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»Hä blås kalla» 
— en adverbtyp och en ändelsevokal 

Av Sigurd Fries 

1 

Adjektiv och adverb är två ordklasser, som formellt och funktionellt 
korresponderar med varandra. Jag tar här fasta på de formella berörings-
punkterna. Det finns visserligen många — mycket vanliga — adverb, som 
saknar direkt formell anknytning till adjektiven (så, då, ute, inne, ofta, 
gärna osv.), men de allra flesta har en sådan anknytning. De är utvidg-
ningar av adjektiv, dvs, historiskt utgörs de vanligen av kasusformer av 
adjektiv. 

I fornsvenskan kan enligt Noreens Alt schwedische grammatik § 470 
följande kasusformer av adjektiv tjäna som adverb: 1. gen. sing. på -s 
(alz, langs), 2. dativ sing. neutrum på -u, -o (lango, myklo), 3. dativ plur. 
på -um, -om (enkom, ofstorom), 4. ack. sing. neutrum på -t (mykit, sent). 
Vid sidan av dessa adverbtyper, som överensstämmer med fornsvenska 
kasusformer av adjektiv, finns dels adverb som utgörs av kasus-
former av substantiv (daghs, stundom) och dels typer, som i forn-
svensk tid inte har kunnat identifieras med böjningsformer bland nomina 
(illa, innan, uti osv.). Jag bortser tills vidare från dessa och håller mig till 
de adverbtyper, som i fornsvensk tid tämligen klart bör ha associerats 
med adjektiv, nämligen de ovannämnda fyra kategorierna. 

Av dem är endast en fullt levande och produktiv i nusvenskt riksspråk, 
nämligen den fjärde som ändas på -t. Genom att lägga till -t bildar vi 
normalt adverb av adjektiv: snabb — snabbt, långsam — långsamt, vänlig 
— vänligt. Ingen av de övriga tre kategorierna är längre produktiv i 
riksspråket. Huruvida någon av dessa tre kategorier var produktiv i 
fornsvenskan är svårt att bedöma. Noreen ger ingen antydan om hur 
härmed kan ha förhållit sig. Hans exempel ger dock närmast intryck av 
en samling relikter från ett äldre språkskede. Jag återkommer till denna 
fråga. 

Det finns emellertid svenska dialekter, som vid sidan av bildningsty- 
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pen på -t även förefaller att ha en annan bildningsmöjlighet levande, 
nämligen kategori 2 bland de ovannämnda (= fsv. dativ sing. neutrum av 
adjektiv). 

2 

I Dalmålet, 2, s. 141, säger Lars Levander: »Sg. dat. n. på -u, -o finns i 
adverbiell användning kvar i samtliga bygder». Ett exempel ur Ordbok 
över folkmålen i Övre Dalarna (under bränna): e smii"kär bre'nndu 'det 
smakar bränt' öOrsa. I de sydligare dalmålssocknarna ändas dessa ad-
verb på -a: ä blrå' s lki'da 'det blåser blitt' Leksand (a. a. under blid). 
Den avvikande vokalkvaliteten behandlas i det följande. 

Även på andra håll förekommer adverbtypen, bl. a. i Dalabergslagen.' 
En redogörelse för dess utbredning lämnas i det följande i avsnitt 3. Men 
för att få en mera allsidig bild av typen kan det vara lämpligt att först 
studera den sådan den framträder i en mycket fyllig ordsamling från 
Säter i södra Dalarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA 
22615). Upptecknaren, Ingvar Norman, Säter, tackar jag för värdefulla 
upplysningar om adverbtypens användning. 

Materialet består så gott som uteslutande av sättsadverb. För sig står 
tidsadverbet långu, långa, som även formellt avviker från de övriga 
genom att det alternativt ändas på -u. Ett par exempel: å du ä långu 
täbaks sir ja 'och du är allaredan tillbaka, ser jag', ha-n långu vutti så 
errgu 'har den redan blivit så full med ärg?' Detta adverb granskas 
närmare i det följande. Ett tidsangivande adverb, som emellertid står 
sättsadverben nära, ändas kanske vanligen på -t men kan även ändas på 
-a: kåmm sent el. sena på 'bli sent påtänkt'. I uttrycket dra sä sena tycks 
adverbet i gammalt språk endast kunna ha denna form på -a: an dra sä 
sena 'han blir borta länge'. 

Bortsett från dessa är det alltså främst sättsadverb av olika typer som 
ändas på -a. Man kan urskilja vissa större grupper, om man tar fasta på 
förhållandet verb—adverb. 

Den största variationen uppvisar den grupp som utgörs av 1 u k t-, 
smak- och känselbeskrivande adverb. Verben i denna grupp 
är desto färre: lufta 'lukta', smaka och kännas. Följande hithörande 
adverb har upptecknats: smak brända el. vebrända 'smaka bränt el. 
vidbränt', smak elaka el. elakt 'smaka illa', luft freska 'lukta friskt', luft 
el. smak fräna, luft gama 'lukta gammalt', luft el. smak goa, luft el. 
smak gröna 'vara så omoget att det luktar resp. smakar grönt', smak 

1  Den har observerats av Maj Reinhammar (1973:188f.). Mera härom i det följande. 
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tjärva el. tjärvt 'smaka kärvt', luft rena, luft råa, luft starka 'lukta 
starkt', tjänns sträva el. strävt 'kännas strävt', luft el. smak sura, tjänns 
tsrra ut 'kännas torrt'. 

En enhetlig grupp utgör även sådana adverb som anger ut-
seende, särskilt färg. Verben är i regel lysa och skina. Följande 
belägg finns: fin blragka 'skina blankt', lys blråa, lys gröna, bkägk, lys el. 
fin vara 'blänka, lysa el. skina gult', fin nya, fin röa, fin vassa el. vasst 
'skina så att det sticker i ögonen'. 

En liten men klart urskiljbar grupp utgörs av ad verb som anger 
temperatur och väderleksförhållanden och som i de flesta 
fall är bestämningar till opersonliga väderleksverb, framför allt till blåsa: 
bås bida el. britt 'blåsa milda vindar', bränn el. gas heta 'bränna el. 
gassa hett', Mås el. dra kalla 'blåsa el. dra kallt',2  bås snlara, bås 
varma 'blåsa varmt'. 

En rätt stor variation erbjuder den grupp av adverb som beskriv er 
mänskliga attityder och som är bestämningar till verb inom bety-
delsefälten 'se' och 'le': gkin Mia 'se vänlig ut, när man ler', koks el. si  
blria 'se med blida ögon, tycka om', kokks bistra el. bistat 'se bistert och 
allvarligt', firin brea 'le hånfullt och elakt', gkin goa 'le vackert', beggalr 
lea el. lett 'se arg ut' ,firin lea 'flina elakt', glrin lea el. lett 'le försmädligt 
el. hånfullt', grin lea 'grimasera illa o. elakt', kokks el. si  lea el. lett 'titta 
elakt, vara arg på', kokks snea el. snett 'titta snett, visa missnöje', kokks 
snåka 'titta snålt', kokks snälla el. snällt, beggak stinna el. stint, kokks 
stinna, si stinna 'titta elakt och argt'. 

En grupp sättsadverb på -a är ibland även måttsangivande. Som 
bestämningar till vissa verb blir de nära nog synonyma med adverben 
mycket och föga, medan de tillsammans med andra verb snarare funge-
rar som sättsadverb. Till denna ganska heterogena grupp förs även ett 
par adverb som kan översättas med väl resp. illa. Adverben följer här 
som vanligt i bokstavsordning: jäsp brea 'gäspa brett', sav goa el. gatt 
'sova gott', tugg goa 'äta med god aptit', bry säg inte hålra i 'inte bry sig 
om, strunta i', eg. 'bry sig inte hårt i',3  ta säg inte hålra åv 'inte bry sig 
mycket om', stå ha-a på 'vara bråttom', tjänn hålra på 'vara kännbart', 
arbett håka el. håt 'arbeta hårt', ta ä håra i arbettä 'ta hårda tag i 
arbetet', håll minn hålra el. håt 'hålla i någon hårt', slå mot håra el. håt 
'slå hårt tillbaka', sitt klrena fast 'sitta dåligt fast', svär rena 'svära 
kraftigt, säga rent ut vad man tycker', bry säg assint stora el. stot i 'inte 

2  kalla skulle kunna vara ett substantiv. Jfr fisl. kaldi, no. kalde, sv. dial. kalle 'köld'. Jag 
håller det dock för föga troligt. 
3  Det är inte uteslutet att vi här har att göra med ett gammalt adverb på -a. Jfr fisl. haröa 
(Fritzner) och fsv. hardha (Söderwall). 
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bry sig alls om, strunta helt och hållet i', int hör stora på 'inte fästa 
avseende vid', gap (spp) stora 'gapa så mycket man kan', äv. 'vara 
högljudd', fäll stora 'skälla (banna) kraftigt, grovt', gin stora 'le myc-
ket, äv. överseende el. överlägset', beggak stora el. stot, bkig stora, 
blrägg stora, kokks stora har alla den allmänna betydelsen 'titta inten-
sivt' men även betydelsenyanser som 'titta förvånat'. 

Framför allt till verben gå och stå förekommer några sättsadverb på 
-a, som alltså är rörelse- och ställningsbeskrivande: stå brea 'stå bred-
bent (brett)', stå raka el. rakt, håll ryddjän snea 'hålla ryggen snett', gå 
steka, gå tunga el. tungt. 

En ganska frekvent kategori, som är värd att hållas i sär, utgörs av 
adverb, som kan sägas ange avsaknad av något, brist. Det vanligaste är 
toma 'tomt' i uttryck som tjör toma mä pkojin 'köra med plogen liggande 
på sidan', hä togg-än toma ätta 'det gick hans näsa förbi', gå toma 'gå 
utan börda', tugg toma. Det kan vara skäl att påpeka, att något adverb 
*löska i t. ex. *tjör löska 'köra med tom vagn' inte finns i Sätermålet. Om 
detta adverb se nedan under mom. 3. Även tsrra 'torrt' används på 
liknande sätt: kok tsrra, tugg tsrra. 

Slutligen förekommer adverb på -a i några speciella uttryck, som 
fungerar som ett slags termini technici. Ett sådant ärfit böta 'ha diarré', 
ett annat kast döa 'kasta dött' om ko som föder en ofullgången kalv: 
kona ~sus ha bsrja på kast(a) döa 'deras kor har böljat föda dödfödda 
kalvar'. Verbet stälpa 'falla omkull' används med samma adverb i 
betydelsen 'falla död ned': en da stat an döa 'en dag föll han omkull död 
(av slag)'. 

Materialsamlingen, som alltså helt bygger på Ingvar Normans upp-
teckningar av Sätermål, visar dels att adverbtypen på -a är mycket 
frekvent, dels att den inte sällan förekommer vid sidan av former på -t, 
t. ex. kokks bistra el. kokks bistat 'titta bistert'. Ingvar Norman har 
framhållit för mig, att det i sådana fall är mycket svårt för honom att 
avgöra, vilketdera uttryckssättet som är det genuinare. Men någon led-
ning kan man kanske få, om man ser närmare på beläggen. 

Av tre verb för 'se' med olika betydelsenyanser, si 'se', kokksa 
närmast 'titta' och beggka närmast 'glo', är det neutrala si, som även 
tillhör riksspråket, endast belagt med t-former: si lett på 'verka arg på', 
si stot på 'se förvånat på', medan de båda pregnantare verben kokksa 
och beggka, som inte finns i riksspråket, är belagda med både a- och t-
former: kokks lea el. lett, kokks stora, beggak lea el. lett, beggak stora 
el. stot. Detta kan tyda på att a-formerna är de genuinare, vilket man väl 
väntar sig. Man kan kanske bedöma situationen i en Bergslagsdialekt 
som Sätermålet så, att adverbtypen på -a har blivit så frekvent, att den 
skulle ha blivit allenarådande, om inte inflytanden från riksspråket och 
annat håll hade givit stöd åt adverbtypen på -t. 
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3 

För att få en uppfattning om adverbtypens utbredning utanför Dalarna, 
där den alltså är mycket väl företrädd, har jag utnyttjat dialektarkiven i 
Uppsala, Lund, Umeå och Helsingfors. Särskild nytta har jag haft av 
några frågelistor, där det frågas efter vissa uttryck, innehållande verb-
adverb-förbindelser, nämligen frågelistorna 4. Himlavalvet och väderle-
ken (»det blåser kallt, varmt»), 27. Åkerns beredning (»köra tomme med 
plogen»), M43. Kvarnar och malning (»kvarnen går tomt»), M57. Sin-
nen och sinnesförnimmelser (»smaka sött, surt, lukta gott, starkt, skämt 
osv»). Fördelen med dessa frågelistsvar har varit, att de har givit- en 
åtminstone tämligen god bild av förekomsten både av adverben på vokal 
och av adverben på -t. Jag har sedan med hjälp av arkivens ordsamlingar 
sökt komplettera materialet från områden, där enligt frågelistornas och 
andra källors vittnesbörd den aktuella adverbtypen förekom. Dialekt-
och ortnamnsarkivet i Umeå har för min räkning skickat ut en särskild 
frågelista rörande adverbtypen. Jag har också fått hjälp av många dia-
lektkunniga, vilket härmed tacksamt erkännes. 

Dalarna. Som vi har sett, är adverbtypen mycket vanlig i Dalarna, både 
inom dalmålsområdet och i Dalabergslagen. Det är åtminstone i landska-
pets nordligare och centrala delar (utom i Särna och Idre) en levande och 
produktiv variant till t-formen. I augusti 1977 instruerade mig en medel-
ålders Mockfiärdsbo, som jag arbetade tillsammans med vid ett bygge, 
med orden du skä såg snea dännä 'du skall såga snett där'. 

Västmanland. I Västmanland är adverbtypen väl företrädd i norr, i de 
härader som gränsar mot Dalarna. Därifrån finns belägg som lukta starka 
(Ljusnarsberg, Västanfors), goa (Ljusnarsberg), sura (Norberg), gåsa 
varma (Ljusnarsberg), blåsa varma (Ramsberg, Norberg), gälla håka på 
'gälla hårt på=betyda mycket' (Ljusnarsberg, Ramsberg men även 
Kumla söder om Sala).4  Längre söderut är adverbvariationen mindre. 
Där förekommer egentligen bara köra (äv. fara, gå, tugga) tomma, 
toma, tomme, tome (Nora, Näsby, Medåker, Sala, Kumla, Fläckebo, 
Haraker, Romfartuna, Tillberga), köra, åka lätte 'köra, åka utan lass' 
(Järnboås, Nora, Fellingsbro, Odensvi) och långe, långi, långå 'för 
länge sedan' (Hjulsjö, Nora, Fellingsbro, V. Skedvi, Medåker, Arboga, 
Odensvi, Munktorp, Kolbäck, Fläckebo). (Dessa adverb hör givetvis 
hemma även i landskapets norra del.) Men även ovanligare adverb av 
denna typ finns belagda från mellersta och södra Västmanland: brinna 
svarte 'brinna svart, slockna i spisen' (Medåker), borra, gråta, torka 

Belägg återgivna med landsmålsalfabetet transkriberas här och i fortsättningen till grov 
beteckning. 
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torre (Nora, Medåker), gå löske, lösku 'gå fri och ledig utan att ha något 
att bära' (Järnboås). Ihre (1766: 109 b) anför gå löske från Nora bergslag. 

Uppland. Från Uppland har jag mycket få belägg på adverbtypen tjör 
,snede 'vid trädesbruk plöja tvärsöver de vanliga fårorna' (Östervåla), ss 
starka de luktar 'så skarpt det luktar' (Västland), dam luktar starka 
(Häverö),5  toma (Järlåsa), långe (Närtuna, Värmdö). 

Sörmland. Härifrån saknar jag — bortsett från långe 'för länge sedan' från 
Södertörn (Upmark 1869:35) — säkra belägg och har bara det svårbedöm-
bara »seno, på seno=nog sent, i yttersta laget» ur G. Ericssons Ord-
samling från Södermanland (II, bd 2, s. 90 i ULMA). 

Närke. Här finns belagda 3 adverb, delvis i fasta förbindelser: köra 
tomme (Kräklinge, Hammar), gå löske 'gå utan arbete' (Edsberg), långe 
'längesedan' (Edsberg). 

Östergötland. Det finns överraskande många belägg men egentligen 
endast från landskapets södra hälft. I Tjärstads sn, Kinda hd, har P. 
Aggemark upptecknat köra6  tomme, blåsa kålle 'kallt', dra jumme 
'ljumt', smaka, osa onne 'smaka, lukta illa', lukta fräne, goe, onne, sure 
och fraserna di pi'sse så fräs ne sam en båkk, dä ysjer gröne 'det skiftar i 
grönt'. Även från Vist finns smaka onne. Övriga belägg (från Gullbergs, 
Hammarkinds, Kinda, Valkebo, Vifolka, Göstrings och Lysings hdr) 
utgörs av de vanliga förbindelserna blåsa kalle, köra, släpa, åka tomme, 
köra lätte, löske. — Rietz anför (s. 302b) Då blåser kalla, »kalla adv 
'kallt'». Om -a se nedan, s. 23 not. 

Småland. I fastlandsdelen av Kalmar län har adverbtypen en ganska rik 
användning. Linder (1867:25 och i ordboken) anför dänn håra blomman 
lokta goe, dä blåser kålle, di hade lunge 'redan' gått, gå löske 'gå utan 
arbete', tomme 'tomt, utan lass'. I Misterhults sn, Tunaläns hd har 
Gunnar Skogsmark upptecknat lukta freske, fräne, osa goe, onne, sure, 
skarpe 'lukta friskt, fränt, gott, illa osv.', smaka skarpe, starke (om ost, 
starkvaror m. m.), blåsa kålle, köra löske, tomme.7  I en ordsamling från 
1875-84 från Hossmo sn, N. Möre hd, finns sammanfört bland gramma-
fiska anteckningar: »dä blås kalle, rojen lyser gröne 'rågen lyser grönt', 
lyse hvite, springe löske, käre tomme, lokkte goe, smake onne o. möjl. 
många flera dyl.» (ULMA 14810). Verben lukta (även osa) och smaka 

5, starka kunde tolkas som predikativ. (Se mera härom nedan, s. 26.) Men tanken att det 
är adverb stöds av Västlandsbelägget. 
6  Verben anförs här och i det följande i riksspråklig infinitivform. 
7  Hit hör troligen också garne (=gakne?) i frasen va far du garne ätter 'vad stimmar du 
för?' Skogsmark skriver arne 'alnar'. 
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har ofta adverb av detta slag — lukta goe har upptecknats i Blackstad, S. 
Tjusts hd, i Vimmerby, Sevede hd, i Döderhult och Ålem, Stranda hd, 
och i Kläckeberga och Dörby, N. Möre hd. Anmärkningsvärt är bruket 
av lysa + färgadverb. Även skina används på liknande sätt: Nu skin sola 
klare (Hossmo, N. Möre hd). Adverbet långe 'för längesedan' har upp-
tecknats i Loftahammar, N. Tjust. blåsa kålle, kalle förekommer 
fr. o. m. N. Tjust t. o. m. Stranda. En större spridning har som vanligt 
förbindelserna köra tomm(e) och även köra löske. De förekommer inte 
bara i Kalmar län utan också i andra delar av Småland. 

Öland. Bodorff (1875: 38) anför »flere tvåstafviga adv. på -e». Till den 
här behandlade typen hör hans »g6e, godt, 	kålle, kallt, lööng, redan, 

töömm 1. tömme, med tomt lass». I frågelistsvar finns belägg på 
förbindelsen köra tomme från Sandby och Hulterstad (Möckleby hd). 

Blekinge, Skåne, Halland. I dessa landskap tycks adverbtypen praktiskt 
taget saknas. Jag har gått igenom de många svaren på frågelistorna 4 och 
27 i DAL och endast funnit uttrycket köra tomme (någon gång med annat 
verb). Detta tycks emellertid förekomma över hela området utom i 
sydvästra Skåne. 

Västergötland. Samuel Landtmanson (1950: 78 ff.) har samlat ett antal 
adverb på -e. Han påpekar, att ändelsen -e kan ha olika ursprung. »I 
många fall utgår den säkerligen från den gamla neutrala dativändelsen -u 
el. -o i adjektiv.» De adverb, som i hans material kan höra till denna 
grupp, är jämne (byta jämne 'byta jämnt'), blåsa, smida kålle 'smida på 
kallt järn' vänta kålle 'vänta förgäves', långe 'för längesedan', köra, 
åka, fara lätte, köra, gå, springa, prata löske, titta snåle 'titta lystet', 
köra tomme, köra torre 'snarka', gråta torre 'gråta utan allvarlig me-
ning', slipa torre, vagnen går torre 'vagnen är osmord', laka varme 'laka 
med varm lut'. — Det är att märka, att långe, löske och tomme här liksom 
på andra håll har en vidare utbredning, medan de övriga adverben endast 
har upptecknats i Vartofta hd. Formen långe förekommer även i Dals-
land (E. Noreen 1917-43: 100). 

Norrland. I de båda västliga landskapen, Härjedalen och Jämtland, 
saknas, såvitt jag kan se, adverbtypen. Inte heller från Gästrikland eller 
Medelpad har jag belägg. Från Hälsingland finns några, men huvudsakli-
gen av äldre datum. Det var Carl Säve som 1851 upptecknade i Delsbo sn 
hä blråse kalle och i Ljusdals sn Dö smake sure, sOte, dä lufte råe.8  Från 

UUB R 631, ss. 143, 264. Maj Reinhammar visade mig redan 1969 dessa belägg. Hon har 
sedan publicerat dem jämte en del andra neutrala dativformer i adverbfunktion 
(1973: 188f.). 
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Ljusdal finns dessutom i ett svar på ULMA:s frågelista 4 de sneje kalle 
eller kallt (med tonlöst 1). 

Norr om Hälsingland är adverbtypen belagd endast i Ångermanland 
nordanskogs och i Västerbotten och Norrbotten. Från Kubbe i Anundsjö 
finns följande belägg: blomma lysä grön 'blommorna lyser grönt' el. 
'gröna', ostn låktä go 'osten luktar gott', de låkte fägan tsvedd 'det 
luktade nästan svett' (adv. till svedd). I Trehörningssjö förekommer d8m 
Os tomme (äv. tommen). — Ur en inspelning från Vilhelmina i Lappland 
om timmerflottning har Lars-Erik Edlund excerperat åt mig då var e en 
gran som låg snede (DAUM band 1739). — Från Västerbotten och 
Norrbotten finns följande verb—adverb-förbindelser belagda: blråsa kåll, 
kåll, kål (Bygdeå, Lövånger, Skellefteå, Norsjö, Nederluleå, Överluleå, 
Edefors, Råneå, Töre, Nederkalix), bkåsa, gova vårm (Skellefteå, 
Norsjö, Nederluleå, Överluleå), gåfta vårm (Nederluleå), lukta go 
(Umeå), lukt go (Nysätra), gå (Skellefteå, Edefors),9  stärk (Umeå), tsw'en 
'svett', eg. *svedno av sveden, gåod 'gott' (Nederluleå), lysa grik 
(Skellefteå: Ragvaldsträsk, Skråmträsk, Kusmark).1  

Finland. Från Brändö, den nordligaste ögruppen tillhörande Åland, har 
Väinö Solstrand (1924:23) upptecknat: he låkktar svenå 'det luktar 
svedt', mjöltjän smakar gammlå, surå, stuvvån sjenar rödå 'stugan 
lyser röd', he omar varrmå 'det fläktar varmt'. Wessman 1925-32 har 
följande belägg från Åland under *sveden: he loktar sjveno 'det luktar 
bränt' (Kökar) samt svennjo (Kumlinge), svenno (Föglö) och svenna 
(Jomala, Saltvik på Fasta Åland) 'bränt'. På Vårdö strax öster om Fasta 
Åland har upptecknats de luktar svena. Övriga belägg härrör från Åbo-
land: låfta gåodå 'lukta gott' (Pargas), låfta goudu (Västanfjärd) samt 
från Nyland: han ha nu allte smako gåo — om kaffekask (Sibbo), kva han 
låftas go (Pärnå) och slutligen från Österbotten: hä smakar gow, söt, 
besk, stsämd 'skämt' (Esse) och låfta go (Karleby). 

Adverbtypens ovan redovisade utbredning kan sammanfattas och 
kommenteras på följande sätt. Jfr kartan, s. 22. 

Först bör man ta hänsyn till de enskilda adverbens förekomst. Adver-
ben långe, lätte, löske och tomme (med olika ändelsevokaler) har en 
vidare utbredning än de övriga adverben av samma typ. Adverbet långu, 
långe m. m. används på många håll i Svealand och Götaland men är 
däremot inte belagt i Norrland eller Finland. Förbindelserna köra m. fl. 
rörelseverb + lätte, löske, tomme har en mycket vid utbredning i Göta- 

Se äv. S. Larsson 1929: 135. 
I  I sitt stora arbete Prepositioner och adverb i Överkalixmålet (1970) har Carin Pihl inga 
ex. på denna adverbtyp. 
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land och förekommer, ibland vid sidan av långe, inom områden där 
adverbtypen i övrigt är okänd. Men bortser vi från dessa fall kan 
adverbtypen beläggas inom ett område bestående av Kalmar län, Öster-
götland (främst i söder), Vartofta hd i Västergötland, Uppland (få be-
lägg), Västmanland (framför allt i den norra delen), Dalarna (utom Särna 
och Idre), Hälsingland (få belägg), Ångermanland nordanskogs (få be-
lägg), Lappland (1 något osäkert belägg), Västerbotten, Norrbotten, 
Åland, Åboland, Nyland (något osäkert) och norra Österbotten. Detta 
område kan betraktas som adverbtypens egentliga utbredningsområde. 
Adverbvariationen — närmast=graden av produktivitet hos typen — är 
här förhållandevis stor. Störst är produktiviteten i Dalarna. Där kan 
många olika slags adverb bildas på detta sätt och utgöra bestämningar till 
verb inom olika betydelsegrupper. Adverbtypen kan rentav ge intryck av 
att ha varit den normala vid bildande av sättsadverb i äldre, genuin 
dialekt. Inom övriga ovannämnda områden är användningen mera be-
gränsad. Typen förekommer i vissa funktioner och i förbindelse med 
vissa verb. Framför allt är det fråga om verb + adverb som beskriver 
väderleksförhållanden (typen blåsa kalle), lukt och smak (typen lukta 
sure), men även adverb, som anger utseende, särskilt färg, förekommer 
(lysa gröne Möre, lysa grön Skellefteå, skina rödå ö. Åland). 

Adverbtypens egentliga utbredningsområde är i stort sett identiskt 
med det område där man brukar finna s. k. uppsvenska språkdrag — ofta 
är det fråga om novationer. Det är en gammal iakttagelse, att överens-
stämmelser råder mellan Mälarlandskapen, Dalarna, de norrländska 
(ofta särskilt de nordligare) kustlandskapen, östligaste Götaland med 
Öland och Gotland och de östsvenska dialekterna. Man har ansett det 
rimligt, att dessa överensstämmelser är ett resultat av en språklig påver-
kan från Mälarlandskapen, som åtminstone söderut och mot Gotland har 
en ansenlig ålder.2  Men man stöter på några svårigheter, då man söker 
betrakta adverbtypen på detta sätt: 1. adverbtypen är svagt belagd i 
nutida dialekter i Uppland och Sörmland, de båda centrala Mälarland-
skapen, 2. adverbtypen förekommer i några få fasta förbindelser, t. ex. 
köra löske, och i adverbet långe i Götaland långt utanför det här aktuella 
utbredningsområdet, 3. adverbtypen är, som visas i mom. 4, svagt 
belagd i fornsvenskan. 

Att adverbtypen är svagt belagd i de båda centrala Mälarlandskapen 
utgör dock inget allvarligt hinder mot antagandet att detta område är 
typens spridningscentrum. Dialekterna i Uppland och Sörmland har 
länge varit starkt utjämnade, och mera avvikande dialektformer har 

2  Se t. ex. Fries 1962:71ff. och Jonsson 1966:35ff. 
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tidigt försvunnit. (Några tämligen säkra belägg på adverbtypen finns 
dock från Uppland.) Man kan jämföra med utbredningen av diftongering-
en av gammalt långt e it. ex. Hr 'här', som har behandlats av Hesselman 
(1936: 127 ff). Dess utbredningscentrum inom Sverige är »utan tvivel att 
söka i mälartrakterna: Birka och Uppsala» (a. a., s. 159), men diftonge-
rade former kan knappast beläggas i 1800- eller 1900-talsdialekt i Upp-
land och Sörmland, medan de är rätt väl belagda t. ex. i övre Norrland, 
Dalarna, Kalmar län och Finland (a. a., s. 128 if.). Diftongformernas 
förekomst i Norrland har senast diskuterats av Gösta Holm (1980: 170). 

De adverb, långe, löske och några till, som har en vidsträckt utbred-
ning i Götaland, både i väster och söder, kunde tyda på att adverbtypen 
har förekommit i större delen av Sverige men att den har varit stadd i 
stark tillbakagång och i huvudsak endast har levat kvar i en del mål som 
har samband med det gamla sveamålsområdet. Det är möjligt att denna 
tolkning är riktig, men jag tror inte på den. 

De adverb som har den vidsträcktare utbredningen är nämligen delvis 
av en annan karaktär. Helt för sig står långe o. likn. 'för länge sedan', 
väl belagt i fsv lango och även i fvn. lqngu. (Se mom. 4 nedan.) Det är ett 
tidsadverb, skilt från de övriga sättsadverben, och det kan därför mycket 
väl ha sin egen historia. Det vanligaste av de andra adverben med vidare 
utbredning är löske i uttryck som köra löske. Även detta adverb tycks 
inta en särställning. Dels fanns redan i fornsvenskan ett tvåstavigt adjek-
tiv lOska vid sidan av lOsker, dels kan även det starkt böjda adjektivet i 
egenskap av predikativ med ändelse på vokal ha kommit att uppfattas 
som adverb och bli produktivt som sådant. Det är kanske värt att 
observera, att Rietz (s. 395 b) anför ett »löske, adj. indecl. lös och ledig» 
och har två fraser »Hästarne gå, springa löske. Allm.» och »Kör studana 
löske! Bl[ekinge]», i vilka löske kan uppfattas både som predikativ och 
adverb. De båda andra adverben (predikativen?) lätte och tomme, som 
används på samma sätt som löske, kan vara bildningar med löske som 
mönster. Men det kan också vara så, att köra löske, lätte, tömme o. 
likn., som har karaktären av en slags fackterm: »köra utan lass», i 
förhållandevis sen tid har spritt sig över sydvästra Götaland från det 
nordöstliga området med sättsadverb på vokal. Mot antagandet att ut-
trycken skulle kunna uppfattas som arkaismer, utgående från *kOra 
10sku osv., i sydvästra Sverige, kan möjligen det förhållandet tala, att de 
tycks saknas i Danmark och Norge, trots att de kan beläggas i Skåne 
(inte i sydväst!) och Blekinge. 

Återstår så den tredje av de ovannämnda svårigheterna, om man vill 
betrakta adverbtypen som ett sveamålsdrag — närmast en slags ganska 
tidig novation — nämligen att den är svagt belagd i fornsvenskan. Innan 
jag tar upp detta problem, måste jag närmare redogöra för adverbtypens 
förekomst i de nordiska fornspråken, särskilt fornsvenskan. 
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Någon motsvarighet till det rika bruket av adverbtypen i de ovan berörda 
dialekterna finner man, som nämnts, inte i fornsvenskan, sådan den 
framträder i våra bevarade texter. Man möter där endast ett begränsat 
antal adverb med oftast en alldeles bestämd funktion. 

Vanlig är adverbtypen som förstärkningsord till komparativer. Ordet 
myklo förekommer ofta. Ex. (ur Fornsvenska legendariet) locer fik han 
sua myklo mere hugna], och (ur Birgittas uppenbarelser) swa myklo wter 
(referenser se Söderwall under mykil). Vid sidan av myklo förekommer 
/it/o (litlu minna 'litet mindre'), halvo (haluo flere 'hälften så många') 
och rätt ofta lango (lango Pr 'långt före'). 

För forndanskans del konstaterar BrOndum-Nielsen (1950-71 § 518, 
3 c) förekomsten av en dativus differentix + komparativ — alltså det 
nyssnämnda bruket — »med sxrlig fast (fraseologisk) Anvendelse, tildels, 
isxr litterxrt, fortsat til vore Dage». Han anför exempel som halfu 
minne, myklo ljusare. 

Även i fornvästnordiskan är adverbtypens förekomst huvudsakligen 
begränsad till ställning framför komparativer: miklu stör 'mycket sena-
re', hålfu fleira (Nygaard 1905 § 112). Bortsett härifrån tycks typen 
förekomma högst tillfälligt i fornvästnordiskan. Inget av de arbeten, som 
redogör för sättet att bilda adverb i isländskan eller fornnorskan, nämner 
typen.3  

I denna ställning framför komparativer är alltså dativ sing. neutrum av 
vissa adjektiv företrädd i de nordiska fornspråken på ett sådant sätt att 
det tycks vara fråga om ett gammalt, samnordiskt språkbruk. Men det är 
inte denna användning som vi har sett exempel på i de svenska dialekter-
na. Där är det framför allt fråga om sättsadverb och dessutom bl. a. om 
tidsadverbet långu, -a, -e 'för länge sedan, redan'. 

Först skall sägas att motsvarigheten till långu m. m. är väl belagd både 
i fornsvenskan och fornvästnordiskan i betydelser som 'för länge sedan, 
långt förut'. Ex. (ur Fornsvenska legendariet) sagdhe sik jnnan skipbruti 
langu hafua tapat vngan husbonda och (i diplom 1404) thet ter eigh 
langho at een hoop war sedher her i skteren (referenser se Söderwall) 
samt (ur Sturlungasagan) hann kvezt wtla, at löngu mundi hann vestr um 
riöinn (se Fritzner). Det är därför inte överraskande att långu, långe o.l. 
har en betydligt vidsträcktare utbredning i Sverige än sättsadverben har. 
(Se härom ovan, s. 14.) 

I några fall utgörs i fornsvenskan adverb i superlativ av dativformen i 
neutrum sing. Möjligen kan detta bero på att adverbfunktionen därige-
nom får en markering, eftersom superlativändelsen redan ändas på -t. 

3  Heusler 1932 §286, Iversen 1973 §95, WesAn 1958 § 116. 

2-822419 Sv. Landsmål 1982 
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Ett par ex. ur Östgötalagen: nu delis Per um huilkit perra [det är fråga 
om maPter, kona eller barn] snimstu druknape (iErfpa Balkwr 6 § 1; B-
handskriften har snimst) och fiten a lifii uarPa sum snimstu akter ginum 
(Bygda Balkxr 113). Följande belägg fyrstu i Upplandslagen redovisas av 
Schlyter som adverb och torde svårligen kunna uppfattas som predikativ 
(i så fall i svag form): fia skulu kry folkland fyrstu kunung taka (Kununx 
Balkxr 1). 

Men om man i fornsvenskan söker efter motsvarigheter till den typ av 
sättsadverb o. likn. som det här är fråga om, blir resultatet mycket klent. 
Det bevarade fornsvenska språkmaterialet är ganska väl registrerat och 
lätt åtkomligt i Söderwalls ordbok med supplement och i Schlyters 
ordbok över landskapslagarna och ännu bättre i hans glossarier till varje 
enskild lag. Jag har gått igenom Söderwall med supplement och 
Schlyters glossarier till lagarna på så sätt att jag har granskat dels de 
flesta adjektiv, särskilt naturligtvis sådana som är av den typ att de 
skulle kunna utgöra basen till adverbbildningar av det aktuella slaget, 
dels vissa verb som i mitt dialektmaterial ofta följs av adverb av det slag 
jag undersöker. Söderwall ger både fraser och hänvisningar till textstäl-
len. Jag har emellertid inte annat än i vissa fall gått till de registrerade 
textställena, förlitande mig på att Söderwall, som den skicklige och 
noggranne ordboksman han var, skulle ha meddelat åtminstone någon 
fras med varje adverb av det aktuella, onekligen rätt påfallande slaget, 
om det hade funnits i hans stora excerptsamlingar. Till detta kommer att 
Söderwall meddelar ett stort beläggmaterial inte bara under de olika 
betydelsekategorierna utan också i formredovisningen. Jag har naturligt-
vis varit särskilt uppmärksam på de belägg på dativ sing. neutrum som 
han anför. 

Resultatet av denna genomgång är magert: bara ett par tre belägg som 
ser ut att höra hit. I Östgötalagens Bygda Balkxr 9 § 6 står sifian skal ... 
aria ut at akre ok puteru iuir annan, i Holmbäck-Wess&is översättning: 
'... plöja utåt en åker och tvärsöver en annan' med kuwru i adverbiell 
funktion i en preposition. Samma form av adjektivet fivwr finns belagd i 
prepositionen kweru a mot: thwaru a moot warom wik i Bihang till 
Rimkrönikorna. (Se Söderwall.) I Stockholms stads tänkebok (5, s. 247, 
1519) berättas om Kristina Gyllenstierna: tha sade ok swarde hon at hon 
wil sta fasto med the danne men, om her komber noget efftertal. På 
grundval av detta belägg formulerar Söderwalls supplement frasen 
standa faster (fasto) mädh 'hålla ihop med, vara solidarisk med'. Men 
det kan inte gärna vara adjektivet som används predikativt, utan det ser 
ut att vara ett adverb av den aktuella typen. 

Detta är allt vad jag har funnit i fornsvenskan av adverb av det här 
slaget. Man använde då, liksom vi gör nu, adverb på -t samt — icke att 
förglömma — adverb på -lika. Går man i Söderwall till verben lukta och 
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smaka, som i mitt dialektmaterial särskilt ofta bestäms av adverb på 
vokal (lukta skarpe), så finner man lika-adverb: rosin loktar sötelika; 
som fulika lokta; ihesu nampn smakadhe hänne swa sötelika; thin ordh 

. smaka lustelika j munnenom (Birgitta). 
Det är tydligt att bruket av adjektiv i dativ sing. neutrum som sättsad-

verb inte har varit någon samnordisk företeelse, i varje fall inte som 
grammatikaliserad kategori. (Som förstärkande adverb framför kompa-
rativer har däremot denna adjektivform varit etablerad på ett tidigt 
stadium i de nordiska fornspråken.) Mitt antagande i det föregående (s. 
15) att adverbtypen, sådan den föreligger i svenska dialekter, är en 
novation inom sveamålsområdet motsägs alltså inte av det allmännor-
diska fornspråkliga materialet. Däremot kan antagandet knappast sägas 
få stöd av belägg ur fornsvenska texter från detta område. Trots en 
ganska noggrann inventering av ordböckerna har jag inte funnit mer än 
ett par tre belägg som direkt kan jämställas med dialektmaterialets 
sättsadverbial. Det finns två tänkbara förklaringar till detta: antingen 
förekom inte adverbtypen annat än ytterst sporadiskt under fornsvensk 
tid eller har den inte blivit belagd i de texter vi har kvar. För att få en 
uppfattning om typens ålder bör vi skaffa oss en bild av hur den har vuxit 
fram. 

5 

Maj Reinhammar har i sin bok »Om dativ i svenska och norska dialekter. 
1. Dativ vid verb» visat hur adverbtypen skall förstås. »Den gamla 
neutrala dativformen av adj., som bl. a. förekommer efter verb av typen 
blåsa, lukta, smaka har övergått till att fungera som adverb», säger hon 
s. 56, där hon redogör för den mycket sparsamt belagda dativböjningen 
av adjektiv — i attributiv ställning förekommande egentligen bara i Ovan-
siljansmålen. Under verbet smaka (s. 188), som i vissa dalmål följs av 
dativ (mjöktjä småkur firötom 'mjölken smakar grädde' Boda) påpekar 
hon dessutom att denna adjektivens gamla dativform i neutrum, »som 
övergått till att fungera som adverb», förekommer även i dialekter som 
annars saknar dativ vid verb. Hon ger belägg från delar av Dalarna, där 
dativ nu saknas, och från Östergötland, Hälsingland, Västerbotten och 
Norrbotten, dvs, från de flesta av de landskap, som enligt mom. 3 ovan 
utgör adverbtypens utbredningsområde. 

Säkerligen har adverbtypen uppkommit på detta sätt ur förbindelser 
av verb som följs av dativ + den dativform av adjektivet som då är den 
rimliga, nämligen neutrum singularis. Om man går igenom Maj Reinham-
mars fullständiga samling av verb med dativ i dialekterna, så finner man 
många av de verb som har sättsadverb av den typ som jag behandlar. 
Här några exempel, närmast med dativus instrumentalis. 
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mjöktjä småkar fkötom 'mjölken smakar grädde' Boda, Dalarna, s. 188 
(Säter: smak brända) 

ä luffter snusi åv-num 'det luktar snus om honom' Orsa, Dalarna, s. 188 
(Säter: luft fräna) 

an lisär ogum 'han lyser med ögonen' (='han har stora ögon, så det 
skiner av honom') Mora, Dalarna, s. 199 (Säter: lys gröna) 

e reggnär asskun 'det regnar aska(n)' Mora, Dalarna, s. 190 (jfr Säter: ä 
bås kalla) 

ann stirrä ogom 'han stirrar med ögonen' Mora, Dalarna, s. 206 (jfr 
Säter: kokks stinna) 

beger ogum 'glo' ('beggla med ögonen') Sollerön, Dalarna, s. 191 (Säter: 
beggak stinna) 

an gapa munnem 'han gapar med munnen' Älvdalen, Dalarna, s. 194 
(Säter: gap stora) 

djiete drait kabbum 'geten skiter stockar' Älvdalen, Dalarna, s. 187 
(Säter: fit böta) 

kasta kalven med kalven i dativ förekommer i Dalarna, Härjedalen och 
Jämtland, s. 175 (Säter: kast döa). 

I den mån de gamla dativformerna av adjektiven lever kvar som 
sättsadverb på vokal i dessa och andra förbindelser, är det helt enkelt 
fråga om arkaismer. Men på en del håll, särskilt i dalabergslagsmål och 
dalmål, tycks dessa dativformer av adjektiven ha utgjort ett mönster, 
efter vilket nya sättsadverb på vokal har bildats. Vi har då att göra med 
ett utvidgat bruk — med novationer. 

Verbet svara följs i fornisländskan av en dativus instrumentalis: svara 
(e-m) e-u 'svara (ngn) ngt' (Nygaard 1905 § 105). Sigvat säger i Vestrfa-
rarvfsur sqnnu svara pöttumk ek 'jag ansåg mig svara sanningsenligt, 
sant'. (E. A. Kock 1946-49: 118.) Kanske hade det kunnat gå så, att 
detta svara sqnnu 'svara (medelst) det sanna' ='svara sant' och en rad 
liknande fall av verb + adjektiv i dativ sing. neutrum hade blivit mön-
sterbildande och vi hade fått ett sättsadverb på -u i isländskan! Men en 
sådan novation har inte kommit till stånd. När min vän i Mockfjärd 
häromåret sa åt mig att jag skulle såg snea 'såga snett' (se ovan, s. 11), 
så visade han, att sättsadverb på vokal (i Mockfjärd på -a) i hans språk är 
en grammatikaliserad kategori, framvuxen ur vissa mönster. 

Om detta resonemang är riktigt, kan man kanske lättare förstå att det 
bara går att uppbringa ett par tre exempel på sättsadverb på vokal i våra 
bevarade fornsvenska texter. Sättsadverb på vokal, som kan karaktäri,  
seras som arkaismer, alltså bestämningar endast till verb som styrde 
dativ, var nämligen inte så många, och framför allt var de inte av den 
arten att de hörde hemma i den typ av texter som finns bevarade. De 
hade en vardaglig prägel: *lukta sve fin°, *smaka suro, *blasa kaldo, och 
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de hade dessutom en konkurrerande allomorf (med högre stilvärde?): 
-lika (jfr ovan anförda lukta sötelika m. fl.) vid sidan av den vanligaste, 
nämligen -t. 

Sättsadverb på vokal, som kan karaktäriseras som novationer, alltså 
den stora mängden adverb som bildades, sedan typen hade grammati-
kaliserats, kan vara så sent tillkomna att de inte har tillhört fornsvenskan 
annat än möjligen under dess senare del. Men framför allt har de hört 
hemma i områden, där inte så mycket skrevs och där man, då man skrev, 
sökte sig mönster på annat håll. Det är, som vi har sett, egentligen bara i 
Dalarna som grammatikaliseringsprocessen har ägt rum, ett landskap, 
känt inte bara för sin språkliga ålderdomlighet utan också för mängden 
av novationer som har kunnat utvecklas snabbt och tämligen ohämmat, 
eftersom den återhållande, »korrigerande» kraften har varit svagare här 
än i centralare delar av språkområdet. 

Ytterligare en förklaring till bristen på fornsvenska belägg på adverb 
av typen smaka suro kan vara att denna typ hade lägre prestige än 
adverben på -t och -lika. Man undvek dem, när man skrev, och de 
trängdes småningom ut även ur talspråket i de centralare delarna av 
utbredningsområdet. Kvar blev de — som vanligt, frestas man säga — i 
ytterområdena: i övre Norrland, Finland, sydöstra Östergötland och 
Kalmar län samt framför allt i Dalarna, där typen vidgade sitt använd-
ningsområde och blev en grammatisk kategori. 

6 

Vi har konstaterat att adverbtypen har ändats på fsv -o/-u: kaldolkaldu — 
den har ju utgjorts av dativ singularformen av adjektiv i neutrum. Ad-
verbformer med ändelsevokaler, som direkt återspeglar fsv. -o/-u finns i 
Ovansiljan (klenå, syötu), övre Västerdalarna (varmu),4  på de östra 
öarna i den åländska skärgården och i Åboland.5  I beläggen från södra 
delen av dalmålsområdet, från hela Dalabergslagen, från norra och östli-
gaste Västmanland, från Uppland (med endast få belägg av vilka dock ett 
på -e) samt från centrala Åland är ändelsevokalen -a. Söder därom är 

4  Formell överensstämmelse råder där med dativ sing. neutrum av adjektiv i de socknar 
som har den formen levande. (Se Levander 1925-28, 2, tab. 16.) Om adverbtypen i övriga 
socknar se Levander 1925-28, 2: 141. 
5  Jag bortser här dels från G. Ericssons svårbedömda och knappast hithörande (på) seno, 
dels från det adverb som utgår från fsv. langollangu. Detta intar inte bara semantiskt en 
särställning (se ovan, s. 16) utan även formellt. Inom områden, där de andra adverben 
ändas på -a eller -e förekommer — vid sidan av talrika belägg långa och långe — dels lån gå i 
nordöstra Västmanland och södra Fjärdhundraland, dels långu i Dalabergslagen och norra 
Västmanland och dels långi i Skinnskatteberg i Västmanland. 
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Adverbtypens och dess ändelsevokalers utbredning. Belägg på adverben långe, (köra 
m. m.) lätte, löske, tomme (med olika ändelsevokaler) är ej inlagda på kartan. 
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den e utom i områden med apokope, där den saknas.6  I södra Norrland 
(Hälsingland) är ändelsevokalen e, i norra Norrland (Ångermanland 
nordanskogs, Västerbotten och Norrbotten) saknas den. I de få och 
kanske osäkra beläggen från östra Nyland och Österbotten saknas ändel-
sevokal. (Se kartan.) 

Formerna med ändelsevokalen e och utan ändelsevokal låter sig lätt 
förklaras. Först skall för säkerhets skull sägas att dessa former inte kan 
ha något direkt samband med formerna på -a— det kan inte vara fråga om 
en övergång -o>-a>-e i trycksvag stavelse. Adverbtypen ändas nämli-
gen på -e även i trakter där slutljudande trycksvagt -a är bevarat, t. ex. i 
Västmanland, Västergötland och södra delen av fastlandsdelen av Kal-
mar län.' Bengt Hesselman sammanfattar läget beträffande trycksvagt 
äldre u o sålunda (1948-53: 275): »I landskapen S. om Mälaren, i 
VVästml., Värml. (som dock torde ha spår av balans längst i N. o. V.) 
och [---1 också i stora delar av Sverige N. om Mälaren, alltså i nästan 
hela landet, har *u och det därav uppkomna *o i stort sett i alla ställning-
ar reducerats till e-ljud, ett förhållande som i hög grad har påverkat även 
det nysvenska rikstalspråket och litteraturspråket särskilt i äldre tider 
t. ex. i uttal, resp. äldre skrivformer som nie, tie, tjuge, huve, någe, 
flicker, gater [----]».8  Detta e har inom de områden där adverbtypen 
förekommer helt normalt apokoperats i delar av Kalmar län, i övre 
Norrland, i östra Nyland och i Österbotten.9  Ofta manifesteras apoko-
pen genom circumflexaccent. 

Visserligen drabbar apokopen i de nordliga och östliga områdena i 
regel endast långstaviga ord, men märkligt nog finns i mitt material 
ytterligt få exempel på kortstaviga adverb av denna typ. De enda är fin 
gslra 'lysa gult', stå raka 'stå rakt', knappast kokks snea 'titta snett') 
Svenska adjektiv måtte vara utpräglat långstaviga! Detta gör att en av 
vokalbalansen reglerad växling t. ex. -o -u eller -e — u eller 0 -u av 
den typ som förekommer bland svaga feminina substantiv inte kan 
beläggas bland adverben av detta slag, åtminstone inte i numera tillgäng- 

Som nämnts i mom. 3, anför Rietz »kalla adv. 'kallt' » från Östergötland. Belägget är 
oförklarligt. Man hade väntat kalle. 
7  Se t. ex. WesAn 1970, karta 5, och jfr Götlind 1940-47 1: 308 ff. med 317 f. 
8  Se även Götlind 1940-47 1: 317 ff. 
9  Ahlbäck 1945: 32. — De få beläggen på adverbtypen från Hälsingland (Delsbo, Ljusdal), 
alla på -e (kalle, råe, sure, säte), bör observeras. Enligt Dahlstedt-Ågren 1954: 240f. och 
karta 3 har långstaviga infinitiver och substantiv av typen jänta oförsvagad ändelse i 
praktiskt taget hela Hälsingland: kasta, jänta. Det förefaller som om försvagningen -o> -e 
har en vidare utbredning än -a >-e inte bara i mellersta och södra Sverige utan även i 
norra. 

Enl. Hellquist 1948 kan sned »utgå från en germ stam *sniö- el. *snaiö-». Dialektbelägg 
från Älvdalen och Övre Västerdalarna antyder gammal diftong, alltså lång stavelse. 
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ligt material. De ytterligt få kortstaviga adverben har uppenbarligen 
kommit att behandlas på samma sätt som de långstaviga. 

Om adverbformerna som slutar på -e och de som saknar ändelsevokal 
är lätta att förklara, så erbjuder formerna på -a problem. Dessa förekom- 
mer alltså i delar av Dalarna, Västmanland, Uppland, Åland och Åbo- 
land. (Se kartan.) Att det här skulle vara frågan om en »ljudlagsenlig» 
övergång -o>-a i trycksvag ställning är svårt att tänka sig, även om det 
finns exempel på att ett äldre -o numera motsvaras av -a. Som ett säkert 
sådant brukar nämnas fsv. borto—nsv. borta. Ett annat är elva, som 
dock inte är riktigt parallellt, eftersom den fsv. formen var trestavig: 
tellivu, cellevo. Sådana ord med en växling fsv. -o— -a — dock inte de här 
behandlade adverbformerna på -a — observerades tidigt och har kom-
menterats i språkhistoriska handböcker. 

Adolf Noreen (1904 § 148) skiljer mellan »unbetontes» och »nebento-
niges» -o, alltså mellan -o med svagtryck och -o med bitryck. Vad 
Noreen här avser är skillnaden mellan manifestationerna av accent 1 och 
accent 2. Accent 2 manifesteras ju vanligen med ett starkare tryck på 
andra stavelsen än accent 1. Noreen konstaterar en övergång av -o till -a 
av »wahrscheinlich nur unbetontes, nicht aber auch schwach nebentoni- 
ges» -o. Bland exempel på -a för äldre -o i svagtryck nämner han framför 
allt typen landena för äldre landeno, alltså dativ sing. neutrum i best. 
form, men också typen af nyia för äldre af nyio, i vilken »durch das 
hinzutreten einer proklitischen partikel der schwache nebenton ge-
schwunden ist». 

Vi kan lämna denna kategori med svagtryckig ändelsevokal — accent 
1-ord — åt sidan, eftersom den typ av adverb vi undersöker hör till den 
kategori, som enligt Noreen hade bitryck på ändelsevokalen — accent 
2-ord. Men man kan väl kanske dessförinnan fråga sig, om verkligen, 
som Noreen menar, -o i typen af nyio hade svagtryck och alltså skilde sig 
i fråga om tryckfördelning från dativformen nyio utan preposition. I nu-
svenskt uttal har huvudordet i dessa prepositionsuttryck i regel accent 2. 
Något upptaktsförhållande av den typ vi har i bevara, försvara råder 
inte. Det finns väl knappast någon anledning tro, att -o i nyio skulle ha 
haft annat tryck i af nyio än it. ex. i nyio huse. 

1 den mån a i af nyia återspeglar ett verkligt uttal, är det enligt min 
mening ett exempel på den växling -o — -a som vi har att göra med i 
adverben. Det vore intressant att gå igenom det fornsvenska materialet 
ur synpunkten: finns det belägg på -a i stället för väntat -o, och hur ligger 
dessa kronologiskt och geografiskt. En sådan undersökning försvåras 
emellertid av att man inte med full säkerhet vet vilket vokalfonem en 
ändelsevokal står för. Jag vill bara ge ett enda exempel, som ser ut att 
vara ett fornsvenskt belägg på den aktuella företeelsen. Det är ur Satiren 
om abbotarna, handskrift »åtminstone delvis från 1457» (E. Noreen 
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1932: 160): Tha stryker han heett,T aff hoffdhe sina (a. a. s. 104). 
Går vi så till sådana ord, som enligt Noreen har haft bitryck på -o och 

ändå har förändrat detta -o till -a, så är exemplen enligt Noreen sällsynta 
och torde, menar han, kunna förklaras som analogibildningar. Bland ord 
av den typ vi har tagit upp, nämner han bara borta i stället för borto, som 
han menar vara ombildat efter hema 'hemma', och elva som har rättat 
sig efter fyra och åtta eller som alternativt — menar han — kan ha saknat 
bitryck på slutstavelsen. 

Noreen låter alltså så långt som möjligt växlingen vara betingad av 
fonetiska faktorer (ställning i svagtryck) och för övriga, mycket få fall, 
räknar han med analogiinflytande. Man kan tillägga att Noreen inte 
antyder, varför ett -o skall förändras till -a i vad han kallar svagtryck 
(typen landena). Han bara konstaterar att så har skett. Efter att ha 
meddelat litteratur, i vilken denna ljudförändring behandlas, säger No-
reen till sist: »Die bisherigen versuche den obergang lautgesetzlich zu 
begrenzen, sind doch sämtlich ohne namhaften erfolg geblieben». 

Axel Kock tar upp problemet i Svensk ljudhistoria § 1832 ff. Han går 
konsekvent fram på en annan linje än Noreen i förklaringen av växlingen 
-o — -a och betraktar Noreens förklaringsförslag som »icke antagliga» 
(§ 1838). Han räknar med att -a har uppkommit genom analogisk påver-
kan från närstående former innehållande a. »Dat. sg. ntr. i obest. form 
gödho etc. har (fakultativt) på analogisk väg fått -a (gödha) från nom. 
och alla oblika kasus i sing. ntr. i bestämd form (gödha) samt från den 
överväldigande massan andra adjektiva former på -a (fsv. gödha i alla 
oblika kasus i mask. sing. best. form, i nom. sg. fem. best. form; i y. fsv. 
och i ä. nsv. gödha i nästan alla kasus i pl. bestämd form; vidare gödha i 
fsv. ack. sg. fem. obest. form)» (§ 1838). På i princip samma sätt förkla-
rar Kock övriga fall av växlingen -o — -a i trycksvag ställning. Han går 
alltså konsekvent på analogilinjen. 

Bengt Hesselman har, som ofta, en mer nyanserad syn på förloppet. I 
anslutning till sitt ovan citerade uttalande om försvagningen av o till e 
påpekar han (1948-53: 275) att a har »insatts» för äldre o »genom över-
driven reaktion (hypersvecism)». Som exempel nämner han »borta 
*burtu i anslutning till hemma; elva *ellifu bl. a. efter fyra, åtta.» 

Om Hesselman hade känt till — vilket han tydligen inte gjorde — de här 
behandlade många dialektala adverben på -a, så hade han kunnat föra in 
dem som ytterligare exempel, och slagkraftigare, på vad han kallar 
»överdriven reaktion (hypersvecism)». Men frågan är om hans mönster-
ord — till borta nämner han i likhet med Noreen hemma — kan räcka som 
stöd för den genomgripande ombildningen av den stora adverbtypen på 
-a.2 

2  Även beträffande elva följer Hesselman Noreen, som ansåg att fyra och åtta stått 
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Det finns emellertid andra adverb på gammalt -a som på grund av sin 
funktion bättre kan ha tjänat som mönster för ett utbyte av o mot a än 
vad rumsadverbialet hemma kan ha gjort: illa (smaka illa — smaka sura), 
vida (se vida el. vitt se blida el. blitt), gärna (arbeta gärna arbeta 
hårda). Väderstrecksadverben nordan, östan, sunnan och västan saknar 
i regel -n: »det blåser sunna» 'det blåser från söder' — »det blåser blria». 

Går vi till ett äldre språkskede, finner vi enstaka adverb och kategorier 
som kan ha utgjort mönster. I fornsvenskan fanns ett adverb sara, 
sammanhängande med sar 'sår', jfr tyska sehr. Belägg ur Söderwall: the 
grata swa sara och thässe galta hioggo saara. Rietz anför ett förstär-
kande adverb såra från Halland. I äldre nysvenska förekommer ett 
adverb svåra. Min själ bedröfwas swåra står det i psalm 25 i 1695 års 
psalmbok, och Heidenstam använde ordet arkaiserande i Karolinerna: 
Den [nedersta boken] var bruten i hörnet och svåra nött (SAOBArkiv). 
Även fornsvenska belägg finns: swenske män han swåra mis worde 
'svenska män missaktade han starkt' (Söderwall). 

En större adverbkategori slutade i äldre tid på -a: adverben på -lika, 
-ligha. 1 mom. 4 ovan har nämnts fsv. rosin loktar sötelika och thin ordh 
. .. smaka lustelika j munnenom. Huruvida sådana adverb kan ha funge-
rat som mönster är väl ovisst — det är ju fråga om ett tvåstavigt suffix, 
och det har inom det område det gäller i regel resulterat i ett -Ii. (Noreen 
1904 §471. 1.) 

En annan adverbkategori har i äldre tid i viss utsträckning slutat på -a, 
nämligen komparativer av den typ som motsvarar nusv. längre (mera 
sällan typen motsvarande nusv. kortare): fyrra 'tidigare', hengra 
'längre', minna 'mindre'. (Noreen 1904 § 470. 6.) 

Ytterligare ett stöd för vokalen a i denna adverbtyp kan plurala 
adjektiv som predikativ ha varit. Vi har i materialsamlingen i mom. 3 sett 
att det ibland är svårt eller omöjligt att avgöra om vi har att göra med ett 
adverb eller ett predikativ i pluralis,3  t. ex. i dsm luktar starka (Upp-
land), bomma lysä grön (med apokope) 'blommorna lyser grönt' eller 
'gröna' (Ångermanland). I ett fornsvenskt belägg som detta ur Heliga 
Birgittas uppenbarelser tändrina skinu hwita (Söderwall) är hwita säker-
ligen att uppfatta som predikativ — det är f. ö. en översättning av nitentes 
albi — men i andra kontexter kan ett predikativ på -a i pluralis ha känts 
som ett adverb och bidragit till att föra in -a som adverbändelse. 

Man kan dra fram en rad mönsterord och mönstergrupper av det här 
slaget. Men man måste ha klart för sig att dessa knappast hade kunnat ge 

mönster men som alternativt tänkte sig annan tryckfördelning — ordet var tidigare tresta-
vigt. Jag menar att elva av det senare skälet har intagit en särställning. (Varför skulle inte 
nio och tio likaväl ha kunnat påverka det närmast följande elva?) 
3  Om förhållandet predikativ—adverb se utförligast Bolander 1980: 148 if. 
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upphov till en förändring, om inte, i ett visst skede, en osäkerhet hade 
rått om ändelsevokalens kvalitet. Även i det här aktuella området har en 
tendens till försvagning av o i riktning mot e i ändelsen funnits. Se 
Hesselmans ovan citerade uttalande. När o försvagades, kan man ha 
känt ett behov att restituera ändelsevokalen och då valt den stabilare a-
vokalen, som strukturellt hade en mycket stark ställning. Men valet av -a 
kan också ha skett i en situation med villkorlig apokope — en sådan har 
rått inom området med adverb på sekundärt -a (Hesselman 1948-53: 42). 
Man bör alltså se införandet av -a i denna adverbtyp som en strukturellt 
betingad förändring, vid vars genomförande en del semantiskt och funk-
tionellt närstående ord på -a kan ha tjänat som stöd. 

7 

Det råder i uppsvenska mål en påfallande olikhet i behandlingen av svaga 
maskuliner och kortstaviga svaga femininer å ena sidan och långstaviga 
femininer å den andra. De förra har it. ex. Dalabergslagsmål på de flesta 
håll generaliserat den oblika formen. Det heter backa, stolpa, gatu, 
stug(g)u. De senare ändas på -a, som ser ut att vara den gamla 
nominativändelsen: aska, klocka. Vissa begränsningar i denna regel, 
som jag inte här går in på, beror på motsättningar sakord — personbeteck-
ningar. Denna fördelning långstaviga femininer på -a — kortstaviga på -u 
råder enligt ULMA:s typordlistor i hela Dalabergslagen utom i Väster-
bergslagens sydligaste socknar, Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo, 
där även de kortstaviga ändas på -a. 

Sista gången Bengt Hesselman behandlade de svaga substantivens 
formutveckling var i Huvudlinjer i nordisk språkhistoria.4  Stödjande sig 
på bröllopsdikternas vittnesbörd visar Hesselman (s. 277f.) att de svaga 
femininerna ändades på -å eller -o i nästan hela Uppland omkring 1700. 
Delvis förelåg kasusböjning. Detta tillstånd rådde ännu enligt uppteck-
ningar från slutet av 1800-talet i några Roslagssocknar. Enligt Hesselman 
har alltså Upplandsdialekterna sedan 1700-talet »utbytt sitt gamla -å i de 
långstaviga svaga femininerna mot det vanliga svenska -a». Detta har, 
menar han, skett under inflytande från stadsmålen och förhållandena i 
grannlandskapen i norr, väster och söder, »vilka samtliga vanligen hade 
a-former redan i början av 1700-talet enligt bröllopsdikternas vittnes-
börd». 

Frågan är nu, om vi följer Hesselman, vad som ligger bakom det 
relativt tidiga utbytet av -o/-å mot -a i »grannlandskapen», vilka jag ovan 

Carl Ivar Ståhle har senare behandlat de svaga maskulinernas formutveckling i boken 
Språkform och språknorm, 1979. 
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exemplifierat med Dalabergslagen. Naturligtvis kan utbytet, särskilt i 
Sörmland, bero på inflytande från sydligare mål, där svaga femininer 
ändas på -a. (Se WesAn 1970: 33.) Eller har a-formerna haft en högre 
prestige, därför att de måhända tidigt förekom i vissa stadsmål, Väster-
ås, Falun, Gävle? Ingetdera antagandet förklarar dock varför de kortsta-
viga inte har bytt ut sitt -u mot -a. Uppsvenska mål har, som nämnts, i 
regel bevarat -u i denna ordtyp. 

Enligt min mening bör man fråga sig om inte de långstaviga svaga 
femininernas utbyte av -o/-å mot -a åtminstone till en del kan uppfattas 
som en strukturellt betingad förändring av samma slag som jag antog har 
ägt rum bland adverben på voka1.5  Adverben på -a och de långstaviga 
svaga femininerna på -a har samma utbredning: Dalarna utom de övre 
socknarna — Uppland — Fasta Åland med Vårdö. I de övre socknarna i 
Dalarna och i Ålands och Åbolands skärgård (utom på Vårdö) ändas 
adverben och femininerna på vokaler som går tillbaka på äldre -o — i de 
flesta Ovansiljanssocknarna förekommer dock kasusböjning. (Se Le-
vander 1925-28, 2: 186.) Femininernas utbyte av -o/-å kan, som nämnts, 
förklaras på annat sätt (även om -u i de kortstaviga femininerna tycks 
mig förbli oförklarat). Men motsvarande vokalskifte hos adverben kan 
inte förklaras på samma sätt. Här finns inga enhetliga a-former i söder 
som hos femininerna eller högprestigeformer på -a i städerna, endast en 
del adverb på ursprungligt -a, som dock enligt vårt tidigare antagande 
knappast ensamma kan ha åstadkommit vokalskiftet -o> -a. För att 
förstå adverben på -a måste man, som jag flera gånger nämnt, räkna med 
en strukturellt betingad förändring. En förklaring som måste accepteras 
för den ena kategorin: adverben, bör kunna övervägas även för den 
andra: de långstaviga svaga femininerna. 
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SUMMary 

Sigurd Fries, "Hä blås kalla" (The wind is cold). An adverb type and a final 
vowel 
Several Swedish dialects have, besides the usual adverb form of -t (e.g. långt of 
the adjective lång), certain forms of vowels (långu, långa, långe), which histori-
cally consist of the neuter form in the dative singular of the adjectives (Old 
Swedish: langu). Apart from langlu, -a, -e meaning 'already, a long time ago', it 
is almost solely the adverbs of manner which are formed like this. This category 
seems to have developed out of such verb connections which normally have 
been followed by the dative, i.e. the dative form of the adjective which then is 
the most likely, the neuter singular. 

This adverb type is found within an area which indicates that its center of 
distribution was in the Lake Mälar region. True, very few examples of it have 
been found in Uppland and Sörmland, but it has been recorded in areas which 
are usually influenced by these two provinces: in Dalecarlia (Dalarna) where the 
form has been very productive and can primarily be regarded as being grammati-
calized; on the coast of Norrland, especially the northern part; in the Swedish-
speaking areas of Finland, and in parts of eastern Götaland. There are also 
occasional examples from southern and western Götaland, but they are some-
what different. 

(See the map, from which it is clear whether the final vowel is -u/-o, -a, -e or 0, 
i.e. syncopated.) 

In the early Nordic languages and in the Icelandic of today, the dative form is 
used in the neuter singular as a dativus differentix in front of comparatives (Old 
Swedish: myklo mere 'much more'; Old Icelandic: hälfu fieira 'half as many'). 
The form is very seldom found as an adverb of manner and then only in Old 
Swedish. 

An explanation as to why there are so few examples of this category in both 
Old Swedish and the dialects in the central parts of the area of modern distribu-
tion, can be that it seemingly occurs only with dative verbs and there it has been 
suppressed, while its range of use has expanded considerably in Dalecarlia. 
There it appears as a novation, while in the remaining parts of the area of 
distribution it appears as an archaism. 

The old unstressed o in words with long syllables has in most Swedish dialects 
either been weakened to an e or has been syncopated. The syncopated examples 
and the examples of -e are thus completely normal, while the examples of -a are 
noteworthy. Most likely the procedure has been the following: when o grew 
weaker, there was a need to restore the final vowel, and then the more stable a-
vowel, which structurally was very strong, was chosen. 

The long-syllable feminine ön-stems have most probably generalized the ob-
lique form of -o (klocko instead of klocka 'dock') in all the dialects in the Lake 
Mälar region and to the north and east of them, as well as the long-syllable 
masculine an-stems (backa instead of backe 'hill'). Traces of this are found in 
northern Dalecarlia and in parts of Finland, roughly in the areas where the 
adverb ends in -o. (See map.) In the central parts of the intermediate area, where 
the adverbs end in -a, the feminines end in -a. In conclusion it may be asked 
whether this -a, at least in part, can be explained in the same manner as -a in the 
adverb type: through restoration. 



En bröllopsdikt på Moramål från år 
1646 
Av Stig Björklund 

Originaltrycket till den bröllopsdikt på dalmål, som här skall granskas, är 
den hittills tidigast daterade på svensk dialekt. Den upptäcktes för ett par 
år sedan i den Knöska samlingen i Skara stifts- och landsbibliotek. 
Dikten ingår i ett litet vackert kvartohäfte (med nr 10) om sexton sidor, 
dvs, precis ett ark, tryckt i Dorpat år 1646 på Johannes Vogels akade-
miska tryckeri. Häftet är försett med en prydlig titelsida och text på 
latin. Där läser man namnen på de båda kontrahenterna, åt vilka hyll-
ningsskriften är ägnad: Petrus Laurentii Schonbergius, Philosophiae 
Candidatus och utnämnd rektor vid skolan i Arensburg på ön Ösel, och 
bruden Ursula Oloffsdotter. Där nämns också brudens fader Olaus 
Laurentii Broman, tidigare sekreterare i Tavastehus, Raseborgs och 
Borgå län. 

Gratulationsskriften innehåller inalles 18 större och smärre poem. 
Fjorton är skrivna på latin (nr 2-6,9-11 och 13-18), två på grekiska (nr 8 
och 12) samt ett, det första i samlingen, på hebreiska. Bland dessa poem 
är dikten på dalmål (nr 7) den ojämförligt längsta. Den sträcker sig över 
sidorna 6-8, här återgivna i faksimil (s. 35-37). 

Det är uppenbart att hyllningsdikterna sammanställts för ett vid denna 
tid mycket ståtligt bröllop med deltagande av flera framstående gratu-
lanter. Författaren till den första dikten om sex rader på hebreiska är den 
lärde professorn i grekiska och orientaliska språk Johannes Georgij 
Gezelius. Då hans namn och titel läses under dikten, må det vara 
lämpligt att här helt kort presentera honom. Han kom från Uppsala 
universitet till Dorpat, där han 1641 blev rektor för universitetet och 1645 
även utnämndes till teologie professor. Han föddes 1615 i Gesala by, 
Romfartuna sn i Västmanlands län och inskrevs vid Uppsala universitet 
1 febr. 1636: »Johannes Georgij Romfertunensis» (se Upps. univ:s matri-
kel Bd 1, s. 76). 

Efter några år som kyrkoherde i Stora Skedvi i Dalarna (1649-1660) 
blev han utnämnd till generalsuperintendent i Livland samt prokansler 
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för Dorpats universitet. Där promoverades han till teologie doktor (1661) 
och kallades slutligen (1664) till biskop i Åbo, där han tjänstgjorde ett 
drygt kvartssekel till sin död 1690. 

Författaren till den 56 versrader långa dalmålsdikten, som aregås av 
ett kort poem på latin, är Laurentius Morman, vars namn är angivet 
under diktens slutord (ävenledes på latin). Under namnet finns också 
tillagt beteckningen Dalkar. Vem han i övrigt är eller vad han vid tiden 
för bröllopet har för uppdrag i Dorpat är tyvärr ännu okänt. Men han 
återfinnes i förteckningen över svenska studenter bland »Västmanlän-
ningar och dalkarlar», vilka inskrivits vid Academia Gustaviana, dvs. 
universitetet i Dorpat under tiden 21/4 1632-16/11 1652. Som den tolfte 
studenten i raden är han noterad: »Laurentius Morman, Svecus, den 
20/10 1637.» Efter namnet har med senare hand tillagts »Daal Karl». (Se 
Johan Bergman 1932, s. 177 f.) 

Man ställer sig nu frågan hur det kom sig, att en så burlesk och för 
många tämligen obegriplig dikt på dalmål blev införd i en ståtlig gratula-
tion och bröllopshyllning bland idel högstämda poem på latin och gre-
kiska, vilka skrivits av framstående lärare och studenter vid Dorpats 
universitet. I den dalska dikten vimlar det av märkvärdiga, från tidens 
standardsvenska starkt avvikande dialektala benämningar på olika nytto-
föremål, brukade i det dagliga livet på en dalagård. Särskilt gäller detta 
de sjutton versraderna 29-45, där texten i stort sett utgör en överflö-
dande uppräkning av bohag, redskap, tama och vilda djur, föda, kläder 
och byggnader etc., som med Guds hjälp och »godhet milda» skall 
förläna de unga tu glädje och »gott mod». 

Måhända var syftet med dalmålsdikten förutom att uttala en rik väl-
gångsönskan till brudparet även att ge ett illustrativt prov på det särpräg-
lade svenska språk som talades i socknarna ovan Siljan och som inte 
många kände till eller förstod. Dikten har meddelat en ganska innehålls-
rik »ordlista» och den är en märklig dokumentation av dalmålet, som 
säkert bör ha berett Georg Stiernhielm stort nöje i hans puristiska 
strävanden att främja gammalsvenska ord framför utländskt tal. Stiern-
hielm vistades nämligen i Dorpat under en första period på tretton år 
(1630-1643). Inom denna period blev författaren till vår dalmålsdikt, 
Lars Morman, inskriven vid Dorpats universitet, dvs. år 1637. Då var 
alltså Stiernhielm i full verksamhet på orten. 

Stiernhielm, som under sin första tid i staden hette Georg el. Jöran 
Lilja, kom till Dorpat tillsammans med Johan Skytte, som utnämnts till 
generalguvernör i Balticum. Omedelbart vid sin ankomst (1630) blev 
Stiernhielm utsedd till assessor i den nya hovrätten i Dorpat. Han 
fungerade även som lantdomare i en av kretsdomstolarna och tidvis 
tjänstgjorde han t. o. m. som ståthållare i Dorpat. Visserligen hade han 
inte direkt något att göra med stadens universitet, men som Bergman (s. 
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78) framhåller kom han »med sina starka vetenskapliga intressen ... 
givetvis i livlig förbindelse med universitetet och dess män». 

Bergman omtalar vidare (a. st.) att Stiernhielm gärna umgicks med de 
vid universitetet verksamma lärarna, bl. a. den svenske professorn Scho-
merus. Vid dennes disputation 1639 Om den fria viljan (De libero arbi-
trio) författar Stiernhielm en av de hyllningsdikter, som därvid fram-
fördes. Sådana dikter brukade de disputerande söka få införda både som 
gratulationer och som rekommendationer i sina avhandlingar vid deras 
bedömande. Bergman framhåller också (a.st.) att Stiernhielm, »som ju 
var en vän av skämt och lustiga upptåg, år 1634 upplät sitt hus för att 
antagligen vara närvarande vid en s. k. deposition, den egendomliga 
ceremoni, som plägade förekomma i samband med inskrivningen vid 
universitetet: de nya studenterna uppträdde därvid utstyrda i svinbetar 
och andra djuriska attributer, vilka under burleska former successivt 
borttogos av en av universitetet formligen tillsatt förrättningsman, den 
s. k. depositorn.» 

Det är uppenbart att Stiernhielm vid sådana och liknande tillfällen till 
kontakter, framförallt med studenter och lärare från hans egna hem-
trakter i Dalarna, haft goda möjligheter att sprida sina åsikter om språ-
kets rykt och ans. Han har därvid också kunnat uppmana till samlande 
av de antikviteter som nämns i det av konung Gustav II Adolf 20 maj 
1630 utfärdade Memorial, som drog upp riktlinjer för svensk allmoge-
forskning och som i punkten 14 uttryckligen säger: »Och mädan till itt 
fullkomligit lexicon tarfwes allehanda redskapz nampn, skole thee gran-
neligha vpskrifwa allehanda åker redskapp, fiske redskap, smijdh och 
snickare tygh, skepz redskap och alle sådane saker etc.» (Se Manne 
Eriksson 1946, s. 47.) Memorialet utfärdades samma tid på våren 1630 
när Johan Skytte och Georg Stiernhielm avreser till Balticum. Det 
förefaller synnerligen rimligt att anta, att Lars Mormans dalmålsdikt år 
1646 kan vara en produkt av de strävanden i tiden som utgår från 
konungens Memorial och som följer Stiernhielm ut till Dorpat, där han år 
1648 blir utnämnd till president i Dorpats hovrätt och samtidigt utsedd 
till vårt lands riksantikvarie. Viktigt i detta sammanhang är också Johan 
Bergmans framhållande (s. 82) av Stiernhielms vidsträckta intressen vid 
sidan av sina många offentliga uppdrag, då han »fann tid att oavlåtligen 
författa det ena utkastet efter det andra till filosofiska, språk hi s to-
ri s k a (spärrat av mig) och vittra skrifter». Därefter gör Bergman det 
särskilt betydelsefulla tillägget att »vad som för eftervärlden torde ha 
största intresset i avseende härpå är att första versionen av den i svensk 
vitterhet epokgörande dikten »Hercules» tillkom i Dorpat». 

3-822419 Sv. Landsmål 1982 
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Sacris Nuptiaru 
llonori bus 

Praflantifkmi j litonanfflimi 
lu)esis 

DN. PETRI LAU go 

RENTII SCHONBERGII, 
Ph. Cand. Sc Scholx Arensburgcnfis in Infull 

Ofiliå Defignari Re,aoris 
SPONSI; 

Deo Duce ac A ufpict.,, 
Die u. Junij Anno 1646. Revaliz in Acropoli 

conjugium contrahentis 
Cum 

LeSiiimå ac mol Pirtutum gencre 
Virtginc 

URSUL A CloffeZotteri 
Prudentlimi & Doklicmi 

DN. OLM L A U R E N T 11 Bromane 
in DitionibusZanutftabue%abbovg & 23 otga/ quondam 

SecretarijFidelifl.Filiå,Sponfh 
.Tuavir fouga precantur 

Muisx Embecciades, 

porpati Livonorunz_l, 
Excubbat J 0 I-I ANNES Toga/ Acad.typographus, 

ANNO fE. C. CL) 13c X LVI. 

Gratulationshäftets titelsida. 
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Apa fi qu.a (tron t inconsmoda fcedera kal; 
Vince precando Deum, vince ferendo malunth 

Prima Dt irtprimis lic Cora.; (it altera vekt 
Mutua i fic vobis cxtera faulla cadent. 

Florida fic placidd continget utrid; Senctia_.; 
N'efti- osdi; implebit Pax, Salusch Lates. 

Hono,ris Mom.' ergö a',-properdig 

Magnus A. 06i)' 
SS Theolog Stud. 

sT,e7riceen   ~ny,: vt.se.Pj 

O  Rofeid aurora ort« 
Grala foo; tatem cum veh:i almadiem—, i 6).° Di e 3  conjupj /oros in fwdera,pecrc„ 

r   
Et lubit amplexws VR SPLA blanda itos. 

0 bene conjunHi fatå felicibu opso ; 
Carpise legitimi gaudia vera ton. 

Pincite C haonnks concordi in arnorevolucres, 
ve.firarn pulcbrå prole beate donison„). 

Votum,. 
ge21ag tellabe Oubb af finu 7?aberi 
'XI 	att %Dam utbe 3s2fam trara/ 

rangla, of DOW japtnn af eker/ 
of marg« &der fåra : 

2404tie ftraic att fallen an fooff/ 
Yitarri ParaDifef/ 

etanD allehanbc Ctorda Oracle of Coof1/ 
Dec ZifD§ war an tnifiD 

e fa, 
Bröllopsdiktens inledning i gratulationshäftet s. 6. 
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ef5p abc firar af evattuitiå libo Nteffl 
rett (kar i famna ftuntt/ 

$2uarto af råd/ tvottuin 3enne fOp NOP 
of faman Nemo buntne. 

Otitt) efipar of idger f4 (Ini Vad/ 
dr mir irn fty vgutu icir/ 

gåtvtt Mulla epter fiuu bebag/ 
mor over an tonger ebr. 

24n me luefutvitfidgett iot dixie 
arla of rida hugft t ar å/ 

We mm tiogutn / fåfflum la ve ftdibt/ 
War an lena frett ultc f445/ 

Nti ehr an blår« fumtnin ufet nå/ 
tar te hagliga Mulla war/ 

ofc Mir banian tinga intrånDC 
bar af nu trarDer tett paa, 

etoDeft i beck tagit tvorta/ 
foffe OuDE db'MWs tvål/ 

(53tie odir e ber STa;fla butronk 
af fennere gotIka milt. 

ec ffi trappa / kippa darfa ot Ihåg 
of meer fitilgt/ Ock Ml/ 

5,10 tiD fofiee tarifa() braDning efåtg/ 
of mab tvonum nona Ulk 
gåttu af marfi tior MIN/ 
fy ffc 3orta of Zrinta/ 

Bröllopsdikten s. 7. 
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cirits «Natta af %Der 11041 
io enioffrgu of banna. 

tanter or/ frife tita / ftlit/ 
inirtifinör of fritroargeD/ 

2tinettairen/Z.?tvoita/SSioeblcituivriDdi/ 
åat (dant gån,Catuotino. 

31 of Ridtur min/ RrcitD / 2offt Z3u0/ Cufra/ 
Ningiur/eikRidnna/ iDf 

eacriai ZrOlbohori Rupp/ Rrcletai 
Vifpa/ealD/ 3tinga/ efräpii/ 

CifibuoietaU/504o/Nada/tifutitiri 
fOrldne af f finn 913tvolD/ 

e ore Den Der alt råDer /giver/ 
vintern er fen .9crre bok 

£,r hu/ iftv4.baDcr i gina/ 
iar i iffumrålbi/ 

Sno mi)fla luft« innflagamå/ 
ch tig of NN af Ount. 

tr (d fob fhr 	Uti* baber/ 
of Doterenfambeidr/ 

213oiline 	nuir.fj‘t rra Rine NåDer/ 
(lie wormin Uf når. 

F. amoris erg6 appofuit 

Lauren dus 540Mtatt/ 
balkar. 

Bröllopsdiktens avslutning s. 8. 
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Dikten enligt originaltrycket jämte översättning' 
Votum. 
1. RAas täläde Gudh af sinu Nåder / 

att Adam ulde JEsum wårå / 
Långled ok doflid / jåpum af wåder / 

ok marger släiker fårå: 
5. Lägäde strax att kallen an sooff, 

å Marki i Paradijs / 
Bland ållehande Dior tja Graas ok Looff / 
dee Tijdh war an mikid wijs. 
Skåpåde strax af wånumz sido Reeff / 

10. rett strax i samma stunde / 
Huario af sää 1 wonum Jenne jåp bleff / 
ok saman blefwo bundne. 
Gudh Skipär ok läger så än i Dagh / 
äd wijr siåm fyr ogum jär / 

15. gäwit Kulla epter sinu behag / 
wor ywer an tonger ehr. 
An awe lite suwit flägedt iot ok deit / 
arla ok sirla hugst dar å / 
både min tiogum / kässium ja ok skäidt / 

20. war an jena freck ulde fåå / 
Nu ehr an biäret kummin ufånå / 
dar de hagliga Kulla war / 
Sosse wijr siåm an mioxa inwånde nå / 

dar af nu warder iett paar. 
25. Swdest i hafele tagit wona / 

sosse Gudh äd åwå will / 
Gudh gäwe der Mykla buwonå / 

af sennere godska mild. 
Sosse krappa / krippa / kassa ok kikunå 

30. ok meer släigt / smali / häst / 
Mäst äd sossoe tarff ad bradning vfånå /  

Lyckönskan. 
Så talade Gud av sin nåd: 
Att Adam skulle ensam vara, 
[är] vemodigt och trist, låt oss hjälpa av 
vådan, 
och många slika fara (= sådana finnas). 
Lagade strax att karlen han sov, 
på marken i paradis, 
bland allehanda djur, ja gräs och löv, 
den tiden var han mycket vis. 
Skapade strax av hans revben, 
rätt strax i samma stund, 
varav sedan honom en hjälp blev, 
och samman blevo [de] bundne. 
Gud skipar och lagar så än i dag, 
det vi se för ögonen här, 
givit flickan efter sitt behag, 
varöver han glad är. 
Han har litet sovit, flackat hit och dit, 
bittida och sent tänkt därpå, 
både med trygor, kässjor, ja också skidat 
var han en snäll [flicka] skulle få, 
Nu är han klart kommen ovanpå, 
där den vackra flickan var, 
som vi se han (fjäskat jämt för att lyckas?) 
nå, 
där av nu blir ett par. 
Nu där som [han] på försommaren tagit 
henne, 
som Gud det hava vill, 
Gud give dem mycken botrevnad (eg. 
boförhoppning) 
av sin godhet mild, 
såsom krokar, barn, kassar och (kick-) 
kvinna 
och mera slikt, småfä, häst, 
mest det som [är] tarv åt (brädning?) 
ovanpå, 

1  För att läsaren enkelt skall kunna orientera sig i dialektstycket har dess ordföljd i stort 
sett bibehållits i översättningen. Stöd för orienteringen ger f. ö. radnumren. En del dialekt-
ord har insatts i översättningen med försvenskad språkdräkt. Om dem ges en kort kom-
mentar efter översättningsstycket. Dialektord, som av olika skäl, t. ex. besvärliga tryckfel i 
frakturstilen, inte har kunnat säkert definieras, har satts inom parentes (med frågetecken). 
Supplerade ord har satts inom hakparentes [ ]. 
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ok wad wonum tioner bäst. 
Ja gäwe af marki Dior wilda / 
Sosse Jona ok Brinda / 

35. Härir ok Reena af nåder milda / 
ja Snioskräfu ok ikuånna. 
Ötwerd tarwer ok / sosse tita / full / 
misusmör ok skiwåråsod / 
Lunssfiskren/Qwotta/Miokblätu wridä1/ 

40. ålt såmå gäwe gwot mod. 
Ja ok Kläder min / Kräld / Lofft / Bod / 
Lukra / 
Ringiur / Liå / Kiänna / Lådå / 
Sackia / Brässlbythor / Kupp / Kräkla / 
Wispa / Såld / Junga / Skråpå / 

45. Wisthus / Stall /Fiåås /Racka/Lucku- 
lider / 
förläne aff sinu Alzwold / 
Sosse den der alt råder / gwer / 
wilken ehr ien Herre bold / 
Ok sää/liwå båder i såmå / 

so. iär i issu wråldi / 
Med mykla lust ok mykla gåmå / 
ed ijg ok bedez af Gudhi. 
Ok sä wän jhr awe liwit båder / 
ok Doderen kumbe iär / 

55. Wonne woss wår HErra seine Nåder / 
efte wonum lifå när. 

F. [= Festo?] amoris ergb apposuit 
Laurentius Morman / 

Dalkar. 

och vad honom tjänar bäst. 
Ja, give av marken djur vilda, 
såsom hjortar och älgar, 
harar och renar av nåder milda, 
ja, orrar och ekorrar. 
Aftonvard tarvar också, såsom tina, full, 
messmör och (skivor å såd?), 
surfisk(en), grisar, mjölkblöta, knotskål, 
allt samman give gott mod. 
Ja, och kläder med, kärl, loft, bod, 
(hyvlar?) 
Laggbyttor, lie, kärna, lada, 
säckar, brädselbyttor, kopp, kräkla, 
vispar, såll, knivar, skrapa, 
visthus, stall, fähus, hund(ar), portlider, 

förläne [Gud] av sin allsvåld, 
såsom den där allt råder över, 
vilken är en Herre båld. 
Och sedan leva båda tillsammans 
här i denna världen, 
med mycket lust och mycken gamman, 
det jag ock beder av Gud. 
Och sedan när ni hava levat båda 
och döden kommer här, 
vånne oss vår Herre [i] sin nåd, 
hos honom leva nära. 

[Till festen?] för kärlekens 
skull framställt av 

Laurentius Morman 
Dalkarl. 

Några i översättningen använda försvenskade dialektord bör närmare 
förklaras och definieras: Trygor (r. 19) 'snöskor, skarbågar, flätade av 
vidjor'. Diktens form tiogum är dativ pl. (efter prep. min 'med') och den 
har drabbats av tryckfel (se f. ö. nedan avsnittet Tryckfel). Antingen står 
i för avsett r eller också har r frfr i fallit bort. Mora har formen sg.fem. 
tröga (pl. trögur), Sollerön och Venjan trjöga—tröga och Älvdalen 
triii8ga (jfr Dalmålsordb. tryga samt Hq. truga 2). Diktens tiogum måste 
i sammanhanget avse 'snöskor'. — Närmast följande ord (r. 19) är nämli-
gen kässjor, i dikten med formen dativ pl. kässium, 'korta barnskidor 
med bågböjda handtag att hålla i och styra med under färd' (se OÖD 
kässja och bild nr 913). — Kassar (r. 29) 'näverkorgar att bära eller vag-
ga småbarn i' gr OÖD, s. 1083 f. kass och kasse' m.). — Subst. 
brädning (r. 31), feltryckt bradning (?), kan vara bildat till verbet bräda, 
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väl belagt i Ovansiljan och betydande 'smälta fettämnen, smör, talg etc. 
till matlagning' (jfr OÖD, s. 225 a). Ett verb bräda med bet. 'brädbeslå' 
är inte känt, däremot det sammansatta brädfodra 'bekläda med bräder', 
en byggnadsteknisk term, som i övre Dalarna med timrade hus etc. 
måste vara ung och knappast känd i Mormans dialekt. — Tina el. tena f. 
(r. 37) 'litet ovalt laggkärl, kar för förvaring av kött etc.' (jfr Dalmåls-
ordb. tina). Diktens tita, helt okänt i dalmålet, måste i sammanhanget 
vara ett tryckfel där ytterligare ett t råkat läsas i st. f. n i Mormans 
manus. — Surfisk, (r. 39) i dikten kallad Lunssfiskren, 'genom svag 
saltning konserverad fisk, lagd i byttor för en längre tids förvaring; åts 
såsom läckerhet' (se OÖD, s. 1427 jämte hänvisning till gammal-, grav-
och surfisk; jfr äv. ÖDB I, s. 135). — Mjölkblöta (r. 39), okänt i nutida 
dalmål; kan möjligen avse detsamma som i Venjan kallas mjölkblanda, 
'en kall dryck av surmjölk och vatten': dial. mjö`kbkannda (jfr ÖDB III, 
s. 500). Mfölkblanda kan dock möjligen vara detsamma som »mjölksull», 
dvs, mjölk med ibnitet bröd (se ÖDB III, s. 450). — Knotskål (r. 39) 
'träskål, svarvad el. skuren av en trädknota el. knölig utväxt på träd, 
vanligen masurknöl'. Kallades äv. i dial. knota, kota eller vredel 

rwi"dull i Bonäs by i Mora samt nVåmhus med dentalt långt /). Det 
sistnämnda är sannolikt det ord som författaren har skrivit i sitt manus 
men som på tryckeriet råkat sättas fel: wridäl i st. f. wridul. Den senare 
ordformen måste vara den rätta, eftersom den rimmar med sista ordet 
full på raden 37. —Brädselbyttor (r. 43) 'ämbar, vari blötlagt foder av löv, 
hackad halm och något mjöl (s. k. brädsel) gavs åt kreaturen' (jfr OÖD, 
s. 226b; ÖDB I, s. 292). — Kräkla (r. 43) 'redskap av en barkad och 
putsad topp av ungtall med några nedtill sparade och avkortade grenar; 
anv. att röra i gröten med vid kokning' (jfr OÖD, s. 1248a, ÖDB III 
444f., med illustration). — Vånne, motsvarande LM:s wonne, är kon-
junktiv av sydvästra Moramålets verb wå'nnda infinitiv 'bry sig om' 
(Dalmålsordb. vånda v.), varför uttrycket i dikten r. 55-56: Wonne woss 
wår HErra seine Nåder I efte wonum lifå när bör kunna översättas: 'Må 
Vår Herre bry sig om oss i sin nåd, (så att vi få) leva nära hos honom'. 
Jämför f. ö. Dahlgren vånda, Hq. vånna, Sdw. vanda, bet. 1. 

