) över de skolt- och kolasamiska dialekterna och
Harald Grundströms Lulelapsk ordbok (1-4. Uppsala & Kfdbenhavn 1946-1954),
den sistnämnda publicerad som första nummer i Dialekt- och folkminnesarkivets
i Uppsala C-serie. År 1986 påbörjades dessutom utgivningen av E. Itkonens
stora enaresamiska ordbok, Inarilappisches Wörterbuch (band 1: A—K. Helsinki
1986). Om de öst- och centralsamiska dialekterna sålunda blivit förhållandevis
väl täckta, har det varit sämre beställt med de sydsamiska. Den nordligaste av de
sydsamiska dialekterna, umesamiskan, representeras visserligen av en kvalitativt högtstående men kvantitativt blygsam ordbok av Wolfgang Schlachter,
Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur Ethnographie
(Helsinki 1958), men denna övergångsdialekts ställning i den samiska dialektkedjan är omdiskuterad; om umesamiskan skall anses som en sydsamisk dialekt
och inte en centralsamisk, är den i vart fall ingen typisk sydsamisk dialekt. De
ordböcker som tagit upp egentliga sydsamiska dialekter är antingen enbart
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mindre omfattande, som Björn Collinders Lappisches Wörterverzeichnis aus
Härjedalen (Uppsala 1943), eller både mindre omfångsrika och av olika skäl
mindre tillförlitliga. Det senare gäller t. ex. Ignåcz Halåsz Dei-lapp sz6tår (Budapest 1891) och Eliel Lagercrantz Sildlappisches Wörterbuch nach der Mundart
von Wefsen (Oslo 1926). Avsaknaden av en stor sydsamisk ordbok har inneburit
problem, eftersom de sydsamiska dialekterna är av allra största intresse, bl. a.
genom sin i många avseenden arkaiska struktur, sitt komplicerade ljudsystem
och sitt egenartade ordförråd. Mängden särdrag hänger naturligtvis samman med
att de sydsamiska dialekterna utgör ett randområde både i förhållande till andra
samiska dialekter och i förhållande till övriga uraliska språk. Bristen på större
sydsamiska ordböcker framgår bl. a. av Uralisches etymologisches Wörterbuch
(Budapest 1986—), vars första häften nu utkommit. Det samiska beläggmaterialet
i denna stora etymologiska ordbok visar en markant övervikt för de östliga
dialekterna och man anför talrika belägg ur bl. a. T. I. Itkonens ordbok. I många
fall är det lulesamiska belägget det sydligaste i ordartiklarna, men det förekommer också att man gått till Lindahl & Öhrlings ordbok, Lexicon Lapponicum från
1780, för att få ett sydsamiskt belägg. Avsaknaden av en omfattande sydsamisk
ordbok har alltså varit kännbar, bl. a. för den jämförande fenno-ugristiken. Det
är därför med stor glädje och stora förväntningar man tar emot Gustav Hasselbrinks imponerande sydsamiska ordbok, Siidlappisches Wörterbuch (1-3. Uppsala 1981-1985), ett arbete som redan genom sitt omfång motsvarar de ordböcker
över andra samiska dialekter som nämnts inledningsvis.
Ordboken inleds med en ingående beskrivning av sydsamiskans grammatik
(s. 19-186). Ordartiklarna upptar mer än 1 250 sidor (s. 187-1469) och ordboken
avslutas med en bildbilaga (s. 1471-1486) som klargör vissa ords betydelse, t. ex.
de olika orden för delarna i dragrenens sele, för renmärken och renens hornkrona. Grammatikavsnittet inleds med en genomgång av sydsamiskans ljudsystem.
Det sydsamiska ljudsystemet är synnerligen komplicerat, men Gustav Hasselbrink hade utomordentliga kunskaper på detta område. Redan i sin doktorsavhandling behandlade han vilhelminasamiskans ljudsystem och han har diskuterat
hithörande problem också i andra arbeten. Formsystemet ägnas en utförlig
beskrivning i ordbokens grammatikdel, under det att de syntaktiska förhållandena behandlas i de enskilda ordartiklarna. Grammatikdelen avslutas med en
20-sidig beskrivning av ordbildningsläran. De enskilda ordartiklarna är i många
fall omfattande. Som uppslagsform används den vilhelminasamiska formen av
ordet. I de fall då ett ord inte förekommer i Vilhelmina transponeras ordet till
vilhelminaform och används som uppslagsform försett med en asterisk. Ordartiklarna inleds med en redovisning av Hasselbrinks källor för ordet i fråga med
detaljerad redogörelse för ort och upptecknare eller sida i tryckta källor. Även
Hasselbrinks egna uppteckningar redovisas på detta sätt. Betydelserna, som
anges på tyska, belyses med exempelsatser. Ordartiklarna avslutas ofta med
hänvisningar till andra ordartiklar i boken. Det bör också påpekas att ordboken
ägnar stor uppmärksamhet åt både ortnamn och personnamn.
Materialet för denna omfångsrika ordbok har till stor del insamlats av Gustav
Hasselbrink själv. Mellan 1931 och 1944 var han verksam i Dikanäs som komminister och ägnade då sitt intresse också åt sydsamiska. Hasselbrink har emellertid också arbetat in andra omfattande ordsamlingar, bl. a. av Björn Collinder och
K. B. Wiklund, i sin ordbok. Bakom utarbetandet av ordbokens manuskript
ligger 14 års arbete som Hasselbrink bedrev sedan han pensionerats från sin
kyrkoherdetjänst. Det är mot denna bakgrund naturligt att föreliggande ordbok
är synnerligen grundlig och omfattande.
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Mot slutet av den tid Hasselbrink arbetade med ordboken led han av försämrad syn och hörsel och han bistods då av Sven Söderström i utgivningsarbetet. Bo Wickman och Olavi Korhonen har medverkat i granskningen av manuskript och korrektur. Hasselbrink fick se första delen av sin ordbok i tryck men
avled 1982, 82 år gammal. Söderström övertog huvudansvaret för ordbokens
fortsatta färdigställande och publicering. På planerat sätt fortsatte ordboksutgivningen och avslutades 1985, trots att ordbokens författare gått bort. Bakom detta
ligger en storartad arbetsinsats av framför allt Söderström och Wickman med
stöd av dåvarande arkivchefen Erik Olof Bergfors. Det rör sig om ett humanistiskt storverk utfört i det tysta.
Även om det är med stor glädje man konstaterar att en sydsamisk ordbok av
ordentligt omfång finns tillgänglig, är arbetet inte tadelfritt. Här skall jag ta upp
några frågor av principiell natur.
Nästan varje gång samiska skrivs aktualiseras ortografiska problem. Föreliggande arbete utgör härvidlag inget undantag. Att ord som inte finns i vilhelminadialekten transponeras till ordbokens ortografiska system visar att denna ortografi gör anspråk på att vara en standardortografi för de sydsamiska dialekterna.
Hasselbrink gav 1957 ut en lärobok i sydsamiska, Såmien lukkeme-gärjå, tillsammans med Knut Bergsland. I den användes en annan ortografi än i föreliggande
ordbok. I sin doktorsavhandling använder han ett mer fonetiskt skrivsätt. Med
sin unika kunskap i sydsamiska och på grundval av sina fonologiska forskningar
har Hasselbrink säkerligen ansett sig ha goda skäl för det ortografiska system
han använder i ordboken. Antalet sydsamiska ortografier ökar emellertid härigenom. Detta är desto mer olyckligt som Knut Bergsland tillsammans med Ella
Holm-Bull på norsk sida utarbetat ytterligare en ny ortografi, som på senare år
bl. a. kommit till användning i textsamlingar, ordlistor och läroböcker för grundskolan. Det är en ortografi som också vunnit spridning bland samerna själva.
I ordartiklarna ägnas stort utrymme åt att redovisa Hasselbrinks källor. Uppenbarligen är avsikten att man härigenom skall få en uppfattning om ordens
utbredning. Dessa uppgifter tar mycket plats i anspråk; för det allmänna samiska
ordet giergie 'sten' tar de exempelvis upp 24 rader, dvs. i det närmaste en halv
spalt, och för det likaledes allmänna ordet guose 'tall' upptar dessa källhänvisningar 17 av ordartikelns 19 rader. Man frågar sig om nyttan av dessa uppgifter
står i rimlig proportion till det utrymme de tar. Om avsikten är att redovisa
ordens spridning i de sydsamiska dialekterna, hade det kunnat göras på ett
väsenligt mer kortfattat sätt. Grundströms lulesamiska ordbok hade kunnat tjäna
som modell. Det bör också nämnas att användningen av asteriskmärkta uppslagsformer vittnar om en oerhörd försiktighet från författarens sida. Det är
emellertid inte alltid lätt att inse orsaken till bruket av dessa former.
Det mest anmärkningsvärda är att ordboken skrivits på tyska och att alla ord
därmed översatts till tyska. Det vällovliga syftet måste väl ha varit att ställa det
sydsamiska materialet till vetenskapens förfogande. Sydsamerna själva har emellertid blivit satta på undantag. Man får lätt intrycket att Hasselbrink velat
dokumentera ett språk som är dömt att dö ut. Hur det än förhåller sig med
språkets framtid kan man konstatera att sydsamerna inte har samma hjälp av
denna ordbok som lulesamerna har av Grundströms ordbok, där orden översatts
till svenska och tyska. Översättning av orden till svenska borde ha varit mer
angelägen än de ovan nämnda källhänvisningarna.
Med Gustav Hasselbrinks Sfidlappisches Wörterbuch har ett enastående rikt
material publicerats. Ordboken fyller en lucka bland de hittills utgivna samiska
ordböckerna. Den utmärkta grammatikdelen och det omfattande ordmaterialet
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gör ordboken till ett oumbärligt verk. Det är vidare ägnat att imponera att
utgivningen kunnat fullbordas i så snabb takt trots Hasselbrinks död. Det är
mycket glädjande att det komplicerade sydsamiska språksystemet på detta sätt
ställts till vetenskapens förfogande.