Tryckfel 
Det måste anses ofrånkomligt att det på Vogels akademiska tryckeri i 
Dorpat inträffat felläsningar vid sättningen av Laurentius Mormans dal-
målsmanuskript. Man får vara tacksam över att den med frakturstil 
tryckta texten i det stora hela mestadels är läsbar med hänsyn till 
Moramålets många speciella avvikelser från samtidens standardsvenska 
ifråga om såväl ordförråd och ordböjning som ljudlära. Felen är dock 
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inte fler än att de i många fall kan förklaras, misstagen oftast redas upp 
och orden därefter hjälpligt tolkas. Några få exempel, som trotsar mina 
försök till korrigering, måste jag ändå lämna åt sidan eller åt bättre 
framtida insikter, vilket i min översättning av dialekttexten markerats 
genom att ordet eller uttrycket i fråga satts inom parentes och försetts 
med frågetecken. I några fall vågar jag dock pröva en av sammanhanget 
stödd gissning. 

Detta gäller redan diktens första ord RAas som inledes med anfangen 
R följd av versalen A. Ordet ger ingen begriplig mening vare sig med 
hjälp av Ovansiljansmålets äldre eller yngre ordförråd eller med samti-
dens standardsvenska. Här måste ha skett ett totalt missförstånd på 
tryckeriet vid läsningen av LM:s manuskript. Ordet kan möjligen med 
hänsyn till efterföljande mening läsas som Saas, Såås el. dyl. och således 
vara ett adverb med betydelsen »så(lunda)». De tre första versraderna 
skulle då kunna översättas »Så talade Gud av sin nåd: Att Adam skulle 
ensam vara (det är) långsamt och trist». — Ordet såås adv. 'så' är väl känt 
från 1600- och 1700-talstexter från Ovansiljan och det är fortfarande 
brukligt i dialekterna i detta område. I en Moradikt från 1690 står såss 2 
ggr och i Eenberghs översättning till Moramål av Lukas evangelium 1693 
förekommer flera olika skrivningar: såhs (3 ggr), såes (2 ggr), såss (2 
ggr), såhss (1 gg) och soss (1 gg), se Bj. Älvd. 1622, s. 136f. I LM:s dikt 
skrives senare tämligen regelbundet sosse (5 ggr) med ett undantag: 
sossoe (r. 31). Att aa i ordet »Raas» kan vara tryckfel för åå, alternativt 
oå eller åo etc. är fullt möjligt, då flera fall med a för å uppträder i 
dikten. På r. 25 står hafele för väntat håfele 'försommaren', r. 45 alt för 
eljest å/t (r. 40) 'allt'. Däremot står rätt ållehande (r. 7) 'allehanda'. 
Även i Prytz 1622 förekommer alt (1 gg) för å/t (Bj. Älvd. 1622, s. 148), 
eljest olla, oller etc. 'alla'. Det nyss nämnda ållehande är okänt i nutida 
mål, men förekommer i Peter Holmbergers ordlista över Älvdalsord 1768 
i Ihreska handskr. saml. på UUB 100:7, skrivet Ålland. (Jfr Bj. Älvd. 
1622, s. 47f.) 

I några fall står a även felaktigt för ä, t. ex. krappa (r. 29) för kräppa 
'vaggmede' (?), sackia (r. 43) för säckia 'säckar'. Beteckningen a för 
väntat å i prep. af  motsvarande dalmålets åf--åv i OvSi., beror väl 
knappast enbart på tryckfel. Det kan vara en inkonsekvens hos LM på 
grund av inflytande från tidens standardsvenska (varom se nedan s. 42). 
Märk att Älvd. 1622 genomgående har å i prepositionen: åf----liff (se Bj. 
1622, s. 165). 

Att man på tryckeriet haft uppenbara svårigheter att klara LM:s 
dalmålsmanuskript framgår av att adjektivet jesum (r. 2) 'ensam' blivit i 
trycket satt: JEsum med två inledande versaler, liksom högtidlig form av 
namn. Ordet torde ha uppfattas som en form av namnet Jesus i nära 
samband med Gudh och Adam i föregående och samma versrad i början 
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av dikten. Angående f. ö. det uddljudande je- i ordet, se nedan om 
diktens dalmål, s. 45). 

Tryckfelen vållar givetvis särskilda tolkningssvårigheter, i vissa fall 
möjligen överkomliga. Här bara ett exempel. På rad 23 har lässvårighe-
ten av LM:s manus vållat ett speciellt svårtolkat haveri. Där står in-
wånde nå som saknar begriplig mening. Jag föreslår ändringen ju wånda 
nå, där ju är ett adverb med bet. 'alltid, jämt'. Versraden skulle då kunna 
läsas sålunda: Sosse wijr siåm an mioxa ju wånda nå 'Såsom vi se 
honom fjäska jämt (för) att hoppas nå'. Beträffande adv. ju (ju) i bet. 
'alltid, ständigt' etc. i den äldre nysvenskan hänvisar jag till SAOB ju 
Al, där bl. a. följande uttryck förekommer: lw kommer sorg och slecker 
then andre. SvOrds. B 3 b (1604). — Detta ju har ingen motsvarighet i 
nutida dalmål. Men i Sam. P. Elfings bröllopsdikt på Älvdalsmål 1668 (se 
Levander 1935, s. 7) förekommer i andra versraden ett adv. ju, som kan 
översättas med negerat 'ej', varpå man finner exempel hos SAOB ju, 
bet. 6a. I äldre nysv. kunde adverbet ju användas i bet. 'icke' i bisats, 
som styres av en huvudsats med nekande innebörd. Jämför härom även 
Lindén DNO 1:3, s. 130, not 2. Sådan nekande innebörd föreligger inte i 
Mormans dikt. — Detta exempel ur LM:s text visar den stora svårigheten 
på Vogels tryckeri att kunna läsa och korrekt sätta dalmålet i bröllops-
dikten. Texten är också ett av flera synnerligen svårtolkade ställen, där 
författarens dialekt i poesiens tvångströja blir högst osäker. 

Inslag i dikten av tidens standardsvenska 
Lars Morman måste efter sina nio års vistelse i Dorpat ha mottagit 
bestående intryck av språket i sin närmaste omgivning, framför allt 
under första tiden som student vid universitetet. Främst gäller det vissa 
uttryck ur den på orten brukade standardsvenskan, som förekommer här 
och var i dikten, då han för rimmets skull i varannan versrad ibland 
nödgas anlita odalska ord eller ordformer och uttal. Några exempel på 
detta skall i det följande närmare granskas. Men ett och annat tyskt ord 
blandas också in såsom på r. 53, där wän står som temporal konj. med 
betydelsen 'då, när'. I dalmålet i Ovansiljan brukas detta ord enbart som 
frågande adverb med bet. 'vad, hur?'. 

I diktens första rad står uttrycket af sinu Nåder 'av sin nåd'. Av olika 
skäl måste det ha hämtats ur tidens standardsvenska eller möjligen från 
teologiskt språk. Prep. af med a står i st. f. väntat åf eller åv med å i 
Ovansiljansmål (OvSi.). Samma form med a brukas genomgående i 
dikten (r. 9, 24, 28, 33, 35, 46, 52). Denna prep. styr i dialekten dativ, 
vilket inte framgår av uttrycket; sinu Nåder är nom. sg. fem., där det 
plurala Nåder vanligen uppfattas som singularis (jfr t. ex. Sdw. nab och 
SAOB nåd" f.). Subst. nåd är en gång belagt från nutida sockenmål i 
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OvSi. Det förekommer i en dikt på Älvdalsmål från 1930-talet av Melker 
Dalborg, född och uppvuxen i byn Loka. Dikten, som f. ö. är skriven på 
god dialekt, företer i fråga om uttrycket i nåder på raden 2 ett inslag av 
teologisk eller ämbetsmannamässig rikssvenska: 

»Og Gader Ann toeg upp ollt 
e(ö)dar i nåder 

0 kwaö end a(ö) kweldem 
tast granl e5  o wart.» 

'Och Gader Anna tog upp allt 
det där i nåder, 

och sjöng ända till kvällen 
till dess hon blev ganska hes'. 

Beträffande pron. sinu (nom. sg. fem.) saknar formen den eljest i 
OvSi. redan tidigt på 1600-talet gällande diftongen el eller iii av långt i, 
som framgår av Bj.Älvd. 1622, s. 55 f., 60f. etc. Samma skrivning sinu 
tillämpas även r. 15: sinu behag och r. 46: sinu Alzvold. I diktens näst 
sista rad (55) bryter dock dalmålets diftong igenom i uttr. seine Nåder. 
Jämför redan r. 4: släiker plur. 'slika, sådana', r. 17: deit 'dit', r. 30: 
släigt 'slikt' etc. 

Andra tydliga avvikelser från dalmålets ljudlära och ordförråd är i 
korthet följande: på r. 8 står adjektivet 'klok' wijs, utan diftong äi, el av 
långt i, för att rimma med ordet Paradijs på näst föreg. r. 6. Adjektivet 
wijs är föga genuint i dalmålet; det motsvaras i OvSi. av olika former av 
klok eller slög. Likaså har förf. för rimmets och innehållets skull på r. 9 
måst använda det odalska sido Reef (jfr SAOB) i stället för dial. seid-
biet?, dvs. sidoben 'revben'. Reef rimmar sedan med imperf. bleff av det 
i dalmål mindre brukliga verbet bliva. I äldre och nutida dialekt 
motsvaras det av imperf. ward eller wart av det allmänt gängse werda, 
wärda 'varda', som förf. använt på r. 29, dock med den standardsvenska 
presensformen warder i st. f. wärde(r). Prytz har inf. wärda 'bliva', se 
Bj. Älvd. 1622, s. 164. 

Uttrycken i samma stunde (r. 10) och samman blefwo bundne (r. 12) 
är helt odalska: samma motsvaras av dial. sumu och samman av såm-
(m)å eller i nutida dialekt även av ordet i -ö' p—ijöi p 'ihop'. Längre fram i 
dikten har LM för 'samman' skrivit såmå (r. 40 och 49). Angående f. ö. 
de dalska formerna av samme och samman se Bergfors, s. 173 f. Likaså 
utan motsvarighet i dgImål är uttrycket arla ok sirla (r. 18) 'tidigt och 
sent'. Det motsvaras i Moramålet av bi"tig ('bittida') o 	Älvdalsmå- 
let har uttrycket bi"tajö—bi"teö o sPent (jfr OÖD bittida adv. och 
Dalmålsordb. sent adv.). 

På r. 48 har LM använt ett odalskt rel. pron. wilken 'som'. Det syftar 
ytterst tillbaka på Gudh (r. 27), som »må giva brudparet mycken botrev-
nad (eg. förhoppning) av sin milda godhet». Därefter följer en lång 
uppräkning av nyttiga ting oftast på utmärkt dalmål, r. 29-45, ting som 
han (= Gud) förläne aff sinu Alzwold (r. 46) / Sosse den der alt råder 
gwer (r. 47) 'såsom den där råder över (!) allt'. Rel. pron. »som, vilken» 
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och det här (r. 47) förekommande rel. adv. »såsom» har samma ordform 
i tidens OvSimål: sosse. För att undvika upprepning (och missförstånd?) 
nyttjar LM på nästa rad (48) varianten wilken från standardsvenskt (eller 
tyskt) språk. Ordet vilken förekommer i OvSi. endast som interr. pron., 
uttalat ii"kin i betydelsen 'vem?' etc. F. ö. är språket i hela r. 46 och en 
del av r. 47 odalskt: Orden förläne (konjunktiv) 'må förläna' och subst. 
Alzwold 'allmakt' är helt okända i dalmål, det senare ordet även obelagt i 
äldre nysv. litteratur. Det hör samman med fsv. adjektivet alzvaldogher 
etc. 'allsvåldig, allsmäktig' (jfr Sdw.) och detta adj. förekommer ofta i 
1500- och 1600-talslitteraturen. Det har av Rothovius i hans 4. Pred., tr. i 
Åbo 1645, skrivits Alzwoldige Gudh (se SAOB allsvåldig, bet. 1 a. sp. 
1079). — I uttrycket den der alt råder gwer (r. 47) har de tre första orden 
med all sannolikhet av LM hämtats ur tidens standardsvenska språk. 
Verbet råda förekommer i nutida OvSimål, dock med betydelsen 'vara 
överlägsen; rå med, orka; vinna över, besegra' etc. (Se Dalmålsordb.) 
Originaltextens ord gwer på samma rad måste vara tryckfel för ett 
adverb ywer 'över' i LM:s koncept. Dalmålsformen i Mora och närmaste 
norra och västra OvSibygder är det kortstavigt uttalade rwyr, varom se 
Dalmålsordb. En skrivning ywer skulle kunna tyda på inflytande från 
standardsvenska i LM:s språk. 

Diktens dalmål 
Laurentius Morman visar trots textens och språkets metriska bundenhet 
och tvång en ganska god kännedom om sin dialekt, som närmast bör 
vara västligt Moramål. Han torde även rätt väl ha talat sitt sockenmål. 
Därom vittnar särskilt flera från tidens standardsvenska starkt avvikande 
ord-, ljud- och böjningsformer, vilka än i dag är karakteristiska för 
sockenmålen i Ovansiljan och som här med några exempel skall disku-
teras. Han har dock inte alltid förmått att korrekt återge kasus efter vissa 
prepositioner, något som kan särskilt förklaras. 

Redan diktens andra ord, verbformen täläde (r. 1) imperf. sg. 'talade', 
av inf. tå/å 'tala', visar den i Ovansiljan gängse tilljämningen av a+a till 
ä+ä i kortstaviga tvåstaviga verb (se LD I, s. 98f. samt Bergfors, s. 
208f.). Andra exempel är lägäde (r. 5) imperf. sg. 'lagade' av inf. lågå 
'laga', läger (r. 13) pres. sg. 'lagar' av dets. Formen skåpåde (r. 9) 
imperf. sg. 'skapade' i st. f. väntat skäpäde till inf. skåpå 'skapa' måste 
vara tryckfel. Sättaren kan ha läst ä som å i förf: s manus. Ytterligare ett 
exempel på felläsning av å i st. f. ä visar textens wråldi (r. 50) för wärldi 
'världen', varvid omkastning av bokstäverna även inträffat. 

På rad 2 och rad 20 läses hjälpv. ulde 3. pers. sg. imperf. 'skulle' av 
inf. ula 'skola', i nutida dial. bruklig endast i Älvdalsmål. Denna verb- 
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form förekom dock tidigare även i Mora- och Orsamål såsom framgår av 
bröllopsdikter och andra texter från slutet av 1600-talet (se Bj. Älvd. 
1622, s. 36f.). 

Ordet JEsum adj. (r. 2) 'ensam'(!), visar den i Moramålet tidigt vanliga 
stigande diftongen je i uddljud av långt e (ur äldre dalskt 	motsvarande 
fallande diftong ie i Älvdalsmål redan under 1600-talet (se Bj. Älvd. 1622, 
s. 58 f. och 74 f.). Versalerna JE i adjektivets uddljud visar uppenbart 
tryckeriets svårigheter att klara sättningen av diktens dalmål. I samband 
med ordet Gudh (r. 1) och namnet Adam (r. 2) strax före adjektivet 
jesum har detta uppfattats som en form av namnet Jesus. Detta tyder på 
att man på det tyska tryckeriet behandlat en del former i LM:s manus 
tämligen godtyckligt samt att författaren själv inte har kunnat i detalj 
korrigera sättningen. Ett motsvarande je—ie förekommer i räkneordet 
'en, ett' i Moramål liksom hos LM i olika uttryck: r. 11 Jenne jåp 'en 
hjälp', r. 20 jena freck 'en snäll (flicka)', r. 24 iett paar 'ett par' och r. 48 
ien Herre 'en herre'. (Jfr Bj. Älvd. 1622, s. 58f.) 

I dikten förekommer två exempel, där äldre kort a framför ng mot-
svaras av å-ljud enligt regel i hela Ovansiljan denna tid (jfr Bj. Älvd. 
1622, s. 56f.). Det ena ordet är adj. n. långled (r. 3) 'långsamt, långtrå-
kigt, vemodigt'. Med denna betydelse förekommer ordet i nutida dalmål 
endast i Venjan av Ovansiljan, f. ö. i några socknar i Nedansiljan (se 
OÖD långlig adj., s. 1451a). Det andra ordet är tonger (r. 16) 'glad, 
livlig' etc., vars förekomst i äldre och yngre källor samt tolkning disku-
teras närmare i Bj. Älvd. 1622, s. 144 f. 

Ordet doflid adj. n. (r. 3) motsvaras av dö'vki(d) i nutida västligt 
Moramål och betyder 'tråkigt, trist, sorgligt' (se OÖD dövlig, s. 403 b). 
Om ändelsen -d (av äldre -t), i några nordvästliga bymål i Mora -ä, som 
dels ännu kvarstår, dels tenderar att falla bort, se LD II, s. 97. Det-
samma gäller även det ovan nämnda långled samt adverbet mikid (r. 8) 
'mycket'. Detta flyktiga -d, -å i ändelse kan i nutida mål falla framför 
följande ord på uddljudande konsonant. Dikten visar dock i uttrycket r. 
17: An awe lite suwit 'Han har litet sovit' exempel på det förhållandet att 
-d,-ö, enligt vad Levander framhåller, särskilt i neutr. av adjektivet liten, 
i ovanligt ringa utsträckning bibehållits i Ovansiljansmål med undantag 
av Älvdalen (se LD II, s. 97). Kvarstående -t har supinformerna dels på 
r. 25 tagit wona (wo = vokal o) 'tagit henne (eg. hona)', dels på r. 53 liwit 
båder 'levat båda' (/iwit dock tryckfel för /iwåt!). Det första exemplet 
överensstämmer med Prytz beträffande bibehållet -t i uttrycket: tayet å 
sigh 'tagit på sig' (se Bj. Älvd. 1622, s. 163 och 171 textrad 30: 16). 
Supin. av verbet taga motsvaras i nutida mål i Mora av täj(d) i Älvd. 
Våmh. taiö. (Jfr böjn. LD II, s. 242.) — Motsättningen lite: tagit i LM:s 
dikt visar ett ovanligt tydligt tecken på författarens starka förankring i 
sitt sockenmål i västra Mora. 
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Speciellt svårt att förstå och att tolka är ordet skäidt (r. 19). Det bör 
dock överensstämma med LM:s koncept, eftersom författaren säkert 
avsett, att slutordet i versraden skulle rimma med slutordet deit 'dit' i 
näst föregående versrad (17). I texten talas om att brudgummen ivrigt 
sökt efter en snäll (freck) flicka att gifta sig med. Oroligt har han utan 
sömn »vankat» hit och dit och bittida och sent »tänkt» därpå. I texten 
förekommer då flera supinformer: suwit 'sovit', flägedt 'flackat' och 
hugst 'tänkt'. Till dessa måste även supinum skäidt 'skidat' höra, trots 
att detta verb kommer långt fram -i texten. Författaren synes ha brukat 
ett slags poetisk frihet här för att kunna använda ett ord som rimmar med 
deit. Han har därvid även böjt verbet skäida 'åka skidor' icke som väntat 
efter 1:a konjugationen, som skulle ha gett formen skäidet (jfr LD II, s. 
233: kasta), utan efter 3:e konjugationen, som givit formen skäit (jfr LD 
II, s. 236: höra, gömma etc.). Med detta verb har han också kunnat 
förklara hur man har färdats med kässjor (min kässium) 'klavskidor' i 
Dalarna (r. 19), dvs. skäidt 'skidat' . 

Den ovan nämnda supinformen flägedt 'flackat' eller (kanske?) 'van-
kat', saknar direkt motsvarighet i nutida Moramål, som har infinitiven 
flreddja, vartill supinformen i nvMora är firMdjet (jfr OÖD, s. 507flägga 
v.). Antingen har förf. ej kunnat tydligt ange dialektens förmjukade g-
ljud (vidare härom strax nedan), eller också har en annan i Moramålet 
närstående verbform, utan liknande förmjukning, påverkat hans språk, 
nämligen fjägga, ett rörelseverb med nästan samma betydelse: 'röra sig 
med korta ryckiga steg' (jfr OÖD s. 477 fjägga, bet. 1). Att de båda 
verben i Moramålet kan ha påverkat varandra så att växlingsformer 
kunnat uppträda, är knappast ägnat att förvåna. Om den i dialekter 
förekommande växlingen mellan uddljudande fl- och fl-  se f. ö. Janz&I 
1941, s. 71. 

Då en granskning av varje enskild detalj i diktens språk här skulle föra 
för långt, vill jag till sist helt kort nämna några få, säkra kännetecken på 
Ovansiljansmålets ljud- och böjningslära, av vilka en del närmast hör 
hemma i västra Mora, som sannolikt kan vara författarens hemsocken. 

Ett par exempel ytterligare på tilljämning av a>å visar kortstaviga 
tvåstaviga verb som wårå (r. 2) 'vara', fårå (r. 4) 'fara' och åwå (r. 26) 
'hava' samt fem. subst. som lådå (r. 42) 'lada' och skråpå (r. 44) 
'skrapa'. Märk även den korrekta ändelsen -å genom vokalbalans i det 
kortstaviga verbet /iwå (r. 49), lifå (r. 56) 'leva' samt fem. substantivet 
(ki)kunå (r. 29) '(digivande)kvinna'<forndal. kuna. (Om kik se s. 47.) 

Förmjukning av k och g framgår av skrivningarna kiänna (r. 
42)=tji`nna (se OÖD 1311 b) 'smörkärna', säckia (r. 43) 'säckar' samt 
ringiur (r. 42) 'laggbyttor'. Sannolikt avses detsamma i orden mikid (r. 
8)=mitjid 'mycket', marki (r. 6)=ma'rtji 'marken', skipär (r. 13) =stji"- 
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pär 'skipar' samt gäwit (r. 15) (=djå"vit) 'givit'. Hit hör sannolikt även 
förleden ki, som även skulle kunna läsas kik; det andra k-et torde i uttalet 
vara gemensamt med uddljudande k i efterleden kunå 'kvinna' (r. 29). 
Därest denna sammansättning kikunå är rätt satt efter LM:s koncept, så 
torde förleden ki(k) vara lika med nutida sydvästra Moramålets tjick m., 
som betyder 'kvinnobröst' (se OÖD kick, bet. 2 och jfr kicke m. bet. 2). 
Sammansättningen kikunå, fonetiskt skriven tjikkunå, är inte belagd i 
nutida dalmål. Den kan vara en av LM gjord fri, ev. tillfälligt skämtsam 
ordbildning, ungefär motsvarande »bröstkvinna», kanske avseende 
'kvinna som förmår väl mätta sitt barn med modersmjölk' dvs. en 
'digivande kvinna (eller amma)'. 

Moramålets typiska förlust eller »förstumning» av 1 framför 
följande konsonant möter vii orden jåp (r. 11)jåpum (r. 3) 'hjälp, låt oss 
hjälpa' (av forndalska *hialp-) samt miok (r. 39) 'mjölk'. 

Assimilation av rn>nn visar orden ikuånna (r. 36) 'ekorrar' och 
kiänna (r. 42) 'kärna' och assimilation rl>11 finner vi i ordet kallen (r. 5) 
'karlen'. Formen ikuånn(a) har sin närmaste motsvarighet i nutida mål i 
Venjan: Pkwånn (se OÖD ekorre). 

Det i Ovansiljan i de flesta sockenmål inträffande bortfallet av h i 
uddljud finns i texten flera exempel på, men också på kvarstående h i 
samma ställning samt i ord som antingen har stöd i tidens standard-
svenska eller har i författarens skriftspråk givits extra tydlighet. Några 
falska h-former har inte anträffats. — Förlust av h visar sålunda pers. 
pron. han och honom etc. samt verbet hava (jfr OÖD resp. art.): an (r. 5, 
8, 16, 17, 20, 21, 23 etc.) 'han', wonum (r. 11, 32, 56) 'honom' och 
wånumz (r. 9) 'honoms, hans' samt hjverbet åwå (r. 26) 'hava', awe (r. 
17) 3. pers. pres. sing. 'har' och (r. 53) 2. pers. pres. plur. 'ni ha, I haven' 
(jfr motsvarande former i Bj. 1622, s. 149, 165). — Kvarstående h i 
uddljud visar orden hugst (r. 18) supin. 'hugsat, tänkt' (jfr Bj. 1622, s. 
154), hagliga (r. 22) adj. 'behagliga, trevliga, vackra' (jfr OÖD haglig; 
Levander 1935 [omarbetad text], s. 7, och Hesselman, Br.d. [original-
text], s. 1), håfele (r. 25) 'försommaren' (jfr OÖD håvel; Hq. hoball); 
härir (r. 35) m. plur. 'harar' (jfr OÖD hare) samt Herre (r. 48) 'Vår 
Herre' (jfr OÖD herre). Av detta material framgår att h-bortfall synts 
inträffa i ord som ofta står trycksvagt. Möjligen kan det vara i sådana ord 
som det börjat i OvSimål. I sydligare dalmål med i regel bevarat h 
inträffar nu bortfall i trycksvaga ord ss. pron: an, o 'han, hon', hjälpv. a 
'hava' etc. (Jfr LD II, s. 31f. och se OÖD, resp. ord.) 

Den från forndalskan härrörande svarabhaktivokalen e kvarstår 
i vår dikt på Moramål liksom i Prytz' Comoedia 1622 och Sam. P. 
Elfvings Br.d. 1668 på Älvdalsmål. Några exempel möter vi i följande 
ord awe (r. 17) 3. pers. pres. sing. '(han) haver', kumbe (r. 54) d:o '(han) 
kommer', gäwe (r. 40) d:o '(det) giver'; dessutom med kvarstående r i 
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adjektivet tonger (r. 16) 'glad, pigg, rask, livlig' (jfr tong Bj. 1622, s. 144 
f., 163). Se f. ö. Levander 1935, s. 15 och LD I 216f. Ett specialfall av 
bibehållen svarabhaktivokal plus r utgör nom.-formen av det mask. 
substantivet Doderen i st. f. exempelvis Doden (r. 54) 'döden'. Motsva-
rande former förekommer i Prytz' Comoedia (enl. Bj. Älvd. 1622, s. 
158): mannekrupperen 'kroppen' (s. 158), blodaren (fel för bloderen) (s. 
150) 'bloden, blodet'. Eljest har texten även obest. formerna: konunge 
(s. 157) 'konung' och rigiente (s. 160) 'regent'. 

Några exempel på personböjning av verb förekommer även i vår 
Moratext: jåpum (r. 3) 1. pers. plur. imperativ 'låt oss hjälpa', wi,jr siåm 
(r. 14, 23) 1. pers. plur. pres. 'vi se' ochjhr awe (r. 53) 2. pers. plur. pres. 
'ni ha el. I haven'. 

Likaså uppträder några fall av dativböjning av substantiv i pluralis 
vid vissa prepositioner, även om förf. härvid inte håller någon sträng 
konsekvens. I synnerhet tycks han inte äga levande kännedom om de 
feminina dativformerna i best. singularis. — Han skriver korrekt fyr ogum 
(r. 14) 'för ögonen', min t(r)iogum (r. 19) 'med trygor(na)', 	kässium 
(r. 19) 'kässjor(na)'. Däremot skriver han å marki ack. för väntat mar-
kin(ne) dat. best. sg. 'på marken' jr Bj. 1622, s. 162: sägdene f. b. sg. 
dat. 'meddelande', s. 157: kneppune d:o 'knäppan', s. 162: stemmune 
d:o 'stämman'). På samma sätt skriver han i --- wärldi (r. 50; fel wråldi, 
se avd. I tryckfel!) i st. f. wärldin(ne) 'i världen'. — Ett särskilt misstag i 
ordböjningen företer (dee) Tijdh (r. 8) 'på den tiden' i st. f. tidhin(ne). 
Formen dee kan läsas olika, dels som die , dels som dr i nutida nord-
västligt Moramål (Bonäs). Formen återgår på forndalskt j,  som jag 
behandlat i Älvd. 1622, s. 129. (Se även LD II 214, böjningstabell 23, 
spalt 2.) 

Till sist må några speciella ord ur LM:s Moramål anföras, vilka är 
karakteristiska för dialekten i dessa trakter av Ovansiljan. Första pers. 
pronomen har formen ig 'jag' i dikten skriven Ug (r. 52), adverbet 'här' 
motsvaras av jär (r. 14) iär (r. 50, 54), adverbet 'hit' skrives korrekt iot 
(r. 17) och 'dit' deit (r. 17) (se OÖD underjag, här, hit, dit). Neutrum av 
adjektivet god skrives gwot (r. 40), vilket rätt väl kan motsvara nutida 
nordvästra Moradialektens gOtt; formen gäller även Våmhus och Älv-
dalen (jfr Bj. Älvd. 1622, s. 153, LD 1153 samt OÖD god). Uttrycket för 
'klart lysande' har skrivits biäret (r. 21), och ett i Ovansiljan speciellt 
adjektiv för 'snäll, rar' har korrekt skrivits freck (r. 20; se OÖD bjärt, 
fräck). Ordet för 'fähus' finner vi på gott Moramål återgivet Fiåås (r. 45), 
och 'älgar' kallas Brinda (r. 34), vilket i nutida mål endast belagts i ny 
Mora och Älvdalen (se OÖD brinde m.). — Ordet Lukra (r. 41) kan 
möjligen åsyfta den stora typ av hyvel, som laggarna använde framför 
allt i Älvdalen. Den kallas Zeti"kur i byarna Åsen, Näset och Evertsberg 
(jfr OÖD, s. 1420, luckur). Ordet är med olika betydelser känt i Norge 
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(Aasen lokar) och på Island ('skavjärn'; Fr. lokarr). (Se f. ö. med bild 
OÖD II 168 och fig. 185.) Om det synnerligen vanliga och typiska 
komparativa adverbet och relativpronominet sosse 'som; såsom' etc. har 
vi redan talat (i avd. Tryckfel ovan s. 40f.). 

Återstår att nämna ett ord, som LM kan ha hört åtskilliga gånger av 
jägare i skämtsamt tal och i samband med »furufnatten» eller 'ekorren', 
vars skinn fordom var så åtråvärt. Det är ordet snioskråufa (tyvärr 
felstavat i hans dikt r. 36) för 'orrar', åtråvärda som matfågel och flitigt 
jagade med snaror och, framförallt, håv. I senare fallet gällde det att 
lägga håven rätt över snön, där orren för tillfället grävt eller »skruvat» 
ned sig, varav namnet »snöskruven». Se härom dels hos Prytz (Bj.) 1622 
s. 161, dels hos Levander ÖDB I 14f. Med sådana termer kan Laurentius 
Morman måhända genom sin dikt ha berett sina åhörare (eller läsare) en 
stunds lustigt nöje vid bröllopet på Revals Domberg. — Vigseln torde ha 
ägt rum i den där uppe belägna gamla domkyrkan. Den följande bröllops-
festen kan ha försiggått i den intilliggande ståtliga borgen med medeltida 
anor. 
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SUMMary 

Stig Björklund, A Wedding Poem in a Dalecarlian dialect 1646 
The wedding poem discussed in this article, written in a Dalecarlian dialect, 
corresponding to the dialect in south-west Mora, is the oldest known poem in a 
Swedish dialect. It was written by the undergraduate Laurentius Morman, who 
was registered in 1637 at the Swedish University in Dorpat (Estonian Tartu). It 
was printed as number 6 in a collection of complimentary poems in Latin, Greek 
and Hebrew, in a small quarto booklet of 16 pages. The booklet was published by 
Johannes Vogel's academic printing works in Dorpat in 1646. According to the 
title page, the collection of poems is dedicated to Petrus Laurentii Schonbergius, 
Philosophiae Candidatus and principal of the school in Arensburg on the island 
of Ösel, and his bride Ursula Oloffsdotter, on the occasion of their wedding in 
the city of Reval. The bride's father is Olaus Laure ntii Broman, former secretary 
in the county of Tavastehus, Raseborg and Borgå. 

The collection of poems was found in the Knös collection of books in the 
Skara diocesan library, a collection covering a very wide range of material. The 
Dalecarlian poem on pages 6-8 has 56 lines of verse, and the text is printed in 
German type. It has several troublesome misprints, which are examined and 
discussed in a separate section to support the interpretation of the dialect. The 
German printers in Dorpat have evidently had difficulty in correctly reproducing 
Morman's manuscript. 

In the following section the author deals with several obvious examples in the 
poem of the standard Swedish of that period, which as regards choice of 
vocabulary, phonology and inflectional endings, show obvious and remarkable 
deviations from the dialect of Ovansiljan in the 17th century. Such stylistic 
deviations were probably put into the poem partly to facilitate an understanding 
of its contents. 
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Finally the Dalecarlian dialect of the poem is dealt with, showing very clearly 
that the student from Mora, in spite of the metrical restraint of the language, had 
a good knowledge of his dialect, both of its vocabulary and its phonology and 
inflection. A number of important and characteristic examples are given. The 
Dalecarlian vocabulary is particularly plentiful in lines 29-45 which contain 
words for different tools and pieces of household equipment, animals, food, 
clothing, housing etc. The author finds quite a reasonable explanation for the 
writing of a poem in Dalecarlian dialect in the fact that Georg Stiernhielm, the 
learned Dalecarlian who has been called "the father of Swedish poetry", stayed 
in Dorpat periodically between 1630 and 1643, attached to its newly established 
court of appeal, and at the same time closely connected with the university. 



Om maskulina substantiv på -/ 
i älvdalsmålet 
Av Gunnar Nyström 

Dialektologiens egentliga grundforskning, de fria fältuppteckningarna, 
ligger i stort sett nere i vårt land. De insatser som görs av arkiv och 
enskilda kan inte ändra detta faktum. Onekligen är de stora skördarna 
också sedan länge bärgade. Men orsakerna är givetvis även andra; jag 
vill peka på en enligt min mening väsentlig sådan. Det synes vara en 
numera spridd uppfattning, att dialektupplösningen är så långt gången att 
det inte längre finns något av egentligt värde att hämta, och att vi genom 
det redan insamlade har tillräckligt — kanske mer än tillräckligt — av 
kunskaper om de gamla målen. 

Egna erfarenheter har givit mig en annan uppfattning. Jag tror att det 
på många håll ännu är fullt möjligt att komma åt genuin dialekt. Och jag 
är övertygad om att fortsatt forskning i fältet alltjämt kan ge oss nya, 
viktiga kunskaper om gamla förhållanden, främst givetvis i de mål(områ-
den) — och sådana finns tyvärr — från vilka vi nu har få eller nästan inga 
uppteckningar, men också i mål som sedan länge tilldragit sig uppmärk-
samheten och anses väl utforskade. 

Sedan början av 1960-talet har jag under längre eller kortare perioder 
gjort iakttagelser och uppteckningar av älvdalsmålet i Dalarna, särskilt i 
byarna väster om Dalälven, från början i synnerhet i Karlsarvets by. 
Med tanke på de omfattande undersökningar av älvdalsmålet som tidi-
gare gjorts, främst av Lars Levander (se LÄ, LD m. fl. arbeten), skulle 
man kanske tro att en nutida undersökares uppgift huvudsakligen bleve 
att registrera och beskriva de förändringar, som målet otvivelaktigt på 
många punkter genomgått och genomgår sedan 1900-talets ,början. Men 
jag fann snart, att den bild av språkförhållandena som litteraturen visar 
upp inte är så fullständig och inte heller i allo så pålitlig som man nog i 
allmänhet föreställer sig. I själva verket har min uppmärksamhet i stor 
utsträckning kommit att tas i anspråk av företeelser som tidigare varit 
helt eller delvis okända eller enligt min mening blivit onöjaktigt beskriv-
na, företeelser av skiftande slag: fonetiska, morfologiska, i viss mån 
även syntaktiska, givetvis också lexikaliska. Somliga drag är utan tvivel 
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yngre (om än inte från 1900-talet), andra lika avgjort mycket gammalt 
arv, åter andra av tills vidare oviss ålder och uppkomst. 

En företeelse av det sist nämnda slaget skall i det följande beskrivas 
och diskuteras. Avsikten är samtidigt att därmed ge ett exempel på vad 
hittills okänt som kan gömma sig i alltjämt levande svenska mål. »Göm-
ma sig» är rätta ordet — trots åtskillig tid av iakttagelser och uppteckning-
ar nätt och jämnt skymtade jag ännu för tio år sedan bakom enstaka 
noteringar av ett »avvikande» uttal en företeelse värd att närmare under-
söka.' 

För ovärderlig hjälp tackar jag mina många älvdalska sagesmän, av vilka jag här vill 
särskilt nämna några. Hård Alfred Eriksson (»Litter Alfred») i Västermyckeläng, född 
1906, vilken bevarat ett märkligt ålderdomligt mål, har lämnat uppgifter av stor betydelse 
för denna undersökning. Ett alldeles särskilt tack är jag skyldig Viktor Skord i Väster-
myckeläng och Erik Westling i Karlsarvet och deras familjer. Utan deras levande intresse 
för sitt modersmål och det stora praktiska stöd de givit mig skulle de rön som här framläggs 
troligen aldrig ha kommit att göras. 

.0956erq . 
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När jag i början av 1970-talet började göra mer omfattande uppteckning-
ar i byarna Västermyckeläng och Evertsberg i sydvästra Älvdalen, kun-
de jag iaktta att målet här i många substantiv med slutljudande kort / 
hade dentalt 4, där jag tidigare (i bl. a. Karlsarvet) observerat övervä-
gande kakuminalt -1. Så t. ex. (enligt uttalet i Västermyckeläng) dal 'dal', 
ftityal 'fågel', ti9/ 'kulle' e. d. (ho!), al 'häl', knal 'knöl' e. d. (knul), kQl 
'kål', jnois21 'köl' m. m. 

För den som har någon kännedom om förhållandena i svenska (och 
norska) mål med kakuminalt / torde det dentala Ii dessa ord te sig högst 
överraskande; man väntade sig k. Av Levanders framställning om 1 i 
dalmålen kan också utläsas, att såväl älvdalsmålet som övriga dalmål 
som särskiljer tjockt och tunt /-ljud skall ha tjockt / i ord som de ovan 
nämnda (LD II s. 47f., 49). (För särskilt dessa ord jfr LÄ da 4 'dal' s. 17, 
fagaZ 'fågel' s. 15, öke.4knakd 'fotknöl' s. 16, j§y44 'köl; ödemark' s. 17 
och se resp. artiklar i OÖD, av vilka framgår att samtliga ord är belagda 
med enbart Zr från såväl Älvdalen som övriga bygder inom dalmålsområ-
det som åtskiljer tjockt och tunt 1.) Dialektlitteraturen bekräftar, att 
förhållanden som på denna punkt nära överensstämmer med dem i de 
berörda dalmålen råder över hela det övriga skandinaviska området med 
kakuminalt /. 2  

Mot denna bakgrund kunde det te sig tämligen givet, att det nutida av 
mig i ett par enstaka bymål iakttagna tunna /-et i ord som dal, hot, häl 
etc. vore en ung nyhet. För den som utgår från förhållandena i mer 
nivellerade t. ex. centralsvenska dialekter låge det kanske närmast till 
hands att helt enkelt tolka uttalet med dentalt / som riksspråk. Likafullt 
talade flera omständigheter bestämt emot att tunt 1 här vore ett ungt drag 
i målet. Tanken på riksspråksinflytande kunde utan vidare avvisas. Det 
finns i det nutida älvdalsmålet, så långt jag känner det, ingen som helst 
tendens att ersätta k med (ett riksspråkligt) 1; i stor utsträckning behåller 
de måltalande k (också uddljudande) när de talar riksspråk. I själva 
verket förhåller det sig tvärtom så, vilket också kommer att framgå av 
den följande framställningen, att 4- i nutida mål breder ut sig på bekost-
nad av /. Vidare kunde jag snart konstatera, att det av substantiven 
endast var maskulinerna, som hade dentalt -1. Tillsammans med andra 
egenheter som jag efter hand kunde skönja i målet och som jag i det 

2  Se t. ex. för Svealand Envall s. 128f., 162, 179, 226, 252, Ericsson s. 123 ff., Grip s. 
136 ff., Isaacsson s. 82 f., Kallstenius s. 24 ff., Schagerström s. 48 ff., för Götaland Areskog 
s. 20 ff., Götlind 2 s. 48f., 52 ff., Ålander 1 s. 163 ff., för Norrland Bogren s. 118f., 
Lindgren s. 182f., Lindkvist s. 30f., Pihl s. 39, Reitan s. 79, Rutberg s. 115 f., Åström s. 
106 ff., för östsvenska mål Hultman s. 259 ff., för Norge Christiansen 3 s. 138 ff., Larsen s. 
19f. — Till skillnad från i älvdalsmålet m. fl. dalmål förekommer dock över stora områden 
dentalt 1 dels efter främre vokaler, dels gärna i lånord. 
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följande kommer att redogöra för, tydde detta på att det dentala 1 i ord 
som dal, ho!, häl inte var ett ungt drag utan tvärtom kunde ha gammal 
hävd i målet. Jag fann det angeläget att göra en mera ingående undersök-
ning för att om möjligt få ett klart svar på frågan hur detta dentala -/ skall 
historiskt förstås. 

I det följande skall huvudresultaten av undersökningen framläggas. De 
synes mig vara av inte ringa intresse för älvdalsmålets och dalmålets 
historia, kanske i viss mån även för den allmänna nordiska språkhisto-
rien. 

Inledande anmärkningar 

Kakuminalt 1 har i älvdalsmålet liksom i flertalet övriga ovansiljansmål 
en rikligare förekomst än i något annat skandinaviskt mål. Det kan 
förekomma efter samtliga vokaler och står regelbundet i uddljud.3  I en 
del av Ovansiljan saknas kakuminalt 1 (eller i varje fall en klar motsätt-
ning mellan tjockt och tunt l), nämligen i Orsa och östra Mora.4  Se LD II 
s. 44f. 

I älvdalsmålet uppträder det tjocka /-ljudet övervägande som ir, men 
även förekommer, särskilt i vissa byar och allmänt i vissa konsonant-
förbindelser (t. ex. in), i byn Åsen dessutom d och (liksom i Väsa) 1  (om 
kvaliteten rätt uppfattats). Jfr LD II s. 44f. och nedan s. 61 not 4, s. 63. 
I den följande framställningen innefattas i k stundom även övriga nämnda 
varianter. — Det tunna /-ljudet torde övervägande vara dentalt, men uttal 
med något tillbakadragen tungspets, alveolart e. d., förekommer även. 
Överallt är dock tjockt och tunt 1 åtskilda.5  

Dialektmaterialet är, om inget annat sägs, hämtat ur mina egna upp-
teckningar från Älvdalen 1963-82. Se för övrigt Källor och litteratur. 

Jag redogör först för förhållandena i västermyckelängsmålet vid substan-
tiv på nutida slutljudande kort !. 

En bestämd skillnad har visat sig råda mellan äldres och yngres språk 
på denna punkt. Den följande redogörelsen avser tillståndet hos äldre 
(delvis även hos medelålders) personer; om yngre mål se nedan. 

Som redan framhållits har endast maskulina substantiv dentalt -1. 

3  Däremot inte intill vissa konsonanter. Se LD II s. 46, 49 f., 54, 56 samt nedan s. 63 f. 
Märk även att Älvdalen (liksom i stort sett det övriga Ovansiljan) inte har k av ä. rå, vilken 
förbindelse är bevarad som rö eller rd. Se LD II s. 76f. 
4  Enl. Levander dessutom i byn Liden i Älvd. (LD II s. 46), vilket dock knappast kan vara 
korrekt. Det nutida bymålet har k (meddelare födda 1881 och senare), och det har v. s. a. 
tunt 1 noterats även av Levander själv (ULMA 501: 1 c resp. b). 
5  Ev. med undantag för byn Väsa. Undersökningen här är dock inte fullföljd. 
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Femininer och neutra ändas samtliga6  på -k (vilket överensstämmer med 
förhållandena i socknen f. ö. enligt mina iakttagelser), t. ex. (fem.) fik 
järnfir , skak 'skål', skak 'själ', bibak (el. -ib-) 'bibel', (neutr.) tak 'tal', 

lr 'mil', mQk 'röst' m. m., åyak 'hagel' .7  
Hos samtliga maskuliner på nutida -1, oavsett deras historiska typ (se 

nedan), finner man dentalt 1. Men maskulinerna har / endast i vissa 
böjningsformer; i andra har de k. Av följande böjningsexempel framgår 
dels /-ljudens fördelning inom paradigmet, dels vilka historiska typer 
som avses. (Som den senare framställningen kommer att visa, är det 
nödvändigt att ta hänsyn till samtliga ordtyper, även om problemet från 
början främst gällt enstavingar som dal etc.) 

Långstaviga (nutida) enstavingar böjs enligt exemplet stol: 

sing. obest. 	best. 	plur. obest. 	best. 
nom. 	stue I 	sttiglp 	 steigker 	stigkar 
dat. 	 stegke, 	stfig4m 	 steigkiiim = obest. 
ack. 	= nom. 	= nom. 	 stfieka 	sdiekå 

Det historiskt (och alltjämt i de flesta formerna) kortstaviga dal visar 
följande böjning: 

sing. obest. 	best. 	plur. obest. 	best. 
nom, 	dal 	dithy 	 alar 	= obest. 
dat. 	 dgark 	Mim 	 dJrq4m 	= obest. 
ack. 	= nom. 	= nom. 	 diark 	akt 

Det äldre enstaviga, i nutiden tvåstaviga fågel böjs i princip som stol; 
ändelserna -e, -a i resp. obest. sing. dat. och obest. plur. ack. är dock 
enligt målets regler apokoperade (se LD I s. 224, Levander 1920 s. 21 f.): 

sing. obest. 	best. 	plur. obest. 	best. 
nom. 	fyed fyelz 	 ffitykar ftisyirar 
dat. 	 feiiyak 	feti ykcpm 	 ffityklym = obest. 
ack. 	= nom. 	= nom. 	 feityak 	ftsyirz 

Avledningarna på äldre -il och -u/ visar alla i princip samma fördelning 
av /-ljuden (överensstämmande med de föregående typernas); på grund 
av vokalbalansens verkningar hos il-orden och genom att synkopen i en 
del fall uteblir, har dock de ursprungligen två grupperna i nutida mål 
splittrats i flera något olika (böjnings)typer, som här lämpligen redovisas 
var och en för sig. Långstavingar på ä. -il böjs som dymmel 'dymling': 

6  Undantagandes fem. bval 'försommar' e. d. Jfr OÖD håvel, SAOB hoball. 
7  Härigenom får man »minimala par» som m. yfol 'kulle': n. y0- 'hål', m. mypl 'boll' e. d.: 
n. mypj• 'mjöl', m. t91 'dumbom': n. t94- 'enfald' e. d. 
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sing. obest. 	best. 	plur. obest. 
nom. o. ack. dfflipbal 	dffirnbalp 	cignnbkar (etc., som få- 

gel) 
dat. 	dffirlibek dggibkg,m 

Kortstavingar på ä. -il med synkope böjs som kävel '(ved)pinne' 
e. d.:8  

	

sing. obest. 	best. 	plur. obest. 
nom. o. ack. kaxa 	kavat,: 	 kåvkar (etc., som få- 

gel) 
dat. 	k,veJ,r 	kavn1 

Avledningarna på ä. -u/ med synkope böjs som axel 'hjulaxel': 

	

sing. obest. 	best. 	plur. obest. 
nom. o. ack. äkstul 	eikstuln 	 akstrar (etc., som få- 

gel) 
dat. 	 eiksair 	eikslapm 

Ett antal kortstavingar på både ä. -il och -u/ synkoperar inte suffixvo-
kalen. De böjs som äril 'eldpall (i eldhus, timmerkoja), ässja': 

sing. obest. best. plur. obest. best. 
nom. ån/ årtlp årtirar årklrar 
dat. årar årtkm rtlalim = obest. 
ack. = nom. = nom. årkZr årgre 

Slutligen har nutida mål -1 i några maskuliner på äldre -le med föregå-
ende konsonant, vilka genom för målet normal apokope förlorat slutvo-
kalen (jfr fågel ovan och se där anf. litt.). Ett sådant ord är nagle 'nagel', 
som böjs: 

sing. obest. 	best. 	plur. obest. 
nom. 	n'ayal 	nyeJi 	 n'aylrar (etc., som få- 

gel) 
dat. 	 näyek 	nåylrem 
ack. 	= nom. 	nitye,In—nåy4vn 

Anmärkningar 

1. Böjningen av de ovanstående ordtyperna överensstämmer, frånsett 
växlingen hos /-ljuden, i huvudsak med den Levander (efter andra indel- 

För sig går dock kan! 'kittel' och fial 'axelrem (på ryggsäck)' e. d., som i sing. nom. 
ack. böjs som kävel men i sing. dat. och hela plur. har -21- och där böjs som sto/, t. ex, 
obest. sing. dat. ke:,,Ija, obest. plur. nom. kejlef. 
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ningsgrunder) redovisar i LÄ, s. 11-20. — Den ovan redovisade kasusböj-
ningen upprätthålls fullt 'ut endast i det ålderdomligaste nu levande 
målet. Även hos många äldre är vissa former mindre brukliga. Med ett 
undantag (se anm. 6) berör böjningsförenklingen dock inte fördelningen 
mellan /-ljuden. 

Genitivformer har, med ett undantag (se nedan s. 59), inte iaktta-
gits. De bildas eljest i målet vanligen genom tillägg av -(e)s till dativfor-
men (se LD II s. 110, 111). 

Om kvantiteten hos i obest. sing. nom. ack. i typerna stol, dal jfr 
nedan s. 69 not 2. 

Best. nom. ack. -p kan, åtm. i satssammanhanget, skifta med -n. — 1 
best. sing. dat. har noterats -g,m 	-cpm i alla ordtyper där i exemplen 
endast endera formen upptagits. 

I typen kävel har iakttagits även obest. sing. dat., obest. plur. ack. 
kavg- (obs. dock -1r). 

I orden av typerna dymmel, äril och nagle förekommer som ett 
tydligt yngre drag i obest. sing. dat. även dentalt -I. 

Då i målet levande appellativa mask. på -1 utgör senare led av 
sammansatta ortnamn, böjs de i namnen i best. form som de enkla orden 
(t. ex. möydälp, dat. -dalrim 'Myrdalen'), medan de i namnen i obest. 
form har dentalt -1 och är oböjliga, t. ex. mårdal 'Mardal' (fäbodställe), 
årdäl 'Lillhärdal', krityksityl 'Krokshol' (en höjd vid Dalälven). 

Nedan meddelas ett antal exempel på antecknade maskulina subst. på -1 
av de skilda böjningstyperna i västermyckelängsmålet; jag medtar även 
några i målet (helt) unga ord för att bl. a. visa hur väl dessa följer de 
gamla arvordens mönster. 

Typen stol: bil bil, £z, dat. obest. b-e,, best. bikm, plur. Nkr osv.; 
del dig, (-p, best. dat. dig,, km, plur. dig,,Zrer osv.; gorrsil 0941, -p, best. 
dat. gitysikm, plur. gitysiker osv. 'kvidd'; hol u9/, r.z, best. dat. 
nykcpm, plur. nekar osv. 'kulle' e. d.; häl al, 	, dat. obest. 114-e,, best. 
åkm, plur. ,Yre,r osv.; kil ;il, best. dat. ;-cm, obest. plur. nom. !dkr; 
knul knayl, toz, dat. obest. kny, best. knäykm, plur. obest. nom. 
knäylre,r 'knöl' e. d.; kål kQl, toi, best. dat. khcpm; mal mal, 1.2, dat. 
obest. målre,, best. målre,m, plur. mearer osv.; möl myyl, , best. dat. 
m0y1re,m, obest. plur. nom. mylre,r 'boll (av t. ex. tyg)' e. d.; pryl pryl, 
dat. obest. prybka, best. prbdrcpm, obest. plur. nom. prffikr 'pryl (att göra 
hål med)'; sal sal, best da-t. såkm, obest. plur. nom-. säker; sil st!, 
best. dat. silr(pm, best. plur. nom. sikar; syl syl, 1.p, best. dat. 544-cpm, 
plur. sffilre,r osv.; töl byt, i, obest. dat. tYlre, obest. plur. nom.-  taur 
'dumbom'; vål ya,/ (el. -o-), (.p.4 dat. obest. yre, best. ycbkm, plur. 
yökr osv. 'risvase för fisk', 'storvuxen man', (plur.) 'större möbler' 
m. m. 
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Som dal böjs även köl j-J29/, rjz, best. dat. jjp9lrim 'köl', 'utmarksom-
råde där myrslåtter bedrevs' e. d. 

Typen fågel: cykel sOlse,I, -p, dat. obest. sffilsair, best. sOlckm, 
obest. plur. nom. 341cker (förr även skal, best. dat. slarcpm osv.); gavel 
ggve,l, -p, dat. obest. gävek, best. gåvircpm. 

Typen dymmel: gaffel gåfal, -p, dat. obest. gåfak, best. gåfircpm, plur. 
gåfire,r osv.; syrvel sffirva/, -p, best. dat. sffirvircpm, obest. plur. nom. 
sirvkar '(hår-, vatten-)virvel'; tämmel tcrnbal, -y, best. dat. tOrybircpm, 
obest. plur. nom. tcArfibIre,r 'lamm'. 

Typen kävel: döpel dgopyl, -p, best. dat. dOpkm, plur. dfflpirer osv. 
'hölj' e. d.; hyvel Pvgl, -y, dat. obest. ve,lr, best. govirTm, plur. govkar 
osv.; nyckel nkbybol, -p, dat. obest. nfflkek, best. nOlsircpm, plur. nOlskar 
osv. 

Typen axel: ankel bkuil, -p, best. dat. bkkcpm, obest. plur. nom. åkkar; 
skakel skatts', -p, best. dat. skåldrcpm, obest. plur. nom. skåldrar. 

Typen äril: betel bsitud, -y, dat. obest. bitur, best. Ntiukm, plur. 
obest. nom. bituarar, best. ack. bkiulre 'betselbett', 'rulle av mjukt 
tunnbröd med något sovel inuti'; stapel seåplul, -y, best. dat. ståplu4m 
'klockstapel'. 

Typen nagle: humle tin_nbe,l, best. nom. -p, obest. dat. iiinibalr, best. 
ack. tinyibken; knokle km4ekal, best. nom. -p, best. dat. knkkOkIrgm, 
plur. kr09kIrer osv. 'knoge'. 

Av ovanstående redogörelse framgår, att fördelningen inom paradigmet 
mellan former med dentalt resp. kakuminalt 1 hos de mask. substantiven 
på -1 i västermyckelängsmålet är mycket klar och regelbunden: Masku-
linerna har dentalt 1 endast i singularis nominativ och ackusativ (obest. 
och best. form), i övriga former Ze• (sing. dativ, hela plur.). 

Till detta bör fogas, att maskulinerna på -1 har kakuminalt 1 även i (de 
visserligen få antecknade) genitivformerna på -s, t. ex: (bege sig) at 
j§091a 'på myrslåtter' (jfr köl i exempelsamlingen ovan), sterbfiy9t 
'stolsben', samt (utöver typen stolsfot) som förled i sammansättningar, 
t. ex. gh9skkmk2ra 'mjärde för fångst av kvidd' (jfr exempelsaml. gorr-
sil), Mrigs n 'klackjärn' (jfr exempelsaml. häl), miarkg,tij 'maläten', a '09/res 
'myrhöhässja' (jfr exempelsaml. köl), fia yekbtis 'fågelbo', dgrfibek-

'rörpipa för tillverkning av dymlingar till laggkärl', ve,419,,p 'hyvel-
järn', nOkaIri‘94- 'nyckelhål', bkekknin,d 'ankel' (jfr exempelsaml. ankel), 
näyalrgårdp best. 'nagelroten'. 

Så långt beskrivningen av det onekligen märkliga tillståndet i väster-
myckelängsmålet. Undersökningen av förhållandena i Västermyckelängs 
grannbyar i västra Älvdalen gav inte mindre intressanta resultat. 

Det visade sig för det första, att dentalt 1 förekommer i de mask. 
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substantiven på -I i alldeles samma utsträckning som i Västermyckeläng 
hos äldre (delvis även medelålders) personer i alla övriga byar väster om 
Dalälven med undantag av Väsa,9  dvs. i Evertsberg, I  Dysberg, Kåtilla, 
Månsta och Karlsarvet.2  

För det andra upprätthålls emellertid — som redan antytts för Väster-
myckelängs del — fördelningen mellan I och 4- inte av yngre generationer i 
någon av byarna väster om älven. De yngre har nämligen genomgående 
nom. ack. -1r för de äldres -1; alltså t. ex. stu91r, da!!, dig,,k 'del', bb4- 'bil', 

4ke,4- 'cykel', tOmbefr 'lamm', kåtb4- 'kittel', ffivyk (el. 4)va4-) 
'hyvel', åksuilr, nåyek.3  Jag har (bl. a. genom att undersöka förhållan-
dena i ett antal familjer) tyckt mig finna att gränsen för »bevarat 1» i 
Västermyckeläng och Evertsberg går i stort sett bland dem som är födda 
på 1920-talet, i Karlsarvet och särskilt Månsta högre upp i åldrarna, ett 
par tre årtionden (äldste meddelare i M. med enbart 4- född 1890). 
Vacklan mellan I och k möter också (hos tämligen få) i en mellangenera-
tion. 

Den tydliga fördelningen av /-ljuden på skilda former inom paradigmet 
hos de mask. substantiven på -/ i västermyckelängsmålet liksom den 
omständigheten att samma tillstånd visat sig förekomma över hela västra 
Älvdalen — och där tillhör endast de äldres språk — stärkte givetvis 
tanken att vi här har att göra med ett gammalt drag. Frågan var nu hur 
dessa förhållanden i nutida äldre mål i västra Älvdalen kunde förlikas 

9  Där har jag mött endast tjockt -1(4, delvis (närmande sig) 1).  tydligen i överensstämmelse 
med det yngre tillståndet i grannbyarna, varom se i det följande. 

Dentalt -I i mask. subst. synes här tidigare (1922) ha tillförlitligt iakttagits av älvdalingen 
J. Back (ULMA 703), så i bl. a. överdel, sil, fågel, dymmel, tämmel 'lamm', knokle (jfr 
exempelsaml. från Västermyckeläng ovan); dock även, väl onöjaktigt (om ej yngre mål), 4- i 
t. ex. mö/ 'boll'. 
2 1 de två sistnämnda byarna hade jag långt tidigare gjort vissa observationer av tunt -1 i 
mask. subst. (t. ex. 4-'åtkiep/ latstock' Karlsarvet, fåtbd),0 'fattigdom' Månsta), men i allm. 
hade jag tecknat i stol etc. Den särskilda undersökningen nu visade att dentalt / i sådana 
ord hos de äldre är lika regelbundet som i Västermyckeläng, och jag tvingas konstatera, att 
jag åtskilliga gånger hos dessa äldre felaktigt måste ha »hört» 4-, dvs, det yngre uttal som 
jag först mötte och lärde mig. 
3  I best. form har jag dock iakttagit endast dentalt 1, alltså stYylp, didp, etc. (det är mig 
oklart om kakuminalt 1 här förekommer, så som i de östra byarna, varom se nedan). 
Dentalt i i best. form hos yngre kan dock inte betraktas som »bevarat I», eftersom samma 
yngre språk har dentalt 1 framför n även i andra ord, t. ex. mlp 'moln', fem. dat. n¢/ti 
'nålen', mask. nom. skåylp, 'skolan' ,a1,,p'skall han' etc., där de äldre genomgående har-K 
alltså myytn, nOkk, skey.,i4e, skciAr, best. nom, av skåle m. 'framskjutande tak framför 
slåtterbod', std-tri,i20 'skillnad', c/4,24 'skall han' osv. — Jfr LD II s. 54. 
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med dem som enligt Levanders beskrivning råder i byn Åsen öster om 
Dalälven. 

Som vi erinrar oss, kan man av Levanders framställning i LD (II s. 
47f.) utläsa, att älvdalsmålet skall ha genomgående kakuminalt -I i de 
enstaviga maskulinerna. Annorlunda förhåller det sig enligt Levander 
med avledningarna på äldre -il och -u/; i byn Åsen »ligger saken så till, 
att I uppträder efter i, u och y, efter e, ex. évil 'höhävel' 	akksul 
'hjulaxel', ... tiiiirrdyvyl 'tordyvel': dymmbel 'dymling' ...» (LD II s. 
48), dvs. långstavingarna på ä. -il har kakuminalt 1, övriga ord dentalt. 
Av den fortsatta framställningen hos Levander framgår, att Nedansiljan 
och Västerdalarna uppvisar tunt 1 efter i och y, tjockt 1 efter e (ä) och u, 
och att inom större delen av Ovansiljan förhållandena ligger »väsentligen 
till på samma sätt som i n. Älvd.; dock märkas även fall som Evetsberg 
(Älvd.) dymmbel 'dymling', Blyberg (Älvd.) ny'tjyl . 'nyckel' ...». 

Mot bakgrund av Levanders bestämda uppgifter om tillståndet i byn 
Åsen och kanske i synnerhet den — delvis i detalj gående — överensstäm-
melse som synes råda med det övriga Ovansiljan (och långtgående även 
med Nedansiljan och Västerdalarna) i fördelningen mellan 1 och k på 
skilda ordtyper, kunde man känna sig nödgad att utgå ifrån att åsenmå-
lets fördelning tidigare hade rått även i västra Älvdalen och låge bakom 
det nuvarande genomgående dentala -i i maskulina substantiv där. Emel-
lertid tydde flera omständigheter på att den av Levander från Åsen 
uppgivna fördelningen kanske trots allt inte var gammal (bl. a. den 
tydliga utveckling som nu försiggår i de västra byarna och avvikelser 
som iakttagits i östra Älvdalen, t. ex. i Blyberg —jfr strax ovan), och jag 
fann det därför motiverat att undersöka förhållandena även i den östra 
sockendelen. 

Resultatet av undersökningen blev överraskande. 
Med undantag för byn Klitten (se strax nedan) visade sig över hela den 

östra sockendelen samma tillstånd råda som hos yngre i de västra 
byarna: Nom. ack. -4- (ställvis även 4) i alla typer av mask. subst. på -I. 
Så (från söder) i Garberg, Blyberg, Gåsvarv, Mjågen, Holen, Rot, Näset, 
Liden, Loka, Brunnsberg och Åsen. Det heter sålunda här i nom. ack. 
t. ex. (över hela området) stu/94- 'stol', filiyak (Åsen filiye.4) 'fågel', km-
bak 'lamm', Itåttlr 'kittel', nsgAgok 'nyckel', aksiulr 'hjulaxel', (Åsen) ari4 
'eldpall', kv tZ 'rund pinne', baOluZ 'böneman', (Loka) gnOkavailr 'gna-
tig person', (Holen) nidautir 'av halm hopvridet band att hålla samman 
halmkärve med'; i best. form i allm. -k, (delvis närmande sig -40.4  

I Åsen är det tjocka /-ljudet hos somliga så »tunt», att det av den vid målet ovane kan tas 
för dentalt (jfr nedan s. 63). Hos någon meddelare har jag också i förstone tyckt mig höra 
dentalt Ii ord som kittel, kävel (vilket jag i anledning av Levanders uppgifter väl också 
väntade mig), men vid närmare undersökning har det klart framgått att ljudet är ett 4 eller j, 
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I Klitten råder särskilda förhållanden. Maskulinerna har -4- utom kort-
stavingarna på ä. -il och orden på ä. -u/, vilka snarast accentueras som 
sammansättningar och har långt dentalt -1, t. ex. nom, ack. kalv, -p (best. 
dat. -g,m 	obest. plur. nom. Mäler) 'kittel', ,rd, -p (best. dat. 
-4,m) 'eldpall', n~1, -p 'nyckel', kswl (best. dat. Oksiiikm) 'hjulaxel', 
gnåvicl 'gnatig person' skiikiii/, -p (obest. plur. nom. skålcr) 'skakel' .5  
(Om tolkningen av dess former se nedan s. 66 f.) 

Numera möter man alltså ingenstädes i Älvdalen den fördelning av tjockt 
och tunt -1 på olika ordtyper av mask. substantiv, som Levander uppger 
för byn Åsen (om den särskilda uttalstypen -i/ etc. i Klitten se nedan). 
Det har också visat sig föreligga uppgifter, äldre än Levanders, av vilka 
klart framgår att en sådan fördelning näppeligen heller någonsin har 
funnits i åsenmålet. Dessa uppgifter ger samtidigt ett viktigt bidrag till 
tolkningen av de västra byarnas dentala -i i de mask. substantiven. 

År 1880 gjorde Adolf Noreen uppteckningar i övre Dalarna, de upp-
teckningar som ligger till grund för hans Ordlista öfver dalmålet. De 
ingår numera i ULMAs samlingar (acc. 1112: 7 a—d). Noreen besökte 
även Åsen i Älvdalen. Det tjocka /-ljudet här tecknar han oftast d (vilket 
ljud Levander senare fann vara på väg att utbytas mot Z; se LD II s. 45, 
SoS 9 s. 58). Det framgår klart, att Noreen uppfattat dess förekomst 
korrekt; så tecknar han, i överensstämmelse med senare uppteckningar, 
kakuminal it. ex. fem. och neutr. substantiv som fygd 'tvärplanka, 
od 'öl', sauvad 'sofvel', men dental i co66,1 f. 'plogand' (jfr not 6 ovan) 
och adj. dcel 'säker, lugn' (jfr OÖD din). Av största intresse för oss är nu, 
att Noreen tecknar dentalt 1 i de mask. substantiven, inte endast i 
avledningarna med nutida -il, -yl, -ul (ss. ketkl, nytsyl, okul 'ankel'), utan 
också i de enstaviga orden: dal, gugsil 'spigg', tsi/ 'kil', knaul (jfr knul i 
exempelsamlingen från Västermyckeläng ovan), tsygl 'sumpig slåtter-
mark' ,6  my] 'boll af skinn', stugl, syl m. fl. I flera avseenden särskilt 
upplysande är bl. a. följande noteringar: »ugl m. (kulle), ugc4 n. (hål)» — 
märk kontrasten mellan dental och kakuminal (och jfr hol i exempelsaml. 

som — väl att märka — inte kan skiljas från (el. i ord som stol m., hål n., till adv. (til?). 
Hos andra åter är ljudet tydligt kakuminalt (delvis mot d), i maskuliner som kittel etc, såväl 
som i andra ord. Att nutida åsenmål har enbart tjockt -1 i maskulina subst. är alltså fullt 
klart. 
5  Levander har (enl. min mening således onöjaktigt) i Klitten noterat obest. sing. nom. 
ack. Utbl, nffläyl, best. Utan, nygOln, med »huvudton på ultima och lång ultimavokal» 
(LÄ s. 15). 
6  På annat ställe äv. tsy.Tl 'köl'. Kvantiteten här liksom i det följande my.wl säkerligen 
missuppfattad, väl p. g. a. det dentala 1(4'r ev. nedan s. 69 not 2). Alla senare uppteckning-
ar har lång diftong i dessa ord. 
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ovan); «wol m. timmerhög, träskål (pl. waacker)» — jfr motsvarande 
fördelning av /-ljuden i Västermyckeläng etc., se särskilt exempelsaml. 
vål; och »fuga] (emedan r assimil.)», med struket längdstreck under 1, 
tydligt vittnande om att Noreen noggrant iakttagit uttalet. Det enda 
undantaget är twod 'tvål'.7  Dentalt 1 tecknar Noreen också i två svaga 
mask. av typen nagle: knpu,Tkal (jfr knokle i exempelsaml. ovan) och 
spatel 'spegel' ;8  däremot d i umbe,c4 'humle'. 

Tillförlitligheten i dessa Noreens uppgifter synes mig inte kunna ifrå-
gasättas. Riktigheten av hans iakttagelser styrks också av att de så klart 
överensstämmer med dem man i vår tid kan göra i byarna väster om 
Dalälven. Noreen har uppenbarligen i Åsen 1880 mött samma tillstånd 
som råder (hos äldre) i dessa byar: dentalt -I i mask. substantiv på -1 av 
samtliga9  typer. 

Härav blir för det första tydligt, att Levanders uppgifter om en speciell 
fördelning av och 1 på skilda mask. ordtyper i åsenmålet knappast kan 
vara riktiga. 

Levanders uppgifter torde kunna förklaras av följande omständighe-
ter. 

Åsenmålets tjocka / är (åtm. sedan slutet av 1800-talet) delvis »tunt» 
och tenderar mot le.  d. (se LD II s. 44f., SoS 9 s. 39, 48f., 58 och ovan 
s. 61 not 4). Av Levanders uppteckningar framgår, att han haft svårighe-
ter att skilja målets /-ljud åt. Ett par fall av mer generell art skall här 
påvisas. 

Det förhåller sig enligt mina iakttagelser i (nästan hela) älvdalsmålet 
så, att kakuminalt l, som inuti ord (oftast: i ssg) eller i satssammanhanget 
kommer att stå omedelbart före eller efter d eller t (delvis äv. efter andra 
dentaler, vilket här dock kan lämnas åsido) genom partiell assimilation 
övergår till dentalt, t. ex. (nOlrplråt 'liten tyglapp i vilken nålar insticks för 
förvaring', men) nOldOyn 'nåldyna', (nityekgardy 'nagelroten', men) 
nityaltr4gg n. 'nageltrång', (4årokbs 'sysslolös', men) 49nd10.s 'lik-
nöjd, vårdslös' e. d., (Katutlrit9k 'vattenpöl' , men) dlitlik 'smutsig vat-
tenpöl', (oart 44Z €n 'vart skall han?', men) vart ill s,dtu 'vart skall du?', 
al,tg 'jag skall till (att)', (q é 4ite,0 'jag har litet', men) ty 41,Jita0 'jag 
hade litet', kgAlita0 die4 'ett litet hål'.' Förhållandet kan konstateras i det 

7  Om av Noreen rätt uppfattat, vilket ju kan ifrågasättas, kan detta tydas som ett tecken på 
att en förändring börjat inträda i målet redan vid denna tid. — Ett endast skenbart undantag 
är okad 'ankel', av N. säkerligen utlöst ur ssgn ankel-knul (se OÖD); jfr även hos N. okul 
'ankel'. 

Eg. spegle. Jfr Åsen spetia.4, best. dat. spitfrAim (OÖD 8°). 
9  Möjl. med vacklan i typen humle, se strax ovan. 

Evertsberg och Dysberg i v. Älvdalen avviker på så sätt, att kakuminalen kvarstår före 
(men ej efter) d och t, varvid — väl att märka — den följande dentalen delvis assimileras: 
wart 6i4,diuy 'vart skall du?', ig4,40? 'hela tiden' osv. Kvarstående av kakuminalen i dessa 
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"nuvarande åsenmålet, varur fraserna ovan antecknats, liksom i inspel-
ningar (gjorda av ULMA 1948 och 1958) av personer från byn födda 
1870-83. I (så vitt jag kunnat finna) två ord har Levander observerat det, 
nämligen i ssgrna siltapp (OÖD 80; jfr LD II s. 56) och skjortlös (ULMA 
16°). Men eljest tecknar Levander missvisande genomgående i de 
nämnda konsonantmötena, vilka är frekventa i målet, sålunda t. ex. i de 
ovanstående ssgrna, nO4dt.2yn etc. (OÖD 8°), och i samtliga fraser (se 
t. ex. LÄS. 112 r. 6, s. 116 r:11, 18, 26, 28, 37, s. 122 r. 15, 22, 24, 26, 27, 
35, 37). 

I adj. på -ulig- är enligt Levander i dalmålet »endast tunt /-ljud 
iakttaget», t. ex. (Åsen i) Älvd. skaaulig (jämte motsv. från Malung och 
Transtrand) 'för fin' (LD II s. 49). Som emellertid senare tillkommet 
material visar, har Älvdalen utom Åsen tvärtom -k- (egna iakttagelser; jfr 
äv. OÖD fruslig, kuslig), likaså Våmhus, v. Mora och Sollerön (OÖD 
fredlig, kuslig, knåplig, kåtlig; OÖD 8° löslig, skadlig, slekelig, svaglig, 
veglig m. fl.; egna iakttagelser från Våmhus) samt Venjan (— dentalt -1-
?). Nutida åsenmål har kakuminalt 1, vilket belagts också i inspelning 
(ULMA Gr. 2925 B) efter medd. född 1877 (skii0w4k adv.) och helt visst 
är det man skall vänta i älvdalsmålet. I adj. på -elig- (vilka inom Ovansil-
jan synes kända endast från Älvd.) tecknar Levander från Åsen i allm. -4-
(OÖD 8°), vilket överensstämmer med övrigt älvdalsmål (t. ex. sndtehn 
'snabb, kvick' e. d., Karlsarvet m. fl.) och nutida åsenmål och otvivelak-
tigt är det väntade. I vissa ord av denna typ uppger Levander dock 
dentalt -1-, se t. ex. OÖD föslig, gud(e)lig.2  Båda dessa adjektivtyper 
synes vittna om osäkerhet hos Levander i uppfattningen av bymålets !-
ljud. 

Vad gäller maskulinerna på -1, finner man även här vissa tecken som 
tyder på svårigheter att hålla målets /-ljud isär. Då Levander tecknar 
dentalt I i obest. nom, ack. gnosil 'phoxinus' synes detta riktigt, över-
ensstämmande som det är med Noreens äldre uppgift och nutida uttal i 
de västra byarna (se exempelsaml. från Västermyckeläng ovan och jfr 
strax nedan); men det dentala -1- som Levander uppger i sing. dat. och i 
plur. av samma ord (LÄ s. 12) kan knappast vara korrekt (jfr exempel-
saml. ovan; nutida åsenmål har 4). Oriktigt är väl även tunt -1- i plur. och 
sing. dat. i ord som betel 'bett på betsel', tydel 'gettjuder', äril 'eldpall' 
(LÄ s. 12); jfr böjningen av typen äril i Västermyckeläng (se ovan) samt 
Levanders egen uppgift från Åsen: Kkotyl 'mjuk, ej tuggbar kåda': dat. 
43.29e,ffi4m (OÖD 8° görel). 

lägen (med assimilation), sålunda okänt i övrigt älvdalsmål, kan antas ha geografisk 
anslutning söder- och österut inom dalmålet. 
2  Levanders sedessamling från Åsen har i flera fall dentalt 1, där den yngre OÖD 80  har 
t. ex. i söklig, växtlig, ynkling, ändeligt. 
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En vacklan som torde ha faktisk förekomst i bymålet kan ävenledes 
utläsas av Levanders material. Som vi sett, uppger han dentalt -1 i 
avledningarna på -u/ (LD II s. 48). Men i LÄ tecknar han de båda där 
förekommande orden av denna typ, ankel och axel, med -4 (s. 16). I vissa 
enstaviga mask. uppger Levander intressant nog tunt -I, så t. ex. i 
efterleden i det ovannämnda gorrsil, (OÖD 8°) stry/ 'stråle (av vätska, 
eld el. ljus)', to/ 'dumbom' (jfr tö/ i exempelsam-  1. ovan) — således 
överensstämmande med Noreens iakttagelser. 

Levanders uppgifter om en fördelning av 4 och 1 på skilda ordtyper 
synes mig mot denna bakgrund kunna förstås på följande sätt. År 1880 
hade bymålet enligt Noreens iakttagelser allmänt dentalt -I i maskuliner-
na på -1. Numera har det, som vi sett, lika genomgående -4. Under 1900-
talets första årtionden torde tillståndet i Åsen ha liknat det som i våra 
dagar råder i de västra byarna, dvs. dentalt -1 fanns kvar men var på väg 
att ersättas av -4. I detta läge, och med de särskilda fonetiska omständig-
heter som råder i bymålet (jfr ovan), har Levander inte upptäckt rätta 
förhållandet3  utan kommit att generalisera efter historiska linjer. 

Noreens uppteckningar ger även den upplysningen, att tunt -I i alla typer 
av mask. substantiv funnits också i den östra sockendelen, vilket är av 
viss betydelse, eftersom Dalälven eljest inte sällan bildar en tydlig 
dialektgräns inom socknen (jfr LD I s. 36). 

Det har visat sig kunna beläggas, att dentalt -1 i maskuliner för inte 
länge sedan förekommit också i andra byar i östra Älvdalen, där man 
som redan framhållits numera möter endast -k. 1 en inspelning gjord 1949 
(ULMA Gr. 2926 B — 2928 B) har en meddelare från byn Brunnsberg 
sålunda tunt I i de förekommande fallen: N, n Omal ktu9rprcil 'en gammal 
korpral' (observera att /-ljud i även helt sena lånord i målet behandlas 
alldeles som i arvorden, jfr exempelsaml. från Västermyckeläng ovan; 
ordet korpral uttalas i bymålet numera med -44); fo tr4n clig 'för min 
del' ;5  (ack.) dl p 'dalen' (visande på tunt 1 även i obest. form; det nutida 
bymålet har vanl. -4e, i best. nom, ack. i maskuliner som stol, nyckel etc., 
och den aktuella inspelningen har 	i sandhi).6  — Från samma by 
föreligger även en annan uppgift om dentalt -1 i ett mask. subst., nämli-
gen en uppteckning från 1952 av B. Lindén (0AUs dialektordsaml.): up, / 
'mindre höjd, kulle' .7  

3  Jfr ev. mina egna erfarenheter som upptecknare. Se ovan s. 60 not 2. 
4  Jfr Västermyckeläng kurprél — (genuinare) kkarprål, plur. -egur resp. -åkar. 
5  Dock något osäkert då intervjuaren här faller meddelaren i talet. 
6  Att denne meddelare verkligen haft tunt -i i mask. subst. styrks av att han har kort tunt 1 
även i andra ord, t. ex. subst. kärling 'kvinna', killing, adj. gammal. Se härom nedan s. 72f. 
7  Uppgiften kanske dock inte pålitlig, då i målet (väl som ett yngre drag) förekommer ett 
»tunt» Z, som kan ha missuppfattats; material till jämförelse saknas. Man väntade även La-, 
ej u-, i diftongen. För hänvisning till belägget tackar jag f. arkivchefen Helge Lindberg. 

5-822419 Sv. Landsmål 1982 
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I den centralt belägna byn Holen finns minnen av ett tidigare uttal med 
dentalt -1 i maskuliner. Enligt den vederhäftige och minnesgode Anders 
Södersten (f. 1911) sade de äldre (t. ex. farmodern, född 1848, fadern, 
född 1876) här t. ex. my91 'boll' (i grannbyn Näset även iakttaget 

'ungtjur'), pryl 'pryl' (best. dat. pry4m), n llajk ucbl (el. 
-1?) 'en sådan där latoxe', katk/ 'kittel', ortn. gbf4sdypy1 en hölj i 
Rymman, gnizyud 'en som käftar' (betr. flertalet av dessa ord jfr exem-
pelsaml. från Västermyckeläng ovan).8  

Det allmänna utbyte av -1 mot -Zr i de mask. substantiven som i våra 
dagar försiggår i byarna väster om Dalälven har, som uppgifterna från 
Åsen, Brunnsberg och Holen visar, uppenbarligen ägt rum också i den 
östra sockendelen — endast något tidigare. I ljuset härav skall förhållan-
dena i byn Klitten ses, där som redan framhållits maskuliner av vissa 
typer faktiskt har dentalt 1: katil 'kittel', alcsail 'hjulaxel' etc. (se ovan s. 
62). 

Uttalstypen ifråga avviker som synes från övrigt älvdalsmål. Det 
kunde se ut som om den fornspråkliga nominativformens -11 här vore 
bevarat (se nedan). Detta är dock knappast möjligt. Klittenmålet skiljer 
sig eljest inte nämnvärt från övriga bymål; det har t. ex. i likhet med 
dessa förkortat ä. långt n i ändelser (t. ex. fårin 'uttröttad', eg. faren, 
nom. slattm 'svansen (på t. ex. får)'). I stället torde det förhålla sig så, att 
bymålet har behandlat avledningsändelserna (nutida) -il, -yl, -ul på sam-
ma sätt som allt älvdalsmål (dock i synnerhet just i den östra sockende-
len) behandlar vissa andra avledningsändelser, nämligen snarast som 
senare leder av sammansatta ord. Om denna företeelse skriver Levander 
i LD (s. 84 f.) bland notiser om kvantiteten i ej huvudtoniga stavelser: »I 
Älvd. uppträder utpräglad längd hos antingen vokalen eller konsonanten 
i ett stort antal med stark biton försedda avledningsändelser, ex. marrk-
näö 'marknad', ... syss1c4n 'syskon', tjiijäar 'tjäder', ... twerrennd 
'avtagande måne', Uliggg 'käring', fjäärauggg '(socken-, bröd-)fi ärd-
ing'. » Det torde snarast vara i best. nom. ack. katiltt etc. (där sålunda 1 
följs av konsonant), som anslutningen till den av Levander nämnda 
uttalstypen har skett och längden hos -1 i dessa maskuliner uppkommit, 
en längd som alltså enligt min mening inte har kvarstått ograverad 
alltsedan fornspråklig tid. Det är dock möjligt — och kanske mest tillta-
lande att tänka sig — att typen kåta uppkommit medan något av /-ets 
längd i den fornspråkliga nominativformen ännu funnits kvar i ordtypen 
(jfr nedan s. 69 med not). Å andra sidan synes detta knappast vara en 

8  Hans eget uttal i dessa ord är med 4. (jfr ovan). — Det är av flera skäl klart att Söderstens 
uppgifter är helt tillförlitliga. Märk bl. a. att han understryker att »dubbel-N, dvs. dentalt 1, 
inte förekommit i t. ex. filr 'järnfil', skak 'skål' — alltså femininer. Jfr även nedan s. 73. 
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nödvändig förutsättning för den nutida formen; denna torde lika väl 
kunna återgå på en form med kort tunt -1. 

Förhållandena i Klitten bestyrker uppgifterna från Holen om tidigare 
dentalt -1 i mask. substantiv i denna del av Älvdalen. Medan substitu-
tionen av l mot 4- i grannbyarna drabbat alla ordtyper (så att det nu heter 
även kat, eiksuik etc.) har i Klitten typerna kittel och axel p. g. a. 
bymålets långa -1 i hithörande ord ej deltagit i utbytet av 1-ljud — och 
vittnar nu om det äldre tillståndet i denna sockendel. 

De föreliggande uppgifterna från både den västra och den östra delen 
av socknen liksom den tydliga utvecklingsgång som kan iakttas säger oss 
således, att i hela Älvdalen har rått samma tillstånd vid de mask. 
substantiven på -1 som i nutida (äldre) mål i de västra byarna.9  

Det har sålunda visat sig, att det dentala -1 man nu finner hos de mask. 
substantiven på -1 i de västra byarna i själva verket är en arkaism i 
älvdalsmålet. Någon tvekan om hur detta dentala -1 skall tolkas historiskt 
kan knappast råda. 

Som vi tidigare sett, är i Västermyckeläng etc. det dentala l-ets före-
komst i paradigmet begränsad till nominativ och ackusativ sing. Detta 
förhållande blir avgörande för tolkningen. Enligt min mening är formen 
med tunt -1, t. ex. stue/ 'stol', den regelbundet utvecklade och till nutiden 
bevarade fornspråkliga nominativformen, där ändelsekonsonanten — i 
motsats till i alla övriga former inom paradigmet — bör resultera i just tunt 
1. Att det verkligen förhåller sig så skall jag nedan söka visa. 

Enligt en välkänd ljudregel assimilerades under urnordisk tid palatalt r 
(R) med ett föregående / till il (efter kort stamstavelse i Västnorden dock 
endast delvis); se t. ex. Noreen Aisl. Gr. § 277, dens. Aschw. Gr. § 238. 
Ett maskulint substantiv som stol får i nom. sing. utvecklingen *stö/R 

9  Adolf Noreens uppteckningar från centrala Älvdalen torde ytterligare bestyrka detta. 
Detta gäller visserligen knappast hans primäruppteckningar från Östermyckeläng (ULMA 
1112: 7 d), även om dessa visar 4 	Ar i mask. subst., då Noreen här inte synes ha helt 
tillförlitligt iakttagit fördelningen mellan målets 1-ljud. Men i hans Ordlista öfver dalmålet 
upptas ett antal maskuliner på -! som saknas i primäruppteckningarna och därför bör återgå 
på de upplysningar som Noreen »i Upsala inhämtat af eleven vid folkskolelärareseminariet 
Lars Ås från Rot by i Älfdalen» (a. a. s. 226), och dessa maskuliner visar övervägande 
dentalt -/, t. ex. axel, del, gaffel, häl, rna!, nyste!, skyffel (dock i några fall -k, t. ex. kål, 
muffel), vilket torde vittna om det äldre tillståndet. 

Äldre källor rör. älvdalsmålet ger tyvärr inga upplysningar av vikt för det här behandlade 
problemet, då olika 1-ljud ingenstädes särskilt betecknas. Ett undantag är möjl. P. Holm-
bergs ordlista från 1760-talet (om vilken se Björklund s. 47 ff. med hänv.), av vars 
beteckningssätt kanske kan utläsas dentalt -Ii mask. subst.; det synes dock inte nödvändigt 
att här ta upp frågan. Den förste som helt säkert avsett att särskilja tjockt och tunt / är Carl 
Säve som gjorde uppteckningar av älvdalsmål 1843, 1849 och 1850, men hans beteckning är 
så inkonsekvent att ingenting kan byggas därpå. 
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> ställ (fisl. stöll). Jfr härmed ack. sing.: urnord. *stöld" > stöl (fisl. 
stöp. Isländskan bevarar alltjämt i ord av denna typ en särskild nomina-
tivform: stöll; jfr ack. stöl. 1 fornsvenskan kommer motsvarande nomi-
nativformer normalt inte till synes, eftersom konsonant i regel inte 
dubbelskrivs i slutljud. I vissa källor framträder de emellertid klart, t. ex. 
i Östgötalagen, där ordet träl i nom. konsekvent skrivs firwll, i ack. lika 
konsekvent fircel (se E. Olson, Östgötalagens ljudlära § 46). 

Dessa nominativformer genomgår redan i fornsvenskan en viktig 
kvantitativ förändring. I regel förkortas nämligen under fsv. tid, väl 
ovisst hur tidigt, lång vokal framför lång konsonant (och de flesta konso-
nantgrupper); se Noreen Aschw. Gr. § 90, WesAn Sv. språkhist. § 38. 
Härigenom uppkommer t. ex. nysv. natt < nätt, gott (av god), trött < 
/vikter, plur. gäss, löss, möss < giss, lyss, myss, rykta < rata. Den 
regelrätta utvecklingen av fsv. lång vokal framför -Il visas i nysvenskan 
av t. ex. interj. hell, egentligen mask. nom. av adj. hel, isl. hej!! (se 
SAOB hell interj. med hänvisn. till det eg. identiska hell adj. 2, Hellquist 
hell, WesAn a. st.) och adj. säll av fsv. mask. nom., motsvarande fisl. 
sill; jfr no., ä. da. sil (se Hellquist säll). Resultatet av denna utveckling 
skulle således för nominativformen av maskuliner som träl och stol bli 
nysv. *träll, *stoll (det senare ev. uttalat med å-vokal, om nämligen 
förkortningen varit tillräckligt tidig; jfr gott n.). Sådana former är veterli-
gen inte kända från nysvensk tid. I  Ett viktigt skäl härtill är givetvis, att 
de starka maskulinerna i största utsträckning över så gott som hela 
språkområdet har givit upp den särskilda nominativformen till förmån 
för ackusativen (se WesAn a. a. § 136, Hesselman i Nysv. stud. 1931 s. 
201 if.). Men till detta kommer, att nominativer som *stöll  redan tidigt 
måste ha befunnit sig i ett utsatt läge på grund av sin från alla övriga 
former i paradigmet, stök-), markant avvikande kvantitetstyp. 

Mot bakgrund av den just skildrade fsv. kvantitetsutvecklingen kunde 
det te sig uteslutet att älvdalsmålets stu9/ 'stol', al 'häl' etc. (med lång 
vokal) vore regelrätt utvecklade ur de fornspråkliga nominativformerna. 
Emellertid har kvantitetsutvecklingen i älvdalsmålet varit en helt annan 
än i större delen av det svenska språkområdet för övrigt. Överlång 
stavelse är i målet (liksom i flera andra dalmål) i inte ringa utsträckning 
bevarad; se LD I s. 75 ff. Det heter sålunda t. ex. (a. st.) fyödd 'född', 
/diss 'slåss', trätt 'trött' grått 'grått', (a. a. s. 243) sitt 'sett', (a. a. s. 78) 
ryökta 'rensa', (egen uppt.) kagd 'sänka' e. d. (se Torp Lagd). I de fall 
då förkortning skett är det mera sällan vokalen som drabbats, t. ex. geistt 

En inventering av i synnerhet dialekternas ordförråd kunde möjligen bringa något i 
dagen. — Möjligt är, att bakom en del fsv. skrivningar med -II, såsom det ovan ur 
Östgötalagen citerade proll, i själva verket ligger ett uttal med kort vokal. Jfr Zetterholm 
1939 s. 27. 
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'gott' (OÖD god), bynn 'byn' (LD I s. 77), sjynn 'sjön' (i vissa byar, i 
andra: sjkin (LD II s. 178); jfr även t. ex. sniy,on 'snön'), jemm(p)ta 
'insamla, plocka' (OÖD hämta; jfr fsv. Um); det vanliga är förkortning 
av konsonanten, t. ex. njt 'natt' (LD I s. 76), plur. gYsar 'vildgäss', 
köysar 'löss', möydar 'möss' (med analogiskt tillfogat -ar; ang. dift. av 
ä. '-'37 se LD I s. 196 ff.), Sw?tz 'Sven' (LD I s. 209; nasalteckn. där 
uteglömt) < *Swäinn. Det synes därför knappast kunna råda någon 
tvekan om att fornspråkliga nominativformer som *ställ, h,t1I i det nutida 
älvdalsmålet bör motsvaras av former med bevarad lång vokal. Vad 
gäller längden hos 1-ljudet så torde denna med tanke på målets ålderdom-
liga kvantitetsförhållanden (jfr ovan) ha bevarats länge, kanske mycket 
långt fram i tiden. Den dentala kvaliteten hos -Il bör därför kvarstå.' 