Lars-Gunnar Larsson
SUMMARY
Gustav Hasselbrink's Siidlappisches Wörterbuch stands out as the major South
Saami counterpart to the monumental dictionaries of Central and East Saami
dialects published by K. Nielsen, H. Grundström, T. I. Itkonen, and E. Itkonen.
It is based on the Vilhelmina dialect, which Hasselbrink himself had the opportunity to record in his 13 years as curate at Dikanäs. The dictionary includes an
excellent account of the dialeces phonological and morphological systems and
contains a very rich collection of words, paying considerable attention also to
names. In addition, it is impressive that it has proved possible to publish this
large dictionary so quickly, despite the fact that its author passed away in 1982.
Hasselbrink introduces a new orthographic system for South Saami, adding yet
another Saami orthography to the many already in existence. His work can also
be criticized for its references, which take up a great deal of space, and for the
fact that it only provides German translations. This detracts from the usefulness
of the first major South Saami dictionary for ordinary members of the South
Saami community. Despite these shortcomings, it is very gratifying to note that
this extensive and comprehensive dictionary has now put South Saami at the
disposal of linguistic research.

Pertti Virtaranta, Haljärven lyydiläismurteen muoto-oppia. Helsinki
1986. 178 s. + bil. (Memoires de la Societe Finno-Ougrienne 190.)
ISBN 951-9019-96-0. ISSN 0355-0230.
I trakterna mellan Ladoga och Onega talas några av de språk och dialekter som
är närmast besläktade med finska. Skillnaderna mellan de olika idiomen är inte
särskilt stora, vilket försvårar en precisering av deras inbördes släktskap och
t. o. m. av antalet skilda språk. De mest bekanta av dessa språk torde vara
karelska och vepsiska. I ett nord-sydligt bälte strax väster om Petrozavodsk,
huvudstaden i Karelska A. S. S. R., talas ett sådant idiom, vars ställning är
omdiskuterad, nämligen lydiska. Någon samstämmig uppfattning om de lydiska
dialekternas förhållande till övriga östersjöfinska språk i närheten kan knappast
sägas ha nåtts. Som exempel kan nämnas att Arvo Laanest i sin handbok
Einfährung in die ostseefinnischen Sprachen (Hamburg 1982) räknar lydiskan
som en av karelskans huvuddialekter men också påpekar att de lydiska dialekterna kan ses som övergångsdialekter mellan karelska och vepsiska.
Lydiskan har under en lång tid varit föremål för de finska språkforskarnas
intresse. Uppteckningsverksamhet under förra hälften av detta århundrade
ligger till grund för en stor ordbok som publicerades 1944. Under fortsättningskriget fick Aimo Turunen möjlighet att bedriva fältstudier bland lyderna, något
som sedermera resulterade i en ljudhistorisk undersökning i två band.
Efter fortsättningskriget sökte sig många lyder till Finland och en del av dem
fortsatte därifrån till Sverige. Pertti Virtarantas lydiska formlära Haljärven lyydi-
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läismurteen muoto-oppia, vars titel kan översättas till svenska med Anteckningar
om lydiskans formlära, är resultatet av uppteckningsarbete som bedrivits med en
lydisk invandrarfamilj i Mölndal. Mellan 1950 och 1961 var Stefan och Leo
Huotarinen Virtarantas sagesmän. I inledningen till boken ges en ingående
presentation av Leo Huotarinen och det levnadsöde som förde denne lydisktalande man med rysktalande hustru från trakten av Petrozavodsk i Sovjetunionen
till Göteborg i Sverige. Det är vanligt i Pertti Virtarantas dialektböcker att stor
vikt läggs vid meddelaren som person. Detta märks också i denna bok där en
bildbilaga i slutet innehåller fotografier på såväl meddelarna och deras släktingar
som deras hemby. Fotografierna har nästan genomgående tagits av Pertti Virtaranta och hans fru Helmi, bl. a. under deras talrika resor till Karelen. Bokens
huvuddel utgörs av paradigm över ordböjningen och en genomgång av olika
avledningsändelser. Nominalböjning och nominalavledning ägnas 67 sidor och
verbböjning och verbavledning 70 sidor. Det material som presenteras är frukten
av ett mångårigt systematiskt uppteckningsarbete. Även om arbetet i sin titel
lägger huvudvikten vid morfologin innehåller boken rikliga anteckningar också
om syntaktiska förhållanden (t. ex. s. 97-104). Stor vikt läggs även vid bruket av
olika avledningsändelser. Texten är dessutom rikligt försedd med anmärkningar
och hänvisningar till förhållanden i andra östersjöfinska språk.
Även om Pertti Virtarantas lydiska formlära till stor del utgörs av systematiska
paradigm, är den rik också på anteckningar av mindre systematisk art. Boken
ligger fältanteckningarna nära, något som emellertid på intet sätt kan ses som
någon nackdel. Genom sin närhet till meddelarna och till uppteckningsarbetet får
arbetet snarare en fräschör. Pertti Virtaranta ställer med sin bok ett rikt och
varierande material med värdefulla kommentarer till den östersjöfinska språkforskningens disposition och det är glädjande att han valt att offentliggöra sina
uppteckningar i denna form.

Lars-Gunnar Larsson
SUMMARY
In Haljärven lyydiläismurteen muoto-oppia (Notes on Haljärvi Lude morphology'), Pertti Virtaranta mainly presents morphological information on the Lude
dialect of Haljärv. In addition, the book contains an abundance of notes on
syntax and derivation. Material for this work was collected in Gothenburg,
where Virtaranta's informants moved after the Second World War.