Slutsatsen blir således, att Västermyckelängs (m. fl. byars) stel, al ter 
sig som regelbundet utvecklade ur de ovan anförda fornspråkliga nomi-
nativformerna. 

Att det, som jag hävdar, verkligen är den gamla nominativformen som 
här fortlever, finner man en bekräftelse på i alltjämt levande mål inom 
området i västra Älvdalen med tunt -1 i de mask. substantiven. 

I Västermyckeläng och Evertsberg har adjektiven på -1 i nominativ 
maskulinum dentalt 1, men i övriga former k (utom i det här ovidkom-
mande neutr. sing. nom. ack., om vars tunna 1 framför t se LD II s. 56). 
Adj. hel heter således i nom. mask. kg,./. Jfr nom. fem. lt. Jfr vidare 
(med 4) t. ex. sing. mask. dat. ightim, ack. ekzn, fem. ack. i9,4-a, plur. 
mask. fem. nom. kirar etc. (jfr LÄ s. 45f.). Denna fördelning av 1-ljuden 
i paradigmet visar samtliga adjektiv (även lånord) på -I; sålunda i sing. 
nom. t. ex. ful fayl m.: faylr f. 'som har en bister uppsyn' e. d.; snål snol 
m.: sno4- f.; säll sal m.: sak f. 'glad och förnöjd, lycklig (efter utstånden 
vedermöda e. d.)'; ihål itl (Evertsberg 1vi419/) m.: iitok (Evertsberg 
ivt'kek) f. 'ihålig'; gammal gOmol m.: gOmolr f. (om böjningen av detta 
ord f. ö. se LÄ s. 49); enkel fagkal m.: fagkalr f. 

Denna skillnad i nominativ 1  -1 i mask:, -1r i fem. — upprätthålls (med 

2  I själva verket torde den gamla längden i någon mån alltjämt kunna spåras i uttalet. Som 
framgått har jag i allm. tecknat kort 1. Men (åtm.) vad gäller de nutida enstavingarna har jag 
inte sällan tvekat om kvantiteten hos I i den obest. formen och ibland uppfattat halvlängd 
e. d., t. ex. to/ 'dumbom', ,yol (eller y./ ?) 'storvuxen karl' m. m. En noggrannare under-
sökning, ev. instrumentell, kunde kanske ge säkrare besked. — Jfr ev. ovan om förhållan-
dena i byn Klitten. 

Nu synes det ju uppenbart, att det dentala -1 som av de yngre generationerna ersätts med 
-k av dessa uppfattas som kort, eller i vade fall inte identifieras md det långa I i ord som kall 
'man', kulla 'flicka'. Men för identifikationen med kort 1 torde det räcka med att -I inte 
konstant uttalas med (någon) längd; i best. -lp är väl dessutom 1 alltid kort. En parallell 
synes mig kunna föreligga it. ex. adj. farlig. Detta uttalas i allm. fiAlpn eller fåk, med åtm. 
viss längd hos I, men även uttal med kort I torde förekomma (så enl. OÖD), vilket väl är 
förklaringen till det i yngre språk iakttagna (om än mindre vanliga) 441n. 
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fullständig konsekvens) nu endast av tämligen få äldre i de nämnda 
byarna. Andra tillämpar regeln mer eller mindre konsekvent. Upplös- 
ningen går vanligen i den riktningen, att -k används även då subjektet är 
maskulint; hos yngre är -1r allenarådande. I övriga byar väster om Daläl-
ven synes (enligt hittills gjorda undersökningar) skillnaden mellan mask. 
och fem. i nom, vara upphävd; men förhållandena (vanligen -4- i både m. 
och f. men även -I, åtminstone i vissa ord, och i något fall spår av 
genusböjning) talar tydligt för att konsekvent skillnad mellan m. och f. 
upprätthållits i sannolikt alla byarna av en nyligen bortgången genera-
tion. 

I ett fall är sådan genusböjning tidigare iakttagen i Älvdalen, nämligen 
av Levander i ordet gammal i det östligt belägna Klitten (se LÄ s. 49, 
LD II s. 49, 204); numera möter man där endast -k i både m. och f. F. ö. 
har enligt Levander i Älvdalen (dvs. byn Åsen) generaliserats, i några 
ord dock -1 (se LD II s. 47f., 49). Att skillnad mellan m. och f. i nom. av 
adj. på -I i sen tid förekommit även i socknens östra del antyder dock 
(utom förhållandena i Klitten) den maskulinform på dentalt -Ii gammal, 
som belagts i den ovan s. 65 nämnda inspelningen från Brunnsberg. 
Genusböjningens försvinnande torde delvis, kanske huvudsakligen, bero 
på det allmänna utbyte av l mot k, som påvisas nedan s. 72 ff. 

Utanför Älvdalen är mig veterligen en motsvarande genusböjning av 
adj. på 4 (med olika /-kvalitet som skiljemärke mellan mask. och fem.) i 
nynordiska mål känd endast från Island. 

Adjektivböjningen i Västermyckeläng och Evertsberg nom. mask. kg, l: 
fem. • bo,yr (liksom ack. mask. klren etc.) svarar fullständigt mot den 
fornspråkliga (och alltjämt isländska) böjningen heill: heil (ack, mask. 
heilan). Det långa 4 i mask. har uppkommit genom urnordisk assimila-
tion av *4R, på samma sätt som i nom. av maskulina substantiv på -1; se 
s. 67f. ovan och där anf. litt. Mask. nom. kg  fayl osv. i Västermyckel-
äng och Evertsberg bestyrker således tolkningen av substantivformerna 
stue/ 'stol', al 'häl' etc. som regelrätt utvecklade fornspråkliga nomina-
tivformer. 

En närmare granskning av de mask. substantivens former på dentalt -I i 
Älvdalen visar, att dessa till största delen regelrätt svarar mot fornspråk-
liga nominativformer; det gäller då dels de långstaviga enstaviga av 
typen stol, dels avledningarna på äldre -il (nutida -al, -kl, -yl) och -u/. 
Men några undantag finns. Ett klart sådant är givetvis (de få) orden av 
typen nagle, humle, vilka först genom likvidaapokope fått slutljudande I 
(se böjningsexemplen från Västermyckeläng ovan och där anf. litt.). 
Dessa har uppenbarligen analogiskt, möjligen i tämligen sen tid,3  anslu- 

3  Jfr ev. att Noreen från Åsen uppger kakuminal i humle (dock v. s. a. dental i knokle och 
spegle). Se ovan s. 63. 
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tits till övriga maskuliner på -1 (av vilka typen dymmel visar största 
likheten). 

De nutida formerna i nom. ack. av de två historiskt kortstaviga dal och 
köl (dal, 15y91, se böjningsexemplen från Västermyckeläng ovan) kan 
inte vara direkta motsvarigheter till fornspråkliga nominativformer. Man 
väntade sig *dal, *j4y91 < dal! etc. (se Noreen Aschw. Gr. § 383 1 d).4  
Målet har uppenbarligen här inte förmått upprätthålla en kraftig kvanti-
tetsmotsättning inom paradigmet (nom. *dal, obest. dat. d'akk, plur. diam 
etc.); nominativen har anpassats efter övriga former, kanske snarast 
efter stavelseförlängningen i ack. (Vak). 

Något ovisst är det slutligen hur det tunna -I i (de fåtaliga) orden av 
typen fågel skall bedömas, i vilka -1 tidigare följt omedelbart efter 
konsonant. Enligt vedertagen mening förkortas 11 < IR efter annan kon-
sonant redan fornspråkligt, t. ex. karl < *karll (se Noreen Aschw. Gr. 
§ 238, 241, dens. Aisl. Gr. § 283, Wessen Sv. språkhist. § 17). En äldre 
nom. fughl med på detta sätt förkortat -I skulle i älvdalsmålet givetvis ge 
en nutida form med -4- (jfr iiyak n. 'hagel' etc.). Och det nutida flityal 
kunde då i och för sig mycket väl förstås som en sekundär, ev. ung, 
analogisk form efter andra maskuliner på -1; jfr om typen nagle ovan. 
Enligt mitt sätt att se är det emellertid sannolikare att en — väl »ljudlags-
enlig» — nominativform med -k aldrig har utvecklats i målet. Analogi-
trycket från övriga maskuliner med (långt) dentalt -1 i nominativ bör ha 
varit starkt nog att hindra detta. 

Därmed torde den inledningsvis ställda huvudfrågan, hur dentalt -1 i de 
maskulina substantiven i älvdalsmålet skall förstås, ha blivit besvarad. 
De delvis överraskande resultaten av undersökningen ger emellertid 
upphov till två nya frågor, som det ter sig naturligt att här söka besvara. 
För det första har det ju kunnat konstateras, att i bymålen med dentalt -1 
i maskulinerna nominativformen kommit att användas även i ackusativ 
och trängt ut dennas särskilda form (som skulle ha -k av ä. kort -I; se 
ovan s. 67f.). Man frågar sig givetvis varför och när detta har skett. 
Vidare krävs en förklaring till det -k, som enligt den föregående fram-
ställningen går segrande fram i det nutida älvdalsmålet. 

Frågan om kasussammanfallets orsak(er) och ålder har emellertid visat 
sig kräva en mera ingående undersökning, varför den inte kan tas upp i 
detta sammanhang. På en punkt vill jag dock beröra frågan, nämligen där 
den har samband med tolkningen av det nyss nämnda -k. 

Som framgått av det föregående har i större delen av älvdalsmålet 
maskulinerna på -1 numera i nom, och ack. -k. Den närmast till hands 

Någon anledning att utgå från västnordiska former som dalr etc, finns inte. Om dalmå-
lets klart östnordiska prägel se LD 1 s. 44f. 
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liggande (och dessutom mycket tilltalande) förklaringen av detta -k kun-
de tyckas vara, att det härrör från den gamla ackusativen (vilket formellt 
otvivelaktigt är fullt möjligt, jfr här ovan), dvs, den form som synes ha 
segrat i övriga skandinaviska mål med kakuminalt / (jfr ovan). Likafullt 
är en sådan förklaring enligt min mening knappast möjlig. De viktigaste 
skälen torde ha framgått redan av den föregående beskrivningen av 
tillståndet inom älvdalsmålet och kan sammanfattas så: Någon böj-
ningsskillnad nom. -1: ack. -1r hos maskulinerna (eller någon växling 
mellan -/ och -k som kunde tolkas som en rest av en sådan böjningsskill-
nad) har ingenstädes kunnat iakttas inom målet. Den äldre generationen i 
de västra byarna har dentalt -/ i båda kasus. De yngre i samma byar 
ersätter genomgående de äldres -/ med -k. Samma generella utbyte av 
nom. ack. -/ mot -k har ägt rum också i östra Älvdalen, endast något 
tidigare; det är klart betygat från Åsen och Brunnsberg, och tillförlitliga 
uppgifter om äldre -/ för det nutida -b- föreligger också från det centralt 
belägna Holen.5  Man kan tillägga, att om de östra byarnas nutida nom. 
ack. -1r i maskulinerna faktiskt vore den gamla ackusativformens, skulle 
kasusutjämningen här ha gått i omvänd riktning mot i övriga byar, där 
som vi konstaterat nominativen trängt ut ackusativen. Att två varandra 
rakt motsatta tendenser av denna art skulle ha slagit igenom intill varan-
dra inom samma socken vore knappast tänkbart. 

Men varifrån har då det nutida nom. ack. -k i maskulinerna kommit? 
Det levande målet i de västra byarna torde — återigen — kunna bidra till 
svaret. 

Det förhåller sig nämligen så, att de yngre generationerna här ersätter i 
princip varje kort dentalt / i de äldres språk med 1r, alltså inte endast i 
mask. substantiv (och mask. nom. av adj. på -/).6  De äldre har kort, tunt 
/ (av tidigare 11, i sin tur av skiftande ursprung: il, rl, öl) i bl. a. följande 
ord (utöver mask. subst. och adj. på -1): yåltgg m. 'välling', kaltgg f. 
'kvinna, hustru', gilpgg m. 'killing'; fal adv. 'då, ju' e. d. (sannol. < 
fulla, se Björklund s. 132f.), mihymaä adv. 'ibland' (—milzymao — 
milmaa, båda mindre vanl.), mk/Q prep. 'mellan' (obetonat). Samtliga 
dessa ord uttalas av yngre generationer med 4-, alltså ktålrigg etc., fak, 
mikiuma0 (—mikma0, mindre vanl.), nuk (men betonat mi/Q, liksom 
hos äldre).7  Viktigt är konstaterandet att /-ljuden i de skilda typerna följs 

5  Märk även att byn Klitten i vissa maskuliner har dentalt -1, och då i både nom, och ack. 
Se ovan s. 62. 
6  Jag bortser här från sådant dentalt 1 som beror på ställning intill d och t (m. fl. konsonan-
ter). Se ovan s. 63f. 
7  Av andra fall bör särskilt nämnas (p. g. a. den starka konsekvens i utbytet av /-ljud som 
det visar) inf. bdsla 'kunna, ha tillfälle att' m. m. (se OÖD bälla), som i obetonad ställning 
och med därför kort 1 iakttagits i formen bak (jfr hos äldre: bal), t. ex. tar tåld a bak eddas 

tn k 04ingim skbja 'hur skulle allt kunna bevaras (eg. hållas) i ditt huvud!' (Karlsarvet). 
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åt, m. a. o. att de personer som har k i ord som de ovan redovisade har 
också i de mask. substantiven (liksom omvänt hos de äldre dentalt I i de 
ovanstående orden korresponderar med dentalt -Ii maskulinerna); de få i 
en mellangeneration som vacklar i sitt språkbruk kan inte ändra den 
klara bilden. 

Av stort intresse är nu förhållandena i den östra sockendelen. Det har 
visat sig, att här samma tillstånd råder som hos de yngre i de västra 
byarna: genomgående kakuminalt 1 i ord som de ovan exemplifierade. 
Sålunda har antecknats t. ex. yalrigg, käkgg, fak (Åsen MO, milt-tama° 

mikma° (äv.  . milma°, men då med långt 1). Men tunt 1 i dessa ord — 
alltså det otvivelaktigt äldre tillståndet — har för inte länge sedan funnits 
också i denna sockendel. Levander uppger således från Åsen dentalt 1 i 
killing, kärling 'kvinna', välling (och övriga ord på nutida -ung), likaså i 
mellan prep. (dock även 4, se LÄ s. 102), -1 — -4 i adv. fulla (OÖD 8°); 
dvs, målet visar här samma övergångsstadium som hos maskulinerna på 
-1 (se i det föregående). Vidare har det intressant nog visat sig, att den 
meddelare från byn Brunnsberg, hos vilken i en inspelning iakttagits tunt 
-1 i maskulina subst. (se ovan s. 65), har tunt kort 1 också i andra ord, 
t. ex. Ulm,  'kvinna', j5ilin(i3tn 'killingen', fal adv.; märk även mask. 
nom. Omal 'gammal' (jfr ovan s. 69f.). Kort tunt li mask. substantiv och 
i andra ord följs alltså här åt liksom hos äldre personer i de västra 
byarna. På samma sätt förekom förr i byn Holen enligt den tidigare 
nämnde meddelaren dentalt 1 inte endast i maskuliner på -1 utan också i 
t. ex. gigg 'välling', ka/tgg 'kvinna', biltgge ack. 'tvillingarna' ,8  
miliamaa 'ibland'. 

Dessa senast redovisade iakttagelser från östra Älvdalen synes mig 
bekräfta vad redan förhållandena i de västra byarna klart givit vid 
handen: nom. ack. -k i de mask. substantiven i nutida älvdalsmål är (icke 
uppkommet genom en kasusutjämning till förmån för ackusativen, utan) 
resultatet av en ljudsubstitution, genom vilken kort tunt I i alla ord, där 
det förekommer, ersatts med tjockt 1. 

Som framgått av redogörelsen ovan är denna substitution ung i målet, 
också i den östra sockendelen. Efter två sagesmän från det centralt 
belägna Näset, födda 1867 och 1868, har i inspelningar (ULMA Gr. 7 A, 
8289 A-8294 A) iakttagits enbart k i såväl mask. substantiv som andra 
ord där äldre i västra Älvdalen har tunt 1 (t. ex. ödiar 'ådal', pm4e, 
'himlen', -yakin4tn 'vällingen', fair adv., miktuma0 adv.). Men enligt 
den tidigare nämnde meddelaren i grannbyn Holen förekom dentalt 1 i 
sådana ord ännu hos personer födda på 1870-talet (jfr ovan s. 66). 
Tillsammantaget synes mig materialet ge vid handen, att utvecklingen 

8  Numera bjbmgcer (eg. nom.). Jfr OÖD bil/ing. 
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tagit sin början tidigast under 1800-talets förra hälft och kanske snarast 
först vid århundradets mitt. 

Man frågar sig givetvis om det är möjligt att påvisa någon orsak till 
denna substitution. Några överväganden skall här göras. 

Någon motsvarighet till det älvdalska generella utbytet av kort dentalt 
1 mot kakuminalt träffar man inte annorstädes inom dalmålet; överallt 
(frånsett givetvis de områden som saknar Zr) förekommer kort dentalt och 
kakuminalt /jämsides. I Älvdalens grannbygder i Ovansiljan har sålunda 
de (nutida eller tidigare) enstaviga mask. substantiven -4-, medan avled-
ningarna på ä. -i/ så gott som uteslutande och de på ä. -u/ till övervä-
gande del har tunt -1; vidare finner man med endast enstaka undantag 
tunt 1 i t. ex. fulla adv., mellan prep. (OÖD 8°). Emellertid har flera 
ovansiljansmål i större eller mindre utsträckning infört 4- för tidigare kort 
tunt I (av ä. Il, rl m. m., se ovan s. 72) i substantiv på nutida -ung (jfr 
härom LD II s. 48). Så Våmhus (delvis), västra Mora (övervägande), Ore 
samt (i ordet välling) även Venjan (OÖD bil/ing, killing, käring, OÖD 8° 
skilling, välling).9  Det kan kanske därför inte uteslutas, att det är tjockt / 
i just denna ordtyp som spritt sig till Älvdalen, i så fall naturligen från 
centralbygden Mora; substitutionen kan så i älvdalsmålet ha spritt sig till 
andra ordtyper. Men utvecklingen i Älvdalen synes mig också ha kunnat 
starta oberoende av impulser utifrån. Att det allmänna utbytet av kort / 
mot 4- under alla omständigheter är rent internt älvdalskt framgår klart av 
jämförelsen med grannmålen. 

Substitutionen framstår vid närmare påseende som fullt naturlig. Det 
korta tunna /, som ersätts av Zr, har i samtliga fall uppkommit av ett äldre 
långt 1;1  tidigare fanns i målet inget kort tunt / (målet har ju sedan 
gammalt k också i uddljud). Detta sålunda nya tunna I förmår uppenbarli-
gen inte hävda sig mot det vida frekventare k. Genom substitutionen av 
kort dentalt I återställs, kan man tillägga, den tidigare ordningen: långt / 
är tunt (dentalt), kort / är tjockt (kakuminalt).2  

Som det föreliggande materialet visar, har substitutionen av kort 
dentalt / uppstått i östra Älvdalen, snarast i de centrala byarna vid och 

9  För värdefulla uppgifter rör. uttalet i Östnors och Öna byar i Mora av dessa och andra 
ord med 1.—lr tackar jag Östnors byalag och särskilt dess ordförande, lektor Sked Anders 
Aronsson. 
I  Jfr den föregående framställningen. Här bortses från maskulinerna med analogiskt 
dentalt /, typen nagle (ev. m. fl.), se ovan. 
2  Dessa förhållanden i älvdalsmålet synes mig tala för att kakuminalt lär en (relativ) nyhet 
i målet (och det övriga Ovansiljan). Saken kunde — schematiskt — förstås så: När tendenser 
till kakuminal från centralare delar av Sverige — där kakuminalt / är begränsat till vissa 
(fonetiskt gynnsammare) ställningar — når Ovansiljan, kommer det nya ljudet att radikalt 
insättas som kort 1-ljud i alla ställningar, inklusive uddljud. 
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närmast norr om kyrkan. Härifrån har den spritt sig, först till övriga byar 
i den östra sockendelen, sedan också till byarna väster om Dalälven, där 
det äldre tillståndet dock alltjämt påträffas. 
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SUMMary 

Gunnar Nyström, On masculine nouns in -I in the Älvdalen dialect of Dalecarlia 
The author describes and discusses an occurrence of dental 1 in the dialect of the 
parish of Älvdalen in Upper Dalecarlia, an occurrence which he discovered 
during the 1970's. 

In the western part of Älvdalen the masculine nouns in -1 (which mainly 
consist of early monosyllabic words and derivations of primitive Norse -ila- and 
-ula-) have in the older dialect dental / in the nominative and accusative singular, 
cacuminal 1 (k) in other forms (dative singular, all plural forms), thus for example 
nom. and acc. sing. ä/: dat. äke Stand. Sw. häl 'heel'. This distribution is shown 
by the author to have been prevalent all over Älvdalen not very long ago; 
however, the dialect has nowadays predominantly lr in all cases. (According to 
the author, no special distribution of -1 and -1r for different historical word-types 
reported by L. Levander, an earlier investigator, has ever existed in the dialect.) 

The form with dental / is according to the author the regular equivalent of the 
early nominative form which had il < primitive Norse 	e.g. h,W1 (Old Icel. 
h11) <*h&1R. Length in the -1 of the nominative förrn has remained in the 
Älvdalen dialect until quite recently (and can to some extent still be traced in the 
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pronunciation), which explains the present dental quality. Cf that the earlier 
short 1 regularly gives cacuminal 1, e.g. in the dative äke =Old Icel. 
Adjectives in -I constitute a confirming parallel, having in one part of western 
Älvdalen dental 1 in the masc. nom, and cacuminal 1 in the other forms; cf for 
instance nom. masc. le!: fem. ieG-= Old Icel. heill: hej!. 

The nominative form ä/ etc. (ending in dental /) is unique within the Nordic 
area with cacuminal I, and even outside this area the equivalent is rare; usually 
the old accusative has been generalised. The Älvdalen dialect has in the mascu-
lines discussed in this article generalised the nominative at the expense of the 
accusative; the author does not in this paper go into the reason for this. 

The general cacuminal -1 in the masculines (åk etc.) in the younger Älvdalen 
dialect is due to a sound-substitution by which the short dental 1 in all words 
(among others masculines in -1) where it exists in the older dialect, has been 
replaced by the cacuminal I. 

The distribution of the 1-sounds in the Älvdalen dialect and the development 
which can be noted indicate that cacuminal I is relatively recent in Ovansiljan 
(Upper Dalecarlia). 



Hållnäsmål 
Utskrift av en uppländsk inspelning 

Av Rune Västerlund 

Den text som här skall framläggas tillhör en av ULMA:s allra äldsta 
inspelningar. Den togs upp på skiva vid en av de tidigaste resorna med 
den grammofoninspelningsapparatur som inköpts våren 1935. Upptag-
ningen gjordes den 2 augusti 1935 av Folke Hedblom och Manne Eriks-
son i prästgården i Lövsta bruk, och som kontaktman medverkade 
komministern i Österlövsta, Erik Arnland. En redogörelse för inspel-
ningssituationen ges av Hedblom i SvLm 1978/79, s. 124f. 

Sageskvinnan heter Johanna Karlsson och hör hemma i södra delen av 
Hållnäs socken. Hon är född 1851. Hennes dialekt uppges vara »sär-
sockenmål», dvs. ett mål påverkat av forsmarksmålet och österlövsta-
målet. Hon har tillbringat hela sitt liv i Hållnäs sn och båda föräldrarna 
är också från socknen, varför hennes mål torde vara tämligen represen-
tativt för det äldsta språkskiktet i denna del av Hållnäs på 1930-talet, 
särskilt som hon tycks ha varit ganska omedveten om mikrofonens 
närvaro under samtalet och följaktligen opåverkad av denna. 

Johanna Karlssons identitet har tyvärr inte kunnat fastställas med full 
säkerhet. ULMA:s register upptar endast namn och födelseår. Hjördis 
011ongren uppger i sin uppsats (ULMA 12627) att Johanna Karlsson är 
född 1851 i Göksnåre utan att ange källa för uppgiften. Vid förfrågan hos 
pastorsexpeditionen i Hållnäs och hos äldre personer från Göksnåre och 
kringliggande byar har det dock ej kunnat klarläggas vem denna kvinna 
skulle vara. Möjligen kan det vara den kvinna som i död- och begrav-
ningsboken för Hållnäs församling står upptagen som död 1/11 1936, 
brukare Carl Erik Carlssons änka, Johanna Matsson, boende i Kärven 
hos Johan Martinelle och född i Kärven 21/9 1851. Kärven är en by som 
ligger strax väster om Göksnåre. Att döma av kvinnans berättelse om 
slåtter, där platser som Skaten, Vavd och Årböle nämns, tycks det dock 
närmast vara förhållandena i Göksnåre som avses. 

Den senare delen av inspelningen, ULMA Gr 54 A—B, har tidigare 
tolkats och behandlats av Hjördis 011ongren i en proseminarieuppsats i 
nordiska språk år 1939, under titeln Fonetisk transkription jämte kom- 
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mentar av dialektprov från Hållnäs socken i Uppland. Uppsats för 
proseminariet i nordiska språk ht. 1939. (ULMA 12627.) 

En annan del av föreliggande text, ULMA Gr 53 A, har också tidigare 
tolkats av Claes Witting i samband med hans arbete On acute and grave 
contours in Central Swedish dialectal speech (Uppland), 1968 (SvLm B. 
65). Därvid har även Manne Eriksson tillsammans med Witting avlyssnat 
texten. Den utskrift som då gjordes har Witting haft vänligheten att ställa 
till mitt förfogande. 

Själv har jag vid mitt tolkningsarbete biträtts av bibliotekarie Per-Axel 
Bohlin, född 1936 i Sikhjälma i Hållnäs. Med sin förstahandskännedom 
om målet i hemsocknen har han kunnat lämna mig värdefull hjälp. Jag 
har likaså haft hjälp av docent Stiv Jakobsson, också infödd hållnäsbo, 
som tillsammans med mig gått igenom transkriptionen och gjort viktiga 
påpekanden. Ansvaret för texten i den här framlagda tolkningen åvilar 
dock helt och hållet mig ensam. 

Ljudbeteckning och ljudbestånd 
Den grova beteckning som här tillämpas bygger på den för verksamheten 
inom ULMA föreslagna. (Ljudbeteckning vid utskrift av fonogram ---
77-05-27 SS.) Någon klar uppfattning om fonemsystemet i hållnäsmålet 
har givetvis inte kunnat nås enbart på grundval av det begränsade 
material som här står till förfogande. Långvokalsystemet innehåller dock 
en rad diftonger (se nedan) med åtskilliga varianter (allofoner), vilka i 
vissa fall redovisats i utskriften. Fonologisk opposition torde inte förelig-
ga mellan kort e och kort ä. Den mest frekventa allofonen inom elä-
fonemet synes vara stockholms-e [a], som här betecknats med e, men 
även ä har begagnats i utskriften när ä-kvaliteten varit klart uppfattbar. 
Likartat kan förhållandet vara i fråga om kort ö och kort 8, som dock är 
mindre frekventa i målet än elä. Det ljud som här betecknats a realiseras 
ibland eller möjligen t. o. m. oftast som [a]. 

Över huvud taget råder rätt stor osäkerhet när det gäller vokalkvalite-
tema i ändelser och i trycksvaga småord. I någon mån har normalisering 
skett, men växelformer har dock redovisats i vissa fall. Bl. a. på sådana 
punkter skulle texttolkningen kunna förbättras genom kontroller med 
infödda hållnäsbor och/eller en noggrannare analys av ljudförhållandena 
i målet. 

Monoftonger: i, e, ä, a — n (i huvudsak endast i ändelser), a, y, ö, u, a, 
o, å, ('rt). 

Diftonger: je (endast i uddljud), e° eä (endast i inljud och utljud), äi 
äi  äe, öy 6Y — ö', iu eU, 8U, ao aå åo å°. 
Ett särdrag för hållnäsmålet är att riksspråkligt kort a framför 4- och r 

motsvaras av ä eller a: kä' rra 'karlarna', stärkt, kal-v, spä' rka, 
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väre'nda, värddas, vär pron. (i dessa tre fall ev. motsvarande ursprung-
ligt ä). Jfr Kruuse s. 538f., Eriksson 1948: 20 och 1951:23 och Grip s. 
66 f. 

Av diftongerna är je och ju — ett stigande och de övriga fallande. Alla 
är sekundära och återgår på äldre lång vokal som i fornsvenskan varit 
antingen lång eller kort: je < é (jelalka < ilaka, je' nn < in), e' < 
(veät < vit pres.), iii < ä el. (dä'ir < där, ä'ita < åta), öy < å (sö'yt8 
<sota, hö'y < hå, jöyru <föra 'göra'), ju — ett < ä (br'u'nt < bränt, 
eu't < ät), knt < 	(t8'ulrde < *tålde 'tålde', sm8'ur < *smår 'smör', 
//sti < *shi 'slå' — det sista ex. en svagtonsform, jfr starktonsformen 
11do <s1), ao åo <å (ga'o <gå, få'or <får sbst.). Jfr Kruuse s. 
542, Eriksson 1948: 16f, 1951:23. De slutna långa vokalerna i, o och y 
samt långt a (<ä) är bevarade som monoftonger: li'n, jo'rd, ry'slit, 
ba'rdn. 

Konsonanter: p, b, m, f, v, t, d, n, s, 1,1 (endast i förbindelsen 11), it, r, 
tf, j, sj, k, g, ng, h. 

Fonemförbindelser av r eller 4- plus dental konsonant realiseras som 
alveolar eller kakuminal konsonant. Inskott av (tonlöst) d framför n 
föregånget av r eller 1 finns i denna text belagt i ord som u'llga'rdn, 
ko'rd'n, ba'rd'n 	ba'rdn, u'lld'n. Mellan r och n blir detta d alveolart, 
mellan 1 och n dentalt. Detta konsonantinskott torde i svenska dialekter 
vara begränsat till nordöstra Uppland. Jfr Hesselman s. 23 och 60, 
Eriksson 1951:22 och karta barn (10 A) i ULMA. 

Äldre d är bevarat exv. i sä'id 'säd', jiu'd 'ljud', la'da och breäda 
'breda' men bortfallet i brö'Y 'bröd'. Jfr Eriksson 1948: 14. Äldre g i 
förbindelsen rg kvarstår i ordet bä'rghe'll, och s. k. norrländsk för-
mjukning kan beläggas i dy'nj8 'dynga', dy'nghöjjen 'dynghögen' och 
myttji myttje 'mycket'. 

Konsonanterna dd (d) och bb har en tendens att realiseras mer eller 
mindre tonlösa, [d], [b], i in- eller utljud, t. ex. i klre'ddn, kke'dd, födde, 
re'dd, Va(vd), gu'bben, gu'bbe. 

Sj avser sje-ljud 	tf tje-ljud [ä] och ng äng-ljud [g]. 

Accent 
Riksspråklig grav accent motsvaras i nordöstra Uppland av akut, vilket 
påpekas av bl. a. Kruuse s. 545, Eriksson 1948: 17 och 1951:23 och 
Witting s. 49-56. Exempel på sådant uttal förekommer i snart sagt varje 
mening: fy'rn, blro'mmer, svält-an, tjö'yrn, ru'mpa.1inte så få fall tycks 
dock Johanna Karlsson använda grav accent i icke sammansatta ord av 
gravistyp: fe'mti, m8'rkt; klre'nningnr, sp8'rrn, a'llri, drbeta. Mer an-
märkningsvärt är måhända ett belägg som la'oter 'låter', där grav accent 
uppträder i ett akut-ord. Samtliga fall av grav accent i enkla ord torde i 
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anslutning till Witting s. 49 och passim kunna tolkas såsom betingade av 
emfas. Viss reservation bör kanske göras för missuppfattningar av ac-
centen från utskrivarens sida. Wittings, 011ongrens och mina hörselin-
tryck stämmer inte alltid överens. 

I sammansatta ord förekommer flera olika accenttyper. Normal grav 
sammansättningsaccent med bitryck på efterleden uppträder i många 
fall: sö'nnda'r, briu'hi'mmil, tje'nstfå'kki. Kanske något ovanligare är 
akut huvudtryck på förleden, exv. he'alsvdrtt, u'llga'rdn, fu'llsa'tt, 
bru'hi'mmil, fy'rhö'yrnit. Slutligen förekommer också i sammansatta ord 
rätt frekvent efterledsbetoning med eller utan bitryck på förleden: halm-
j5'r73, hemmvä'ivdn, ss'mmarklrä'ider, bo'mullsre'nning. Jfr Witting s. 
50. Såsom framgår av ett exempel som briu'hi'mmil bru'hi'mmil torde 
accenten i sammansatta ord kunna växla ganska fritt. 

Kvantitet 
Att gammal kortstavighet i viss mån bevarats i västra Uppland är väl 
omvittnat i dialektlitteraturen, bl. a. genom Isaacsson 1923. Enligt Hes-
selman s. 7 f. skulle rester av gammal kortstavighet finnas i östra Upp-
land. Där skulle förbindelsen kort vokal + kort konsonant i tvåstaviga 
ord förekomma »i ett mindre område af östligaste Roslagen (åtminstone i 
Blidö socken) samt i Sorunda socken i Södertörn. I enstaka exempel kan 
man få höra den också i nordöstra Uppland, där den i allmänhet saknas». 
Se också Eriksson 1948: 16. I vår text finns några få belägg på kortstavigt 
uttal, och då av ord som ofta står i svagtryck: häru, vän, värv, hä'vi. 
Dessa är ursprungligen kortstaviga ord, men sekundär kortstavighet 
påträffas också: näge, Mgn., tjäi're. Några ord innehållande gammal kort 
stavelse uppvisar i vår text i motsats till riksspråket eller till vissa andra 
dialekter förlängd konsonant: ms'ss'n (ms'ssa, ms'ssene), ss'vva, 
sps`rm, sä'gger 	segger. Även vissa ord innehållande gammal lång 
stavelse, där man i nutida mål väntar sig lång vokal, uppträder i målet 
med lång konsonant och kort vokal på samma sätt som den föregående 
ordtypen och torde ha genomgått ett stadium då de varit kortstaviga, 
t. ex. kä'rra 'karlarna', tjä'rre 'kära' (jfr ovan), nsgge 'något' (jfr ovan). 
Kort å i formen sått (pret. av sitta) torde vara en ombildning av äldre 
pluralformer med ursprungligt långt å (>14) som fått samma kvantitets-
fördelning som infinitiv och presens. 

Språklig variation 
1 inspelningar finner man nästan alltid att språket kan variera rätt starkt. 
Det finns växlingar i både uttal och böjning som ofta visar språkföränd-
ringar i vardande genom att återspegla en kamp mellan äldre och yngre 
dialekt eller mellan dialekt och riksspråk. Det finns förhållandevis många 

6-822419 Sv. Landsmål 1982 
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exempel på sådan språklig variation även hos en så pass genuin dialekt-
talare som Johanna Karlsson. Långt e, ö, u och å som vanligen diftong-
erats (jfr ovan) kan även uppträda som monoftonger: he'lsvä'rttn, re'da, 
jö'r, sju', krbö'ke. 011ongren skriver dock örb80,4-e,. Kort a framför 4-
som vanligen övergår till ä kan stå kvar som a: hakvfy'rn. Jfr ka'Irv ovan. 

En växling mellan i dialekten skilda fonem har vi exv. i tri' (2 gånger) 
gentemot tre 'a tr(é) och myttji myttje gentemot mycki — mycke. 
Formerna 'missa och m8'ssene synes vara varierande former av be-
stämd pluralis 'mossarna'. Jfr bestämd singularis m8'ss'n 'mossen' och 
bestämd pluralis he'sta 'hästarna'. I Hargs socken finns både hara och 
harane som bestämd pluralis liksom också på`ssane 'påsarna'. (ULMA 
303: 191, 303: 177, 303: 181.) För ytterligare exempel på språklig varia-
tion se noterna. 

Särskilda tecken i utskriften 
avbrott i talet; brott i sats- eller meningsbyggnaden. 

( ) 	osäker tolkning; ljud el. ord som uttalats hastigt el. otydligt och ej 
kan tydas med full säkerhet. 

(- - -) ord som sägs men ej kan uppfattas och tolkas och därför uteläm-
nats. 

[ 1 	tillägg vid utskrivningen; ljud el. ord som talaren ej säger men 
som krävs av sammanhanget; annat tillägg av utskrivaren exv. 
förslag till tolkning av parti som utelämnats och betecknats med 

- 
ur texten bortfallna el. utelämnade partier. 

( ) 	korta inpass av samtalsledaren el. annan person. 

Uppland, Olands hd, Hållnäs sn, Göksnåre 
Johanna Karlsson, f. 1851. Insp. 2 augusti 1935. 

Talande: JK = Johanna Karlsson, FH = Folke Hedblom 

Innehåll 
ULMA Gr 53 A: Om den äldre klädedräkten. Kläder vid bröllop och 

begravning. Beskrivning av brudhimmel. 
ULMA Gr 53 B: Bröllopsmat. Beskrivning av stacktå'rta. Förning vid 

kalas. 
ULMA Gr 54 A: Slakt av kalvar och får. Knapphet på livsmedel. Odling 

av potatis, råg, korn och blandsäd. Torrläggning av sankmarker vid 
Göksnåre och uppodling av dessa. Höslåtter på mossarna. 
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ULMA Gr 54 B: Kvinnoarbete att plöja, harva, lasta och breda dynga 
och hacka torv. Tröskning med slaga och matordning under trösk-
ningen. Johanna Karlsson deltog i slåttern och fick tidigt lära sig slå. 

ULMA Gr 53A 

JK Jaa, el  va sfs' rtt på tröjjene då' si (å ---) [å strengt?]. [Skratt.] Jag 
eh 	(Hu(r) ...) 

FH Hur (---) 
JK Ja ha kva'r enn så ja sa (dum sum)2  skulle villa kkä' -sse (i) (da'lr-

gu'bb ---) [ddirgu'bbkiredd el. da'ku'bbkkäder?] så ha ja ... 
[skratt] ha ja (e) trölNa), (e) tscka däir (Jaa.) trö'jja kva'r. (Jaha.) 
Jaa, mä sjs'rtt se dä'ir å. (Jaa.) Ja'a (å) så ett fs'rk(84-)3  senn (---) 
f8'rk(8k)4  då på dä här vise barn n ha'lsd'uk (eh). (Jaha.) A'llri 
näge vi'dare förstås sö' nnda' r å sånnt (e).5  (Nää.) Näj, inte fa' nns-e 
en ha`tt dao (---) [skratt]. Jaa, tjä're, ä går-'nt a' nn ta' ir å'mm heiru 

häru han ha' dde de. [Prat i bakgrunden. — Skratt.] 
FH Va va dä för färj på dåm där kläderna då? 
JK Joo eh, nä vi väivde d8m ruitign åt kä'rra ss'mmnrklrä'ider, ry'slit 

snyggn klrä'ider (---). E'nn var-e mä briu'nt å svä'rtt å se'n hadd(e 
vi) blrå'tt å, (Jaha.) å se dä'r å, å menn a'nnars vä'rddas-
sjalrva va'rddaskkä'id'n (sv) va he'lsvä'rttn he. (Jaha.) Å så spann 
vi u'll sjakv.6  (Jaha.) Ä var-nte il ligg(a) å ssivva till ho va seks 
sju' då e.5  

FH (Ni) fick gå tidit åpp. 
JK Klråcka fy`rn he å habfy'rn väre' nda msrr(s)n å s(s) sittn vi 

(Tänk!) spi`nnrå'cken. Å a(ll) to' na,9  kunde få n fe'mti tuttarl°  li'n. 

'det', eg. 'hä', självständigt pronomen. Reinhammar s. 138f. Andra former av detta ord 
som uppträder flerstädes i texten är hd, hä', he och ä. I växling härmed använder Johanna 
Karlsson även former som då och de. Jfr även ett not 69 samt not 8 och 81. 
2  Ev. um dum. 
3  Ev. fs`rkire el. flå-ad. 
4  Låter för utskrivarens öron som va'Isfu'rk(84), vilket dock inte tycks ge begriplig 
mening. 
5  e 'inte', enklitisk negation i slutet av en nekande sats. Ordet motsvarar troligen inte 
riksspråkets ej, utan torde kunna härledas från det fornsvenska e (ä) i nekande sats. Jfr 
Schagerström 1882: 38. Jfr även talrika exempel i den följande texten och Tiselius s. 147. 
6  Ev. sjskv. 
7 	här använt som infinitivmärke 'att'. 
8  'det', eg. hä, självständigt pronomen, här använt i en elliptisk konstruktion. Jfr not 1. 
9  »tonad» 1. 'lin' el. 'hampa', 2. 'garn av lin el. hampa'. Här antagligen fråga om den 
första betydelsen, 'lin'. 

tutta m. = '12 hässlor, buntar el. knippor av (två nävar bråkat) lin'. 
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(Jaa.) Å a'llt de där skulle spi' nnus för he'nder. Å senn på(o)våorn 
börjar u'lld'n då. (Jaha.) Å sparnn allt sånnt däir då, (Tänk!) å 
s(u) fä'rju vi sjalrv6  åt kä'rra, he'älsvdrtt, å bar i' ll  (se)I2  däir, 
(Jaha.) (kuuk)svä'rtt re'nning då ti värddas. (Jaa.) Menn de va 
stä' rkt. [Skratt.] 

FH Dä va starkt dä där. 
JK Ja(a). [Skratt.] E hu'llt.13  [Skratt.] Ja, tjä'rre sö'ytu, ja sä'gger så 

ja. Menn dum skra' ttur sånnu här u'ngu nu när han tälrur 	m 
hi-4,-u han a ha'ft-e se däir." 

FH Ja menn dä är fukt å jöra dä. 
JK Ja. [Skratt.] Fur um dum skulle gå'o så klre'ddu nid furstes eh, ja 

i'nte var-e mö'jlit e! Jaa, vi hadde de furfer)lit um (h)an te'nker på 
de! 

FH (Menn dän) va vacker dän där gamla dräken. 
JK Ja`a, d(u)m va'r hä' i  si, å vi väivde riu'tigu tjo' lu(r) ty'slit gra'nnu 

vi furster ni me u'llga'rdn å spa'nn s(s) fi'nt (d)å å ... å bo'mulls-
re'nning å väivde rid agn,  (å) va ryslit va`ckru dum.I5  Menn ba'ru 
hemmvä'ivdu (si). (Jaha.) Jaa. 

FH Hur va ni klädd på b- ... på bröllåpp å begravningar å såna där 
till(fällen då)? 

JK Jo`o, vi hadde m-... mu'rku kke`nningur, svä`rttlare'nningur då på 
begra'vningur. (Jaha.) Å så(r) nä-rum ji'fte s(e) så-'nte var-e vi' tu 
s8m16  dum har ned,  e var sväirttu dåo mäi. (Jaha.) Ja`a, vi hadde 
svdrttkire'nningur dåo. Å dum va'r se däir då s(s) vi hadde barn en 
b-'u's då å mibasstjo'117  inte var hä'i att (de) var s(e) här jo' rdu 
s(s)m16  dåm har d(u)m nid (e). (Nää.) Dä18  va-('nt) tå'cke mo'de 
då'o (e). [Skratt.] (Nää.) Nääj då! 

FH Hur var brud'n klädd då? 
JK Jåo, (eh) ho va ... ja ja sa' s(s) ja, te'nk i alla fall (---) [heiru?] 

ri'ktit klre'dd ('n ve) 0119  kro'na, dä(n) s(u)m inte hadde (gu'll)- 
kro'nv s(8) hadd (an) en kro'nu jord 'nda'å s(u) häir me fy'ru 
stå'kpur. (Jaha.) Å va fi'n ry' slit å (eh), å ss hadde vi eh sånn däir 
diade'm i ... frammi hu'vve 5(8) här, mä'i då'o, s(u)m ä (ä) n'u', 
(Jaha.) fast eh de va (---) mycki meär, stö'rre då enn vä(r) dum har 

Il  'slog in, använde (ngt) till inslag (i väv)'. 
12  Svagtonsform av 'så'. Jfr s(8) tidigare i texten och passim. 
13  Pret. av hålla (fsv. halda, pret. hiolt, hiölt, hult m. fl. former). Jfr SAOB H 1730-1731 
och Rz s. 237. 
14  'så där'. Jfr liknande former flerstädes i texten. 
15  [(atp] 
16  Snarast [sam] = sam el. sum? 
17  = »midjebandskjol»? 
18  [da] el. ev. [da]. 
19  Ev. = 'tänk --- huru riktigt (ordentligt) klädd man var med ---'? 
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dåm n'u', (Jaha.) (på hä vise). Å va fu'llsa'tt me blro'mmer då 
helv brö' ste. (Jaha.) Var fu'llsa'tt mä blro'mmer då se. 

FH Då va vackert dä. 
JK Jaa! Å ja sa' s(u) ja (å su) nä vi hadde så(nn) vacker briu'hi'mmil 

då. (Jaså!) Ma. Mitt under där vi' så'tt då briufå'irke, s(8) hadde 
vi se'tt2°  sånnu här e`ktn sto`rsja'lnr vi ka'llur, (Jaha.) sto'r(n). Å 
S8 se'tt(e) vi dum fy'rhö'yrnit då mitt under briufå'Irke se däir ve 
fö'nstre då där vi sått. Å s(s) en a'nn lit'n fi'ne[r] sja'l då blro`m-
mige(r) ryslit inni' de däir då ijenn. (Jaha.) Å se'tt(e) se dä jr, å 
sette gra'nnn blro' mmer innafurre i de däir. [Skratt.] (Å de) däir 
kallti vi fur bru'hi'mmil. [Skratt.] (---) 

ULMA Gr 53 B 
FH --- (bestämd) årdning då? 
JK Ja'a [skratt] ja, no var-e i'nnma'rign21  ti'der. 
FH Å mycke mat förståss, (Ja'a.) på bröllåpp. 
JK Ja ry'slit22  var-e dåo. Menn inte var-e se häi(r) my'cke eh [skratt] 

(---) s(å)m (---) s(å)m d(u)m har n'u' till (ti'der). (Inte?) Nä`äj då! 
Dä va'r inte sa'o p(å) den ti'd('n) e. [Skratt.] (Jasså?) Nä`äj då! 

FH Va var dä för rätter då? 
JK [Skratt.] Ja'a, [skratt] jo`o, dä var så'o s(e) dä'r hadd(e) vi (ju) fell 

buljå'ng, s(å)m eh nyttjns enn i da'g å p-... å paste'jj(er) 
[furstå'os], å se'nn var e fä'rskfi'sk å påta'tis. (Jaha.) Ja'a å se'nn 
då om vi villde ha br1u`nbö'ener23  (hälle) makaro'ner å ste'äk. 
(Jaha.) Ja'a (---) å S8 var-e inte Puke (eh) 	någe vi'dare senn, vi 
hadde lö'Ypska' Ku24  då på de'n ti'd'n se. ([Skratt.]  Jasså!) Nyttjus 
k(a)-... tacka lö'ypska'ker då, å då hade vi t(u)cka däir fi`nre'tt då 
farstå'os me plro' mm(o)n å ... å nsgge t(s)cka däir då, (Ja.) å 
(o'st)ka'kn dännn. (---) å ss var-e tå'ort(n) si. (Jaha.) Å S8 var-e 
tå'orter barn ba-... eh t(u)ck(a) här me'ba'kelsetå'orter,25  (ä) var- 

20  'satt' av sätta, som i målet antagit svag böjning efter andra konjugationen. Jfr sette 
'satte' och se'ttes 'sattes' i den följande texten. 
21 'illmariga', här snarast 'lustiga, egendomliga, märkvärdiga'. (SAOB I 651, Hq 410, Rz 
292.) Jfr not 78. 
22 frombd.  

23  'bruna bönor'. 
24  'maträtt beredd av mjölk med tillsats av ostlöpe jämte ägg, vetemjöl, saffran, socker 
och salt och gräddad i ugn'. Denna uppgift har benäget meddelats mig genom Matts 
Josefsson som även lämnat hjälp vid identifieringen av övriga här omtalade rätter och 
bakverk. 
25  'bakverk av (rektangulära) smördegsbakelser som sporras i ena långsidan med bak-
sporre och böjs och läggs ihop så att de bildar ringar. Ett antal ringar varvas på varandra i 
flera lager som görs allt mindre så att tårtorna smalnar av upptill'. Synonymt med 
stdckta'orter som omtalas i det följande? 
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nte sånna häir s(a)m d(a)m »Yr nu', (Inte?) tåcku här sta`ck-
tdorter,26  (sto-) ... 

FH Hur såg dåm ut då då? 
JK [Skratt.] (-- -) Jo'o dum va full (---) [så här] hö'ygn (---) d(a)m va 

(full) s(e) hä(r) hö'ygn (allti). (Jaa.) Ja'a. Å då var-e barn me 
ri'ngar runteri-kri'ng då enda då, å sa 	pre:si's s(a)m (h)an sir en 
. . . [skratt] en hö'ysta'ck, [skratt] s(8) var d(a)m jö'rda. [Skratt.] 
(Jaha.) Jaa. [Skratt.] Ja'a ja, ja ha ju sjairv vii(r)i mä' i å ko' ko s(å) 
ja ve'at. (Jaså.) Han skulle ha (e)n (eh) trr0 tjilo smu'ur, å så n 
li'te(r) gre'ddä. (Jaha.) Ja'a. Å Sa skull-e (ju) varv (s)å'cke 
återåt27  de däi(r) å då ny'ttjv dum bre' nnvin på den tid'n då skull 
(dum ju) ha [e]tt gas bre'nnvin i de däir. (Jaha.) Ja'a då ... ja e 
var å ... å eh 	menn (ett) sm8'ure28  s(s)m jo'rde de däir 
tå'ortene s(e) däir (Jaha.) fr nu. D(8m) var ss (tiu'lign)29  etter 
så'nna. Ja'a de förs ena i da' g (der)3°  Sam vill ha' s(8) jö'r dum enn 
se däir. (Jaha.) Ja'a. S(8) ha'r d(a)m (ne'are) vi Hå'llnäis dännu.31  
(Jaså.) Ja'a. Menn a'nnars e va le`ggtå'orter32  (nu) s(a)m (Jaha.) 
(dam har). [Skratt.] Jaha. 

FH Skulle gräddas dä där då? 
JK Ja (---) 	Ja'a då, (h)e var... hadde en sånn där spu'rrn33  då å 

jo(rd)e34  d(a)m s(å) fi`na då å (heh) å s(å) (Jaha.) ri'ng runteri-
kri'ng då (eh eh)(---) s(å)nna här n tri fy'ra då s(a)m var inv sto' ra 
å senn mi' nskus-e (aov) unna far unna se däir till e vertt)35  s(a)m 
en (s)åckert(s)pp ... (Jaha.) -tå'pp i eindan. ((---) [Visst ja.]) 
[Skratt.] D(s)m var s(8) fi'nu sa. [Skratt.] Ja'a då. 

FH (Dåm) hadde många sånna där då. 
JK Ja'a, jo'rde(s) (barn) så'nna då'o. (Jaha.) Allri var hä'i s(å)nnn 

36 Jfr ba'kelsetå'orter not 25 ovan och Johanna Karlssons beskrivning i texten. 
27  Låter som »tå'cke li'te ti 	återåt ---», vilket torde kunna betyda 'socker, litet till ... 
till [eg. återåt] 	Återåt = 'dessutom, (där)till'. 
28  menn (ett) sms'ure osv, torde väl betyda 'men det [är?] smöret som gör [eg. gjorde] de 
där tårtorna så där fina'. 
29  Troligen = »tulig», a. 'förtjust, dann, tokig' (i ngt). (Hesselman, Upländsk ordbok II, s. 
706. — Ms. i ULMA.) 
30 Möjligen felsägning för dam? 
31  'där', eg. 'däma'. 
32  'tårtor som består av ett antal på varandra lagda i lagg gräddade bottnar (med sylt el. 
dyl. emellan). Jfr SAOB laggtårta. 
33  'sporre, sporrliknande köksredskap, sporrjärn'. 

Ev. kix. 
35  'blev, vart'. Jfr Markey s. 157-164 och 260-261 jämte karta 21. Jfr även Grip §40 anm. 
1, s. 70. Längre fram i texten även former som vartt och vårtt. Jfr även bi och be längre 
fram i texten (not 39 och not 63). 
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häir le'ggtå'orter s(a)m d(a)m har nid (e). (Nähä.) Nä`äj då. Ja'a. 
(Vi) hadde ju trev(k)it ry'llit. [Skratt.] 

FH Jaha. Så skulle väl jästerna ha me se mat å? 
JK Ja, hadde ry'llign fö'Y(rn)ingnr. (Jaså.) Ja, [skratt] ja (hä) går-nt 

ann ta'' u'mm-e, kåmm me kålrfa't.36  [Skratt.] (Såå.) Å de ny'ttjur 
(---) [dam if Hållnäis e'nn att vi ha(r) fö'Yrningnr ((--) [Jaså.]) 
n(ä)r-e är kala's. Ja'a. (Jaha.) Ja'a. Menn då'o var-e ori'mlit. 
[Skratt.] (Å då) hadd an ... kund(e) an förr) n sö'Yto'st37  å 
fa'rsko'st,38  par fa'rsko'stur å lög'pska'kn å, å s(å) n ho'per me 
bu'llnr å (å) ... [Skratt.] (---) va far ry'llit (---) [nä an] ... å så n 

ja'a (n) ... ett tji'lo sma'ur var de mi'n(s)ta. 
FH Dä va väldit. 
JK Ja'a, n(ä)r an kåmm. 
FH Jaha. Skulle va så mycke i förning? 
JK Ja'a (- - -) [då] ((Ja.)) Ja, när heln fami'ljen va'r dåo furståos, menn 

var an barn n par sty'ckne (Jaa.) då kunde an inte ha s(å) my'cki 
(e). (Nähä.) Menn d(å)m har-e e'nn kvar s(å) (a)tt dam nyttjar att 
(---) [vi har]. 

FH Jaha. Dä ä ju bra dä när dä ä mycke fåkk. 
JK Ja'a då, ja'a 

ULMA Gr 54 A 
FH (--- [Ni slakta] flera jur förstås (---)? 
JK Ja'a då, e va en kaikv ti sy'ltn hä', å s(a) var-e (eh) tjö'tt te kok(n) 

a'nnars farstår ni ti ste'äk å, (Jaha.) å de s(k)ulle fell vara ti 
buUå'ng å. (Jaha.) [Skratt.] (Se) skull-e full va'rn hä' å, (Jaha.) å 
s(8) få'or si, få'or, ti llaktn ett få'or å, e va ti lla' ktn he. [Skratt.] 
(Jaha. (---)) Å s(s) my'cke fåor såm an födde på dein tid'n! 

FH Ja, de va väl mera då än nu? 
JK En tju'gu få'or! 
FH De va väldit. 
JK Inte ti ha ba(rn) n tvao tri' s(a)m bö'nderna har nu' e. (Nääj.) Ja, 

36  'kolfat, kärl (i sht flätad korg utan grepe) som användes vid transport av träkol; ofta om 
dylik stor, öppen och låg korg använd för andra ändamål el. såsom rymdmått'. Uttal med å 
här i anslutning till kål (enl. SAOB kolfat)? Bild: se Hesselman, Upländsk ordbok, s. 703. 
Ms. i ULMA. kåmm me kålrfa't synes vara ett uttryck sageskvinnan här använder för att 
bildligt ange storleken av de tärningar som var brukliga. 
37  'maträtt beredd på samma sätt som färskost (se not 38 nedan) med den skillnaden att 
sirap tillsätts efter ystningen och en del av vasslan får koka in i osten som antar en gul 
färg'. 
38  'maträtt beredd av mjölk med tillsats av kärnmjölk el. surmjölk, ägg, vetemjöl, socker 
och salt, som bringas att ystas efter kokning varefter osten skiljs från vasslan'. 
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ja sa' att e bi39  se'mre å se'mre en vär40  an41  hadde de fsriu't. 
(Jaa.) 	Ja mer eh . mer eh fö'Ydome'del(n)42  där ä då kala' s 
får an si'gu i vär43gå'ok, inte ha ... inte var-e så'o på de'n tid'n 
fsrs(tår) ni, e var små'tt um allting då si. (Jaa.) E va'-nte s(s) 
myttji å`ppo'dlu da'o, (Nää.) me jo'rd å sånnt (dä[r])" s(s)m nu' ä 
e. (Nähä.) Eva små'tt um allting. (Jaha.) Ja`a. 

FH Dåm tog väl reda på allting bättre än nu å? 
JK Ja, va 	ti ta re'da på allting. (Jaså.) Ja`a. Ja'a. 
FH Man fick vara mera hushållsam än nu? 
JK Ju'st, ja'a då. Åjj åjj åjj! Ja sa' s(a), ja feck vara s(s) re'dd um 

allting, e var Sa li'te (---) både sä'id å ... (Jaså.) Ja å påta'tis sa 
ja'g, när an feck se'ttu nä (vi) va he'mmu dänna45  ss vet ja många 
gånger ha vi inte mycke kva'r. Ja, feck an ko' kv ro'ver å ro'ter46  å 
... (Jaha.) å (a)n feck... [skratt] han feck ha sånnu st'u'vningar 
(Jaha.) n(ä)r an skulle ko'ka å (---) [Skratt.] Ja a sa' kt Sa ja. Å ä Sa 
gra'nnla'gn47  [skratt] Sa dam inte ve'ät vä d(s)m vill ha' fa la." 
[Skratt.] 

FH Hadde ni inte så mycke potatis då inte? 
JK Nä'äj, de se'ttes allri se där my'cke s(a)m (färs) n'u'. (Inte de?) 

l'nte, e var s(s) lite um jo'rd'n mäi dåo å då skull-e vara farstår ni 
rå'g, å de skulle vara eh ko'rd'n å de skulle vara [skratt] blra'nd-
sä'ed å de skulle (---) [vi ha] ss my'cke ser ni. (Jaha.) Å Sa (v)ar-e 
a'11ri49  att de var så va'tendre' nkt ve Jöksnå'ore dännu så vi allri 
kunde få o'dln sam fåk e. (Inte?) Nifäj. Menn e va på si'stene n 
hä[r] baro'n Sam . . . si'stu baro'n (h)ännä5° 	baro'n hännä den 
ddr, (Jaa.) jaa, e va ha'n då Sam kåmm, sam tog å'pp en å'o mitt 

39  Bör eg. vara bir 'blir'. Inf. bi och pres. bir vanliga i Uppland enligt Markey s. 160. Jfr 
Schagerström 1945-49: §223, s. 48. Jfr även not 63. 
4°  'vad'. Tiselius s. 116. Även formen vä uppträder i den följande texten. 
41 Eg. han, häri betydelsen 'man', indef. pron. Schagerström 1945-49: § 363, s. 135. I den 
följande texten även han. 
42  'livsmedel, mat'. SAOB F 2224. 

'var, varje'. 
" Ev. sånnt (e) med enklitiskt e i nekande sats. 
45  'där', eg. 'därna'. 
46  'kålrötter'. 
47  'granntyckt, kräsen, grätten'. SAOB grannlaga bet. 4. 
48  vä - - -ft  la 'vad för slag, vad för något'. 
49  Ordet är omotiverat i sammanhanget. Möjligen felsägning el. ett föregripande av det 
allri som kommer i följande sats. 
58  si'stn baro'n (h)ännä 'sista baronen här', dåvarande innehavaren av Lövsta bruk, 
troligen kammarherren friherre Louis De Geer. Jfr Svenska orter. Atlas över Sverige med 
ortbeskrivning. D. 3. Ortbeskrivning. L—Ö. Sthlm 1934. S. 793. 
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iffinnum he'lu eh m8'ssa51  däirijinnum, S8 niu har &tut odla å'pp 
(Jaså.) heln m8'ssene.51  (Jaa.) E ä ty'(sl)it bra dä(r). (Jaha.) 
Ja(a). (---) 

FH Ni fick pulsa i vatten då när ni slog? 
JK 	å! 
FH Hur jick-e till då? 
JK [Skratt.] Nä vi sto' g här så var-e S8M ett fly'  runterikri'ng å så 

guingn så häir nä vi je'ck (Tänk!) å llo'g å bar hö'y. [Skratt.] (Ja.) 
Jä. 

FH Så ni fick gå bårfo'ta då förstås? 
JK Ä.:rr(i)ja152  ((---)) Var-e möljlit (ti) feck vi ha53  n sko', [skratt] (---) 

(s8m vi) (---) (va) nä vi va ba'r(d)n å vekste åpp nä vi jeck på 
1lå'oen.54  (Nä(ä)j.) I'nte, nääj då! Å ss lå'ngn vä'egur! Va enda 
åt Ska't'n6°  dittene,55  He'mm-m8'ssa56  reckte di't å ... å då kunde 
vi ha' ... — hur va'r-e flricka ja räekna å'pp, var-e seks te'ägur57  
((---)) vi hadde inna vi kåmm ti 	di't — ((---)) [skratt] Va.:(vd)6°  
— [skratt] by'nn — å senn va Sto`rms'ssa58  enda (åpp te)59  kr-
bö'ke6°  'n par (Jaa.) te'ägur. Ja, å var ss ka'llt i va'ttne dä'ir S8 vi 
var så gira' da nä vi feck strg å'pp (u) tåcke där rött va'ten61  å 
farstö'Yrde be'än å fötter å feck (---) (nä vi) ste'g åpp på n 
bä'rghe'll (Ja.) å feck ve'rmn fö'ttene. (Tänk!) Ja menn hur kann 
an vara fri'sk å ... [Skratt.] (---) Allri ha vi vän i sjiu'ku ('n)dåo e. 
[Skratt.] (Nää.) Tenk ss hä 'elrn62  vi be,63  vi vartt hä'eZen si. 

51  ms'ssa, ms'ssene. Se inledande anmärkningar under Kvantitet och Språklig variation 
ovan. 
52  Interjektion, möjligen innehållande ordet herre = 'Herre ja'? 
33  Ev. Var-e mö'jlit? [Inite feck vi ha --- 
m  'slåtter' eg. 'slått' av fsv. slät. Uttal med ao-diftong finns i ULMA:s samlingar belagda 
från Tolfta och Västlands socknar och med ä från Järlåsa, Skuttunge och Vendel i 
Uppland. 
" 'dit' (eg. 'ditna'?). 
56  Ortnamn, 'Hemmossarna', jfr Sto'rms'ssa nedan. Jfr även topografiska kartans Utmos-
sania strax öster om byn Göksnåre mot Skaten till. 
" Här uppenbarligen fråga om 'slåttertegar, (ängs)skiften, (ägo)skiften i ängsslåtter', ej 
'åkerstycken'. 
58  Förmodligen identiskt med Sto`rms'ssene, Stormossarna, mosse norr om Norra Åsjön 
(Göksnåre, Magön, Stenmo). Ingegärd Isaksson 1935, OAU. Jfr inledande anmärkningar 
under Språklig variation angående växlingen mellan formerna ms'ssa och ms' ssene. 
59  Ev. (åt). 
60  Ska't'n, Va.:(vd), 	= Skaten (gårdar, fiskeläge), Vavd (by), Årböle (by), alla 
liggande i södra delen av Håfinäs, öster, nordväst och söder om Göksnåre i nämnd ordning, 
på avstånd av ca 4 å 5 km från Göksnåre. 
61  Förmodligen avses här rostvatten el. järnhaltigt vatten. 
62  'härdade'. 
63  'blev'. Jfr bi not 39 och vs(rtt) not 35 ovan. Pret. be ej belagt enligt Markey s. 260f. 
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FH Ni vartt dä. 
JK Ja`a de va'r hä'i si. Ja segger um dum skulle få gato såt° nu bard'n. 
FH Steg ni åpp på n bärjhäll då? 
JK Ja, tåck(n) däir små'on bä'rghe'lln(r) Sam va på ms'ss'n då fsrster 

ni s(s)feck vi stitgn påo då å värmts. fdtte(n)e. 
FH Tänk! (Ja`a.) (Dåm) va varmare än i vattne dåm då. (Ja`a.) 

ULMA Gr 54 B 
JK - - - hadde dåm ingen dre'ng. Då feck ja varv både dre'ng å pi'ga. 

(Åjjåjj 'Q då!) Jaa, ja ... gå å tjötyrn i åtokern sa ja' g. Feck gå å 
tjö'yrn i åtokern å hä'rvn å ma'lw a'ov64  å, å s(s) sta° i dy'nghdj-
jen å la(ss)n på värss65  lass dy'njn å ss breäda dy'nja mäti å hacka 
ts'rv. (Tänk!) A'llti'ng feck an värn mä'i åm s(s) däir. Ja sa åm ja a 
ltd ppi fått hulla66  i he'sta n(ä) an skulle sko'. Jela'ka he'star så 
(d)am feck linda ru'mpa åm ba'kfö'ttene å spdrka, å 'ndå'o e va-
nte ti få värn re'dd då e. (Nää.) [Skratt i bakgrunden.] Ja, de gå(r)-
nt ann ta'' um heiru han (h)a hä'vi de. Å senn dåo, när dam ... me 
sä'id'n, allri fanns-e ett trutskvä'rk då'o e (he). (Inte?) I'nte på 
de'n tid'n. Feck truska67  me 	ger. (Jaha.) Klråcka två'o så jeck 
an å'pp dåo fsrståor ni, å senn sto'g vi då å skulle ha' viss sju' 
la' g68  il frukå'st då. (Tänk!) Å dåo brö'Yts brö'Y på den ti'd'n. 
(---) Ett69  la'oter" to'kut fsrstå'°r ni, menn ni kann a'llri ten/ca 
farstår ni hur e va' fåreutt. Då feck an en fjär'ndas smsrgatos, å 
inte fanns-e ka'ffi på de'n tid'n. (Nähä.) Nä(ä)j. 

FH Va fick ni då då? 
JK Ja en fjärnMs smarga'os i'nna vi jeck eu't då i latda se däir, 

(Jaa.) å ... å stå å trä' ska de dätir. (Tänk!) Å ni skä te'nka ba'rdn 
e hu' ngriga (Jaa.) dsm. Å senn vårtt-e71  frukstst då kkåcka åttta, 
menn (h)o hadde ry1(10it me t(a)cken [h]ä(r) tditmjEark vi kallar si 
(---). (Jaha.) Hadde my'cken mjskk å påta'tis. (Ja.) Menn brö'y 
feck bittas72  ide, va så lite um (Tänk!) sätid'n. Ja å ... å dåo a'ot 

64  »maka av», 'avlägsna jord m. m. (från harven)'. 
65  Väl eg. värst, 'vart, varje'. Jfr Schagerström 1945-49: §363, s. 135. 
66  åm ja a llu'ppi fått hulla i he'sta --- konstruktion med tredubbelt supinum: 'om jag 
hade (eg. har) sluppit fått hållit i hästarna'. Jfr inf. hålla längre fram i texten. 
67  'tröska'. Beträffande uttal med u se Hq 1237. I den följande texten även trö'ska. Jfr 
även tru' skvä'rk i det föregående. 
68  Här avses tydligen lag i betydelsen 'så stor mängd säd som är avsedd att på en gång 
tröskas vid slagtröskning'. 
69  Ett= 'det'? Jfr not 1. 
78  'låter'. Jfr inledande anmärkningar ovan under Accent. 
71  'blev det, vart det'. Jfr not 35. 
72  'betas, smulas, sönderdelas'. 
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an å ... å ni skä vel te'nka Sam ba' rd'n var, (j)a va s(s)eu'thu'ngrig 
då så många gå' nger då ss nä an feck ä'ita ss feck (---)ja gå å legg 
å'pp-e,73  krä' ikas åpp-e se. Ma' gan (tålde inte.) ts' uMe inte de 
dä'ir firståos. Jaa. (Stackars barn!) Jaa, å s(8) drbeta se dä'ir. Ja 
nu' (så) kann dåm int a'nvenda n ila' ga, dam f8rstå'or se (Nää.) 
inte pa'o-e. [Skratt.] Ja, ja sa' så ja, te'nk um dam skulle ha' de se 
dä'ir du, (Jaa.) eh tje`nstfå'kki.74  (Jaa.) Å ned skr d(a)m ha 
sånn fri'he'at. (Visst.) Dam ska" ha frihet ry'llit niu' . (Jaa.) (---) 

FH (Menn) årka kvinnfålrkena me te slå me slagerna så där då? 
JK Äh, ja'a, var te mä'e hä je'mt. Vi va tri' då, (ha) gu'bben å bonn 

sjä'Zrv å ja' g då, å n gu'bbe — ga'almäkdo'mmen76  — (58) myttje att 
an hulk ehlu'd då, (Jaha.) trejj- ... den tre'jje han (---). [Skratt.] 

FH Måste håll ju. 
JK Ja'a, s(8) att han (skull ---) [skratt] hålla jiu'd. [Skratt.] (Jaha.) 

Ja'a. 
FH Hur lät slagerna då? 
JK Ä? 
FH Hur lät dåm då? ((Jo.) [Skratt]) Brukar (dåm) int härma dåm? 
JK Jo'o, (hänne ha vi) ha' rmu dam allti, menn e leät" i'nnma'rit" e, 

dåm ka' nn ju vaorn (psjk- 	---) kann (Dell »yra,  me fi'ngern79  
dam etterssm eh dam eh 	(Jaha.) ja'a, ett(e)rssm dam le'ät. 
[Skratt.] (Jaha.) När (e)n llog tri' å fy'ru se däir, ja'a då. (Jaha.) 
Ja'a tåcke dä'r, menn ja ha g'mt my'cki tå80  sånnt dä'ir ned ja. 

FH Menn hadde dåm inte nånn värs eller så? Lät ... Lät såm »Päls å 
tröja»? 

JK Ju'st! (---). 
FH Hur va (de där) då? 
JK Ja'a de le'ät på hä81  vi' se fsrstaor ni, ((---)) då eh ((Ja.)) e'tt 

två'o tre' då si, å då skulle den tre'jje ll8u se däir då, då leät-e 

73  'kräkas upp det'. Jfr ULMA 25493, M. Ålander 1933-43, Kårsta [och] Närtuna, Uppl.: 
»Det vanliga ordet [för kräkas] var kanske förr lägga opp eller spy». 

'tjänst(e)folket'. Märk bevarat gammalt i i ändelsen. Jfr Kruuse s. 540 och Eriksson 
1948: 14. 

skä, ska 'skall'. Om liknande former i Fasterna och Gräsö socknar se Tiselius s. 86 och 
141 samt Schagerström 1945-49: § 369 1/2, s. 144. 
76  'ålderdomen'. Ev. även gammek då men --- enligt Hjördis 011ongrens tolkning (ULMA 
12627), som här dock ej stämmer med vad jag hör, även om den tycks ge bättre mening. 
77  'lät', eg. 'let', av låta, fsv. låta, /dt 	— lät. 
78  'lustigt'. Jfr not 21. 
79  Best. pl. n. 'fingrarna'. Samma form finns belagd i Bladåker (ULMA 727:2), Harg 
(ULMA 303: 178) och Skäfthammar (ULMA 303: 590). 
8° 'utav'. 
81 'det', förenat demonstrativt pronomen. Reinhammar s. 71 if. och karta 4. Jfr not 1. 
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i'nnma'rit då de dä j'u'de då tre9je (Jaa.) då sum 	Ja'a. Ja, e 
(va) ... inte fanns hä'i s(u)m sakt var en masji'n daio (elle nirige). 
(Nähä.) Nä'äj. 

FH Ni fick slå för hann då? (Ja`a.) Menn de va väl bara kararna såm 
slog? 

JK Jåo, eh lla'o, he va (v)el ti lla'o, jaa [skrattande], (e) va ti 	he. 
(Jaså?) "15,7 åjj åjj, ja'a då! 

FH Slog kvinnfålrkena då? 
JK Mä'ija! (Ja.) Hå håll!  [Skrattande.] Feck vel bör(Du lla'o nä vi var 

inte meär enn trettån a'or, ja när eh ... Ja skratt- ... måtte82  
skra'ttu ja, bro'r min, [skratt] —ja hadde baru je' nn gu'sse s(a)m va 
bro'r — å ha'n to'g b- ... (å hullt i) li(---) [-knagga] bakfurre83  (---) 
[sånnn å lärde 	((Jaa.)) 
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Reinhammar, Vidar, 1975: Pronomenstudier. Uppsala. (Acta Academiae regiae 
Gustavi Adolphi 65. — Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 7.) 

Rz = Rietz, Johan Ernst, 1867: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska 
allmogespråket. 1-2. Malmö. 

SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska akademien. Lund 1898—. 

82  'måste'. 
83  'bakom', eg. 'bakföre', fsv. bakfore. Jfr SAOB bakför. 
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Schagerström, August, 1882: Upplysningar om vätömålet i Roslagen. Sthlm. 
(SvLm 11: 4.) 

— 1945-49: Grammatik över gräsömålet i Uppland. Uppsala ... (Skrifter utg. 
genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A: 6.) 

Tiselius, G[ustaf] Ad[olf], 1902-03: Ljud- ock formlära för fasternamålet i Rosla-
gen. Sthlm. (SvLm XVIII: 5.) 

ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Witting, Claes, 1968: On acute and grave contours in Central Swedish dialectal 

speech (Uppland). An audio-phonetic study. Sthlm. (SvLm B. 65.) 

SUMMary 
Rune Västerlund, Transcription of a recorded text in the dialect of Hållnäs in 
Uppland 
The dialect text published here was recorded on two gramophone discs in 1935 in 
Hållnäs parish in north-eastern Uppland and is one of the oldest recordings of 
the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala. The speaker is a woman 
bom in 1851 who represents a comparatively weil preserved old Hållnäs dialect. 
Among the characteristics of the dialect are secondary diphthongs, certain 
archaisms in the consonant system such as a preserved early g in the consonant 
cluster -rg and a remaining intervocalic or final d in certain words. In addition 
the dialect is characterized by a peculiar system of accentuation in which the 
acute accent is predominant and the grave accent seems to occur in simple words 
only by way of exception. Traces of an original quantity system containing short 
stressed syllables can also be found in this text. 

For the dialect text a kind of broad transcription has been employed which is 
based on that used by the Institute of Dialect and Folklore Research. In foot-
notes, linguistic and factual details are commented on, and in the introduction 
there are general comments on phonology, sound symbols, sound elements and 
accents, quantity and linguistic variation. The text itself deals among other 
things with clothing and party food, also various agricultural activities in earlier 
times. 



Från den sydsamiska ordboken 
Av Sven Söderström 

Första delen av Gustav Hasselbrink, Sildlappisches Wörterbuch (SLW), 
utkom i ULMA:s skriftserie om lapskt språk och lapsk kultur i november 
1981. Andra delen (till bokstaven n) beräknas komma ut i början av år 
1983. Efter en veckas sjukdom dog Gustav Hasselbrink i februari 1982. 
Om honom och hans arbete se minnesteckning i detta häfte av SvLm. 

I förra häftet av SvLm tog jag upp till diskussion några ord som 
förekommer i rikssvenskan eller inom ett större dialektområde och som 
man kunnat betrakta som samiska till sitt ursprung. Innan jag fortsätter 
dessa ordstudier vill jag påminna om den omfattande forskning i samiska 
lånord i södra Lapplands svenska dialekter som bedrivits av Karl-
Hampus Dahlstedt, särskilt i hans doktorsavhandling, Det svenska Vil-
helminamålet I. Till hans arbete får jag anledning att återkomma nedan. 

5. Goådie 'kåta m. m.' — sv. kåta 
Ordet för den bostad som intimt hör ihop med den samiska kulturen 
finns som man kan vänta över hela det samiska området: lpS goådie, 
1pMalå gååhtee, 1pL ktiht., 1pN goatte [G66htti], lpTer kijim. I samis-
kan har detta ord vidare betydelse än i svenskan, något som kan exem-
plifieras ur lpS, där det förutom 'kåta, hus, rum, bostad, hem' också 
betyder '(ett djurs) bo, näste; hölje, fodral'. Den vida betydelsen framgår 
även av ordets roll i sammansättningar, där det används som senare led i 
ord som betecknar t. ex. 'björnide, bläckhorn, fågelkräva, fängelse, stall, 
moderliv, nålhus, smedja'. I finskan heter samma ord kota. Enligt SKES 
betydet det 'konformig bostad, kokhus; livmoder, fosterhinna'. Haku-
linen 1941:21 räknar kota som ett arvord från fi.-ugr. tid, liksom SKES 
som hänvisar bl. a. till ungerskans håz 'hus, byggnad'. Collinder 1955 s. 
130f. anser det vara ett av de ord som det fi.-ugr. urspråket har gemen-
samt med indoeuropeiska språk (»Av[estan] kata- chamber, storeroom, 
basement, Modern Persian kad»). 

Likheten mellan sv. kåta, fl. kota och de olika formerna i samiskan är 
påfallande. Falk-Torp 1903 och Torp 1919 för emellertid ihop no. kota 
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fem. (liksom sv. kåta) med nyisl. kota 'litet avlukke el. en krok i huset', 
vilket ord skulle vara identiskt med Ity. kote mask. och fem. och vars 
grundord skulle återfinnas i no. kot neutr. 'Hytte, lidet Huus; f. Ex. en 
Finnehytte' och fvn. kot neutr. 'ringe, uanselig hytte'. Dessa ord mot-
svaras f. ö. av cot(e) i eng. Till Torps uppfattning att kåta är ett ger-
manskt ord ansluter sig Hellquist 1922-1966. I Kulturhistoriskt lexikon 
X s. 51 framför Manker en annan härledning: »Kåta torde härröra från 
det fl. ordet kota, konisk kokhydda, vilket härledes från det fl.-ugr. 
urspråket.» I sitt arbete Samerna s. 123 föreslår Israel Ruong ett tredje 
ursprung till sv. kåta: »Kåta är ett av de ord som kommit in i svenskan 
från samiskan eller möjligen finskan.» SAOB nöjer sig med att hänvisa 
till de tre nämnda möjligheterna att förstå ordets etymologi. Då de 
svenska dialekterna bör kunna ge oss upplysningar om ursprunget till sv. 
kåta, kan det vara av intresse att granska deras vittnesbörd. 

I Norrbotten, Västerbotten (frånsett ett belägg från Umeå sn) och 
Lappland är dialektformen av kåta genomgående ett svagt mask. av 
typen bråte el. flotte, dvs, ett gammalt kortstavigt subst. innehållande 
äldre kort u el. o följt av kort t framför a. I följande materialsamling sätts 
som jämförelse framför.  sockennamnet ett av dessa ord: koda (broda) 
Överkalix; kota (brota) Nederkalix, Norrfjärden; kota Edefors, (brota) 
Nederluleå, Råneå; kata (brata) Burträsk, Lövånger, Malå, Norsjö, 
Arjeplog, Lycksele, Sorsele, Tärna; kota (Rota) Holmön, Lycksele; kuta 
(flada) Nordmaling; kuta Bygdeå, (Ruta — här liksom nedan normaliseras 
stamstavelsens 8, e till e) Degerfors, Sävar, Sorsele, Stensele, Tärna, 
Örträsk; köta Gällivare. För Nederkalix meddelar tre upptecknare att 
genus är fem., men en av dem skriver i en annan uppteckning att ordet är 
mask. Även J. A. Linder uppger i LUB Rietz II: 12 s. 1212 att det i 
Västerbotten skulle vara fem. Uppgifterna om genus fem. kan misstän-
kas bero på inflytande från riksspråket. Alla övriga ovan anförda belägg 
säger nämligen klart ut att kåta är mask. Betydelsen är alltid 'lappkåta' 
men även 'koja' (Nederkalix, Lycksele), 'koja för övernattning vid 
slåtter el. fiske' (Arvidsjaur), 'ruckel' (Nederkalix) och 'gapskjul' (Över-
kalix). Svaga mask. är möjligen också Fredrika kåta och Trehörningsjö 
kuta. Formerna verkar dock icke genuina; man skulle ha väntat sig 
kortvokaliska former, jfr Fredrika och Trehörningsjö kuta v. 'tälja' 
< *köta och drusa 'dråse' < *drösa. Om Fredrika kåta och Trehör-
ningsjö kata verkligen är mask. i obest. form, är de säkerligen riksspråk-
liga. De kan emellertid lika gärna uppfattas som fem. i best. form av ett 
långstavigt subst. Jfr nedan om långstaviga former i Ångermanland, 
Jämtland och Medelpad. 

I en rad socknar, främst i Jämtland, behandlas kåta som svagt fem. av 
typen skotta s. ett redskap el. stråka 'kort stund': kota 'lapp- el. annat 
eländigt husviste' (skata) Umeå; kuta äv. 'koja' (skuta) Nordmaling; ketu 
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(skota— -u = 	-a) Berg, Häggenås, 'koja' Lit, Marieby; koto 'litet klent 
hus' (»Ordet användes ej om lapparnas tält el. koja») (skoto) Mattmar; 
haut och koto 'litet dåligt hus' (brutits) Åre; kcoko (strcoko) Offerdal; kote, 
Hammerdal, 'primitiv koja delvis instybbad med jord' — använd att vistas 
i vid slåtter (-stroka) Ragunda, Ström; hit hör väl också Bjärtrå kto 
(best. sing. kotn) och Sorsele kam,. Det senare ger dock intryck av att 
vara en felaktig uppteckning, varvid upptecknaren, 0. P. Pettersson, 
anpassat formen efter de långstaviga svaga fem. i sitt eget mål i Vilhel-
mina (jfr Vilhelmina gatce fem. 'gåta'). Ordet kåta finns inte i dialekten i 
Vilhelmina. Det genuina belägget för Sorsele är säkerligen det under 
mask. anförda. Märk att belägget lopta från Umeå inte följer mönstret för 
kortstaviga fem. med u el. o som stamvokal; det heter i Umeå skutu och 
struku, liksom buset 'rede av halm el. boss', brutu 'linbråka' och husa 
'byxhåsa'. Möjligen kan oregelbundenheten förklaras av att Umeå ligger 
i utkanten av de fem. formernas utbredningsområde i norr. Märk att kåta 
i Nordmaling är upptecknat både som mask. och fem. 

I några socknar i Ångermanland och Jämtland samt i Medelpad be-
handlas kåta som ett svagt fem. av typen gåta, alltså innehållande äldre 
långt a: katce (gatce) Fjällsjö, Helgum; bita (gate) Ragunda, Njurunda; 
kåt Marieby, (gåt) Revsund. Eftersom kåta av andra norrl. dialekter 
(liksom av finlandssvenskan och norskan, se nedan) behandlas som ett 
ord med gammal kort stavelse, talar allt för att vi här har att göra med ett 
från riksspråket (eller sydligare dialekter) inlånat ord. 

Söder om de norrl. dialekterna finns kåta belagt i Hälsingland (kota 
mask. Enånger, kvota Forsa), Gästrikland (kåta Ockelbo), Dalabergsla-
gen (kåta 'enkel hydda gjord av barn vid lek' Säter), Uppland (kata fem. 
Östervåla), Södermanland (kota fem. 'dåligt hus' Bälinge, Svärta, Tyst-
berga; kata fem. 'timmerkoja' Muskö), Östergötland (kata fem. Hälle-
stad), Värmland (Ost och steigkist 'liten oansenlig stuga' — den korta 
vokalen är överraskande; s återgår på äldre u — Dalby; kåte 'stuga' 
Nordmark) och Halland (kuta fem. 'jordkula, dålig förfallen bostad' 
Harplinge; 'lappkåta' Sällstorp). I bet. 'hydda, mindre ansenlig stuga' 
anför Rietz belägg från Västerbotten, Hälsingland och Småland samt 
påpekar att detta ord i riksspråket blott betecknar lapparnas kåtor. Av 
andra äldre belägg kan anföras Hälsingland kåta och köta 'liten stuga' 
(Wennberg 1873: 38 och 40), kåta 'tugurium, pauperculorum domicilium' 
(LUB Rietz II: 12, s. 17) och 'ett skjul att ligga under i skogen' (UUB 
Ihre 98: 7 s. 13) och Småland kåta 'mindre ansenlig stuga' (ULMA 
93:26, s. 71, från ca 1850).! 

i  Här har jag inte redovisat kåta i bet. 'inhägnad (Hälsingland), näverdosa, spricka i 
trädstad, hank i gärdsgård, kvinnligt könsorgan m. m. (sydvästra Sverige)'. 
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I svenska Finland är kota mask. 'stuga, koja, kyffe; vettkoja vid 
skytte, fiskarstuga, fäbodstuga; visthus' belagt allmänt i Österbotten 
samt i Esbo och Karis i Nyland. Det fem. kotu är med betydelserna 
'ruckel, kyffe, hybble' allmänt belagt i Nyland samt i Petalax i Österbot-
ten och med betydelserna 'stuga, koja; sjöstuga, fiskarkoja, vettkoja vid 
skytte; visthus' i Österbotten (Wessman 1957: 50f.). Wessman a.a. anser 
dessa ord sannolikt vara lån från finskan. 

I Norge finns enligt Aasen och Ross inte det mask. ordet men väl det 
fem. Med avseende på kvantitet och tilljämning behandlas det som 
innehållande gammal kort stavelse: kotta Nordland, kootoo Trondheims 
stift och Strinda, kutu Gauldalen i SOrtrOndelag, kaataa och kOtu Nord-
möre, kuttu ROros samt kootoo Romerike. Dessutom är ordet utan 
angivande av uttalsform belagt i Hedemark. Om betydelsen skriver 
Aasen 'Hytte, lidet Huus; f. Ex. en Finnehytte'. För beläggen från 
Romerike och Hedemark uppger Ross bet. 'Indhulning til Siden, Krog; 
Armhule'. 

I Ordbog over det danske sprog saknas ordet kåta. Av danska dialek-
tala belägg har jag funnit kåta fem. 'en ringe, ussel Hytte'; udbyjggara-k 
'en ussel Husmandshytte' (Bornholm) samt hos Molbech 1841: »Kaadd' 
eller Kodde, en. kaldes i SOnderjyll. smaa jordlOse Fxste-Huse, der 
bygges paa en Andens Grund, og hvoraf svares en aarlig Afgift til 
Grundeieren. Beboeren til et saadant Huus kaldes en Kaadner.» 

I nyisl. finns enligt Björn Haldorssons Lexicon islandico-latino-dani-
cum, sammanställt under senare hälften av 1700-talet, ett kota fem. 
'particula domus secreta, v. angulus, en liden Afdeling eller Krog i et 
Hus'. I fornspråken är kota icke belagt, såvida man inte anför från 1298 
Thorkillus dictus kota de Kinszarvik (Lind 1920: 216). Enligt Lind skulle 
dock kota här möjligen vara ortnamn. 

Vid sidan av kåta finns i nordiska språk ett kot neutr. Det har i Sverige 
endast sydlig utbredning: kst 'koja, dålig stuga' Medelplana (»Fattiga 
fick bo där, om de förmådde sätta upp [et kst]») och Undenäs (äv. kut 
'ruckel') i Västergötland, 'litet rum' Böda i Småland, kgua 'kurra, kryp-
in' Grötlingbo på Gotland. I svenska Finland är det belagt i Nyland, på 
Åland och i södra och mellersta Österbotten ('kyffe, koja'). 

Enligt Vendell skulle det i Närpes och Maxmo vara mask. För Norge 
uppger Aasen »kot (ö) n. et lidet Vxrelse, Aflukke, trangt Rum. Neesten 
alm. dog mest brugl. sOndenfjelds. Ogsaa om et lidet Huus (=Kota)». 
Enligt Ordbog over det danske sprog är ordet kaad neutr. belagt i bet. 
»1. (kun om forhold i SOnderjylland --) mindre landejendom (hus med 
jord); -- 2. ringe, uanselig bolig; hytte.» I nyisl. finns kot neutr. 'liten 
gård, hydda' (Leijström—Magnösson—Jansson, Isländsk—svensk ordbok). 

I fsv. är varken kota (kåta) eller kot (kåt) belagda som simplex. I fvn. 
finns kot neutr. 'ringe, uansenlig Hytte' (Fritzner). 

7-822419 Sv. Landsmål 1982 
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Motsvarigheter till kåt och kåta 'dåligt hus; kyffe' finns i såväl låg-
som högtyska dialekter under formerna kot, kote, köt, köte, kotte, 
kotten, kate, katen, koden o. dyl. Alla tre genera är företrädda, varvid de 
enstaviga är neutr., de på -e fem., medan de på -en kan vara mask. Den i 
Nordtyskland vanligaste betydelsen är 'liten (dålig) bostad, torpstuga, 
backstuga', men även bet. 'hus för visst arbete el. tillfällig vistelse' 
förekommer. Se t. ex. J. & W. Grimm, Deutsches Wörterbuch s. 657. I 
fsax. finns enligt Holthausen, Altsächsisches Wörterbuch, kot 'Häu-
schen; Kapelle'. 

Av materialsamlingarna märker vi, att den Ity. bet. 'liten (dålig) bo-
stad' ansluter till betydelsen hos kåta fem. i Danmark, södra delen av 
Sverige och Jämtland samt Norge. När det i Sällstorp i Halland uppges 
betyda 'lappkåta', finns det goda skäl att anta riksspråkspåverkan. I 
Jämtland, Ångermanland och södra Lappland är kåta ganska ovanligt i 
ULMA:s ordsamlingar. Det saknas i 0. P. Petterssons stora ordsamling 
från Vilhelmina, där koja uppges användas om samernas bostad. I L. 
Johanssons ordsamling från Frostviken liksom i ordsamlingar från Nora 
och Sidensjö finns inte ordet kåta men väl lappkoja. I norskan brukas 
vanligen orden gamme eller koje för 'torvkåta' och telt för 'tältkåta'. 
Kåte i modernt norskt friluftsspråk betecknar 'jordhydda' (brev från Ola 
Stemshaug 1982-04-07). Aasen menar icke att no. kota avser 'lappkåta', 
han tar bara en »Finnehytte» som exempel på ett litet hus som kan kallas 
kåta. I fin1.-sv. betecknar det fem. ordet i Nyland endast 'ruckel', dvs. 
'dålig bostad'. I Österbotten däremot har det fem. ordet i stort sett 
samma betydelser som sin mask. motsvarighet. 