Helmi ja Pertti Virtaranta, Kauas läksit karjalainen. Matkamuistelmia
tverinkarjalaista kylistä (Fjärran for du karelare. Reseminnen från tverkarelska byar). Porvoo 1986. Werner Söderström OY. 320 s., ill. ISBN
951-0-13092-3.
Långt inne i Sovjet, vid en biflod till Volga, en tjugo mil nordväst om Moskva,
finns en folkspillra som talar karelska, dvs, en östersjöfinsk dialekt. Denna
bosättning uppstod så sent som åren före och efter 1600. Genom freden i
Stolbova 1617 tillerkändes Sverige inte bara Ingermanland utan också de delar av
Karelen som senare bildade Kexholms län. Under trycket av den religiösa
förföljelse som drabbade de grekisk-ortodoxa karelarna från de lutherska svenskarnas sida och den skoningslösa ekonomiska utsugning som befolkningen
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utsattes för genom sina svenska herrar flydde under 1600-talets första hälft
kanske 25 000 karelare till Ryssland för att få behålla sin religion, sitt språk och
sin särart och för att få drägligare villkor för sin utkomst. De bosatte sig i
närheten av staden Tver, numera Kalinin, och brukar därför kallas tverkarelare.
Vid en folkräkning 1979 visade det sig, att det fanns vid pass 20000 tverkarelare
som ännu behärskade sitt gamla modersmål. Tjugo år tidigare var deras antal det
dubbla.
Forskarparet Helmi och Pertti Virtaranta har i en bok, Kauas läksit karjalainen, berättat om allt detta, skildrat nutidens tverkarelare och redovisat sina egna
och andras forskningsresor. Tverkarelarnas språk och kultur väckte tidigt finska
forskares intresse, från D. E. D. Europaeus, som för första gången besökte
Tverområdet 1848, till den främste av dessa tidiga forskare, Juho Kujola, som
gjorde upprepade forskningsresor till området under åren 1909-1913. Sin första
resa gjorde makarna Virtaranta till Tver/Kalinin 1957, sin sjätte och senaste
1984. Kauas läksit karjalainen behandlar flykten undan svenskarna, redovisar de
nämnda forskningsresorna och gör läsaren bekant med de platser de besökte och
de människor och den miljö de mötte. Besöken möjliggjordes genom det avtal om
kulturellt utbyte som på 1950-talet träffades mellan Finland och Sovjetunionen
och genom det förtroende de sovjetiska värdarna uppenbarligen hyst för professor Virtaranta. Deras hjälpsamhet mot de finska besökarna överträffades endast
av den välvilja och det intresse som tverkarelarna själva visade.
En på många vis främmande värld möter den svenske läsaren i bokens texter
och bilder. Både ortnamn och personnamn är genomgående ryska: Dolguanova,
Kozlova; Akulina Mihailovna Beljakova, Grigori Nikolajevitj Makarov. Ryska
är de byggnader som visas på talrika fotografier. Vad den materiella kulturen
beträffar tycks tverkarelarna inte skilja sig från sin ryska omgivning, därom
vittnar både bilder och text. Men språket är karelska, om än starkt uppblandad
med ryska ord, något som framgår bl. a. av ett brev från Ivan Vasiljevitj Iljin och
Jevdokija Ivanovna till Helmi och Pertti V. (s. 241). Till hjälp för läsaren finns i
slutet av boken en lista med svåra ord förklarade, inte bara ryska (t. ex. diakka,
starikka, uulitsa) utan även många finska som är mer eller mindre främmande för
det finska riksspråket (t. ex. akkalisto, luvetella, ukonvemmel). Den karelska
som talas vid Tver lär likna den som före andra världskriget talades norr om
Ladoga. Det är i detta sammanhang att beklaga att Atlas Linguarum Europae,
den stora atlas som från olika synpunkter kartlägger hela Europas dialekter,
visserligen registrerar karelska belägg i Tver men saknar beläggpunkter just inom
det område i Karelen, varifrån tverkarelarna antas komma. F. ö. har tverkarelska använts i skrift redan i början av 1800-talet, nämligen i en översättning av
Matteusevangeliet av år 1819. Om detta (liksom om kyrkliga högtider och
mycket annat) står att läsa i kapitlet Riigo-papin kylässä (I prästen Riigos by),
där Pertti Virtaranta skildrar sitt besök i byn Kozlova.
Förgäves har forskarna i Tverkarelen sökt episka dikter av den typ som Elias
Lönnrot för halvtannat århundrade sedan fann i Fjärrkarelen och som han sedan
sammanställde till Finlands nationalepos, Kalevala. Bristen på sånger med Kalevalamotiv stämmer f. ö. väl med antagandet att Kalevalasångerna har sitt
ursprung i Västfinland men först under 1600-talet i Karelen fann en fristad undan
de lutherska prästernas fientliga inställning till denna typ av folkdiktning. Men
ramsor, talesätt, besvärjelser och gråtkväden tycks vara ett andligt arvegods som
flyktingarna förde med sig till Tver.
Gråtkväden sjöngs och sjungs vid avsked från en kär släkting eller vän, främst
vid begravning eller senare vid graven, vid bröllop av bruden, som då lämnar sitt
10-879037 Sv. Landsmål
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hem och sina föräldrar, samt vid farväl i allmänhet. Det är kvinnor som gråter
dessa kväden. Ofta börjar kvädet med att gråterskan klagar över sin olyckliga
belägenhet. Ganska snart gråter hon högljutt och tänker under tiden ut fortsättningen. Tidigare upptecknare fann det svårt att hinna uppfatta alla de ord som de
hörde och efteråt kunde gråterskan vanligen inte rekonstruera vad hon sjungit.
Den moderna inspelningstekniken har avlägsnat denna svårighet, och makarna
Virtaranta har varit angelägna att på platsen skriva ut sina inspelningar.
Sammanlagt har de inom detta område samlat in hela 260 timmars inspelningar
på band. Mycket av utrymmet torde ha tagits av gråterskorna och deras kväden,
även om inspelningarna måste innehålla åtskilligt annat, t. ex. ortnamn från den
fjärde resan 1971. En stor gråterska och hennes kväden lär vi känna i kapitlet
Anna Andrejevna, kalmismaan runotar (A. A., griftegårdens diktare). Vi får följa
Anna Andrejevna till kyrkogården för att fira Uspenien praasniekka (Jungfru
Marias dödsdag), för att dela en måltid på piroger med döda släktingar och
sjunga gråtkväde över de döda.
Ramsor och talesätt ges det rikliga exempel på, särskilt i de avslutande
kapitlen. Med dem följer generösa uppgifter om tverkarelarnas trosföreställningar, högtider, matvanor, läsningar mot sjukdomar och mycket annat. Vi får veta
att man simmar bättre om man äter mögligt bröd eller brända piroger och hur av
den i trakten vanliga alen görs möbler, öltunnor och herdelurar. Jagabuabo är ett
förfärande spöke som gömmer sig i rågåkern eller bastun och skrämmer små
barn. Cancer och ros botas med läsning på karelska eller ryska. Infogade i
kapitlen om dessa människors liv finns pärlor av folklig dikt, som skulle kunna
vara tagna ur Kanteletar, den samling lyriska folkdikter som Elias Lönnrot en
gång sammanställde. När Dunja berättar om hur hon en gång drömde om att hon
skulle gifta sig, blir berättelsen om drömmen till en dikt:
Ohi hyvä kevätpäivä.
Tåirone tåirotti, tuullun ej.
Mie aååuin augiella metåäååä,
i mettåärannaåta siel'd'ä
dogad'iin
kuin miuh kohti lend'äy ylen valgie
lindu, äååen ilmie vei,
len valgehuå ohi lindu.