Av materialsamlingen framgår också, att de mask. formerna är allena-
rådande i norra Norrland samt övervägande i Österbotten. I deras bety-
delse i Sverige ingår alltid 'lappkåta', i Österbotten ofta 'mindre stuga för 
ett visst ändamål'. De har alla haft en fornspråklig form som samman-
faller med fl. kbta 'konformig bostad; kokhus'. 

Formellt kan alla de nordiska formerna vara identiska med det Ity. 
kote. Men eftersom det behandlas som en gammal kortstaving i såväl 
övre Norrland som Finland och Norge, måste man då tänka sig att det 
lånats in till Norden som kortstavigt. Denna förklaring är mindre tillta-
lande. Att fem. kåta 'liten (dålig) bostad' är belagt både i södra Sverige 
och i Norge är emellertid ett språkgeografiskt skäl till att det är ett med 
ty. gemensamt arvord och icke ett lån från ty. Både formella, innehålls-
liga och språkgeografiska skäl talar för att kåta mask. lånats från finskan 
till målen i Norrland och Svenskfinland. Naturligast är då kanske att 
tänka sig, att ordet från finlandssvenskan kommit in i vårt riksspråk. I 
sv. kåta döljer sig alltså två ord med skilda ursprung och skilda bety-
delser. Av språkmän med föga kontakt med samernas liv har de båda 
bet. 'liten (dålig) bostad' och 'samisk bostad' ofta förts ihop. En kåta är 
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ingen dålig bostad utan ett högst funktionellt hem. Detta kan också gälla 
tältkåtan. Sommaren 1981 talade jag om samernas bostäder med en ung 
same från trakten av Kåbmejaure strax söder om Treriksröset. Han 
hävdade att den samiska tältkåtan är bättre att bo i än något modernt 
tält. 

När (lapp)kåta lånades in i de norrl. målen, kan samiskan inte komma 
ifråga som långivare; som framgår ovan är ordet i samtliga samiska 
dialekter långstavigt, varför det vid inlån i norrl. dialekter skulle ha 
drabbats av apokope och infogats i de långstaviga (svaga el. starka) 
substantivens paradigm (jfr nedan under guksie hur detta ord upptagits i 
dialekterna). 

6. Graanuo '(säng)täcke, filt' — sv. rana 
Ett ord som intresserat ett stort antal forskare är lpS graanuo [gr-, kr-, 
khr-], enligt SLW upptecknat endast i Vilhelmina. Qvigstad 1893: 252 
nämner dessutom uppteckningar från Sorsele, Hattfjelldal och Trond-
heims stift. Söder därom synes ordet inte vara upptecknat. I andra 
samiska dialekter är ordet väl belagt: 1pMalå krådnoo (med å avses 
halvlångt a) 'Decke, Filzdecke', lpPiteå krådno 'fälltäcke med geomet-
riska mönster',2  1pL ratnä 'tjockt hemvävt filttäcke av ull', 1pN radnä 
'tykt, tettvevet teppe av ull, »grene»', lpTer ränna 'grovt vävt ylletäcke; 
filt'. L&Ö lämnar uppgiften »Rano gausape [filt], rana, täcke, v. krano» 
och »Krano, n. s. gausape, stragulum, quo sternitur lectus [täcke, 
varmed bädden täcks], rya, sängtäcke, rana». I centralsamiska dialekter 
är svagstadiestammen (k)räno. 

Med rätta sammanställs allmänt med graanuo såväl det av L&Ö 
nämnda svenska ordet rana som det finska raanu 'mönstrat, vanl. 
randigt ylletäcke, bordduk, rya, lakan, hästtäcke, trasmatta' (se SKES). 
Dessa tre ord har i sin tur förts ihop med de norska grenja 'sengetxppe, 
et slags flosset aaklxde' (Hardanger), 'et stykke tyndt og grovt tOr 
(SundmOre), grcen, grein 'et grovt uldtxppe' (Nordland) och gren 
'txppe', vilka former är anförda efter Aasen. Vidare kan nämnas grwna 
'ei heimeveven matta på golvet' (Nordland) och grwne 'matte, vove av 
tjukt vyrke, noko det same som golvmattor, men brukas helst til sengun-
derlag' från Nesheim 1954: 333. Flera norska former finns a.s. Då ranor 
som handelsvara och skatteobjekt varit av stor betydelse för den sa-
miska befolkningen (Vilkuna 1956: 41f., Geijer 1972: 294), är ordet väl 
belagt från äldre nysvensk tid. Det äldsta belägget är pluralformen ranor 

2  Enl. medd. av prof. I. Ruong. 
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från 1553 (Sköld 1960: 62). SAOB anför Ran och Rann från 1559 (Fell-
man 1915:27) och Rana från 1595. 

Torp sammanställer med tvekan no. grenja med fvn. grqn 'mustasch' 
och menar då att den ursprungliga betydelsen skulle vara 'något skäg-
gigt, dvs, något flossat'. Vilkuna 1956:46 ansluter sig till Torps etymo-
logi. Detta gör också SAOB (artikeln rana): »... benämningen torde 
urspr. ha syftat på de utskjutande ullhåren i filten». Vilkuna a.a. anser, 
att radno i samiskan är ett inlånat finskt raanu, vilket i sin tur är ett 
skandinaviskt lånord. Hans viktigaste skäl till detta antagande är språk-
geografiskt: raanu förekommer i alla fl. dialekter, också i östkarelskan. 
Som alternativ ursprunglig betydelse hos grqn, gran, raanu föreslår han 
'att vara vass'. I sin uppsats Raanut ja tapeetit (1960) — som inte tas upp i 
Kulturhistoriskt lexikons litteraturförteckning under ordet rana — moti-
verar Vilkuna närmare sin åsikt att nordiskt raanu är ett lånord i finskan 
som från finskan lånats in i samiskan, dock med det tillägget att det i lpS 
på grund av initialt kr- (gr-) är ett senare (förnyat) lån. Varifrån det skulle 
ha lånats och hur långt a i lpS då skall förklaras, nämner han inte. Sin 
uppfattning om ordets utbredningsvägar stöder han genom att peka på 
att östsamiska dialekter från finskan lånat en del termer för vävning av 
ranor (1960: 282 ff.). Termer för vävnader har enligt Vilkuna ofta lånats 
in i finskan västerifrån (från Västeuropa), medan terminologin för väv-
teknik i stort sett är inhemsk. Jfr nedan Skölds åsikt om det europeiska 
ursprunget till ordet rana. Att det samiska radno lånats från finskan, som 
i sin tur lånat det ur ett nordiskt språk har tidigare hävdats av T. I. 
Itkonen 1948: 511. 

Nesheim 1954: 332-335 avvisar Torps förklaring och vill under hänvis-
ning till Aasen green 'Iange og tynde Skystriber' i det nordno. grcena se 
ett äldre *grina, dvs, ett ord sammanhörande med verbet grina. Betydel-
sen skulle avse antingen strimmorna i mönstret eller »den löse vev-
måte». I vissa nordno. dialekter har kort i i denna ställning utvecklats till 
te. Ordet bör »en god stund för 1500-tallet» ha lånats in i sjösamiska 
dialekter, där man kan »vente å finne no. a' gjengitt med samisk å. En 
slik gjengivelse må åpenbart bero på en te-aktig uttale av 'klar a' i vedk. 
samiska dialekter, [—j.» Nesheim syftar på nu delvis försvunna samiska 
dialekter som talats vid Laksefjord, Tanafjord och i Nesseby vid Varang-
erfjord (Qvigstad 1920: 9 ff. och Lagercrantz 1941: 257) och som stått i 
nära förbindelse med östsamiska dialekter norr om Enare träsk. Bortfall 
av uddljudande g- (k-) skulle bero på senare inflytande från fjällsamiska 
dialekter.3  Vilkuna 1956:43 f. instämmer visserligen inte med Nesheims 

3  Här kan nämnas att Bergsland 1964: 144 som ett stöd för Nesheims spridningsteori pekar 
på att finskan måste ha lånat rouko Tall'<fvn rqgg över samiskan. 
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etymologi men betonar, att ranan även i gamla tider var randig eller 
strimmig med inslag av svart och vitt eller färgade trådar. Utan att 
föreslå någon etymologi gör Vilkuna 1960: 282 gällande, att begreppet 
'randig' hört till den gamla betydelsen av ordet grcen bl. a. därför att han 
funnit att raanu i fl. dialekter kan betyda 'rand'. 

Sköld 1960 tillrättalägger språkliga misstag i Vilkunas uppsats av år 
1956 och ställer sig tvivlande inför både Torps och Nesheims härled-
ningar.4  Hans viktigaste invändning mot den senares är att en övergång 
i>ce i no. grcena måste vara ganska sen och att det torde vara högst 
osannolikt att så många samiska dialekter skulle återge ett w<i med ä. I 
stället tar han upp en etymologi som först föreslagits av von Holthausen 
s. 955  och som går ut på att no. grein är identiskt med fornfranska graine 
'scharlakan' <lat. granum 'korn', dvs. ranan skulle ha fått sitt namn av 
den röda färg som fås från kermes-lusen. Efter ett utförligt resonemang 
kommer Sköld till den slutsatsen, att fl. raanu genom Hansans handel 
med Finland lånats in från ett mlty. grofgrån (< franska gros graM) »in 
der Bedeutung eines starkfädigen (und farbigen?) Stoffes». Man skulle 
därvid ha utelämnat grof, som uppfattats som adjektiv, och tillfogat ett 
-u för att göra ordet tvåstavigt i enlighet med fl. fonotax. De svenska och 
de samiska formerna på gr-, kr- skulle ha kommit från västfi. dialekter 
som kan ha förbindelsen kr- i uddljud. Lp. radno skulle, som också 
Vilkuna hävdar, vara lånat från fl. Sv. dialektala former kunde i vissa fall 
ha kommit från samiskan. Sv. former på r- och kr- kan inte ha lånats 
direkt från Ity., ty då hade man väntat att gr- behållits. Sköld diskuterar 
inte närmare de sv. dialektformerna av rana. Inte heller gör han något 
försök att förklara, hur de skilda no. formerna hör ihop, utan skriver 
endast att mångfalden av former i norskan talar för att det rör sig om ett 
lånord. Han anser dock, i enlighet med von Holthausen, att no. grene är 
lånat från mlty. eller möjligen från mnederl. 

Eftersom de sv. dialektformerna aldrig närmare diskuterats och efter-
som de kan förväntas ge ett bidrag till ranans historia, kan det vara av 
intresse att se vad de sv. dialekterna har att säga. Hos Widmark 1860 
finns från Piteå rån fem. 'hästtäcke' (ULMA 149: 20 s. 108) och från 
Överkalix rän fem. 'dets.' (a.a. s. 190). Från (norra) Västerbotten anför 
J. A. Linder: »'Rana' f. säng- el/er bordtäcke, heter äfven i WB. kran 
m., vanligen är det mångfärgadt, randigt eller rutigt — icke fordradt [sic], 
utan en enkel, men vanl. tjock och stadig ylle-väfnad» (LUB Rietz II: 12 

4  Sköld och Vilkuna torde inte ha känt till varandras uppsatser av år 1960. 
5  Fritzner 1886 jämför under greinarkliebi detta ord med nyno. greine. Falk 1919: 55 
förnekar sambandet mellan greinarkleeöi och det nyno. ordet samt jämför det förra med 
fornfr. graine 'kermesfärg'. v. Holthausen tar sedan upp Falks ide men anser att greine har 
sitt ursprung i det foran ordet. 
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s. 642). Jfr Rietz s. 349 b. Ur 1900-talssamlingar kan jag från Västerbot-
ten anföra Byske (Östanbäck) krart fem. »Inslag av trasor, mattvarp, 
dubbelt så bred som en trasmatta, eftersom två bredder var hopsydda. 
Man hade den med sig i en fiskarbod i skärgården» (ULMA Bd 485) och 
(Klöverfors) kran (a>m) neutr. »Användes som lakan direkt på sänghal-
men. Vävt av tunna trasor i mattvarp, bomullsvarp, ofta restgarn. Tra-
sorna var helst av bomull, tidigare också av ylle. Färgades brandgult 
med järnvitriol», Jörn krting 'krantäcke (fungerade som underlakan, 
vävt som en matta)'. Från Norrbotten finns Nederkalix rån fem. 'vävt 
täcke, filt (av nöthår och yllegarn. Användes i slädar och till täcke på 
hästar)' och ran fem. (obest. plur. röna) »Ran vävdes förr av hårgarn el 
mattrasor. Användes på många sätt. Se pörlakan, hästran», Nederluleå 
»[---] olikfärgade slädkläder, däribland den oumbärliga 'ranan' » (Nord-
ström 1925: 88), Norrfjärden kran, fem. 'sängtäcke' (ULMA 85), Töre 
»På sängarna breddes mer eller mindre brokigt vävda ranar — rönan 
[best. plur.] — vävda av hår, ull m. m.» (ULMA 8889 s. 9), Råneå kran 
fem. 'filt av renhår', Överkalix ren fem. 'filt av kalvhår, ull o. bomull; 
hästtäcke' (jfr Pihl s. 53 f. regn). Från Österbotten anför Karsten 
1943:420 rano 'lösvar på möbler; löstäcke på säng'. 

Anmärkningsvärt är att Linder meddelat ett mask. från norra Väster-
botten. SAOB uppger endast genus fem. för ran(a). Hos Rheen finns 
emellertid obest. plur. Raanar, vilken form möjligen tyder på att ordet 
också har behandlats som mask. (SvLm XVII. 1: 15). Att kran uppges 
vara neutr. i Klöverfors i Byske, torde bero på attraktion till ordet täcke. 

Bortsett från piteformen, kan man av vokalkvaliteten i de anförda 
norrbottniska formerna se, om de innehåller äldre kort eller långt a. 
Äldre kort a följt av kort konsonant motsvaras i Nederkalix av a eller a 
(jfr Nederkalix van<vån 'van'), i Råneå av ceq (jfr Råneå vceon) och i 
Överkalix av e (jfr Överkalix ven). Äldre långt a motsvaras däremot i 
Nederkalix av a eller o (jfr Nederkalix lan<län 'lån'), i Råneå av a eller 
a (jfr Råneå las<lås 'lås'), och Överkalix av a eller a (jfr Överkalix las). 
I Piteå finns ingen skillnad, när a följs av nasal (jfr Piteå van och lan). I 
norra Västerbotten är situationen oviss. Regeln är att äldre kort a följt av 
kort konsonant i enstaviga ord motsvaras av a eller a (jfr Byske och Jörn 
fat<fät 'fat'), men framför n tycks detta a uppträda som a (jfr Byske och 
Jörn vari och Byske gatt 'fiskgäl'). Starka fem. som motsvaras av äldre 
*(k)rån är Nederkalix ran, Råneå krcban, Överkalix rän och ren samt 
troligen Töre rönan. Starka fem. som kan motsvaras av såväl äldre *krån 
som krön är Norrfjärden kran och Byske krarb kran. På äldre å återgår 
uppenbarligen svagt fem. i Österbotten rån°. På äldre kort a återgår 
däremot svagt fem. Nederkalix rån samt — med vissa förbehåll — Piteå 
rån. Se därom nästa avsnitt. 

De starka fem. från Byske, Jörn och Norrfjärden liksom svagt fem. 
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från Österbotten kan formellt återföras till fl. (k)raanu eller lp. svagsta-
dieform (k)råno. För de starka formerna i Sverige kan man också utgå 
från en lp. starkstadieform (k)rådno. Ändelsevokalen hos de starka 
formerna har utelämnats (jfr nedan artikel 10 om mudd) och ordet 
behandlats som innehållande äldre långt eller kort a. Svårare är att 
tillfredsställande förklara de former i Norrbotten som till synes innehål-
ler ett äldre kort a. När Pihl 1924: 53 förklarar formen i Överkalix som 
inlånad från lp. rano, bortser hon från att den samiska formen (liksom fl. 
raanu) innehåller långt a och borde ge Överkalix *ran. Men om den 
samiska starkstadiestammen rådno av de svensktalande uppfattas som 
innehållande kort a, skulle möjligen en parallell vara att finna i Överkalix 
sten<*stadhna v. 'stanna'. Denna parallell skulle också förklara Råneå 
krcean, jfr Råneå stikan 'stanna'. Ifall man antar, att svagt fem. i Neder-
kalix rån representerar en regelbunden utveckling, kan denna form 
förstås på enahanda sätt. Vokalens kvalitet talar nämligen för att formen 
innehållit äldre kort a (jfr Nederkalix stån 'stanna' men lan 'lån'), 
apokopen däremot för att den innehållit lång stavelse. Som ovan nämnts, 
kan man av formerna i Piteå icke se någonting om vokalens längd i det 
långivande språket. Av språkgeografiska skäl borde dock de svaga for-
merna i Nederkalix och Piteå tolkas lika. Emellertid torde dessa former 
lika gärna — och kanske hellre — förstås som sena lån av en handelsterm, 
anpassade till dialekternas fonotax.6  

Mot att Överkalix ren skulle vara ett gammalt lån från finskan i 
svenska Tornedalen (fiT) talar förutom äldre kort a det förhållandet att 
ordet inte börjar på kr-. Något annat ord för 'rana' än raanu har jag inte 
kunnat belägga i fiT. Om Skölds spridningsteori är riktig, borde det dock 
där i äldre tid ha börjat på kr- eftersom fiT behåller uddljudande kr- (jfr 
fiT kranni 'granne'). 

Slutsatsen av genomgången av de svenska starka dialektformerna blir 
enligt min mening, att de alla på formella grunder kan vara lån ur 
samiskan, de från norra Västerbotten (och Piteå?) som innehåller äldre 
långt a dock alternativt möjligen lån ur finskan. Om det enstaviga (k)ran i 
Norrbotten är lån ur samiskan, är det dock rimligt att förstå de väster-
bottniska formerna på samma vis. Det förra bör då vara bildat till den 
samiska svagstadiestammen (k)radno, medan de senare troligen är bil-
dade på starkstadiestammen (k)råno. Ursprunget till de svaga formerna i 

6  Att det samiska halvlånga å av svenskar skulle återges med kort a, förutsätts också av 
Gunnar Pellijeff i hans uppsats Bynamnet Kåddis än en gång (Festskrift till Tryggve Sköld 
1982). Pellijeff anser emellertid, att det är det samiska ljudets kvalitet som svenskarna 
identifierat med den hos det korta svenska a, varvid det också kvantitetsmässigt likställts 
med det korta svenska a. Jfr liknande resonemang av Pellijeff om det finska långa a i 
Ortnamnen i Norrbottens län del 13 Överkalix kommun A Bebyggelsenamn s. 23 f. 
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Norrbotten (Nederkalix, ev. Piteå) och Österbotten kan inte med språk-
liga skäl preciseras. Troligen är de sena lån ur svenskt, resp. finskt 
riksspråk. Den svenska riksspråkliga formen rana är antagligen en ny-
bildning till rano—raanu som uppfattats som oblik kasus av ett svagt 
fem. Utbredningen i de svenska dialekterna —jag har gjort talrika förfråg-
ningar men inte kunnat få ordet belagt söder om Byske — talar för att lpS 
graanuo icke gärna kan vara ett senare lån ur svenskan. Däremot lämnar 
de sv. dialekterna inga upplysningar om finskan fått ordet norrifrån från 
samiskan eller söderifrån från, som Sköld antar, lågtyskan. 

7. Guksie 'skopa' — sv. koxa 
I alla samiska dialektområden finns ett ord belagt som motsvarar lpS 
guksie 'skopa': 1pMalå giiksee 'Schöpflöffer , 1pL kukM 'liten skopa med 
skaft (att dricka ur)', 1pN guk'se 'Ose." stor skje' och lpTer kube 'skopa' . 
Av Torp förs det norska koks(a) 'skaal med hanker el. skaft, ogsaa dyp 
Ose' samman med ett Ity. kouwese, »vistnok» från lit. kåuszas. I detta 
sammanhang bör vi uppmärksamma, att SKES för upp kauha, det i 
finskan vanliga ordet för 'skopa', som ett baltiskt lån med hänvisning till 
lit. kindas 'skopa'. 

I norrl. dialekter är koxa '(liten) skopa' belagt under olika former (o = 
8, 0, o; e = e,, ce, a): koks(e) sv. fem. Fredrika, Åsele, Örträsk, Bodum, 
Ed, Fjällsjö, Multrå, Viksjö, Ytterlännäs, Ragunda; koks st. fem. Doro-
tea, Vilhelmina, Åsele, Frostviken, Föllinge, Hammerdal, Lit, Marieby, 
Mattmar (»Ordet anses av folket vara lapskt» ULMA 508: 11), Mörsil. 
Belägget från Multrå uppges av Nordlander vara genus mask. men har av 
Multråordbokens utgivare försetts med uppgiften »endast f.» — ovisst 
med vilken rätt. Från Sävar (Tväråmark) i Västerbotten har Seth Lars-
son upptecknat kåkse, best. sing. neutr. 'bägare av trä för brännvin (som 
tömdes för var dödad säl; Begravningskalas)'. Betydelseförskjutningen 
kan antas bero på att Sävar ligger utanför ordets egentliga utbrednings-
område. Det är också tänkbart, att upptecknaren missuppfattat betydel-
sen hos 'bägare av trä' — sagesmannen har kanske sagt 'träkopp' — och 
ordet kan förmodas betyda 'träskopa'. Jfr Malå (Bastunäs) trekiv 'trä-
skopa', som enligt min sagesman hade hål i skaftet så att den kunde 
hängas i bältet och som av samerna kallades guksie. Förfrågningar som 
jag nu gjort i Sävar (Bodbyn) har gett negativt resultat. 

I SAOB finns koxa med en enda betydelse 'liten skopa av trä 1. ben att 
dricka vatten ur'. Det skulle vara en biform av ett snarlikt ord, nämligen 
kåsa, vars första betydelse av SAOB anges som »[..] mer 1. mindre rikt 
utsmyckat dryckeskärl utan fot o. lock, vanl. försett med två (på motsat-
ta sidor placerade) grepar 1. handtag [..]». SAOB anser kåsa vara samma 
ord som det Ity. kouwese. 1 de norrl. dialekterna finns det sporadiskt 
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belagt, t. ex. kåos fem. 'träskål' Nederluleå (Nordström 1923: 12), koo,s 
fem. 'rund skål el. kopp av trä, med ett öra; liten brännvinsflaska' 
Överkalix (Pihl 1924: 236), kös [dvs. kös fem.] 'tumlare, en liten bägare, 
gjord i form af en thekopp utan fot' Umeå (Stenberg 1804: 68), kösce 
'liten skopa av silver i vilken lapparna bjuda brännvin' Vilhelmina. Jfr 
Rietz s. 380 kosa 'liten kopp eller tumlare, heldst med tvenne vågräta 
öron, af metall eller trä, som nyttjas i st. f. brännvinsglas; deraf Lapp-
kosa, f. och är hos lapparne vanligen af silfver med löfverk kring 
brädden, men är stundom af trä, hvilket då ofta är mycket väl och 
konstfärdigt arbetadt' Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten. Se 
även Ordbok över folkmålen i övre Dalarna kosa och ordbok över 
Laumålet på Gotland kaus. Också i de fin1.-sv. dialekterna finns kåsa 
(Wessman 1956: 193 f.) och i finskan (Nykysuomen sanakirja koosa och 
kousa). 

Den samiska motsvarigheten till vårt kåsa finns upptecknad endast i 
norra delen av det sydsamiska området: goåse—goåsie 'bägare (med ett 
el. två handtag)' Vilhelmina, Frostviken, Oviken. Norr därom har jag 
inte kunnat finna ordet. Både betydelsen och den synnerligen begränsa-
de utbredningen talar för att goåse är inlånat i samiskan och identiskt 
med sv. kåsa. Det är uppenbarligen ett annat ord än guksie — koxa. 

Under mitt arbete med denna uppsats kom det till min kännedom att 
orden kåsa—koxa redan undersökts av Lennart Elmevik i hans ännu icke 
publicerade licentiatavhandling av år 1963, varvid Elmevik kommit till 
samma resultat som jag beträffande ordens etymologi. Därför finns det 
icke anledning för mig att närmare diskutera de samiska ordens förhål-
lande till deras svenska motsvarigheter. Jag vill endast fästa läsarens 
uppmärksamhet på att guksie—koxa i de samiska och i de svenska 
dialekterna har en utbredning som motiverar att det kommer med i en 
förteckning över ord som kan misstänkas ha kommit från samiskan till 
svenskan. Ett stöd för tanken att koxa är ett lånord från samiskan är 
också den växling mellan starka och svaga former samt mellan olika 
genus som är upptecknad i svenska dialekter. Jag vill dessutom göra 
läsaren uppmärksam på att det enligt allmän uppfattning lågty. lånordet 
kåsa i vår tid genom den kommersiella fjällturismen blivit vanligt i bet. 
'liten skopa av plast, metall el. trä (att bära i bältet)'. Betydelsen 'skopa' 
är dock icke tillkommen i vår tid. Redan Pehr Högström 1747 (s. 126) 
skriver: »Alla lappar bära en liten skopa eller kosa (kose) i barmen, 
hwarmed de ösa sig watn till dricka.» 

8. Jukke 'bäck, å' — sv. jokk 
Ytterst få sydsamiska ord är belagda från hela det sydsamiska språkom-
rådet under en enda uttalsform. LpS jukke [juhkko] är ett sådant. 1 
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1pMalå skrivs det juhka, i 1pL jåhkå, IpN jokka, lpTer joGk64). I finskan 
heter motsvarande ord joki. Enligt Collinder 1955 s. 18 f. är det i fi.-ugr. 
språk ett arvord från uralisk tid. Ordets svenska motsvarighet jokk 
saknas både i Hellquist 1922-1966 och i SAOB. 

De äldsta beläggen i SAOBArkiv är från 1963 iskall jock (Ord och Bild 
1963: 483) och jokkar (Sv. Turistföreningens Årsskr. 1963:46). Ett något 
äldre belägg hittas i Svensk uppslagsbok, 2 uppl., band 15 av år 1950: 
»Jokk . . . 'forsande vattendrag'. » Det är inte upptaget i den nionde 
upplagan av SAOL av år 1950, men i den tionde av år 1973 hittar man 
det: »jåkk el. jokk . . . s. prov. 'bäck, å'.» 

Skrivningen med å förekommer i 1pL med en stavning som utveck-
lades främst av K. B. Wiklund och efter honom använts bl. a. av Helmer 
Grundström. Redan tidigare har å brukats av Lindahl & Öhrling i det 
»sydlapska» skriftspråket och av Lars Levi La2stadius i det nordsa-
miska. Skrivningen med o förekommer i samiskan numera i 1pN, dit de 
samiska dialekterna norr om Kaitumälven hör. Samiska älvnamn, där 
jokk ingår som senare led, stavas på den topografiska kartan -jåkkå eller 
-jåkka både inom lulesamiskt och nordsamiskt område. Det finns inte 
anledning att här närmare beröra stavningen av de samiska ortnamn 
där detta ord ingår. 

Det i svenskan upptagna främmande app ell at ivet jokk bör 
enligt min mening stavas jokk (el. möjligen lock). Skälen är följande: 1. 
Kort å-ljud skrivs i svenskan i regel med o. 2. Normalt stavas å-ljudet i 
främmande ord med o. 3. Stavningen jokk överensstämmer med den som 
vi är vana att se i och som av ålder har brukats i välbekanta ortnamn som 
Jokkmokk (Jocomochj 1618, Jockmock 1747), Kvikkjokk (Quickjock 
1747), Silbojokk (Sillbejocks Försambling 1672, Sijlbijokk 1742) och Ste-
kenjokk. På Generalstabens kartblad stavas ordet genomgående jokk. 4. 
Det är lämpligt, att ordet hålls ihop med fl. joki, som är vanligt i ortnamn, 
bl. a. i svenska Tornedalen. 5. Appellativet ifråga stavas knappast nå-
gonsin jåkk i svenskan, i varje fall inte i beläggen i SAOB Arkiv eller i 
Sture Allén, Nusvensk frekvensordbok. 6. Hur samiskan stavar ordet, är 
i detta sammanhang av föga intresse. 

Uttalet och stavningen av jokk i rikssvenskan visar, att ordet icke 
lånats ur sydsamiskan, som ju har formen jukke. Förmodligen har det på 
litterär väg och från fjällkartor kommit in i riksspråket och blivit välkänt 
genom det intresse för fjällturism  som vuxit sig starkt de båda senaste 
årtiondena. 

9. Juojgedh 'jojka' — sv. jojka 
Den samiska motsvarigheten till det i svenskan inlånade verbet jojka 
finns upptecknad från Härjedalen och Ryiros i söder till tersamiskan i 
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nordöst: lpS juojgedh, 1pMalå juaigat, 1pL juorkat, 1pN juoi'gåt, lpTer 
fine. Ordet uppträder även i finskan: i Kalevala användes joikua om 
svanarnas sång, i karelskan betyder joiguo bl. a. 'sjunga på ett för 
karelska kvinnor eget, liksom recitativt vis'. SKES jämför det med 
tvekan med liviskans juoik 'klaga, jämra sig'. Hos Collinder 1955 åter-
finns icke ordet. 

I svenskan är verbet jojka enligt SAOB först belagt hos Högström 
1747. Dess förekomst i mellannorrländska dialekter är utförligt behand-
lad av Dahlstedt 1950 s. 167-169. Till hans materialsamling kan jag 
endast lägga Piteå (UUB Ihre 100: 3) Gjöuk, Gjöik 'sjunga som lapp, 
sjunga mumlandes' och Fjällsjö »A 'tala lapska el. tala på ett sätt som 
påminner om lapparnas sätt att tala'. Dahlstedt skriver, att utbredning 
och växlande stamvokalism »tyder på att detta lånord är tämligen gam-
malt i mNorrl.». 

Däremot har riksspråkets subst. jojk inte lånats direkt från samiskan. 
Ett mot verbet juojgedh etc. svarande subst. saknas helt i samiskan. 
Betydelsen uttrycks med orden lpS vuölie, 1pMalå väellee, 1pL vuoll& 
1pN luotte och lpTer J/urid(e.7  

I våra dialektordsamlingar har jag endast kunnat hitta jojk neutr. med 
bet. 'lapparnas tal eller annat tal som påminner om sådant' (Fjällsjö), av 
formen att döma ett sent belägg. I skrift är jojk enligt SAOB belagt först 
1908. Från ungefär samma tid finns subst. jojkning (1919) och jojknings-
melodi (1906). Verbalavledningen jojkning innehåller suffixet 
-ning, i svenskan en av de viktigaste avledningsändelserna för att hos 
subst. beteckna utövande av verksamhet (jfr Söderbergh 1967: 80 ff.). 
Det rikssvenska jojk är uppenbarligen en avledning till verbet jojka (el. 
möjligen till verbalsubst. jojkning med noll-suffix, se Thorell 1981: 85 ff.). 
Bildningar av denna typ är icke ovanliga i svenskan: kliv, pek, nyp, 
spring (jfr Johannisson 1958: 14 f.). 

10. Muädda 'päls' — sv. mudd 
Inom syd- och centralsamiskt område finns ett och samma ord för 'päls' 
belagt: lpS muädda, moådda, meädda, 1pMalå muaddaa, 1pL muoddä, 
1pN muod'da. I lpÖ är det inte belagt; man använder där motsvarigheter 
till fl. peski och turkki. Från utkanten av ordets utbredningsområde i 
nordöst är det 1pN belägget. Detta har påverkat betydelsen som där blivit 
pejorativ: 'gammel slitt pesk'. 

Hur mudd 'samisk päls' lånats in i svenskan och därvid också fått bet. 
'armmudd' behandlas av Dahlstedt 1950 s. 196-201, ävensom växelfor- 

Ordet luotte förekommer enligt Elmevik Nysvenska studier 1965:45-51 som löta v. hos 
BurUs i bet. 'sjunga'. SAOB anger bet. 'spå'. 
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merna mudde och mudda. Eftersom Dahlstedts undersökningsområde är 
begränsat till Västerbottens län, Ångermanland och Jämtland, diskuterar 
han inte mera ingående förhållandena utanför detta område. En blick i 
OSD:s samlingar visar, att mudd(e) är jämförelsevis väl företrätt i 
dialektordsamlingarna, inte minst i de södra landskapen, ofta i bet. 
'halvvante' el. 'tumvante' (Gästrikland, Uppland, Dalarna, Östergöt-
land, Skåne). Till Dahlstedts betydelseredovisning kan läggas en be-
skrivning från Arbrå, Hälsingland »så hadde vi moddar ..., dom var utå 
vadmal ... och sydd som en livklänning. Det var stampat ... och pressat 
vammal» (ULMA 8089 s. 55), Bollnäs 'kjortel med rynkor och röd list 
nedtill' (ULMA 3274) och Järvsö 'tätt rynkad yllekjol' (J. H. :son 1953, 
Järvsöfolket s. 45).8  

I svenska Finland finns mudd under formerna modd, mudd och mådd 
upptecknat i såväl Österbotten och Nyland som på Åland. Betydelsen är 
endast 'armmudd' (Wessman 1936: 44). De norska beläggen är enligt 
Aasen mudd mask. 'Iaadden Skindkufte, Finnepels' från Trondheim och 
Nordlandet. Också uttalet modd (o') förekommer i Norge. 

SKES nämner de fl. formerna muti och muttu 'renskinnspäls (med 
håren utåt)' och menar, att de är lån från samiskan i Sverige, möjligen 
genom förmedling av svenskan. Av dem torde muttu kunna avföras ur 
diskussionen, eftersom muttu enligt uppgift från den finska dialektordbo-
ken (SMS) i de fl. dialekterna endast förekommer i uttr. suu mutussa 
'med hopsnörpt mun' (eg. 'med munnen i »muttu»'). Den stora nufinska 
ordboken tar inte heller upp muttu annat än i detta uttryck. Lönnrot, 
som i Finskt-svenskt lexikon 1874-80 nämner muttu 'lappmudd', torde 
ha fått ordet från Johan Adolf Lindström, Om den keltisk-germanska 
kulturens inverkan på finska folket (1859: 152). Lindströms uppgift ser ut 
att bero på en missuppfattning. 

Ganander 1786 och Juslenius 1745 känner bara till muti lappmudd, 
vestis ex pellibus rangiferorum'. SMS har lämnat mig uppgifter från 
följande dialekter: Storkyro 'samepäls', Limingo 'päls med håren utåt' 
och Kuusamo 'kalvskinnspäls' från Österbotten samt Parikkala 'svart 
hund el. häst' i södra Karelen sydöst om Nyslott. Om uppgiften från 
Parikkala verkligen avser samma ord, måste det vara en urspårning långt 
från ordets egentliga utbredningsområde, kanske under påverkan av 
Musti (namn på svart hund) till musta adj. 'svart'. 

Trots att mudd i nutida fin1.-sv. dialekter betyder endast 'armmudd', 

8  I en not på s. 198 skriver Dahlstedt att Rietz anför mudde m. 'glad människa' från 
Sörmland. »Är 'Sm.' tryckfel för 'Åm.'?» frågar sig D., eftersom denna betydelse är väl 
belagd i Ångermanland. Med Sm. avser emellertid Rietz Småland. Där finns särbetydel-
serna 'karl som är liten till växten' (Askeryd) och 'en rolig mudde = en lustigkurre' 
(Gränna) belagda från 1941 och 1943. Jfr SAOB mudde med hänvisn. till sv. dialekter 
modd, mudd 'livad, glad'. 
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är det rimligare att tänka sig att muti är lånat från svenskan i Finland än 
att det skulle vara ett lån direkt ur samiskan. Om ordet vore lånat direkt 
ur samiskan, borde nämligen finskan ha behållit den samiska diftongen. 
Eftersom (lapp)mudd hos de ovannämnda lexikograferna från 1700-talet 
genomgående betyder 'renskinnspäls', bör ordet i de fin1.-sv. dialekterna 
vid denna tid ha haft denna betydelse. De fl. dialekterna saknar d 
(Hormia 1970: 17 och karta 65 hos Kettunen) och har ersatt detta främ-
mande ljud med kort t. En parallell finns i fl. ripa 'ribba' av sv. ribba 
(också b saknas i de fl. dialekterna) och i viss mån i det fl. mansnamnet 
Aatu<Adolf. Som anpassning till fl. ljudsystem har ordet dessutom 
försetts med slutljudande i (jfr fl. presidentti<president). 
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SUMMary 
Sven Söderström, From the South Lappish Dictionary 
The author continues from the last issue of this journal to deal with certain words 
which can be assumed to be loans from Lappish into Swedish. He shows that 
Sw. kåta 'Laplander's house or tent' is a loan from Finnish. He gives a summary 
of what has been written about the word rana, known in Finnish, Norwegian, 
Lappish and Swedish, how it has spread in Fenno-scandia, and discusses the 
evidence from Swedish dialects to show how it has come to northern Sweden. 
He also takes up four words which have been loaned from Lappish into Swedish: 
koxa 'small scoop', jokk 'mountain stream', jojka 'sing in the Lappish way', and 
mudd 'Lappish fur; wristlet'. 



Folketymologiska vitsar — en grupp 
svenska ordstäv 
Av Lars-Gunnar Larsson 

Misstänksamheten mot utlänningar och framhållandet av den egna natio-
nalitetens förträfflighet framgår av många stående uttryck i språket. Ett 
illustrativt exempel erbjuder ungerskan, där det finns uttryck som tötul 
nevet »att skratta på slovakiska», dvs. 'att gråta', csehäl åll »det står till 
på tjeckiskt vis», dvs. 'det står illa till' och cigånyåtra megy »(maten) 
går zigenarvägen», dvs. '(maten) går i vrångstrupen'. Mot detta kan man 
ställa verbet megmagyaråzni som är en avledning av magyar 'ungersk' 
och betyder 'förklara', eg. »förungerska». Liknande uttryck finns också 
på svenska. Den som beter sig alldeles vilt och galet sägs ibland vara 
»rent rysk». 

Utlänningar förekommer också i svenska ordstäv. Det ena först det 
andra sen, sa ryssen, fick Finland (Ström 1971:344) uttrycker en er-
farenhet av en grannes territoriella anspråk. Nej tack, Jens är ingen 
frossare, sa juten när han ätit upp nitton spickesillar och sa nej till den 
tjugonde (Ström 1971:345) ger svenskens bild av matvanorna i ett annat 
grannland. Herrens vägar är underliga, sa finnen, kröp genom avträdet 
(Ström 1971: 345) försätter en utlänning i en löjlig situation. 

Liksom ordspråken och talesätten vill ordstäven ge en lärdom och 
genom ett skämt mana till eftertanke (Rooth 1965: 88). Karakteristiskt 
för ordstäven är väl just den dråpliga humorn: Det var ingen glädje med 
den sorgen, sa gumman, när hon grät vid fel grav (Rooth 1965: 89) och 
Mycket skrik och litet ull, sa gumman när hon klippte grisen (Ström 
1971:201). Ström (1971: 11 if.) framhåller ordstävens roll som uttryck för 
kritik av samhällets uppsatta och exempel på sådana ordstäv är Gack i 
frid och synda icke mer, sa prästen, förförde nattvardsbarnet, Här är 
trångt om saligheten, sa prästen, dansa fransäs på begravningen och 
det norrländska Tjocka släkten, sa fan om bolagsherrarna (Ström 
1971:57, 62, 49). Ordstäven älskar också det ekivoka eller rent skabrösa: 
Bättre förekomma än förekommas, sa flickan, gick på besök hos gossen 
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och Finemang, sa Mobergskan, tog lusen på musen (Ström 1971:241, 
18). 

Sett mot denna bakgrund gör ordstävet Si so, sa finnen, när han red på 
galten (Roslagen; Ström 1971:345) ett poänglöst intryck. Här gisslas 
inget känt drag hos finnarna och någon egentlig lustighet är det svårt att 
finna. Minst av allt manar väl uttrycket till besinning eller bibringar 
någon kunskap. Vad hade finnen på grisen att göra? Jag vill här försöka 
visa att detta stäv överhuvudtaget inte har med svin att göra. 

Ordstävet om finnen som red på galten förekommer i följande varian-
ter i ULMA:s samlingar (accessionsnummer anges inom parentes; 
transkriptionen är något förenklad): Si so, sa finnen, när han rej på 
galten (Småland; 93: 24), Si so! sa sugga, re på galten (Värmland; 90:43 
& Västmanland; 90:44), De var so de, sa finnen, red på en galt (Gotland; 
23824), Se so, sa finnen, når hann re på gallten (Halland; 525: 11), Si so, 
sa gubben å re på galten (Västergötland; 6664), Dej var sau dej, sägd 
knall' n, när raid pa en galt (Gotland; 8213; äldsta formen anges av 
sagesmannen ha »finn'n» i anföringssatsen), Se så gå no mi so sa han 
som re på galten (Dalsland; 21538). I Schultz ordstävssamling (1870: 33) 
finns varianten Si so! sa' finn, red på galten. Den som rider på galten kan 
således vara en finne, en sugga, en knalle, en gubbe eller bara »han». I 
inget fall tycks ordstävet bli begripligare eller mer lättförklarat. Varian-
ten med finnen i anföringsledet finns belagd i Schultz samling och 
förekommer som synes också i Halland. Detta talar för att den är 
gammal. Jag utgår i det följande från denna variant, när jag söker 
förklara ordstävet. 

Ordstävet får sin förklaring om det förs samman med en grupp stäv 
som bygger på en folketymologisk vits. Dessa har en likartad uppbygg-
nad: i första ledet finns ett bekant ord i ett främmande språk, i anförings-
ledet sätts den som har ordet i fråga i sitt språk och i stävets sista led gör 
man en vits av folketymologisk karaktär. Kuusi (1954: 113) har påpekat 
att ordens tvetydighet är själva idén i vitsar av denna typ. Han exempli-
fierar med bl. a. Åja, saa finn, näär han låg i dike (finska oja 'dike') och 
en finsk motsvarighet Inka lunta, sanoo hurri vaikk oh i lunta korvihin 
saakka 'Inka lunta, sa svensken fast han hade snö ända upp till öronen' 
(svenska ingalunda, finska lunta 'snö'). Att ordstävets uppbyggnad är 
väl lämpad för sådana vitsigheter påpekas också av Gustafson (1981: 79). 

Det är mycket lätt att hitta flera ordstäv med samma struktur: Dank, 
sa tysken, fick ett ljus, Aber, sa tysken, fick se en abborre (Ström 
1971:344) med varianterna De' va' ett abber, sa tysken, när han fick se 
aborren (ULMA 95:4) och Aber sa tysken om aborrarna (Solstrand 
1923: 282). I ordstävet Ach Gott! sa' tysken fick spö (Schultz 1870: 1) rör 
det sig väl om ett vitsande på tyskans Gott 'gud' och svenskans gott 
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'bra'. Vidare Je suis votre, sa fransosen, trilla i sjön (Ström 1971:344; 
Schultz 1870:24), där man leker med franskans votre 'er' och svenskans 
dialektala våter 'blöt'. Från de finlandssvenska dialekterna ger Solstrand 
(1923) flera stäv som kan föras hit: Våi våi, sa finn åm smöre, fast han 
fick pengar för'e med varianter i den förklarande satsen som ... när han 
sålde o inga fick för'e, ... åt smöre (Solstrand 1923:283; finska voi 
'smör'). Åja, saa finn, näär han låg i dike finns i varianterna ... i 
piilsletdiiki och ... när han full i diiki (Solstrand 1923: 283; finska oja 
'dike'). Solstrand (1923:285) har också följande ordstäv av samma typ: 
-Da da, sa ryssin, fast e va mitt i natten (ryska da 'jag, Vått vått, saa 
ryssn, fasst he va tårrt med varianterna ... fasst he va hur tårrt, ... fast 
hur tort he va och ... när han åt tort brö (ryska vot 'se här'). Vått vått, sa 
ryssn, näär han full i bettjin med varianten ... full i vattne och Vått vått, 
sa ryssn, näär an såå muusen med varianten ... när han to på Dal-mors 
musen (Solstrand 1923:285) bygger tydligen på samma ordlek. 

Till denna grupp vill jag då också föra Si so, sa finnen, när han red på 
galten. Det finska ordet i stävet är i så fall sisu, ordet för den kända 
finska segheten och envisheten. Ordet måste ha hörts — inte lästs — vilket 
framgår av återgivningen av finskt u med svenskt o. Som framgår av den 
finska skriftbilden är ordet kortstavigt och för att anpassa det till sven-
skans fonotax och göra det begripligt har man delat det i två ord, si och 
so, varefter det var lätt att vitsa med so och göra en ordlek med orden so 
och galt. Det kan nämnas att det saknas belägg för detta ordstäv i 
Folkkulturarkivets samlingar i Helsingfors. Här kan väl bl. a. det förhål-
landet ha inverkat att kortstavigheten är bevarad i finlandssvenska dia-
lekter. Ordet sisu är därför inte främmande för finlandssvensk fonotax 
och har inte behövt anpassas till den. En av förutsättningarna för vitsan-
det sisu—>si so saknas således. På grund av tvåspråkighet och närheten 
till finskan är väl ordet inte heller så främmande i fråga om sin innebörd 
för en finlandssvensk som för en rikssvensk. 
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Lars-Gunnar Larsson, Popular etymology in wellerisms—a group of Swedish 
sayings 
The Swedish wellerism Si so, sa finnen, när han red på galten 'Look, a sow, said 
the Finn, when riding on a boar' (Swed. dialect si 'look', Swed. so 'sow') is 
known in many dialects and also noted in Schultz' collection of wellerisms dating 
from 1870. Whereas most wellerisms aim at conveying some fragment of know-
ledge and evince a sense of often rather drastic humour, this wellerism appears 
to be nonsense. The author tries to explain it as a pun with a popular etymologi-
cal character, and gives several examples of wellerisms having the structure 
foreign-word + the speaker of the language to which the foreign-word belongs + 
a popular etymological pun. Another example of this is Je suis votre, sa franso-
sen, trilla i sjön 'je suis votre, said the Frenchman, when falling into the lake' 
(Swed. dialect våter 'wet'). In the wellerism about the Finn riding on a boar the 
foreign-word would be Finnish sisu, the word for the well-known Finnish charac-
teristics of energy and toughness. The word, being alien to the Swedish phono-
tactical system, has been split into two, thus providing the possibility of making 
a pun. 



Fäbodforskning i Skandinavien 
En orientering med anledning av Michel Cabourets 
doktorsavhandling, La vie pastorale dans les 
montagnes et les foras de la peninsule 
scandinave, Paris 1980 

Av Åsa Nyman 

Den 25 april 1980 försvarades vid Sorbonne i Paris ovan rubricerade 
avhandling om Skandinaviens fäbodväsen av den franske kulturgeogra-
fen Michel Cabouret, numera professor vid universitetet i Metz. Av-
handlingen, som är ett gigantiskt verk på närmare 3 000 sidor med mer än 
250 illustrationer i form av kartor och skisser, tabeller och diagram, är en 
systematisk syntes av den fäbodforskning, som bedrivits i Sverige och 
Norge och av det material rörande fäbodväsen, som där under årens lopp 
samlats i bibliotek och arkiv, museer och universitetsinstitutioner, kom-
pletterat med författarens egna undersökningar i fältet. 

Avsikten med arbetet har varit att allsidigt belysa den bland franska 
kulturgeografer föga kända form av extensiv boskapsskötsel, som ut-
vecklats i Skandinavien, och som där haft en mycket viktig funktion att 
fylla i områden, vars näringssystem på grund av geografiska och klima-
tiska förhållanden varit baserat mera på boskapsskötsel än på jordbruk. 

Enligt fransk akademisk kutym lades avhandlingen inte fram i tryckt 
utan i stencilerad form inför disputationen och på grund av det stora 
omfånget framställdes den endast i ett begränsat antal exemplar. Av 
dessa har ett exemplar lämnats till Norge och två till Sverige, närmare 
bestämt till universitetsbiblioteken i Oslo och Uppsala samt till Nordiska 
museets bibliotek i Stockholm. Eftersom avhandlingen av denna anled-
ning — för många nordbor även av språkliga skäl — är svårtillgänglig, kan 
det vara motiverat att närmare redogöra för dess tillkomst, uppläggning 
och innehåll. 

Michel Cabouret, La vie pastorale dans les montagnes et les foras de la peninsule 
scandinave. Diss. Paris: Univ. IV. 1—VII. Paris 1980. 2849 s., 256 ill. Stencil. NBN 99- 
0208673-X. 



116 Åsa Nyman 

Av den omfattande redogörelsen framgår — särskilt tack vare de utför-
liga noter, som finns insprängda i avhandlingen efter större avsnitt — att 
författaren med minutiös noggrannhet tagit del av det mesta som inom 
olika discipliner, främst inom kulturgeografi men även inom etnologi, 
ortnamnsforskning och arkeologi liksom även lokalhistorisk forskning, 
skrivits om detta ämne. Såväl i Sverige som i Norge har den vetenskapli-
ga utforskningen av fäbodväsendet bedrivits i sådan omfattning, att man 
kunde ha väntat sig en sammanhängande forskningshistorisk orientering 
som inledning, i all synnerhet som en äldre epok i fäbodforskningens 
historia kan anses vara avslutad ungefär vid den tid, då Cabouret star-
tade sin undersökning, och de diskussioner om fäbodväsendet, som 
under senare tid med förnyat intresse tagits upp, har andra aspekter på 
undersökningarna. För att belysa de problemställningar och den termi-
nologi, som författaren haft att penetrera och ta ståndpunkt till, kan det 
därför i en presentation av hans arbete vara lämpligt att först göra en 
kort tillbakablick på de viktigaste insatserna på fäbodforskningens områ-
de i Sverige och Norge. 

I Sverige visade folklivsforskningen tidigt intresse för fäbodväsendet. 
Denna form av boskapsskötsel har nämligen bevarats i ett ålderdomligt 
skick ett gott stycke in på detta århundrade, vilket gjort det möjligt att 
studera reliktartade element i en ursprunglig miljö. Redan på 1890-talet 
gjorde Nordiska museet i Stockholm regelrätta fältforskningar med upp-
mätning och fotografering av hela byggnadskomplex, däribland även 
fåbodanläggningar, som till större delen numera är försvunna. Det var 
emellertid framför allt Sigurd Erixon, som i samband med museets år 
1915 startade bebyggelseundersökningar under två decennier insamlade 
ett ovärderligt fältmaterial om våra fäbodar i form av situationsplaner, 
uppmätningsritningar, fotografier och uppteckningar. Syftet med mu-
seets undersökningar var att dokumentera de svenska bebyggelsetyper-
nas arter och former och geografiska utbredning, varvid en huvudsyn-
punkt var att nå fram till en uppfattning om deras utvecklingshistoriska 
sammanhang. I en redogörelse för dessa undersökningar i museets års-
skrift Fataburen för år 1918 framhöll Erixon, att fäbodarnas varierande 
former steg för steg visade utvecklingen i den nordiska gårdens och byns 
historia och menade att flera av de viktigaste problemen inom svensk 
bebyggelsehistoria kunde »vinna utomordentligt betydelsefulla resultat 
genom fåbodstudiet, hvadan detta med full rätt måste sättas i första 
planet vid de nu pågående undersökningarna». Han var medveten om att 
det för genomförandet av det upplagda programmet krävdes samarbete 
med fackmän inom vetenskaper, som står nära etnologi, men betonade 
att flera av etnologins viktigaste kapitel rymdes inom bebyggelsehisto-
rien, inte bara de yttre formerna för byar och gårdar, hus och bostäder 
utan även — och inte minst — frågor av samfundsmässig karaktär i 
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samband med familj och släkt, egendoms- och arvsförhållanden, arbetsli-
vet dels i dess helhet, dels dess fördelning inom familj och bygemenskap, 
fester och kult m.m. 

I sin analys av fäbodväsendet utgår Erixon från uppfattningen att 
åkerbruk tillsammans med boskapsskötsel varit förutsättningen för en 
bebyggelse i Norden alltsedan yngre stenåldern men fäster uppmärksam-
heten på de klimatologiska förhållandenas inverkan på människornas 
levnadssätt: den skarpa skillnaden mellan vinter och sommar var betyd-
ligt kännbarare i de nordligare områdena och hade till följd, att boskaps-
skötseln där dominerade på åkerbrukets bekostnad. För att finna foder 
åt kreaturen förde man dem under sommaren till gräsrika ställen i 
skogarna eller på fjällsluttningarna, vilka låg så långt borta från den 
permanent bebodda hemgården, att man var tvungen att uppföra hus åt 
såväl boskapen som åt den personal, som vaktade djuren och tog hand 
om mjölken. På myrar och skogsängar, som ofta — men inte alltid — låg i 
närheten av fäbodställena, tillvaratogs gräsväxten för vinterns stallfod-
ring och på vissa ställen förekom även åkerbruk. Men varken åkerbruket 
eller foderinsamlingen har, enligt Erixon, varit den primära orsaken till 
anläggning av fäbodar. 

Erixon konstaterade på grundval av det insamlade materialet, att 
fåbodväsendet ingalunda var en enhetlig och likartad företeelse men 
ansåg sig kunna urskilja tre huvudtyper med hänsyn till flyttningarna. 

Fäbodar med partiell flyttning: utfäbodar, lån gfäbodar, fjällfäbo-
dar. De ditförda kreaturen sköts av vallhjon. Hushållen i byarna kommer 
endast tillfälligt dit, t. ex. för slåtter eller för att hämta ost och smör. 

Fäbodar med verklig flyttning: byfäbodar, hemfäbodar, gårdsfäbo-
dar, närfäbodar. Hushållen flyttar helt och hållet eller till större delen 
med kreaturen. Jämsides med slåtter förekommer här i allmänhet även 
åkerbruk. 

Halvfäbodar, fäbodar som ligger så nära byn, att mjölken dagligen 
kan föras hem till gården för beredning och konsumtion. Övernattnings-
stuga för dem som sköter boskapen finns i regel. 

I motsats till de sistnämnda halvfäbodarna betecknar Erixon de två 
förstnämnda typerna som helfäbodar med avseende på att all mjölkbe-
redning sker där och inte i hembyn. Beträffande halvfäbodarna menar 
han, att dessa står på övergången till de även utanför fäbodområdet 
förekommande beteshagar, där kreaturen stannar om nätterna, medan 
mjölken tages hem, och där byggnader saknas. Vallhjon förekommer 
även där men är i regel manliga i motsats till fäbodarnas huvudsakligen 
kvinnliga vallhjon. 

Oberoende av typ kan fäbodarna gå under beteckningen vår-, höst-
eller sommarfäbodar på grund av tiden för vistelsen där. De i hela landet 
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förekommande sommarfähusen räknar Erixon inte till fäbodsystemet 
utan sammanställer dem med bruket av särskilda sommarbostäder, en 
företeelse som är känd och på många håll ännu i bruk i hela Norrland, 
men som ingalunda varit begränsad till enbart Norden. 

Erixon avslutar sin redogörelse med en översikt av fäbodförhållan-
dena i olika landskap, även i Norge. Han har därvid särskilt beaktat 
typer och flyttningssystem och kommit fram till geografiska gruppering-
ar, som förbluffande väl förblivit giltiga även sedan betydligt mera 
material insamlats. Kring ett centrum omfattande norra Dalarna, Härje-
dalen och västra Jämtland, som vad kreatursflyttningarna beträffar före-
ter likheter med förhållandena i Norge, dvs, man flyttar från vårens 
hemfäbod till en långfäbod mitt under sommaren och på hösten tillbaka 
igen till hemfäboden, har han funnit ett område (södra Dalarna, Hälsing-
land, Medelpad, Ångermanland och östra Jämtland), där kreaturen förs 
hem till byn under slåttertid. Längst ut i periferin mot slätt- och kust-
socknarna har han noterat halvfäbodssystemet. 

Bland fäbodtyperna har särskilt byfäbodarna i Dalarna och Härjedalen 
och långfäbodarna i Älvdalen tilldragit sig hans intresse. I de förra har 
nämligen tillkommit ett nytt element, jordbruket, vilket så småningom 
kan förvandla fäboden till fast bebyggelse. De senare har genom sina 
samfälligheter i fråga om ägor, vallning och vallhjon bevarat drag från en 
tid, då personlig jordegendom var ett okänt begrepp. Kreaturen däremot 
har varit personlig egendom. 

En särskild form av hemfäbodar observerade Erixon i Hälsingland och 
Ångermanland, s. k. boland, numera försvunna eller förvandlade till 
permanent bebyggelse. De skilde sig från byfäbodarna därigenom att det 
var fråga om en periodisk flyttning, som huvudsakligen vilade på jord-
bruket: hushållen flyttade dit oberoende av kreaturen. Denna fäbodtyp 
har i senare tid blivit föremål för en doktorsavhandling (G. Bodvall, 
1959). 

Sigurd Erixon har i sin rika etnologiska produktion ofta haft anledning 
att beröra fäbodväsendet. Hans uppfattning om dess ställning inom 
byväsen och samfundsliv kommer tydligast fram i »Svenskt folkliv», 
1938. Grundläggande för tolkningen av fäbodväsendets förhållande till 
andra typer av rörlig beteskultur, nomadism och transhumans, är hans 
artikel »Betesvandringar och flyttsystem» (Folk-Liv 1955/56). Därav 
framgår att mjölkhushållningen är den faktor, som skiljer fäbodväsendet 
från de renodlade formerna av transhumans och nomadism. Vid fäbo-
darna har mjölkberedningen åvilat kvinnorna, medan denna syssla i 
transhumansens område — i den mån den förekommit — utförts av de 
manliga herdarna. 

I slutet av 1920-talet togs dokumenteringen av fäbodväsendet även 
upp av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (vid denna tid benämnt 
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Landsmålsarkivet, förkortat ULMA), som för detta ändamål utarbetade 
ett särskilt frågeformulär, Nr 12 Fäbodar, avsett att användas av fäbod-
forskare såväl i Sverige som i Norge. Under 1930-talets livliga diskussio-
ner om etnologiskt kartarbete väcktes tanken att utarbeta en atlas omfat-
tande hela Norden, vari bl. a. skulle ingå en översikt över norskt och 
svenskt fäbodväsen. Av olika skäl, främst ekonomiska, men även på 
grund av svårigheterna att samarbeta under krigsåren 1939-1945 kunde 
dessa planer inte realiseras. Endast i Sverige fortsatte karteringsarbe-
tena, men på nationell bas, och vid Institutet för folklivsforskning i 
Stockholm utarbetades på grundval av ett under 1940-talet intensifierat 
insamlingsarbete första delen av Atlas över svensk folkkultur omfattande 
materiell och social kultur, tryckt 1957 med Sigurd Erixon som redaktör. 
I denna atlas ingår som nummer 9 B (s. 23) en karta över fäbodväsendets 
sydgräns i Sverige med kommentar av Anders Nyman, som redan tidi-
gare behandlat denna fråga (Folk-Liv 1952). Vid sekelskiftet gick denna 
gräns genom norra Uppland och Västmanland åt sydväst genom södra 
Värmland fram till nordligaste Bohuslän. På kartan i Folk-Liv har även 
införts några belägg på fäbodar från 1600- och 1700-talen i södra Uppland 
och Västmanland, i Närke och Dalsland. På atlas-kartan, vilken liksom 
den föregående endast visar fäbodarnas utbredning i gränsområdet i 
söder, har även noterats om en gård haft flera fäbodställen att flytta 
emellan eller om det var fråga om ett fäbodställe per gård samt var det 
fanns halvfäbodar. Frågan om fäbodarnas sydgräns har varit föremål för 
åsiktsutbyten inom olika forskarled både innan och efter det att de 
nämnda kartorna kom till. 

Det var emellertid inte bara etnologerna utan även kulturgeograferna i 
Sverige, som tidigt riktade sin uppmärksamhet på fäbodväsendet, först 
och främst professor John Frödin i Uppsala. Med två stora arbeten 
under 1920-talet — »Siljansområdets fäbodbygd» 1923, och »Om fäbodbe-
byggelsens utbredning och olika typer i Europa» 1929 — bildade han 
skola bland fäbodforskande geografer. Under en lång följd av år tillförde 
han fäbodlitteraturen ett stort antal arbeten, dels lokala djupundersök-
ningar dels teoretiska utläggningar, i vilka han visade ett genomfört 
evolutionistiskt tänkesätt. Liksom Sigurd Erixon hörde alltså John Frö-
din till pionjärerna inom fäbodforskningen. Det är dessa två, som till 
övervägande del byggt upp den systematiska forskningen kring fäbodvä-
sendet, Erixon med tonvikt på dess organisation och dess sociala och 
ekonomiska funktion, Frödin med tonvikt på dess utformning i anslut-
ning till naturförhållandena. Ett värdefullt bidrag till analysen av det 
svenska fäbodväsendets former var hans uppdelning av fäbodbebyggel-
sen i två typer: en västlig, där fäbodarna alltid hade inhägnade fäbodval-
lar och en östlig där fäbodställena låg utan skydd av hägnader. På dessa 
senare tillvaratogs inte något foder, men i stället tog man hand om 
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gödseln, som på vintern fraktades hem till gården. Dessa fäbodar an-
vändes alltså endast för betets skull. Denna typ av fäbodar har av Frödin 
noterats utefter hela den svenska kusten och har av honom fått benäm-
ningen bottnisk typ. 

På många punkter kom Frödin och Erixon, som arbetade självständigt 
var för sig, till likartade resultat i sin forskning om fäbodväsendet, men 
inte sällan gick deras uppfattningar isär, framför allt beträffande fäbod-
väsendets uppkomst och utbredning i Norden. Medan Erixon håller före, 
att fäbodbruket vuxit fram sekundärt i förhållande till hemgården på 
grund av ökat krav på bete och vinterfoder, menar Frödin, att det — 
beroende på när och var det växte fram — kan ha uppstått både sekundärt 
och primärt i förhållande till gården. I det senare fallet skulle det ha vuxit 
fram ur ett slags nomadism. Frödin räknar nämligen med att boskaps-
skötseln kan ha varit äldre än åkerbruket, och att dess fäbodar var 
resultatet av »stelnat nomadliv». I sin fäbodtypologi laborerar han med 
många mellanformer utan hänsyn till plats och funktion, bl. a. uppfattar 
han sommarfähusen som ett övergångsled mellan byn och fäbodarna. 

Ett värdefullt komplement till diskussionerna om fäbodbrukets even-
tuella förekomst i hela Svealand och i Götaland i äldre tid, kanske 
t. o. m. i Danmark — en argumentering som bl. a. grundar sig på utbred-
ningen av vissa ortnamnstyper, främst -bodha och -säter — kom 1945 
med Folke Hedbloms avhandling om de svenska ortnamnen på säter, 
senare kompletterad och överskådligt framställd i artikeln »Fäbodar» i 
»Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid» m. fl. arbeten. Genom 
att påvisa att ordet säter, som ingår i talrika ortnamn särskilt i östra 
Mellansverige, går tillbaka på ett äldre nordiskt ord setr med betydelsen 
»skogsäng, utmarksäng» tillbakavisar Hedblom argumenten för att fäbo-
dar tidigare måste ha funnits i dessa områden. I Norge däremot och i de 
svenska landskap, som gränsar till Norge, utgår säter från ett äldre stetr 
med betydelsen »fäbodställe». Både setr och setr är ursprungligen bild-
ningar till verbet sitta, men det senare anknyter med sin betydelse 
»skogsäng» närmast till foderfångsten, som inte nödvändigtvis var för-
enad med betesgång. Den vanligaste benämningen på ett fäbodställe är 
emellertid bodar, men även sammansättningar såsom bodställe, bodvall 
och fäbodar förekommer. Den sistnämnda sammansättningen, som an-
vänds i många dialekter, och som tidigt fick karaktären av riksspråksord, 
ingår inte sällan i ortnamn i södra Uppland och i Södermanland. Med 
hänvisning till Frödin, som i dessa områden noterat fäbodanläggningar 
av en speciell art och ofta av sent ursprung, påpekar Hedblom, att dessa 
benämningar förmodligen anknyter till en tradition, som kan ledas tillba-
ka till de vaktbodar (wardhbodh) som — enligt en på 1300-talet av 
konungen stadfäst skogsstadga i Trögds härad — funnits i södra Upplands 
ekskogar, och som utgjorde bostad för de vaktkarlar, som övade tillsyn 
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över svinhjordarnas ollonbete på allmänningarna. Sambandet mellan 
denna företeelse och fäbodväsendet är emellertid inte helt klart, menar 
Hedblom. Möjligen kan dessa vaktbodar hänföras till de många över-
gångsformer mellan det fullt utbildade fäbodväsendet och den fäbodlösa 
boskapsskötseln, som måste ha funnits även under medeltiden. Huruvi-
da de bodha-namn, vilka finns i Götaland, innehåller minnen av fäbodvä-
sen är tveksamt. Hedblom anser emellertid, att den s. k. fäbodgränsen 
även under medeltiden synes ha varit en övergångszon mellan två skilda 
hushållningssystem. 

Åtskilliga avhandlingar och uppsatser har skrivits om fäbodväsendet i 
Sverige. Framför allt är det Dalarnas fäbodliv, som varit föremål för 
behandling, både av lokala auktoriteter och etablerade forskare. Bland 
de senare kan nämnas John Granlund, Ola Bannbers, Lars Levander, 
Stig Björklund, 011e Veirulf, Sigvard Montelius m. fl. Av stort värde för 
forskningen är den år 1974 av Bror Lindén utgivna förteckningen över 
namn på fäbodar, nybyggen, hyttor m.m. inom Kopparbergs län enligt 
1663 års jordebok. Det vetenskapliga intresset för fäbodväsendet mat-
tades emellertid framemot mitten av 1900-talet och åtskilligt material i 
arkiv och museer har kommit att ligga outnyttjat. Under senare år har 
intresset för fäbodlivet åter ökat, men dagens diskussioner rör sig huvud-
sakligen om möjligheterna att bevara fäbodanläggningar i deras egenskap 
av skyddsvärd miljö eller som rekreationsmiljö. 

Under loppet av 1900-talets första decennier har den ena fäboden efter 
den andra lagts ner till synes i takt med tillkomsten av mejerier, utbyggt 
vägnät och förbättrade betestillgångar i hembyn m. m. Mekaniseringen 
av arbetslivet på landsbygden med rationellare metoder och redskap som 
följd har så småningom gjort fäbodbruket obehövligt. Enstaka fäbodstäl-
len finns visserligen ännu i dag i bruk, men detta får tillskrivas speciella 
omständigheter. Ofta har driften där fått en ny form. De övergivna 
fäbodställena har i allmänhet gått en snabb förintelse till mötes: vallarna 
har växt igen och husen har ruttnat ner, såvida de inte helt enkelt rivits 
för att användas som bränsle. På andra håll har stugorna byggts om för 
att användas som fritidshus eller annat. Så småningom har det blivit 
uppenbart att något måste göras för att rädda det kulturarv, som fäbo-
darna utgör. 

På privat initiativ bildades den 28/111955 en fäbodkommitt, vilken 
efter några år anslöt sig till Riksförbundet för hembygdsvård. Kommit-
tén skulle ha till uppgift att väcka intresse för fäbodarnas situation, 
inventera befintliga fäbodställen samt över huvud taget hålla sig å jour 
med vad som hände ute i fäbodarna. Man planlade också att utge en bok 
om fäbodkulturen. På ett tidigt stadium valdes skriftställaren Hans Lid-
man som redaktör för denna publikation, senare engagerades dåvarande 
intendenten vid Nordiska museet Anders Nyman som kulturhistoriskt 
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sakkunnig medarbetare. Denne tog initiativet till en ny inventering av 
fäbodarnas traditioner, denna gång med hjälp av Jordbrukarnas För-
eningsblad. Det källmaterial, som på detta sätt i oväntat stor omfattning 
inflöt, har i stor utsträckning inarbetats i två böcker, »Fäbodar» 1963 
och »Fäbodminnen» 1965. I den förstnämnda ingår inte bara lokala 
skildringar av fåbodliv utan även artiklar med diskussioner om fäbodar-
nas framtid. Här har sakkunniga inom olika områden — byggnadskultur, 
naturskydd, hembygdsvård, turism, lantbruk, djurskötsel, skogsvård — 
gett uttryck för både optimistiska och pessimistiska synpunkter. Ett 
kapitel om den svenska fäbodens ålder, uppkomst och utbredning, skri-
vet av Nyman, inleder boken. 

Fäbodkommitt&I har genom artiklar i dags- och fackpress, föredrag i 
radio och TV, årliga resor i fäbodlänen, korrespondens med lokala 
kontaktmän och på andra sätt bidragit till att väcka både allmänhetens 
och myndigheternas intresse för fäbodfrågan. Inom såväl kulturminnes-
vården som naturvården intar fäbodarna numera en framträdande plats. 
År 1970 anhölls i en riksdagsmotion om statlig hjälp för bevarande av 
fäbodkulturen. Motionen resulterade visserligen inte i något statligt stöd, 
men av Riksantikvarieämbetets yttrande över denna motion framgår hur 
angeläget man ansåg det vara att göra en sakkunnig inventering av 
landets bestående fäbodar för att därigenom kunna göra ett passande 
urval av fäbodar, som är lämpliga att rusta upp och bevara, eventuellt 
som fritidsanläggningar. 

Ett inventeringsarbete med temanamnet »Fäboden som anläggning» 
kom år 1972 till stånd vid Nordiska museet i nära samråd med Riksanti-
kvarieämbetet, Fäbodkommitt&I och landsantikvarierna i berörda län. 
Under ledning av Nyman har här gjorts en sammanställning av tillgäng-
ligt material om fäbodar, såväl i bruk varande som tidigare utforskade 
eller på något sätt omnämnda. Resultatet av denna inventering föreligger 
i ett register i nålkortssystem ordnat landskaps- och sockenvis jämte ett 
namnregister ordnat efter landskap. En redogörelse är publicerad i Fata-
buren 1975, s. 135. 

På det lokala planet har inventeringsarbetet fortsatt och resultat därav 
har börjat synas i tryck. Ett av de senaste arbetena är en sammanställ-
ning av de svar som inkommit på en frågelista, som Fäbodkommitten i 
samarbete med länsmuseerna i Kopparbergs och Jämtlands län utsände 
under vintern 1980/81 för att få en uppfattning om den levande fäboddrif-
tens omfattning och utformning 1980. (Fäbodbruket — hotad näring. 
Rapport av K. Hansen och I. Jansson. Utg. Länsstyrelsen i Jämtlands 
län 1982.) 

I Norge har fåbodforskning bedrivits på en bredare bas än i Sverige. 
Förutsättningarna härför har också varit gynnsammare, såtillvida som 
uppgifter om fäbodväsen varit rikligare, framför allt från äldre tid men 
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även från yngre tid. Fäbodar (no. seter eller stöl, även vol!, vang, 
bustad, Oygard och fäbodliv omtalas i flera isländska sagor (isl. sel) på 
ett sätt som tyder på att landnamsmännen hade denna form av boskaps-
skötsel med sig, när de slog sig ner på Island på 800- och 900-talen. 
Medeltida diplom, jordeböcker och inte minst lagarna från 1100- och 
1200-talen omtalar också fäbodar som ett etablerat bruk. De senare 
reglerade och stadfäste betestider, vägar till sätrarna och rättigheten att 
anlägga sätrar på allmänningar. Från 1600- och 1700-talet finns utförliga 
skildringar av fabodväsendet, som vid denna tid synes ha varit allmänt 
utbrett i Norge och haft en form som nära överensstämmer med sentida 
säterbruk. I början av 1900-talet (1907 och 1939) upprättades av Statis-
tiska Sentralbyrån förteckningar över fäbodanläggningar och år 1928 
startade Instituttet for sammenlignende kulturforskning ett organiserat 
insamlingsarbete med ändamålet att samla uppgifter om alla fäbodar i 
landet, såväl i bruk varande som nedlagda. Därvid nöjde man sig inte 
med att enbart förteckna namn och belägenhet utan införskaffade även 
upplysningar om antal fäbodställen per gård, om driftsformer och egen-
domsförhållanden m.m. Man inventerade också arkiv och litteratur för 
samma ändamål. Representanter för olika vetenskapsgrenar engagerades 
i dokumentationsarbetet, vilket så småningom resulterade i en stor ma-
terialsamling och fem publikationer i institutets skriftserie B. Dessa 
publikationer är följande. 

Först i raden (1940-41) kom en översikt i två delar över »Zentraleuro-
pas Alpwirtschaft» av John Frödin, vilken i inledningen — liksom i 
tidigare arbeten — ger uttryck för sin uppfattning att fäbodväsendet, såväl 
i centrala Europa som i Norden, geografiskt sett är ett mellanting mellan 
nomadism och fast bebyggelse. 

År 1947 presenterade BjOrn Hougen på grundval av arkeologiskt mate-
rial ett arbete om fäbodväsendets förhistoria »Fra seter til gård». Han 
framförde därvid som sin teori, att säterbruket kan ha vuxit fram ur 
någon form av nomadism under sten- och bronsåldern. 

Två år senare (1949) var 0. T. Beito färdig med sin undersökning av 
»Norske sxternamn». Redan 1942 hade han i en artikel fäst uppmärk-
samheten på att gårdar med namn på -set i allmänhet låg i utkanten av 
äldre bosättningar men att fäbodar med namn på -set kunde vara belägna 
i lägre terräng, något som han tar som bevis på att en gammal säter 
kunde övergå till en permanent gårdsbebyggelse. I sin granskning av 
namn på -set har han funnit, att fäbodar med dylik namnbildning uppträ-
der i betydligt större antal än gårdar med samma namnform. Han drar 
därav slutsatsen, att fäbodar med namn på -set(e) (fvn. setr),-seto måste 
spänna över ett betydligt större tidsskede än gårdar med motsvarande 
namnform och att de torde ha varit i bruk före vikingatid. 

Tro och sed i samband med fäbodlivet har också blivit belyst i denna 
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serie. Svale Solheim, professor i folkeminnevitskap i Oslo 1956-1971, 
presenterade år 1952 ett stort arbete därom, »Norsk sxtertradition». 

Sist i raden kom historikern Lars Reinton. I tre band — 1955 om 
sätertyper och driftsformer, 1957 om arbetslivet på sätrarna, 1961 om 
historik, internationell bakgrund, egendomsförhållanden, ekonomiska 
och sociala faktorer m.m. — har han lämnat en detaljrik och mångsidig 
framställning av säterbruket i Norge. Hans typologisering i setertyper 
och seterbrukstyper, som blivit grundläggande för den fortsatta fäbod-
forskningen i Norge, ger uttryck för säterbrukets anpassning till geogra-
fiska och ekologiska faktorer liksom även till årstidernas växlingar. Han 
betonar, att säterbruket inte representerar ett och samma ekonomiska 
system, utan att det har fått olika former beroende på olikartade natur-
förhållanden i landet och på skilda lokala behov. Trots de många olikhe-
terna anser han sig — liksom Sigurd Erixon för Sveriges del — kunna 
urskilja tre huvudtyper av sätrar: 

Heimseter, som är belägen nära hemgården, i regel högre än gården 
men även på samma eller lägre nivå. Den används en kortare tid på 
våren och hösten och kallas därför också ofta för vårseter respektive 
höstseter. 

Mellomseter, som används på platser, där sommarsätrarna låg så 
långt bort, att det var lämpligt med en säter som mellanstation. 

Lang- eller fiellseter, även kallad sommerseter, var huvudsätern. 
Som namnet antyder låg den långt borta från hemgården, i skogen eller 
på fjället, och den användes mitt under sommaren. I regel låg sådana 
sätrar på allmänningar eller samägd mark. 

En och samma gård kunde ha alla dessa tre typer av sätrar — på 
enstaka håll hade man till och med flera sommarsätrar — mellan vilka 
man flyttade efter ett bestämt flyttningsschema. Detta flerfäbodssystem, 
som gjorde det möjligt att utnyttja betesmark över större områden och 
under längre tid, var emellertid inte allmänt i hela landet. I bygder utan 
större vidder och höjdskillnader har det vanligen bara hört en säter till 
varje gård. 

Till skillnad från sätertyperna har, enligt Reinton, säterbrukstyperna 
hört till var sitt geografiska område, där de representerar skilda drifts-
system. Inom varje säterbrukstyp återfinner man de två huvudtyperna 
av sätrar, heimseter och langseter. 

Fullseterbruk: personalen vistas på sätern hela sommaren. Denna 
är utrustad med byggnader och redskap för mjölkning och för förädling 
av mjölkprodukterna. 

Mjölkeseterbruk: djuren mjölkas på sätern men mjölken bärs hem 
till gården för förädling. Mjölkerskan ligger kvar på sätern över natten 
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men arbetar i hemgården under dagen. (Motsvarar de svenska halvfäbo-
darna) 

3. Slåtteseterbruk: slåtter och tillvaratagande av foder är huvudsaken 
med säterbruket. 

Som en särskild säterbrukstyp nämner Reinton vintersetring. Här är 
det inte fråga om att föra kreaturen till fäboden för betets skull. Istället 
drog man upp till sommarsätrarna för att utfodra boskapen med det hö, 
som man samlat under sommarvistelsen där. 

Som historiker har Reinton givetvis inte kunnat underlåta att spekule-
ra över fäbodväsendets ursprung och uppkomst. Liksom Frödin menar 
även Reinton, att säterbruket går tillbaka på nomadism, men av motive-
ringen för denna teori framgår, att han uppfattar dess ursprung som en 
diffusionsprocess i motsats till Frödins evolutionistiska tänkesätt. Efter-
som benämningen »seter» är av indoeuropeiskt ursprung, menar Reinton 
att den i färdigutbildad form måste ha förts till Norden av indoeuro-
peerna. Genom att påvisa en likhet mellan utbredningen av begreppet 
»seter» i Norge och utbredningen av vissa stridsyxtyper menar Reinton, 
att det finns fog för att det indoeuropeiska folket måste ha haft säterbru-
ket med sig vid sin första inflyttning. 

De nu nämnda arbetena i den av Instituttet for sammenlignende kul-
turforskning utgivna serien är huvudverken om säterbruket i Norge. 
Men åtskilliga andra författare har också behandlat eller berört detta 
ämne, inte minst norska arkeologer. I detta sammanhang kan nämnas 
kända forskare som Haakon Shetelig och Johannes I30e. Redan på 1890-
talet och i början av 1900-talet hade för övrigt flera framställningar om 
norskt säterbruk kommit ut i tryck, t. ex. av J. Grude 1891, L. Funder 
1911 och 1916, J. Iversen 1927, Kr. Ostberg 1930, A. Sandvig 1942. 

De upprepade registreringarna av i bruk varande sätrar har lämnat ett 
gott underlag för studiet av säterbrukets omfattning och förändringar i 
Norge under senare tid. 'Förutom de redan nämnda förteckningarna, som 
gjordes av Statistiska Sentralbyrån 1907 och 1939, av vilka den först-
nämnda föreligger i tryck, utfördes år 1969 en registrering av jordbruk i 
Norge, vilken visar, att det vid denna tid fanns ca 6 000 jordbruk, som 
använde sig av säterdrift. Den senaste registreringen har gjorts av den 
norska kommittén för lantbruksbebyggelse under »Arkitekturvernåret» 
1975 i samarbete med »Norges Bondekvinnelag». Detta arbete genom-
fördes med avsikten att få fram förteckningar över sätrar värda att 
skydda och bevara. Resultatet föreligger i fylkesvis uppställda listor, 
kartor, fotografier och skriftliga kommentarer och förvaras hos Riksanti-
kvarien. 

Den nämnda kommittén startade samma år en bokserie rörande lant-
bruksbebyggelse. Den senast utgivna boken, »Setra — et bygningsmiljo i 
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fare» (1976), ger en allsidig orientering om säterdriften och säterbebyg-
gelsen i historisk belysning och diskuterar säterdriftens framtidsutsikter. 
Boken är skriven av fackmän med erfarenhet av olika sidor av säterdrif-
ten: etnologer, agronomer, arkitekter m. fl. 

Säterbruket i Norge har som synes genomgått ungefär samma utveck-
ling som fäbodväsendet i Sverige. Ännu har emellertid inte de norska 
sätrarna övergivits i samma utsträckning som de svenska fäbodarna. 
Man söker medvetet anpassa den traditionella säterdriften efter nutidens 
ekonomiska näringssystem. Fjällturismen, som i Norge är en gammal 
tradition, har en inte oväsentlig betydelse för sätrarnas fortsatta drift. 

Av den forskning, som bedrivits om fäbodväsendet i Sverige och 
Norge, framgår med tydlighet, att denna form av boskapsskötsel uppvi-
sar markanta skiftningar vad beträffar såväl organisations- och ägoför-
hållanden som flyttningssystem, arbetsmetoder och språkliga uttryck. 
Trots detta framstår fähodbruket i Skandinavien som en enhet, som 
väsentligt skiljer sig från den extensiva boskapsskötseln i Europas alp-
områden. Det finns därför anledning att studera det nordiska fäbodvä-
sendet i ett sammanhang. Ansatser till ett dylikt studium har visserligen 
funnits, men inte förrän år 1980 har en systematisk sammanställning av 
fäbodväsendet i hela Skandinavien kommit till stånd, dock inte utförd av 
en svensk eller norsk forskare — som kunde ha väntats — utan av en 
fransk kulturgeograf. 

Tanken att ägna studierna åt de nordiska länderna föddes tidigt hos 
Michel Cabouret. Ett möte med John Frödin i samband med en kultur-
geografisk konferens i Paris år 1947 kom förmodligen att spela en stor, 
kanske avgörande roll för hans studieinriktning, men inte förrän hösten 
1961 blev Skandinaviens fabodväsen vederbörligen antaget som ämne 
för hans doktorsavhandling. Dessförinnan hade han emellertid redan två 
gånger besökt Norge, första gången år 1949. Ett stipendium gav honom 
då möjlighet att under inte mindre än tio månader studera norsk kultur-
geografi. Han skaffade sig samtidigt grundläggande kunskaper i det 
norska språket, vilket han så småningom lärde sig tala och skriva fly-
tande. Han stiftade också bekantskap med en av Norges ledande kultur-
geografer, professor Fridtjof Isachsen, vilken intill sin bortgång år 1979 
stod som hans främste vän och rådgivare i Norge. 

Sommaren 1962 kunde Cabouret på allvar starta sin undersökning, 
som kom att ta honom närmare 20 år att slutföra. Dock bör här påpekas, 
att han utförde den vid sidan av sin tjänst som docent i kulturgeografi 
och att han företog sina fältarbeten uteslutande under semestertid. Med 
undantag för åren 1972-73 besökte han mellan 1962 och 1975 årligen 
Norge och Sverige och penetrerade därvid noga bibliotek och institutio-
ner av olika slag på jakt efter alla slags uppgifter — med undantag för rent 
folkloristiska — rörande fäbodväsen. Han genomkorsade också stora 
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delar av de norska och svenska fäbodområdena för att bilda sig en egen 
uppfattning om fäbodarna, framför allt uppsökte han sådana som ännu 
var i bruk för att fotografera och göra intervjuer. 

Under de första fyra åren koncentrerade sig Cabouret på norskt 
»seterbruk». Han vände sig därvid till Instituttet for sammenlignende 
kulturforskning, vars stora samlingar blev utgångspunkten för hans fort-
satta studier. Han tog också kontakt med norska forskare, som sysslade 
med fäbodväsen ur olika synvinklar: Lars Reinton, Olav Beito, BjOrn 
Hougen, Håkon Hovstad, Axel SOmme m. fl. Som medhjälpare vid 
fältarbetena fungerade framför allt Helge Sundt, som inte bara var 
specialist på västra Norges säterbruk utan som på grund av sina franska 
språkkunskaper också var Cabouret till stor hjälp vid intervjuer. 

I Sverige vände sig Cabouret till Nordiska museets avdelning för 
näringsliv, vars föreståndare Albert Eskeröd orienterade honom i mu-
seets bibliotek och samlingar. God hjälp fick han där också av Anders 
Nyman, som tack vare sitt mångåriga samarbete med Sigurd Erixon 
kunde vägleda honom i dennes stora samlingar av etnologica. Cabouret 
träffade inte personligen Sigurd Erixon, som dog i februari 1968. Vid 
tiden för hans första besök i Stockholm hade Nyman nyligen avslutat sitt 
arbete med de av Fäbodkommitt&I utgivna böckerna och kunde ställa 
det för detta ändamål under år 1962 insamlade materialet till Cabourets 
förfogande, efter 1972 även den s. k. Fäbodinventeringens kartotek. 

Cabouret gjorde sina första fäbodresor i Sverige sommaren 1966, men 
uppehöll sig då endast i gränsområdena till Norge: Jämtland, Härjedalen 
samt norra och västra Dalarna. Åren 1967 och 1968 fortsatte han sina 
fältstudier i Sverige, likaså 1971, 1974 och 1975. Som vägvisare i Jämt-
land hade han Göran Rosander, som före 1970 var landsantikvarie vid 
Jämtlands läns museum, därefter Eskeröds efterträdare vid Nordiska 
museet. På sina resor i Dalarna ledsagades Cabouret ofta av docenten 
Sigvard Montelius, en framstående kännare av Dalarnas fäbodkultur. 

I Uppsala tog Cabouret kontakt med professor Folke Hedblom, som 
åren 1968-1974 var chef för Dialekt- och folkminnesarkivet. Vid denna 
institution uppehöll han sig i flera omgångar för att studera de uppteck-
ningar rörande fäbodar och fäbodliv, som under årens lopp samlats där, i 
stor utsträckning utgörande svar på den tidigare nämnda frågelistan 
»Fäbodar». 

Emellertid var det framför allt Kulturgeografiska institutionen och 
dess tjänstemän, som var målet för Cabourets besök i Uppsala. Profes-
sor Frödin var visserligen inte längre i livet — han dog år 1960 — men hans 
efterträdare Gerd Enequist arbetade också med fäbodundersökningar, 
framför allt i Norrbotten. Dessutom fanns vid institutionen ett 70-tal 
seminarieuppsatser behandlande fäbodväsen på olika håll i Sverige, vilka 
tillkommit på 1930- och 1940-talen under Frödins ledning. Dessa ställdes 
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till Cabourets disposition. Även vid Etnologiska institutionen i Uppsala 
fanns uppsatser om fäbodväsen, som Cabouret likaledes kunde ta del av. 
De etnologiska uppsatserna var i de flesta fall utarbetade under professor 
Dag Strömbäcks ledning på 1960-talet. 

Det material, som Cabouret på ovan beskrivna sätt under många år 
med stor noggrannhet insamlade, ligger till grund för hans omfattande 
avhandling. Av praktiska skäl har hans framställning delats upp på sju 
band, men denna uppdelning har inte något att göra med den systema-
tiska dispositionen av arbetet. Efter inledningen, som innehåller defini-
tioner och terminologiska uppgifter, typexempel på fäbodanläggningar 
samt en orientering om fäbodväsendets nuvarande situation, är avhand-
lingen uppdelad på tre »böcker» (livres). Innehållet i dessa tre »böcker» 
är grupperat i sju genomgående numrerade »delar» (parties), av vilka de 
två första utgör den första »boken», del 3-6 den andra »boken» och del 7 
ensam den tredje »boken». Den sistnämnda delen (septkme partie) 
råkar dessutom sammanfalla med det sjunde bandet. Varje »del» är 
indelad i ett antal kapitel (chapitre) och varje kapitel i underavdelningar 
benämnda titre. Att märka är att kapitlens numrering inte är genomgåen-
de såsom »delarnas», utan att den börjar på nytt i varje »del». Delarna 
och banden är alltså lika många till antalet, men numreringen samman-
faller inte mera än i det sista bandet. 

Efter större avsnitt i varje kapitel lämnas noter med fullständiga 
bibliografiska uppgifter, ofta även sammanfattningar. Noterna korre-
sponderar med ett i sista bandet uppställt index över författare (Annexe 

s. 2756 f.). I detta index lämnas författarnamn och tryckår jämte 
hänvisning till den sida, där publikationen i fråga första gången nämns 
bland noterna. Något förbryllande är att i den följande bilagan (Annexe 

s. 2771 f.) under rubriken Bibliographie med underrubriken »hand-
skrivna manuskript, icke publicerat arkivmaterial, otryckta handlingar» 
döljer sig inte bara namnen på institutioner, som tillhandahållit dylikt 
material utan även publikationer som »Atlas över svensk folkkultur», 
tidskrifter och serier. De angivna källorna har emellertid det gemensamt, 
att de i texten uppträder under förkortningar, vilka på detta sätt får sin 
redovisning. I fortsättningen lämnas en förteckning över de studentupp-
satser vid dels Kulturgeografiska institutionen (KGIAUU), dels Etnolo-
giska institutionen (EIAUU) vid Uppsala universitet, som författaren 
tagit del av. Sist i samma bilaga lämnas ett bibliografiskt komplement 
bestående av landskapsvis uppställda publikationer — här med fullständi-
ga bibliografiska uppgifter — som av olika anledningar inte anförts i 
noterna. 

Redan i avhandlingens rubrik, i vilken termerna fjällfäbodar och 
skogsfäbodar används, riktar författaren uppmärksamheten på den för 
kulturgeograferna karakteristiska betoningen av terrängförhållandenas 
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fundamentala betydelse vid analysen av fäbodväsen. Cabourets defini-
tion av fåbodbruket på den skandinaviska halvön är en ordagrann 
översättning av Frödins definition i artikeln »Fäbodar» i Svensk upp-
slagsbok: »en form av extensiv boskapskötsel, då en betesmark är 
förenad med en fast bosättning till en ekonomisk enhet men boskapen 
sköts självständigt på betesmarken av där befintlig personal. Resten av 
året stallfodras den på hemgården. Fäbodväsendet är antingen klima-
tiskt, då djuren under sommaren sänds till betesmarker på så stor höjd, 
att där intet åkerbruk är möjligt (Norge) eller edafiskt, då jordmånen på 
betesmarken är oanvändbar för kultur (t. ex. skogs- och moränmarken i 
Nordsverige). Betesmarken är i detta fall ofta belägen på samma eller 
t. o. m. lägre höjd än hemgården, som är den permanenta boplatsen». 

Denna definition preciserar Cabouret närmare i inledningskapitlet. 
Han framhåller, att »fäbod» (no. seter, fr. chalet pastoral) är ett geogra-
fiskt komplex, som inbegriper å ena sidan en grupp byggnader avsedda 
för dels boskapen, dels personalen som har hand om den, å andra sidan 
betesmarker, ofta också slåtterängar, som ibland är inhägnade, ibland 
inte. Det handlar alltså om en bebyggelse i ordets rätta bemärkelse, men 
en temporär sådan, använd under sommaren. Med denna definition 
följer, enligt Cabourets uppfattning, att sommarladugårdar Wables 
d'04 som av vissa forskare kallas fäbodar, inte bör betraktas som 
sådana, eftersom de inte är kombinerade med övernattningsställe för 
dem som sköter boskapen. Detta beror i sin tur på att sommarladugår-
darna alltid ligger så nära hemgårdarna, att det inte är nödvändigt att 
tillbringa natten där. 