Det var en vacker vårdag.
Solen sken, ingen vind.
Jag vandrade i en glänta i skogen,
och där i skogsbrynet
varsnade jag
hur emot mig flög en verkligt vit
fågel, den bländade mig,
så vit var fågeln.

Som nämnts, är makarna Virtarantas bok rikligt illustrerad med foton, både i
svart-vitt och i färg. När man ser dem och betänker att många av bilderna är
tagna under 1980-talet, får man en underlig känsla av att tiden stått stilla i
Tverkarelen. Kartor, välbehövliga för den i området geografiskt obevandrade,
står att finna på insidan av pärmarna. En hastig blick i boken ger intrycket att det
är fråga om en påkostad presentbok. Närmare studium av den ger vid handen att
det är ett arbete som innehåller många kulturhistoriska, etnologiska och språkliga upplysningar. En översättning till svenska skulle fördenskull utan- tvivel
välkomnas av många. Men främst är verket en hyllning till alla de tverkarelare
som burit och bär det finska arvet vidare. Redan titeln klingar som en vers ur
Kalevala: Kauas läksit karjalainen.
Sven Söderström
SUMMARY
The book Kauas läksit karjalainen (`You travelled far, Karelian'), by the two
scholars Helmi and Pertti Virtaranta, tells of an ethnic remnant in the area of the
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city of Tver, now renamed Kalinin, some 200 km north-west of Moscow. Their
forebears fled from the Swedes in eastern Finland and found a new home in Tver
in the early seventeenth century. To this day these people have continued to
speak Karelian, a Finnic dialect. The authors give an account of earlier research
visits to this area from Finland and of their own six visits, during which they
collected a rich corpus of material in the form of tape recordings, in particular of
laments sung by mourners. The book also contains numerous portraits of life in
the Karelian community of Tver and a wealth of examples of their beliefs and
customs. It is beautifully illustrated, with a large number of colour and blackand-white photographs, mostly taken by Helmi Virtaranta.

Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen. Boskapsskötsel. Uppsala 1985. 214 s. 111.
(Skrifter utgivna av Dialekt- och folkminnesarki vet i Uppsala. Ser. B:17.)
ISBN 91-85540-29-3.
Otto Blixt (d. 1971), den mångkunnige amatörforskaren med stor erfarenhet av
de förhållanden han skildrar, tillhörde under många år Landsmålsarkivets (i
Uppsala) stab av flitiga medarbetare och hade en betydande produktion av både
dialektalt och kulturhistoriskt stoff. Han har tidigare publicerat en utförlig skildring i arkivets skriftserie under titeln »Det gamla Grangärde. Skogsbruk». Vid
sin bortgång hade han avslutat ett manuskript om ett för sin bygds näringsliv
centralt tema, boskapsskötseln. Framställningen bygger på utförliga intervjuer
med ett stort antal personer, gjorda under lång tid. Minnena sträcker sig långt
tillbaka i tiden och fokuserar de sista årtiondena på 1800-talet och början av detta
sekel. Sagesmän med gott minne har fört vidare tidigare erfarenheter och kunskaper så att vissa sakuppgifter och händelser till och med har sin förankring i
1800-talets förra hälft. Författaren är mycket noga med dokumentationen både i
tid och rum och ofta anges sagesmännens namn. Detta höjer naturligtvis källvärdet hos hans skrift.
Innehållets uppläggning går huvudsakligen efter olika arter av husdjur, med
några återkommande gemensamma teman: namn, förökning, ans och vård,
utfodring och de enskilda djurens avkastning. Denna monografiska framställning
kompletteras med en i sammanhanget nödvändig skildring av vallgång och
fäbodar. Även slakten — som behandlats ganska utförligt — hör till produktionsaspekten, medan kreaturssjukdomar och husdjurens roll i den magiska föreställningsvärlden är att betrakta som mer fristående avsnitt. Av författarens arbetssätt, nämligen att skriva om de olika näringarna för sig (han blev aldrig färdig
med boken om jordbruket), följer att han inte sätter de frågor som han behandlar
här i något större ekonomiskt eller socialt sammanhang, utan han går i stället
rakt på sak. Det måste man hålla i tankarna när man vill ta del av de kunskaper
han här förmedlar. Värdet i hans bok ligger i de enskilda sakuppgifterna i
anknytning till ovan angivna återkommande teman. Samtidigt finns det naturligtvis olika ingångar till materialet alltefter behov och intresse hos läsaren.
Jag vill gärna belysa det sagda med exempel från avsnittet om hästens skötsel
och vård. Hästarna hade stor betydelse i den skildrade delen av socknen, i
synnerhet under skogsavverkningen, alltså under årtiondena kring sekelskiftet.
Bruken var ständigt i behov av körningar av malm, kol och järn samtidigt som
skogsavverkningarna sysselsatte ett stort antal hästar. 1 senare generationers tid
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minskade dock antalet hästar och likaså deras betydelse. Uppskattningen av
djuret minskade dock inte; det har alltid värderats högst bland samtliga husdjur.
Det hindrade emellertid inte att man på vintrarna — i synnerhet på senvintern —
utnyttjade hästen nästan till gränsen för dess förmåga. Många arbetsdagar och
stora lass blev för påfrestande, samtidigt som foderbristen gjorde sig alltmer
gällande. Under sommarmånaderna klarade sig hästarna själva på skogsbete och
för att spara på vinterfodret tog man inte in dem i stallet tidigare än absolut
nödvändigt. Författaren redogör för djurens vård och skötsel på ett sätt som i
stora drag överensstämmer med normal praxis i landets mellersta och södra
delar. Det finns dock flera intressanta, föga kända detaljer i skildringen, vilka på
ett mycket förtjänstfullt sätt kompletterar våra kunskaper om den förindustriella
skötseltekniken. Ett exempel på detta är ett zootekniskt förfaringssätt i samband
med aveln. Bönderna försökte planlägga fortplantningen efter ett visst schema,
men trots detta kunde det på 1800-talet förekomma att stoet blev betäckt under
betesgången på skogen. I minnesmaterialet finns spår efter en primitiv preventiv
åtgärd: för att förhindra oönskad betäckning sydde man ihop stoets könsdelar
genom att ta ett stygn och sedan knyta samman tråden till en ring. Man lade ned
relativt noggrant arbete på hästens ryktning. Ryktskrapan bestod av en gammal
ullkarda och borsten av en utsliten björkkvast. I en av de undersökta byarna har
man använt ryktborstar gjorda av ett igelkottsskinn fastspikat på en brädlapp —
ett ganska okänt redskap i hästskötselns inventarium.
Näringslivets bas har i både äldre och nyare tid varit nötkreaturen, och deras
betydelse framhålls i boken. Det finns en röd tråd som löper genom detta avsnitt
och som avslöjar den svagaste punkten i kreatursskötseln. Det är problemet med
vinterfodringen som djurägarna här, lika lite som någon annanstans i landet,
kunde bemästra. Hur man än planerade var det svårt att få vinterfodret att räcka
till, med ständiga störningar i både skötseln och produktionen som följd.
Det fanns dock en nyktert genomtänkt rationalitet i hushållningen med det
tillgängliga fodermedlet. Man gav korna under den förra hälften av vintern så
pass mycket att man kunde mjölka, medan man mot slutet av vintern satte in
sparåtgärder och levde på hoppet om en tidig vår. Korna blev så undernärda att
de fick stödjas vid mjölkningen och var så bensköra att det var svårt att få dem ur
fähuset. Som brukligt var i mellersta och norra Sverige hade man även i Grangärde både vinterfåhus och sommarfähus — de senare var placerade i utkanten av
inägorna i riktning mot skogen. Författaren fastslår att likheten mellan sommarfähusen och slättbygdsbyarnas fåbodfåhus var påfallande: båda saknade innertak
och golv och hade korna bundna vid väggen med enkla bindslen. För att spara på
värme i fähuset hade man ofta dubbla ingångsdörrar. För vädring av fähuset
fanns det hål genom väggen mitt för varje ko; det kallades för »väderhål» och
kunde stoppas igen vid kyla. Det lämnas en lång redogörelse för koskötselns
inventarium från koklavar till olika typer av fähuslyktor. Ett särskilt avsnitt
ägnas åt kornas vattning som inte sällan — under nederbördsfattiga år — var
problematisk, då man fick köra vatten från avlägsna vattentäkter i stora lårar
försedda med medan Det dagliga arbetet i fähuset tillsammans med mjölkningen
belyses utförligt.
Något mindre utrymme ägnas åt småkreaturen, fåren och getterna. Det visar
sig att när det gäller dessa djur — som på grund av sin anspråkslöshet klarar sig
utan några större insatser från människan — har det i skötseltekniken bevarats
fler primitiva drag som karakteriserade den förindustriella djurhållningen än vad
som är fallet med de andra husdjuren. Man byggde inte eget hus för dem, utan de
härbärgerades i en kätte i fähuset. Getternas förtjänster — bl. a. den fina mjölken —
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prisas av författaren så att man frågar sig varför bönderna inte höll fler av dessa
lättskötta, nyttiga djur.
De ekologiska förutsättningarna var inte gynnsamma för svinen. Dessa var
dessutom dyra att förvärva, vilket gjorde att inte alla gårdar höll sig med gris
vade år.
Avsnittet om vallgång innehåller intressant information som i vissa fall tyder
på lokala variationer. Man vallade djuren så länge faran för varg, fram till
1870-talet, förelåg. Vallgången sköttes av såväl pojkar som flickor i åldern 8-16
år. Var vallhjonet äldre, så var det något fel på personen, och det ansågs
dessutom att det var skamligt för en vuxen att gå vall. Det var stor efterfrågan på
vallhjon och även från andra socknar tingade man sådana från Grangärde. Den
utrustning som man hade under vallgången beskrivs mycket utförligt och det
framkommer att både skjutvapen och armborst i äldre tid ingick i djurvaktarens
utrustning. Förutom vallningen hade djurvaktarna mycket annat att besörja
under vallgången. Främst var de sysselsatta med att tillverka vidjelänkar för
olika ändamål samt, av skogens produkter, olika små redskap som ingick i
hushållsarbetet. Flickorna hade stickning med sig när de gick efter djuren,
medan pojkarna ägnade sig åt både jakt och fiske i ganska stor utsträckning. Den
samlade bilden av vallhjonens funktion och arbetsuppgifter visar en mera institutionaliserad herdekultur än man normalt är van vid från denna del av landet.
Detta intryck förstärks ytterligare av ett högst intressant fenomen som är förknippat med vallgången. Författaren redovisar, tyvärr alltför kortfattat, en del
minnesmärken i form av ristningar i hällar och stenar som vallhjonen har lämnat
efter sig. Det handlar om ristningar, som utförts med kniv, av namn eller initialer
till namn samt bokstäver och siffror vilka ibland anger årtal från första hälften av
1800-talet. Det finns även pentagram och vissa kvinnofigurer och obscena märken. Vi har faktiskt få paralleller till detta fenomen inom skandinavisk herdekultur. Detta unika och outforskade tema borde lokalforskare ägna uppmärksamhet
åt.
Den mera översiktligt berörda fäbodkulturen tycks inte vara ett lika institutionaliserat system i undersökningsområdet som i de klassiska fåbodområdena.
Författaren redovisar belägg på fåbodställen från 1600-talet samtidigt som han
upprättar en ganska omfattande förteckning över fäbodställen (utan att närmare
definiera deras typer). De förtecknade ställena dateras till 1800-talet och de flesta
av dem var i bruk fram till andra världskriget. Det visar sig att fåboddriften i viss
mån var kopplad till skogsavverkningen och kolningsarbetet och att man använde fäboden som bas för skogsarbeten.
Ett trettiotal sidor ägnas åt slakten alltefter kreaturens art och slaktens tid,
teknik som ingående beskrivs tillsammans med tillvaratagandet av köttet och
dess konservering. Kvinnor framträder ofta som slakterskor. Läsaren får en
samlad bild av den förindustriella slakttekniken med alla dess hemska sidor
(t. ex. att man stack grisen och lät djuret springa tills det förblödde).
I det sista avsnittet, »Gamla rättesnören och magisk tradition», sammanställer
författaren uppgifter som rör husdjuren i supranormala sammanhang alltefter den
tematiska ordning som boken är upplagd efter. Det mesta handlar om skyddsåtgärder som direkt visar djurens ställning både i hushållet och i gårdens ekonomi i
övrigt. Indirekt vittnar detta material om djurhållningens problematiska sida som
annars inte tas upp i bokens redovisning (bl. a. körning med häst och skrämda
hästar, fähusets skydd, kornas lycka, åtgärder vid betäckning, kalvning och
mjölkning, djurens sjukdomar).
Omdömet om det föreliggande verket är odelat positivt. Skildringar av besläk-
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tat slag har sin betydelse inte bara på det lokala planet utan också på riksplanet,
när man jämför med andra delar av landet i syfte att skapa en syntes om olika
förhållanden. Som min anmälan visar, förekommer det en del oväntade fenomen
i Grangärdes boskapsskötsel som knappast är kända i andra sammanhang.
Dialektala termer och goda illustrationer höjer bokens källvärde.

Aleityös Szabo
SUMMARY
Otto Blixt has served the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, as
a collector, submitting a considerable amount of material on dialects and cultural
history. He has previously written a book on forestry in Grangärde.
The work under review, Det gamla Grangärde. Boskapsskötsel ('Old Grangärde. Livestock farming'), deals with the main occupation in that area, livestock
husbandry. Blixt writes about each type of livestock in tum, covering various
themes in a specific order: their names, characteristic features, care and maintenance, breeding, hygiene, feeding, watering, and the various jobs they entail.
Cattle, which formed the main core of farm income, are dealt with in most detail.
Much of the material presented ties in closely with livestock husbandry practices
elsewhere in Sweden, but there are some unique, local features. A detailed
description is given of grazing practices, which involved a herding system with
certain characteristic features. Blixt describes a number of knife carvings —
names, initials, figures, etc. — cut in stones in the forest by the people tending the
animals. This unique phenomenon needs to be examined in greater depth.
The other topics described are the slaughter of various animals and a number
of supranormal situations in which livestock figured in the past.