Vidare deklarerar Cabouret, att det karakteristiska för fäbodväsendet i 
Skandinavien är, att det alltid är förenat med mjölkhushållning. Denna 
distinktion ligger bakom termerna »helfäbodar» (chalets complets) och 
»halvfäbodar» (demi-chalets). I de senare tillvaratas visserligen mjölken, 
men själva mjölkberedningen sker i hemgården. Som fäbodar vill Ca-
bouret därför inte betrakta sådana anläggningar — temporära eller inte — 
som mot slutet av 1800-talet fanns t. ex. i södra Uppland, och som var 
inriktade enbart på köttproduktion. Där fanns byggnader endast för 
boskapen, som huvudsakligen bestod av svin, kvigor och ungtjurar. 

Beträffande helfåbodarna påpekar Cabouret, att somliga huvudsakli-
gen används för betets skull (chalets complets de påturage), medan 
andra huvudsakligen tjänar som bas för foderanskaffning (chalets com-
plets de fauche) på näraliggande skogsängar och myrar (pr& de fauche 
sauvage). I fråga om de olika typerna av helfåbodar (närfäbodar—chalets 
proches, även kallade vår- resp. höstfåbodar—chalets de printemps ou 
d'automn; långfäbodar—chalets lointains) framhåller Cabouret vissa ka-
rakteristika beträffande åkerbruk, flyttningssystem samt ägo- och arbets-
förhållanden såsom åkerbruk i hemfäbodar, flyttning mellan olika fäbo- 
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dar eller mellan fäbodarna och gården, individuell eller gemensam egen-
dom och därmed sammanhängande arbete, t. ex. vall-lag och fäbodlag, 
hägnad eller icke hägnad fäbodvall, hemforsling av hö eller gödsel. 

För att ytterligare belysa termer och funktion presenterar Cabouret ett 
urval fäbodanläggningar representerande typiska former inom svenskt 
och norskt fäbodväsen. Sålunda beskriver han i detalj typer, system, 
ägo- och arbetsförhållanden vid följande fäbodar i Sverige: Risgraven 
och Södra Kallberget tillhörande Mårtsvikens by i Lima socken, Dalar- 
na, Indornäs och Trullgrav tillhörande Indors by i Våmhus socken, 
Dalarna samt Rosvik i Norrfjärdens socken, Norrbotten. För Norges del 
har han valt: Saupeset och Myking i Rukkedalen, Nes fylke, Lauvdalen i 
Hallingdal samt FOleide och Demma sätrar i Gloppen. 

En stor del av inledningen ägnas åt en argumentering om fäbodväsen-
dets uppdelning på en klimatisk och edafisk form, av Cabouret även 
kallat topografisk respektive pedologisk. Även om Cabouret därvid är 
mindre kategorisk än Frödin, ansluter han sig i stort till dennes tes 
härom och finner det motiverat att i anslutning därtill tala om fjällfäbodar 
respektive skogsfäbodar. 

Efter de inledande avsnitten börjar avhandlingens huvuddel, den sys-
tematiska redogörelsen för fäbodbrukets varierande typer och system 
samt dessas geografiska förankring i Skandinavien. Denna redogörelse 
inryms i första och andra »boken», där fjällfäbodar och skogsfäbodar har 
fått var sin separata framställning. För vardera av dessa huvudtyper 
beskriver författaren område efter område, som på grund av likartat 
fäbodsystem kan avgränsas geografiskt. Därvid lämnar han för varje 
område först en kortfattad karakteristik av fäboddriften, redogör däref- 
ter för geografiska, topografiska och klimatiska förhållanden och be- 
skriver till slut fäbodbruket med avseende på personalens sammansätt-
ning, bostäder och arbetsuppgifter (vallning, mjölkberedning m. m.), 
boskapsbeståndet, tider för vistelsen i fäbodarna, ägoförhållanden m. m. 
Om möjligt lämnar han även uppgifter om historisk bakgrund och nutida 
förhållanden. För Sveriges del uppehåller han sig särskilt vid storskiftets 
och laga skiftets inverkan på fäboddriften. På samma noggranna sätt 
avhandlas i underavdelningar även mindre områden, som på något sätt 
avviker från den uppställda huvudformen. Framställningen i dessa två 
»böcker» är givetvis i främsta rummet deskriptiv, men inte sällan söker 
författaren resonera sig fram till orsakerna till de variationer och avvi- 
kande former som uppträder. 

I redogörelsen för fjällfäbodar, vilka huvudsakligen återfinns i Norge 
och endast i mindre utsträckning i angränsande områden i Sverige, 
sammanfaller Cabourets geografiska orientering i stort sett med Reintons 
indelning av landet i fähodsystem. Cabouret börjar med att behandla 
halvfäbodar (no. melkeseterbruk, fr. vie pastorale laitkre, demi-cha- 
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let) i Vestlandets fjordområden (Nordfjord, Sognefjord, Hardangerfjord, 
Boknfjord), sl åt t erfäb od ar (no. slåtteseterbruk, fr. vie pastorale de 
fauche) i Sörlandet, dvs. Vest-Agder och Öst-Agder samt säterbruket i 
Nord-Norge, där både halv- och helfäbodar är representerade. I denna 
del tar författaren även upp frågan om sydvästra Norges fårskötsel, 
vilken han klassificerar som transhumans. 

I första »bokens» andra del redogörs för helfäbodar (no. fullseter-
bruk, fr. vie pastorale compkte) i inre Vestlandet (inre Hardanger, inre 
Hordaland, inre Sogn, inre Romsdal och Nordmöre) samt i de stora 
dalarna i östra och sydöstra Norge (Telemark, Hallingdal, Numedal, 
Sigdal, Eggedal, Valdres, Gudbrandsdal, övre Österdal, Tröndelag, Try- 
sil och Engerdal). Sist bland fjällfäbodarna behandlas h elfäb o dar på 
den svenska sidan av Kölen: i norra Dalarna (Idre och Särna), i Härjeda-
len, i södra Jämtland (Klövsjö, Åsarne, Berg), i västra Jämtland (väster 
om Storsjön) och i norra Jämtland. 

Andra »boken» handlar om skogsfäbodar. Beskrivningen börjar därvid 
i det svenska fäbodväsendets kärnområde, till vilket författaren räknar 
socknarna omkring Siljan samt Älvdalens socken i Dalarna. Fäbodbru-
ket i detta område karakteriseras enligt Cabouret av h e lfäb o dar med 
inhägnade skogsängar för slåtter, ofta sädesodling på hemfäbodarna 
(chalets proches), flyttning mellan flera fäbodställen. 

I de två följande delarna (quatrkme et cinqukme parties) beskrivs 
skogsfäbodar i periferin av kärnområdet, först åt väster i Dalarna (Lima, 
Transtrand, Malung), därefter säterbruket i Värmland och sydöstra 
Norge (nedre Österdal, Aker, Follo och Romerike, Vestfold, nedre 
Buskerud, mellersta och nedre Telemark samt sydöstra Öst-Agder). I 
detta område är det också fråga om helfäbodar med inhägnade 
slåtterängar men i allmänhet utan odling. Vistelsen avbryts av en tids 
uppehåll på hemgården. När det gäller de norska sätrarna i detta område, 
påpekar Cabouret att det sistnämnda systemet är ovanligt i sätrar på 
andra håll i Norge. I framställningen om det värmländska säterbruket 
kommer han bl. a. in på frågan om den finska bosättningens förhållande 
till fäbodväsendet. 

I femte delen kommer turen till skogsfäbodar i Dalarna sydväst, 
sydost, och öster om kärnområdet, i de inre delarna av Gästrikland och 
Hälsingland, i centrala och östra Jämtland, i inre Medelpad och Ånger-
manland samt i inre Norrbotten och Västerbotten. Som ett allmänt 
karakteristikon för detta område anför Cabouret helfäbodar med inhäg-
nade slåtterängar samt avbrott i vistelsen för uppehåll på hemgården mitt 
under sommaren, men pekar också på åtskilliga särdrag inom detta stora 
område. Sålunda diskuterar han bergsbrukets inverkan på fäbodbruket i 
sydöstra Dalarna, bodlanden i Hälsingland, användningen av 
allmänningar och avradsland i Jämtland, skillnaden mellan betes- och 
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slåtterfähodar i Norrbotten och Västerbotten, nybyggarnas behov av 
fäbodar i Lappland m. m. 

De hittills beskrivna svenska fäbodsystemen tillhör den s. k. väst-
svenska typen (domaine suMois occidental). I sjätte delen behandlas 
den s. k. östsvenska eller bottniska typen (type oriental sualois eller 
type botnique), av Cabouret även kallad baltisk typ (type baltique). 
Utmärkande för denna typ, vars utbredningsområde är den svenska 
kusten från Uppland i söder till Norrbotten i norr, är dels förekomsten 
av halvfäbodar, dels avsaknaden av inhägnad fäbodvall. Man samlar 
inget foder för vinterns behov, men däremot tar man vara på gödseln och 
fraktar hem den till byn. 

I tredje »boken», som sammanfaller med det sjunde och sista bandet, 
och som består av en enda »del», diskuterar författaren geografiska och 
historiska aspekter på fäbodväsendet och olika teorier om dess upp-
komst och utbredning samt gör reda för sina egna konklusioner. 

Cabouret uppfattar inte fäbodväsendet som ett introducerat fenomen 
och tar därigenom avstånd från Frödins evolutionistiska och Reintons 
diffusionistiska teorier. I stället närmar han sig Erixons uppfattning om 
gården och fäboden som en enhet med växande behov av bete och 
vinterfoder för den mjölkproducerande boskapen. 

När det gäller fäbodväsendets utbredning i Norden tar Cabouret upp 
den omdiskuterade frågan om dess sydgräns i Sverige. I detta samman-
hang fäster han stort avseende vid ortnamnsforskarnas undersökningar, 
särskilt Lars Hellbergs utredning om ortnamn på -boda i boken om 
»Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse» (1967). Dennes utlägg-
ning härom bekräftar enligt Cabouret ännu mera övertygande än Hed-
bloms undersökningar den av Sigurd Erixon påvisade kulturgeografiska 
gränsen mellan ett nordligt och ett sydligt område i Sverige. 

Cabouret berör också fäbodväsendets utbredning i öster och väster, 
dvs. i Finland samt på Island och ögrupperna i Atlanten. Även samernas 
betesvandringar tar han upp i detta sammanhang. 

I sin sammanfattning om fäbodväsendets former och förändringar 
framhåller Cabouret, att dessa framför allt sammanhänger med naturför-
hållandena och de rådande levnadsvillkoren, mindre med traditionsfak-
torer. Fäbodarnas funktion ser Cabouret ur dels ekonomisk, dels social 
synvinkel. Deras ekonomiska funktion var att berika gårdens närings-
fång genom att utnyttja de resurser, som fanns i den naturliga miljön. 
Deras sociala funktion framträder i arbetsorganisationen. Härvidlag fäs-
ter författaren särskilt uppmärksamheten på kvinnornas centrala roll i 
Skandinaviens fäbodväsen. Han anar också en ny social funktion för 
fäbodbruket, nämligen genom turismen. 

Avhandlingen är rikt illustrerad med utbredningskartor, situations-
planer över fäbodvallar, planritningar av hus, scheman för flyttningstider 
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m. m., vilka i stor utsträckning hämtats ur tryckt litteratur. Tyvärr är 
källhänvisningarna ofta mycket knappa, ibland har också små felaktighe-
ter insmugit sig. Som exempel härpå kan nämnas ett par planskisser från 
Dalarna ritade »d'aprås Gun Björklund». Den som vill veta mera därom, 
går givetvis till författarlistan men finner inte namnet där. Gun Björklund 
är nämligen inte författaren utan den som utfört de teckningar, som ingår 
i Lars Levanders och Stig Björklunds publikationer. 

Ungefär en tredjedel av illustrationerna har utförts av författaren själv. 
De består till större delen av utbredningskartor över fäbodtyper och 
fäbodsystem samt flyttningsscheman. Tack vare det goda statistiska 
underlaget i Norge har han kunnat göra ett stort antal kartor över samma 
företeelser vid olika tidpunkter, huvudsakligen en jämförelse mellan 
1907 och 1938. Fotografier finns tyvärr inte med bland illustrationerna, 
men detta torde hänga samman med avhandlingens tekniska framställ-
ningssätt. 

Michel Cabourets avhandling om det skandinaviska fäbodväsendet är 
en stor och beundransvärd insats. Inte minst av språkliga skäl är hans 
arbete en imponerande prestation. Praktiskt taget allt material, som han 
har haft att penetrera, har varit skrivet på ett för honom från början 
främmande språk, som ofta innehållit dialekter av olika typ och ålder. , 
Hans minutiösa genomgång av arkiv och bibliotek på jakt efter uppgifter 
om fäbodväsen och hans systematiska redovisning för det erhållna mate-
rialet har gett oss en ovärderlig översikt över detta stora ämne, den 
första som omfattar hela Skandinavien. Ämnets variationsrikedom och 
det detaljerade framställningssättet har emellertid haft till följd att av-
handlingen är svår att överblicka. Om den hade försetts med sakregister 
och namnregister, skulle det ha varit betydligt enklare att komma åt alla 
de sakuppgifter av olika slag, som arbetet i hög grad är utrustat med, 
men som man nu endast med möda kan leta sig fram till. För flertalet 
forskare är emellertid avhandlingen praktiskt taget oåtkomlig, på grund 
av att den föreligger i så få exemplar. Det är därför att hoppas, att den så 
småningom kommer ut i tryck. Önskvärt vore givetvis att få den publi-
cerad även på svenska eller norska, om inte i sin helhet så åtminstone i 
en förkortad form, t. ex. en utvidgning av den sammanfattning, plan 
sommaire, som enligt vedertagen sed utarbetades inför disputationen, 
och som i Uppsala-exemplaret bundits in som inledning till avhandling-
en. I en sådan publikation skulle författarens ännu opublicerade fotogra-
fier från fältundersökningarna med fördel kunna ingå, liksom även en 
sammanställning av fähodlitteratur. På så sätt skulle Michel Cabourets 
stora insats på fäbodforskningens område komma den nordiska 
forskningen till godo och röna den uppskattning, som hans stora arbete 
verkligen förtjänar. 
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SUMMary 

Åsa Nyman, Research into shielings in Scandinavia 

In connection with the doctoral dissertation by Michel Cabouret, the French 
cultural geographer, on the subject of the Scandinavian shieling or summer 
pasture (Paris 1980), this article gives a brief review of the most important 
contributions in the field of research into shielings in Sweden and Norway, so as 
to illustrate the problems and the terminology which Cabouret had to penetrate 
and take up a definite position about. In both Sweden and Norway, there has 
been a great deal of research into the shieling system since the beginning of the 
century. Sigurd Erixon, the ethnologist, and John Frödin, the cultural geogra-
pher, were pioneers in this field. They both founded schools of research into the 
shieling system. Folke Hedblom, the place-name scholar, is also one of the 
pioneers in Sweden. These three men have each represented an institution with 
shieling research on its program: the Nordic Museum in Stockholm, the Institute 
of Dialect and Folklore Research in Uppsala, and the Department of Cultural 
Geography in Uppsala. In Norway, the Institute for Comparative Cultural Re-
search began collecting in an organized way in 1928. Representatives of different 
fields of research were involved in the documentation work, which resulted in an 
extensive collection of material, and five publications in the Institute's series: by 
John Frödin, the cultural geographer; BjOrn Hougen, the archaeologist; 0. T. 
Beito, the place-name scholar; Svale Solheim, the folklorist; and Lars Reinton, 
the historian. The classification of shieling types by the last mentioned has 
become the basis for continued research into shielings in Norway. During recent 
years, interest in shieling life has increased considerably in Sweden as weil as in 
Norway, but discussions today deal mainly with the possibilities of preserving 
shielings from the point of view of environmental value, or for the purpose of 
recreation. 

Michel Cabouret began his investigation into the shieling system of Scandina-
via in the summer of 1962. Apart from the years 1972-73, he visited Norway and 
Sweden every year and made a careful study in libraries and institutions in his 
search for all kinds of information—with the exception of the purely folkloristic 
—concerning the shieling system. He travelled through most of the Norwegian 
and Swedish shieling areas, above all visiting those still in use. The material thus 
collected forms the basis of his dissertation. It covers 2 849 pages and has 256 
illustrations in the form of distribution maps and outlines, tables and diagrams 
and is a systematic synthesis of the research carried out into shielings in Sweden 
and Norway. 

Cabouret takes up Frödin's division of shielings into a "climatic" form, when 
the animals are sent during the summer to pastures so high up that no farming is 
possible (Norway), and an "edaphic" form, when the pasture land is unsuitable 
for cultivation (e.g. forest and moraine in north Sweden). In this connection, he 
feels justified in speaking of mountain shielings and forest shielings. 

After the introduction, which contains definitions and terminological informa-
tion, type examples of shielings and a survey of the present situation, the 
dissertation is divided into three "books" (livres), the first of which deals with 
mountain shielings and the second with forest shielings. In the third "book" the 
author discusses geographical and historical views and different theories con-
cerning the origin and distribution of the shieling system, and also presents his 
own conclusions. 

In his summary on the forms and changes in the shieling system, Cabouret 
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maintains that these are above all connected with the natural conditions and 
prevalent living conditions rather than with traditional factors. He sees the 
function of the shielings partly from the economic, partly from the social point of 
view. In the latter case, he points out especially the central role of the woman in 
the Scandinavian shieling system. He also touches on a new social function for 
the shieling through tourism. 

The article on shieling research in Scandinavia ends expressing the hope that 
Cabouret's dissertation will be printed. At the moment it is in stencil form and 
only three copies are available in Scandinavia: at the University libraries of Oslo 
and Uppsala, and at the library of the Nordic Museum in Stockholm. Not until it 
is printed, if possible also in Swedish or Norwegian, will Cabouret's important 
contribution to the field of shieling research benefit Scandinavian research. 



En skånsk luffares levnadshistoria 
upptecknad år 1912 på fattighuset i Lund 
av Sigurd Campbell 

utgiven och kommenterad av 
Agneta Lilja och Marie-Louise Pettersson 

Förord 

Våren 1959 överlämnade fru Elsa Campbell till Dialekt- och folkminnes-
arkivet i Uppsala sin makes, distriktslantmätaren Sigurd Campbells, 
efterlämnade samlingar av folkminnesuppteckningar och fotografier från 
skilda håll i landet. Efter makens bortgång den 2 januari 1957 fullföljde 
hon vissa av honom påbörjade redigeringsarbeten och gjorde i samråd 
med undertecknad en uppordning av samtliga uppteckningar och foto-
grafier. Vid överlämnandet av detta material påpekade Elsa Campbell, 
att det däri fanns ett parti som på grund av innehåll och uttryckssätt inte 
lämpade sig som läsning för vem som helst. Hon syftade därvid på de 
uppteckningar, som Sigurd Campbell gjorde år 1912 på fattighuset i Lund 
efter f. d. drängen och luffaren Ola Andersson och som han bundit 
samman med titeln »Ola Träbens lif». Att just detta manuskript nu valts 
att presenteras i tryck, motiveras närmare i kommentaren till textutgå-
van av utgivarna Agneta Lilja och Marie-Louise Pettersson, två unga 
etnologer, som sedan några år tillbaka är anställda vid Dialekt- och 
folkminnesarkivet. De fäster uppmärksamheten på etnologins snäva syn 
på begreppet »folk» under den tid, då Sigurd Campbell gjorde sina 
intervjuer, och gör gällande att han på grund av sitt intresse för samhäl-
lets sämre lottade föregrep ett betydligt senare allmänt anammat etnolo-
giskt synsätt och att han därigenom gjort en insats av icke ringa forsk-
ningshistorisk betydelse. 

Sigurd Campbell var visserligen inte etnolog till professionen, men han 
visade vid sidan av sin dagliga gärning som lantmätare på många sätt stor 
förtrogenhet med folklivsforskningens målsättning och metoder. Han var 
född i Linköping den 30 november 1884 och avlade studentexamen i 
Jönköping år 1904. Fem år senare var han färdig med sin lantmäteriexa-
men och blev lantmäteriauskultant samma år, 1909. Fram till år 1921 
tjänstgjorde han som sådan i Stockholms, Jönköpings, Kalmars, Got- 
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lands, Kristianstads, Malmöhus, Älvsborgs, Västmanlands, Koppar-
bergs och Västernorrlands län. Detta år avlade han kulturteknisk exa-
men och innehade under de närmast följande två åren anställning hos 
kammarkollegiet i Stockholm. Den 1 juni 1924 erhöll han tjänsten som 
distriktslantmätare i Gotlands norra distrikt. Denna tjänst innehade han, 
tills han gick i pension den 1 december 1949. Resten av sitt liv var han 
bosatt i Uppsala. 

I Campbells uppteckningsarbete avspeglas givetvis de olika platser, 
där han hade sina anställningar. Av stor betydelse blev den kontakt, som 
han under åren 1913-1919 hade med C. W. von Sydow i Lund. Denne 
hade år 1910 blivit docent i ett nytt universitetsämne, nordisk och 
jämförande folkminnesforskning, som han blev en energisk förespråkare 
för. Särskilt propagerade han för att få i gång ett effektivt upptecknings-
arbete. Bland såväl studenter som folk ute i bygderna hade von Sydow 
stor förmåga att väcka entusiasm. 

Under denna tid studerade en yngre bror till Sigurd Campbell för von 
Sydow, Åke Campbell. Denne blev filosofie licentiat för von Sydow år 
1917, sedermera docent i etnologi vid Uppsala universitet med profes-
sors namn. Under inte mindre än 27 år var han föreståndare för folkmin-
nesavdelningen vid Dialekt- och folkminnesarkivet (vid denna tid be-
nämnt Landsmålsarkivet). 

Man kan förmoda, att de båda bröderna åtskilliga gånger utbytte 
tankar om folkminnesforskning och insamlingsarbete. Att göra intervjuer 
på fattighuset i Lund var sannolikt inte något löst hugskott utan snarare 
ett genomdiskuterat och väl förberett projekt. 

Manuskriptet »Ola Träbens lif» återger historien om drängen Ola, som 
vid 25 års ålder mister sitt ena ben och blir krympling. Han befinner sig 
då på arbete i Kiel men sänds hem till Lund för att bli omhändertagen på 
fattighuset. Han finner sig emellertid inte i ett liv där utan ger sig ut på 
luffen och vandrar under ca 35 år omkring på den skånska landsbygden. 

Den textutgåva som här följer är en bokstavstrogen återgivning av 
Sigurd Campbells handskrivna originalmanuskript. 

'ha Nyman 

Ola Träbens Lif 
Min far Anders Olsson var barnfödd ve Skarhults gods i Skarhults 
socken söder om Ringsjön. Hans far som hette Ola Andersson hade sagt 
att röfvare hade grasserat på röfvarekullen och där hade bott röfvare på 
15- och 1600-talen och det fanns skatter därinne, men man kunde inte 
hitta dörren. 
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Grefve De la Gardie ställde Röfvarekullen i ordning och en gång var 
där 64 fina personer där.' 

Sen flyttade min far därifrån och te Löberöd,2  ett stort gods en mil 
därifrån och var också där ladugårdskarl. Så blef han rycktare på Ma-
rianelund och bodde då alldeles intill Röfvarekullen. Min mor hette Elna 
och var kommen från Skeglinge under Skarhults gods. Först blef de en 
tös, som hette Ingrid. Sen så flytta far från Gårdarp till Bingstorp. 
Bönderna skulle hålla en karl för hvarje gård, som lydde under godset 
och så blef min far karl åt bonnen på Bingstorp. Så blef de en tös till, som 
hette Bengta och mellan Bengta och mej var de tre år. Jag var »asto-
fings»3  dvs den yngste af tre syskon. Så växte jag upp och var tre år, 
min äldsta syster var då 10½ år och hon sjuknade då in och dog. Ett par 
dar därefter dog också min mor i lunghostan och båda två blef begrafna 
på en gång i Högseröd. När jag var sju år låg jag sjuk i tre veckor. Så 
flyttade min far mej och min syster till Bingstorp. Han arbetade hos De-
la Gardie i Löberöd och kom hem bara en gång i veckan. De-la-G. hade 
en bror, som var Landshöfding i Jönköping och jag har tjänat honom, har 
vaktat hanses svin. Den bonnen i Bingstorp hade två pojkar och två 
töser, men de är inte gått att va på en plats där de är andra barn. Min 
syster, som var tre år äldre hjälpte till i köket. Barnen va elaka mot mej, i 
synnerhet min syster, men far han höll me mej. Ingrid var så ifrig me att 
läsa, lärde sig fort, men jag var så rysligt trög, men det som var lärt det 
satt i minnet. 

Nu hade de en djäfla massa kreatur. Jag blef ställd att vakta gäss, 
gåsen var galen och jag prygla'n, men jag vågade inte slå ihjälen. En tös, 
som hette Maria stod på min sida. Hon blef se'n gift med en karl, som 
köpte en liten egendom 30 tunnl., men det blef stor fattigdom för dem. 
Maria fick gå och bryta sten på åkern, bucked4  som hon var långt upp 
under armarna. Jag träffade henne en gång, när hon var gift och sinkade 
åt henne. Jags  ville inte ta nått föret, men fick slutligen 25 öre. 

Jag kom så i skolan i Högseröd; prygel fick jag nästan hvarje dag. 
Ibland vågade jag inte gå dit, då jag inte kunde läxorna blef då skogsman 
och gick i skogen och larfvade. Den dag jag inte fick stryk hade det inte 
varit middag. 

1  Röfvarekullen, egentligen Röfvarekulan i Gudmuntorps socken. Denna av branta skiffer-
väggar uppbyggda plats ställdes i ordning av Axel de la Gardie i mitten av 1800-talet. Han 
lät bl. a. hugga ut gångbanor i berghällarna, allt för turisternas trevnad (Sverige 331 f., 
Kjellgren 32). 
2  Löberöds gods ägdes av löjtnanten greve Axel de la Gardie (1819-1879) och dennes 
hustru Anna Elisabeth Malvina von Platen (f. 1824) (LLA. Hammarlunda Al: 7-8). 
3  »Det yngsta bland barnen i ett hus» (Rietz 139 a aske-fäis). 
4  »Havande, föraktligt om kvinna som är det i otillbörlig ordning» (Rietz 64 a bukig). 
5  Står: jag. Överstruket han. 
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Så en dag sa bonnen att jag skulle gå till handlanden och köpa snus. 
Jag tog opp och titta på slanten, men då föll den i snön. När jag då kom 
hem fick jag smörj och en annan slant. 

På sommaren hitta jag slanten, men då behöll jag den. Under somrarna 
vaktade jag gäss och gick i skolan på vintern. På en träda hade jag en 
gång får, svin och gäss. En dag la jag mig ner att sofva. När jag vaknade 
såg jag inte ett djur, gässen hade sprungit till fåren i hafren. Då kom 
sonen bonnens och då fick jag dansa på hanses käpp. 

Jag gick då skogsman i 8 dar och låg i en höstack om nätterna. Så en 
natt stod där någon och åt af stacken, då vågade jag inte ligga där längre. 
Så var där i Arup en vaktarepojke och han hade salt och så åt jag rofver 
och salt, när jag var skogsman. En söndag gick de så skall efter mej de 
båda drängarna och bonnens båda söner och töserna. 

Springa kunde jag och de var bara den långbente djäfla Jönsdrängen, 
som kunde hinna mej. De fick så fatt i mej, men när jag kom hem vågade 
de inte ge mej så mycke mat, jag ville ha, för jag hade svultit så länge, di 
trodde jag skulle sprängas. Så sa di att jag hade tagit en kam, men de var 
lögn, men far han tog och låste in mej i sängkammaren och där fick jag 
smörj, men kröp under sängen. Så hitta di kammen och fick se att de inte 
var jag, som tagit den. Så gick jag därifrån till Löberöd och passade kor 
hos min far. Men far han sa: »Nu vet ja inte hvar jag ska(11) göra af dej. 
[»](Han låg själf i kostallet).[»] I skolan får du gå.» Så skicka han mej till 
en bonne i Hunneberga och så var jag där om vintern, gick i skola i 
Hunneberga. Min far betalte lite för mej där. 

När jag nu slutat skolan och utstått straffet gick jag upp till far och då 
var de en som frågade efter en svinepojke och så kom jag då till Silfåkra, 
som ägdes av Robert de-la Gardie.6  Så vaktade jag svinen där, strax 
intill Fellösa hed,' exercisheden, och var där hela sommaren. På ett 
boställe intill bodde en Major Vestfält. En söndag hade jag försummat 
mina svin, jag hade 75 stycken; jag hade nämligen lagt mig att sofva i 
gropen, medan svinen promenerade in på majorens pantoffior. Emeller-
tid gick jag fram till gården, jag förstod att dom skulle vara där och där 
hörde jag dom också hur de grymtade och svor i ett hus (de höll middag). 
Då släppte jag ut dem och di sprang så förbannadt, med två drängar efter 
sig, men di hann inte fatt dem. Men majoren ville inte ha nå'n ersättning. 
Så var de två dragoner, som kom ridande och skulle fara hem. När de 
kom midt för gården ramlade en af och slog sig så förbannadt. 

De hade mycket panntoffler där och grefven hade ett bränneri nere vid 

Silvåkra nr 3 ägdes av greve Robert de la Gardie (f. 1823) (LLA. Silvåkra KL 5881). 
7  Fellösa hed är nog egentligen Tvedöra hed eller Harlösa hed (Göran Hallberg i brev 
ULMA 820324). 
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sjön. De började bränna d. 15 okt. Bönderna köpte drank, den flöt öfver 
och användes till foder åt korna. 

Nu sa drängarna till mej när jag kom dit: »Nu ska du passa dej så inte 
bokhållarn8  får tag på dej, då får du prygel hvarje dag.[»] Jag begick mej 
inte och slapp stryk en tid. Men så en dag skulle jag köra svinen ner till 
bränneriet, di skulle dricka drank två ggr om dan och då var de två stora 
galtar, som plumsade i och skållade fötterna, så de måste slaktas. Då fick 
jag prygel av bokhållaren och sen ville han prygla mej hvarje dag. För 
hela sommaren fick jag 10 kr., som jag gaf min far, men på senhösten 
skulle jag få ytterligare 8 kr. Grefven hade två pojkar och tre töser.9  Den 
ena pojken Robert blef sen landshöfding i Jönköping, har jag många 
gånger burit på min rygg. Han var en gång oppe på fattighuset här och då 
tänkte jag be honom få lite mer för mina sinker, jag har bara 1 öre sinkan, 
men de blef inte af, för han kände inte igen mej. Vid sjön bodde en 
fiskare, som talade om att han hade fått en stor gädda i Krankesjön, den 
vägde 10 pund. 

Där var en förfärligt stor, vacker trädgård och mycke god frukt. Jag 
stod i höga nummer hos trädgårdsmästaren och där hade jag mycket 
trefligt. Så var där en stor mosse nere vid sjön och där fiskade vi pojkar. 
Vi gjorde hål i torfven och när gäddorna kom upp för att ta luft slog vi till 
dom med långa stakar. Vi fick flera pund, men jag ville inte gå upp till 
herrgården med dem, utan skicka en annan. 

Så ibland gick vi ner till heden och där var ibland musik och dans. Men 
så måste jag resa ifrån det trefliga Silfåkra. När jag nu kom hem till far sa 
han: »Har du inte fått de 8 kr.?» — »Nej jag fick dom inte för de två 
galtarna skållade sig.» Jag fick dom se'n aldrig. 

Så hyrde min far vid Hammarlunda. Där var det en käring, som sa att 
kyrkan hade stått där se'n syndafloden. Hon botade barn för skäfverl  
och hade stort beröm för sin skicklighet. Om hon gick tre gånger afvigt 
och tre gånger rätt rundt kyrkan, så blef de bra. Det fanns de, som kom 
10 å 12 mil ifrån för att bli botade, men de var ja lögn, hvad gumman sa. 
Det fanns en kant på tornet och dit påstod de att vattnet gått. Jag var nu 
12 år och gick i skolan i Hammarlunda på vintern och vaktade på 
sommarn. Där var en undantagsman, som pryglade mej jämt, jag var hos 
hans son Lars Jönsson. 

Denne skulle så gift sig med 011a Klemmens doter, men hon ville inte 
på några villkor gifta sig med honom — hon grät, men det hjälpte inte. Det 

8  Bokhållaren på Silvålcra hette Nils Hedberg och var född år 1822 (LLA. Silvåkra KL 
5881). 
9  Enligt kyrkböckerna hade de la Gardie år 1860 följande barn: Mathilda f. 1852, Anna f. 
1854, Ebba f. 1855, Marianne f. 1856 samt Robert f. 1858 (LLA. Silvålcra KL 5881). 

Skäfver, vanlig benämning på engelska sjukan. 
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blef tre barn och di blef lyckliga och kom bra öfverens. Han var en 
duktig arbetare och hon en mycket snäll människa. De hade en dräng, 
som hette Per och den fan brukade binna benen i sängen på mej. 

En gång pryglade han mej, då sprang jag bort till käringen vid kyrkan 
(trollkäringen). Där var en gammal konstig gubbe. Han hade en liten, 
liten jordbit, gick alltid ensam och den trodde de säkert var en varulf. Så 
en dag skulle vi ärga2  (ploga). När drängen nu skulle fara ut, hade han 
glömt yxan och då sa han till mej att gå efter den. Jag gick hem efter den, 
men råkade då släppa ut en gris och då blef de ett väsen. 

När jag kom hem stod undantagsman med en käpp och han gaf mig två 
duktiga drag.3  Då gick jag in, tog 3 å 4 skjortor jag hade och gick hem till 
min far på Löberöd. 

Där börja jag så vakta svin 120. stycken, fick en bra klatschpisk af min 
far och skulle få 10:kr. för sommaren. Jag fick äta bland de andra »ve 
stora stua», där var bra mad och bra fick jag ligga. Vi hade visst brö i 
veckan. Vi fick »kokosmat»4  d. v. s. varm mat till middag, soppa och 
välling m. m. Där va ett fasligt lif, vi slo kullerbyttor och sprang och 
gjorde hyfs,5  där vi kunde. 

Vi var 15 pojkar i åldern 13-19 år och fyra gubbar. Min far hade 
undantag. Gubbarna hette: Brusen, Vulberg, Nordström6  och så min far 
Anders Olsson. Di slogs med köttbitarna och sa att de var surt. Så fanns 
där två betjänter bröderna Björk, Ola och Per.' 

Så snart det kom en piga dit, skulle de rida in henne. Så kom där en, 
som hette Emma och hon var tvätterska. Den kurtiserade Ola. Sen kom 
där en som hette Ingrid och hon skulle passa opp hos oss pojkar. Så 
skulle flickorna mjölkas. Ola kom genast i flanej.8  Där låg han på 
lakejrummet och red så han blev lessen på n'a. Så slog han upp me n'a 
och då tänkte hon vända sig till en, som hette Bengt Hansson. 

Då sa Björk en gång te n'a: »Jag ska ge dig 50 öre, om jag får ligga hos 
dej.» Ja, de gick hon in på. Så kom Björk in till oss pojkar och sa: »Nu 

2  »Köra med årder» (Rietz 848 a ärja). 
Åbon på mensalhemmanet Hammarlunda nr 5 hette Lars Jönsson och var född 1827. 

Undantagsmannen var hans far Jöns Olsson (1785-1860). Drängen Per torde vara identisk 
med Per Olsson f. 1834 (LLA. Hammarlunda Al: 6-7). 
4  »Soppor, kött och kål m. fl.» (OSD. Sk., N. Rörum, Frosta hd. kokmat). 
5  »Hyss» (Göran Hallberg i brev ULMA 811013). 
6  Brusen torde vara identisk med ryktaren Johannes Bruse f. 1793, Vulberg med drängen 
Per Bengtsson Wolberg f. 1818 och Nordström med trädgårdsdrängen Anders Nilsson 
Nordström f. 1824 (LLA. Hammarlunda Al: 7). 

Betjänten Per Björk f. 1839 i Bosjö-Kloster. Betjänten Olof Jönsson Björk[man] f. 1824 
(LLA. Hammarlunda Al: 7). 
8  Här avses troligen med fianej istället slanejt som betyder »sällskap med dåligt folk» 
(Rietz 620 b slanejt). 
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kan Ni få ligga hos Ingrid för 50 öre, bara passa på och vänd upp och ner 
på n'a.» 

Den där Hansson var en duktig hårklippare och en dag sa Björk te 
honom komma upp och klippa håret på honom och det gjorde Bengt. 

Nu hade Björk utsikt, så han kunde se, när Ingrid kom, så sa han: »Nu 
kommer Ingrid, kryp in i det här skåpet, så ska du få höra på golust. »9  
Hon kom och han begynte homsal  me n'a, kysste n'a, talte högt och 
cyniskt: »får jag lof att ligga hos dej igen?» — »Ja, de kostar 50 öre!» — 
»Ja, då får de va», sa han — »Nå, så kom då!» — »Ja, men tänk om Bengt 
Hansson skulle komma!» — »Jag skiter i Bengt» — sa hon och fortsatte att 
skälla på Bengt. Då tog Björk henne om lifvet och ledde henne fram te 
skåpet och öppnade, »Var så god!» — »Jag skiter i dej!», sa Bengt 
Hansson. 

Grefven den dref Björk med; han kunde till exempel komma ut och 
ropa: »Hvar i tusen djäflar håller du hus Björk?» och då stod han nere 
hos mejerskorna och sa »Han har tid att ropa, den djäfvulen.» 

Så en dag gick jag opp i röa stugan och där dansades. »Kom nu ut», sa 
Björk, »flickornas Hans är ute och seglar på sjön och han har 8 pigor me 
sig, pigornas Hans». Vi fick snart se båten me Hans och flickorna och 
när de skulle i land, hoppade Björk upp på kanten och gungade så alla 
kom i vattnet. Di hade krinoliner, och hvad di såg ut! och hvad konerna 
kunde skälla. 

Om kvällarna skulle vi så opp och äta och sen var vi fria och då 
hoppade vi hjort2  och brottades narrade ihop hvarandra att slåss — Björk 
sa: »Gå bort och slå den djäfvuln på nosen!» Så kom där en dit, som 
hette Johanna. 

Både Emma och Ingrid fick barn och flyttade hem till sina föräldrar. 
Pojkarna skyllde på hvarann. Johanna var en stor macka.3  Björk var på 
n'a först, han var 20 år då, och hade en bra danduding.4  Med Johanna 
blef han färdig genast, sen ville han inte se henne. Han sket i ett papper 
och la i hennes säng. Johanna fick barn och flyttade så hem met till sina 
föräldrar. Så kom en annan flicka dit, men hon ville inte se Björk en 
gång. Då räknade betjänten ut ett pyts. En sommarsöndag kommer hon 
promenerande och då rusar betjänten fram och kastar ut henne i dyngan. 
Flickan klagar hos grefven, men denne, som själf inte led sin grefvinna 

9  »Något lustigt» (OSD. Sk., Onsjö & Frosta hd, godlust). 
I  »Tramsa» (OSD. Sk., Frosta hd hamsa). 
2  Står: vi. Överstruket flickorna. Att hoppa hjort är detsamma som att hoppa bock 
(ULMA 93: 17: 789, 5397:16, 20141:1, 341:21). 
3  »Flicka» (Gibson 105 macka). 
4  Danduding är troligen ett namn på penis. 
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Åren 1860-62 arbetade Ola som dräng på Löberöd i Hammarlunda, som då ägdes av 
löjtnanten greve Axel de la Gardie (1819-1879). År 1863 såldes godset till friherre Otto 
Ramel på Övedskloster. Vykort förvarat i NM. 

och inte tyckte om fruntimmer sa bara te Björk: »Gå åt helvete me de 
förbannade fruntimren!» 

Grefven köpte se'n Mörarps gästgifvaregård och på Ramlösa blef 
Björk se'n inspektor. Grefven fick 39½ tunna guld5  för Löberöd och 
sålde godset till Baron Ramel på Öfvedskloster,6  som var hans morbror. 
Grefven lär ha sagt efter försäljningen: »Hade jag vetat att jag bara hade 
18 tunnor guld i skuld, skulle jag aldrig sålt det vackra Löberöd. [»] 

En gång flera år därefter, då jag gick på luffen mötte jag Grevinnan och 
jag frågade då efter Grefven. Han var sjuk då men7  jag fick i alla fall 
träffan och fick då 3 kr. af honom. En annan gång, när Grefven var död, 
fick jag 1 kr. af Grevinnan. Den där Björk, lakejen, som arrenderade 
Mörarp fick en käring som kunde tukta honom ordentligt. Se'n reste 
Björk till Amerika och jag hörde aldrig mer af honom. De var så djäfia 
vackert ve Löberöd. Så var jag där en tid, som margelpojke8  och se'n så 
blef jag stallpojke i två år och då läste jag fram mej för prästen i Harlösa. 
Där var två töser, som också gick och läste där. När de var mycket snö, 

5  1 tunna guld motsvarar efter år 1830 25.000 kr (SAOB guld G 1312). 
6  1863 såldes Löberöd till friherre Otto Ramel på Öfvedskloster för 590 000 kr (Sverige 
321). 
7  Står: men. Överstruket fick. 
8  Står: margelpojke. Överstruket va//pojke. 
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hade vi en häst och körde till prästen. När den ena trädgårdsmästartösen 
sto för prästen, var hon bucked, postpojken hade gjort upp'na. Postpoj-
ken var en liten treflig pojke, han fick följa Grefven till Helsingborg 
sedan. Pojken hade att sköta två små ölänningar och han red mycket. Så 
en gång hade han skaffat sig två st. sporrar, men vågade inte sätta dem 
på vid gården, men när han kom utom gården tog han dem på. En dag 
fick Grefven syn på pojken med sporrarna. »Rid in och lämna mej dom, 
du ska tjäna dom först innan du får några såna», sa grefven och så gaf 
han honom några rapp med ridspöt. Per Svensson, som han hette poj-
ken, blef så postpojke på linjen till Halmstad, hvilken linje grefven hade. 
Sen kom han på sjön. En gång, när jag kom på luffen, träffade jag hans 
mor, men pojken hade bara skrifvit hem en gång. Grefvinnan blef 
hofdam, kom till Stockholm; bor nu ibland i Helsingborg. Så ville jag inte 
vara där längre. Jag lärde mig bara själfsvåld tyckte jag. Flyttade då till 
en gård, som hette Södertu.9  En dag var jag med och körde gödsel, jag 
kommer ihåg det så väl nu, och vi kom fram till stora landsvägen med 
lasset. Då kom där en, som hette August — han skulle byta hästar åt 
grefven och när han fick se mej, sa han: »Nu ska ja hälsa dej från din far, 
nu är han dö; han sänkte sej i går kväll i kanalen vid Lövebröd». Jag tror 
de var 1863,1  jag var då 17 år. Utaf mina släktingar hade jag nu bara en 
syster igen. Hon var mejeristpiga och blef gift »på stockholmska» och 
fick 5 oäkta barn. Nu är hon död för längesen. Så gjorde hon och jag 
bouppteckning. Där var en säng, en klocka och ett skåp, men syster fick 
alltihop — jag fick bara lite sängkläder. Så kom jag på sommarn te Råby 
vid Hör och så därifrån te Lund te skjutsstallet. De var mycket skjuts på 
den tiden, då det inte fanns någon järnväg, men -67 begynnte de bygga.2  
Så var jag där i 3 1/2  år och tjänte bra med pengar. Skjutsade både natt 
och dag. En gång då beväringen skulle rycka ut till Tvåöra,3  var vi sju 
stycken med skjuts. 

När vi så kom till Gärnödskrok4  så mötte vi en massa Hinkebergabön-
ners  på ett lass. Vi körde om alla sju beväringslassen och ettan slog i 
bonnehögen me sin piska. 

Di blef förbannade och tog opp långa stakar — de var gamla skacklor 
och börja dräma på med. Jag klara mej, men den sista fick ena djäfla drag 

9  Söderto gård innehades av possessionaten Carl Ad. Kark (LLA. Lyby Al: 7-8). 
Olas far Anders Olsson hittades död den 10 november 1862. Han hade drunknat (LLA. 

Hammarlunda F: I). 
2  Det är oklart vilken järnväg Ola menar. Sträckan Malmö—Lund invigdes redan 1856 och 
Södra stambanan var klar år 1864 (Oredsson 73, 112). 
3  Tvåöra, egentligen Tvedöra i Hällestads socken (Sjöbeck 156). 

Gärnödskrok har ej kunnat lokaliseras. 
5  »Häckeberga» (Göran Hallberg i brev ULMA 820324). 
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Vid Skjutsinrättningen i Lund var Ola anställd från 1863 till 1867. De gamla skjutslokalerna 
disponeras idag av renhållningsverket. Foto: C.W.W. 1979. Kulturen L 1697: 18. 

öfver nacken. Där var ett djäfla lif på skjutsstället.6  När jag kom dit var 
Möller, han som hade skjutseriet, ungkarl. Sen friade han till Landssek-
reterarens dotter Wohlin.7  Med henne fick han två barn. Det ena, en 
pojke blef provisor i Malmö, och de var en riktig vidhjärna. Han fick 
pengar af modern men inte af fadern. När Möller gifte sej var han 35 år 
och Ida Wohlin 18 år. Först blef de en tös en spessig8  tös, liten klen och 
eländig. Möller fick me tösen 9 millioner och pojken fick 9 millioner och 
så hade Möller den stora gården, men de va han i behof af. Emellertid 
reste de till Köpenhamn en gång. Då föll frun ikull i stan och fick 
missfall, hon var nämligen i grosses och så sa doktorn, som di sökte, att 
hon aldrig skulle få några barn mer. Men då det hade gått 15 år fick hon 
verkligen en pojke. Gubben Wohlin, som var en processmakare hade fått 
klockarekärlek till mej. När en bonne kom och skulle låna 100 kr., fick 

6  Skjutsstället i Lund var beläget vid Spolegatan, Kung Oscars väg, utanför stadens tullar 
(förre stadsantikvarien i Lund, Ragnar Blomqvist, i telefon 820302). 
7  År 1859 övertog A. Möller arrendet på skjutsinrättningen i Lund. Den värderades då till 
10.000 Riksdaler Rmt. (LSA. Skjutsinrättningen Al: 2) Nils Svedin/alt. SvedM A. Möller 
var född 1827 i Malmö och hans hustru Ida Agneta Elisabeth Wollin 1847 i Lund (LLA. 
Lund stads. Al: 56). 
8  »Om person kan spetsig åsyfta egenskaper som 'tråkig, oansenlig' och 'självmedveten'.» 
(Göran Hallberg i brev ULMA 811013). 

10-822419 Sv. Landsmål 1982 
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han bara 80:—. Om di inte kunde betala, satte han utmätning på bönnerna 
och fick ibland ägg och smör och sånt i stället. Möller blef så aktad här i 
sta'n och söp inte och skötte sej bra. Men så kom han i flanej med 
prästen Barsebäck. En gång skulle Möller hälsa på prästen och reste då 
med sin familj till Kjeflinge på tåget. Di va påkomna skjutsen Möller frun 
och barna, hela personalen och drängen körde. Möller sa till drängen att 
di inte skulle stiga på förrän tåget gått, men drängen sa att han skulle nog 
svara för hästarna. Hästarna i väg — i sken — och vagnen kom upp i en 
stor stenhög. Alla ramla af Möller och pojken slogs ihjäl genast, drängen 
bröt låren, hustrun och flickan klarade sig. Tösen, Möllers fru var lite 
högfärdig. Möller hade lite jordbruk. En dag kom en otäck käring in och 
ville ha pengar för något arbete hon gjort och då sa frun: »Nu kommer di 
där räliga9  käringarna och skall ha våra granna pengar.[»] Så var åren 
utgångna för arrendatorn på Barsebäcks prästgård. Arrendatorn som 
hette Sven Persson, di va fem bröder, köpte då en gård som hette 
Tarstad i Tyrups socken. Jag kände alla fem bröderna. Nå så på Tarstad 
flöt han opp, tog sin hushållerska med och gifte sig med henne. En dag 
råkade han på en bekant och han var lite dragen. Det blef så bestämt att 
de skulle fara och supa och när de kommit ett stycke körde de ner i en 
grop och Sven Persson bröt halsen af sig, men den fulle begick sig.' 
Hustrun fick då allt boet och gifte om sig med en annan. Bröderna hade 
lurat sin far en gång på 500 kr., men det är en annan historia. — Ifrån 
skjutsstället i Lund kom jag så öfver till Danmark år 1869 och jag var då 
24 år. Jag fick plats på en gård som hette Holmegård2 1/2  mil från 
Köpenhamn. Där var två svenska drängar Bengt Johan Olsson och Nils 
från Bälarsjö,3  båda halländingar och så en piga. Olsson kurtiserade 
tösen. De tyckte inte Bengt om som också hade ett öga till na och när de 
blef fulla slogs dom. Så skulle jag flytta, hade fått en plats på Saxtorff 
gård i Schleswig-Holstein,4  men skulle först in till Köpenhamn ett slag, 
måste för rästen åka båten därifrån. De två drängarna ville följa med till 
Köpenhamn och så begaf vi oss i väg. När vi kom dit gick vi in på en 
krog vid Kongens Nytorv och där satt vi och drack till 1/2  12 på kvällen. 
De båda drängarna började nu bråka om tösen och de blef slagsmål och 
mycke krångel. Till slut måste jag ta en droska och fara med Bengt 
tillbaka till gården, så jag blef af me'n. Nils visste jag inte hvart han tagit 
vägen. Jag gick sen tillbaka till Köpenhamn. Bengt skulle nu ta reda på 

9  »Förskräcklig, ryslig» (Rietz 550a rälig). 
' »Klara sig» (Sjöstedt 33 begå). 
2  Holmegård är sannolikt identiskt med Holmegaard i Hvidovre (Else Ransy, f. d. arkiv-
assistent vid Dansk Folkemindesamling i Khvn, i brev ULMA 811028). 
3  Drängen hette Nils Gustav Jonsson (Nyt Aftenblad 1870). 
4  Saxtorf var ett adligt gods i släkten von Ahlefeldts ägo (von Rumohr 257 if). 
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Nils, men kunde inte få fatt in. 14 dar därefter hitta de Nils i en af 
kanalerna i stan. — Den 5. november gick så bgbåten till Tyskland, 
Schleswig-Holstein. Där var 18 drängar och 16 pigor ombord på båten. 
Den gick kl. 1/2  1 på natten och de var full storm. Vi kördes ner i 
lastrummet, som var packad med lump, lamporna släcktes ombord och 
där låg vi som sillar drängar och pigor på hvarann; huller om buller, och 
spydde, sket och pippade. Om en stund gick jag upp på däck och då var 
de en som frågade om jag hade nå'n sprit — jo jag hade 1/2  stop och så 
hade han 1/4  konjak och så drack vi tillsammans och pratade. 

Om morgonen när vi kom till Kiel visste vi inte alls hvart vi skulle hän. 
Platserna var ju bestämda i förväg, men hur de var så fanns ingen som 
tog emot oss genast vi kom. Jag och en till gick och tog oss kaffe och gök 
på ett värdshus. Så blef de bestämt att jag tillsammans med en dräng och 
fem flickor, pigor, skulle följa med postvagnen till Ekenföre,5  en liten 
stad, ett stycke därifrån. Det sjöngs och spelades harmonika, en del 
skrattade, andra af flickorna gräto. Småländskor och blekingskor är ett 
djäfla pack. Så kom en bonne körande på vägen och han hämtade den 
ena drängen och då blef jag ensam med pigorna. Så körde vi till Saxtorffs 
herrgård. När vi kom fram kom Förvaltaren och frågade mej: »Kan st du 
deutch sprechen?» — »Nej, de kan icke faen», sa jag. Så fördes jag till 
drängstugan och där var nu tre svenska töser. Jag fick nu ligga hos 
»Svinherren», svinaryktarn, och där låg också en snickare kallad »Böje» 
och en »fåraschäfer» som lydde namnet »Köve». Pigorna bodde inte 
långt ifrån och va lätt åtkomliga. Om morgonen kom förvaltaren. 

Det var en väldi massa kor 200 st. och jag skulle hjälpa ryktarn med 8 
spann hästar, 32 st. Så råkade jag vricka mig i ankeln i foten och de 
gjorde att jag blef dålig i skanken. Jag höll mej till en svensk tös och hon 
skötte också skanken på mej, så jag kunde gå rätt bra. — Den 7. februari 
kom en polis till gården från Köpenhamn och bad mej följa med till hans 
täckvagn, som stod där och väntade. Då kom förvaltarn och han sa att 
alla grejorna skulle me, jag tänkte inte på de, för jag hade ju icke faen 
me't att göra. Nå så reste vi då och när vi kom fram till Ekenföre bjöd 
polisen på grogg och cigarrer. Sen körde vi fram till Kiel. Jag förstod nu 
att det var den där affären med Nils, som dykt upp. Nu hade de skrifvit 
från Köpenhamn att jag skulle sättas i mörk arrest i fem dygn, men att 
jag skulle behandlas ordentligt, då de inte var säkra på mej. 

Bengt, den lufven, hade de nu satt i tvångströja och hotat att bekänna, 
men Bengt bara hänvisade på mej. När Bengt satt i tvångströja i nio dygn 
fick han bara ett franskt brö och några torskhufvun om dan. 

Innan nu ångbåten går kommer där en polis med underrättelser från 

Eckemförde, stad belägen c:a 30 km nordväst om Kiel. 
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Berlin att jag skulle rannsakas i Köpenhamn. Så gick ångbåten till 
Korsör. Det var full storm. Polisen högg mej i skanken, så jag inte skulle 
ge mig af. 

Jag kom så in för Asessorn och var då naturligtvis skäggig och smut-
sig, hvarför polisen sa: »Ja han ser mig minsann ut för gärningen.» Jag 
förklarade då hur det hängde ihop, men A. sa bara »Du behöfver inte 
neka, din kamrat har erkänt att du har gjortet.» 

Då fick jag lof att skaffa vittnen och fick fatt i flera stycken och det var 
förhör tre gången, men det var i alla fall en rask domare. Så blef jag 
insatt på N= 25 på fängelset och fick sitta där i 13 dygn. Ibland svor jag 
och ibland läste jag i bibeln. Cellen var 11 steg lång och 7 steg bred och 
så en hängmatta midt öfver. 

En psalmbok och ett testamente fanns därinne. Öfver cellen hvilade en 
dyster stämning. Det hände något märkvärdigt, när jag satt där. 5 minu-
ter i 3 e. m. på li te dygnet hörde jag liksom en knackning på dörren, jag 
väntade att någon skulle komma och öppna, men ingen kom. Likaså på 
12' dygnet 5 min. före 3 e. m. Så tänkte ja, ja nu blir det allt tre gånger, 
men 5 min, före den där knackningstiden kommer en vaktknekt med 
nycklarna och öppnar och han sär: »Nu är du fri, kom nu me på 
poliskontoret.» Jag gick ner och där på kontoret satt Bengt Olsson. Då 
fråga ja honom: »Har du några pengar på dej?» — »Ja, en 10-a.» — »Ja 
kom då ska vi äta, jag är utsvulten efter den rälia maten», sa ja och så 
gick vi. Det blef ju lite bråk mellan oss, då Bengt inte ville erkänna att jag 
var oskyldig. Nå så frågade polisen mej, hvart jag ville hän. »Naturligtvis 
tebaks te gården, där ni tog mej», sa ja. »Om ni då får 24 kr. i svenskt 
mynt så räcker väl det?» Ja, de tog ja då, men kom inte fasen i håg att 
sjön var frusen och att resan därföre skulle bli dyrare. 

Jag tog så tåget till Korsör. När jag hade åkt 6 mil till Nyborg, en 
station, köpte jag brännvin där och tog med i kupen. Bäst det var så 
kommer där en sjöman in i kupén me en mulapåse på hufvet; han hade 
1/2  stop konjak och sjöng och djäflades. Den slog jag mej då ihop med. 
Kl. 10 kom vi så till Korsör. Logiet där kostade en kr. och det var dyrt. 
Så skulle ja öfver Stora bält och den biljetten kostade 10:— kr., men de 
var ju inte märkvärdigt, man måste styckevis dra båten öfver isen. När 
jag så kom i land gick jag upp till polismästarn och bad att få mera 
pengar. Jag fick då 4 kr. Jag kom så till Nyborg, så till Fredricia så 
trafvade jag landsvägen till Kolding vid tyska gränsen gick så till Härads-
löf.6  Där frågade polisen mej: »Vill ni ligga i finkan [?]» — »Nej, som 
faen, när man har pengar så!» sa ja och så gick jag till pantbanken och 

6  Haderslev, som vid denna tid låg på den tyska sidan av gränsen. 
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stampade ett par stöflar och en rock och fick då 3 riksdaler. Så gick jag 
då på tåget till Schleswig och började vandra åt Ekenföre till. På vägen 
mötte jag en bonne med en skjuts och den fick ja åka med. Vi passerade 
en gästgifvaregård och gick då af och tog oss mat. Jag fick 7 glas grogg 
och 2 fulla portioner mat. Bonnen blef lite dragen, så han höll på köra ner 
i ån. 

Så måste jag gå af där vägen vek mot Saxtorf och började luffa. Kom 
så fram till S. och fick börja igen där. Nu var di mycke frågvisa och jag 
måste berätta allt. En tid därefter började skanken bli dålig och måste 
ligga till sängs en tid. Till slut blef jag skickad in till Kiel och kom in på 
lasarettet där. Jag hade då svåra plågor. Den 13 maj skar di af benet på 
mej. Då på morgon så sa doktorn: »ät nu en bra frukost» och Edvard 
frågade om jag ville ha ett kvarter brännvin, som han skickade efter. Så 
söfdes ja= »kinade af»; En massa kandidater va samlade rundt om och 
doktorn höll tal för dom innan han började. Jag söfdes två gånger, och en 
ung kvinna passade upp. En dansk kvinna kom med en bibel och skulle 
predika; den aflägsnade ja me: »dra åt hälsicke!» Så låg jag i 14 dar. 
Första natten drömde jag om Bengt. På lasarettet var jag så i 1 år och 1 
månad och firade alltså julen där också. I juni månad bröt Tysk-Franska 
kriget ut och då skulle alla patienterna skrifvas ut, för lasarettet skulle 
vara fritt för alla sårade, som skulle komma. Jag fick emellertid stanna 
kvar. Jag umgicks me en som hette Vernich. Han var anställd vid 
lasarettet och skar upp döda. De tjänade han bra på och sa att de var de 
bästa han haft nånsin. En gång satt han och rakade ett barnhufvud. En 
annan gång sa han till en som låg där och väntade på döden: »Kan du 
inte dö snart, så jag får fatt i dej. Låt nu se att du kommer snart!» Ja, de 
var en rå sälle. En gång låg de en ung kvinna på bordet och då sa han till 
mej: »Hvad tycker du om den tösen Ola, om du vill upp och hoppa på na 
innan jag skär ina så pass på!» — »Usch, fl-fan!» Hon hade förgiftat sig, 
då hon var med barn. Vernich gick så efter brännvin och så drack vi en 
tår, innan han började skära upp flickan. — 

I lasarettsparken var det mycket vackert, näktergalen spelade på 
nätterna. Doktorerna var vänliga, där var en svensk doktor, 19 år bara. 
Där va en som hette Alberg, han hade fått en spik i knäet, så de måste ta 
af benet. 70 stycken sårade från kriget kom. Köpmännen i sta'n skjut-
sade upp dem och de var mycket populära. En del låg där i 14 dar, en del 
i en månad. Alberg pratade jag mycket med, han dog på lasarettet. En 
dag var han mycket dålig. Så var där en fröken Roland, som lånade 
böcker åt sjuklingarna. En dag kommer hon in med hälsning från Alberg 
att jag skulle hälsa på honom kl. 2 e. m., men hur de var så fick jag inte 
tid och sen dog Alberg kl. 4 e. m. Underläkarn, som hette Kassel, 
frågade så om jag ville putsa instrumenter, då jag hade så godt om ledig 
tid och det gjorde jag. — Af de tyska soldaterna fick jag skabb, måste 
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ingnidas i grön såpa7  och fick ligga i såpan i 24 timmar. Skabben 
gracerade mycke i Tyskland. I Danmark däremot gick lusen mycke 
framåt. Så skulle jag då tvätta mej alldeles ren, men då råkade de sitta 
kvar såpa på tasken och den blef så förbannadt stor, så jag hade svårt att 
härbärgera'n, när de skulle mäta temperaturen i ändan på mej. 

På julen blef vi trakterade med brännvin och cigarrer. »Schwede willst 
du mere Könn haben?» »Kom man hier ich will dich wegputsen!». Jag 
låg hos en som hette Evald, han hade tre halfva bier dagligen, men han 
hade sparat ihop, så han hade 20 flaskor te jul. Så va där två kvinnliga 
uppasserskor och dom hade liksom Kassel inga näsor, så jag trodde 
först, dom var näselösa allihop. Så en vacker dag kommer Kassel, kallad 
allmänt »Oldwarter» och sa: »fredag skall du resa öfver till Sverige!» Så 
var där en liten 7-åring som hette Ferdinand Pedersen. Han sa, när han 
fick höra att jag skulle ifrån lasarettet, till sin mor: »Nu ska »Schweden» 
resa hem!» och så började pojken att gråta. Pojken var mycke fäst vid 
mej, jag brukade spela kort me'n (»dam»). 

På ett värdshus i stan hade jag satt in 20 mark och sagt att om jag dog 
så skulle värdshusvärden få behålla dem, men om inte de inträffa, skulle 
jag ha dem åter. Jag fick dem också och så köpte jag mej en stöfvel, den 
kostade 5 mark. Så den dan, jag skulle resa kommer Kassel och frågar: 
»Hur mycke ska du nu ha för att du putsat instrument?» Jag fick så 4 för 
att jag putsat och 2:— för att jag förbundit. Dessutom fick jag av passien-
tema allt möjligt: Kött, bröd, portvin och en handduk. Så skulle damp-
skippet gå och en droska kom och hämta mej. Ett träben fick jag till 
skänks, de kosta 18: — kr., men nått från Sverige fick jag inte och nån 
sjukhusersättning för mej fick de inte. Båten skulle så gå 1/2  9 f. m. till 
Köpenhamn. 2:— kr. fick jag »till lifven» och 1:— kr, för att komma öfver 
till Malmö. 

Så träffa jag två stycken smålänningar och di hade två kannor bränn-
vin. Di fick äta af min matsäck och så fick jag smaka på spriten. Så la vi 
oss lite hvar vi kunde och somnade. Kl. 3 e. m. var vii Köpenhamn och 
det var söndag. När jag kom iland hade jag inga poliser att göra med och 
tog in på ett litet hotell vid St Anne plads. När jag så kom till Malmö 
frågade jag om jag kunde få träffa Landshöfdingen. »Nej inte i dag» sa 
han, »men om ni vill, kan ni få gå med och ligga på poliskammaren. Fick 
en smörgås och så fråkte de om jag hade pengar, men ja sa nej fast ja 
hade 30 kr. på mej. Bäst de va ja låg där på finkan, kom där en 
indankande. Han började rangera bland papperen på bordet. Det blef 
brottning, poliser kom från alla håll och så tog din och slängde men på 
finkan. De var den 9 juni. 

7  Belägg för att man botat skabb och klåda med grön såpa finns från V. Vingåker i 
Södermanland (ULMA 4995:73). 



En skånsk luffares levnadshistoria 151 

Så på måndan gick jag upp till Landshöfdingen kl. 10. Han tog del af 
mitt ärende, jag hade papper med mej från lasarettet, och så sa han när 
jag skulle gå: »Här är papper tillbaka, som du ska lämna stadsfiskalen i 
Lund och så går tåget kl. 1/2  12. [»] Jag kom så till Lund och lämnade 
stadsfiskalen papperen. »De är tyska», sa han, »nu kan du gå opp till 
fattighuset, det är sammanträde där kl. ½6. [»] 

Den 12 juni kom ja så in på fattighuset. Då tyckte ja, att ja var lessen. 
De var så dåligt träben, så jag trodde att jag skulle ramla ve hvart steg. 
Men så fick jag af Lundaborna ett annat, som kostade 35:— kr. och de 
hade jag i 22 år. Jag var då 26 år. Så tänkte jag: »Nu blir ja inte här länge 
me mitt goa träben.» Strök en dag öfver planket och rymde. Jag hade 
försyndat mej mot inspektören Vallen och en gång sa han: »Nu ska du 
inte ha nån mad på 3 dar!» — »Ja då rymmer jag härifrån» sa ja, — »De kan 
du inte!» — »De ska ja visa prof på!» Så en middag ställde jag upp en 
tunna vid planket och hoppa öfver allt under det inspektoren slog mej på 
knogarna så ini hälvete!, men ja klara mej. 

Så var jag ute på luffen i 28 år. 
Jag började först bli handlare. En klocka sålde jag för 7:— kr. och ett 

par skjortor, som jag fått af min syster. En låda att ha sakerna i fick jag 
från fattighuset — den hade en annan gjort i smyg åt mej. Jag kom så till 
Grundström och köpte lite varor för 10:— kr. Så handlade jag ute på 
landsbygden med nålar, knifvar och sånt och tjänade ihop till 35:— kr. 
och skulle till Lund och hämta mer, men träffa då ihop med de där 
»tågängarna», såna som hjälpte till i trädgårdarna m. fi.8  och då strök 
alltihop på en half dag. Emellertid skrapade jag snart ihop 4 å 5: kr. och 
gick så till Landskrona och därifrån till Hörby. Jag hade då omkr. 20: — 
kr., emedan jag varit godtemplare i 14 dar och de gör mycke de. När jag 
så gick där och lodade i Hörby, det var marknad just den dan, så träffade 
jag en bekant, gick in me honom och drack ett kvarter brännvin. Lådan 
med mina saker ställde jag utanför; när jag sen kom ut var den försvun-
nen. Jag gick då upp på torget och där sto 7 stycken och hängde och te 
dom sa ja: »Jag tror de är bara tjyfvar och röfvare i Hörby!» Då blef di 
förbannade och jag fick 14 rapp af dom hvardera innan di släppte mej. 
Jag gick sen in och la mej i gästgifvaregårn. På morrn fick jag fatt på en 
ny mössa på torget — gick me den till gästgifvaregårn och fråkte om jag 
kunde få stop brännvin för den och de fick jag. Gick så därifrån till 
Fulltofta, gick in i köket och fick 33 öre af den ena pigan och 25 öre af 
hushållerskan. Sä träffa jag en dräng och pratade med den. Af honom 
fick jag höra att de hade rättighet att skära af svansarna på hästarna en 
bit. Och så fick jag lite tagel där af honom och så gick jag till Hör. Där 

8  Tågångare är ett uttryck som sannolikt tillhör luffarjargongen. 
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fick jag beställning hos en handlare på borstar och piprensare. Så tjänte 
ja på den da'n 5:— kr. Nu köpte jag en sax och en kniptång=hagatång 
och så stannade jag ytterligare två dar, gaf mig tusan på att jag skulle 
vara godtemplare och de var jag också i 14 dar. Därpå kom jag till Eslöf, 
men tog inte så mycket som en sup, sålde lamprensare m. m. och tjänade 
bra. Kom så till Marieholm. Då tänkte jag »de skulle allt smaka godt med 
en sup», jag hade då 12: 50 kr. Gick så in på krogen där. Men där sa dom 
att jag inget fick då jag icke hade nå'n flaska med. »Jaså», tänkte jag, »de 
va ett varsel att jag inte ska börja igen.» Och så gick jag ut, men där 
mötte jag en gubbe från Landskrona, han hette Krom och arbetade i 
korgar. Med honom gick jag så in på en loge och så började vi äta mat. 
»Ska du inte ha nån sup te maten, de var underligt», sa han. Krom gick 
nu in efter A stop och bjöd mej 3 ggr. Den tredje gången tog jag flaskan 
och drack tills den blef tom. »Nu ska du fylla flaskan», sa Krom och jag 
gick efter ännu en flaska (1 stop). Gack nu in i köket, kanske du får nått 
att dricka», sa Krom. Där satt di och höll på att »rifva tjärn» och jag 
hjälpte till och satt där till kl. 11 på kvällen. Gick så tebaks till gubben 
och han var förbaskad och begynte att svärja och domdera. Gubben var 
75 år. På morgonen gick vi så opp till Trolleholm till en som hette 
Dundorf, arrendatorn. 

Under vägen sålde ja för 1:75 för mej och 1:75 för gubben. Så skildes 
vi åt. Jag gick så vilse i en stor skog »Vramstorpa snärje».9  Jag kom 
slutligen tillbaka till samma ställe, där jag kom in. Därpå gick jag till 
Röstånga och där blef de totalt slut med godtempleriet. Jag träffade där 
tre stycken luffare och vi slogo oss i hop och gick till Odensjö. Di säger 
att Odin haft en gård där. De är mycket branta och bergiga stränder 
rundt omkring, så man kan inte kasta ut en sten i vattnet. Men en av 
luffarna, som di kallde för »Bjärahärad» han lyckades få ner en sten i 
vattnet. Så kom de tre st. studenter, mens vi var där, och di försökte alla 
tre, men de gick inte. »Nej herrarna kan inte, men se här», sa »Bjära-
härad» och slängde en sten långt ut i vattnet. Då tog di opp hvar sin 25-
öring och gaf honom innan de gick. »Så här ska man tjäna pengar», sa B. 
Därifrån gick vi ner till Röstånga gästgifvaregård »banken» och satte in 
pengarna där. Så gick vi till Knutstorp den ene af luffarna »Musar-
Magnus » och jag. Vi skulle sinka' lite åt Grefvinnan och så gick vi in till 
na. Så sa Grefvinnan till en af pigorna, när vi hade satt oss:2  »Kom nu 
ihåg att vi ska skicka det där badkaret till Köpenhamn och sinkas.» Då 
sa Musar-Magnus: »Behöfver ni skicka den dit?» — »Ja de finns ju ingen 

9  »Snårskog» (OSD. Sk., Össjö, N. Åsbo hd, snärje). 
I  »Liten krampa av metalltråd som används vid lagning av porslin od.» (SAOB sinka 
S 2557). 
2  Överstruket och börjat sinka. 
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En väsentlig del av Olas berättelse handlar om hans tid på luffen. Från 1871 till 1905 
vandrade han runt på den skånska landsbygden och försörjde sig på småhandel och tiggeri. 
Foto från V. Klagstorp. Axel Sjöberg, Malmö 1902. NM. 

som kan sinka här.» — »Jo, här står två stycken.» Då fick vi sinka 
badkaret. De var sönder, af på midten, men vi lagat så de inte läckte. 
Under tiden fick vi mad och hade det bra. När de nu var färdigt sa 
Grefvinnan: »Ja de var bra gjort, hva ska ni nu ha för det», sa hon. »Ja, 
min kamrat säger 1:50», sa Musen. När vi höll på och sinkade så kom 
Grefvinnan och tittade på oss. »Hvad är de me den karen[?]», sa hon, 
när hon såg att jag darrade på händerna. »Jo, den kären är så försupen, 
men när han får några supar, blir han bra.» — »Ja, här finns inget 
brännvin, men de går väl an med konjak» — »Ja då, de går bra, de me; 
men vi vill inte batalan.», sa Musen. Och så fick vi en sodavattensflaska 
med konjak, och så 1:50 för sinkningen. Så sa Musen: »Nu har vi inget 
annat, nu går vi till Tågarp. »Nej, jag blir så svett», sa ja. — »Ja ja kan 
bära din påse me.[»] »Gå nu du före te Kågeröd och köp ett par halfva 
bier, ja ska gå in häri mejeriet och köpa en bit ost», sa ja te Musen. Jag 
gick så in i mejeriet och om en stund så kommer pigan med en hel ost 
under förklädet. Den fick jag den var ju lite mulad3  på ytan, men den var 

3  »Möglad» (OSD. Sk., V. Torna hd mulad). 
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frisk inuti. »Nå fick du nån ost?» frågade Musen, när jag kom ut. »Ja, en 
bit», och så drog jag fram hela osten. »Fick du den — den ska vi sälja » — 
sa Musen. Så gick vi öfver en »fälade» rakt mot Skromberga grufva. »Gå 
nu te Nicklas», sa ja, »och sälj 4 st. »suler»=fläsk som vi fått af 
bönderna.» De gjorde Magnus och fick 1: — kr. därför. Därpå gick vi till 
Tågarp och där köpte vi brännvin. Några dar därefter vrickade jag mej i 
den goa foten och måste då ligga i Tågarp i tre dygn. Musen sprang då 
omkring hos bönderna och kom till mej med mad och brännvin. På tredje 
dan sa han »Nu ska du opp, du blir rent förstörd med att ligga här. Ta nu 
3 å 4 supar så gå vi.» Vi gick så hos några bönner och fick ganska 
mycket, 25 öre hvardera, de var för jag var dålig i skanken. Så gick vi till 
Vallåkra gästgifvaregård, de var 1/2  mil att gå och där köpte vi ett stop 
brännvin. Så kom jag ihåg att de bodde en läkare i Kvisttofta och dit gick 
vi och så gick jag upp till D:r Billow och fick smörja för benet. »Är de 
träbenet, som de är galet med[?] », sa han, han var lifvad och glad. 
Smörjan fick jag gratis. Därifrån vandrade vi till Söderslätt och kom där 
till en bonne, där vi tog in. Hos bonnen var en gardist från Stockholm 
och den försökte värfva folk. Han lyckades också värfva bonnens dräng 
och försökte så med bonnens ende son. Han snackade så för pågen att 
han kunde bli officer, »du kan bli general, förstår du». Så värfvade han 
honom och fick värfpengarna. Se'n långt efteråt, när jag låg på luffen, 
fick jag höra hur de gått me'n pågen och de är väl bäst jag tala om'et nu 
medesamma. 

Bonnen hade två hemman om en 60 tusen kronor. Den lste november 
skulle så bondpojken infinna sig i Stockholm. Han fick en massa pengar 
me sig hemifrån, men de kunde behöfvas; han bjöd officerarna där uppe 
öfverlag och lefde värre. När pengarna var slut gick han och söp hos 
andra. Skref så hem till fadern att han tagit sergeantsexamen, men de va 
ju lögn förstås, och bad om mer pengar. Fadern skickade något, men de 
va inte så mycket. Om en tid skref han hem och sa att han blitt 
fanjunkare och så löjtnant, han bara ljög för att få pengar. Efter en tid 
skref han åter att »nu behöfver jag en bra summa pengar, för nu ska jag 
bli ryttmästare». Bonnen hade måst nu sälja det ena hemmanet och nu 
måste det andra stryka med också. Bonnen måste ge sig till ryktare på de 
hemman han sålt. Om en tid skref åter pojken från Stockholm och bad 
att fadern skulle skicka honom så mycket pengar han kunde, för nu 
skulle han bli general. Då skref gubben att han ville komma upp och se 
honom, pågen, när han blitt en sån hög man. Gubben kom. Då hade 
pojken lånat en gammal generalsuniform af en betjänt och klädde sig i 
den. »Ja, nu har jag sålt allt och är ryktare nu måste du hjälpa mig», sa 
gubben. »Ja, far ska komma hit upp sedan, när jag tagit alla graderna.» 

Nu hade pojken alldeles förstört sig och då han icke hade några pengar 
mer, fick han sparken af gardisterna. Han gick då ner till hamnen och 
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begynte »bega»4  båtar gå ärenden o. d. Så låg där en ångbåt, som skulle 
gå till Köpenhamn. Rälig och bekig5  va ju pågen, inte general längre, 
men fick följa me båten, om han arbetade ombord. 

De var kväller när de kom te Köpenhamn te St Anneplads. Pojken 
gick i land och satte sig trött på en soffa. Då var de ett fruntimmer som 
öppnade ett fönster och sa: »Hvad sitter du där för?» Men han säger 
ingenting. Då springer hon ner och ropar: »Kom nu så gå vi opp!» Då 
tänkte han, ja de må bära, hvart det vill och han följde efter, hon gick 
före. De gick opp i huset och kom in i en kammare. Så sa hon: »Klä af 
dig nu, du är väl hungrig, de är mad i skåpet där och brännvinsflaskan 
står ju på hyllan, vi behöfver väl inte tända ljus.» »Nej» — de ville han ju 
inte, han var ju bekig och rälig, men åt gjorde han och så tog han sig 
några försvarliga klunkar ur flaskan. Så klädde han af sig de bekiga 
kläderna och gick och la sig i sängen hos flickan. »Jag tycker du lucktar 
så stramm6=dåligt», sa hon, »gå bort i skabet och ta af den där flaskan 
som står där». De gjorde han, men tog fel och fick fatt i en bläckflaska i 
stället och slog på sig. Nu var de så att flickan hade en fästman och nu 
trodde hon att det var denne som kommit. Så sa hon: »Jag tror du aldrig 
varit så svår mot mig som i natt[»] (han hade nämligen spännt henne 3 å 4 
ggr.D.] 

Hennes far var stor grosshandlare, hade ett trevåningshus i Köpen-
hamn och flere fartyg i sjön. Om morron kommer så kammarjungfrun 
med ljus tändt. »Hva är de för människa där», frågar hon. »Usch de är 
en riktig bekbjörn», sa pigan. Då begynte fröken tänka efter, hur de 
hängde ihop. »Ja, nu är de emellertid inget att göra ve't», sa hon, »nu 
ska vi emellertid väcka honom. Han låtsades sofva, då ristade kammar-
jungfrun honom och då sa han: »Jag vet inte, hvar jag är.» — »Ja, jag kan 
tro det, du har totalt förstört mej», sa tösen. »Men nu är det inte annat 
att göra, än att gå ner till hökarn och köpa en ny kostym, hatt och allt 
hvad du behöfver, för så här kan du inte visa dej.» Ja, så blef han tvättad 
och fick kläderna på och när han nu blef uppklädd var de en vacker karl 
och då hon tyckte att han skött sig så bra på natten, så tyckte hon om 
honom. »Nu ska du få bo i ett hotell här i närheten och så får du 20.000 
kr. att göra dej bekant med.» »De blir nog ingen annan än dej att gifta sig 
med», tänkte hon, »svårt blir att yppa de för far, för mor går de nog». Nu 
gjorde han sig goda dagar och gick till tösen då och då. Så en dag sa hon: 

4  »Stryka med beck» (OSD. Sk., Frosta hd becka). 
5  »Nersmord med beck eller liknande» (OSD. Sk., Onsjö & Frosta hd. beckig). 
6  »Stramm är på grund av ordets betydelse eventuellt en missuppfattad uttalsform av 
strang 'frän, skarp' (om lukt o. d.).» (Vidar Reinhammar i personligt meddelande 820428) 
Jfr dock strammt i betydelsen 'fränt' (OSD. Sk., Höör, Frosta hd.). 
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»Nu må du tro, jag är bucked och de va bra; nu har jag också anmält de 
för mor, men hon vill se dej och kom hit te mej i morron ska jag tala vid 
mor», så sa fröken. 

Pojken kom och han fick ju uppsträckning för käringen, men de gick 
öfver. Så skulle det hållas hemligt, hur han kom dit. De började då tala 
vid Grosshandlarn om pojken och han sa bara: »Är han rik?» — »Nej, han 
har bara omkr. 20.000 kr., men di är så kära i hvarann.» — »Ja, jag vill se 
den där fyren först.» — »Nu tog sig pojken några glas och så gick han till 
gubben. Han sa, när han fick se'n: »Ja du kanske nog är en bra karl, men 
jag tror att du är en spelorre». Så blef di då gifta. Köpmannen köpte ett 
stort hus i Köpenhamn åt dem och skänkte dem hvar sitt stort fartyg 
lastade med korn i sjön. Så skulle nu pojken resa med sitt fartyg till en 
annan stad och sälja kornet där. Han seglade af, men hur han nu seglade 
kom han slutligen te en stad, som han aldrig för varit i. Han gick i land 
och där begynte han spela och spelade så bort allt hvad han ägde lasten 
och fartyget med. Då måste pojken klara sig öfver till Sverige och kom 
öfver te Skåne till sin gamle far, där han gick och var ryktare. Nu hade 
han[s] hustru väntat honom länge, men då hon intet afhör, seglar hon 
med sitt fartyg efter till samma stad, träffade samma spelmän som han 
spelat med. Men då kom hon att observera att de kunde se hennes kort i 
speglar på väggen och det knepet begagnade hon sig af också och hon 
vann då tillbaka allt som han förlorat och så reste hon efter honom te 
bonngården i Skåne på Söderslätt. Bäst de nu va, så kommer de en 
täckvagn körande te gården — de brukade inte komma nån sån dit. 
Pojken sprang då in i fårahuset och gömde sig. Så körde hon in på gården 
och frågade gubben (Hon hade reda på gubben och allt) och berättade 
alltsammans för gubben. Då ställde farn drängarna te att söka och 
slutligen i fårahuset under ugnen, där låg »Tassen». Så hyfva de upp en 
och så kom hans hustru. »Jaså, du springer och gömmer dej för mej!» — 
»Ja, jag kan inte annat.» — »Ja dina synder äro dej förlåtna.» Nu blef han 
tvättad och klädd i hög hatt. När han så kom ut, lyfte den nye bonnen på 
hatten fören. Så sa hans hustru: »Jag har reda på att han spelat bort sin 
fars gårdar och allt. Säg nu hvad fick bonnen för gården? Och vill ni sälja 
Den till mej?» »Jo[»,] de ville bonnen, men hon måste betala 10 tusen kr. 
mer än den var värd. Hon betalte kontant och gaf gubben gården tebaks. 
»Och så tar jag sonen igen», och så berättade hon hur di haddet i 
Köpenhamn. »Nej, han ska inte ligga här i fårahuset!» Så reste de tebaks 
te Köpenhamn och jag tror nog att de fick'et bra igen, men ja vet inte om 
di lefver än. 

Det var ja, som berättade den här och när jag slutat, så började Musar-
Magnus med en, som inte var sämre den, men inte var den så sann den. 
»De bodde en fröken i Stockholm i ett fyravåningarshus, som hon ärft af 
sina föräldrar. Hon var så där 24 år gammal och hade en gammal 
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trotjänare, en piga, som hette Sissa. Hon anförtrodde allt åt Sissa och 
trodde på henne fullt. 

»Vet du», sa hon en dag, »jag skulle önska ett manfolk hos mej i kväll, 
men jag vill inte gifta mej me'n. Jag ska ge honom mat och kläder och så 
får han roga sej lite på mej, men inte öfveranstränga sig. Men nu är saken 
den att få en som är vacker och snäll och grann.» »Jo t. ex.», sa Sissa, 
»här springer så många gardister, di är stiliga och bra och jag ska försöka 
att fånga en», sa Sissa. »Nu när di kommer från kasernen, ska jag binda 
ett streck tvärs öfver gatan. Den som då hoppar öfver strecket den ska 
jag ta.» Bäst de va så kom där en. Den sänkte hon strecket för, så en 
annan, den böjde hon det för och så en annan och han lyfte själf strecket 
öfver sig, men så kom där en och han hoppade själf öfver. »Hoj», sa 
Sissa, »kom hit!» »Hva ä de fråga om?» — »Jo förhållandena äro så och 
så», sa Sissa och berättade sammanhanget och villkoren. »Ska de va 
strax», sa gardisten. »Nej, i kväll vid 9tiden.» »De va en djäfla bra kund 
ja fick», sa gardisten, när han gick. Så tog han permission och kl. 9. gick 
han ner. »Djäfiar i de, hon har kanske aldrig haft manfolk förr. Jag ska ha 
lite »stopers»7  i apoteket, tänkte gardisten och så gick han in i apoteket 
och köpte och fick en liten strut. Men nu var det så att de var mycke folk 
därinne och där var en käring, som hade förstoppning och nu lyckades 
de inte bättre än att gardisten och käringen bytte strutar. Så gick gardis-
ten upp. 

»Välkommen!», sa Sissa, »kom me nu och ät.» Där va mycke mat, fint 
brännvin och alla sorters drycker. Så till slut kom di in med te och då 
kom gardisten att tänka på »stopersen» i struten och så hällde han i den. 
»Gå nu och lägg sig i sängen», sa Sissa, »så kommer fröken snart.» Han 
klädde af sig och la sig och sträckte på sig »Nu mår ja bra!» sa han, där 
han låg i den fine sängen, men knappt hade han sagt det förrän de 
började bullra i magen på'n. »Ja, djäfiar i de, jag får »Ränneskitan». Så 
såg han en putteugn8  »den kan ja skita i» och så satte han in ashålet och 
sket. Så la han sig — men så fick han upp igen, men så till slut märkte han 
att de börja rinna öfver kanten där inne i ugnen. Gick och la sig igen, de 
blef klickar på lakanet och inget papper hade han. »Hvad i Jösse namn 
ska ja nu skita i.» Då hängde där en trumpet, den tog han ner och satte9  
för ashålet. Det tutade till, när de kom. Den sket han i två gånger och då 
blef den full med dynga. »Nu får ja skita i stöfveln två gånger.» Så blef 
han matt, la sig och somnade. Så när klckkan blef en kvart i 11 kom 

Ståndpers betraktades som ett potenshöjande medel (ULMA 5224: 79f ståndpers) och är 
sannolikt detsamma som ståndrot med vilket man avser det fläckiga nyckelblomstrets vita 
knölrot (ULMA 6782: 28 ståndrot). 
8  »Kakelugn» (OSD. Sk., S. Mellby, pottugn). 
9  Står: satte. Överstruket hängde. 
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fröken och sa: »De va fasligt en sån stank här är.» — »Ja jag ska säga 
fröken», sa Sissa, »de där gardisterna ha hästlukt med sig». — »Försök o 
väck honom!» Han sof och snarkade. »Där hänger trumpeten, tag den 
och blås!» Ja hon blåste så sketen stank omkring. Så vaknade han. »Jaså 
jag är kommen hit på de behägtedl  att slåss me skit, då vill ja vara med.» 
Han tog då den ena stöfveln och slängde omkring sig och så den andra 
och sketen gick uppåt väggarna. Så fick han fatt i sina slarfvor och sprant 
sin väg. Men käringen som fick »stopertsen» hon sprang på gatan och 
ropade efter manfolk att ligga med. — 

I Felestads socken i Tyed bodde en bonne och hos den hade vi på 
natten tagit in på logen. På morrn så sa ja: »Nu gå vi opp, du vet ju vi får 
en gök!» — »Nä, ja är så ryslia dålig, de skriker och piper i magen på mej 
och susar gör de i örona; jag ligger 1/2  timme till. Jag vet min själ inte hva 
du springer efter!» sa »Musen». »Följ me nu te Svalöf, där finns ju 
gästgifvargård, så du kan få en sup, jag behöfver ju inte men du», sa jag. 
Och så gick jag in te kvinnan och fick en gök, och hon frågte om inte 
Magnus också kom. Sen gick jag bort te »Musen» och så sa ja ten: »Ja 
nu har du bröd och brännvin, nu kan du ju ligga så länge du vill, nu går ja 
emellertid åt Röstånga, så kan vi träffas där midsommarafton, går du 
med på de?» Jo de var »Musen» med på och så gick jag. Jag fick sen 
späda huruledes de hade gått me »Musen». Jag gick i alla fall så att jag 
var i Röstånga midsommarafton, men »Musen» träffa ja inte. »Musen» 
hade emellertid gått te Trollenäs vid Eslöf. Där sa döttrarna att han var 
så felen2  på ögona, han såg ut med sina gröna ögon som en ilsken katt. 
Han hade sagt till Eva att han skulle träffa mej »Ola Träben» i Röstånga. 
Men så hade han inte gått fram te Röstånga utan lånat hus hos Måns 
Larsson i Tillstorp3  under Trolleholm. Nu hade Måns Larsson några 
pojkar och när de om morgonen gick förbi stallet tittade de in genom en 
springa.Då låg »Musen» spritt naken på golfvet och ref sig på kroppen. 
Han måste klä af sig för att kunna klia sig, ty han hade mycke ondt för 
lus. Men då drog han på sig skjortan och sprang efter pojkarna. Om en 
stund kom pojkarna igen och tittade och då satt »Musen» på röfven på 
ett konstigt sätt. Då sprang di in efter Måns Larsson och när de kom och 
så efter, så hade »Musen» hängt upp sig. Han hade tagit ett borr och 
skrufvat (slagit) fast i bjälken i taket och bundit ett snöre i borret och satt 
hängande spritt naken. Vi brukade läsa tidningar ibland »Musen» och jag 
och om de va nån som hade hängt sej sa »Musar»-Magnus »de va då den 
sämsta döen, för man skiter i byxorna då. Och när man hänger upp sig 
kan inte själen gå ut genom munnen, utan måste gå genom ashålet.» 

1  »Villkor» (OSD. Sk., N. Åsbo hd behäkt). 
2  »Otrevlig, hemsk, kuslig» (OSD. Sk., Borlunda, Frosta hd. felen). 
3  Något Tillstorp har inte kunnat lokaliseras i närheten av Trolleholm. 
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Detta tänkte »Musen på, därför klädde han af sig naken så skiten skulle 
kunna rinna unnan. Måns Larsson fick nu annat att tänka på. Han skulle 
skjutsa sina döttrar te Skäralid, nu måste han i stället hämta länsman. 
Han for, men länsman var inte hemma utan hos en bonne; ändtligen kom 
han och skulle syna den döde. Di skar ner en och de va ju inget annat än 
att se att han var dö. Sen tog di en stor kälk och l'an i och hissa opp en i 
taket, så inte råttor och möss skulle gå pån. Måns Larsson gick sen till 
prästen och så blef »Musen» begrafven i Billinge.4  Han kom att ligga 
intill muren och pissehuset. Musen var egentligen skrifven i Allerum, 
men prästen hade sletat ut honom, för han hade slagit ihjäl en dansk. M. 
hade läst för samma präst och denne tyckte de va synd om di skulle ta 
»Musen», som danskarna annars hade gjort. — 

Men detta hände ju långt senare och nu har jag gått historien i förväg. 
Så här är nu »Musar-Magnus» historia. Hanses far kallde de Smeasven-
nen i Bastholma.5  Han hade tre söner och tre töser. Två blef husarer, 
men Magnus blef hemma hos fadern. En af flickorna blef gift i Halland 
och en annan var hemma. 

Gubben förde alltid process, han hade papper, som va skrifna på 
kalfskinn. Han kände till hela Sveriges karta. Så var där en stor herr-
gård, som hette Rössjöholm. Smeasvennen begynnte nu processa me 
danskarna, som ägde Rössjöholm och vann 40 tunnl. åt hvarje bonne i en 
by, som hette Tollsjö. Danskarna ville muta gubben, men de gick inte. 
»Jag måste följa kartan ja». Så var där en som de kallde »Sköfleo-
lan»=»Skogeolan» och di kallde gården för Skäflegården.6  Intill denna 
låg en by, som hette Höja. Där hade bönnerna tillägnat sig Skäflemos-
sarna. De blef process och Smeasvennen hjälpte »Skäfteolan» i proces-
sen. Höjabönnerna fick betala flera tusen kronor. 