Erik Jonas Lindberg, Tugga beck, slå blod, skåda i brännvin. Om
folkliga huskurer och medicinsk magi. I urval av Agneta Lilja. Prisma.
Sthlm 1986. 270 s. ISBN 91-518-1960-0.
Erik Jonas Lindberg (1905-1985) var en av ULMA:s flitigaste och även märkligaste meddelare, och arkivet har verkligen på ett sympatiskt sätt gjort hans
minne rättvisa genom att medverka till att viktiga delar av hans livsverk blir
kända för allmänheten. 1985 utgavs en samling folktro med titeln Om skrömt,
magi och annan klokskap, och nu föreligger en ny bok med inriktning på
Lindbergs specialfält, folkmedicinen. Den är liksom den föregående redigerad
och försedd med förord av Agneta Lilja. Eftersom en relativt utförlig recension
har ägnats den första boken (se Svenska Landsmål 1986) och en del principfrågor
därvid diskuterades, skall nu endast några kortfattade kommentarer göras.
Det som först slår läsaren är rikedomen på material. Denna stofftäthet är
förvånande med tanke på att Lindberg huvudsakligen behandlade en enda socken, Ragunda i Jämtland. Den energi med vilken han har bedrivit sin insamling är
utan tvekan värd beundran; trots att så mycket tidigare har skrivits om detta
ämne, kan han lägga fram en hel del nyheter.
Lindberg intresserade sig inte bara för olika slags sjukdomsbot, av både
rationell och magisk art, utan även för förebyggande vård och för allehanda enkla
huskurer. Uppenbarligen var han noga med att ta vara på allt han stötte på, såväl
traditionella metoder som modernare uppfinningar.
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Förr i tiden var det enligt Lindberg fint att tillhöra en »vismanssläkt», där det
fanns eller hade funnits »kloka» män och kvinnor. Det räknades nästan som ett
slags adelskap. Men botandet utövades inte enbart av sådana specialister. Det
fanns enkla botarknep som praktiserades av så gott som var och en. Läkekonsten var också anpassad till olika miljöers behov och varierade ganska mycket
beroende på om den till exempel bedrevs på en bondgård nere i bygden eller av
flickorna uppe på en fäbod. Likaså hade vägfolket, de vandrande, andra metoder
att erbjuda än de bofasta.
Lindberg presenterar fylligare kontexter, mjukare nyanser, brokigare scener
än veterligen någon annan som har samlat in material om botandet. Han har själv
på nära håll kunnat studera den folkliga läkekonsten och har därför en icke ringa
fond av förstahandsintryck att bygga på. Men som Agneta Lilja framhåller har
han även blandat in uppgifter som han har inhämtat på andra sätt, inte minst
genom läsning. Därför är det inte alltid rådligt att hävda att enskilda uppgifter är
giltiga just för Ragunda. Men det är inte redovisningen av detaljuppgifter som är
det väsentliga med denna bok. I stället har redaktören velat ge en oförfalskad
bild av traditionsbäraren själv och hans arbetssätt, något som inte får glömmas
bort när man studerar denna utgåva. Här och där kan det nog till och med hända
att såväl sakupplysningar som dialektord snarare pekar mot sydligare delar av
Västsverige, där han en tid vistades, än mot Jämtland.
Men att sådant behållits i texten bidrar snarast till att göra det framlagda
porträttet av Lindberg som traditionsbärare mera äkta. Att studera Lindberg kan
ge ett gott underlag för bedömningen av åtskilliga andra traditionsbärare och
amatörforskare i vår tid; många av dem har tillhört den rörliga arbetskraften och
de har knappast helt kunnat undgå att påverkas av den mytifiering av den gamla
kulturen som omkastningen från en hemvan rural till en avlägsen urban miljö lätt
bäddar för.
För en modern, fördomsfri folkloristik är denna bok, i likhet med den föregående, av odiskutabelt värde.

Ebbe Schön

SUMMARY

Erik Jonas Lindberg (1905-85) was one of the most diligent and remarkable
collectors serving the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala.
Agneta Lilja has compiled and edited a selection of the material he collected in a
book called Tugga beck, slå blod, skåda i brännvin (Thewing pitch, letting
blood, and divining from schnapps'). This book gives an extremely good impression of Lindberg as a mediator of traditional material in his specialized field, folk
medicine. Nearly all the rich material included is from a single parish in
Jämtland, Ragunda, whose folklore is thus presented in unusual depth. Lindberg
provides fuller contexts, finer nuances, and more colourful scenes than any other
collector of material on healing in Sweden.

Sveriges medeltida ballader utg. av Svenskt visarkiv. Band 2. Legendvisor och historiska visor. Huvudredaktör: Bengt R. Jonsson. Melodiedering: Margareta Jersild. Textedering: Sven-Bertil Jansson och Bengt R.
Jonsson. Sthlm 1986. 292 s., melodinoter. ISBN 91-22-00813-6.
Sveriges Medeltida Ballader (SMB) utkom med sitt första band 1983. Detta
innehöll 36 naturmytiska visor, och det blev därmed det första i sitt slag i
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Sverige, där det dittills saknats en fullständig balladutgåva. Nu har det andra
bandet i en planerad serie om nio lämnat trycket, och här presenteras 18
legendvisor och 11 historiska visor. De olika balladerna förtecknas liksom i det
första bandet med alla de eventuella varianter som finns belagda. Detta innebär
att SMB 2 ger en i det närmaste komplett bild av alla de belägg man påträffat i
tryck, eller som upptecknats ur muntlig tradition. Fördelarna med den service
detta innebär för forskaren kan inte nog betonas. Med hjälp av de noggranna
källhänvisningarna i SMB är det nämligen mycket enkelt att återfinna originalmaterialet i de olika bibliotek och arkiv där det förvaras.
Ett undantag från regeln om att förteckna samtliga kända belägg för en ballad
har utgivarna dock sett sig nödsakade att göra. Det gäller den högfrekventa
Staffansvisan, där SMB 2 endast tagit med 125 varianter. Enligt bokens förord
finns emellertid i Svenskt Visarkiv ytterligare flera hundra belägg för visan,
vilken betecknas som commune bonum. Detta rikliga material har man dock sett
sig tvingad att utesluta. Det får väl också betraktas som en riktig avvägning.
SMB 2 är en ren textutgåva, och boken saknar ett längre förord. Visserligen
har utgivarna utförligt redogjort för sina urvalsprinciper, redigeringsarbeten och
metoder i SMB 1, men ändå hade man kanske önskat en litet mer omfattande
presentation av bandets innehåll. Denna får vi emellertid vänta på tills nästa
band utkommer. Det skall bli en kommentardel, och det är inte utan spänning vi
ser fram emot att få ta del av mer utförliga kommentarer till detta ypperliga
balladlexikon utgivet av Svenskt Visarkiv.

Agneta Lilja
SUMMARY
The second of nine planned volumes of Sveriges Medeltida Ballader ('Sweden's
Medieval Ballads', SMB) has now been published. This volume contains 18
legend ballads and 11 historical ballads. A reasonably detailed preface on the
texts would have been useful, but SMB 1 does include such a preface, and the
next volume to appear, moreover, is to be a commentary on the first two.