En kväll kom Smeasvennen från Kristianstad och sa till käringen: 
»Vet du hvad di vill nu, jo nu vill di skjuta mej.» — »Ja, hvad skall du 
processa för?» Men han fortsatte att processa i alla fall. En gång hade 
han gått i borgen å 15.000 kr. och han fick betalat. Så sålde han hemmet 
och köpte gård och hade 8 kor och ett par hästar. Så dog Smeasvennen 
och de blef bouppteckning. Magnus som var den minste af syskonen var 
klyftigast och han fick skåpet med processpapperen. Men svågern han 
tog ett med till Halland. Hvar och en af syskonen fick 1 500 kr. och en 
fick boet och hästar och kor. 

4  Magnus Svensson avlider den 24 juni 1893. Dödsorsaken anges som hängning. Magnus 
Svensson begravs i tysthet (LLA. Billinge F: 2). 
5  Bastholma är sannolikt identiskt med Bassholma i Tåssjö socken. I Bassholma fanns en 
Sven M. Månsson f. 1811 som kan vara den åsyftade Smeasvennen. Månssons son Magnus 
f. 1837 i Munka-Ljungby är troligen Musar-Magnus (LLA. Tåssjö Al: 6). 
6  Något ortnamn Skäftegården el. likn. har inte påträffats i närheten av byn Höja. 
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Så började käringen hålla sej till mågen. De bäddade syskonsäng. Nu 
ville käringen följa med till Halland, men de fick hon inte. Så kom 
Magnus till en slaktare i Allerum och var där i 3 1/2  år. Han körde och 
sålde te Helsingborg, va mycket vigulant7  och kunde lura bönner så in i 
hälvete. Så en vacker dag var han i Helsingborg och bytte bort en grå 
häst, den var kollrig och bytte till sig en tjur med 150 kr. emellan. Nu 
hade Musen med sig två grå hästar och det var den kollriga som bonnen 
inte ville ha, de hade han noga reda på. Nu skulle de emellertid dricka på 
köpet och hur de va så8  bytte »Musen» om de båda grå hästarna, de var 
mycket lika. De blef ju bråk, polisen kom och tog den kollriga. En annan 
gång i Engelholm band »Musen» ihop svansarna på en rad hästar, en 
hade kollera och de blef förstås ett rabalder. 

Så rekommenderade den slaktarn Paul Richter i Allerum som »Mu-
sen» var hos honom till en slaktare i Helsingör Bretting. Denne hade en 
son och Magnus och den kunde aldrig bli öfverens. 

Bretting rekommenderade honom så till ett par bröder i närheten af 
Helsingör. Di var bönner. Så var de en gång en söndag, di brukade 
arbeta till middan på söndan. De höll på med att grafva groper. Magnus 
grafde och den andre, bonnens bror,9  kastade upp jorden. Så började de 
gruffa, danskarna äro ena djäflar att skälla. Så sa han: »Ös opp och bråka 
inte» — »Ös opp annars slår jag dej på skallen med spaden!», sa Magnus. 
Och så gaf han honom en örfil med fiatan af spaden så blon sprang ut 
genom andra örat. Han tumlade om och så nickade de bara lite i röfven 
pån och så var han dö. 

Då gick Magnus hem, tog med sig sina eländigaste kläder och pengar 
20:— kr. och knallade ner till sjön. Där såg han ångbåten (färjan) komma, 
men den var ännu långt borta och så ville han inte genast gå fram till 
hamnen utan stannade vid stranden och roade sig med att slå sink (flat 
sten)' i sjön. Så gick han bort te färjan. Nu kände han kaptenen, gick 
ombord och började omtala hela historien för honom. Kaptenen var 
också från Kullen i närheten af Allerum. Han frågade om han inte kunde 
få komma öfver till Helsingborg [.] »Gå ner i lastrummet då fort», sa 
kapten. »Musen» gick ner och blef där resan öfver. Efter fem minuter 
kom där två detektiver ombord och frågade om inte nån svensk hade 
stigit på. Nej, säger kapten. »Ja då har han gått mot Köpenhamn eller 
Klampenborg. Vi ska nog fånga honom», sa detektiverna. När de nu va 
komna till Helsingborg, sa kapten till Magnus: »Nu kan du vara glad, 
men gack nu ut på sjön!» Men Magnus brydde sig inte om de, utan 

7  »Rask, rörlig eller driftig» (Östergren vigilant). 
8  Överstruket skulle. 
9  Står: bror. Överstruket son. 
1  »Kasta smörgås» (Göran Hallberg i brev ULMA 811013). 
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marscherade om söndan till Kulla-Gunnarstorp och låg öfver natten i ett 
torp. På morgonen gick han mot Plenninge gästgifvaregård2  och köpte 
där ett halfstop brännvin. Så gick han därifrån till Åstorp om Ekebro och 
så knallade han in i Halland öfver Hallandsåsen. Korn så till sin svåger 
och var där i 14 dar. Emellertid blef de nu efterlyst i 'alla socknar efter 
Magnus Svensson och då vågade inte svågern ha honom längre, utan 
skickade in honom till en bror, längre in i Halland opp mot Smålands-
gränsen. Där var han tre veckor. Så skickade han honom till ett snärje-
hemman längre in i landet. De var en bonne som behöfde en maglare att 
magla jorden.3  Så tog sig »Musen» ett annat namn och så var han där i 9 
månader och arbetade. 

Så tänkte han, nu är det värsta öfverståndet. Nu bodde där en bonne i 
närheten och den skulle göra konkurs. Magnus kom i släng me'n. Di två 
gick på jakt om dagen. Bonnen hade en piga och den höll han sig med 
och låg om nätterna hos. Magnus skaffade sig en jaktrock och en bössa, 
då han fick sitt farsarf 1 500 kr. Så höll han sig till en flicka, som bodde 
hos sin mor i närheten. Men Magnus pengar räckte inte länge utan snart 
måste han låna 200:— kr. af bonnen. Flickan som han kurtiserade blef 
hafvande och då ville käringen att di skulle gifta sig. Änkan hade ett 
slakteri och det skulle Magnus sköta och tösen skulle sköta korna 3 st. 
Det var en snäll tös, men Magnus var trött påt. En vacker dag rymde han 
från alltsammans skulder och allt. Han reste från hela helvetet. Knallade 
så ner te Engelholms herrgård och .tjänade bra med pengar. Så vann han • 
400 kr. på Danska Klasslotteriet. Nu kom han i flanej med en skogvak-
taredoter. Magnus var stor på fruntimmer och kunde inte vara dom 
förutan. En dag va de regnväder och Magnus skulle just gå från skogvak-
tarns, där han varit en tid. Då sär skogvaktarn te Magnus: »Du kan gärna 
bli hos tösen!» — »Är du galen», sa käringen till sin man. »Ja, di 
gluttarna, di förstår nog ingenting», sa skogvaktarn, Magnus var då 23 år 
och flickan 18. Magnus var en duktig arbetare så skogvaktarn tyckte om 
en. Han ville att Magnus skulle ta flickan och ta emot ett öde ställe, som 
skogvaktarn4  ägde och låg ett stycke därifrån. Emellertid låg di nu 
tesammans om natten. Om morron så fråga skogvaktarn Magnus: »Nå, 
hur har du sofvit i natt?» — »Ja de har ju gått för sig», sa Magnus. Så kom 
tösen. »Kors va du ser ut!», sa käringen. 

Hur de nu va så gick Magnus därifrån. Skogvaktarn bad honom att ta 
flickan och gifta sig, men M. gaf inte något riktigt svar på frågan: »Nu är 

Plenninge egentligen Fleninge. 
3  Märgel kallas de berg- och jordarter som innehåller rikligt med kalciumkarbonat. Märgel 
togs i speciella märgelgravar och spreds därefter ut över fälten. Genom att jorden märg-
lades ökades skördeutfallet på kort sikt (Svensk Uppslagsbok 2 uppl. märgla). 
4  Står: skogvaktarn. Överstruket bonnen. 

11-822419 Sv. Landsmål 1982 
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ja min själ bukot», sa flickan te fadern. »Ja de gör inte nått, bara han vill 
ta emot hemmanet. Utom de så får han 2 000 kr. att sätta upp med, säg 
honom de du!» sa gubben. Men Musen blef förbannad och så en vacker 
dag rymde han från hela skiten. 

Så blef han så förfallen att han blef luffare. 3 å 4 år därefter hade 
»Musen» haft flanej vid Vegeholm, där en stor å skiljer Kristianstads län 
från Malmöhus län. Där i ån ve utloppet i Kattegatt, var en massa ål. Där 
låg nu 9 å 10 luffare i ett sällskap, låg och söp och fiskade och sålde ål i 
Engelholm och köpte brännvin. Vid södra sidan bodde skogvaktarn. 
Han hade en eka att ro öfver ån och de behöfde han för han hade sina kor 
på andra sidan. Så en dag, när Magnus går nere ve ån, kommer skogvak-
tarns tös och ler en liten tös vid sidan.5  Nu trodde Magnus att hon inte 
skulle känna igen honom. Men de gjorde hon och sa: »Jaså du är 
kommen riktigt ut i luffarelifvet nu. Hvad du ser ut, du måste skämmas! 
Här är din tös, fy — — fan!» Musen te springa och ror öfver ån och hon 
skällde — men Musen försvann. Bland de nio luffare som han nu slog sig i 
slang med var en tjyf som hette »Snorlarson». Han hade vatt sotare. 
Denne visste så väl, byar de va nått att få. Denne Snorlarson brukade 
alltid ha några drängar med sej och dem skickade han åstad, dit han 
visste de fanns nått, om de hängde ett stycke fläsk eller låg6  några ostar 
lätt tillgängliga. Om nätterna tjyfvade de och om dagarna sålde de och 
köpte brännvin för pengarna på gästgifvaregårdarna. En gång var de på 
en plats och där tog de 40 st. tjuder och sålde och fick 1 kr. stycket för 
dem. Tjuderna sålde de till en lackjusspanare=tjyfgodsköpare.7  En an-
nan gång, när en godsägare kom hem till sin gård, tog han af sig pälsen 
och hängde den i verandan. Snorlarson gick exprä8  dit och tog pälsen. 
Den var värd 80: — kr. Han dyrkade sig in i källare och skummade 
grädden af mjölken och drack. En gång hörde S. hur de resonerade två 
danska godsägare. Den ena sa: »Di där djäfla luffarna, nu har di varit 
inne i matboden hos mej igen — di är omöjliga!» — »Ja, du ska inte hata 
luffarna, du ska göra som jag, ge dem mat och husrum i stället.» En natt 
gick de förbi en kyrka. »Om de ska finnas nått», sa Snorlarson. Och när 
han titta in, såg han i månskenet ett par stora guldkulor som stod vid 
altaret. S. dyrka sig in och tog dem och bar dem tre fjärdingsväg. Men så 
tyckte S. att de inte kunde afyttra dem och då slängde han dem i en 
märgelgrop. Vid Skromberga grufva, där hade Snorlarson sitt stamhåll. 
S. hade alltid godt om pengar. Nu hade de tagit in hos en bonne i 

5  Överstruket på andra sidan ån. 
6  Står: låg. Överstruket någ. 

Lackjusspanare tillhör troligen luffarjargongen. Spanare är dock vanligt för »tjuv» 
(Bondeson 89). 
8  »Enkom» (SAOB express E 862 bet. II). 



En skånsk luffares levnadshistoria 163 

Skromberga. Så en dag hade Snorlarson sagt till bonnens käring att koka 
gröt åt dem. Han skickade efter gryn och käringen kokade. När di då 
hade ätit så mådde Snorlarson illa, gick ut i trädgården och la sig. Han 
bad nu bonnen att köra sig till Vallåkra järnvägsstation så han sen kunde 
komma till Helsingborg och lägga sig på lasarettet. Bonnen hade ingen 
skjuts för tillfället men bad en annan bonne att han skjutsade till Vall-
åkra. 

När di kom fram sa Snorlarson: »Gack nu in och köp biljett te mej så 
ska ja gå te stationen. [»] När så bonnen kom tebaka till vagnen låg S. i 
vagnen och var dö. Va faen skulle nu bonnen göra me honom. Han körde 
honom först till kommunalordföranden, gaf honom de 12. kr. som S. 
hade på sig, men han ville inte ta honom. Då körde han honom till 
länsman, men han sa att de inte var i hans härad. Då körde bonnen 
Snorlarson tillbaka till gården och la honom på vallen, där han sist legat, 
när han bad om skjuts. Men så kom de ut folk och dom sa att han måste 
ta opp en igen. Och så hyfva di opp en igen i vagnen. 

Så fick den arma bonnen köra S. i två nätter och två dar fram och 
tillbaka. S. var inte skrifven nån stans. Så kom han ändtligen till en 
länsman, som tog sig an honom och då sa bonnen. »Inget får jag föret, 
trött är jag och lite har jag ätit på många dar för de här förbannade 
svinet.» 

En tid därefter kom Ola och »Musen» från Rå fiskeläge te Ramlösa. Så 
sa ja te Musen: »Nu kan du gå in te fru Göransson och köpa ett kvarter 
brännvin. [»1 

När han kom ut var polisen där och länsman och di fick fatt in. Di 
förstod att Magnus var efterlyst, men M. sa att det var lögn. Länsman 
som hette Sjöström bedyrade att de var så, men han var inte så nyfiken 
på luffare, så den gången klarade han sej. Så skulle vi gå till Lennum.9  
»Gå ner och sälj några råttefäller[.] » Sa Magnus: »Ja om du då går och 
frågar i Bosarp hos Kristiansson om rum.» Så gick jag då dit och lente 
hus, men Magnus kom inte och inga verktyg hade ja. Jag gick där och 
rotade länge. Gick så till Lunnum och frågade om de sett M. och så te 
Mörarp. Jag hade inget inte så mycke som en sup en gång och inga 
verktyg. »Nu får du begynna på bar backe igen», tänkte jag. Jag gick så 
in till Kersti och frågte om hon kunde låna mig en tolfskilling för att köpa 
mig en hagatång. »Ja Ola kan göra en sykorg åt mej» sa hon. »Ja, men ja 
har inga verktyg och sånt.» 

Då fick jag 25 öre att köpa trå för och så ett kvarter brännvin. Så 
gjorde ja sykorgen och fick 50 öre för den. »Gör en till mej också», sa 
skänkpigan. Så gjorde jag en till fick pengar och betalte min skuld. Så 

9  Lennum, egentligen Lunnom. 
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kom där en skomakare och ville ha hjälp och så hjälpte ja honom. Jag låg 
i stallet och om dagarna arbetade jag sykorgar, fäller, lampeborstar och 
allt sånt skit. Nu skulle Musa-faen ha vatt här så kunde han springa och 
sälja. Knappt hade jag sagt det förrän Musen kom och berättade att han 
blef tagen af länsman. Han band en i ena foten med en järnkedja och 
måste ligga likasom en hund öfver natten. 

Så gick han till Bjuf, när han kom tebaks hade han sålt för 3 kr. 
(Musen var ärlig när det gällde mej, men var de andra klabbasjonerl  var 
det annat). Så gick han till Billesholm och sålde för 4. kr. och så köpte vi 
trå och brännvin. Så köpte vi ett halfstop brännvin och så knallade vi. 
Sen gick vi te Rå igen. Först vågade inte Musen gå in för polisen, men till 
slut gick vi. När vi kom därifrån hade vi ett halfstop brännvin med oss. 
Vi gick in i en loge och la oss, men somnade inte förrän vi supit upp allt 
brännvinet. 

Musen brukade trä upp lusen på trådar och hänga upp dem i träna och 
så sa han: »där kan ni hänga era djäklar och suga, ni har sugit mej så 
länge.» Vi va nu fullt upptagna med vårt jobb. Så på morron fråga 
Musen: »Hvar ska vi ta marschrutan i dag. Jag har inte mer än 12 öre. Vi 
går till Råå igen.» 

»Nej, de ger vi faen!» — »Nå se här då— ett stort tennfat.» — »Hvar har 
du fått2  fatt i de?» — »En käring hade satt ut det, de såg jag i går, när jag 
gick där förbi och nu har jag gått ut i natt och tagit det. Hvad tror du vi 
får för det?» — »En bit har jag skurit ut af de och den ska vi ha, när vi 
förtenar.» 

Så fick han 2: — kr. för fatet och de blef till brännvin. 
Så gick vi därifrån och kom te Borstahus, strax utanför Landskrona. 

»Gack du före och försök på den sidan bland fiskarna, jag går här nere ve 
sjön», sa ja. De var en söndag. Vi gick genom hela byn. Jag fick väl 25 
öre. Musen, som hade gått den andra raden,3  hade fått några skilling och 
så gick vi mot Landskrona. På vägen mötte vi några fina danskar och 
tyskar. »Du kan stanna här, ska ja slå an på de herrarna», sa ja. Så fick 
jag 94 öre. Men när vi nu kom te Landskrona fick vi inte brännvin utan 
tilltugg. Supen kosta 8 öre och smörgåsarna 2 öre, de var en munsbit 
bara. Vi tog så 7 supar å rad. »Nu är det nog i dag, tycker du inte det 
Mus», sa ja. Så gick vi till en bondgård i Örja och lente hus. På morgon 
hjälpte vi att gödsla och så skulle drängarna in och äta frukost. Sa 
Musen: »Opp nu Ola. Nu gå vi te Landskrona.» — »Ä, vi ha bara 25 öre». 
— »Å vi har mer-», sa Musen,» se här i lådan. Där låg 3 skålpund tagel, 

I  »Klammeri, bråk, trassel» (OSD. Sk., Bosjökloster, Frosta hd. klabbation). 
2  Överstruket de ifrån. 
3  »Husraderna längs fiskelägets andra in mot land vettande gata» (Göran Hallberg i brev 
ULMA 820324). 
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som Musen hade tagit, när drängarna var inne. De var ingen synd, tyckte 
han, de fanns godt om ändå. 

Gick vi så te stadsparken te en jude, som handlade med lasar's  och 
sånt. »Vill du köpa 3 skålpund tagel?» — »Nej jag ger bara 1 kr. skålpun-
det.» — Men hur de va så fick vi 5:— kr. för 4 skålpund. 

Där blef te brännvin. Så gick vi direkt till bolaget och där köpte vi en 
stopflaska full med brännvin. »Ta nu flaskan», sa Musen, »så ska ja gå 
och köpa bier». — »Nu måste du köpa ett halfstop och så går vi sen te 
samma logi. Där finns en annan korg och de är lika mycke i den.» Jag 
köpte så ett stop. Vi knep så 3 skålpund till, sålde igen och fick 1,25 
föret. 

Så gick vi mot Saxtorp. Magnus sprang till Gästgifveriet efter bränn-
vin. Jag gick te vårt gamla logi. På morgonen va de »snyfå»5=snö så 
förbannadt. I kostallet kunde vi höra hur en flock svanor skrek i luften. 
Vi gick en liten stig och bäst vi gick så hitta vi en svan, som låg där och 
flaxade med vingarna, han var uttröttad. Så sa ja te Magnus: »Gack ner 
och ta den där svanen! Så ska ja säljan.» 

Ja, Magnus han ton och jag gick in me'n te gästgifvarn och frågte: 
»Vill gästgifvarn köpa en svan.» — »Hvar har ni den?» — Magnus ut och 
efter den. »Hur mycke ska ni ha då?» »Ja hit med en liter och en 
smörgås.» De fick vi då. Så gick vi in i kostallet med svanen och hällde 
varmt vatten pån och då blef han rent galen, flög mot hästarna och 
väsnades värre. Antagligen sålde Gästgifvarn se'n till Landskrona, där 
har di svanar. 

Den dan gick vi inte så långt då de var dåligt väder. 
Musen snattade aldrig så han blef fast, men de gjorde andra, därför 

gick ja mest me Musen. 
Han kunde göra håser,6  de hade han lärt af sin gamla mor. Magnus var 

mycke i Smedjan, när han var liten 10 å 12 år och han hade eget städ. 
Fadern »Smeasvennen» tog hem hela kuttingar me brännvin och där gick 
Magnus och drack, men det visste inte fadern. Så på sommaren sa 
fadern: »Nu ska ja skaffa dej en lie.» Han var då 9 å 10 år gammal. Men 
Magnus tyckte inte det va nått att hugge i gräset, han gick i stället te 
kålhagen och högg där af alla kålhufvena. Ja, de va en djäfla spelorre. 

Så en gång i skolan så var alla barnen nere och gick på isen. Bara 
Magnus stod ensam kvar bakom taflan. Så gick skollärarn på skithuset. 
Då gick Magnus ut och satte haspen för så han inte kunde komma ut. Då 
begynte skollärarn att svärja och när han stått och svurit en stund gick 
Musafaen ut och öppna och sa: »Jaså skollärarn står här!» — »Vet du inte 

»Söndriga kläder» (Rietz 393 b lasar). 
5  »Snöyra» (Ingers 192 snöfåk). 
6  »Strumpor» (SAOB hosa H 1247). 



166 Agneta Lilja och Marie-Louise Pettersson 

hut!» Så ringde han in hela besättningen. Då fick di hvar sitt rapp af 
rottingen alla utom Magnus. En annan gång hade han slagit sönder en 
fönsterruta i skolan. »Din far får betala!» sa skollärarn. Så skicka han 
räkning till Smeasvennen, men som han inte hade hört något om et, så 
bitalte han inte. Då fick Magnus uppsträckning för han inte hade talat 
omet. 

År 1872 gick jag tillsammans med »Blinnejöns» från fattighuset i Lund 
till Malmö. Vi tog två supar innan vi gaf oss i väg från Lund och därpå ett 
par i Vallåkra. Så sjöng vi på några ställen. Jag måste ta mej några supar 
först innan jag kunde sjunga till fiolen, annars skämdes jag. Vi hade öfvat 
oss på gamla fattighuset. Vi kom så till Malmö, där vi gick in i en krog 
vid hamnen och söp. »Hvad ska vi få te logi», frågade min kamrat. »De 
går vi ner till hamnen och lägger oss under brädstaplarna och dit gick vi 
också på kvällen. På morron när vi skulle gå hitta ja inte min snusdosa 
och jag leta och leta. Så fick jag se den nere bland bräderna och trädde 
ner armen efter den, men den fastna och jag hade svårt att komma dän. 
Min kamrat han bara skratta och hade roligt. Så gick vi till »danskan» 
och där fick vi 1/2  stop på krits. Sen spelade vi i stan. Jag sjöng rätt bra 
ve den åldern. Så fick vi lite te middag och vi åt fisk, sill och brännvin 
och de kostade 1 kr. pr. man. Så sa BlinneJöns: »Nu gå vi på hotellen.» 
På Kramers fick vi många pengar »Nu gå vi te Svea!» »Nej de är sånt 
skitahotell.» — »Hur mycke pengar har du?» Då när vi räkna så hade vi 
8:50 kr. Bra förtjänt på två timmar. »Sjung de stycket en gång till, så får 
ni mer pengar. Vi ger inte pengar för musikens skull, men för sången.» 

De var bättre ståndspersoner som ville ta mej i en sångförening, när 
jag var 18 år, men jag ville inte. 

Vi brydde oss inte om Sveahotellet. Så söp vi hos »Danskan» därpå 
gick vi mot tåget, det var sista tåget till Lund, men just då vi kom så gick 
de. Nu fick vi gå te Lund. Det var en lördagskväll. Innan vi gaf oss i väg 
gick vi in på en källare och fick oss smörgås och brännvin. Där träffade 
vi ett par drängar, som vi fick åka med ett stycke en halt i/4 väg. Sen 
gick vi. Då vi hade gått ett stycke träffade vi en hund och vi got honom 
en smörgås. Bäst vi gick så hitta vi en schal. 

Den kunde Blinnej öns känna men inte se och jag kunde häller inte sen 
för de var för mörkt, men Blinnejöns sa att det var en schal. Vid lyktan 
såg jag sen att den var värd en 8 kr. eller så. När vi så var komna te 
Lund, gick vi in på Krakans hotell,' det var öppet till kl. 10 e. m. och där 
fick vi brännvin. Därpå gick vi opp te biskopsgården och la oss i en 
halmstack. Hunden som vi gett smörgåsen var med. Bäst de var kom de 
en med en hora och di begynte på. Men hunden börja skälla och vi 

7  Krakans hotell skall vara Krakows hotell. 
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bussan på, så di kom ingen vart me't. »Om vi nu lämnar schalen te 
polisen, får vi inget fören, nej vi ska säljan te »Kalnskärringen». 

Hos henne fick jag 2:— kr. för schalen. Nu blef de brännvin igen, men 
Blinnejöns han tålde inte nått förrän han blef full. 

En annan kamrat jag hade på luffen kallde vi »Rika Glumslöf», och 
som jag så väl kände till honom, jag gick rätt mycke men, kan jag berätta 
hans lifshistoria. De var en bonne, som bodde i Glumslöfs socken på 
1870-talet. Han hade en son, som hette Nils Jönsson, di kallden Hejsa-
Jönsa-Nils. Luffarna kallade hans far för Hejsa-Jöns och smeknamnet 
var »Rika Glumslöf», men de tyckte han inte om att höra. Nej, fattiga 
Glumslöf. Hans far höll efter honom mycket, så han icke fick ödelägga 
så mycke pengar. Men så hade han moren på sin sida. När han behöfde 
pengar så tog han en half tunna råg och for te Möllarn och sålde och då 
hade han te lefva och supa på en tid. Glumslöf var en stor by och där var 
gästgifvaregård. 

Där dansade de och söp om kvällarna och då ville di ha med pojken, 
men han ville hellre vara bland8  de resande gesällerna än bland bondpoj-
karna. Så hade gubben ett par stutar och en dag sa han te Nils Jönsson: 
»Nu får du fara till Helsingborg me dessa stutar och sälja.» 

När han så kom till Helsingborg med stutarna ville de inte ge något för 
dem, men som han hörde att de skulle bli marknad i Landskrona dan 
därpå, så gick han dit. Där kom han i hop med en undantagsman. 

Nu hade han fått de uppdraget att sälja de bägge stutarna för 100 kr. 
Nils fick nu af en dansk 125:— kr. och då sa undantagsmannen: »Nu är 
du väl inte så dum att du ger din för de 25:— kr?» — »Nej, de ska vi ha att 
supa för.» Så fästade de om. Hur de va så träffade Nils på en flicka, som 
hade ett hemman ett stycke från stan. 

Den tösen gifte han sig med. Fadern pojkens ville inte de och han sa, 
när han sen kom hem: »Nu ska du bli hemma, arrendera ut gården du!» 

Emellertid dog faren (fadern). Men så ville inte tösen flytta till pojken. 
Tösen ville bo på sitt hemman och så flytta de dit. De blef tre töser. Nils 
började nu spela öfver och då gick de baklänges fören. Han sålde 
hemmanet han var född på, men var likaväl i skuld på de andra. Hanses 
svärmor gick hemma hos dem. Den var en djäfla käring, hon ville hålla 
igen. Nils kunde fara in till Helsingborg och sälja ett lass säd och så spela 
bort allt och komma gående hem. Då tog han ett nytt vagnssäte och for te 
Landskrona och så blef de samma historia. En gång när han skulle fara 
sa han inte till käringarna. Då han var inne och skulle göra sig i ordning 
gick käringarna ut och skrufvade loss muttrarna på vagnshjulen. När han 
sen for ramlade hjulen af. 

8  Överstruket bondpojkarna. 
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Nu hade han satt sig i skuld på några tusen kronor och så skulle han 
betala på kansliet 7 000 kr. men kunde bara skrapa ihop 3 000 kr. Då 
spekulerade han på att fara till Helsingborg till en ryttmästare Krok. När 
han kom till honom sa han: »Hör nu ryttmästarn, jag har lite skuld, 
skulle inte r. vilja låna mig 4 000: — kr.» — »Jo, de går väl», sa han och 
fortsatte: »Jag har hört att du ska ha en sån vacker hustru». — »Ja hon ser 
inte så illa ut», sa Rika Glumslöf.» — »Men nu vill jag ha säker borgen för 
pengarna.» — »Ja han kan få inteckning i hemmanet.» Sa Kroken: »Ja du 
kan komma hit i morron, men du ska ta din hustru med. Jag har hört, du 
ska ha en så'n vacker hustru.» Så kom han då dit med gumman. »Ja de 
är en vacker hustru du har. Ja ska du ha 4 000 kr?» — »Ja de kan inte 
mindre vara.» Så blef de skrifvet och ut med papperen. Så tänkte Nils 
Jönsson: om ja nu gjorde rätt — de va ena djäfla fruntimmer han hade — 
så borde jag resa till Amerika. Men så tyckte han de va synd om barnen. 

Men så kom di och gjorde utmätning på allt han hade. Det blef 
konkursaktion och han blef riktigt renrakad. Så dog hans hustru och 
svärmor. Af flickorna han hade tre stycken, blef de två första uppfost-
rade, så di slapp att lida fattighuset. Den ena kom till en grefve i närheten 
af Kulla Gunnarstorp och den andra kom ut som piga. 

Den yngsta tjänte på R'åå, en duktig tös, men hon ville aldrig höra talas 
om faren. Så började Nils arbeta på ett stort tegelbruk ve Glumslöf och 
hjälpte den yngsta dottern lite. Arbetade så på sockerbruket i Landskro- 
na i 7 år. Han söp duktigt. Så när han slutat där blef han luffare. Sen kom 
han till en slaktare, som hette Björk i närheten af Malmö. Var där ett par 
år och tyckte de var bra, men slaktaren hade en så'n djäfla käring. Sen så 
gaf han sig ut på luffen. Luffarna di hade så mycke löja meen. Han sa att 
han va bekant med di store grefve Piprarna. Jag var ofta me honom. En 
gång så tänkte ja: jag undrar hvad du säger att du är, när du kommer in te 
bönnerna. Så skulle jag9  höra efter. Vi kom in i köket, så sa käringen: »Ä 
ni nåra sorts gesäller?» — »Ja, ja är slaktare och pölsemagare», sa Nils. 
Sa kärngen te bonnen: »Inte kan han göra nåra pölser?» »Jo ser du, di 
slaktar ök och så gör di pölser af dom.» — »Nå, hva är han då», sa 
kärngun pekade pål  mej. »Han säger han ä snusmalare», sa Rika Glums-
löf. Med Rika Glumslöf hade luffarna ett trefligt lif, han var likasom »lite 
glutted »1 (enfaldig). 

En gång så träffade jagen i Kjeflinge så söp vi ihop. Därpå gick vi till 
Eslöf och när vi kom dit, skulle vi supa på järnvägshotellet. Så säjer ja: 
»Nu ska ja gå opp te järnhandlarn och köpa trå, bli här.» Jag går och så 
när jag går tebaks öfver torget kommer den djäfla Mattsson (en polis) 

9  Överstruket en gång. 
Överstruket Ola. 
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och sa att ja va full och skulle följa me te finkan, och jag måste me'n. 
Hur de va så kom också Nils i finkan. Han hade träffat Mattsson och då 
hade han sagt: »Hör du Herr Matts, ska du ha en sup?» — »Nej tack!» — 
»Nå ett glas bier?» — »Nå, de kan va. Men akta dej du Nils att du inte blir 
full! Men de va han redan och så åkte han in. Så måste vi sitta till 
morron, de va lördag och då fick vi inte brännvin före kl. 1. I samma rum 
som Rika Glumslöf hade setat kom in en murare också och den mannen 
hade varit där ofta. Han satte sej och skita midt på golfvet. Så sa Rika 
Glumslöf: »Ja va tvungen te dölja skiten, men di fick sen ändå.» 

Så kom Matts-polisen in te mej och sa: »Di där djälfla luffarna di skulle 
ha prygel.» — »Nej ja va inte full, öppna nu, men jag vill ha de ni tagit: 1/2  
kvarter brännvin och ståltråd och några råttefäller.» 

När vi kom ut frågade Nils: »Du har väl ingen sup?» — »Jo se här», och 
så fick han en och så sa ja att vi skulle gå till Harfva och dit gick vi. En 
annan gång sparkade Matts in Rika Glumslöf i ashålet i finkan. Till slut 
kom på Glumslöfs fattighus. Han var morbror te den som va syssloman 
och där gick han och hade de bra. En dag tog han permission och gick 
opp te Kulla fyr, dit kommer så mycket herrskap, danskar och tyskar 
och där hade han fåtat2  sig till 15 kr. midsommardagen. Där fanns en 
krog och där köpte han brännvin och gick hem te fattighuet me de och 
söp. Han skötte korna där hade de bra, kunde gå ut, när han behaga, de 
fanns inget stängsel där som här. Han är där än om han inte är död och är 
då 75 år nu. 

En gång så kom »Musen» och jag te Snogeröd och där låg vi i stallet. 
»Musen sydde ihop sina byxor och då flög där en tidningsbit. Jag började 
läsa och då fann jag följande strof, som »Musen» tyckte va bra. »De va 
ett par gubbar, som gick och »slog fäkt»=tiggde,3  alltid va di i sällskap. 
Di gick så förbi en smedja och fick se en kärra stå där. Då frågade de om 
di fick köpa'n. »Ja män 15 kr. kostar'n.» — »Vi har inte mer än 10 kr. 
men om åtta dar kommer vi tebaks och betalar rästen.[»] Ja, de fick de 
och så sa den ene till den andre: »nu ska vi skiftas om hvar vecka och va 
lamma, den ene sitter då i kärran och den andre drar.» Så drog di lott, 
om hvem som skulle vara lamm den första veckan. När han nu hade 
dragit en vecka så sa han: »nu är de din tur att tigga, nu sätter jag mej 
och bli lamm.[»] Så var di oppe i en liten sta, men då ville den som setat 
en vecka inte gå af. Då drämde den andre till honom me en pisk. Då kom 
polisen och di blef tagna båda två. Inför rätta sa så domaren: »Ja, men 
att du kunde va så oförskämd och slå den gamle stackarn ![»] Då sa han: 
»När vi köpte kärran så kom vi öfverens att vara lamma hvarsin vecka 

2  Fåta är troligen ett ord ur luffadargongen för 'tigga'. 
3  »Tigga» (Jfr SA013 fäkta F 2044). 
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I berättelsen namnger Ola en rad platser han besökte under sina 35 år på luffen. Av hans 
uppgifter framgår, att han mestadels rört sig inom mellersta och västra Skåne, dvs. Frosta, 
Harjagers, Luggude, Onsjö och Rönnebergs härader. Karta: Ingalill Druvaskalns. 

och när han ville vat längre, så gaf ja'n ett par rapp.» — Då sa domarn: 
»Gå åt helvete me er gubbar, ni drifver ju med rätten rakt upp i ansik-
tet.» Och så fick di gå båda två. 

De var en gång ja skulle gå te Kristianstad stad. Så tänkte ja: ifall ja 
skulle bli full kan ja ju ligga i de lilla huset där ve Långebro. I närheten 
var en krog och där träffade ja många. Di djäfiades och var ena riktiga 
taskspelare och jag blef lite på rycken.4  Jag gick upp i ett hus på tredje 
våningen och där sto skrifvet likasom en häradshövding. Jag ringde och 
de gick runt i skallen på mej. »Kan ja få sälja pipränsare», högg ja i. »Ja 
kör för de», sa han och så sålde ja fyra stycken för en krona. Ja de blef så 

4  På rycken har sannolikt betydelsen »berusad». 
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brännvin för ränsarna. »Ja, nu kan du gå tebaks te värdshuset», tänkte 
ja. Där fick jag mej en påfyllning och sen så gick ja te de lilla huset och la 
mej frampå kvällen. På morron, de va en söndag, väcktes jag af en del 
höns som kackla. Jag var virrig och blef inte klog i hufvet förrn ja tagit 
mej 2 å 3 supar. Gick så ut och då hitta ja en butelj me 1/2  stop brännvin 
det var ju välkommet, men så skulle jag ha en hjälpare att dricka oppet. 
Jag kom så te en smedja. »Har Ni nått kaffe? Om Ni inte är godtemplare, 
så kan vi dricka en gök», sa ja.[»] Nej inte ja, men ja har en son som kan 
dricka.[»] Så söp vi opp flaskan. Jag fick så en half bier och mådde bra. 
Jag gick så te Nöbbelöf, där var en gästgifvare, som var lamm i båda 
händerna. Han hade stulit en kassa i England och di plågan me kedja så 
dant att han blef lamm (kunde inte öppna en dörr, lederna var ur led). De 
var en hård kanalje, han hade tagit en djäfla summa pengar. Kl. 4 på 
söndan fick man brännvin. Så tog jag fram en »Cinklärsboja»5  som jag 
hade gjort. En kypare kom fram och frågade vad den kostade: »Ett halft 
stop brännvin.» — »Ja de ska du få», sa han, »men i kostallet ligger två 
luffare, dom ska du inte bry dej om.» Och ja satt där och lärde dom 
»Cinklärsbojan» tills ja va stup full. Så bodde där en handlare och han 
fick syn på Cinklärsbojan och beställde genast en för 50 öre. Ja så satt ja 
där hos värdshusvärden och arbeta i fyra dar. Bönder kom me panntoff-
lor och sånt och sålde och då passa ja på och sålde mina råttefäller och 
Cinklärsbojor och sånt. Gästgifvaren va en djäfvul te slåss. 

När ja låg på lasarettet i Kil träffade ja på en vilddansare, som hette 
August och hans historia ska jag berätta, som han berättan för mej. — De 
va en baron, som hade ett gods i närheten af Norrköping. Han hade en 
skogvaktare och den hade en son. Baronen hade en kusk. Nu va pojken 
16 år och gift med kuskens syster. De va en säker pojke. Baronen var 60 
år och nyligen gift, frun var blott 18 år. Denna fick behag för pojken och 
ville han te betjänt. Pojken kom, fick snygga kläder och såg djäfligt bra 
ut. Pojken fick nycklar te alla lås och kunde komma hvart han ville. Så 
en dag hade grefvinnan lagt upp en hel massa smycken på ett bord. Så 
ringde hon på August och pojken kom. Säger så grefvinnan: »Hvad 
tycker du om dessa smycken?» — »Jo de är vackra allihop.» — »Är de 
inget du vill ha?» — »Jo den där klockan.» — [»]Nej, den är min, men ja 
ska köpa dej en», sa Grefvinnan. »Men nu ska ja säga dej något, du får 
inte gå och bli nersnafsad6  åf pigorna, de är så många här.» Jo, de skulle 

5  Sinclairsboja, en leksak som bestod av ett antal ringar uppträdda på en smal ögla av 
metalltråd. Ringarna var fastlänkade i varandra och i en löst hängande (ben)skiva. Leken 
gick ut på att lösa och åter träda upp ringarna på metalltrådsställningen (SAOB boja 
B 3719, Norman 283). 
6  »Nedsmutsad» (OSD. Sk., Torrlösa snafsig). 
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han nog akta sig för. Så höll han på länge och de gick bra. Så köpte hon 
honom en klocka. På gården var de ett värdshus och där var de ett lif. 
Pojken gick dit och begynte supa. Bytte bort klockan och fick en 
speldosa i stället. Då sa en dag grefvinnan te honom: »Hvar har du 
klockan?» — »Hos urmakarn.» — »Nej, du har sålt den!» — »Nej bytt bort 
den mot en speldosa.» — »Får ja se den!» — Han upp efter dosan och 
begynte pipa som en gris när han spela. Så sprang han på värdshuset, 
träffade baronens betjänt där och di blef goa vänner. 

En kväll kommer August hem. Grefvinnan hade ringt ett par gånger. 
August var full. Han söp mycke fast han bara var 17 år. August gick in te 
Grefvinnan, så sa han »de var ett helvetes knullande, man ska hålla här 
natt och dag.» De sto baron och hörde. Emellertid begynte pojken och 
grefvinnan på -- Bäst de va, så kommer baronen in, tar August i nacken 
och slänger ut honom genom dörren och så gaf han grefvinnan två 
bastanta örfilar, men hon sa: »Du har åtminstone 10 st. horungar, som 
du har här och nu är du gammal och utknullad och kan inte sköta mej --
och så ska ja gå här ensam --.[»] Så blef han så galen på August. Han 
fick inte komma opp på slottet utan fick gå i stallet hos morbrodern. En 
dag skulle han köra 4 tunnor råg te stan te en släkting te baronen. Han 
körde så förbi en bonne, som hörde te gården. Bonnen hade en stor flock 
får ute. 

Så sa August: »Den där baggen där, den är min, den ska ja ha me nu te 
Norrköping.» Så tog han baggen och sålde i N, och fick 10:— kr. för. Så 
en vacker dag, när han ska köra in te Norrköping för att hämta viner och 
godter och körde förbi gården, körde August, som var full rätt i diket och 
blef liggande. Baronen sa till honom: »Går du opp i slottet, ska jag skjuta 
dej.» 

Så hade de två stora grisar, som sto strax opp i köket i en bur, tjocka 
och feta. Så spekulerade August på de två grisarna om han kunde knipa 
dom. Han går ut till en torpare som hade en häst en kväll och så sa han: 
»Vill du va me på, ska vi ta de båda grisarna, som står opp ve köket?» — 
»Ja, men går de?» — »Ja jag ska fylla väktarna, binda om grisarnas nosar 
och så kör vi hit och välter af kl. 12 på natten. [»1 Torparn kom. Väktarn 
var full. »Nu binder vi nosarna, så rullar vi grisarna, di är så tunga.» När 
di så hade fått opp dom på lasset sa pojken: »Kör nu in te Norköping till 
den där slaktarn.» Torparn körde. Innan han kom fram te stan, möter 
han slaktarn på vägen och frågar då, om han vill köpa grisarna, de kostar 
100:— kr. »Men nosarna är bundna? Hvarifrån är de komna?» — Jo 
torparn förklarat och de blef ju affär af. Så träffa torparn August och då 
delade di femti hvar. Nu blef de utlofvat af baronen 50:— kr. till den som 
kunde hitta den, som tagit grisarna. Då tänkte August; undrar om jag inte 
kan få fatt i de där 50:— kr., som är utlofvade. Så träffa han baron: 
»Baron har ju lofvat 50:— kr. till den o. s. v.» Jo de hade han, men 
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August ville vara säker och sa: — »Får ja då 50: — kr. ska ja sägat.» 
Baronen tog opp och gafven. »Jo, de är ja», sa pojken. »Kom så gå vi 
opp i köket», sa baron och så säger han te pigorna: »nu hör ni att August 
säger att han tagit grisarna.» — »Nej», sa August, »de har jag aldrig sagt, 
»men hör på baronen han säger att jag har tagit grisarna». Baronen blef 
förbannad: »Jag ska skjuta dej!» skrek han. August[s] fader och länsman 
var mycke bekanta, di brukade gå på jakt tillsammans. 

Länsman tyckte inte häller om baron. August blef nu stämd för att ha 
tatt grisarna, men nekade och kunde inte fållas och där måste baronen 
betala en djäfla massa rättegångskostnader och för beskyllningen. 

Men August fick aldrig fatt i Grefvinnan. Så när baron kom ner från 
rättegången säger han: »De första ja gör, ska jag skjuta dej», sa han. Så 
vågade inte August bli hemma; Då reste han till Tyskland och kom till 
Kil och fick arbete där på varfvet. Där var omkring 100 svenskar. De va 
ena djäflar, söp och horade och var ena riktiga slubbar, men di tjänte bra 
5 kr. om dan. En dag satt di och söp hos en hökare 4 å 5 svenskar. Nu 
höll di August för en riktig fäktmästare, stark och duktig. Så kom där 
efter en stund fem svenskar till. När de sist komna hade druckit lite, 
skulle di se hvilken flock, som var starkast: di va fem i hvarje. »Nu ska 
vi se -- — —ja här går ni min själ åt, för här är August »-- [.] »Vi har en 
go pojk me — en göteborgare.» Men August fick fatt i göteborgaren och 
slog in en bland snuskuttingarna. Den andre blef galen, tog en rakeknif 
där låg på en chiffonjé och skar August två duktiga tag i hufvut. Nu blef 
de stort slagsmål bland högen. Så ledde di opp August på lasarettet och 
där låg han i 14 dar. Så fick ja spörja se'n att när han kom ut begynte han 
samma lif igen. Sloss gjorde han och de hjälpte inte att de kom gendar-
mer; en gång hade han tagit sablarna från fyra stycken gendarmer. Då 
blef han dömd men jag vet inte hur mycket han fick. 

Han var en bråkmakare på lasarettet och ja sa till honom: »Var lugn, 
du bråkar så du till sist kommer att sitta mellan fyra murar.» De fick han 
också. Se'n vet ja inte hur de gick fören. — 

När vi gick på vägen brukade vi berätta nått ibland för hvarann. 
»Musen» berättade en gång följande, som han påsto var en sann historia. 

De va en grefve som kom till Norrköping. Han skulle resa från 
Stockholm till Paris och tog in på ett hotell. Han hade en hel del saker 
me sej och de bars opp på hans rum. Så sa han: »Nu vill ja ha en säker 
betjänt, som passar.» Ja de fick han och så sa han till honom: »Se här ett 
skrin, ta väl vara på det, där är 25 tusen kr. i det och nu lägger jag neret i 
väskan här.» Så i skymningen gick grefven ut, betjänten också, men han 
tog me sej väskan med skrinet och gick bort te kyrkogården, gräfde ett 
hål och gömdet där. Så gick han tillbaka igen. Grefven kom så hem och 
skulle undersöka sina grejor. »Hvar har du den lilla väskan?» — »Den 
kasta ja i kanalen!» sa betjänten. 
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Grefven blef rasande, karlen blef arresterad. Grefven måste gå i 
banken för att få pengar till resan. Di ragade och ragade i kanalen i 14 dar 
men kunde inte hittat. Han kom i häkte och blef dömd till 4 års straffar-
bete. Han kom till en fästning, där di arbetade stenhuggeri och han blef 
en skicklig stenhuggare. När han så blef fri gick han och tog sitt skrin på 
kyrkogården, köpte sej ett hus i stan för 12 tusen kr. och hade 13 tusen 
kvar. Sen vet ja inte hur de gick fören.» 

På 1860 talet träffa ja på en gubbe oppe i Bjära härad, som hette Sidon. 
Han var gubbe då, men kunde berätta många lustigheter om sin ungdom, 
som visade att han var full med pytts. Så här är en del af hans ungdoms- 
historia: Sidon tjänte husar ve Engelholms skvadron och bodde ve 
Gangevad7  hos stallmästarn, som var besläktad med Gyllenstierna på 
Krapperup. Där ve Gangevad vistades S. mycke, han hade sin mor i en 
liten stuga, där han också själf bodde. Utom soldat var han också 
sadelmakare, när de så bar te. Så en vacker dag skicka stallmästarn bud 
på Sidon att komma till sej. Han kom, så sa stallmästarn: »Du får sy 8 
par kramsars  te 8 par hästar och här ska du få läder så du kan sitta 
hemma.[»] Sidon var en klyftig karl och en skajtig9  figur, men söp 
mycke. Så fick han en bunte läder. När han hade sytt ett par kramsar 
gick han ner. »Hvar så go, här är ett par!» — »Vill Sidon ha betalt?» Ja, 
de fick han och så gick han ner te slottet och lämnade kramsarna. Men 
ett par dar därefter gick Sidon dit och tog dem och gick åter till stallmäs- 
taren och visade dom och fick betalt. Och så gjorde han tills han kom 
opp te alla åtta paren. Så när de skulle ut och våra tog fordrängen de två 
kramsarna som fanns i stallet. En dag kommer så stallmästaren ut på 
fältet och frågar: »Hur går de?» — »Jo, hästarna bli fördärfvade, de har 
inga kramsar.» — »Ja men S. har sytt 8 par.» — »Nej här finns bara ett 
par.» — »Den djäfia Sidon, nu har han varit framme med sina pytts igen», 
sa Stallmästaren. 

Nu hade stallmästarn en stallpiga och den höll sig Sidon till. 
Så en dag kommer hennes nåd nerför trappan te pigkammarn. 
»Å Herre Jössus, nu kommer hennes nåd. Hvar ska ja göra af dej?» Så 

öppna hon ett skåp och in me honom där och där ställde sig Sidon. 
Hennes nåd brukade alltid titta in där och tog och så nu nyckeln och 
öppnade. »Står ja i vägen, Hennes nåd». — »Nej statt, statt»[,]  sa 
grefvinnan och blef förlägen. En vacker dag skickade stallmästaren efter 
S. Nu visste han att han skulle få prygel för kramsarna. Då funderade 

7  Här avses troligen Gångvad. 
8  »Kransar», med svinborst stoppade långsmala dynor som monterades på bogträna för att 
dessa skulle vila mjukt på hästen (Nils Nilsson, antikvarie på Kulturen i Lund, i brev 
ULMA 820315). 
9  »Skojig eller lustig» (OSD. Sk., Bara hd. skojted). 
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Sidon ut att spänna kon för släden och tog en stor agnakorg och la på 
släden och satte sig i och körde te stallmästaren. Så kommer han asanes, 
så sier stallmästarn: »Du ved att guda ut dej.» Så sa han: [»]Och nu ska 
ja säja dej något, nu ska du sitta här och sy kramsarna.» Ja, Sidon tog 
orderna. Så skulle han vända och nu sto där en massa fina fruntimmer på 
trappan och då vände Sidon sej om och sa: »Frun kon har skitit på 
fittan.» Så måste han sy di där kramsarria och fick betalning. En gång så 
blef han kommenderad till tjänstgöring i Engelholm. Så var där en 
ryttmästare, som hette Posse. Han hade fyra ölänningar, men så dog den 
ene så han hade bara tre då. En dag skicka han bud på Sidon. 

»Hör du Sidon, kan du skaffa mej en ölänning?» — »Jo ja ved hva där ä 
en.» — »Hvar?» — »Ve Refvelberga.» — »Skaffa mej den hid då.» Så var 
där en gammal gubbe, som bodde däruppe och den han var från Öland. 
När nu Sidon kom opp te gubben, så sa han: »Jo de ä hälsning från 
ryttmästarn, att han ska följa me hem.» 

Ja de gick; så när di kom te porten sa Sidon te ölänningen: »nu kan du 
bli här ve porten.» »Nå har du skaffat mej en ölänning», fråkte ryttmäs-
taren. — »Jo, det står en ve porten.» »Hvar?» — »Jo där står han och 
pekte på gubben. Ryttmästarn gick fram och frågade gubben om han var 
ölänning. »Ja jag är från Öland.» Sidon skubbade sin väg. 

»Den djäfla Sidon, han skulle skaffa mej en ölänning.» — »Ja de ä ja», 
sa gubben. Så tog ryttmästarn opp en krona och gaf gubben, »men du 
skulle ha ett slag af piskan.» Men S. var utom räckhåll. Så en dag höll 
Sidon vad med di andre husarerna att »han sket i Possen. Så gick han där 
och titta och titta. Så kommer ryttmästarn: »Hva söker du efter S.?» 
»Jo, påsen och' säcken.» Ryttmästarn gick där då också och titta, så sa 
Sidon: »Ja, jag skiter i Påssen bara jag hade säcken.» Så vann han 
vadet= en kanna brännvin. 

Så gifte han sej me pigan och skötte sadelmakeriet. Så dog kärringen 
och han bodde då ensam kvar där uppe i backarna. Ja, den han var på 
spel alla stans och dref många hyfs. — 

De vak] en flicka som hette Elna, som följde med sin far, som di kallde 
Örnen, på luffen. Fadern tjärade och flickan var 22 år och luffarna var 
mycke stygga mot na. En gång hade 20 luffare varit på na. Så va de en 
kvar och då sa hon, när hon såg honom stå där, hon kunde knappast tala: 
»Ja, kom du också, när de varit 20 förut så gör de desamma.» Då tog han 
ett spann vatten och slog henne i ashålet med.» — »Kan du dansa», 
frågade han. »Ja, ja som är så lång i bena.» — »Ja, men att du inte vill ha 
nån unge?» »Tror du att jag skulle vilja låta en knöl göra en unge på mej, 
nej du!» 

Står: och. Överstruket eller. 
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En luffare hette »Klöfvergaje», som gick tillsammans me en som hette 
»011a-Ruddebur», di kom in på ett ställe och ba att få låna hus. Di 
låtsades för kärngen att di va engelsmän och att di va förlista sjömän. Di 
kunde tala tattarspråket »romani», som mycket användes af luffare och 
ingen annan kan förstå de. Så sa Klöfvergaje — 011a Ruddebur han kunde 
bara språka engelska — att di hade seglat med skutan Puckla, som 
strandat på Hallandsås. 

»Ja, ni får ligga ve kakelugnen.» På morrn så sa bonnen, »Nå, hur mår 
011a i dag»: — »Bra, som faen», sa engelsmannen. — 

Kommentar till Ola Träbens lif 
Inledning 

Ola Träbens berättelse om sitt brokiga liv kan i förstone verka inte så lite 
speciell, men hans levnadsöde är dock långt ifrån unikt. Han föddes som 
son till en fattig dräng och blev också själv dräng. Han får sägas vara en 
typisk representant för samhällets lägsta skikt, de obesuttna, och han 
hade som sådan mycket små möjligheter att klättra uppåt på samhällsste-
gen. 

De obesuttna levde i relativt små hushåll om man jämför med bönder 
och torpare (Söderberg 105). I många fall kom också föräldrar och barn 
att leva åtskilda, eftersom barnen tidigt började tjäna utanför hemmet 
eller fäderna arbeta på annat håll (Winberg 59 ff). Detta ger Olas berättel-
se goda exempel på. Under långa tider arbetade han och systern Bengta 
skilda från fadern. De svåra levnadsförhållandena, vilka ofta präglades 
av säsongsvis arbetslöshet, ledde till att många obesuttna tvingades ut på 
arbetsvandringar. En del emigrerade, exempelvis till USA, medan an-
dra, främst sådana bosatta i södra Sverige, sökte sig till Danmark och 
Tyskland på jakt efter arbete (Hellspong & Löfgren passim). Ola var en 
av dessa arbetsvandrare. Han arbetade hela tiden i jordbruket, men av 
hans berättelse framgår, att även den tyska industrin lockat svenskar att 
utvandra. Förtjänsterna där tycks ha varit synnerligen goda. 

Från 1840-talet kunde man i Danmark iaktta en alltmer ökande invand-
ring av arbetare och tjänstefolk från Sverige. Som exempel kan näm-
nas, att av »folketxllingslisten» (ung. motsv. mantalslängd) för Holme-
gaard i Hvidovre, där Ola arbetade under sin tid i Danmark, framgår, att 
ett flertal svenskar varit anställda som tjänstefolk (Else Ransy i brev 
ULMA 81-10-28). Sannolikt var detta förhållande långt ifrån ovanligt. 
Invandringen av svensk arbetskraft underlättades vid denna tid av att 
skandinaver inte behövde pass för inresa till Danmark utan endast en 
attest, som de försågs med av hemförsamlingen. För att sedan erhålla en 
»opholdsbok» av den danska polisen krävdes dessutom medel för en 
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Tabell 1. Utvandring från Sverige till Danmark 1866-1916 
Registrerede svenskere i Kobenhavn 1875-1910 

0_ _ _0  Den svenskfiscIte befolkning i Kbh. ifig. folketallingerne. Fra og med 1901 incl. Frederiksberg (100=1000) 
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Källa: Willerslev 1981:228. 

veckas uppehåll. Saknade man pengar till sitt uppehälle, kunde man bli 
utvisad med kort varsel. Detta var ett sätt att undvika onödig belastning 
av fattigvården (Willerslev 224 ff., 239). 

Så länge Ola var frisk och arbetsför var försörjningen inget problem 
för honom, men då han förlorade sitt ben, hänvisades han till den 
kommunala fattigvården. Dennas omsorg varierade från socken till soc-
ken, och först 1847 hade en generell fattigvårdsförordning införts, vilken 
innebar att hjälp gavs till alla nödställda, oavsett om de var skrivna i 
kommunen eller inte. Vistelsekommunen kunde sedan hos hemkom-
munen begära ersättning för de utlägg den haft (Gellerstam 7 f., Persson 
136). 

En av anledningarna till att en förordning infördes vid just denna tid 
var näringsfrihetsförordningens genomförande 1846, som gav lönearbe-
tare rätt att fritt flytta omkring i Sverige för att söka efter arbete. Många 
som tidigare inte haft råd att bilda familj kunde nu göra det. Detta 
medförde dock en ökad försörjningsbörda, som innebar att man drab-
bades än svårare vid arbetslöshet, och eftersom fackföreningar med 
arbetslöshetskassor i det närmaste saknades vid denna tid, måste arbe-
tarna begära hjälp av kommunen. 

Enligt den fattigvårdsförordning som antogs ett kvartssekel senare, 
och som blev relevant för Olas del, var alla arbetsföra skyldiga att skaffa 
sig arbete och försörja sin familj. Det blev svårare att erhålla hjälp från 
fattigvården (Persson 140 ff.), men den kunde ålägga hjälpsökande att 
utföra visst arbete åt kommunen, och utfördes inte detta dömdes den 

12-822419 Sv. Landsmål 1982 
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hjälpsökande till tvångsarbete (Nordisk familjebok 2 upp!. Fattigvård). 
Till tvångsarbetsanstalt sändes också efter varningar lösdrivare, dvs. 
personer som drev omkring sysslolösa utan arbete och medel till sitt 
uppehälle. Emellertid dömdes inte åldringar, sjuka eller handikappade 
till tvångsarbete (Nordisk familjebok 2 upp!. Lösdrifvare). 

För dem som av någon anledning inte ville underkasta sig fattigvård 
återstod möjligheten att ge sig ut på luffen och själv söka sköta sin 
försörjning. Uppenbarligen var det i likhet med Ola och hans kamrater 
många som valde denna utväg, så många att myndigheterna i Malmöhus 
län år 1894 ansåg sig tvingade att införa »skottpengar» på lösdrivare. 
Detta innebar, att fjärdingsman eller fattigvårdens uppsyningsmän erhöll 
10 kr för varje infångad person som kunde räknas till denna kategori 
(Harding 77ff.). Detta tycks dock inte ha bekymrat Ola, som ingenting 
nämner därom i sin berättelse. 

Några bakgrundsdrag till Campbells uppteckning 
Etnologiska undersökningar i mer organiserad form startade i Sverige 
under 1870-talet. Då bildades bl. a. i Uppsala och Lund s. k. landsmåls-
föreningar, vilka tog itu med dokumentationen av den folkliga kulturens 
olika yttringar. Uppteckningarna som då gjordes tillkom i ett delvis 
lokalpatriotiskt rus, och de har därför starkt provinsiell prägel. De 
innehåller dock mycken värdefull information, om än en smula notisar-
tad och i de flesta fall helt kontextlös. 

För dessa etnologins pionjärer och deras efterföljare långt in på 1900-
talet, då folklivsforskningen blivit eget universitetsämne, blev det fråga 
om en veritabel räddningsaktion. Man ville hinna rädda åt eftervärlden 
vad man kunde, innan en redan döende kultur för alltid gick i graven 
(Nyman 72ff., Löfgren 244 f.). Som en följd av detta synsätt begränsade 
man sig ofta till att dokumentera de allra äldsta sagesmännen i de mest 
utpräglade reliktområdena. Ytterligare en begränsning bestod i att man 
med »folk» framför allt menade bönder, torpare och hantverkare eller i 
utsträckt bemärkelse den bofasta landsbygdsbefolkningen med dess lev-
nadsförhållanden och traditioner. Däremot tog man ringa eller ingen 
hänsyn till andra stora samhällsgrupper som industriarbetare, stadsbe-
folkning o. d. Ej heller intresserade man sig för samhällets avvikare av 
social eller etnisk art, undantaget samerna, vars exotiska kultur tidigt 
blev föremål för insamlarnas intresse. 

Fram till 1940-talet skedde en systematisk och periodvis mycket inten-
siv insamling, som dock nästan uteslutande inriktades på ett begränsat 
skikt av samhällets medlemmar. Först under 1940- och 50-talen böljade 
man på allvar intressera sig för industriarbetarklassen, stadsborna och 
ännu långt senare även för barnens och kvinnornas specifika kultur. 
Samtidsundersökningar är dock en helt modern företeelse. De har san- 



En skånsk luffares levnadshistoria 179 

nolikt hämmats av att etnologins historiska perspektiv tidigare så starkt 
betonats. 

Den snäva synen på begreppet »folk» ledde till att många grupper i 
samhället hamnade utanför traditionsarkivens samlingar. Det gäller ex-
empelvis luffarna, vars levnadsöden inte dokumenterats annat än i un-
dantagsfall. 

Under sin tillvaro har disciplinen och dess utövare präglats av skiftan-
de tiders vetenskapsideologier, vilka på allehanda sätt påverkat såväl 
insamlingens inriktning som materialets bearbetning. Dessa förhållanden 
har dock utförligt behandlats i både etnologisk och antropologisk littera-
tur, och vi har därför inte ansett det nödvändigt att diskutera dem här 
(BringUs 34 ff.). 

Sigurd Campbell tillhörde den tidiga etnologins män. Då han under 
1910-talet gjorde sina uppteckningar efter bl. a. Ola Träben, var det 
ytterst ovanligt, att en etnolog intresserade sig för en så avvikande grupp 
som luffarna, vagabonderna. Campbell var heller inte etnolog av facket, 
men en företagsam autodidakt. Av hans efterlämnade samlingar i ULMA 
att döma, var han en god och vidsynt upptecknare med stort intresse för 
både materiell och andlig kultur. Han fascinerades även av angränsande 
discipliner som filosofi och psykologi och upptogs mycket av fundering-
ar kring människokaraktären och det mänskliga psyket (ULMA 30280: 7, 
8, 9, 14). Det är sannolikt i ljuset av detta vi skall se hans intresse för 
avvikarna, de udda personerna som bl. a. representerades av Ola. I 
Campbells samlingar, som består av diverse ämnen och mängder med 
anteckningar, är intervjun med Ola nämligen inte unik. Campbell har i 
Skåne intervjuat fler fattigvårdstagare, vars förflutna på olika sätt avvikit 
från de vanliga medborgarnas (ULMA 30280:7). Ingen av dessa upp-
teckningar kan dock i omfång eller innehåll mäta sig med den med Ola. 

Trots att Campbell var självlärd och tycks ha haft klart estetiskt-
litterära ambitioner, förefaller det inte som om hans uppteckningar präg-
lats av detta. Han tycks ha uppfattat uppteckningsarbetet som en seriös 
syssla och gått till väga på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt. Han 
var visserligen estet i sitt sätt att arrangera bilder och text till en 
tilltalande helhet, men det verkar inte sannolikt, att han förvanskat 
uppteckningarna. Han tycks enbart ha satt in dem i en vacker ram. Hans 
uppteckningar härrör från Skåne i söder till Lappland i norr, men sina till 
omfånget största insatser har Campbell gjort i Skåne, Småland och 
Ångermanland. Särskilt bör här hans djupundersökning av fiskarbefolk-
ningen vid ångermanlandskusten nämnas. Där har upptecknaren förenat 
ett estetiskt yttre med ett etnologiskt värdefullt innehåll (ULMA 
30280: 11). 

Man kan alltså konstatera, att etnologerna under 1910-talet inte syss-
lade med att spåra upp samhällets lägre klasser; men i stället inriktade 
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sig på att i görligaste mån dokumentera en döende bondekultur, vars 
motsvarighet man antog aldrig mer skulle skådas i detta industrialisering-
ens och folkomflyttningens århundrade. Ola Träben tillhörde en av de 
samhällsgrupper som glömdes bort, men hans intervjuare Sigurd Camp-
bell blev också han en »avvikare», fastän säkerligen omedveten om 
vilken insats han gjorde för senare tiders kunskaper om landsbygdens 
vandringsmän, samhällets bottenskikt. 

Material och metod 

Etnologiens uppgift har ofta definierats, och en bland många definitioner 
står Hellspong och Löfgren för i »Land och stad». De menar, att 
etnologen med hjälp av ett historiskt perspektiv skall söka dokumentera 
och förklara den kulturella variationen i det svenska samhället. De 
hävdar också, att etnologen bör ta fasta på de skiftningar i kulturmönster 
och livsformer som förekommer i olika tidsepoker, landsdelar och so-
ciala skikt (Hellspong & Löfgren 7). Etnologen bör alltså se som sin 
uppgift att skildra alla samhällsklasser, och inte som under långa tider 
varit fallet endast studera allmogekulturen. 

Långt in på 1900-talet var luffarna, vagabonderna, ingen ovanlig syn 
på den svenska landsbygden. De vandrade ofta sina invanda rutter, och 
de var både välsedda och oönskade gäster i torpstugor och bondehem. 
Deras ständiga återkomst gjorde dem välkända för den bofasta befolk-
ningen, och de har därför helt naturligt satt sina spår i traditionsmateria-
let. Luffarna levde utanför samhället i den meningen, att de inte återfinns 
i kyrkobokföringen, eftersom de inte var mantalsskrivna någonstans, 
och kunskaperna om dem är därför uteslutande beroende av muntliga 
källor. Dessa källor finns, och de förekommer ymnigt, men de har en 
viktig brist; de är sekundära. Kunskaper om landsbygdens vandringsmän 
får vi genom de etablerade samhällsmedborgarna. Det är dessa de bofas-
tas syn på vandrare och andra avvikare, som träder fram i upptecknings-
materialet. Alltför sällan eller aldrig kommer vagabonderna, småtjuvarna 
och lösdrivarna av annat slag själva till tals. De har endast undantagsvis 
blivit intervjuade, och de har inte skrivit dagböcker som bönderna eller 
memoarer som borgarna. 

Ola Träbens berättelse om sitt liv är ett unikt dokument, som ger goda 
inblickar i underklassens vardag och levnadsförhållanden för hundra år 
sedan. Dess stora förtjänst är, att den inte i någon anmärkningsvärd grad 
är tillrättalagd ur innehållslig eller språklig synpunkt. Här är vi stort tack 
skyldiga den framsynte upptecknaren, vars forskningshistoriska insats i 
detta sammanhang knappast kan överbetonas. Uppenbarligen var han 
medveten om vikten av att låta Olas genuina sätt att berätta komma till 
sin rätt i framställningen. Han lät sig inte avskräckas av det vardagliga, 
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stundom vulgära språket eller de ibland allt annat än rumsrena anekdo-
terna. Ola träder levande fram för läsaren i den mustiga berättelsen om 
sitt liv. 

I metodiskt avseende lämnar dock berättelsen en del övrigt att önska. 
Campbell har inte kommenterat intervjun annat än i några hastiga an-
teckningar på ett löst blad, och han ger inga som helst upplysningar om 
hur den praktiskt genomförts. Han har endast noterat några frågor, som 
han velat ställa och några uppgifter han varit intresserad av (ULMA 
30280:7). Dessa anteckningar är dock mycket knapphändiga: 

OBS! vid uppteck af Olas lefnadsbeskr. 
ta upp tankar och stämningar, resonemang mellan två luffare. Undersöka 

moralen, tankarna om samhället. Beskrifva en luffaredag. — 
kontrollera sanningsenligheten. — Inspirera 0. så att han helt kan flytta sej 

tillbaka till' gamla tider. Fråga om släktingar om han spelade (musikalisk) Obs! 
förhållandet till fruntimmer, sjukdomar, intresse för läsning, kamratskap, hvad 
0. tänkte o tyckte om världen under olika tider. Om 0. hade några framtids-
planer. Hade 0. någon respekt för några samhällsmedlemmar. Hans tankar om 
supandet i ungdomen. — 

Efter lefnadsbeskrifningen bör noga antecknas Olas tankar om världen i närva-
rande stund. om  religion, samhälle o. s. v. — 

0's tankar nu om sitt förflutna lif han själf ss. domare. — 
1872 med Musar Magnus. 
1873 på sommaren. 

Originalmanuskriptet består av 140 kvartoblad skrivna med blyerts 
och inbundna i ett svart band med författarnamn och titel på ryggen. 
Troligen hade Campbell tänkt sig en fortsättning, då manuskriptet fått 
underrubriken Documents Humains I (ULMA 30280:7). 

Sannolikt gjordes intervjun på det nya fattighuset vid Dalbyvägen i 
Lund (Persson 192), men vi vet ingenting om hur upptecknaren lagt upp 
den. Har han systematiskt frågat ut Ola, eller har han låtit honom berätta 
fritt och kanske bara kommit med smärre ledfrågor? Var det ens fråga 
om en regelrätt intervjusituation? Ibland tycker man sig skönja frågor, 
exempelvis då Ola definierar termer. Då kan Campbell ha begärt en 
»översättning», eller också har Ola självmant förklarat orden, då han 
ansett att utfrågaren inte haft förutsättningar att förstå honom. 

Vi har heller inga kunskaper om hur Campbell kommit i kontakt med 
Ola. Var det en ren slump, eller fick han tips om den gode berättaren? 
Gjorde Campbell ett eller flera besök hos Ola? Var de kanske goda 
vänner? Inte heller kan vi med säkerhet avgöra, om uppteckningen är en 
renskrift eller om den består av de primäranteckningar Campbell gjorde 
vid intervjutillfället. Eventuellt kan det senare vara fallet. Strykningar 

1 Överstruket den tiden. 
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och ändringar förekommer i manuskriptet, men de kan naturligtvis ha 
tillkommit efteråt. Campbell lämnar oss således i ovisshet, när det gäller 
omständigheterna kring uppteckningens tillkomst, men dess fylliga inne-
håll gör ändå en analys befogad. 

Några källkritiska problem 

»Ola Träbens lif» är en viktig källa till kunskap om den Svenska under-
klassens levnadsförhållanden vid slutet av förra århundradet. Ola tillhör-
de hela sitt liv en av de mest underprivilegierade grupperna i samhället, 
en grupp som ytterst sällan kommer till tals i traditionsmaterialet. I 
metoddiskussionen har uppteckningens karaktär av primärkälla framhål-
lits som uteslutande positiv. Man bör emellertid vara uppmärksam på, 
att den unika förekomsten också kan ha vissa nackdelar. Det gäller 
främst avsaknaden av jämförelsematerial. Likvärdiga dokument saknas i 
det närmaste, och eventuella paralleller till framför allt berättelsen om 
luffartiden får därför dras med material av sekundär karaktär. Detta är 
mindre lämpligt med tanke på att sagesmännen i de olika källgrupperna 
inte kommer att tillhöra samma kategori. Deras uppgifter blir således 
inte fullt jämförbara. 

Vid begagnandet av muntlig tradition är källkritik oundgänglig. I sin 
handbok »Människan som kulturvarelse» inskärper BringUs dess nöd-
vändighet vid alla slag av arkivforskning. (BrinOus 219 f.) Olas berättel-
se är självupplevd, dvs, den är biografisk, men kan den användas som en 
fullvärdig etnologisk källa, är den tillförlitlig, och hur kan det i så fall 
kontrolleras? Vid en utvärdering av texten är det av yttersta vikt att ta 
hänsyn till hur pålitligt Olas minne är, och vad han av olika anledningar 
föredrar att bättra på eller lämna utanför berättelsen. Minnet påverkas 
av många skilda faktorer, bl. a. vårt intresse av att komma ihåg, våra 
värderingar och föreställningar samt naturligtvis av tidsfaktorn. (Kjeld-
stadli 66 ff.) Ola berättar om tilldragelser som är upp till 60 år gamla, och 
det är därför intet att undra över om hans minne ibland skulle svika. 

En annan viktig källkritisk faktor är tendensen. I »Den kultiverade 
människan» diskuterar Löfgren memoarernas tendens och framhåller, 
att man där nogsamt valt ut vad man vill berätta. Han hävdar, att man i 
memoarerna lätt genomskådar censur och tillrättalägganden (Frykman & 
Löfgren 224f.). Detta är dock inte lika lätt att upptäcka i Olas berättelse. 
Medan memoarerna är ett slags äreminnen över ett icke obetydligt liv, 
ofta i samhällets tjänst, är Olas berättelse en enkel människas redogörel-
se för livets skiften från barndomen till ålderdomen. Även om de båda 
berättarkategorierna har helt olika syften med sina framställningar, har 
de dock vissa gemensamma drag. Liksom memoarförfattarna måste Ola 
förutsättas välja, vad han vill berätta, och utan tvivel är han tendentiös. 
Det är dessutom inte osannolikt, att han medvetet förvanskat vissa 
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uppgifter. Uteslutas kan inte heller påverkan från intervjuaren och 
dennes hållning till det framställda. Även om Ola till synes beskriver för 
honom såväl negativa som positiva händelser och inte tycks dra sig för 
komprometterande detaljer, får man inte bortse från tendenser i hans 
sätt att berätta. Tydligt är t. ex., att han alltid tillskriver andra övergrepp 
som stölder och hor, medan han håller sin egen person utanför. Han 
anlägger visserligen inga moraliska aspekter på beteendena, men han 
själv är aldrig aktör utan ständigt iakttagare. Det är dock knappast 
troligt, att Ola under ca 35 år på luffen i sällskap med vagabonder och 
småtjuvar aldrig själv skulle ha hemfallit åt smärre brott eller andra 
normavvikelser. Här är det således ganska uppenbart, att Ola väljer att 
försköna verkligheten. 

Vid en undersökning av textens källvärde måste hänsyn också tas till 
upptecknaren. Varje samtalssituation påverkas ju av såväl sändare som 
mottagare (Fries 4 ff.). I metoddiskussionen har antytts, att vi vet alltför 
lite om uppteckningens tillkomst. Ola berättar nästan uteslutande om 
händelser som ligger lite utanför det vardagliga. Vi får mycket informa-
tion om det ovanliga, men de rena vardagsrutinerna bekantar han oss 
inte lika bra med. Berättelsen ger också ett ibland rörigt intryck, då 
dateringar av olika slag saknas. Det är ingenting märkligt, att det är just 
det avvikande som fastnat i Olas minne, och att berättelsen därför får lite 
slagsida åt det kuriösa. I dessa fall anar man emellertid upptecknarens 
vetenskapliga begränsning. Campbell var inte yrkesetnolog, och han var 
kanske heller inte så väl förtrogen med intervjuteknik. Han tycks ha 
underlåtit att ställa frågor och komma med sådana inpass, som kunnat 
avlocka Ola detaljer och bidra till en mer sammansatt text. Campbells 
uppträdande vid intervjutillfället kan också i någon mån ha påverkat 
sagesmannen så, att han uteslutit eller lagt till upplysningar allt efter hur 
mottagaren reagerat på framställningen. Om detta är vi dock i stort sett 
okunniga, då vi inget vet om själva intervjusituationen. 

Uppteckningen återger Olas sätt att tala endast i ringa utsträckning. Vi 
måste nämligen anta, att Ola, som härstammade från centrala Skåne, 
haft genuin skånsk dialekt. En språklig granskning av texten har dock 
visat, att den inte kan betraktas som dialektal. Den är snarare allmänt 
talspråklig, men mycket är tillrättalagt och inkonsekvent, och inslagen 
av rent skriftspråk är många. Här kan som exempel nämnas hur bruket 
av dom/dem och di/de växlar i texten. (Göran Hallberg i brev ULMA 82-
03-24). Här anar man åter upptecknarens begränsning. Campbell var 
själv inte skåning utan bördig från Linköping. Han saknade så vitt oss 
bekant är språklig utbildning, och det är av dessa anledningar inte 
osannolikt, att han hört fel eller missförstått vissa av Olas dialektala 
uttryck. Exempel på förvanskningar av skånskan förekommer ju också i 
texten. Här kan nämnas skrivningar som »flanej» i stället för det kor- 
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rekta »slanejt», »kramsar» i stället för »kransar» m. m. (Göran Hallberg 
i brev ULMA 82-03-24). Campbell har heller inte genomgående hållit sig 
till att exakt återge det talade språket, och därför haltar både dialekt och 
talspråklighet i materialet. Detta påverkar visserligen inte det rent etnolo-
giska värdet, men det är ett nödvändigt källkritiskt påpekande. 

Olas berättelse kan till vissa delar kontrolleras i andra källor. Han är 
upptagen i kyrkobokföringen och kan där med vissa avbrott följas fram 
till 1867. Åren 1871, 1899 och 1905-17 återfinns han i fattigvårdens i 
Lund protokoll. Hans berättelse kan därför i vissa stycken kontrolleras 
vad gäller årtal, platser, personnamn o. d. En jämförelse mellan Olas 
framställning och dessa arkivalier har visat, att Olas uppgifter i de allra 
flesta fall kunnat beläggas. Vissa diskrepanser förekommer, och de kan 
troligen förklaras av minnesluckor och urvalstendenser. Olas uppehåll i 
Danmark och Tyskland kan dock inte beläggas i arkivalier. Folketxl-
lingslister från Holmegaard, där Ola uppger sig ha varit anställd 1869, 
finns endast för åren 1860 och 1870 (Else Ransy i brev ULMA 81-10-28). 
Arkivet från Saxtorfs gods i Schleswig-Holstein, där Ola arbetade 
1869-70, har gått förlorat, och från sjukhusvistelsen i Kiel 1870-71, har 
inga journaler eller dylikt påträffats (Landesarchiv Schleswig-Holstein i 
brev ULMA 81-12-21, Gesundheitsamt i Kiel i brev ULMA 81-11-04, 
Klinikum der Christian-Albrechts-Universität Kiel i brev ULMA 82-
05-14). Ola förekommer dock i en tidningsnotis i Nyt Aftenblad i februari 
1870, och i det sammanhanget kan som ett belysande exempel på ett 
källkritiskt problem anföras berättelsen om en mordhistoria (Nyt Aften-
blad 1870-02-10). 

Ola uppger, att han reser in till Köpenhamn i början av november 1869 
tillsammans med två halländska drängar från Holmegaard. I staden går 
man på krog vid Kongens Nytorv och dricker rejält. Olas ressällskap 
råkar emellertid i gräl om en piga, och den ene av drängarna försvinner. 
Ola återvänder till gården i sällskap men med den andre drängen. 

Den 5 november reser så Ola till Tyskland. Enligt hans egna uppgifter 
hämtas han sedan den 7 februari nästföljande år av polis och förs till 
Köpenhamn i anledning av att man hittat den i november försvunne 
drängens lik. Ola förhörs om fyndet och misstänks för att ha bragt 
drängen om livet. Han uppger att han i detta sammanhang sätts i fängelse 
i 13 dygn. Han lämnar detaljerade uppgifter om vistelsen i cellen, och 
hans beskrivning verkar i förstone mycket trovärdig. 

Då vi inte lyckats återfinna eventuella förhörsprotokoll med Ola, kan 
vi inte verifiera hans berättelse (Else Ransy i brev ULMA 81-11-11). 

Emellertid behandlar Nyt Aftenblad händelsen i en notis den 10/2 
1870. Här börjar dock osäkerhetsmomenten visa sig. Enligt tidningen 
hittas drängliket den 5 januari 1870. Polisen börjar forska i saken och 
spårar småningom Ola till Saxtorfs gods. Han förhörs och släpps sedan, 
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enligt tidningen den 8 februari. Om Ola hämtas den 7 februari, som han 
själv uppger och släpps den 8, som tidningen hävdar, hur hinner han då 
över huvud taget från Kiel till Köpenhamn? Och var kommer den tretton 
dygn långa fängelsevistelsen in i bilden? 

Skall vi lita till tidningens dateringar, och de är väl de mest pålitliga då 
de är samtida, måste vi anta, att Ola efter 42 år missminner sig, eller att 
Campbell noterat fel. Möjligen kan Ola ha hämtats i januari, förts till 
Köpenhamn, satts i fängsligt förvar, förhörts och släppts den 8 februari. 
Tidningen nämner dock ingenting om någon fängelsevistelse, så även på 
denna punkt står uppgift mot uppgift. Ola uppger också, att den för-
svunne drängen hittas drunknad efter 14 dagar, dvs, omkring den 15 
november 1869. Tidningen meddelar dock, att han hittas först i januari 
1870, dvs. två månader efter försvinnandet. Här kan Ola ha en minnes-
lucka, men en annan möjlighet är, att han sagt två månader, men att 
upptecknaren uppfattat två veckor och skrivit det synonyma 14 dagar. 

I brist på källor, dvs, bevarade förhörsprotokoll eller liknande, kan 
dessa frågor inte besvaras. Det verkar dock föga sannolikt, att Ola skulle 
ha fantiserat ihop en så pass komprometterande historia om en fängelse-
vistelse om den aldrig inträffat. Det rimmar illa med hans pålitlighet i 
övrigt. Vi är därför böjda att tro Ola på hans ord, med reservationer för 
att han kan ha kommit ihåg datum galet. 

Med tanke på att Ola befann sig på luffen i omkring 35 år, kan hans 
abrupt avslutade berättelse om denna tid bara anses i ringa mån heltäc-
kande. Det är också oklart, vilken tid Ola egentligen berättar om. Troli-
gen är det ett kompilat av några år mellan 1871 och 1899, eventuellt 
mestadels de allra första årens upplevelser. Även om sparsamma date-
ringar förekommer, kan vi endast med säkerhet fastställa en gräns, 
nämligen 1893, då Musar-Magnus dör (LLA. Billinge F: 2). Det får 
emellertid anses ointressant, huruvida berättelsen omfattar kortare eller 
längre tid. Vissa metodiska och källkritiska brister till trots är den ändå 
en värdefull källa till kunskap om de fattigas villkor i »det gamla bonde-
samhället». 

Ola Andersson i kyrkobokföringen och fattigvårdens protokoll 

För att få en mer komplett bild av drängen, luffaren och fattighjonet Ola 
Andersson, kan man anlita de övriga källor, där han omnämns. I kyrko-
bokföringen, som kan ge en mängd viktiga data om samhällsmedbor-
garna, kan Ola med vissa avbrott följas från sin födelse och fram till 
1867. Man har därför här en möjlighet att komplettera och kontrollera 
Olas uppgifter i självbiografin mot anteckningarna om honom i kyrk-
böckerna. 

Ola Andersson föddes den 28 november 1845 i Gudmuntorp socken i 
Frosta härad i centrala Skåne (LLA. Gudmuntorp C: 4). Fadern Anders 
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Olsson var född 1801 i Harlösa och modern Elna Bengtsdotter år 1814 i 
samma socken (LLA. Harlösa C: 2). Vid tiden för Olas födelse arbetade 
fadern som dräng på Mariannelund i Gudmuntorp, och familjen bodde på 
Gå'rdarp nr 1. Man hade dessutom två döttrar, Ingri född 1839 och 
Bengta född 1841 (LLA. Gudmuntorp Al: 4). Modern och äldsta systern 
dog enligt Ola tidigt, troligen 1849. Familjen var då bosatt i Högseröd, 
men eftersom en betydande del av kyrkböckerna från denna socken är 
förstörda, kan uppgifterna inte verifieras (LLA. i brev ULMA 81-09-04). 

Enligt kyrkböckerna var Ola skriven i Högseröd fram till år 1860, då 
han kom som dräng till Löberöds gods i Hammarlunda socken (LLA. 
Hammarlunda Al: 7). Där stannade han till 1862, då han flyttade till 
gården Söderto i Lyby (LLA. Lyby Al: 7). Från Lyby kom han 1863 till 
Hörby, men stannade sannolikt endast en kortare tid, för att senare 
samma år fortsätta till Lund, där han fått plats på skjutsinrättningen. I 
Lund bodde Ola fram till 1867, då han utflyttade till obekant ort (LLA. 
Lunds stad B: 5). Enligt uppgifter i husförslängden skulle dock Ola ha 
lämnat Lund redan 1864 och återvänt 1865, men prästen har antecknat, 
att flyttningsattesten aldrig brukats, varför det är troligt, att Ola inte 
lämnade Lund den gången (LLA. Lunds stad Al: 56). 

Efter flyttningen från Lund 1867 går det inte längre att följa Ola i 
kyrkobokföringen. Själv uppger han, att han kom över till Danmark år 
1869, men han ger inga upplysningar om vad han gjort under de två år 
som förflöt från det han lämnade skjutsinrättningen. En möjlighet är, att 
han kom till Danmark redan 1867, men då inga folketxffingslister kan ge 
besked, kan vi inte bekräfta detta antagande. Från och med 1867 är det 
således endast Olas egen berättelse, som för några år kan vägleda oss. 

År 1871 nämns Ola Andersson första gången i fattigvårdsstyrelsens i 
Lund protokoll. Detta överensstämmer väl med hans egna uppgifter. 
Den 5 september samma år finns i styrelsens kassabok noterat, att Ola 
erhållit ett träben för ett värde av 35 kronor (LSA. FS. GIIa: 2). Enligt 
egen uppgift rymmer Ola sedan under 1871, och i fattigvårdens papper 
återfinns han heller inte förrän 1899, då han tas in den 3 januari, vårdas 
för sjukdom och lämnar inrättningen igen den 6 februari (LSA. FS. Al: 3, 
9). Även här överensstämmer uppgifterna med dem i Olas egen redogö-
relse. Under mellantiden om 28 år (se ovan s. 151) har han befunnit sig 
på luffen, men om denna tid kan bara hans egen berättelse lämna besked. 
1905 återkommer Ola till fattighuset för att stanna där till sin död den 5 
mars 1917 (LSA. FS. D. Fört.). 

I fattigvårdens protokoll kan man finna notisartade uppgifter om hur 
Ola framlevt sina sista år. Under tolv år bodde han sammanhängande på 
inrättningen, och hela denna tid förekommer han i de längder, som 
fördes över de intagna. Fattigvården ger dock en mager bild av Ola. Man 
får bl. a. veta, att han rymt 1906 och några månader senare återförts från 
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Marieholm, där han bettlat, samt att han vid olika tillfällen 1908, 1909, 
1911 och 1914 har smugglat in brännvin och vid ett tillfälle berusat sig så 
kraftigt, att han måst transporteras till poliskontoret för att nyktra till 
(LSA. FS. D. Fullt.). I övrigt är de olika förteckningarna förtegna om 
Ola. Själv uppger han endast, att han gjort sinkor å 1 öre stycket på 
fattighuset. 

Här finns således tre olika källor till kunskap om Ola Anderssons liv, 
hans egen biografiska berättelse, kyrkobokföringen och slutligen fattig-
husets annaler. Det är tre källor som på skilda vis speglar ett levnadsöde. 
Kyrkobokföringen nöjer sig med att nyktert registrera medborgarens 
kristendomskunskaper, flyttningar och anställningar, medan fattigvården 
ägnar sig åt hjonets moraliska vandel och den försörjningsbörda han 
innebär för kommunen. Olas egen framställning ger oss köttet på benen. 
Här får vi fram nyanserna på skalan. Den levande människan Ola 
Andersson träder fram och ger oss omistlig detaljinformation om sitt liv. 
Här ges möjligheter till sådana kunskaper, som inte står att finna i andra 
arkivalier. I denna belysning framträder värdet med Olas berättelse 
desto starkare. Genom den får vi tillfälle att komma en av alla de 
anonyma fattiga mycket nära. 

Etnologiskt värdefulla inslag i Olas berättelse 

Berättelsen om Ola ger ej enbart väsentlig kunskap om hur han levde sitt 
liv, den illustrerar också hur de fattigas tillvaro i gemen kunde gestalta 
sig för hundra år sedan. Därför har berättelsen stort etnologiskt värde. 
Den är dessutom fyllig och detaljrik, och den samlar på ett utmärkt sätt 
information om en människas liv i ett obrutet sammanhang. Ur både 
stilistisk och innehållsmässig synvinkel har den mycket att säga en 
etnolog. 

Fram till Olas rymning från Lunds fattighus 1871, är berättelsen en väl 
sammanhållen självbiografi. Ola berättar om förhållanden före sin egen 
födelse, om sin barndom och uppväxt och sitt arbete fram till 25 års 
ålder, då han mister sitt ben och blir »krympling». Eftersom han då inte 
längre är i vanlig mening arbetsför, hänvisas han till fattighuset för att få 
försörjning. Men hans livslust driver honom i stället ut på vägarna. Han 
föredrar vagabonderiet framför fattiggården, och någon gång under hös-
ten 1871 rymmer han till friheten. Därmed ställer han sig utanför samhäl-
let. Hans vardag kommer nu att bestå av småhandel, tiggeri och stölder. 
Han driver runt på den skånska landsbygden ensam eller i sällskap med 
andra luffare och tjuvar. Här ändrar också själva framställningssättet 
karaktär. Berättelsen blir mer episodisk och fragmentarisk. Ola tycks 
inte längre följa ett kronologiskt schema, utan han hoppar hit och dit i tid 
och rum och återger episoder, som de råkar falla honom i minnet. Det 
självbiografiska intrycket blir svagare. Nu berättar Ola anekdoter och 
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minnesbilder från vagabondlivet, berättelser som inte kan förankras i 
tiden, och som mer illustrerar en inställning eller filosofi än ett levnads-
förlopp. Denna förändrade attityd är egentligen mycket intressant om 
man betänker, att vandrarnas liv inte var inrutat och reglerat som de 
bofastas. Framställningen kan alltså sägas ha anpassats efter innehållet. 
Luffaren Ola är en annan berättartyp än drängen Ola. 

Avsnittet om luffarfärderna kan tyckas splittrat och kuriosabetonat, 
men på många sätt får det anses vara uppteckningens starkaste del. Här 
lämnar nämligen Ola primära upplysningar om luffarnas liv och vand-
ringar och ger oss omistlig kännedom om deras hållning i flera frågor. 
Här ser vi också de bofasta och etablerade medborgarna ur ett annat 
perspektiv än det, som vanligen förekommer i traditionsuppteckningar. 
Hela avsnittet är dessutom ett gott exempel på en berättarstil där »rö-
var»-historier och drängstugekomik spelar stor roll. De ibland råa och 
plumpa anekdoter, som Ola återger, speglar säkerligen väl en vardaglig, 
intim berättartradition. De torde vara karakteristiska för luffarnas sätt 
att dra historier för varandra, men dessa förmedlades i vanliga fall inte 
till en främmande åhörare. 

Av redogörelsen framgår dessutom, att man under vandringarna un-
derhöll varandra med allehanda berättelser, och Ola ger flera exempel på 
sådana. Man kan alltså förutsätta, att han var van vid detta sätt att 
berätta, och att han därför bör ha varit ett idealiskt intervju-»offer» för 
Campbell. 

Olas berättelse innehåller mycken värdefull etnologisk information, 
om än av något ofullgången karaktär, då upptecknaren haft vissa veten-
skapliga begränsningar och inte ställt tillräckliga frågor. Man kan dock få 
belysande prov på bl. a. barnuppfostran, kvinnouppfattning, brännvins-
bruk, etnocentrism, synen på rikedom och överhet samt förhållandet till 
övertro. Vi har valt att i största korthet kommentera några av dessa 
företeelser. 

Barnuppfostran 

Olas berättelse om sitt liv ger goda inblickar i barnens fostran och liv 
bland de fattiga. Framställningen är som helhet ljus och positiv, men i 
redogörelserna för barndomens upplevelser kan man spåra bitterheten 
mot den hårda omgivningen. I uppteckningen framgår klart, hur vanlig 
och accepterad agan var. Ola återkommer ständigt till den grymma och 
känslokalla behandling, han som barn utsattes för. Stryk hörde vardagen 
till, och Ola går så långt, att han om sin skoltid i Harlösa säger »den dag 
jag inte fick stryk hade det inte varit middag». Episoden med bokhål-
laren på Silvåkra visar dessutom hur lätt det var att den accepterade 
agan övergick i ren misshandel. Till sist gör dock Ola »uppror» och 



En skånsk luffares levnadshistoria 189 

lämnar åbon Lars Jönssons gård efter att ha fått stryk av undantagsman-
nen på gården. 

Olas självbiografi är ett gott vittnesbörd om den hårda verklighet, som 
mötte underklassens barn för hundra år sedan. Han själv fick börja 
arbeta redan som helt liten. Alltför stora och ansvarsfyllda arbetsuppgif-
ter lades på honom, och när han inte klarade dem, straffades han med 
stryk. Med hjälp av husagan höll man således den tjänande klassen i tukt 
redan från späda år. 

Kvinnosynen 
I berättelsen finns många uppgifter om attityden till kvinnorna. Det är 
även här en skoningslös verklighet som målas upp. Ola inskärper, att 
man på gårdarna där han var anställd såg pigorna som allmän egendom. 
Drängarna använde flickorna som de behagade och försköt dem, då de 
tröttnat, hittat en ny romans eller då flickorna blivit havande. Berättel-
sen redovisar en stundtals rent stötande hållning till kvinnor och deras 
rättigheter. Ola låter oss ana de tragedier, som de enskilda flickorna 
utsattes för. En piga, som inte lät sig utnyttjas, blev skymfad på annat 
sätt i stället, men när hon klagade hos husbonden fick hon ingen upprät-
telse. 

Olas berättelse utgör ett viktigt dokument om synen på den fattiga 
kvinnan. Hon var i stort sett rättslös och hårt utnyttjad i den mansdomi-
nerade världen. Samhällets sanktioner mot en ogift piga med ett oäkta 
barn på halsen kunde dessutom vara förödande, och Olas redogörelser 
för flickors behandling är ett belysande exempel på hur lätt det var för 
barnafadern att slingra sig undan ansvar, men hur svårt modern hade att 
få upprättelse (jfr Frykman 159 ff.). 

Inställningen till rikedom och överhet 

Ola arbetade mestadels på stora gods som Silvåkra och Löberöd, där 
ägarna var adelsmän. Adeln tillhörde givetvis herreklassen, men det 
gjorde från de fattigas synvinkel även bönderna man tjänade hos. De 
representerade allesammans överheten. I Olas berättelse framgår då och 
då, vad han och hans gelikar ansåg om denna överhet och de privilegier 
den hade. Även om inga klara klassmotsättningar redovisas, kan man 
dock ana dem mellan raderna. Det är ingen synd att driva gäck med 
grevar och baroner, och Olas berättelse om betjänten som lurar den rike 
på hans pengar är symptomatisk. I många av anekdoterna finns emeller-
tid ett slags sedelärande inslag. De fattiga, som på ett eller annat sätt 
kommer sig upp, exempelvis genom rika giftermål, förlorar oftast sin 
förmögenhet snart nog. Drömmen om rikedom förblir en dröm, och när 
man inte kan nå upp till den nivå där de rika befinner sig, får man i stället 
vända sina aggressioner mot dem. De framställs därför ofta i starkt 
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förklenande ordalag hos Ola. De är lättlurade och bortklemade, de är 
dåliga älskare osv. Detta är för en etnolog intressanta uppgifter, som väl 
illustrerar det spända förhållandet mellan samhällsklasserna. 

Inslag av övertro 

Olas framställning är som regel nykter och saklig, och han kommer 
sällan in på någon egentlig folktro. Han nämner hur en klok gumma 
(trollkäring kallar han henne) botat skäfver genom att gå tre gånger rätt 
och tre gånger avigt runt en kyrka, och han uppger, att en gammal man 
trotts vara varulv. Emellertid tycks han själv hålla sig kallsinnig till 
detta, och han avfärdar åtminstone »trollkäringens» kunskaper med att 
de var »lögn». 

Däremot förefaller Ola tro på varsel av olika slag. Under fängelsevis-
telsen i Köpenhamn våren 1870 råkar han i cellen ut för oförklarliga 
knackningar en viss tid på dygnet. Då de upprepas, tar han dem som ett 
varsel, och bekräftelsen får han, då han blir utsläppt från cellen just vid 
den tid på dygnet, då han brukat höra knackningarna. I ett annat sam-
manhang tolkar Ola en händelse som ett »varsel» att inte börja dricka 
brännvin, men här är det mera osäkert om vad han lägger för innebörd i 
ordet »varsel». I berättelsen om luffarkollegan Musar-Magnus självmord 
midsommaren 1893 återger Ola tron på att om man hänger sig måste 
själen lämna kroppen genom anus. Denna föreställning finns belagd hos 
Tillhagen, som uppger sig ha hört att de karlar som hängde sig blev 
horsgökar. Detta skulle berott på, att själen vid hängningen måste lämna 
kroppen bakvägen och att den då blivit så nedsmutsad att varken Gud 
eller djävulen velat ha den. Den fick då bli horsgök i stället (Tillhagen 
281). I övrigt förekommer ingen nämnvärd folktro i materialet. Det kan 
naturligtvis ha flera förklaringar. Kanske var Ola inte skrockfull eller 
ville han inte demonstrera eventuell övertro. Den troligaste orsaken är 
dock, att Campbell inte varit tillräckligt frågvis, så att han bett Ola 
utveckla sina tankar om det övernaturliga. Här möter därför etnologen 
en betydande brist i materialet. 

Sammanfattning 

Med »Ola Träbens lif» lämnar Sigurd Campbell ett ovärderligt dokument 
om förhållandena för samhällets underklass kring sekelskiftet 1900. 
Campbell var inte etnolog, men hans starka intresse för människor drev 
honom att under 1910-talet inleda ett större uppteckningsarbete, vars 
resultat Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala nu förvaltar. Det är 
ett stort och rikhaltigt material från landets olika delar omfattande såväl 
andlig som materiell kultur. 

Ola Träben intervjuades på Lunds fattighus 1912. Han berättade då 
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om sitt långa och händelserika liv alltifrån barndomens upplevelser, 
ungdomens arbete och vandringar i Danmark och Tyskland till livet som 
luffare på den skånska landsbygden från 1870-talet och ca 35 år framåt. 
Hans berättelse är mycket öppenhjärtig och ger därför goda inblickar i en 
fattig människas liv. Campbell var dessutom en insiktsfull upptecknare, 
då han inte censurerade Olas ibland både plumpa och smått stötande 
anekdoter eller hans sätt att berätta dem. Han återger i stället efter bästa 
förmåga det genuina sättet att tala och skapar därmed en mycket levande 
bild av Ola. Upptecknarens förtjänster i dessa avseenden bör särskilt 
framhållas, då etnologerna vid denna tid varken intresserade sig för 
luffare eller ocensurerad folklig berättartradition. Intervjun med Ola 
Träben utgör därför ett i det närmaste unikt dokument. 

Trots att många frågetecken finns kring uppteckningens tillkomst och 
pålitlighet är dess rent etnologiska värde stort. Den samlar på ett före-
dömligt sätt upplysningar om en fattig människas liv i ett sammanhang 
och lämnar viktiga kunskaper om normer och värderingar, som omfat-
tades av samhällets underprivilegierade. 

Funnes möjligheter att göra jämförelser med likvärdiga dokument om 
luffares liv, vore detta ett väsentligt steg på vägen för den etnologiska 
utforskningen av samhällets bottenskikt, de grupper som glömdes av 
äldre tiders etnologer. 
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SUMMary 

Agneta Lilja and Marie-Louise Pettersson, The life of a Scanian tramp 

In "Ola Träbens lif" , Sigurd Campbell has left us an invaluable document 
concerning the living conditions of society's lower classes around the tum of the 
century. Campbell was not an ethnologist but his great interest in people led him 
to start an extensive research project, the results of which have been entrusted 
to the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala. The material, rich 
and varied, covers spiritual and material culture from different parts of the 
country. 

Ola Träben was interviewed in the Lund Workhouse in 1912. He spoke about 
his long, eventful life, from his childhood experiences, his work and wanderings 
in Denmark and Germany as a youth, to his life as a tramp in the Scanian 
countryside in the 1870's and for about 35 years onwards. He speaks very 
frankly and his story gives a good insight into the life of a poor person. Campbell 
was moreover a discerning recorder and did not censor Ola's sometimes both 
coarse and sometimes obscene anecdotes or his way of telling them. Instead he 
reproduces to the best of his ability his genuine way of speaking and thereby 
creates a very natural picture of Ola. The merits of the chronicler in this respect 
should be especially noted, as ethnologists in this period were neither interested 
in tramps nor in uncensored popular story-telling tradition. The interview with 
Ola Träben is therefore an almost unique document. 

In spite of the many question marks concerning the origin and reliability of the 
record, its purely ethnological value is very great. It collects in an exemplary 
fashion information about a poor person's life in a particular context and gives us 
important knowledge of the norms and values which were held by the underprivi-
leged of society. If there were a possibility of making comparisons with similar 
documents on vagabonds' limes, this would be an important step on the way to an 
ethnological exploration of the lower orders of society, the groups which were 
forgotten by the ethnologists of earlier times. 

The editors have reproduced the chronicle to the letter and supplied explana-
tory notes and a commentary. 

13-822419 Sv. Landsmål 1982 



Ålfiske vid Upplandskusten 
Uppteckningar och bilder från fiskeplatsen Sennebyhaken 
på Väddö 1981 

Av Margareta Källskog 

Fiske har sedan gammalt, jämte jordbruk, boskapsskötsel och sjöfart, 
varit huvudnäring på Väddö. Det är inte minst fisket av ål som väddö-
borna ägnat sig åt och som utgjort en av deras viktigaste inkomstkällor. 
Vid den djupundersökning av folkmål och folkkultur inom Väddö socken 
som Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala sedan några år genomför 
har ålfisket på sistone ägnats särskild uppmärksamhet. Redskap, fångst-
metoder, avsättningsförhållanden etc. har under de senaste årtiondena 
hastigt och radikalt förändrats. I sitt fältarbete under år 1981 har arkivets 
medarbetare koncentrerat sitt studium till det ålfiske som just nu bedrivs 
av ett fiskarlag med gammal tradition inom yrket. Det lag vi fått följa har 
bestått av fru Ester Andersson och hennes söner 011e och Anders jämte 
medlemmar av den senares familj, alla i Bylehamn. 

Den kortfattade framställning som här följer bygger på ett urval av 
iakttagelser, uppgifter från bandinspelningar, uppteckningar och fotogra-
fier vid olika tillfällen och moment i lagets arbete. 

Fiskarlaget 
Det var vanligt förr att man och hustru bildade ett fiskarlag. Eftersom 
mannen på somrarna ofta gick till sjöss som sjöman på någon skuta för 
att familjens ekonomi skulle kunna klaras, var det hustrun som då ensam 
fick ta hand om fisket, i regel skötfiske. Så var förhållandena omkring 
sekelskiftet och så var det också för Ester Anderssons svärföräldrar. 

Anderssons tillhör en gammal fiskarfamilj. Dess traditioner uppehålls 
nu av en yngre generation, som fortsätter det arbete som byggts upp av 
Ester Andersson och hennes sedan många år tillbaka bortgångne man, 
Eliard Andersson. Deras epok hade måst avslutas om inte sonen Anders 
med sin familj år 1974 flyttat tillbaka hem till Bylehamn för att hjälpa den 
övriga familjen. 
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Bild 1. Fiskeläget Haken från inloppet till bryggan. T. h. sjöbod och framför den på 
bryggan torkställning för nät, bojar, tampar m. m. Den s. k. gården i ett ålbottengarn är 
upphissad på tork. T. v. om  och bortom sjöboden syns bostadshuset. Dessutom finns 
vedbod och garage på tomten. Foto T. OrdUs. 

Bild 2. Bylehamn, ett gammalt fiskeläge, där livlig verksamhet än i dag råder. Här syns 
endast en del av sjöbodarna. Foto förf. 
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Bild 3. Kartskiss visande läget för de i artikeln aktuella fiskelägena Sennebyhaken och 
Bylehamn. 

Hela familjen hjälps åt i arbetet. Ester Andersson deltar numera inte 
så mycket i själva fisket men desto mer i arbetet på land. Anders hustru, 
Birgitta, halvtidsarbetande mellanstadielärare, är på sin fritid med i allt 
förekommande arbete såväl ute till sjöss som på land. 

De båda familjerna bor i Bylehamn, men under fiskesäsongen flyttar 
de till Sennebyhaken [senneby-hd ken], el. Haken, där de har sin fiske-
plats. Det är främst Ester och 011e som flyttar dit. Det sker i regel i 
början av juni. Tillbaka till Bylehamn kommer de i månadsskiftet novem-
ber—december. 

Fiskeplatser 
Bylehamn, där Anderssons bor, är ett gammalt fiskeläge men är trots det 
inte deras ålfiskeplats. Den har de alltsedan 1930-talet haft i Sennebyha-
ken. På 1920- och 30-talen fanns det många fiskare längs Väddös kuster. 
Många var de som ville ha fiskeplats utanför Bylehamn, men trängseln 
blev stor där och möjligheterna till utvidgning var små. Därför arrende- 
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Bild 4. Ester Andersson bor fast en lapp. Härvid använder hon en bindnål, kring vars tunga 
hon lindat upp garn. Foto förf. 

rade Eliard Andersson ett samfällt fiskevatten tillhörande Senneby. Men 
han ville ha tillgång till fler fiskeplatser och arrenderade då, år 1931, 
byarna Södersunds och Norrsunds samfällda fiskevatten, något som 
Anderssons fortfarande gör. 

Fiske med fasta redskap, såsom ålryssjor, kräver i regel förankring i 
land. Det gäller även de stora ålbottengarnen som också de står tämligen 
nära land. Eftersom enskilt vatten sträcker sig ut till ungefär 300 meter 
från land måste man arrendera vattnen för ålfiske av markägarna. 

Arrende 
Arrendeavgiften för ålfisket utgår sedan gammalt in natura med ål efter 
vikt (kilo) i förhållande till ägargårdens mantal. Nu har arrendeavgifterna 
stigit så kraftigt att alla markägare inte längre kan ta ut sin del in natura, 
utan det som resterar får betalas i form av kontanter. I nyare arrende-
kontrakt handlar det enbart om kontanta medel. 
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Bild 5. 011e Andersson bor fast telnen. T. v. syns två lappar i garnet. Foto förf. 

Ålfiske — huvudnäring 
Familjerna Anderssons huvudnäring är ålfiske. Det övriga fisket är för 
dem inte lika betydande. Hur deras arbetsår utformas beror på tidpunk-
ten för ålens vandring; den börjar i regel vid midsommartid. Då inträder 
också fiskesäsongen, som sträcker sig in i oktober, då vandringen upp-
hör. 

Nutida ålfiske sätter gamla regler på fall. Förr fiskade man i mörker, 
mest i augusti. Ål fiskas nu redan från midsommar, men fångsten är 
rikligast i augusti och september. De första ålarna fångas på de djupaste 
platserna. Senare under sommaren söker den land och först i augusti 
stöter den på land och det är då som fångsten är rikligast. Man kan också 
fiska i månsken, men då bör det samtidigt blåsa lätt. »Det bör höras 
ålskvalp vid stränderna.» 
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Bild 6. Teln, ett förstärkande kantrep längs över-, under- och sidokanterna. I övertelnen 
fäster man flöten, i undertelnen sänken. Man bor fast telnen med ett garn, bogarn, som är 
något grövre än nätets garn. Foto förf. 

Förberedelser 
Förberedelsearbetena startar långt innan själva fiskesäsongen. Vintern 
är husflitens tid, då skall garnen ses över, de skall lappas och lagas. Men 
det är endast en del av garnen, som kan lagas inomhus. Det är ledarmar 
och ginarmar, som man då går igenom. Det arbetet börjar efter helgerna i 
januari, medan is och snö fortfarande ligger tjock. Då håller man till 
hemma i Bylehamn hos Anders, som har en lokal iordningställd i sitt hus 
för just detta ändamål. De övriga delarna av bottengarnet är för tunga 
och otympliga och därför svåra att få överblick över inomhus. Dem lagar 
man i stället på kajen på hösten sedan de tagits upp och rengjorts eller på 
våren före iläggningen. 

Garnkvalitet 
Garnen är numera tillverkade av syntetiskt material, polyeten, vilket är 
hållbart. De flesta linor är av polyeten och polypropylen. Fiskeredskap 
av bomullsgarn och hamptågvirke är helt ur bruk. Det som eventuellt 
finns kvar av denna äldre typ får man söka i fiskebodar och museer. 

De nya materialen gör att man slipper utföra vissa underhållsarbeten. 
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Bild 7. Byggkniv — den sitter i regel på högra handens långfinger. Den ständiga kontakten 
med det kalla vattnet skapar lätt förvärkta händer. Foto T. Ordens. 

Garnen behöver aldrig färgas, dvs, lättas el. lettas, som man måste göra 
förr, för att de skulle bli hållbarare. De kan numera ligga i vattnet under 
hela säsongen utan att ruttna och behöver därför inte tas upp för tork-
ning. 

Lappa — laga garn 
Trots att de nya materialen gör redskapen hållbara, uppstår ändå ska-
vanker ibland. Revor och mindre hål behöver ingen lapp, de lagas. 
Maskorna kan byggas ihop. När hålet är stort, måste man sätta i en lapp. 
Man lappar nätet och man bor fast lappen, som har samma kvalitet och 
masktäthet som nätet i övrigt (bild 4 och 5). Det garn som används, när 
man bor fast telnen [tä4n] är av något grövre kvalitet och kallas för 
bogarn. Telnen är ett förstärkande kantrep längs över-, under- och 
sidokanterna (bild 6). Byggnålen (el. bindnålen) av trä el. ben, numera i 
regel av plast, är det viktigaste verktyget, när man lagar och lappar nät. 
Den kan fyllas med garn, som lindas upp på nålen, och töms allt efter 
som garnet förbrukas. Ju finare garnet är, desto mindre nål används. När 
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ålgarnen skall klippas av använder man i regel en liten specialsax. 
Tidigare använde man byggkniv (bild 7). Den brukas numera endast vid 
lagning av nät och skötar med tunt garn. 

Om svåra stormar härjar under fiskesäsongen och skadar garnen, kan 
man numera, i stället för att ta upp dem ur vattnet, hyra dykare, som går 
ned och lagar dem. 

Redskapens storlek 
Från 1968 lade Anderssons successivt om sin verksamhet och började i 
stor skala att använda ålbottengarn av denna nya typ som väl passade för 
deras förhållanden. Den första bågen eller storgjorden [sto'rjo'Zn] i en 
ryssja fick tidigare inte överstiga höjden 1,20 m. Ville man ha större 
dimensioner sökte man tillstånd hos länsstyrelsen. De nu aktuella måtten 
är 1,50 m enligt Stadga för kustfiske inom Stockholms län, som är en 
lokal stadga utfärdad av Länsstyrelsen.' Ålbottengarnens mått över-
stiger numera alltid detta. Andra restriktioner för ålbottengarnen finns 
inte. Tillstånd beträffande deras storlek, längd och fiskeplatsernas läge 
lämnas i varje enskilt fall av länsstyrelsen. Övriga instanser som skall 
höras före besluten och som sedan underrättas om dem är bland andra 
fiskenämnden, sjöfartsverket och militära myndigheten. Eftersom farle-
derna på intet sätt får stängas, måste man vidta försiktighetsmått i 
närheten av dem. Ibland måste man begränsa antalet hopkopplade ålbot-
tengarn, för att den avstängda sträckan inte skall bli alltför lång. 

Ålbottengarnen kan variera i storlek och detaljkonstruktion på olika 
platser längs kusten. Anderssons brukar ha fem ålbottengarn utlagda. 
Ett av dem har följande ungefärliga mått (bild 8). Ledarmen el. landar-
men är 170 m lång. Den i regel vinkelböjda ginarmen el. sidoarmen är 20 
m lång och därmed betydligt kortare än ledarmen. Både landarmen och 
ginarmen är fästade på den s. k. gården. Ginarmen har till uppgift att 
hindra fisken från att gå förbi gårdens öppning, om den skulle lämna 
storarmen. Ål låter sig i regel fångas utan ginarm, men med dess hjälp får 
man även annan värdefull fisk, såsom lax, sik och flundra. Ginarmen är 
därför av stor betydelse vid kombinationsfiske. I regel går ål rätt in i 
garnen, medan annan fisk tidigare upptäcker att dess väg är avskuren 
och då söker sig ut, men ginarmen hejdar fisken, som går längre och 
längre in mot ryssjan. Ginarmen ligger i 20-25° vinkel mot ledarmen. Om 
vinkeln är för liten vänder fisken och om vinkeln är för stor smiter den 
förbi. Gården är fyrkantig, 8x8 m, dess djup ca 10 m. Den hålls uppe och 
markeras av stora bojar el. kulor av färggrann plast. För att tynga ner 

I  Enligt 14 § av Fiskeristadgan utfärdad av Kungl. Maj:t 1954 (SFS 1954:607). 
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Bild 8. Ålbottengarn. Planritning. a Stort dub-
belankare, bakhalsankare; b Stor boj, 50 tum; c 
Vittjarlina, en dubbel lina som håller tratt—ryss-
ja—fiskhus utspända; d Block; e Fiskhus; f 
Ryssja; g Tratt; h Gård; i Ankare från gårdens 
undre hörn; j Ankare från gårdens övre hörn; k 
Uppdragningslina, upptina. Samtliga ankaren 
har en upplina med en liten boj, 20 tum, pims. 
Linan är 8-12 mm tjock; 1 En 40 tums boj i 
varje hörn; m Ginarm; n Två stycken 30 tums 
bojar; o Detta ankare är kopplat i ginarmens 
underteln/kätting; p Huvud- el. landarm; q 
Flarn på övertelnen; r Ankare; s 14-16 mm:s 
lina el. smäcker kätting. Samtliga ankaren på 
landarmen är kopplade i undertelnen, storkät-
tingen. Efter teckning av Anders Andersson. 

q 
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Bild 10. En del av ett ålbottengarn upphängt på tork. T. v. den fyrkantiga gården hopkopp-
lad med tratten, som bildar övergång mellan gården och ryssjan. Ryssjans yttersta del t. h., 
dvs, de tre sista bågarna, är fiskhuset. Inne i ryssjan syns de strutformade ingångarna, 4 
stycken. Foto T. OrMus. 

den löper en kätting runt nederkanten och den hålles utspänd med 
ankaren, vilka sitter ett i vardera av de nedre hörnen och likaså ett i 
vardera av de övre hörnen. Gården är hopkopplad med en utdragen tratt, 
som är 10 m lång. Denna bildar en övergång från gården med öppningen 
8x 10 ni till själva ryssjan, där den första bågen el. gjorden [joil] är ca 
1,5 m i diameter. Det är den största bågen och den följs av ett flertal (ca 
14 st) bågar, som sitter på jämnt avstånd från varandra och som succes-
sivt avtar i storlek, så att ryssjan får en svagt konisk form (bild 10). I 
ryssjan finns strutformade ingångar (ca 4 st), vilka ålen har att passera, 
innan den stannar i fiskhuset, den del som avslutar ryssjan. Dessa 
ingångar har till uppgift att hindra ålen från att gå ut igen, när den väl 
kommit in i ryssjan. Genom fiskhuset tar man sedan ut fångsten. Läng- 
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Bild 11. Ålkasse el. åltina av äldre typ. Den har numera ersatts av ett fiskhus i de nya 
Mbottengarnen. Kassen är flätad av kluvna granvidjor. Genom öppningen t. h. som stängs 
med en plugg tas ålen ut. Mitt på kassens ovansida finns ett litet titthål, genom vilket man 
kan se om det finns fångst. Hålet är gallerförsett, så att ålen inte skall krypa ut. Kassens 
öppning t. v. på bilden är hopkopplad med ryssjan. Inuti kassen finns en strutformad 
ingång. Kassen ligger fastgjord med rep på en kälke, som är tungt lastad med en stor sten 
för att ligga stadigt i vattnet. När man vittjar tar man upp kassen och kälken i båten, medan 
ryssjan för övrigt blir kvar i vattnet. Kassens längd ca 0,75 m. Tillhör Bertil Persson, 
Bylehamn. Foto förf. 

den på ryssja inklusive fiskhus är 10-15 m. Gårdens djup liksom trattens 
och ryssjans längd anpassas efter vattendjupet. Om tratt och ryssja är för 
korta, stiger de brant uppåt från gården. Ålen vänder då i uppförsbacken 
och fångsten blir dålig. Och om tratt och ryssja å andra sidan är för 
långa, utsätts de för onödiga påfrestningar vid hård sjögång och ström-
sättning. Undertelnen på ledarmen och ginarmen hålles nere av en 
järnkätting som är fästad vid dess nederkant. Ledarmens landända är för 
övrigt fästad vid en järnögla på strandklipporna; övertelnen är fästad 
med en lina, undertelnen med en kätting. Övertelnen på ledarmen och 
ginarmen hålles uppe vid vattenytan av flöten el. flarn [flan]. Tidigare 
var dessa flöten av kork, men de är nu uteslutande tillverkade av plast. 
Pims el. pimskulor kallas de runda bojar av färggrann plast, som fungerar 
som flöten och som markerar garnets ägare. Pims el. vakare utgjordes 
tidigare av en träplatta med ett genomborrat hål (bild 13). Den var ofta 
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Bild 12. Ledarmens landfäste. Här, syns att ledarmen sluter tätt intill klipporna, så att ålen 
inte skall smita förbi. Landtåget är här fäst vid en järnögla uppe på klipporna. Foto förf. 

försedd med bomärke eller ägarens namn. Tillsammans, armar—gård—
tratt—ryssja, är detta ålbottengarn ungefär 200 m långt. Ibland är två 
ålbottengarn satta efter varandra. 

Iläggning av bottengarnen 
Innan själva iläggningsarbetet kan ta sin början, måste vissa förbere-
delser göras både på land och till sjöss. Det ena är att det på läggplatsen 
läggs ut en spännlina el. styrlina från land, där den görs fast (bild 14 och 
15). Styrlinan läggs i den riktning som garnet skall ligga. Den ligger nära 
vattenytan och spänns hårt med ett stort ankare och markeras med 
bojar, tills läggningen kan börja. Vid läggningen förflyttar mån sig längs 
denna lina för att inte komma ur kurs med garnet. Efter läggningen tas 
spännlinan bort. Om det blir ett häftigt väderomslag och ogynnsamma 
förhållanden, kan läggningen få uppskjutas i dagar, ibland veckor. 
Dimma, blåst och starka strömmar är de svåraste hindren. 

Ålen fångas på sin vandring sydvart. En ålryssja eller ett bottengarn 
sättes därför från en udde på sydsidan av en vik, vilken är ett naturligt 
uppfångningsområde (bild 16). När man lägger garnet är det viktigt att se 
till att ledarmen sluter helt tätt intill klipporna, för annars kan ålen smita 
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Bild 13. Nät av äldre typ som inte längre är i bruk och som man numera finner endast i 
museer och fiskebodar. Detta nät är byggt av handspunnet lin och telnen är gjord av 
handspunnet hästtagel. Flötena är tillverkade av tallbark. Som sänken används stenar, som 
ligger i pungar av näver fästade vid undertelnen. På denna pims el. vakare är årtalet 1841 
inristat även med romerska siffror. Nätet är uppträtt på en nätsticka med inristningen 1893. 
Tillhör Bertil Persson, Bylehamn. Foto förf. 

förbi och komma ut på garnfritt vatten. När lugnt väder råder, vandrar 
ålen nära stranden, men när det blåser går den längre ut. 

Ett annat stort förberedelsearbete gäller garnen. De placeras ut på 
kajplattan för genomgång och lagning. Särskild noggrannhet krävs vid 
översynen av gård och ryssja. I fiskhuset, dvs. längst fram i ryssjan, där 
ålen samlas, får det inte finnas någon svag punkt. Här måste garnen vara 
starka och hela, annars kan ålen slå sig ut härifrån. Efter genomgången 
och lagningen monteras ledarmen och ginarmen fast på gården och hela 
enheten är färdig. Allt detta görs i förväg innan läggningen. När lägg-
ningsdagen kommer, nackas garnet i båten, dvs, man drar ned garnet i 
en av de större båtarna (bild 17). 
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Bild 14. Förberedelser innan garnet kan sättas. Här görs styrlinan fast, innan den läggs ut. 
Bojarna i båten är fastgjorda på styrlinan för att markera dennas läge i vattnet. T. v. i båten 
syns en vattenkikare. Foto T. OrdUs. 

Bild 15. Styrlinan dras ut för att markera var ålbottengarnet skall ligga. Vid läggningen 
förflyttar man sig längs denna lina för att hålla rätt kurs med garnet. Foto T. Orokus. 
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Bild 16. Ålgarnens placering på samfällt vatten tillhörande Söder- och Norrsund, Väddö. 
Efter teckning av Anders Andersson. 

När spännlinan är lagd och lugnt väder råder, kan man sätta garnen, 
vilket är ett nyare uttryck för att lägga i garnen. Vid läggningen går man 
ut i tre båtar, oftast två man per båt, som alla är öppna motorbåtar. Båt 1 
är läggbåt el. garnbåt. I den ligger allt garn. Båt 2 är dragbåt el. 
bogserbåt; den drar ut garnbåten allt efter som denna lägger ut. Garnbå- 

14-822419 Sv. Landsmål 1982 
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Bild 17. Ålbottengarnet nackas i båten. Den del av garnet som skall läggas ut sist, dvs. 
ryssjan, nackas i först. Foto T. Orckus. 

ten ligger vinkelrätt mot dragbåten. Man förflyttar sig längs den tidigare 
utlagda spännlinan, från vilken markeringsbojarna nu avlägsnats. Spänn-
linan löper i två årtullsliknande klykor som är anbragda på bogserbåtens 
styrbordssida (bild 19 och 20). Båt 3 är hjälpbåt och ligger vid sidan om, 
där den rör sig fram och åter, alltså inte längs spännlinan. Hjälpbåtens 
uppgift är att assistera, när ginarmen och alla ankarlinor skall dras ut 
(bild 21). Den varnar också sjöfarande för att läggning pågår. 

Efter läggningen av själva garnet återstår endast att lägga ut ankarna. 
De hämtas först på kajen, där de ligger färdiga att bara lastas i en av 
båtarna. Enbart till gården behöver man åtta ankaren. Trots denna 
kraftiga förankring kan starka strömmar eller hård vind slita loss dem. 
Samtidigt som man sätter ankarna, spänner man garnet och slutjusterar 
det. 

Som ovan framhållits är läggningsarbetet fördelat på tre moment: att 
spänna upp en styrlina, att lägga i garnet och slutligen att sätta ut 
ankarna. De två sista momenten måste ske på samma dag. 

Man hinner lägga endast ett garn per dag, vilket säger en del om 
arbetets omfattning. Eftersom garnet håller mycket stora dimensioner 
krävs stor noggrannhet, när man placerar det på plattan och lastar det i 
båten. Vid läggningen i sjön måste allt fungera perfekt. Man fäster stor 
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Bild 18. Skiss över läggning av ålbotten-
garn. Dragbåten drar ut läggbåten (garn-
båten) längs styrlinan. Läggbåten ligger 
på tvären. Hjälpbåten lägger ginarmen 
genom att backa ut från läggbåten. 
Hjälpbåten skall också sträcka ut ankar-
kättingar och -linor. a Ankare; b Boj; c 
Spännlina; d Dragbåt; e Bogserlinor; f 
Läggbåt; g Ginarm; h Underteln; i 
Överteln; j Landarm; k Ankarkätting/ 
lina; 1 Ankare; m Pims; n Hjälpbåt. Ef-
ter teckning av Anders Andersson. 
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..writaril 

Bild 21. Ginarmen läggs från hjälpbåten, vilket är hjälpbåtens huvuduppgift. Den kör fram 
till läggbåten, när det börjar bli aktuellt att lägga ginarmen. Då tar den ombord ginarmen 
och lägger den genom att backa ut. Under tiden ligger läggbåten i stort sett stilla. 1 änden 
på ginarmen sitter en boj och en lina med ett ankare, som håller ginarmen på plats, tills hela 
läggningen är klar. Hjälpbåtens sekundära uppgift är att sträcka ut ankarkättingar och 
-linor och att finnas till hands om det skulle uppstå problem under läggningen. I båten 
Anders och Birgitta Andersson. Foto T. OrMus. 

Bild 22. Ryssjan skall vittjas. Den lyfts upp och skakas, så att fisken hävs framåt och så 
långt in i fiskhuset som möjligt. Foto förf. 
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Bild 23. Fiskhuset, som är fyllt med fisk, lyfts upp. Helge Lindqvist och Anders Andersson 
tar i med förenade krafter. Foto förf. 

vikt vid de sista förberedelserna före lastning; allt kontrolleras flera 
gånger. Att sätta allt garn tar med nödvändiga förberedelser således flera 
veckor. 

Den arbetsmetod som Anderssons använder har visat sig fungera bra 
för deras förhållanden. Men de betonar att andra fiskarlag säkerligen har 
andra väl fungerande metoder för såväl iläggning som upptagning av 
ålbottengarn. 

Ryssjorna vittjas 
Man bör vittja dagligen. Om man t. ex. på grund av sjögång är förhindrad 
att gå ut, är det stor risk att ålen med stjärten kan spränga sig ut genom 
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Bild 24. Fiskhuset, fullt med ål och annan fisk, halas in över relingen. Foto förf. 

maskorna. Det har hänt att ålen varit delvis ute ur gamen, när man inte 
kunnat vittja på något dygn. Viktigt är då att garnen är i sådant skick att 
ålen inte kan ta sig ut, när den väl hamnat i ryssjan. 

Anderssons vittjar tidigt varje morgon. Två man går då ut i en båt till 
fiskeplatserna, där varje ryssja töms i tur och ordning. 

Fisken hamnar så småningom längst in i ryssjan, i det s. k. fiskhuset, 
och det är fiskhuset man tömmer. Fisk kan finnas även i ryssjan utanför 
fiskhuset. Då måste man se till att all fisk samlas i fiskhuset. Det sker 
genom att man lyfter upp ryssjan — här behövs verkligen två man — och 
skakar den, så att fisken hävs framåt långt in i fiskhuset, som sedan halas 
in i båten. Man knyter upp öppningen och fisken töms ut på båtdurken 
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Bild 25. Fiskhuset öppnas. Tampen som tillsluter fiskhuset knyts upp. Foto T. Ordeus. 

(bild 22-25). Fångsten utgörs inte bara av ål. Eftersom man bedriver 
kombinationsfiske, får man också lax, torsk, sik och flundra. Alltsam-
mans är värdefull fångst. Så snart som fångsten är tömd i båten, sorteras 
den och var sort lägges för sig i lådor eller i tunnor med vatten (bild 26 
och 27). 

Efter tömningen knyter man ihop ryssjan eller fiskhuset och lägger ut 
den igen. Om någon skada skulle ha uppstått, t. ex. en maska brustit, 
lagar man felet omgående, innan man kastar ut ryssjan. 

Under arbetets gång står man upp, lutar sig över relingen och stödjer 
sig delvis mot den, en obekväm arbetsställning. Man arbetar med ryssjan 
liggande längs med båten och fisken halas följaktligen in på båtens ena 
långsida. Om det är sjöhävning, kan det vara svårt att hålla båten i rätt 
läge. 
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Bild 26. Fiskhuset är öppnat och fisken strömmar ut. Fångsten består bl. a. av ål, flundra, 
lax och sik. Foto förf. 

Fångstens kvantitet 
Beträffande mängden fiskad ål finns inga restriktioner. Ål fiskas inte 
efter kvot. Den ål som tas upp finns det avsättning för — dock till 
varierande priser beroende på tillgång och efterfrågan. Under 1981 låg 
priserna något lägre än de gjort under ett antal år. En orsak kan vara att 
den största delen av fångsten går på export till Tyskland och att priserna 
på den tyska marknaden numera har sjunkit. I början av säsongen 
betalades ålen med 30: —/kg, men priset gick sedan ned till 26: —/kg. 

Sump — sumpning 
Av den fisk som Anderssons fångar, kan man förvara ett par sorter 
levande, nämligen ål och flundra. Dessa förvaras var sort för sig i 
trälådor, sumpar, genomborrade med hål. På ovansidan sitter en lucka 
som stängs med en plugg. Sumpama ligger nedsänkta i vatten. Anders-
sons har dem förankrade på svaj ett stycke utanför bryggan, där det 
alltid är friskt vatten. När det är dags att lämna ål, släpas sumpama efter 
båten in till kajen på vilken de så småningom dras upp på rullar. 

En tidigare äldre modell av sump, vanlig på Väddö, hade ett långt 
avsmalnande utseende. Den typen har Anderssons numera övergivit. I 
andra delar av landet finns sumpar av andra modeller och format. 
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Bild 27. Fisken sorteras och läggs var sort för sig i lådor och tunnor. Foto T. Or&us. 

Efter fångsten sumpas ålen fram till leveransdagen. I varje sump ligger 
100-125 ålar, men färre om de skall ligga länge innan de levereras. Hur 
lång tid ålen kan förvaras sumpad beror på vattentemperaturen. Under 
sommaren lämnar man ål var fjortonde dag, då en uppköpare kommer. 
Hög vattentemperatur gör den lätt fläckig, när den ligger sumpad. Från 
september då vattnet börjar bli svalt kan den förvaras i månader utan att 
ta skada och vid lämpliga väderförhållanden ända fram till jul. Färsk ål 
på julbordet är inte ovanligt bland ålfiskare. 

Avsättning 
Den största mängden ål säljes till en uppköpare från Sölvesborg i Ble-
kinge. Han hämtar ålen levande och transporterar den med lastbil till 
Sölvesborg. På lastbilen står ett antal sumpar eller tankar med syresatt 



220 Margareta Källskog 

Bild 28. Ål avyttras till en firma för fiskexport. Ålarna tas upp ur sumpen och läggs i en 
plåthink, som är perforerad för att vattnet skall kunna rinna ut. Sumparna släpas per båt 
från djupare vatten in till kaj och dras upp där en i taget allt efter som de töms. Anderssons 
har övergått till denna modernare typ av sump, som är svagt avsmalnande framåt. En 
låsbar lucka sitter på ovansidan. Foto T. OrdUs. 

Bild 29. Ålen vägs på ett besman som vid användning är upphängt på lastbilens långsida. 
Här ser man tre av de åtta tankarna på lastbilen. Foto förf. 
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Bild 30. Ålen töms i en tank med syresatt vatten. En ledarm som hängt på tork har rullats 
ihop, bundits om och hissats upp för att lämna plats för lastbilen. Foto förf. 

vatten, i vilka ålen förvaras under transporten (bild 28-30). Vid fram-
komsten till Sölvesborg sorteras den. De mindre ålarna exporteras till 
Tyskland, de större blir kvar i landet och går till rökning. 

Rökning 
En mindre mängd ål behåller familjen själv. Den röks för direktförsälj-
ning till bl. a. sommargäster i grannskapet. Man använder då två storle-
kar av ålen. Den större går till flatrökning, den mindre till rundrökning. 
Med rundrökt ål menas att man vid rensning tar ut inälvorna genom att 
öppna den i buken. Ryggbenet sitter kvar och den behåller därför sin 
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Bild 31. Rökugnen i vilken Men röks. På väggen sitter en termometer, på vilken man kan 
avläsa temperaturen i ugnen. För att man bekvämt skall nå telefonen, när man arbetar ute, 
har man låtit montera en telefon med extra ringklocka på väggen. Foto förf. 

runda form. Med flatrökt ål menas att man fläker upp den i ryggen, dvs. 
man skär på båda sidor om ryggbenet, så nära det som möjligt, och tar 
bort benet. Även då avlägsnar man inälvorna. Eftersom ryggbenet är 
borta, blir ålen uppfläkt. Det är endast de stora ålarna, som kan komma i 
fråga för fläkning och flatrökning, för ålarna förlorar mycket fett under 
rökningen och kan bli torra, om de är alltför små. 

Dagen före rökningen börjar förberedelsearbetet. Då tar man upp 
ålarna ur sumpen och sticker dem med en kniv i ryggbenet vid huvudet 
och i stjärten, så att de dör och blodet rinner ur. Sedan lägger man dem i 
saltlag med ljummet vatten för att de skall slemmas at och lugna ner sig. 
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Bild 32. Förberedelser för upptagning av ålbottengamen. Innan upptagningen börjar läggs 
varningsbojar ut. Vid det arbetet använder man en av de mindre båtarna. Foto T. On:Mus. 

De kan nämligen fortsätta att slingra sig sedan de dött, men med denna 
metod åstadkommer man att ryggmärgsreflexen upphör, så att de slutar 
att röra sig. Därefter tar man upp dem ur saltlagen och avlägsnar 
slemmet utan att skada skinnet genom att försiktigt skrapa el. dra över 
dem med vasst garn, dvs, en bit nät. Man rensar dem och de får stå i ny 
saltlag över natten. Men det är bara de ålar som skall rundrökas som 
ligger i denna lag. De som skall flatrökas torrsaltas och får ligga så över 
natten. 

Dagen därpå vidtar rökningen. Då lägger man ålarna på ramar av trä 
över vilka kycklingnät är spänt. Anderssons väljer att lägga dem på detta 
sätt i stället för att hänga upp dem, eftersom man röker både rund och 
flat ål samtidigt. Den ål som skall flatrökas kan inte hänga; den glider 
nämligen ur skinnet, när den blir varm. 

Innan rökningen kan börja, skall ålens yta vara torr. Därför torkar man 
den i ugnen först över svag eld. Därefter kan själva rökningen börja, en 
procedur som kan ta 5-6 timmar tills ålarna är genomrökta och vackert 
färgsatta. Till bränsle vid rökningen använder man både alved och 
granris. Rökning med granris anses ge ålen en finare smak och vackrare 
färg. 
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Bild 33. Ett ålbottengarn tas upp. Upptagningen har just börjat. Det första garnet, som är 
ledarmen, dras upp över dragarens rulle. 011e Andersson sköter dragmaskinen. Birgitta 
och Anders Andersson drar in garnet. Foto T. OrUus. 

Bild 34. Ett ålbottengarn tas upp. Armarna är upptagna och ligger ombord. Nu är gården på 
väg in i båten. Den dras in över dragarens rulle. Alla hjälper till att dra och att reda ut 
garnet. Delvis skymda av 011e Andersson t. v. syns dragmaskinens manöverspakar. Foto 
T. OrdUs. 
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Bild 35. Garnet rengörs med vatten som sprutas under högtryck, så att tång och alger 
spolas bort. Ryssjan i bakgrunden är redan rengjord. Här spolar Ester och Anders 
Andersson tratten. Den stolpe som delvis skymmer Anders' händer tillhör en ställning som 
står på bryggan framför fiskeboden. Foto förf. 

Upptagning av garnen 
Ålfisket slutar i regel i början av oktober beroende på att vandringen för 
säsongen upphör vid den tiden. Då gäller det att snabbt få upp redska-
pen, innan stormarna förstört dem. Vädret måste vara lugnt, om det skall 
gå att ta upp ålbottengarnen. Det kan ta flera veckor, innan alla garn är 
uppe. Upptagningen har sin givna ordning. Man tar upp ett ålbottengarn 
per gång. Därvid börjar man med att ta upp alla ankaren och en del av de 
stora kulorna. Dessa hämtar man in först och använder då en mindre båt. 
Ankarna och bojarna lastas av vid kajen och man går ut på nytt men 
denna gång i en större fiskebåt för att ta upp garnen. I regel deltar tre 
personer i detta arbete. Vid själva upptagningen, som för övrigt är ett 
ganska tungt arbete, använder man sig av den dragmaskin, dragare, som 
finns i båtens akter. Det är en egen konstruktion, som Anderssons gjort 
efter förebilder i Skåne och Blekinge men som där sitter monterad på ena 
sidan. Dragaren består av en rulle, som drivs hydrauliskt med hjälp av 
båtmotorn och styrs genom en manöverpanel. Över denna rulle dras 
garnet in i båten. En man sköter dragmaskinen, två man drar in garnet, 

15-822419 Sv. Landsmål 1982 
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reder ut det och lägger det på båtdäcket. Man börjar med att dra in 
storarmen och ginarmen (bild 33 och 34). Sedan kommer man fram till 
gården, tratten och ryssjan, som dras in i tur och ordning. För att garnet 
inte skall driva iväg, får det stora och tunga ankaret allra längst ut, 
bakhalsankaret, ligga kvar längst. Man tar upp ett ålbottengarn per gång, 
vilket är en mycket stor mängd garn att handskas med. Det är en 
skrymmande och tung last och båten kan inte rymma mer per gång. 
Eftersom båten driver och kan komma i fel läge i förhållande till garnet, 
är det ett ansträngande arbete som också kräver ständig passning. 

Rengöring av redskapen 
Vartefter garnen kommer upp på land rengör man dem. Alla redskap, 
garn såväl som ankaren, kättingar, bojar, linor och tampar, rengöres. 
Man besprutar dem med vatten under högtryck (bild 35). Att rengöra ett 
ålbottengarn tar 21/2-3 dagar. Gård, tratt och ryssja kräver en dag. 
Armen kräver i regel 11/2-2 dagars arbete beroende på hur lång den är. 
Man besprutar maska för maska, meter för meter. All smuts som sand, 
lera, tång och alger skall bort. Skulle något sitta kvar trots den hårda 
besprutningen får detta slutligen plockas bort för hand. Därefter hänger 
man upp allt på tork och på luftning i den lyftanordning, som man skaffat 
för att kunna hänga upp de omfångsrika garnen i deras fulla höjd. Den 
består av fyra höga stolpar med genomlöpande linor i vilka man fäster 
garnet och hissar upp det. Här sitter ett garn åt gången, innan man 
packar ihop det för säsongen för att åter ta fram det i januari och juni för 
genomsyn och reparation. 

Slutord 
Dialekt- och folkminnesarkivet ber slutligen att få tacka familjen Anders-
son för all den tid och det personliga intresse som den ägnat oss och vår 
uppgift vid inspelningar, intervjuer och fotograferingar. Genom att låta 
oss närvara vid en så stor del av de förekommande arbetsmomenten har 
man gjort det möjligt för oss att i detalj dokumentera det nu aktuella 
ålfisket. Detta fiske torde komma att betydligt förändras i den mån som 
ny teknik kommer i bruk och ekonomiska och andra samhälleliga förhål-
landen ändras. 

Summary 
Margareta Källskog. Eel fishing on the Uppland coast. Notes and pictures from 
the fishingplace of Sennebyhaken 
In the article the author describes eel fishing in a fishing village in the coastal 
parish of Väddö in Uppland, about 100 kilometers north of Stockholm. The 
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Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, has followed a fishing team 
consisting of one family for a year. The fishing is carried out with modern 
equipment, eel hoop nets. The author describes here in britt' the family's 
preparations for the fishing season, how the nets are patched and mended, the 
size of the hoop nets and how they are placed. The catch is delivered to buyers in 
south Sweden. The eels are kept in corfs until they are delivered. The family 
keep some of the catch, which is smoked and sold direct to neighbours and 
summer-guests. When the eels stop their migration in the autumn, the family 
take the fishing tackle out of the water for the season and clean everything 
thoroughly. 



Gustav Has selbrink 
1900-1982 

Den 26 februari 1982 dog efter en veckas sjukdom Gustav Hasselbrink, 
sedan många år medarbetare vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Upp-
sala. Ända fram till sitt insjuknande var han ivrigt sysselsatt med att 
publicera vad som bör betraktas som hans livsverk såsom vetenskaps-
man, en omfattande sydsamisk ordbok. 

Karl Gustav Hasselbrink var född i Guldsmedshyttan i Västmanland 
den 10 februari 1900. Som tioåring förlorade han sin far och som arton-
åring sin mor. Efter studentexamen i Örebro 1918 fortsatte han sina 
studier i Uppsala. Hans vida intressen för de humanistiska vetenskaper-
na, som tog sig uttryck bl. a. i arkeologiska studier, varvid han under 
överinseende av dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf bearbetade materi-
al från utgrävningar gjorda i Italien, kom snart nog att koncentrera sig på 
språk: genom universitetsstudier i bl. a. sanskrit, persiska, grekiska, 
slaviska språk och finsk-ugriska språk lade han grunden till sin senare 
verksamhet som lingvist. Av olika anledningar övergick han emellertid 
till teologiska studier och blev teol. kand. och prästvigd år 1930. Efter 
kortare tjänstgöringar i Kiruna, Hörnefors och Umeå kom han som 
komminister till Dikanäs år 1931. På två vis blev tjänsten i Dikanäs 
avgörande för återstoden av Gustavs liv. 1 Dikanäs träffade han den 
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kvinna som blev hans hustru och hans stöd och hjälp i det mesta av vad 
han företog sig, Margit. Särskilt väl behövdes detta stöd under Gustavs 
sista år och sista sjukdom. I Dikanäs kom han också i direkt kontakt med 
människor som talade sydsamiska, det språk som han, ensam av svenska 
språkvetenskapsmän, kom att specialisera sig på. Med den envisa be-
slutsamhet som präglade allt hans arbete, under stora personliga mödor 
och uppoffringar — vid den tiden fanns ingen landsväg till Dikanäs — reste 
han regelbundet till Uppsala för att kunna deltaga i det finsk-ugriska 
seminariets sammanträden och därmed fortsätta sina studier i främst 
samiska, något som ledde till att han 1942 blev fil. lic. i finsk-ugriska 
språk. Två år senare disputerade han pro gradu på avhandlingen Vilhel-
minalapskans ljudlära med särskild hänsyn till första stavelsens vokaler. 
Kanske var det just svårigheterna som eggade honom, ty enligt en annan 
lappolog, Björn Collinder, »torde Vilhelminalapskan för uttalets vidkom-
mande vara ett av världens svåraste språk». Han promoverades tillsam-
mans med två andra lysande företrädare för forskning i samiskt språk 
och samisk kultur, Harald Grundström och Israel Ruong. 

Under 1930-talet hade Gustav Hasselbrink gjort det arbete som utgjor-
de grunden till hans avhandling och till hans senare samiska forskning. 
Han lyssnade till sina språkmästare bland samerna i Vilhelmina (i sin 
avhandling nämner han 30 stycken), han antecknade, han tecknade och 
målade. Till ULMA lämnade han sedermera in ett större antal vilhel-
minasamiska texter, teckningar, i många fall vackert färglagda, från 
Klitvallens sameviste samt en ordsamling i sedes på över 7 000 blad. 
Denna ordsamling blev sedermera en av byggstenarna i hans sista och 
största språkliga arbete, den sydsamiska ordboken. 

År 1944 flyttade Gustav och Margit Hasselbrink till Karesuando, där 
Gustav blev kyrkoherde. Det var i krigets slutskede, då tyska trupper 
höll Norge och norra Finland men drevs norrut av den finska armén. 
Prästgården låg på en udde i gränsälven, och kriget var en tid så nära att 
kommandoorden från de stridande hördes in i pastorsexpeditionen. 
Flyktingar strömmade över gränsen och måste omhändertagas. Då kom 
Gustavs ovanliga språkkunskaper väl till pass. Den som talade svenska, 
norska, samiska, finska, engelska, franska eller tyska kunde tack vare 
hans förmåga att förstå och vilja att hjälpa göra sig förstådd på sitt eget 
språk. Viktiga uppgifter väntade kyrkoherdeparet inte bara i kyrkans 
tjänst utan också i kommunens. Gustav var självskriven ordförande i 
kyrkofullmäktige, en tid var han skolstyrelsens ordförande, han bar 
ansvar för verksamheten vid arbetsstugan. Margit arbetade som tillsyns-
man för nomadskolan och som ordförande för hälsovårdsnämnden. Väl 
vetande att oenighet människor emellan många gånger har sin grund i 
semantiska missförstånd, använde Gustav ofta sina språkkunskaper till 
att undanröja motsättningar mellan församlingsbor privat och på sam- 



230 Gustav Hasselbrink 

manträden. Men det vetenskapliga arbetet med sydsamiskan fick vänta 
på grund av dessa mera trängande uppgifter. 

Sin sista tjänst som prästman tillträdde Gustav Hasselbrink år 1951, då 
han blev kyrkoherde i Bjärtrå i Ångermanland. Då började han också sin 
andra period som forskare och författare. Här vill jag endast nämna den 
grammatik och läsebok i sydsamiska, Såmien lukkemegärjå, som han 
gav ut tillsammans med professor Knut Bergsland, och de översättningar 
av ett 30-tal psalmer, som han gjorde för en psalmbok på samiska, 
Sål'magieje. När han pensionerades 1965 och flyttade till Uppsala, 
överenskom han med förre arkivchefen vid ULMA, professor Folke 
Hedblom, och professor Bo Wickman om att han skulle sammanställa en 
sydsamisk ordbok som skulle omfatta allt tillgängligt material från det 
sydsamiska området. Drygt tio år senare, år 1976, blev jag rumsgranne 
på ULMA med Gustav och kom således på nära håll att följa hans 
arbete. I femton år satt han praktiskt taget varje arbetsdag från åtta till 
fyra vid sitt ordboksarbete. Endast den som själv sysslat med ordboksut-
givning kan riktigt förstå en lexikografs glädje och sorger. Knappast 
någon språklig verksamhet är så fylld av svårigheter och samtidigt så 
spännande. Gustavs lön för arbetet blev arbetet självt, något som han 
själv gav uttryck för i en tidningsintervju i Upsala Nya Tidning tre 
veckor före sin död. Sedan han 1979 avslutat själva manuskriptet till 
ordboken, kom emellertid nya svårigheter som snabbt blev större. Det 
fanns ett mycket påtagligt hot att femton års träget arbete skulle i stort 
sett vara förgäves, eftersom medel för tryckning av ordboken inte kunde 
uppbringas. Denna svårighet löstes dock främst tack vare generösa 
anslag av Samefonden och regeringen. En dag i november 1979, när 
spaltkorrektur från tryckeriet hade börjat strömma in, kom Gustav in på 
mitt rum och undrade om stilen i ordboken inte var väl liten. Tre 
månader senare hade hans syn så försämrats, att han inte kunde läsa vad 
han själv skrivit. När jag textade tumshöga bokstäver för honom, kunde 
han endast med stora svårigheter läsa denna textning. Efter ytterligare 
några månader var han ur stånd att läsa även stor skrift. Samtidigt 
försämrades hans hörsel, så att han blev ur stånd att skilja mellan vissa 
konsonantfrekvenser. 

Under de gemensamma arbetsdagar som sedan följde hade jag förmå-
nen att närmare lära känna Gustav Hasselbrink. Timme efter timme två 
dagar i veckan satt jag och påtalade vad jag misstänkte vara felaktigheter 
i hans text. Av egen erfarenhet vet jag hur påfrestande det är att bara 
några timmars tid sitta och få felaktigheter i vad man gjort påtalade. Men 
aldrig tröt Gustavs tålamod. Hans trohet mot hans vetenskap var enorm. 
Var och en som mött Gustavs intensiva behov att ta del av vad andra 
människor tänkte och kände både genom läsning och genom samtal 
måste förstå, vilka oerhörda påfrestningar hans ålders fysiska handikapp 
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utsatte honom för. Men så länge han kunde tala, vägrade han i praktiken 
att erkänna dem utan fortsatte att leva som förut. Jag lärde i Gustav 
känna en rikt begåvad person, en människa som genomförde praktiska 
arbeten med samma noggrannhet som teoretiska. På prästgårdens karga 
mark i Dikanäs anlade han en mönstergill trädgård med stenmurar och 
stenlagda gångar. Han band gärna själv in sina älskade böcker, hans hem 
är prytt av tavlor av hans egen pensel, vittnande om hur samerna och 
deras rike, Same-Ätnam, tjusade honom; kvar efter honom finns en 
mängd dikter som berättar inte bara om hans upplevelser av människor 
och natur utan också om hans förmåga att hantera diktens språk. Varje 
gång hans hustru fyllde år, skrev han en vacker hyllningsdikt till henne. 
Hans intresse för människor och aptit på nya upplevelser tog sig uttryck 
i många och långa resor. Sist men inte minst vill jag påminna om hans 
stora musikalitet. Det som med sin skönhet grep honom mest kunde för 
honom bara översättas till musikens termer. 

Värdigt sluter sig Gustav Hasselbrink till den långa raden av svenska 
prästmän som betytt så mycket för forskningen i samiskt språk och som 
så verksamt påverkat utformningen av samiskt skriftspråk: Nikolaus 
Andrex, som 1619 gav ut bl. a. en samisk abc-bok, 1700-talslexikografen 
Johan Öhrling, Petrus och Lars Levi Lzestadius under 1800-talet och 
Harald Grundström som under 1940- och 1950-talen vid ULMA sam-
manställde sin stora »Lulelapsk ordbok». Genom sitt arbete »Siidlap-
pisches Wörterbuch» har Gustav Hasselbrink skapat en guldgruva för 
den forskare som söker uppgifter om den sydligaste av de samiska 
språkgrupperna. Vår beundran för detta verk får dock inte låta oss 
glömma en anna sida av hans arbete, den som kom till uttryck i ett brev 
som han fick från en Karesuandobo, sedan han och Margit flyttat den 
hundra mil långa vägen från Karesuando till Bjärtrå och återbesättandet 
av tjänsten efter Gustav dröjt: »Kan inte kyrkoherden komma till oss för 
några dagar, ty vi är får utan herde.» 

Sven Söderström 

SUMMary 
Gustav Hasselbrink 1900-1982 
Dr Gustav Hasselbrink was bom in Västmanland on February 10th, 1900, and 
died in Uppsala on February 26th, 1982. Alter studying a number of languages at 
the University of Uppsala—among others Finno-Ugric—he went over to the-
ological studies and was ordained in 1930. He worked as a clergyman in Dikanäs 
in southern Lapland, in Karesuando in northern Lapland and finally in Bjärtrå in 
Ångermanland. In 1944 he took the degree of doctor of philosopby in Finno-
Ugric languages with a thesis on the phonology of Vilhelmina Lappish. During 
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the 1950's and 1960's he produced a number of papers on southern Lappish. 
When he retired in 1965, he began working on a dictionary of the southern 
Lappish dialects. After 15 years' assiduous work, he had finished the manu-
script, and printing could begin. The first part, which takes up 496 pages and 
covers grammar and the words å-flytt' edh, was published in November 1981 as 
Number 4 in the C series of the Institute of Dialect and Folklore Research, 
Lappish language and Lappish culture. During the last two years of his life, his 
sight deteriorated greatly. In spite of this, he continued his work on the great 
dictionary with impressive determination until the last weeks of his life. He 
thereby made it possible for the Institute to continue the publication of his 
dictionary. With Gustav Hasselbrink one more of the Swedish clergymen who 
have meant so much for research into Lappish language and culture has departed 
this life. 

Gustav Hasselbrinks tryckta skrifter 1935-1981 

Dikanäs kyrka. (Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten. 
Luleå stifts julbok. Årg. 22. Uppsala 1935, s. 103-110.) 

Vilhelminalapskans ljudlära med särskild hänsyn till första stavelsens vo-
kaler. Uppsala 1944, xx, 248, (2) s. Litt. Akad. avh. Uppsala universitet. 

Den grekiska kyrkan av i dag. (Forum flieologicum. Årsbok för Härnösands 
stifts teologiska sällskap. Årg. 12 (1955). Sthlm 1955, s. 20-33.) 

Sätnien lukkeme-gäljä. Sydlapsk läsebok med grammatik och ordlista. Utg. 
av grannrikenas sydsamer och utarbetad av Knut Bergsland och Gustav Hassel-
brink. - [Norsk och] svensk uppl. Oslo 1957. 73, (1) s. 

Lapska psalmböcker i Sverige. (I: Forum theologicum. Årsbok för Härnö-
sands stifts teologiska sällskap. Årg. 15 (1958). Sthlm 1958.) 

Le lapon et les principaux travaux linguistique. (Orbis. Bulletin international 
de Documentation linguistique. T. 11: 1. Louvain 1962, s. (369)-379. Litt.) 

La chanson d'ours des Lapons. Essai d'interpråtation d'un manuscrit du 
XVIII' siåcle concernant la chasse et le culte d'ours. (Orbis. Bulletin internatio-
nal de Documentation linguistique. T. 13:2. Louvain 1964, s. (420)-480. Litt.) 

The phonemic pattern of South-Lappish. (Proceedings of the Ninth Interna-
tional Congress of Linguists, Cambridge, Mass., 1962. The Hague 1964, s. 
(580)-588. Litt.) 

Volgsjö, a lake- and place-name in Swedish Lapland. (Studia ethnographica 
Upsaliensia 21. Lapponica. Uppsala 1964, s. 133-158. Litt. - Även utg. under 
titeln Lapponica. Essays presented to Israel Ruong 26.5.1963.) 

Die Konsonanten im zentralen Sfidlappischen unter dem Einfluss von Ak-
zent und Silbenstellung. (Ural-Altaische Jahrbficher. Internationale Zeitschrift 
för uralische und altaische Forschung. Vol. 36 (1964): 1/2. Wiesbaden 1965, s. 
(72)-103. Litt.) 

Metaphonie als distinktives und redundantes Merkmal im Sfidlappischen. 
(Congressus secundus intemationalis fenno-ugristarum Helsingix habitus 23-28. 
VIII. 1965. P. 1. Acta linguistica. Hki 1968, s. (168)-177. Litt.) 

Alternative analyses of the phonemic system in central South-Lappish. 
Bloornington ... 1965, v, 61 s. Litt. (Indiana University Publications. Uralic and 
Altaic Series. Vol. 49.) 

Neue lappische Lehrbficher. (Ural-Altaische Jahrbficher. Internationale 
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Zeitschrift för uralische und altaische Forschung. Bd 39: 1/2. Wiesbaden 1967, s. 
116-118.) 

Sfidlappische Verbalnomina. (Actes du X' congrU international des lin-
guistes, Bucarest, 28 aoilt — 2 septembre 1967. IV. Bucarest 1970, s. (583)-587. 
Litt.) 

Homonyme Wortformen und Minimalpaare im Södlappischen. (Zeitschrift 
för Mundartforschung. Beihefte. N.F. Nr 3/4. Verhandlungen des Zweiten inter-
nationalen Dialektologenkongresses. Wiesbaden [1968], s. (319)-331. Litt.) 

Trettioen psalmer översatta till sydsamiska i Säl bmagir'ji Ruota samiide. 
Gånagasa märrädusa miel'de ålgusad'dujuvvun 1958. Sännagieje Sverji samiida 
... Luleå 1958. 

Homonyme Wortformen und minimale Paare im Södlappischen. (Zweiter 
internationaler Dialektologenkongress, Marburg/L. 5.-10.9.1965. Vorgesehene 
Vorträge. Sektion VI. Marburg/Lahn u.å., s. 11-13.) 

Sildlappisches-  Wörterbuch: 0årj'elsaamien baaguogiärjaa I. Uppsala 1981. 
496 s. (Skrifter utg. gm  Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. C: 4.') 

Rune Västerlund 



Gunnar Hedström 
1890-1982 

Nestorn bland svenska dialektforskare professor Gunnar Hedström 
avled i Lund den 22 oktober 1982, nära 92 år gammal. 

Karl Fredrik Gunnar Hedström var född i Lemnhults socken i Östra 
härad i Småland den 31 december 1890. Hans föräldrar var fanjunkaren 
och lantbrukaren Johan Hedström och hans maka Gustafva, född 
Björck. Johan Hedströms morfar var den kände orgelbyggaren och 
bygdekonstnären Johannes Magnusson på säteriet Nässja, vid Serarps-
sjön på gränsen mellan Lemnhults och Näshults socknar. En känd 
medlem av orgelbyggarens släkt var skalden Hjalmar Gullberg, Gunnar 
Hedströms syssling. 

Nässja gård övertogs sedermera av Johan Hedström och där växte 
sonen Gunnar upp i en mycket ålderdomlig och rätt isolerad bondemiljö 
som materiellt ännu präglades av det mellersta 1800-talets självhushåll 
och andligen av sträng gammalpietism, där Nohrborgs postilla och Mose 
och Lamsens Wisor gav näring åt själen och stadga åt tillvaron. Med 
tiden blev Gunnar själv ägare av Nässja och där hade han och hans maka 
Elisabeth sitt kära sommarhem intill senaste år. 

När Gunnar blev tio år var det dags att skicka honom till Växjö 
läroverk. Sockenskräddaren tillkallades och sydde honom en ny kostym 
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av den vadmal som hans mor spunnit och vävt av ull från egna får. Med 
hästskjuts fick han åka de ca fyra milen till Vetlanda järnvägsstation. I 
Växjö inackorderades han hos en moster. Men omvandlingen från gam-
maldags bondpojke till mondän läroverksyngling var i början en smärt-
sam procedur. Forna tiders hårdhänta depositionsriter fortlevde ännu. 
Därom har han själv berättat. 

Efter studentexamen 1909 vidtog akademiska studier i Lund och där 
avlade han fil. kand.-examen 1913. De nordiska språkens studium blev 
tidigt hans huvudintresse och han attraherades särskilt av kretsen kring 
den unge och energiske docenten Ernst Wigforss som det året disputerat 
på sin mäktiga avhandling om ljudläran i södra Hallands folkmål. Det 
stod friska fläktar kring honom och hans undervisning som »blåste nytt 
liv i lundensisk dialektforskning» (I. Ingers). Till Wigforss' närmaste 
omgivning hörde också den excentriske och högt begåvade Ebbe Tun-
eld, länge fri forskare i exotiska tungomål och docent i indologi. Till 
honom hade Wigforss dedicerat sin avhandling. 

Gunnar Hedström absolverade sin lic.-examen 1918 med en avhand-
ling om folkmålet i hemtrakten i Östra härad och gav sig sedan ut som 
läroverkslärare. Han var bl. a. vik. lektor-i Luleå men återbördades till 
Lund redan 1921 som lärare vid Lunds privata elementarskola. Två år 
senare inträdde han som medarbetare i redaktionen för Svenska Akade-
miens Ordbok (SAOB) där Ebbe Tuneld nu var chef och stod mitt uppe i 
sitt intensiva reorganisations- och rationaliseringsarbete för att rädda det 
stora ordboksverket från hotande nedläggning. Med iver och framgång 
hängav sig Gunnar Hedström åt författandet av ordboksartiklar — den 
första tycks ha varit ordet fartyg. Omfånget av hans författarskap torde 
vid slutet av 1930-talet ha motsvarat ett helt band av ordboken. Hans 
artiklar var kända för sin genomgående höga kvalitet. Från 1933 var han 
dessutom biträdande souschef vid redaktionen. 

Vid sidan av ordboksarbetet förmådde han också gå vidare i sitt 
studium av den småländska hembygdens dialekter. Det utvidgades nu till 
att omfatta hela södra Småland. Våren 1932 disputerade han på avhand-
lingen »Sydsmåländska folkmål. I. Inledning, studier över vokaler i 
starktonig ställning», ett verk om 384 sidor, genomfört med största 
grundlighet och redovisande ett omfattande material av bevisande exem-
pelord; det var ett arbete helt i Wigforss' anda. Det ledde till docentur i 
nordisk folkmålsforskning vid Lunds universitet. Där höll han bl. a. 
årliga kurser i dialektkännedom och uppteckningsteknik, obligatoriska 
för studerande i nordiska språk. Till ledning för upptecknare hade han 
redan 1929 publicerat en viktig handledning i landsmålsalfabetet och 
dess bruk, tryckt i Namn och Bygd 17, 1929. 

Det skulle föra för långt att i denna, inför tidskriftshäftets rentryck-
ning, snabbt tillkomna minnesruna redogöra för Gunnar Hedströms fort- 
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satta vetenskapliga författarskap. Det må räcka med att utöver kortare 
artiklar i skilda tidskrifter och den värdefulla översikten över Smålands 
folkmål i band 26 av Svensk Uppslagsbok påminna om hans omfattande 
och ingående »Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar om 
långarydsmålet i Västbo», i två volymer tryckta som nr 7 i Skrifter utg. 
genom Landsmålsarkivet i Lund, 1948-50 och 1954. 

Detta arbete tillkom under Hedströms verksamhet som chef för 
Landsmålsarkivet i Lund åren 1937-56. Det var en tid av intensivt och 
målmedvetet arbete för insamling och arkivering av det ännu levande 
folkmålsmaterialet i Sydsverige. Noggrann instruktion av upptecknare 
och grundlig granskning av deras arbeten upptog en huvuddel av hans 
arbetstid vid institutionen. Nätet av kunniga och verksamma lokala 
medarbetare ute i bygderna knöts allt tätare. Arkivsamlingarnas goda 
standard är väl omvittnad, särskilt på grund av deras talrika »språk-
prov», hela meningar belysande ordens betydelser och funktioner i 
löpande tal. 

Alltsedan han övertog chefskapet för lundaarkivet trädde Hedström i 
ett nära samarbete med systerinstitutionen i Uppsala, något som blev 
fruktbart och stimulerande för båda parter. Denna samverkan kom till 
uttryck inte minst vid de många resor som vi gjorde tillsammans, utnytt-
jande uppsalaarkivets för den tiden förstklassiga utrustning för grammo-
fon- och bandupptagning av folkmål och folktradition. Att resa med 
Gunnar innebar i regel för oss som var med en rad spännande och 
färgstarka äventyr där de mest oväntade ting kunde inträffa. Hans glada 
humör, hans levande människointresse och i detalj gående kunskaper om 
bygd och folkkultur skapade förtroende hos sagesmännen och fick dem 
att spontant öppna sig och känna sig hemma med honom. Därom bär 
talrika skivor och band goda vittnesbörd. 

Av vänner och kolleger hyllades Gunnar Hedström på sin 60-årsdag 
med en festskrift »Dialektstudier» (även tryckt i Svenska Landsmål 
1950). År 1955 tillades han av Kungl. Maj:t professors namn. 

Bland samtida svenska dialektforskare fick Hedström med åren en 
unik ställning. På ett sätt som ingen annan förenade han i sig den folklige 
sagesmannens, den erfarne upptecknarens och den professionelle ord-
boksmannens kompetens. Med en vidare och djupare erfarenhet än de 
flesta kunde han följa det enskilda ordet alltifrån dess existens i det 
levande språket fram till den färdiga ordboksartikeln. 

Denna hans särskilda kapacitet fick man dra stora fördelar av när man 
inom Kungl. Gustav Adolfs Akademien i mitten av 1950-talet planlade 
och igångsatte arbetet på en samlad svensk dialektordbok. Under uppre-
pade arbetsperioder i Uppsala fram till 1976 utarbetade Gunnar Hed-
ström en följd av ordboksartiklar avsedda att tjäna som mönster för det 
fortsatta arbetet inom redaktionen för Ordbok över Sveriges dialekter, en 
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insats av grundläggande betydelse som han gjorde under nära två årtion- 
den efter sin pensionering. 

Gunnar Hedströms förmåga till koncentration och effektivitet i sitt 
arbete väckte ofta beundran. Han hade sällan bråttom — det förbjöd hans 
eloquentia corporis i stor mån — utan gav sig god tid till samspråk och 
gamman. 

Mycken glädje beredde han oss under dessa sina vistelser i Uppsala. 
Han trivdes och blommade i goda vänners lag. Hans oförställda upp-
skattning av bordets håvor och hans utsökta sakkunskap därutinnan — 
antingen det gällde isterband från mormors tid på Nässja eller sentida 
paltbröd från Uppland — var välkända och berömda. Hans berättar- 
gåva var storartad och hans minne var ännu på senare år förbluffande 
klart och säkert i detaljerna. 

Må det sägas om honom liksom om Stiernhielm: »Vixit dum vixit 
Ixtus.» 

Folke Hedblom 

SUMMary 

The well-known dialectologist, professor Gunnar Hedström, Lund, died on 
October 22, 1982, at the age of 91. He was bom in 1890 and grew up in a 
traditional rural milieu on his parents' estate in the province of Småland. 
Following studies at the University of Lund he served on the editorial staff of the 
Swedish Academy's Encyclopedia of Standard Swedish. In 1932 he defended his 
doctoral dissertation, a thorough and comprehensive study of dialects in his 
home province. From 1937 to 1956 he was head of "Landsmålsarkivet-  (now 
The Institute of Dialect and Place-Name Research) at Lund. He was also 
assistant professor of Nordic dialect research at Lund University. His publica-
tions deal with dialects in southern Sweden, particularly Småland. 

On his 60th birthday Dr. Hedström was honoured with a jubilee volume 
"Dialektstudier", and was named to professor by the King of Sweden in 1955. 

Since his retirement in 1956 Dr. Hedström has made considerable contributions 
to the planning of the complete dictionary of Swedish dialects which is now 
being compiled in Uppsala under the auspices of the Royal Gustavus Adolphus 
Academy. 



Erik Larsson 
1904-1982 

Den 30 maj 1982 avled efter flera års sjukdom medarbetaren vid dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg fil. dr Erik Valdemar Lars-
son. 

Erik Larsson var född i Ytterby socken utanför Kungälv den 6 oktober 
1904. Fadern var hemmansägare. I Ytterby var också Erik Larsson 
bosatt under så gott som hela sitt liv. Här ägde han ett mindre jordbruk 
och här förvärvade han från barnsben som få en inre förtrogenhet med 
hembygdens språk, arbetsliv och kulturmiljö. Hans formella skolutbild-
ning inskränkte sig till dåtidens sexåriga folkskola, men hans intellek-
tuella förutsättningar för vetenskapligt arbete var lysande. Med honom 
har den främste kännaren av bohuslänska dialekter nu gått ur tiden. Från 
1925 och in till senare delen av 1970-talet, då ohälsan hunnit att allvarligt 
försvaga hans krafter, var han intensivt sysselsatt med utforskandet av 
Bohusläns och Dalslands folkmål och folkkultur. På detta område har 
han utfört ett livsverk av stort och bestående värde. 

Redan 1925 började Erik Larsson helt på egen hand insamla ord och 
uttryck i ytterbymålet. Västsvenska Folkminnesföreningen utlyste hös-
ten nämnda år i samarbete med tidningen Göteborgs-Trakten en pristäv-
lan rörande gamla seder, bruk och sägner i området runt Göteborg. Erik 
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Larsson tillskrev föreningens sekreterare, fil. kand. David Arill, med 
förfrågan huruvida hans tilltänkta bidrag, en förteckning över i bygdemå-
let förekommande ord som avvek från riksspråket, hade »något större 
värde för Folkminnesföreningen». Arill vidarebefordrade brevet till pro-
fessor Hjalmar Lindroth, chef för en av det nuvarande arkivets föregång-
are, institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högsko-
la. Lindroth meddelade den 22 december 1925 sitt intresse och föreslog 
ett sammanträffande. Detta ägde rum hösten 1926. Genom Lindroth 
lärde sig Erik Larsson landsmålsalfabetet samt erhöll annan handled-
ning. Därefter påbörjade han en systematisk uppteckning av dialekten i 
Ytterby socken. Larsson strävade härvid efter att omedelbart anteckna 
alla anmärkningsvärda ord som allmänt brukades eller som dök upp i 
hans minne. Hjälpmedel vid dessa uppteckningar utgjorde Gunnar Hed-
ströms Vägledning vid dialektuppteckningar i södra Sverige och Johan 
Kal&ls Ordbok över Fageredsmålet. Erik Larsson visade sig vara en stor 
språkbegåvning och äga en utpräglad fallenhet för dialektologiskt insam-
lingsarbete. Materialet inlämnades till institutet, där professor Lindroth 
under de första åren gav honom fortlöpande handledning. Ytterbysam-
lingen, vilken Erik Larsson under årens lopp kraftigt utökat genom nya 
accessioner av sedesmaterial och genom talrika svar på frågelistor — 
såväl ULMA: s frågelistor som specialfrågelistor utarbetade av enskilda 
forskare för särskilda ändamål — visade sig tidigt vara av mycket hög 
kvalitet. Frågelistsvaren innehåller fylliga sakliga upplysningar om skilda 
ämnen och förhållanden i det agrara samhället. 

Mot bakgrund av Erik Larssons kvaliteter som upptecknare bestående 
av dels fint språköra, noggrannhet, skicklighet i bruket av landsmålsalfa-
betet och insikt i hemortsdialektens och därmed också indirekt de när-
maste grannskapsdialekternas system, dels från barndomen förvärvad 
förtrogenhet med det agrara arbetslivet och med traktens religiösa och 
kulturella miljö dels sist men inte minst taktkänsla och förmåga att 
otvunget umgås med olika människor, var det för institutets ledning 
önskvärt och naturligt att söka använda honom för också uppgifter 
utöver en ortsmedarbetares. Vid början av år 1930 hade institutet färdig-
ställt ett excerpt ur sina dåvarande samlingar. Excerptet fick benämning-
en »Stommen» och hade till uppgift att vara ett lättillgängligt koncentrat 
av samlingarna, men det skulle även utgöra grundval för kompletterande 
uppteckningar avseende ordens utbredningsområden, uttalsformer och 
betydelser. Ordförrådet i Stommen var hämtat ur levande allmogemål 
inom undersökningsområdet. En stor del av orden hade upptecknats på 
den tid då ännu mycket av landsbygdsdialekternas ordskatt var i dagligt 
bruk. Många av dem var hämtade ur samlingar, åstadkomna genom att 
allmogemän upptecknat sitt eget språk såsom Arnold Olssons stora 
samling från Torps sn, Orusts Ö. hd, och L. M. Svenungssons samling 
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från Hjärtums sn, Inlands Torpe hd. Av betydelse var också Nils NilUs 
Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden, byggande på omfattande upp-
teckningar i särskilt Krokstad under 1870-talet. Erik Larssons uppteck-
ningsverksamhet utsträcktes fr. o. m. hösten 1930 till först de härader 
som låg närmast hans hemort. Uppgiften var inledningsvis huvudsakli-
gen att med hjälp av Stommen komplettera de tidigare sedessamlingama. 
Början gjordes i Solberga och Hålta socknar, Inlands Nordre härad. 
Uppteckningsresorna utsträcktes därefter allt vidare. Snart sagt varje år 
företog Erik Larsson för institutets räkning omfattande resor till samtliga 
socknar inom dess undersökningsområde, Göteborgs och Bohus län 
samt Dalsland, då särskilt södra delen av sistnämnda landskap. Var och 
en av socknarna har besökts flera gånger. Till att börja med bedrevs 
upptecknandet på grundval av materialet i Stommen, vilken successivt 
kunde utökas, men när man så småningom fått bättre överblick över 
materialet och dialektförhållandena övergick han mer och mer till under-
sökningar i friare former. Medan det av Erik Larsson upptecknade 
materialet under de första åren så gott som uteslutande utgöres av 
sedeslappar blir manuskript av olika slag med tiden allt mer talrikt 
företrädda. De ofta månadslånga resorna i ur och skur företogs per 
cykel, senare moped; ibland kunde järnvägs- och bussresor förekomma. 
Erik Larssons uppteckningar åren 1925-1975 uppgår till nästan exakt 
175 000 sedeslappar, varav ca 172 800 inlämnats före 1964. Härtill kom-
mer 99 manuskript av olika slag (frågelistsvar från olika socknar, iaktta-
gelser rörande folkmål och ortnamn m. m.). Av dessa har 57 inlämnats 
intill utgången av år 1963. 

En ny undersökningsteknik gjorde sitt intåg vid dialektarkiven under 
1930-talet. Den 4-13 juni 1936 företogs i samarbete mellan ULMA och 
institutet den första inspelningsresan i Bohuslän, varvid från ULMA 
docent D. 0. Zetterholm samt från institutet docent Assar Janz&I och 
Erik Larsson med hjälp av landsmålsarkivets första grammofoninspel-
ningsapparat i 13 socknar inspelade sammanlagt omkring femtio gram-
mofonskivor av vilka institutet — i den mån de blivit vällyckade — erhållit 
kopior (Svenska landsmål 1936 h. 3 s. 89, 117). Efter uppehållet under 
krigsåren ägde från 1946 sådana inspelningsresor i ökande omfattning 
rum. Dessa resor företog Erik Larsson antingen ensam (varvid bandupp-
tagningarna senare under ett antal år överfördes till grammofonskivor) 
eller i samarbete med ULMA och dess tjänstemän och under utnyttjande 
av dess inspelningsbil. Huvuddelen av arkivets skivsamling, 896 styc-
ken, och många av ljudbanden har sålunda tillkommit under hans med-
verkan. Erik Larsson beräknas ha gjort eller medverkat vid sammanlagt 
omkring 400 inspelningar. 

Vid sidan av insamlingsarbetet har Erik Larsson under mer än fyrtio år 
varit sysselsatt med att utarbeta manuskriptet till arkivets bohuslänska 
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ordbok. Arbetet på Bohuslänsk ordbok (BOB) inleddes 1935, sedan 
överenskommelse mellan institutet för ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs Högskola och honom träffats om att »han skall hädanefter 
ställa sig till förfogande för författandet av den i Institutets arbetsplan 
sedan länge ingående bohuslänska ordboken» (Svenska landsmål 1934 h. 
4 s. 110). Manuskriptet skrives för hand på blad i A 4-format. Ordboks-
området omfattar landskapet Bohuslän jämte Lundby och Tuve förutva-
rande socknar, dvs. Ö. Hisings härad. Källorna till ordboken utgöres av 
såväl otryckt som tryckt material. Det otryckta källmaterialet utgöres 
först och främst av sockensamlingarna i sedesformat, vidare av hand-
skrivna ordlistor och ordförteckningar, av svar på frågelistor och andra 
manuskript med dialektologiskt innehåll, samt av seminarieuppsatser 
m. m. Det tryckta källmaterialet utgöres av Rietz' och NiMns ordböcker, 
av Lindbergs och Björseths m. fl. avhandlingar innehållande språkligt 
och/eller etnologiskt och folkloristiskt material (t. ex. OGB, Olof Hass-
löfs produktion, Bohuslänska folkminnen redigerade av David Arill, 
m. m.). Praktiskt taget alla uppgifter i sedessamlingarna har avskrivits. 
Ur handskrivna texter samt tryckta källor har medtagits allt som ansetts 
ha något värde för ordboken. Över huvud taget har strävan varit att så 
mycket som möjligt låta källmaterialet framträda. Normaliseringar har 
utförts mycket sparsamt. Arbetet har utförts i etapper. Först excerper-
ade Erik Larsson alla ord som började med bokstaven a, sedan följde ett 
parti av bokstaven b, etc. Av det mycket omfattande arbete som BOB 
utgör fick Erik Larsson före sin död se partiet A-H i stort sett färdig-
ställt. Ordboken redovisar former, betydelser och upptecknade exempel-
satser samt innehåller källhänvisningar och hänvisningar till andra upp-
slagsord. När ett parti av ordboken är färdigställt utskrivs ett register 
som omfattar alla i partiet förekommande uppslagsord. Registret till 
avsnittet A-F innehåller sålunda omkring 12 000 ord. Materialet i ordbo-
ken speglar samlingarnas allmänna inriktning. Jordbrukets och bo-
skapsskötselns terminologi är mycket väl representerad, terrängorden är 
väl företrädda, ett antal dopnamn och andra personnamn är i en särskild 
avdelning representerade med sina dialektala uttal. Kompletteringar av 
ordboksmaterialet med viss fisketerminologi och med material om t. ex. 
sockenhantverkare är önskvärda. Det vetenskapliga värdet av Bohus-
länsk ordbok är mycket stort. Manuskriptet fungerar f. n. som ett ovär-
derligt arbetsinstrument i arkivets verksamhet. 

Av trycket har Erik Larsson utgivit »Något om folkmålet och ortnam-
nen» samt »Bondens arbetsår» (båda i Ytterby förr och nu. En socken-
skildring. 1957. S. 39-48, 357-375), »Något om bygdemål och allmoge-
kultur» (i Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift 1968 s. 48-66) 
samt »Bohuslänsk ordbok. Prov på redigeringen» (1942). I den av Erik 
Abrahamsons avhandling »Västsvenska ordstudier» (1936) föranledda 
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diskussionen deltog han med ett vägande inlägg (i Arkiv för nordisk 
filologi 57, 1944, s. 234-241). 

Erik Larssons arbetsinsatser i institutets och senare arkivets tjänst har 
sålunda kvantitativt varit av imponerande mått. Det utförda arbetets 
kvalitet är genomgående hög. Hans samlingar och ordboksuppgifter har 
från olika håll med rätta fått starka lovord för precision och pålitlighet. 
Erik Larssons arbete präglades av den största flit, noggrannhet och 
oegennytta. De knappa ekonomiska omständigheter vilka institutet stän-
digt fått erfara minskade ej hans intresse för och hindrade icke hans 
medverkan i dess arbete. Till någon fast tjänst åt honom har aldrig 
resurser funnits. Under alla år arbetade han mot ett blygsamt timarvode. 
År 1969 erhöll han Göteborgs och Bohus läns landstings kulturstipen-
dium för sitt mångåriga arbete med utforskandet av bygdemålen inom 
länet. Filosofiska fakulteten vid Göteborgs universitet har hedrat Erik 
Larssons insatser inom dialektforskningen genom att 1964 promovera 
honom till filosofie hedersdoktor. På denna välförtjänta utmärkelse satte 
han det högsta värde. 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg har nu förlorat 
en legendarisk medarbetare och vi, hans gamla vänner och kolleger, en 
vän av ovanligt gedigna kvaliteter. Erik Larsson var en försynt och 
nobel, tillbakadragen och karaktärsfast personlighet, präglad av en still-
sam humor och av förmågan att på ett lågmält men klart sätt framföra sin 
uppfattning. Vi kommer att minnas honom med stor saknad men också 
med glädje och tacksamhet. 

Hugo Karlsson 

SUMMary 

Erik Larsson 1904-1982 
Erik Larsson, Ph.D. honoris causa, and member of the staff of the Institute of 
Dialect, Place-Name and Folklore Research, Göteborg, was bom in Ytterby near 
Kungälv on October 6th 1904 and died there on May 30th 1982. His father was a 
farmer and Erik Larsson spent most of his life in Ytterby, where he had a small 
farm. His formai education was limited to the six years of elementary schooling 
compulsory at that time, but his intellectual qualifications for scholarly work 
were excellent. From 1925 he worked on research into the dialects and popular 
culture of Bohuslän and Dalsland. He began recording the dialect of his home 
parish of Ytterby. From 1930 onwards he made numerous recording journeys for 
the Institute to all the parishes in Bohuslän and the south part of Dalsland. Erik 
Larsson's records dating from the years 1925-75 total almost exactly 175 000 
slips and about 100 manuscripts of different kinds (answers to questionnaires 
from different parishes, observations concerning dialects and place-names, etc.). 
Gramophone recordings of dialects within the investigation area of the Institute 
were staded in 1936 and were carried out to an increasing extent after 1946. The 
majority of the dialect recordings on gramophone discs, around 900 records, and 
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many of the tapes, were made with his assistance. In addition to his collecting 
work, Erik Larsson was also occupied with prepaiing the manuscript for the 
Institute's Dictionary of the Bohuslän dialects. Before his death he was almost 
able to see the completion of section A—H. The value of the dictionary to 
scholarship is very great. Erik Larsson's publications include three papers on 
dialects, place-names and popular culture in south Bohuslän, a preliminary 
edition of the Bohuslän dialect dictionary, and an important contribution to the 
discussion concerning Erik Abrahamson's dissertation "Västsvenska ordstu-
dier". 
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Nils-Arvid BrinOus, Bildlore. Studiet av folkliga bildbudskap. Gidlunds. Sthlm 
1981. 214s., ill. ISBN 91-7021-326-7. 
Intresset för bilder och bildbudskap har under senare år ökat inom etnologin. 
Detta bör delvis ses i samband med ökningen av nutidsundersökningar samt med 
studier av den s. k. populärlitteraturen, där inte minst de massproducerade 
bilderna spelar en betydande roll. Avgörande har också inriktningen på de 
kommunikativa aspekterna inom forskningen varit. 1978 kom konsthistorikern 
Lena Johannessons bok »Den massproducerade bilden», där bl. a. de olika 
tekniker som möjliggjorde massproduktion av bilder samt dessas kommunikativa 
funktion behandlas. 1981 färdigställde Nils-Arvid Bringeus en etnologisk bildstu-
die och myntade samtidigt en ny vetenskaplig term för sina undersökningar: 
Bildlore. 

Redan i bokens inledningskapitel konstaterar Bringeus, att bilder inte innebär 
något nytt forskningsfält för etnologer, men han menar, att med bildlorestudiet 
tillämpas alternativa undersökningsmetoder och nya infallsvinklar på bildforsk-
ningen. För att illustrera detta gör han jämförelser mellan det traditionella 
folkkonststudiet, som han menar var provinsiellt inriktat och huvudsakligen 
behandlade en enda speciell grupp, nämligen »folket», och den internationellt 
inriktade bildloreforskningen, som skär över alla sociala gränser. Till skillnad 
från det historiskt speglande och estetiskt vinklade studiet av folkkonst skall 
bildloreundersökningarna ha ett obeskuret tidsperspektiv, de skall dra fram 
värderingar och hållningar i bilderna och framför allt studera dessa i sina riktiga 
sammanhang, och inte som i analyserna av folkkonst lösryckta från dem. Detta 
menar Bringeus vara de avgörande skillnaderna mellan folkkonst- och bildlore-
studier. Det kan dock ifrågasättas, om det inte i stället är skillnaderna mellan en 
äldre och en yngre forskningsideologi som illustreras. En äldre tids forskning var 
ofta just provinsiell, den sysslade med förkärlek med »folket» (=allmogen), den 
hade historisk inriktning, och studier av föremål skedde oftast lösryckta ur en 
vettig kontext. Bildlorestudiets undersökningsmetoder överensstämmer mer 
med moderna krav vad gäller internationella jämförelser, utvidgade »folk»-
begrepp och anspråk på kontextuell förankring. Dessa nya inriktningar är dock 
ingalunda begränsade till bildloreforskningen utan gäller etnologin i stort. 