Lexikon för livet. En allmogekvinnas ordspråk, ordstäv och talesätt.
Upptecknade av Sigvard Cederroth och utgivna av Thomas Bryna.
Förord av Lars Furuland. LTs förlag. Stockholm 1986. 271 s. III. ISBN
91-36-02480-5.
Bokens titel »Lexikon för livet» skapades redan år 1956 av Sigvard Cederroth.
Den var då rubriken på en artikel i tidskriften Perspektiv, i vilken Cederroth
utvecklade sina tankar om ordspråk. Året innan hade han i samma tidskrift tagit
upp till behandling de tänkespråk och sentenser — ordspråk, ordstäv, talesätt,
bevingade ord och liknande — som bland äldre personer i Uppland med ett
gemensamt ord kallades »ordsök». Dessa båda artiklar står nu som inledning till
de av Cederroth upptecknade ordspråk, ordstäv och talesätt, som sju år efter
hans bortgång kommit ut i tryck.
Redan inledningsvis anför Cederroth i dessa artiklar synpunkter, som väsentligt avviker från äldre ordspråksforskares och även moderna samhällsforskares
sätt att se på ordspråken. I stället för att enbart fästa sig vid deras innehåll såsom
en summa vetande om livet borde man se dem i deras egenskap av praktiska
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tillämpningar vid situationer, då man var mer eller mindre känslomässigt engagerad, menade Cederroth. Han uppfattade ordspråken som en »arsenal i det sociala
umgängets alla konflikter». Hans åsikt var med andra ord, att människorna
under tidernas lopp samlat ett »lexikon», en minnets uppslagsbok, varur de i alla
livets skickelser kunde hämta färdiga uttryck och argument, söm visserligen
uttryckte en personlig bedömning eller värdering av situationen i fråga, men som
i ordspråkets form uppfattades som allmänt vedertagna tänkesätt. Det sagda fick
därigenom en särskild tyngd utan att för den skull kännas som en personlig
tillvitelse. Med rätt valt ordspråk kunde både tröst, varning och uppmuntran ges,
vrede bemästras och gräl avstyras.
Cederroth betonar gång på gång i dessa artiklar, att den fundamentala orsaken
till ordspråkens bevisligen höga ålder och stora spridning måste vara, att de alltid
brukats i bestämda, konkreta situationer, där de tjänat som redskap i den sociala
samlevnaden. Utgående från denna grundtanke blev han tidigt övertygad om att
det vid studiet av ordspråken var viktigare att utforska deras funktion än att till
varje pris utröna deras historia och vandringsvägar. I fråga om orsaken till att
ordspråken i våra dagar mist sin kraft tar han upp till diskussion skillnaden
mellan vetenskap och folklig föreställning, dvs, skillnaden mellan teori och
praktik eller, för att använda ett ordspråk, »bokvett är en sak å folkvett en
annan». Han menade, att nutidens människor befattar sig med ordspråken som
vetenskapsmannen — de läser dem som dokument eller som en samling intressanta eller nöjsamma texter i stället för att tänka på hur de använts i det dagliga
livet. Endast som aktiva element i samfundslivet har de hållits vid liv, framhåller
Cederroth, inte genom att läsas och begrundas för de visa och kärnfulla utsagornas skull.
Cederroths artiklar vittnar om stor beläsenhet och om självständigt utformade
synpunkter. Etablerade forskares och ordspråksutgivares teorier har han noga
penetrerat och kritiskt bedömt. Detta gäller t. ex. uttalanden av så frejdade
ordspråksforskare som Fredrik Ström och Pelle Holm. En ordspråksforskare
som kan tänkas ha påverkat Cederroth är den amerikanske litteraturteoretikern
Kenneth Burke. Denne kallar ordspråken för vår »livsutrustning» och har, enligt
Cederroth, på ett övertygande sätt visat, att de motstridiga budskap som onekligen ofta uppträder i ordspråkens värld — t. ex. »den som spar han har» i motsats
till »snål spar och fan tar» — beror på skillnader i attityden. Detta uttalande
överensstämmer nära med Cederroths uppfattning, att valet av ordspråk anpassades efter den situation som de för tillfället användes i.
I enlighet med de synpunkter och riktlinjer som Cederroth presenterade i de
nämnda artiklarna fortsatte han sitt arbete med ordspråken. Han gjorde uppteckningar efter äldre personer i Uppland och nöjde sig därvid inte med att enbart
anteckna ordspråkens form utan noterade även informanternas egna förklaringar
och kommentarer. På jakt efter varianter och motsvarigheter excerperade han
både äldre och yngre ordspråkssamlingar. Dessutom genomsökte han olika typer
av litteratur för att notera ordspråk i kontextsammanhang. Mitt i sitt stort
upplagda forskningsprojekt avled han hastigt och oförberett år 1979. Han var då
69 år gammal.
Sedan åtskilliga år tillbaka hade Cederroth diskuterat sitt ordspråksarbete med
professorn i litteraturvetenskap i Uppsala, Lars Furuland. I förvissning om att
Cederroths ordspråkssamlingar var av sådan art och halt att de borde komma
allmänhet och forskning till godo tog denne initiativet till en postum publicering.
Hans föranstaltande understöddes av etnologiprofessorn Mats Rehnberg och
chefen för Svenskt visarkiv i Stockholm Bengt R. Jonsson. Som utgivare utsågs
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bibliotekarien vid Uppsala stadsbibliotek, fil. kand. Thomas Brylla, vilken genom sina studier i etnologi hade skaffat sig erfarenhet av ordspråksforskning.
I förordet till den publikation, som nu kommit till stånd, har Furuland redogjort för bakgrunden till arbetet och tecknat en bild av Sigvard Cederroth med
tonvikt på hans ordspråksarbete. En detaljerad biografi över Cederroth hade
redan år 1980 skrivits av författaren, fil. lic. Carl-Erik af Geijerstam i uppsatsen
»Jag är hemma i det fattiga. Om Sigvard Cederroth 1910-1979» (Ord & Bild, nr
4). Den föregick en publicering av ett urval av Cederroths efterlämnade manuskript av skönlitterär karaktär: »Hemma i det fattiga. Uppländska strövtåg och
utflykter» (LTs förlag, 1982).
Sigvard Cederroth var bördig från Funbo socken i Uppland. Han gick i
realskola i Uppsala men slutförde inte sin skolgång. År 1928 emigrerade han till
Kanada men återvände redan följande år. Efter hemkomsten prövade han många
olika slag av arbeten — trädgårds- och jordbruksarbeten, konsthantverk m. m. —
tills han fick anställning som lantbrevbärare i Vaksala socken, ett yrke som han
behöll under hela 40-talet. Som brevbärare lärde han känna människorna i hela
socknen och sannolikt var det under denna tid som grunden lades till hans senare
verksamhet med ordspråken. Genom den dagliga kontakten med befolkningen
fick han upp ögonen för de stora förändringar som ägde rum i samhället och han
blev intresserad av att lära känna den äldre generationens levnads- och tänkesätt. Han började därför uppteckna vad de gamla hade att berätta. En av hans
bästa informanter blev en lantbrukarhustru från Råby i Vaksala socken, Anna
Carlsson. När hon vid 100 års ålder avled år 1966 hade Cederroth efter henne
upptecknat inte mindre än 1800 »ordsök», huvudsakligen ordspråk, förutom
åtskilliga uppgifter om äldre levnadsförhållanden.
En annan bekantskap från brevbärartiden, som kom att spela en betydelsefull
roll i Cederroths liv, var Ragnar Oldberg, grundaren av tidskriften Perspektiv.
Redan från starten 1950 blev Cederroth medarbetare i tidskriften, framför allt
som lyrikrecensent. Som sådan arbetade han också vid andra tidningar och
tidskrifter, främst i Bonniers Litterära Magasin. Cederroth var själv lyriker och
hade redan under 40-talet fått ett par samlingar publicerade. Hans intresse för å
ena sidan formfulländade uttryck i lyrik och prosa och för å andra sidan äldre
människors livsvillkor och uttrycksformer, dvs. å ena sidan skriftlig och å andra
sidan muntlig ordkonst, kanaliserades till slut i studiet av ordspråken.
Sina uppteckningar rörande bondelivet i Uppland ordnade Cederroth in i en
samling som han kallade »Bondsagan». Materialet ställde han upp i alfabetisk
ordning efter huvud- eller nyckelord inom olika ämnesområden. Där fanns
sålunda bl. a. en avdelning för ordspråk. Denna avdelning kom under årens lopp
att kraftigt svälla ut — enligt Cederroths egen uppskattning omfattade den ungefär
en halv miljon kort. Eftersom Cederroth stod mitt i sitt arbete med ordspråken,
när han avled, fanns det utanför denna avdelning åtskilligt ordspråksmaterial,
som han inte hunnit ordna in i den stora ordspråkssamlingen.
Redan efter en första genomgång av Cederroths ordspråkssamlingar stod det
klart att den del därav, som bäst lämpade sig för publicering, var uppteckningarna efter Anna Carlsson. Förutom att hennes ordspråk hade ett stort egenvärde,
skulle en dylik presentation av en enda persons samlade förråd av ordspråk och
talesätt utgöra ett värdefullt bidrag till studiet av förhållandet mellan traditionsbärare och material. Cederroth hade själv planer på att ge ut en bok med Anna
Carlssons ordspråk, men först ville han skaffa fram material, med vilket han
grundligt skulle kunna belysa och kommentera dem. Det blev nu Thomas Bryllas
uppgift att sammanställa Cederroths uppteckningar och noteringar till den bok,
som denne inte själv hann färdigställa.
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Brylla har redigerat boken på så sätt att han i en första del har samlat
»Gammel-Annas» alla s. k. ordsök, inte bara ordspråk utan även ordstäv och
talesätt, uppställda enligt Cederroths metod, dvs. i bokstavsordning efter nyckelord. I en kommentardel har han sedan i samma nummerordning som i textdelen
anfört alla uppgifter som lämnats av Anna Carlsson och av Cederroth själv
rörande varianter och eventuella förklaringar till ordsöken, i vilka sammanhang
de använts m. m. Ur Cederroths många anteckningar har han även hämtat fram
andra uppgifter, t. ex. motsvarigheter till de enskilda ordspråken och hänvisningar till litteratur.
Bryllas arbete har utan tvivel varit mödosamt, eftersom materialet inte låg
samlat utan måste sökas på olika håll. Det har också krävt personliga ställningstaganden i fråga om uppslagsord, kommentarer och mycket annat. När det gäller
kommentarerna kunde man ha väntat, att Bryna skulle ha frestats att komma
med egna tillägg till sådana uppgifter, som av en etnologiskt skolad person skulle
ha kunnat förklaras på ett adekvatare sätt än vad som nu skett här och var.
Emellertid tycks han pietetsfullt ha gått in för att låta Cederroths eget arbete med
ordspråken ograverat komma till tals. Endast i en relativt kort inledning tar han
själv till orda för att ge sin syn på Cederroth och hans informant samt för att
definiera begreppen ordspråk, ordstäv och talesätt. I det senare avseendet följer
han den indelning efter stil, syntax och innehåll, som de danska forskarna Ivar
Kjxr och Bengt Holbek (Ordsprog i Danmark, KObenhavn 1969) uppställt och
har avstått från att ta upp till diskussion andra forskares teorier och synpunkter.
Brylla är också ganska tystlåten, när det gäller sitt eget arbete. Det skulle annars
inte ha skadat, om han något närmare redogjort för hur han gått till väga i fråga
om urval, kontroller och redigering.
På Sigvard Cederroths och hans maka Lisas uttryckliga önskan har den stora
ordspråkssamlingen nu överförts till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Tack vare Bryllas förtjänstfulla arbete med att samordna materialet och förse det
med en förteckning över den litteratur, som Cederroth använt sig av — vilken
varit betydligt omfångsrikare än vad som framgår av litteraturförteckningen i
publikationen — har ordspråkssamlingen blivit allmänt tillgänglig och vägen ligger
sålunda öppen för fortsatta analyser av denna märkliga repertoar.
"isa Nyman
SUMMARY
The book under review Lexikon för livet (A Lexicon for Life. The Proverbs,
Wellerisms and Proverbial Phrases of a Peasant Woman, recorded by Sigvard
Cederroth and edited by Thomas Brylla) presents the entire store of proverbial
lore of a single informant, Anna Carlsson. She was horn in 1865 in Vaksala
parish and died in 1966 in the town of Uppsala, 100 years old. The recorder,
Sigvard Cederroth (1910-79), grew up on a farm in Funbo parish outside Uppsala. He took up different occupations, such as gardening, farming and handicraft,
and during the 1940s worked as a postman outside Uppsala. Later he became a
reviewer of lyrical poetry and contributor to different periodicals and papers. He
was himself a poet and in the 1940s he published some of his work.
Cederroth realized at an early stage in his life that 'Old Sweden' was rapidly
disappearing and consequently he started to document its rural culture with the
help of informants among the farmers of Uppland. This was the foundation of a
magnificent achievement: a systematic and professional survey of the ethnological and folk culture of the peasantry of Uppland.
In two articles published in the periodical Perspektiv (1955 and 1956)
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— reprinted in the book under review — we can see his growing interest in the
theories of proverbs and proverbial phrases. In the articles he set out his views
on proverbs and created the expression lexicon for life', meaning that old
Swedish peasants had a mental lexicon or dictionary in which suitable expressions for every occasion in life were to be found. For more than two decades
Cederroth was occupied in excerpting and collecting proverbs and his collection
attained considerable size and quality. A limited portion of his extensive collection is made up of Anna Carlsson's proverbs. He intended to publish them with
exhaustive notes on variants and with explanations given by Anna Carlsson, but
he did not succeed in completing this major task.
After Cederroth's death Professor Lars Furuland, Uppsala, initiated the publication of his planned work. The editor Thomas Bryna, a librarian in Uppsala,
drafted the book in two parts: (1) the texts of the proverbs and phrases, arranged
in order of principal words or keywords — as Cederroth himself catalogued them,
and (2) a commentary on the texts. He also wrote an introduction.
In accordance with Sigvard Cederroth and his wife's wishes, his entire collection of proverbs has been handed over to the Institute of Dialect and Folklore
Research in Uppsala, where it is available for research work.

Från arkivens verksamhet

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras
hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
Ö. 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 74 70.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg,
Lilla Badhusgatan 4, Box 2334, 403 15 Göteborg 2, tel. 031/16 58 69.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå,
Jägarvägen 18, Box 5056, 900 56 Umeå, tel. 090/13 58 15.
Ur årsberättelserna ges här kortfattade upplysningar om viktigare inslag eller
förändringar i de delar av institutionernas arbete som gäller dialekter, folkliv och
folkminnen (t.ex. större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar, av
arkiven utgivna skrifter) samt personalskiften. Denna begränsning av notisernas
innehåll och omfattning medför att meddelanden om alla arkivs verksamhet inte
med säkerhet kommer att inflyta varje år.
Ur redogörelserna för arbetsåret 1985/86 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
Docent Maj Reinhammar tillträdde den 1 juli 1985 en tjänst som förste arkivarie
vid språkliga avdelningen efter Stig Björklund som avgått med pension. Fil. lic.
Wolter Ehn tillträdde den 1 juni 1986 en tjänst som förste arkivarie vid folkminnesavdelningen efter Åsa Nyman som avgått med pension.
Av trycket har utgivits: Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Boskapsskötsel;
Roger Wadström, Svenska kvarntermer I (1952). Nytryck; Levandert—Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, h. 24 (mölig—nät); Klintbergt—Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland, h. 25 (vädja—övrigt, grammatik och
rättelser); Hasselbrinkt, Sildlappisches Wörterbuch III (avslutad).
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
Av trycket har utgivits: Harald Fors, Folkmålsberättelser från Västerbottens
inland; Alf Arvidsson, Arbetslivets folktro; Magdalena Hellquist, Bättre grå
kaka än ingen smaka. Ordspråk och talesätt i Övre Norrland.
SUMMARY
From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research 1985-86
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect
and folklore research 1985-86. The detailed official reports of the institutes are
available in mimeographed form and can be obtained from the respective institutes (for addresses see above).

Författare i denna årgång

Erik Olof Bergfors, f. 1921, fil, dr, docent i nordiska språk, f. d. chef för
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Folke Hedblom, f. 1908, fil, dr, docent i nordiska språk, professor,
f. d. chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
Gösta Holm, f. 1916, fil. dr, professor emeritus i nordiska språk vid
Lunds universitet.
Lars-Gunnar Larsson, f. 1947, fil. dr, professor i finsk-ugriska språk vid
Uppsala universitet.
Agneta Lilja, f. 1950, fil, kand., arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
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