Kommunikationsbegreppet har blivit något av ett honnörsord inom etnologin 
under senare år. Bringeus pläderar också ivrigt för ett kommunikativt perspektiv 
på bilder, dvs, han vill klarlägga vilka budskap bilder vill och lyckas överbringa 
till betraktarna. Han påpekar mycket riktigt, att bilder bör avläsas på samma sätt 
som texter, intervjuer och föremål. Bilder idag har, säger han, ett »brett funk-
tionsspektrum», medan äldre tiders bildbudskap kan indelas i religiösa, mora-
liska och sociala. Han ger många goda exempel på vad han avser med denna 
indelning. Vid genomgången av bildernas moraliska budskap har han dock 
väsentligt försummat att framhålla vilken enorm betydelse bilderna kunde ha ur 
just moralisk—uppbygglig synpunkt. Bilder och bildbudskap förstods även av den 
del av befolkningen som inte var läskunnig, och denna del var inte ringa ens 
under 1800-talet. På samma sätt som man med de masspridda skillingtrycken 
kunde föra ut bekväma ideer och ideal som inte var av omstörtande karaktär, 
kunde man med bildens hjälp inpränta bestående samhällsvärden från producen- 
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ternas sida. Detta vidrör författaren, men han betonar inte tillräckligt betydelsen 
av moraliska bilder för »folkets» fostran. 

BrinOus diskuterar också hur bildens struktur hänger samman med dess 
funktion. Han tar som exempel dalska kontra sydsvenska bonader. Dalmål-
ningarna var ofta enepisodiska, medan deras sydsvenska motsvarigheter var 
långsträckta och flerepisodiska. Detta hängde samman med hur de väggar såg ut, 
vilka bonaderna skulle pryda. Dalmålarna infogade sina alster på väggfälten 
mellan stugans fönster, medan de sydsvenska bonadsmålarna hade långa fönster-
lösa väggar till sitt förfogande. Ett annat exempel på hur struktur och funktion 
hänger samman finner BringUs i de s. k. kontrastbilderna. Här nämner han 
bilder av typen Spara och Slösa, vilka genom att ställa upp kontraster lär ut, hur 
väl det går för den flitiga och sparsamma, och hur illa det kan sluta för den, som 
slösar och har dåliga vanor. 

En stor del av BrinOus framställning ägnas åt intressanta frågor kring förän-
dring, manipulation, stabilitet och variation av bilder. Författaren ger belysande 
exempel på hur man kunnat tradera ett motiv under mycket lång tid, och hålla 
det ständigt aktuellt genom smärre moderniseringar. Han visar också hur ett 
motiv, som av publiken anses mycket salongsfähigt, i en annan tids ögon kan 
uppfattas som synnerligen opassande. Vid dessa resonemang framhålls helt 
korrekt att moderniseringens viktigaste drivkrafter är rent ekonomiska. Produ-
centerna var angelägna om att få sina bilder sålda, och därför ändrade de dem 
efter publikens sociala tillhörighet och smak. Detta fenomen kan lätt iakttagas då 
det gäller massproducerade kistebrev eller skillingtryck, där man ofta använde 
gamla illustrationer, men aktualiserade dessa genom diverse strykningar eller 
tillägg. I detta sammanhang kunde dock författaren ha framhållit, att i skilling-
trycken var texten av vital betydelse för att bilden som ledsagade den skulle 
tolkas rätt. Ofta användes samma illustration till ett bestialiskt mord och en 
drinkares bittra slut. Texten avgjorde då hur bilden skulle avläsas. I vissa fall var 
illustrationen dock av synnerligen underordnad betydelse som budskapsförmed-
lare, som då man illustrerade ett tryck om Lord Nelsons död med en sagoinspi-
rerad jägarfigur! Då var bilden reducerad till enbart dekoration, ett förhållande 
som nog gäller många svenska skillingtryck. 

Bildmanipulationerna exemplifierar BringUs bl. a. med Dässeldorfskolans ro-
mantiserande bilder av svenskt folkliv. Det var vackra skildringar, som illa 
överensstämde med verkligheten, men författaren menar, att dessa förskönade 
framställningar trots allt har stort intresse, då de har mycket att säga om 
människors hållningar och värderingar. Ur kommunikativ synvinkel är de ytterst 
värdefulla, kanske värdefullare än realistiska verklighetsbilder. En modern va-
riant av manipulation är de s. k. bildcitaten, vilka i boken bl. a. representeras av 
den kända jeansreklamen Mona Lee, vilken bygger på da Vincis Mona Lisa, 
samt den norske konstnären Rolf Grovens starkt samhällskritiska affischkonst. 
Han har använt välkända konstverk, som tämligen lätt kan identifieras av 
publiken, men förändrat väsentliga detaljer i dem, så att bilderna försetts med 
nya budskap. Rembrandts berömda anatomilektion har hos Groven betitlats 
»Demonutdrivelsen» och den föreställer en rad norska politiker av både det 
världsliga och andliga ståndet, böjda över en naken flicka. Denna bild, liksom 
flera andra av Grovens, gör ett nästan chockerande intryck, och dess budskap 
bör vara nästan omöjligt att missförstå. 

I avsnittet om bildstabilitet och bildvariation resonerar BrinOus kring motivet 
Käringkvarnen. Han påvisar hur detta motiv, som traderats under lång tid, 
sekulariseras under renässansen, och hur det därmed får en ny funktion. Denna 
specialstudie, som författaren gjort, förtjänar all uppskattning. 
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I bokens sista kapitel gör författaren ett roligt och givande experiment. Han 
låter där fyra olika betraktare analysera ett bildpar, »Ungt fästfolk» och »Familje-
lycka», dvs. två bilder som föreställer livet före och under äktenskapet. Hans 
försökspersoner är en 11-årig skolflicka, en kvinnlig högstadielärare, konstkriti-
kern Bengt Olvång och en etnolog, författaren själv. Tolkningarna av bilden blir 
naturligtvis sinsemellan mycket olika. Skolflickan anlägger mestadels estetiska 
synpunkter, läraren tar avstånd från det äldre sociala system, som bilderna är 
uttryck för, och konstkritikern tolkar bilderna som medel för borgerlig propagan-
da. BringUs menar, att de tre tolkningarna egentligen visar på tre olika världs-
bilder. Som etnolog sammanfattar han slutligen de övrigas tolkningar och ger sin 
syn på bilderna som »en mytbild om mänsklig gemenskap baserad på den 
borgerliga kärnfamiljens känslobindningar». De uttrycker, menar han, den bor-
gerliga människans koncentration på och intresse för familism och hemkänsla 
som en motvikt till livet utanför. Här är BringUs i välkända farvatten, då han vid 
sin egen institution har ett helt projekt där den borgerliga familjen analyseras och 
presenteras. BrinOus konklusion blir, att bildtolkningen säger mer om betrakta-
ren än om bilden. Detta är, åtminstone för en konstsociolog, ingen ny och djärv 
kunskap, men kan möjligen innebära en tankeställare för mången etnolog. 

Bildlore är en välskriven och genomtänkt skildring av det etnologiska bildstu-
diet av idag. För folklivsforskare har den säkert en del att ge, medan konsthisto-
rikerna bör vara välbekanta med det mesta av innehållet. BringUs är som alltid 
vältalig och för pennan med säker hand, men några egentliga metodiska nyheter 
för han inte till torgs. Här och där tar bildanalyserna onödigt stor plats, medan 
mer översiktliga förklaringar och utredande resonemang saknas. 

Bildmässigt och någon gång språkligt har boken sydsvensk slagsida, men det 
stör inte framställningen nämnvärt. Beklagligt är det emellertid att illustratio-
nerna är dåligt återgivna och ibland inte alls kommer till sin rätt. De är också 
genomgående i svart-vitt. Några färgbilder av diskuterade verk hade troligen 
väsentligt kunnat bidra till bokens förskönande, men hade naturligtvis inte 
inverkat på den skrivna texten, vilken ändå får ses som det viktigaste. 

Agneta Lilja 

Summary 
In his new book, Bildlore, Nils-Arvid BringUs wishes to present a new, commu-
nicative view of pictures and picture messages in Swedish ethnological research. 
The book thus contains many analyses of older and more modern pictures, 
where the author has attempted to clarify the messages in them. Among other 
things, he deals with Swedish tapestry painting, but he also takes up trivial art 
such as woodcuts fixed to the inside of chest-lids and chapbook illustrations. The 
book is very weil written and worth reading, but anyone expecting to find any 
real methodical innovations will probably be disappointed. The weakest link in 
the book is unfortunately the illustrations, which are sometimes very poorly 
reproduced. 

Nils-Arvid BrinOus, Människan som kulturvarelse. En introduktion till etnolo-
gin. [Ny, omarbetad och utvidgad uppl] LiberLäromedel. Lund 1981. 247 s., ill. 
ISBN 91-40-30544-9. (Handböcker i etnologi. Red.: Nils-Arvid BrinOus, Sven B. 
Ek, Anna Birgitta Rooth.) 
»Människan som kulturvarelse» av Nils-Arvid BrinOus ingår i den handboks- 
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serie, som redigeras av etnologiprofessorerna BringUs i Lund, Ek i Göteborg 
och Rooth i Upsala. Boken, som väl närmast är att betrakta som en etnologisk 
metodöversikt, kom första gången ut 1976 men föreligger nu i starkt omarbetad 
och utökad upplaga, vilket enbart tycks ha varit den till gagn. Den är som helhet 
bättre strukturerad, och kapitlen verkar vara både mer genomtänkta och välfor-
mulerade än i den äldre upplagan. Författaren har dessutom kunnat tillfoga en 
hel del nya forskningsresultat och litteratur, som kommit ut efter det förra utgiv-
ningstillfället. Påfallande är den roll författarens senaste bok Bildlore och Fryk-
man-Löfgrens Den kultiverade människan tycks ha spelat för framställningen. 

Människan som kulturvarelse är framförallt att anse som en modern metod-
bok, vilken ofta på ett utmärkt sätt sammanfattar etnologins utveckling som 
universitetsämne och forskningsgren. Författaren behandlar de drivkrafter i form 
av ideologier och förgrundsgestalter, som stått bakom disciplinen i Sverige. 
Även om flera viktiga namn glömts bort, är översikten dock god och relativt 
täckande. Boken är avsedd att användas inom undervisningen, och för det 
ändamålet är den säkerligen lämplig, även om den kan förefalla väl avancerad på 
sina ställen. Den förutsätter, åtminstone delvis, ganska betydande förkunskaper, 
men beledsagad av god undervisning bör den få stor användning. 

En av bokens klara förtjänster ur undervisningssynpunkt ligger i det nyskrivna 
kapitlet om teorier och metoder, där författaren presenterar de viktigare forsk-
ningsriktningarna från 1800-talets evolutionism och fram till våra dagars historie-
materialism och strukturalism. Det är ett på många sätt lovvärt avsnitt, särskilt 
då författaren inte nöjt sig med att redogöra för stora män som Tylor, Malin-
owski och IAvi-Strauss, utan också dragit fram yngre och modernare forskare 
och deras insatser. Det är ovanligt i denna typ av vetenskapsteoretiska över-
sikter. Även om man saknar en del namn också här, kan man dock med fog 
påstå, att kapitlet väl tillgodoser kraven på ett bra läromedel. 

Positiva upplevelser erbjuder också kapitlen om kulturella dimensioner, pro-
cesser och system, där BrinOus på många sätt kan sägas ge god hjälp till hågade 
uppsatsskrivare. Han visar här, åtminstone indirekt, hur man kan och bör lägga 
upp sitt arbete, och han varnar för flera av de fallgropar, som lurar på forskarens 
väg. Han bidrar även med värdefulla synpunkter på den centrala begreppsappa-
raten inom både etnologi och antropologi. Det är som helhet god och nyttig 
läsning för etnologistuderande. 

En betydligt svagare länk är kapitlet om källmaterial. Den viktigaste invänd-
ningen kan göras mot de grova generaliseringarna, framförallt vad gäller folkmin-
nesuppteckningarna och de olika traditionssamlande arkivens insamlingsverk-
samhet. Här skisserar författaren en bild, som kanske stämmer bra för Lunds 
del, men sämre för Stockholms eller Uppsalas. Det hade varit tacknämligt, om 
författaren utförligare behandlat arkiven vart och ett för sig, i stället för att rent 
allmänt uttala sig om dem som grupp. Resultatet blir magert, och BringUs 
skapar ringa klarhet i vilket arkiv som egentligen gör vad. Tillfredsställande är 
dock, att författaren inte avvisar uppteckningarnas användbarhet, utan i stället 
inpräntar, hur omistlig källkritiken är, då man har med denna typ av arkivalier att 
skaffa. 

Även i avsnittet om övriga arkivalier, dvs, material som förvaras vid Riksarki-
vet, våra landsarkiv o. dyl., kunde BrinOus ha varit lite mer generös. Nu 
inskränker han sig i stort sett till att omnämna bouppteckningar och kyrkoboks-
material, men han kunde dessutom med fördel ha tagit upp t. ex. domböcker och 
landshövdingeberättelser, vilka utgör inte oväsentliga källor för etnologerna. Det 
kan aldrig nog ofta framhållas, vilka möjligheter som döljer sig i landsarkivens 
material, ett material som tyvärr är både dåligt känt och föga använt av etnologin 
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men som borde beaktas mera. Här missar BringUs chansen att föra fram dessa 
synpunkter. 

BringUs är som alltid mycket måttfull och balanserad i sin välskrivna redogö-
relse. Han för normalt inga resonemang och han polemiserar inte, men det 
förvånar en läsare, när han plötsligt ger sig in på ett nästan tabuerat område — 
frågor kring forntida ursprung i folktraditionen. Denna ömtåliga diskussion, som 
oftast undviks av både etnologer och folklorister, exemplifieras i boken med 
forskningsinsatser, som väl får sägas tillhöra det mer dubiösa slaget. Förfarings-
sättet är anmärkningsvärt, och exemplifieringen borde ha åtföljts av en kort 
förklaring eller åtminstone en litteraturhänvisning. Eftersom boken är avsedd att 
läsas och läras av relativt oerfarna elever, hade det varit särskilt viktigt att 
påpeka, att mycket av diskussionen kring det forntida ursprunget förts på lösa 
grunder. 

Som avslutning innehåller boken termförklaringar. Det är ett lovvärt och av 
eleverna säkert efterlängtat initiativ, men det kan vara vanskligt att på det sätt 
som sker ge vetenskapliga termer en förklaring. Olika skolor och forskare ger 
ofta skilda innebörder åt termer av vilka vissa används mycket snävt eller helt 
förkastas av många. Det finns tyvärr alltför sällan en allmänt vedertagen defini-
tion, vilket väl är en av anledningarna till att man så sällan finner termförkla-
ringar av detta slag. BrinOus, som självfallet är medveten om detta, borde i 
görligaste mån ha anmärkt vem /vilka som introducerat/ använt en term i den 
betydelse den har i översikten. Som förklaringarna nu ser ut, är de i några fall 
tvivelaktiga. En skillingtrycksforskare kan knappast undgå att reagera på defini-
tionen av skillingtryck: »masspridda småtryck, vanligen vishäften, som ur-
sprungligen kostade en skilling». Masspridda småtryck var de förvisso, och visor 
innehöll de ofta (men även prosa), men en skilling var inget ursprungligt pris. 
Tryckformen finns belagd i Sverige sedan 1500-talets slut, men benämningen 
skillingtryck härstammar enligt Bengt R. Jonsson från 1800-talet (1888) och tros 
ha samband med att trycken vid 1800-talets början kostade en eller ett par 
skilling. Det ursprungliga priset, dvs, det före 1776, då skillingen infördes som 
myntenhet, vet man ingenting om. Tennförklaringen är alltså inte korrekt. Den 
är ett bra exempel på hur kinkigt det är att tillfredsställa alla, då man definierar 
en term! 

BringUs är en erkänt skicklig skribent med god behärskning av språket. Han 
lyckas lätt fånga och behålla läsarens intresse. Hans breda och djupa bildning 
visar sig ständigt i framställningen. Människan som kulturvarelse är också en 
synnerligen läsvärd och välskriven bok. Möjligen kan det stöta något, att förfat-
taren ibland alltför ivrigt hänvisar till sina egna forskningar. Han drar också med 
förkärlek fram Lunda-etnologernas insatser, vilka på intet sätt skall ringaktas, 
men han tycks ibland glömma bort, att det finns etnologer även på annat håll. 
Man saknar exempelvis upplysningar om den intressanta forskning som pågår i 
Umeå. 

Agneta Lilja 

SLIMMary 

Nils-Arvid Bring&is' handbook "Man as a Cultural Being" was first published in 
1976, but has been revised and extended in this edition. It is an excellent 
ethnological handbook on method, intended for use in universities. It gives the 
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main features of the growth and development of the discipline, with the emphasis 
on Swedish conditions, and gives many tips and useful information for those who 
are interested in research in the field of ethnology. 

J. K. Chambers & Peter Trudgill, Dialectology. Cambridge University Press, 
Cambridge m.fl. 1980. XIV+218 s., kartor, figurer, litt. (Cambridge Textbooks 
in Linguistics.) ISBN 0 521 22401 2 (bunden) och 0 521 29473 8 (häftad). 
Läroböcker och översiktsarbeten i dialektologi hör inte till vanligheterna, sär-
skilt inte sådana som söker ge en bred skildring av olika infallsvinklar på ämnet 
eller diskutera dialektologins teoretiska status som en lingvistisk deldisciplin. 
Det finns kortare arbeten i uppsatsformat (typ Natan Lindqvists Språkgeografi 
1943 och Karl-Hampus Dahlstedts The Dilemmas of Dialectology 1970) och 
enstaka kapitel i introduktionsböcker i lingvistik, men i övrigt lider de flesta av 
någon form av begränsning. De kan från vår nutida synpunkt naturligt nog te sig 
mer eller mindre föråldrade (t. ex. BrOndum-Nielsen, Dialekter og dialektforsk-
ning 1927, 2 uppl. 1951, Pop, La dialectologie 1950), de kan i första hand vara 
inriktade på ett bestämt språkområde och dess intressenter (t. ex. Dahlstedt, 
Svensk dialektgeografi, 3 uppl. 1972, Goossens, Deutsche Dialektologie 1977) 
eller till en speciell skola inom dialektologin (t. ex. Coseriu, Die Sprachgeogra-
phie 1975, Goossens, Strukturelle Sprachgeographie 1969, Newton, The Genera-
tive Interpretation of Dialect 1972). Mångsidighet och nyanserad överblick kan 
man å andra sidan vänta sig av samlingsverk som Zur Theorie des Dialekts (utg. 
Göschel—Nail—van der Elst, 1976) och Dialekt und Dialektologie (utg. Gö-
schel—Ivk—Kehr, 1980), men sådana är i allmänhet inte lämpliga som läromedel i 
universitetsundervisningen utom på ett mycket avancerat stadium. 

Det är därför med stora förväntningar som man går till läsningen av 
Chambers—Trudgills Dialectology, utgiven i förlagets utmärkta serie av läro-
böcker i lingvistikens deldiscipliner. J. K. Chambers är Associate Professor i 
lingvistik i Toronto och Peter Trudgill Reader i allmän språkvetenskap i Reading. 
Boken är enligt baksidestexten avsedd som en allsidig lärobok i dialektologi inom 
den akademiska grundutbildningen. 

Förväntningarna blir också i stort sett infriade. Författarna ger en både bred 
och på åtskilliga punkter också inträngande behandling av dialektologins olika 
riktningar från 1870-talet till det sena 1970-talet. Man nöjer sig inte bara med en 
ytlig redogörelse för forskarskolor, forskningsföretag och vunna resultat. Teorier 
och metoder problematiseras hela tiden, och påfallande ofta förs resonemang 
och görs påpekanden som också en mer avancerad läsare har stort utbyte av. Det 
genomgående mönstret vid behandlingen av enskilda begrepp, metoder eller 
tankebyggnader är att relatera dem till det vid den aktuella tidpunkten föreliggan-
de forskningsläget, sakligt redogöra för huvudtankarna och därefter diskutera 
svagheter och förtjänster. Förebildligt härvidlag finner jag särskilt kapitlet Dia-
lectology and linguistics. 

Till den pedagogiska klarheten bidrar också rikedomen på exempel och illu-
strationer, på några undantag när belysande och korrekta. Oaktat den starka 
teoretiska medvetenheten kännetecknas framställningen av prisvärd brittisk 
konkretion. Exempelfloran härrör — inte oväntat — i stor utsträckning från det 
anglosaxiska språkområdet, i första hand från England. Men övriga Europa är 
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rikligt representerat, inte minst Skandinavien — Trudgill har förstahandskunskap 
om språkförhållandena i Norge — och det gör naturligtvis boken mer attraktiv för 
en internationell läsekrets. Chambers och Trudgills (hädanefter C-T) stil är både 
klar och njutbar, läsaren känner sig som aktiv deltagare i ett resonerande samtal. 
Till det goda pedagogiska intrycket bidrar också de kommenterade bibliografier 
som avslutar varje kapitel. 

Det forskningsområde som författarna alltså benämner dialektologi är jämfört 
med en äldre uppfattning av ämnets avgränsning mycket vitt. Det innefattar 
förutom den traditionella dialektologin, närmast representerad av dialektgeogra-
fin, också det som på engelska kallas urban dialectology, dvs. sociolingvistiska 
studier av stadsspråk, och det ur denna utvecklade studiet av språklig variation. 
En tredje beståndsdel utgörs av humangeografi, det som i Sverige med en 
vanligare benämning kallas kulturgeografi. Författarna deklarerar: »We conceive 
the confluence of these three streams — dialect geography, urban dialectology, 
and human geography — as a unified discipline» (s. 206). Enhetligheten i ett 
sådant ämne bärs upp av den teoretiska underbyggnad som bestås av variations-
teorin, som i sin tur är ett resultat av att man godtar den lingvistiska variabeln 
som en strukturell enhet i grammatiken. I själva verket överväger författarna 
också variationsteori som en samlande benämning på disciplinen men förkastar 
den som varande alltför bred. Om de associativa banden mellan dialektologi och 
dialektgeografi å andra sidan visar sig omöjliga att bryta, förordar C-T termen 
geolinguistics som en ny och oförbrukad benämning på det nya integrerade 
delområdet av lingvistiken. Även om förbindelselinjerna mellan språklig varia-
tion och geografiska modeller för innovationsspridning och migration tydligt 
uttrycks genom denna term, ger den få eller inga associationer till språkbeteen-
dets sociala aspekter. Dessa framstår dock för C-T som de mest fruktbärande för 
vidareutvecklingen av disciplinen och för möjligheterna att inlemma dess resultat 
i en allmän språkteori. Att man tills vidare stannat för termen dialectology 
hänger säkerligen samman med definitionen av dialekt, varom mera nedan. 

Boken är disponerad i fyra huvudavdelningar och tolv kapitel. Den första 
avdelningen, Background, inleds med ett kapitel som tar upp förhållandet mellan 
språk och dialekt, avhandlar definitionsfrågor och begreppskriterier och diskute-
rar motsättningen mellan verklighetens geografiska och sociala dialektkontinuer 
och taxonomens förkärlek för diskreta enheter. Nästa kapitel är ägnat den 
klassiska dialektgeografin. Till en början ges den junggrammatiska motiveringen 
bakom dialektgeografins uppkomst, vilket blir utgångspunkten för en inledande 
kritisk granskning av dialektgeografins bidrag till språkteorin, ett tema som förs 
vidare i kap. 3. Dessförinnan kommer dock en översikt av dialektgeografins 
historia med en koncentration på de stora nationella projekten i Tyskland, 
Frankrike, Italien, Storbritannien och USA. Ett fylligt avsnitt ägnas den dialekt-
geografiska metodologin, där olika typer av frågor och frågeformulär, olika 
kartläggningstekniker och informanturval gås igenom. För den typiske dialektin-
formanten skapar C-T termen NORM — nonmobile, older, rural male. De meto-
diska begränsningarna i fråga om både stilläge och informanturval och deras 
konsekvenser för materialets representativitet och över huvud dialektgeografins 
relevans för studiet av språklig variation utreds med välkända argument men i 
balanserad ton. 

I kapitel 3 beskrivs som redan antytts olika lingvistiska skolors försök att 
tillämpa sin metodik och sin språksyn på studiet av språklig variation. Slutsatsen 
blir att strukturell dialektologi framgångsrikt kan beskriva dialektala skillnader i 
uppsättningen av strukturella enheter, t. ex. i fonemförrådet, men har stora 
svårigheter med distribution och lexikal förekomst. Generativ dialektologi har 
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den fördelen att den också klarar av distributionella skillnader men olikheter i 
lexikal förekomst bara om dessa är fonologiskt betingade och regelbundna. Det 
rör sig med andra ord om företeelser som t. ex. den oförutsebara kvantitetsvaria-
tionen (i svenskt riksspråk och vissa mellansvenska dialekter) i ordgruppen 
bloss, boss, frossa, mossa, -e, dråse, påse men svårigheten illustreras i boken av 
fördelningen i engelsk engelska mellan la:! och /x/ i ställning framför /0, s, f/ och 
/n, m/ + homorgan obstruent (t. ex. path, maths, pass, mass, plant, ant, sample, 
ample). I kapitlets avslutande del diskuteras så med utgångspunkt i grammatik-
modellens psykologiska realitet möjligheten att konstruera polylektala gramma-
tiker. En knäckfråga är här hur vidsträckt polylektal kompetens man kan förut-
sätta att normala språkbrukare besitter. 

Det sista bakgrundskapitlet har rubriken Urban dialectology och är till upp-
läggningen en parallell till kapitlet om dialektgeografi. Drivkrafterna bakom de 
sociolingvistiska stadsmålsstudiernas framväxt tecknas, och några tidiga under-
sökningar refereras. En central plats i kapitlet intar givetvis Labovs New York-
undersökning. Frågor som rör materialets sociala och språkliga representativitet 
tas upp i tre enligt min mening alltför korta avsnitt (mera härom senare), men det 
relativt sett största utrymmet får genomgången av det kanske viktigaste av de 
nya begrepp som sociolingvistiken införde, nämligen den språkliga variabeln. 
Detta centrala begrepp blir ytterligare belyst i kap. 9; här nöjer sig C-T med en 
preliminär definition och en illustrativ utredning av hur man avgränsar en varia-
bel, vilka metodiska skillnader som föreligger mellan variabler med två och flera 
värden och hur man med olika typer av variabler kvantitativt kan bestämma 
individers och gruppers språkliga beteende. 

Den andra huvudavdelningen avhandlar social variation och upptar kapitlen 
Social differentiation and language och Sociolinguistic structure and linguistic 
innovation. Det första av dessa är en genomgång av sambanden mellan språklig 
variation och olika sociala parametrar som socialklass, situation (eller stil), kön, 
etnisk grupp, socialt nätverk och social ambition. C-T understryker med rätta att 
språksociala skillnader inte är absoluta utan relativa — det rör sig om tendenser 
och sannolikheter — och vidare att även om man före stadsspråksforskningens 
uppkomst var medveten om sociala språkskillnader, så har man nu fått en 
mycket mer exakt och detaljerad kunskap om dem. Den kvantitativa metoden 
möjliggör också precisare jämförelser mellan olika studier och populationer och 
därför en klarare uppfattning av språksociala variationsmönster. I avsnittet om 
stilistisk differentiering följer C-T både Labovs kriterium på stilskillnad, nämli-
gen graden av uppmärksamhet på det egna talet, och hans stilartsindelning. Som 
både Karl-Hampus Dahlstedt och jag själv framhållit i våra bidrag till volymen 
Talspråksforskning i Norden (1982) ger Labovs stilbegrepp en starkt förenklad 
bild av den situationella variationens karaktär och är dessutom egentligen bara 
tillämpligt på fonologiska undersökningar. Olika varianter av uppläsning, särskilt 
ordlistor, tillhör knappast heller talspråket. Det är tacknämligt att författarna 
också ägnar utrymme åt ett par sociala korrelat vars betydelse för individens 
språkliga beteende först på senare tid uppmärksammats. Jag syftar på graden av 
integration i ett socialt nätverk och social ambition. Båda har visat starkt 
samband med graden av anslutning till en lokal språkform; svårigheten är här 
snarast att få ett giltigt och pålitligt mått på social kohesion resp. ambition. 

Kapitel 6 inleds med en genomgång av olika sociala variationsmönster och 
olika typer av variabler med avseende på deras språksociala signifikans i talge-
menskapen. Begrepp som distinkt (sharp) och graduell (gradient) stratifiering 
och uppdelningen av variabler i indikatorer (indicators), markörer (markers) och 
stereotyper (stereotypes) diskuteras. Den sistnämnda kategoriseringen grundar 
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sig på talarnas olika grad av medvetenhet om språkdragens sociala värde och 
yttrar sig som differentierad benägenhet hos variablerna att variera stilistiskt. En 
markör företer både social och stilistisk variation, en indikator bara social. 
Uppdelningen hänger också samman med olika förändringskrafter och -rörelser 
som man kunnat spåra, nämligen det som brukar kallas change from above och 
change from below. Vid studiet av språkförändringar är det dessutom viktigt att 
skilja både teoretiskt och metodiskt mellan verklig tid och skenbar tid. Begrep-
pen diskuteras utförligt i ett senare avsnitt men presenteras här som en inledning 
till studiet av pågående språkförändringar i ett synkront material. Metoden att 
med hjälp av olika åldersgrupper vid ett och samma tillfälle kartlägga språkföränd-
ringar kan användas också i dialektundersökningar med traditionell metod, men 
man måste med denna metod generellt sett se upp med eventuell åldersprogres-
sion i den studerade variabeln, dvs. åldersskillnader som återkommer i genera-
tion efter generation. Några typiska variationsmönster hos ett stabilt språkdrag, 
hos en novation och hos ett utdöende drag visas diagrammatiskt över ålder och 
stilart och kommenteras. Den mycket vanliga tendensen att medelålders perso-
ner talar mest standardspråkligt framhävs klart. Avsnittet Mechanisms of linguis-
tic change åskådliggör de vanligaste socialklass- och könsbetingade mönstren vid 
språkförändringar (socioekonomiska mellangrupper och kvinnor mest aktiva vid 
införande av prestigedrag) och gör läsaren bekant med begrepp som (socioling-
vistisk) hyperkorrektion, öppen och dold prestige. Spännande är det att följa 
olika befolkningsgruppers differentierade och föränderliga förhållande till stor-
samhällets konventionella värderingar och till lokalt eller socialt mer begränsade 
gruppers värderingar och hur detta speglar sig i språkbeteendet. 

I den tredje huvudavdelningens två kapitel, Boundaries och Transitions, står 
den rumsliga variationen och dialektgeografins analysredskap, främst isoglossen, 
åter i intressecentrum. Nyttigt är C-T:s påpekande om den principiella skillnaden 
mellan isogloss och de mönsterbildande isoterm och isobar. Som bekant för-
binder de sistnämnda punkter med samma temperatur resp. lufttryck, medan 
isoglossen ju skiljer två områden som inom sig överensstämmer med hänsyn till 
ett bestämt språkdrag men är sinsemellan olika. Isoglossen skär på det sättet 
igenom ett område som faktiskt är okänt land, och även med den alternativa och 
något precisare tekniken med heteroglosser är precisionen bristfällig i fråga om 
talare i gränsområdet, något som utvecklas närmare i det följande kapitlet. 

Fastän isoglossen som analysinstrument således inte fyller moderna krav på 
exakthet i beskrivningen av språklig variation, har den som bekant genom 
dialektgeografins hela historia varit det viktigaste hjälpmedlet att åskådliggöra 
rumslig språkvariation, och författarna går relativt utförligt igenom olika iso-
glossmönster — virrvarr, solfjäder, gränsknippe, gränsbälte, reliktområde etc. — 
och deras kulturella korrelat. Den för alla dialektgeografer brännande frågan om 
värderingen eller rangordningen av isoglosser, vilken har avgörande betydelse 
för giltigheten av en indelning i dialektområden, diskuteras på ett par sidor, och 
två försök till en sådan rangordning beskrivs. Det ena grundar sig på en språk-
strukturell kategorisering alltefter isoglossens karaktär av lexikal, fonetisk, fone-
matisk, syntaktisk etc. skiljelinje, det andra på lexikala enheters karaktär (dia-
lekt- eller standardord) och förekomst vid en politisk gräns, i det anförda fallet 
den skotsk-engelska. Det är visserligen sant som C-T framhåller att praktiskt 
taget alla försök att gradera isoglosser med hänsyn till deras psykologiska, 
sociala och kulturella betydelse har visat sig fåfänga när de grundar sig på ett 
enda kriterium och när de gör anspråk på mer eller mindre universell räckvidd. 
Inte minst mot de två presenterade försöken kan flera invändningar riktas, vilket 
förf. är väl medvetna om. Men på grund av frågans vikt och dess heuristiska 



Litteratur 253 

värde för förståelsen av dialektskillnader kunde den nog ha fått en något fylligare 
behandling. Jämförd med t. ex. Dahlstedts behandling av ämnet i Svensk dialekt-
geografi ter sig framställningen här tämligen summarisk. 

Det är i de återstående fyra kapitlen som vägar för dialektologins förnyelse 
stakas ut. I det första av dessa, ingående i huvudavdelningen Spatial variation, 
granskas närmare förhållandena i övergångszoner. En av nackdelarna med iso-
glossbegreppet är att det ger intryck av en abrupt förändring på så sätt att alla 
talare på ena sidan gränslinjen alltid säger A och alla talare på andra sidan 
undantagslöst säger B. Samtidigt talar dialektologer emellertid också om över-
gångsområden och dialektkontinua. Detaljerade undersökningar av hur det verk-
ligen ser ut i gränsområden är däremot sällsynta, men här anvisas en metod att 
avslöja verkligheten bakom de schematiska gränser som isoglosser utgör. Genom 
att noga gå igenom materialet till Survey of English Dialects i ett gränsområde i 
fråga om två variabler, kort u i ordgruppen brother, cousin, shut osv, och kort a i 
ord som after, grass, path osv. har C-T kunnat ge en mycket nyanserad och 
komplicerad bild av hur människor vid en språklig gräns anpassar sig till varan-
dra. Man skall observera att materialet består av i regel ett enda belägg per ord 
per informant och att alla informanter är vad förf. kallat NORMs. Inte desto 
mindre kan man förutom rena dialekter och idiolekter (med en gemensam term 
lekter) — i fråga om kort u sådana som i den aktuella ordgruppen konsekvent har 
antingen [u] eller [A] — i en bred övergångszon finna både vad förf, kallar mixed 
(blandade) och fudged (suddiga) lekter. En blandad lekt uppvisar båda ytterva-
rianterna av variabeln, dvs. [u] och [A], medan en suddig lekt förutom endera 
yttervarianten också har en variant halvvägs mellan de två, tecknad [y]. Med 
avseende på frekvensförhållandena mellan varianterna kan man sedan tala om 
nordliga blandade resp. suddiga och sydliga blandade resp. suddiga. I fråga om 
kort a tillkommer en typ, scrambled (hoprörda) lekter som är en kombination av 
blandade och suddiga. Genom fortsatta kartläggningar bör man, menar förf., 
kunna fastställa om dessa olika typer bildar återkommande geografiska fördel-
ningsmönster i övergångszoner. Tyvärr är väl de flesta befintliga dialektsam-
lingar otillräckliga för en så här ingående analys, varför man måste bygga på nya 
fältundersökningar. C-T menar sig i varje fall ha visat att »the isogloss is simply 
inapplicable to the linguistic situation» (s. 142). 

I den fjärde och sista huvudavdelningen, Mechanisms of variation, redogörs 
slutligen för den senaste tidens energiska försök att ge variabiliteten en plats i 
språkteorin och att göra detaljerade sociodialektala studier till en nödvändighet 
för förståelsen av språkhistoriska förändringar, särskilt innovationsspridning. I 
det första av avdelningens kapitel med rubriken Variability avhandlas variabeln 
som en strukturell enhet och vidare presenteras och diskuteras de två framgångs-
rikaste metoderna att representera variabiliteten i en lingvistisk teori, nämligen 
implikationsskalor och variabelregler. 

Till en början avvisas med några välvalda argument påståendena om variation 
som resultat av dialektblandning eller som fri variation. Möjligen kan man tycka 
att kritiken av dialektblandningsteorin skjuter något över målet. Termen dia-
lektblandning användes närmast som ett allmänt begrepp och var i varje fall vagt 
definierad. Som C-T antyder kan vissa variabler få ett eller ett par av sina värden 
(varianter) bestämda av talarnas bekantskap med en annan varietet, och då kan 
man på ett allmänt plan tala om dialektblandning. Men för en strängare analys 
håller inte förklaringen. Alternativet blir då att inkorporera variabeln som en 
strukturell enhet likställd med andra strukturenheter. Förf. framhäver med rätta 
två viktiga omständigheter härvid. Den första formuleras så: »The really radical 
departure from traditional structuralist theories is not in the abstractness but in 
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the fact that variables can only be integrated with other structural units by 
quantification, whereas the venerable assumption of virtually all linguistic theo-
ries has been that structural units are qualitatively distinct from one another» (s. 
147). Den andra är insisterandet på att utomspråkliga parametrar som t. ex. 
socialklass och stil inte bara kan utan måste inlemmas i språkteorin om variabeln 
godtas som enhet och att någon distinktion mellan språldiga och ickespråldiga 
aspekter av variationen inte kan göras. Synpunkten har konsekvenser för formu-
leringen av variabelregler där man hittills mestadels skilt på »variable con-
straints», dvs, språkliga kontextvillkor som tas in i själva regeln, och »input 
constraints», utomspråkliga faktorer. Dessa senare anses då bestämma själva 
frekvensnivån för variationen, medan det inbördes styrkeförhållandet mellan de 
språkliga variabelregulatorerna uppfattas som konstant oavsett t. ex. socialklass 
och stil. Denna uppfattning ifrågasätts med rätta av C-T. 

I fortsättningen går C-T igenom de två modellerna för beskrivning av ordnad 
variabilitet, implikationsskalor och variabelregler, och drar också fram de in-
vändningar som har riktats mot modellerna. Förf. framhåller att båda begreppen 
behöver ytterligare finslipas och att de möjligen kommer att kunna förenas i 
framtiden — deras oförenlighet har i själva verket hittills varit ett avgörande 
hinder för ett mer allmänt accepterande av dem inom språkteorin. I valet mellan 
de två tycks C-T förespråka variabelregeln som det mer lovande tillvägagångs-
sättet, i varje fall är de kritiska synpunkter som förf. påtalar allvarligare i fråga 
om implikationsskalor än om variabelregler. Jag återkommer senare till detta 
avsnitt. 

De två följande kapitlen handlar om olika aspekter på spridning, sociala, 
lingvistiska och geografiska. Man diskuterar här de olika försök som gjorts att 
besvara frågor om vilken social faktor som ligger bakom spridningen av ett visst 
språkligt fenomen, vilka språkliga element som är den huvudsakliga bäraren av 
språkliga nyheter och hur dessa faktorer samverkar med spridningen i det 
geografiska rummet. Avsnittet inleds med en redogörelse för de två metoderna 
att kartlägga språkliga förändringsprocesser, jämförelser i verklig tid och i sken-
bar tid, och med en diskussion av de svårigheter, fördelar och nackdelar som är 
förknippade med dem. Här gör C-T en bedömning som kan diskuteras. Man 
menar att den idealiska metoden att beskriva en pågående förändring i verklig tid 
är att upprepa samma undersökning med samma informanter med ett antal års 
mellanrum. Trots att samplet som C-T erkänner måste ha genomgått smärre 
förändringar i form av informanters avflyttning, död, sociala omflyttningar etc. 
menar de att likheten är tillräckligt stor för att ge tillförlitliga resultat. Men under 
låt oss säga en 20-årsperiod hinner också (lokal)samhället och proportionerna 
mellan dess delgrupper förändras och de ursprungliga informanternas represen-
tativitet har därigenom naggats i kanten. Det idealiska vore i stället en variant av 
det som C-T rankar som det näst bästa: ett nytt, men jämförbart sampel, draget 
enligt samma principer som det första. Jämförelsen mellan de två kohorternas 
språkbruk skulle då ge en bild av språkförändringarnas förlopp på samhällsnivå 
snarare än på individnivå. En utförligare diskussion av dessa frågor finns i 
Thelander 1981. 

Därefter belyses hur olika socialt bestämda grupper kan agera som pådrivare 
av språkliga novationer, exemplifierat med en socialklassbaserad, en könsba-
serad och en åldersbaserad förändring. Man kan möjligen anmärka att alla 
exempel här inte är lika illustrativa. Beträffande t. ex. variablerna (A) och (ö) i 
Belfast, som anförs som exempel på att kvinnorna går i spetsen för en förändring 
i riktning mot standardspråket, är det snarare frågan om en språklig polarisering 
mellan män och kvinnor än om en ensidig förändring på kvinnornas sida. 
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Ökningen (i skenbar tid) av männens andel lokalformer är i varje fall tydligare än 
minskningen av kvinnornas. 

Därefter behandlas frågan om hur språkförändringar kommer till uttryck i 
språkbrukarnas grammatik, dvs, den språkstrukturella aspekten av innovationer. 
Efter att ha avfärdat både strukturalismens och generativismens svar som otill-
räckliga — ingendera ger besked om vad som händer under tiden mellan tillstånd 1 
och tillstånd 2 — demonstrerar C-T den hypotes om förändringsprocesser som 
brukar kallas »lexical diffusion» och som hävdar att ljudförändringar sprider sig 
stegvis genom ordförrådet, från morfem till morfem. Detta är en hypotes som får 
rikligt med empiriskt stöd från dialektundersökningar, och C-T visar med exem-
pel hur en sådan process gestaltar sig i en konkret ordgrupp. Särskilt instruktiv 
är demonstrationen av hur förloppet över tid i de flesta fall tar formen av en S-
kurva snarare än en rät linje. Förändringstakten (eller spridningen genom ordför-
rådet) är alltså väsentligt snabbare under de mellersta stadierna än i början och 
slutet. 

De sociolingvistiska och språkstrukturella aspekterna av novationsspridning 
måste påverka den form som spridningen över det geografiska rummet antar. 
Huvuddelen av kapitel 11 handlar om hur man med tillämpning av kulturgeogra-
fiska spridningsmodeller och karteringstekniker och med kvantitativa metoder 
kan förfina den »endimensionella» bild av rumsliga spridningsprocesser som 
dialektgeografin med sitt begränsade material kunde ge. Med exempel från den 
amerikanska Mellanvästern, Sydnorge och East Anglia i England visas hur 
spridningen av språkliga nyheter huvudsakligen kan ses som en funktion av 
befolkningscentras storlek och av avståndet mellan dem, och C-T försöker 
anpassa sina data till en gravitationsformel som modifierats efter Newtons 
klassiska modell och som använts inom kulturgeografin. Speciellt kartorna över 
Brunlanes i Sydnorge — särskilda kartor för olika åldersgrupper och med »iso-
glosser» som förbinder punkter bebodda av talare med en viss indexsiffra på den 
ifrågavarande variabeln — visar vilken detaljerad information om spridningsför-
lopp som kan representeras kartografiskt. Till en diskussion av den kulturgeogra-
fiskt inspirerade förklaringsmodellen återkommer jag senare. 

Det avslutande tolfte kapitlet består av några framtidsblickar och reflektioner 
om integrerandet av dialektgeografi, sociolingvistik och kulturgeografi. 

Som förhoppningsvis framgått av referatet är Chambers—Trudgills Dialecto-
logy konstruktivt nydanande vad gäller dialektologins problem och framtida 
forskningsinriktning. Men i ett par hänseenden är den helt traditionell. Den är 
som den klassiska dialektologin till alldeles övervägande del inriktad på fonologi 
och ordförråd, morfologiska fenomen dyker upp ett par gånger, medan syntax 
och semantik nästan helt lyser med sin frånvaro. Inte heller nämns dialektal 
variation i t. ex. intonation, röstkvalitet eller pragmatik. Det är visserligen sant 
att denna uppläggning i huvudsak speglar dialektologins hittillsvarande inrikt-
ning, men det förekommer dock en inte oansenlig forskning inom de nämnda 
områdena, och detta kunde i varje fall ha nämnts. Framför allt kommer denna 
forskning med nutida analysmetoder att kunna utvecklas, även om inte fenomen 
på alla lingvistiska nivåer lika lätt låter sig kvantifieras. 

En aspekt av dialekt- eller variationsforskning som inte alls berörs är den mer 
språksociologiska som avser olika varieteters användningsområden, särskilt dia-
lekternas kommunikativa och sociala funktion i det moderna samhället. Varie-
teters domäner förändras över tid, liksom deras strukturer, och deras plats i ett 
samhälles språksociala system kan också ha betydelse för deras form. Något 
som otvetydigt spelar stor roll för både varieteters fortlevnad, enskilda varian-
ters frekvens och novationers spridning är språkbrukarnas attityder till dessa 
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fenomen. Förutom omnämnandet av stigmatisering, öppen och dold prestige i 
kapitlet om sociolingvistisk struktur och språkförändringar finns ingen hänvis-
ning till den nu rätt omfattande forskningen om språkattityder. Denna är särskilt 
relevant för förståelsen av språklig variation, och trots att tyngdpunkten i boken 
ligger på variationens lingvistisk-strukturella aspekter, så efterlyser man ett mer 
energiskt försök att ge de socialpsykologiska faktorerna en markantare plats i 
problemkomplexet. 

Det är givet att i en översiktlig lärobok av detta slag framställningen många 
gånger måste bli förenldad och att specialisten lätt kan hitta formuleringar som 
han skulle vilja ha mer nyanserade. Ett sådant fall är t. ex. när C-T framställer 
förhållandet mellan ett språk och en dialekt som en fråga om autonomi och 
heteronomi och säger att klassificeringen av en varietet som autonom eller 
heteronom endast är resultatet av politiska beslut. Vad som sker vid en varietets 
övergång från heteronom till autonom är enligt C-T att »the linguistic forms will 
not be new, of course, simply their characterisation as forming an independent 
language» (s. 12). Bland det viktigaste som sker när en varietet rar status som 
eget språk är det medvetna arbetandet på dess form och ordförråd, dvs. kodifie-
ring och utbyggnad, i syfte att ge det nya språket en tydlig egen identitet klart 
skild från besläktade och strukturellt likartade språk. En sådan varietets auto-
nomi »has to be worked on» (Fishman 1971: 230). Benämningen Ausbau-sprache 
tar just sikte på detta förhållande. 

Men jag skall inte uppehålla mig vid liknande förenklingar och generaliseringar 
— de är närmast ofrånkomliga i arbeten av detta slag — utan i stället ta upp ett par 
punkter som jag finner mer värda att diskutera. För att inse den ämnesmässiga 
omfattningen av Dialectology måste man ha klart för sig vad C-T avser med 
termen dialekt. Självklart menar förf, som varje annan förnuftig lingvist att 
termer som dialekt och andra inom samma fält som språk, varietet, sociolekt, stil 
inte är annat än pedagogiskt motiverade etiketter, klistrade på arbiträrt avgränsa-
de utsnitt av ett kontinuum vilka man i något speciellt syfte vill betrakta som en 
enhet. Men C-T:s användning av dialect är inte alldeles klar. Man menar att det 
är praktiskt att betrakta dialekter som underarter av ett språk trots gränsdrag-
ningssvårigheterna mellan dessa storheter. Förhållandet dem emellan framställs 
som en fråga om autonomi och heteronomi. Samtidigt sägs emellertid att också 
den standardiserade formen av ett språk är en dialekt — »standard English, for 
example, is just as much a dialect as any other form of English» (s. 3). Men det 
politiska beslut som upphöjer en språkart till ett autonomt språk manifesterar sig 
ju för språkets del främst i standardisering. Ett standardspråk kan inte vara både 
dialekt och språk, och jag tror inte det går att i längden hävda att standardeng-
elska är en engelsk dialekt. Det finns också formuleringar i boken som visar att 
C-T i själva verket ansluter sig till den gängse distinktionen mellan dialekt och 
standard, t. ex. »The third subtype ... has the standard item as weil as a dialect 
item ...» (s. 117). 

En annan i brittisk lingvistik gängse distinktion som bereder vissa svårigheter 
både för förf, och läsarna är den mellan dialect och accent. Accent avser en 
varietet som skiljer sig från andra fonetiskt eller fonologiskt, medan olikheterna 
mellan dialects dessutom måste vara grammatiska eller lexikala. C-T medger 
dock att distinktionen inte är särskilt tydlig och att termerna inte brukar hållas 
systematiskt åtskilda, och de själva gör det inte heller konsekvent. Oftast tycks 
dialect helt enkelt användas synonymt med variety, vilken term också flitigt 
nyttjas. Det lyckligaste för den moderna variationsforskningen vore om man 
kunde ena sig om variety (sv. varietet) som en neutral term för varje urskiljbar 
språkart oavsett indelningsgrunden och den språkliga nivå skillnaderna manife- 
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sterar sig på. Sedan kunde man alltefter det perspektiv man anlägger på variatio-
nen tala om olika varieteter som dialekter, sociolekter, sexolekter (?), stil eller 
register. Även om den oklarhet man kan finna i användningen av begreppet 
dialekt inte ställer till något större trassel för läsaren, hade det nog varit till fördel 
om C-T vågat ta steget fullt ut och stannat för varietet som huvudterm och 
benämnt forskningsfältet variationsteori. 

Ett annat viktigt begrepp där man finner en likartad svävning i användningen 
är variabel. Vid presentationen av begreppet (s. 60) sägs att en språklig variabel 
är »a linguistic unit with two or more variants involved in covariation with other 
social and/or linguistic variables». Det är visserligen sant att språkvariabeln i 
praktiken nästan alltid samvarierar (mer eller mindre tydligt) med sociala eller 
andra språkliga variabler, men som definition är formuleringen väl sträng. Man 
kunde nöjt sig med den inom samhällsvetenskap och matematik gängse, nämli-
gen 'en storhet som kan anta olika värden inom ett visst intervall'. Då utesluter 
man inte möjligheten av fri eller i varje fall mindre tydligt systematisk variation. 
Det är vidare absolut riktigt att språkvariabler kan betraktas som »socially 
different but linguistically equivalent ways of doing or saying the same thing» 
men en överdrift att påstå att de »occur at all levels of linguistic analysis» (s. 60). 
Det semantiska identitetskriteriet är ofta otjänligt i fråga om ordvariation och 
annan syntaktisk variation än den allra enklaste. Det senare erkänner också C-T 
vid omnämnandet av ett syntaktiskt drag statt i förändring. En av de obesvarade 
frågorna om den språkliga variabeln är just hur vitt dess tillämpningsområde är, 
och detta borde ha framkommit. 

Allvarligare förvirring tycker jag dock uppstår av att C-T vid upprepade 
tillfällen använder variable i stället för variant. Jag kan i varje fall inte tolka 
följande och liknande yttranden på annat sätt än att en förblandning skett: »The 
drawing of an isogloss on a map clearly implies that one variable gives way to 
another variable at some particular point in space» (s. 126). Det område vars 
språkliga system man i dylika fall vill beskriva måste vara hela den kartlagda 
regionen, inom vilken man finner både konstanta och variabla språkdrag. Vad 
man med den dialektgeografiska metoden markerar som en isogloss är den linje 
vid vilken en variant av en variabel avlöses av en annan variant. Däremot kan 
man säga att ett språkdrag upphör att vara en variabel vid en viss punkt i det 
geografiska eller sociala rummet och övergår till att vara en konstant (fonem, 
morfem). Likaså blir åskådliggörandet av implikationsskalor oklart av samma 
anledning (»a speaker can either have (+) or not have (0) a variable» (s. 150)). 
Oklarheten yttrar sig också i att man säger att lekter kan skilja sig åt »with 
respect to the frequencies with which one or more variables occur» (s. 155). 
Bakom formuleringen ligger att C-T kallar »final cluster simplification» en varia-
bel med varianterna + och —. Enligt mitt sätt att se är variabeln »final cluster» 
och »simplification» är en variant av den. (Den andra är den ograverade konso-
nantkombinationen.) 

Eftersom jag nu kommit in på avsnittet om implikationsskalor och variabel-
regler vill jag foga några kommentarer till det. Det ges i framställningen av dessa 
två modeller många värdefulla synpunkter. Det gäller t. ex. påpekandet att det är 
svårt att bevisa eller vederlägga att ett implikativt förhållande mellan variabler 
kan vara en artefakt som kan uppdagas i vilken något så när stora korpus som 
helst. Flera studier där variabiliteten ordnats i implikationsskalor bygger nämli-
gen på en samling disparata variabler, och det vore snarast förvånande om inte 
ett urval variabler var inbördes implikativt ordnade. 1 varje talgemenskap är ju 
vissa språkdrag mer stigmatiserade än andra, och det är naturligt om närvaron av 
de förra dragen inbegrep närvaron av de senare. Likaså finner jag välgörande den 
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skeptiska inställningen till den kritik av variabelreglerna som hävdar att det 
direkta återgivandet av sannolikhetssiffror innebär att talarna hela tiden skulle 
föra något slags tyst protokoll över sitt språkutförande som samtidigt styr detta 
och att något sådant vore psykologiskt omöjligt. 

Däremot tycker jag att redogörelsen för de två modellerna i sin helhet är något 
ofullständig vilket får effekten att deras oförenlighet blir en smula överdriven. 
Det är visserligen sant att de flesta implikationsskalor omfattar bara två varian-
ter, kategorisk närvaro eller frånvaro av ett visst drag. Men ingenting hindrar att 
man också räknar med mellanlägen, dvs. frekvensvariation, och det finns också 
studier som arbetar med både tre och fyra olika värden. Var intervallgränserna 
dras är dock fortfarande arbiträrt. Å andra sidan stoppar C-T:s redogörelse för 
olika typer av variabelregler vid den multiplikativa modellen. Sankoff och Rous-
seau, som är de som svarat för det mesta utvecklingsarbetet i fråga om variabel-
regler, har gått vidare. Man har utarbetat en ny modell för sannolikhetsberäk-
ningarna av variabiliteten, den logistiska, och med hjälp av den kunnat arbeta 
vidare mot en integration av de två variabilitetsmodellerna (Rousseau & Sankoff 
1978, Sankoff & Rousseau 1980). Möjligheten att förena implikationsskalor och 
variabelregler är alltså inte fullt så avlägsen som C-T vill göra gällande. 

Ett avsnitt som förf. går väl snabbt över är det som behandlar urval och 
klassifikation av talare och insamlingsmetoder. När det gäller talarurval borde 
man gått mer i detalj beträffande samplingstekniken och berört olika metoder 
som obundet slumpmässigt och systematiskt urval, stratifierat eller ickestrati-
fierat, ett- eller flerstegsurval. Man nämner inte heller de svårigheter som språk-
undersökningars speciella villkor på försökspersonerna i fråga om t. ex. vistel-
seorter medför för informanturvalet. Jag menar också att C-T förringar proble-
met med vägranden — det må vara att det för lingvistiken är mindre än för 
samhällsvetenskaperna, det finns dock. Vägrandena har i flera undersökningar 
nämligen inte varit proportionellt fördelade över de ingående delgrupperna, utan 
det finns en tendens att de är vanligare bland kvinnor, särskilt i lägre socialgrup-
per. Detta kan naturligtvis hänga samman med de vägrande kvinnornas språk 
och deras föreställning om vad som krävs i en inspelningssituation. Viss upp-
märksamhet måste ägnas detta problem vid tolkningen av resultaten. 

Klassificeringen av informanterna i olika undergrupper framställs också som 
mycket problemfriare än vad den är. Låt vara att ålders- och könsindelningen 
inte presenterar några praktiska svårigheter, teoretiska problem finns dock. 
Uppdelningen i olika åldersgrupper är t. ex. oftast helt godtycklig och man har 
nästan alltid anledning att efterlysa dess biologiska, sociala och samhälleliga 
relevans. Jag tycker inte heller att man kan slå sig till ro med den ganska enkla 
socialklasskategorisering som sociolingvister oftast tillämpar under hänvisning 
till att den givit mycket tillfredsställande resultat. Det avgörande måste givetvis 
vara indelningens förmåga att motsvara en social verklighet. En svaghet med en 
social indelning grundad på objektivt mätbara faktorer som inkomst, yrke, 
utbildning etc. är att den speglar storsamhällets dominerande värdeskala och inte 
nödvändigtvis överensstämmer med den sociala klassificeringen i de enskilda 
lokalsamhällena eller med det sociala anseende som de utvalda individerna 
åtnjuter lokalt. Flera osäkra moment skulle kunna anföras. 

Vad så själva insamlingsmetoderna angår tycker jag det är anmärkningsvärt att 
C-T på bara tre rader omnämner de mer sofistikerade inspelningsmetoder som 
förekommer utöver den av Labov modellerade språkintervjun. Det satsas ju f. n. 
energiskt på olika knep att kringgå observatörens paradox som gruppsamtal, 
självinspelningar etc. Något kraftigare genljud borde detta ha givit. För en 
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utförligare diskussion av urvals- och insamlingsfrågor hänvisar jag till Nordberg 
1982. 

Min sista kommentar rör det spännande uppslaget att söka förklaringar till den 
rumsliga spridningen av språknovationer med hjälp av en vidareutveckling av 
den gravitationsmodell som använts inom kulturgeografin. Den vill förklara 
graden av interaktion mellan olika befolkningscentra som en funktion av deras 
massa (= invånarantal) och deras inbördes avstånd. C-T har gjort den modifika-
tionen att de riktat inflytandet, medan grundformeln bara säger något om interak-
tionens intensitet oavsett riktning. Vidare har de infört en faktor S som är ett 
index för i utgångsläget föreliggande språklig likhet. Med ytterligare någon 
justering för det konkurrerande inflytandet mellan olika centra får C-T modellen 
att stämma rätt väl med data. Förf, är försiktiga i sin bedömning av modellens 
användbarhet och är medvetna om dess bristfälligheter men menar att den ändå 
har ett heuristiskt värde, då den genom att peka på bristande överensstämmelse 
mellan förutsägelserna och de faktiska data tvingar forskaren att söka efter andra 
betingande faktorer i spridningen av språkliga nyheter. Modellen tar inte hänsyn 
till kulturella och näringsstrukturella olikheter och därmed inte till statusskill-
nader mellan städer. Ett kulturellt och administrativt centrum har i allmänhet ett 
starkare språkligt inflytande än en lika stor eller större industristad. Det är också 
känt att intensiteten i kontakterna med andra centra är socialt differentierad, 
vilket borde ge olika index för olika socialgrupper. (I en jämförelse mellan 
modellprediktion och faktiskt belagt språk som förf. gör avser f. ö. språkindex 
bara informanter ur arbetarklassen, medan inflytandeindex väl är beräknat på 
hela befolkningen.) Geografer tvekar vidare om de rätta parametrarna för massa 
(befolkningstal, produktions-, konsumtionssiffror, regionens kulturmiljö?) och 
för avstånd (kilometer, kostnad, tid?). I sin konventionella form har modellen 
också utsatts för stark kritik bland kulturgeografer för bristande teoretisk håll-
fasthet och man arbetar på förbättringar eller vänder sig till andra modeller för 
förklaringar till interaktionsflöden. För lingvistikens del är det en fantasieggande 
tanke att kunna förklara och förutsäga språklig påverkan med hjälp av en formel, 
men med tanke på de många frågetecken som ännu finns kring gravitationsmo-
dellen är det kanske något förhastat att ge den så stor plats i en lärobok. 

Ovanstående synpunkter bör inte i första hand uppfattas som negativ kritik. 
Det är ovanligt att läroböcker är så stimulerande och så öppna i sina resonemang 
att de tvingar läsaren till kritiska reflektioner. Att man inte motståndslöst sväljer 
allting hänger också samman med att avståndet mellan forskningens främsta 
frontlinje och samma forsknings omsättande i praktisk undervisning i detta fall är 
så kort. Denna fördel uppväger att allt då inte är lika avslipat och avklarnat. 

Till det goda intryck boken ger bidrar avsaknaden av egentliga tryckfel. Det 
finns emellertid en del skönhetsfläckar i form av omvändningar av konträra 
begrepp, oöverensstämmelser mellan text och illustration och liknande småslarv. 
Eftersom det rör sig om en lärobok, kan sådana ofullkomligheter sätta onödiga 
myror i huvudet på brukarna och jag listar avslutningsvis sådana felaktigheter 
som jag funnit och som kan rättas till i en kommande upplaga. 

S. 7, kartan: Gränsen mellan det nordiska och det finsk-ugriska dialektkonti-
nuet är inkorrekt och tar inte hänsyn till de svenska dialekterna i Finland och de 
finska och samiska i Nordsverige och Nordnorge. 

S. 7: I den exempelmening som i det skandinaviska dialektkontinuet illustrerar 
centralsvenskt talspråk står /myk:at/ — bör vara /myk:2/. I den första exempel-
meningen står /gausabain/, bör i konsekvensens namn vara /gausabain/. 

S. 32, r. 6: Står east midlands, skall vara west midlands. 
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S. 34, r. 18: Står formal contacts, skall vara social contacts. 
S. 82, r. 5: Står increased for all ..., skall vara decreased. (Felet beror 

förmodligen på att indexet konstruerats så att den högsta indexsiffran anger 
högsta grad av lokalspråklighet eller på att '(ng) variable' skall utläsas lig] 
variant'. 

S. 122, r. 1: Står eight, skall vara seven (om kartan s. 121 är riktig). 
S. 132, r. 12 nerifrån: Står front, skall vara back. 
S. 149-150: Så som exemplet är formulerat och tabell 9-1 är uppställd, är det Y 

som implicerar X och inte tvärtom, eftersom Y förekommer endast under 
förutsättning att X är närvarande. 

S. 158, r. 9 nerifrån: Står greater, skall vara smaller. 
S. 172-174: Texten och diagrammen i fig. 10-4 och 10-5 överensstämmer inte. I 

fig. 10-4 skall linjen för åldersgrupp 60+ sluta vid socialklass 4-5 (inga belägg i 
den åldersgruppen i de två högsta socialklasserna). Detta föranleder också 
textändring nederst s. 172. I fig. 10-5 skall den streckade linjen för klass 9 börja 
först vid åldersgrupp 50-59. Däremot skall kurvorna för socialklass 0-1 och 4-5 
börja vid åldersgrupp 60+ och inte först vid 50-59. Ett par av felaktigheterna i 
diagrammen finns redan i förlagan, Labov 1966, s. 340. 

S. 178, 180: Siffrorna på s. 178, r. 3-4 nerifrån och fig. 10-8 s. 180 stämmer inte 
med procenttalen på kartan 8-2, varifrån de hämtats. 

S. 184, r. 7 nerifrån: Står northeastern, skall vara northwestern. 

Trots att vissa invändningar som framgått av det föregående kan riktas mot 
boken och att framställningen i vissa avsnitt kan diskuteras, blir huvudintrycket 
ändå starkt positivt. Boken äger mycket stora pedagogiska förtjänster, och den 
visar framåt mot nya spännande forskningsuppgifter för dialektologin som åter 
kan locka unga forskare till disciplinen. Jag rekommenderar den starkt för 
intagande i kursplanerna för allmän språkvetenskap och, på C-, D- och forskarut-
bildningsnivå, för nordiska språk och engelska. 

Bengt Nordberg 
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SUMMary 

The book under review is designed primarily as a comprehensive textbook in 
dialectology at the undergraduate level. To the reviewer's knowledge, it is the 
first monograph-length attempt to integrate the different scientific approaches of 
dialect geography, urban dialectology and human geography into a unified field, 
here called dialectology but also known as variation theory. The authors' main 
interest is linguistic: in focus are the attempts to make spatial and social variation 
an integral part of linguistic theory. Functional, pragmatic and attitudinal aspects 
of linguistic varieties are almost entirely left out. The book contains chapters on 
the relationships of dialect and language and of dialectology and linguistics, as 
weil as on the history and methodology of dialect geography and urban dialectol-
ogy. Different aspects of social and spatial variation are illustrated and discussed 
as weil as problems of variability and diffusion. 

The reviewer makes a few critical comments on some terminological issues 
and on some questions of judgement. As a textbook in dialectology, however, it 
is innovative and thought-provoking. It is praised for its pedagogical lucidity and 
is recommended for use in the Linguistics, Nordic and English departments at 
Scandinavian universities. 

Arne Johan Gjermundsen, VariasjonsmOnster i Holla-målet. En språksosiolo-
gisk och språkgeografisk undersOkelse. (Norske studiar I. Utgjevne av Norsk 
Målftbrearkiv, Universitetet i Oslo.) Novus forlag. Oslo 1981. 387 s. ISBN 82-
7099-061-2. 
Holla är beläget i sydöstra Telemark (se karta). Det var tidigare en kommun som 
bredde ut sig på bägge sidor om den långsträckta NorsjO. År 1964 lades kommun-
delen sydväst om sjön samman med Lunde till en ny kommun, Nome. Arne 
Johan Gjermundsens bok behandlar nutida dialektvariation i den del av gamla 
Holla som idag hör till Nome kommun. Området är ca 150 km2  stort och bebos 
av drygt 4 000 invånare (uppgiften från 1970). 

Dialektgeografiskt har Holla ett intressant läge i gränszonen mellan Telemark 
och Vestfold. Det gamla Hollamålet har betraktats som övergångsform mellan de 
sydöstra telemålen (i Lunde, BO och Sauherad) och väst-vikvxrska (det mål som 
talas i västra Vika, landet väster om Oslofjorden). Självfallet har det trängda 
läget medfört att dialektnormen i Holla inte heller i äldre tid varit särskilt stabil. 
Också de dialektöversikter som tidigare berört Hollamålet har uppmärksammat 
variationen. Att olika uppgifter om det gamla Hollamålet ibland står i strid med 
varandra vittnar troligtvis också om vacklan i språkbruket. 

Monografiskt är målet i Holla sparsamt behandlat i traditionell dialektlittera-
tur. Ett bidrag till den språkliga bakgrundsteckningen har Gjermundsen själv 
lämnat med sin populärt hållna uppsats Omris's av Holla-målet (1975). 
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Det är inte bara språkligt som Holla bildar ett övergångsområde. Också 
näringsmässigt intar det en mellanställning mellan jordbruksbygderna i norr och 
väster och den expansiva stadsregionen i sydöst (det s. k. Grenland). Själv-
skrivna centra i det senare området är Skien och Porsgrunn, som ligger ung. 30 
km från Holla. Inom Hollas egna gränser finns i mindre format en liknande 
motsättning mellan traditionell jordbruksbygd och industri- och servicepräglad 
centrumkultur. Den går långt tillbaka i tiden, i och med att det här anlades 
sågverk redan i mitten på 1500-talet och järnbruk 100 år senare. Ända från början 
har bruks- (och senare industri-) verksamheten varit koncentrerad till Ulefoss 
(kartan), som med tiden också kommit att fungera som handelscentrum och 
kommunikationsknutpunkt för trakten. Numera utgör tätorten dessutom admini-
strativt centrum för den nybildade Nome kommun. Ulefossbornas andel av 
Hollas hela befolkning var år 1970 mer än 60% och den siffran ökar stadigt. 

Utanför Ulefoss dominerar fortfarande primärnäringarna, jord- och skogs-
bruk, men i synnerhet efter kriget har de fått allt mindre betydelse. Många 
människor har flyttat in till centralorten, medan andra arbetar där trots att de bor 
kvar på landsbygden. Inte så få Hollabor arbetspendlar också in till Skien-
Porsgrunns-området. Av befolkningen i hela Nome kommun (de flesta bor i 
Holla) var år 1970 bara 15% sysselsatta i primärnäringar. Tio år tidigare var den 
andelen 26%. 

Det andra kapitlet i VariasjonsmOnster i Holla-målet ägnar Gjermundsen åt en 
initierad redogörelse för den lokala närings- och befolkningsutvecklingen i under-
sökningsområdet. Det erbjuder intressant läsning och - visar det sig - kunskaper 
som man inte vill vara utan när man tar del av författarens senare förklaringar av 
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den språkliga utvecklingen. Allmänt kan om den här boken sägas att Gjermund-
sen med större framgång än många språksociologer har lyckats integrera de 
bägge leden i ämnesnamnet: språk och samhälle. 

Efter en kort forskningsöversikt preciserar förf. i inledningskapitlet de hypote-
ser han har för sin undersökning. De rör sig i huvudsak på två olika plan. I ett 
större sammanhang gäller frågan i vilken riktning Hollamålet håller på att utveck-
las. Klämt mellan bygdemålen i sydöstra Telemark, stads- och bygdemålen i 
Grenland och den bokmålsnorm som massmedierna i stor utsträckning förmed-
lar, kunde Hollamålet åtminstone i teorin tänkas få sin påverkan från tre olika 
håll. Förf. uppställer som första hypotes att Hollamålet inte längre har »den 
tradisjonelt sterke tilknytninga til målfOra i SOr-Aust-Telemark, men har nxrma 
seg folkemålet i sentrale deler av Grenlands-regionen (Skien-Porsgrunns-områ-
det)» (s. 20). Undersökningen vill på det här planet således i första hand pröva i 
vilken utsträckning ett lokalt stadsmål övar inflytande på dialekter i omlandet. I 
så måtto ansluter sig Hollaundersökningen till Steinsholts (1964 och 1972) och 
Trudgills (1973) kartläggningar av lokalmålens reträtt i Hedrum och på Brunlanes 
(kartan). I bägge de fallen var det närmast från Larvik som stadsmålsimpulserna 
utgick. I omfattning överträffar Gjermundsens undersökning utan vidare Trud-
gins, och jämför man precisionen i analysteknik kommer också Steinsholts 
klassiska studier till korta. 

Hypoteserna på ett lägre plan avser variationsmönstren inom Holla. Hur 
samvarierar utomspråkliga egenskaper med olika talargruppers benägenhet att 
uppta de språkliga novationerna? På basis av egna erfarenheter från Holla och 
resultat av undersökningar av språksocial variation på andra platser antar förf. 
att gamla former används mest av äldre personer, sådana som bor på landsbyg-
den, bönder och män, medan senare inkomna språkformer framför allt gör sig 
gällande hos yngre, personer bosatta i tätort, sådana som är verksamma i 
serviceyrken och kvinnor. Förf. antar vidare att det främst är i en äldre genera-
tion av Hollabor som bosättning (tätort/landsbygd), yrkestillhörighet och kön ger 
upphov till språklig variation. Könsskillnaderna förmodas också vara större 
bland bönder och arbetare än i servicenäringarna, och det är hos de kvinnor som 
är bosatta i tätort som förf. väntar sig att finna den längst hunna övergången till 
yngre språkformer. 

I den här undersökningen är Gjermundsen intresserad av nutida språkföränd-
ring och inte så mycket av enskilda dialektformers ursprung och äldre utveck-
ling. Efter en strukturalistisk analys av fonembeståndet i Holla (kap. 3) anlägger 
han dialektologens traditionella synsätt bara i bokens 4:e kapitel, som behandlar 
telemålens indelning i större dialektfamiljer. 

I den vidare språkanalysen väljer förf. att göra bruk av sociolingvistikens 
variabelbegrepp, dvs, han noterar hur konkurrerande sätt att uttrycka samma 
sak fördelar sig i materialet. Sammanlagt arbetar Gjermundsen med 8 olika 
variabler, vilka alla utom en befinner sig på fonologisk nivå. I samtliga fall är det 
fråga om vokalväxlingar, också när det gäller den icke-fonologiska variabeln. 
Den hänför förf. med rätta till morfologin, eftersom dess distribution är begrän-
sad till pret. av 2:a klassens starka verb, t. ex. brwut—brOyt, med telemålens [xu] 
och de sydöstra stadsmålens [0Y] i växling. 

Variablerna förefaller att vara klokt valda för att tillsammans ge en bild av 
viktiga dialektinfluenser i Holla. Flera variabler utnyttjar en gammal motsättning 
mellan sydöstra Telemark och vikvwrområdet när det gäller utvecklingen av 
fornnorskans korta vokaler i betonad ställning. Holla har i dessa fall rester av 
både åpning (med sitt kärnområde västerut åt Telemark) och lågning (som 
verkat starkast i vikvxrskan). Distinktionen har i dessa termer hävd inom norsk 
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dialektforskning (se Hoff 1981 för en begreppshistorik), men den är för en 
utomstående inte alldeles lätt att få grepp om. I Gjermundsen 1975: 144 förklaras: 
»Åpning går ut på at spesielt gno. kort a og o får en slappere uttale, blir artikulert 
lenger framme i munnen, mens lågning (senkning) vil si at gno. korte vokaler får 
en uttale i målfOra som ligger lågere enn den tilsvarende gammalnorske.» Såväl 
öppnings- som sänkningsprodukterna företer i Holla en vikande tendens och i 
deras ställe tränger de oöppnade, icke-sänkta motsvarigheter in som förf, något 
oegentligt betecknar som »yngre» (sett i ett Holla-perspektiv är de naturligtvis 
det). De öppningsvarianter som tas upp i undersökningen är sådana med e—a 
(t. ex. stebbe 'kubbe'), 	(t. ex. ko(v 'kalv') och 0—å (t. ex. f0(k 'folk'). I 
grova drag har målen sydost om Holla här uttalen a och å, således stabbe, kaN 
och få(k. Som sänkningsfenomen behandlas e—i (t. ex. mett 'mitt', pron.) och 
0—y (t. ex. brOst 'bröst'), men de osänkta formerna (mitt och bryst) hör inte bara 
till det inre av Telemark utan har genom bokmålsinflytande infiltrerat också de 
vikvxrska stadsmålen. De sänkta vokalerna har numera sitt huvudsakliga fäste i 
vissa grenländska bygdemål. Samma relation har också u—o (bukt), men i det 
fallet tycks u-varianten tillhöra telemålen medan o-varianten är genomförd i 
vikvxrskan. En ytterligare variabel som undersökts, slutligen, står mer isolerad. 
Det är fråga om uttalet av den långa vokalen i ord somfc8( 'förskräcklig'. Med 
uttalas sådana ord både åt nordväst i Telemark och i vikvxrskan åt Skien-hållet. 
Bl. a. i äldre Hollamål är uttalet fiq det gängse. 

Sammanfattningsvis är det följande 8 språkvariabler som Gjermundsen har 
undersökt. Den senare formen i varje variantpar är att anse som den yngre i 
Holla: 

variabel exempel variabel exempel 
1. (e—a) stebbe—stabbe 5. (0—å) Mk—fåk 
2. (w—a) ktelv—kalv 6. (u—o) bukt—bokt 
3. (e—i) mett—mitt 7. (8—&) ffi — ft-et 
4. (0-3) brOst—blyst 8. (u-0y) brout—brOyt 
Bokmålsnormen är ofta men inte alltid identisk med den yngre varianten. Vid 
variabel 6 har bokmålsuttalet o men skriften u. Vid var. 7 är »korrekt» bokmåls-
uttal framför r (bar) men 8 framför 1 (fil).  Vid var. 8 har bokmålet ingen av 
diftongvarianterna utan uttal med 0 (br0t). 

Självfallet hade det inte gjort undersökningen mindre intressant om förf. valt 
att studera ytterligare aspekter på den språkliga variationen i Holla än dem som 
har med åpning och lågning att göra. Samtidigt vill jag inte utesluta att introdu-
cerandet av helt andra språkliga variabler kunde ha stört koncentrationen och 
sammanhanget i framställningen. 

Sedan förf, valt och definierat sina språkliga variabler (de flesta har kontex-
tuella begränsningar som jag inte har berört) kunde man vänta att han, enligt 
sociolingvistikens normala arbetssätt, skulle företa inspelningar och i dessa 
lokalisera alla variabelbelägg och beräkna hur varianternas inbördes fördelning 
skiljer sig mellan olika delar av materialet. På den här punkten föredrar Gjer-
mundsen emellertid att arbeta i närmare anslutning till dialektologisk metod. Han 
går igenom ett stort material av inspelningar och uppteckningar från Holla (en 
väsentlig del av detta har han under en följd av år själv samlat in) och registrerar 
alla ord i vilka de uppställda variablerna förekommer. På växlingen (ze—a), 
variabel 2, hittar han t. ex. 112 olika exempel, på växlingen (u-0Y), var. 8, 15 
exempel. Rent synkroniska kriterier på vilka ord som hör till en viss variabel 
tillämpas nu. Gäller det exempelvis växlingen mellan kort i och e är det för 
författarens syfte ovidkommande att e-varianten i de flesta orden historiskt sett 
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har utvecklats ur gammalt i, men att den i några ord är ursprunglig. Villkoret på 
de ord som skall tas med är helt enkelt att det vid sidan av uttalet med e också 
kunnat registreras i-uttal. Bland alla ord som uppfyller sökvillkoren gör förf. 
slutligen ett urval så att något mer än hälften av orden återstår — från 9 på 
(u-0y) till 54 på (x—a). Dessa samlas på ett slags frågelistor som får bilda 
underlag för den egentliga datainsamlingen. 

För den stora intervjuundersökningen väljer Gjermundsen sina informanter 
med målet att stickprovet skall bli representativt för hela den infödda befolkning-
en i dagens Holla, dvs, enligt sociolingvistisk praxis vid surveyundersökningar. 
Samplingförfarandet fyller väl inte de strängaste kraven på slumpmässighet, men 
i det avseendet är förf. i gott sällskap. Skall man ha någon chans att genomföra 
en sådan här omfattande kartläggning på rimlig tid och till rimlig kostnad, får 
man i allmänhet nöja sig med att ha den obundna slumpmässigheten som ett ideal 
att sikta mot och inte som något oeftergivligt krav. Ingenting talar för att 
informanturvalet från Holla skulle ha blivit annat än representativt. Ännu säk-
rare på den saken hade man kunnat vara om förf. analyserat informantbortfallet 
(personer som inte ville ställa upp för intervju och sådana som var oanträffbara) 
under jämförelse med dem som faktiskt medverkade i undersökningen. Jämförel-
sen kunde ha begränsats till lättåtkomliga registerdata (ålder, kön, bostadsort, 
yrke). 

Informanturvalet är stratifierat efter ålder: 10-29 år (yngre generation), 30-59 
år (mellangeneration) och -›-.60 år (äldre generation), samt kön och skoldistrikt. 
Skoldistrikten är 8 till antalet, varav 2 (Vxrket och Sagene) tillsammans bildar 
Ulefoss. Riktmärket var att samla 4-6 informanter i var och en av de 48 
mikrogrupperna (t. ex. yngre kvinnor bosatta i Vxrket). Det lyckades inte alltid 
men avstegen från planen blev obetydliga. Inte mindre än 192 personer deltog i 
undersökningen. Vid en personlig intervju fick allesamman uppge hur de uttalade 
vart och ett av de sammanlagt 260 orden i frågelistan: alltid med den äldre 
varianten, alltid med den yngre varianten eller med bägge varianterna omväx-
lande. Utfrågningen tog mellan 2 och 8 timmar per informant och fördelades 
normalt på flera besök av intervjuaren. Med början i december 1974 utförde 
Gjermundsen på 5 månader detta imponerande insamlingsarbete. 

Utom efter generation, kön och skoldistrikt fördelades informanterna i efter-
hand på yrkeskategorier (bönder, arbetare och »andra» — mest sysselsatta i 
servicenäringar) och bosättningstyp (de som var bosatta i tätort och de som 
bodde på landsbygden). Personer som inte hade eget förvärvsarbete fördes till 
familjeförsörjarens yrkeskategori. Självfallet blev bosättningstyperna starkt 
snedfördelade över skoldistrikt, och yrkeskategorierna snedfördelade över både 
bosättningstyper och skoldistrikt. Alla dessa uppgifter om hur undersökningen 
lades upp och genomfördes finns samlade i bokens fjärde kapitel. 

Huvudpartiet av VariasjonsmOnster i Holla-målet upptar som sig bör resultat-
redovisningen (kap. 5). Den sträcker sig över 200 sidor, fördelade på 8 avsnitt — 
ett för varje språkvariabel. Analysen är kvantitativ och i rediga tabeller och 
vähitade diagram jämförs variabel för variabel ett stort antal olika informantka-
tegorier med avseende på proportionen av äldre och yngre språkvarianter. Alla 
avsnitt är disponerade på samma sätt. Först jämförs de 3 generationerna med 
varandra, sedan kvinnor och män inom varje generation. Så följer spridningsdia-
gram för åtminstone mellangenerationen och den äldsta. I dessa är individuella 
talare inprickade efter sin andel yngre varianter och samtidigt fördelade på 
skoldistrikt och symboliserade av olika tecken beroende på yrke och kön. Den 
enda gång som individuella talare framträder är i spridningsdiagrammen, och de 
utgör ett värdefullt komplement till de medelvärden för större informantgrupper 
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som jämförelserna i övrigt bygger på. Personer som bor i tätort jämförs med 
personer bosatta på landsbygden inom å ena sidan olika generationer — de 
fördelas sedan också på kvinnor och män — å andra sidan olika yrkeskategorier. 
Yrkeskategorierna jämförs därefter inom varje generation för sig och också 
uppdelade efter kön. I speciella tabeller korsar förf. bosättningstyp (tätort/lands-
bygd) med yrke för att utröna vilken av dessa samspelande faktorer som ensam 
förklarar den språkliga variationen bäst. Det sista diagrammet i varje avsnitt 
avser en jämförelse mellan de 8 skoldistrikten. Kommentarer och tolkningar ges i 
anslutning till varje tabell och figur (tyvärr mer sällan på samma sida eller 
uppslag) och avsnitten avrundas med en språkgeografisk översikt och en kort 
sammanfattning av de huvudlinjer som framkommit i avsnittet. 

Det faktum att alla avsnitt är uppställda på samma sätt gör att man som läsare 
har lätt att hitta i framställningen, att man omedelbart kan jämföra resultat från 
skilda variabler och att man mycket snart lär sig att tyda de olika illustrations-
former som utnyttjas. En viss risk ligger det å andra sidan i att läsningen ibland 
kan kännas enformig eftersom inte bara sättet att presentera resultaten är oför-
ändrat från variabel till variabel utan i viss mån också själva variationsmönstret 
(mer om det nedan). Alltsammans gör dock ett mycket gediget intryck och för 
den som vill kontrollera beräkningarna ges i bilagor både de fullständiga frågelis-
torna med svarsfördelningen på enskilda ord och den absoluta fördelningen av 
olika uttalsalternativ på viktigare informantkategorier. Som sista bilaga ingår ett 
ordregister. 

En granskning av frågelistorna avslöjar att det speciellt i den yngre generatio-
nen ibland saknas uppgifter om enskilda ord. Bara en person under 30 år har 
exempelvis uppgivit sitt uttal av ordet kvartil (s. 349), trots att det finns 64 
personer i gruppen. Mycket stort svarsbortfall har också drabbat orden larre (nr 
58), bismer (nr 120), stymper (nr 145), gogla (nr 169), logga (nr 171) och velan (nr 
241). Dessa brister kunde ha kommenterats. En anmärkning av rent teknisk art 
vill jag rikta mot författarens bruk att i många procenttabeller (t. ex. s. 129, 130) 
sätta andelen yngre varianter till 0%, när det helt saknas informanter (och 
därmed variabelbelägg) i gruppen. Här skulle ett streck (—) varit mindre vilsele-
dande. Att procenttal för en viss talarkategori inte uttrycks som medelvärdet av 
ingående individers resp. procentsatser utan baseras på variantfördelningen i 
gruppens samlade beläggmängd leder med den uppläggning som Hollaundersök-
ningen fått inte till några felaktigheter, eftersom alla informanter i de olika 
talargrupperna har bidragit med i stort sett lika många variabelbelägg. Inte på 
något ställe i analysen tillgriper Gjermundsen statistiska test för att pröva tillför-
litligheten i de resultat han får fram. Jag har inte känt det som någon brist. Förf. 
gör sig ändå inte skyldig till övertolkningar. En mer sofistikerad statistisk metod 
efterlyser jag egentligen bara när språkvariationen efter informanternas yrkestill-
hörighet skall mätas mot variationen efter bosättning. Då är författarens metod i 
grövsta laget. Men problemet är först och främst att materialet har mycket 
sparsamt med bönder som bor i tätort och ganska få företrädare för servicenä-
ringarna som bor på landsbygden. 

Om resultaten skall jag fatta mig tämligen kort. I kap. 6, bokens sista, summe-
ras huvudintrycken. I fråga om variationen inom Holla infrias de flesta hypote-
serna. Det är genomgående de äldre informanterna som använder de äldre 
varianterna mest. I den yngre generationen är ofta yngre varianter nästan helt 
genomförda. Där uppvisar talarna inte heller några säkra skillnader mellan olika 
yrkeskategorier, bosättningstyper, skoldistrikt eller kön. Naturligtvis kan den 
slutsatsen inte utsträckas till andra språkdrag än dem som har undersökts. Bara i 
den äldre generationen avviker personer i tätort från personer på landsbygden 
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och då med ett större inslag av yngre former. Den motsättningen finner man både 
hos bönder och arbetare betraktade var för sig. Medan bosättning tycks betyda 
mer än yrkestillhörighet för språkbruket i den äldre generationen är tendensen i 
mellangenerationen snarast omvänd. I en försiktig tolkning ser förf, detta som ett 
tecken på att geografiska språkskillnader är på väg att avlösas av sociala skill-
nader också för Hollas del. I den äldsta generationen är fortfarande skillnaderna 
mellan olika skoldistrikt tydliga. Särskilt påfallande är kontrasten mellan arbetar-
distrikten i Ulefoss (med stor andel äldre varianter) och det traditionella storbon-
dedistriktet Helgja, beläget närmast Skienområdet. En gammal motsättning mel-
lan södra och norra Ulefoss (mellan Verket och Sagene) kan än i dag spåras i 
äldre industriarbetars språk. Överlag är det i bondekåren som generationsskillna-
derna är störst. Mellan bönder och arbetare är det en märkbar skillnad bara i den 
äldre generationen. Kvinnor har i allmänhet anammat yngre former i mycket 
större utsträckning än män — inte sällan ligger de en hel generation före. Kvinnor 
som bor i tätort använder mest yngre varianter men könsskillnaderna är annars 
störst på landsbygden. Det är männen som uppvisar de största generationsskill-
naderna. Förhållandet mellan yrke och kön är oklart men åtminstone i gruppen 
av industriarbetare gör kvinnorna mest bruk av yngre språkformer. Bland perso-
ner sysselsatta i servicenäringar har de yngre uttalsvariantema starkt fäste och 
variationen efter ålder, kön och bosättning är obetydlig inom gruppen. 

Detta är några av Gjermundsens slutsatser om språkvariationen inom Holla. 
Självfallet drar han många fler. En av undersökningens förtjänster är ju att ett så 
stort antal personer har medverkat att man kan göra meningsfulla jämförelser 
också mellan långt underindelade särmängder av informanterna. 

När det gäller Hollas dialektgeografiska orientering blir också hypotesen 
bekräftad. Bara för variablerna 3, 4 och 8 (se schemat på s. 264, ovan) tycks 
också den äldre varianten vara kurant i Holla, ca hälften av informanterna 
uppger att de brukar den. Vid övriga variabler använder ungefär 90% av Holla-
borna enbart det yngre uttalet. Det står alldeles klart att det är de grenländska 
stadsmålsdragen som vinner terräng i området. I den konkurrensen har tydligen 
inte heller avvikande bokmålsvarianter någon genomslagskraft (inte ett enda 
belägg på bokmålsformen av variabel 8, typen bryn, redovisas). Och det språkliga 
avståndet till telemålen nordväst om Holla förefaller att öka — förutsatt förstås att 
inte de i sin tur genomgår en liknande utveckling som Hollamålet. Om det ger 
VariasjonsmOnster i Holla-målet ingen upplysning. Det gör däremot Martin 
Skjekkelands senare undersökning från BO (1980), som metodiskt följer Gjer-
mundsens uppläggning rätt troget och därför ger jämförbara resultat. Till viss del 
har Skjekkeland dessutom studerat samma språkliga variabler (jfr Skjekkeland, 
s. 109). Den bild som framträder av dialektförhållandena i BO är en helt annan än 
den som avtecknar sig i Holla. Bygdemålsvarianter som nästan helt saknas i den 
yngsta generationen i Holla är fullt levande växelformer bland BO-ungdomar. 
Varianter som äldre Hollabor bara använder till 15-20% uppvisar i motsvarande 
generation i BO en bruksnivå på 75-80%. Allt tyder således på att Gjermundsen 
har rätt när han antar att Holla i språkligt avseende är -på väg att förlora 
sambandet med det inre av Telemark. Han menar att Holla i stället deltar i den 
utveckling mot ett regionalt standardmål som är på gång i Grenland. Och 
»folkemålet i Skien-Porsgrunns-området, bymålet, er den regulerende kraft i 
utviklinga» (s. 302). I de befolkningsprognoser för området som har upprättats 
antar man att Grenlandsregionen under de närmaste åren kommer att tillväxa 
högst avsevärt. Det blir intressant att se vilka språkliga konsekvenser det kan 
komma att få. 

Det har varit min avsikt att försöka locka läsare till denna välgjorda och 
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intressanta dialektsociologiska avhandling genom att i det ovanstående ganska 
ingående presentera dess uppläggning och innehåll. Låt mig sluta med att rikta 
några principiella invändningar mot vissa sidor av Gjermundsens metod. 

Att VariasjonsmOnster i Holla-målet har 1981 som tryckår ger en något 
felaktig uppfattning om dess plats i den språksociologiska forskningstraditionen. 
Redan av förordet framgår att boken är en upptryckt hovedfagsavhandling från 
1977 och i litteraturlistan förekommer inga titlar med senare tryckår än 1976. I ett 
ämne som är så nytt och expansivt som språksociologin är 5 år en icke försumbar 
tidsrymd. (En redogörelse för analysmetoder i senare nordisk talspråksforskning 
ges i Thelander 1982.) Det förhållandet att utgivningen av boken har dröjt är å 
andra sidan knappast någonting som författaren kan lastas för. 

Jag menar att man i en undersökning som Gjermundsens bör visa större 
känslighet för naturliga variationsmönster i materialet och inte vara så upphängd 
på i förväg etablerade undersökningskategorier. De kategorier jag då tänker på är 
både utomspråldiga informantgrupperingar som åldersklasser, yrkestyper osv. 
och de språkliga variablerna. Skälen för att man inte skall låsa sig vid på förhand 
uppställda kategorier är å ena sidan att man lätt förbiser eller döljer variation 
inom en kategori eller variation som går på tvärs mot kategoriindelningen, å 
andra sidan att man riskerar att göra sin beskrivning av variationen skäligen 
oekonomisk. Idealet är efter min åsikt att man på basis av den faktiska variatio-
nen i materialet skapar sina kategorier så att de blir maximalt homogena, dvs, på 
ett sådant sätt att de slutsatser man småningom drar om kategorin som helhet 
också har giltighet för alla möjliga delmängder av kategorin, ja t. o. m. för dess 
enskilda element. 

Ett exempel kan klargöra vad jag menar. Variabeln (y-0) testar förf, genom 
att låta informanterna tala om hur de uttalar sammanlagt 30 ord där y och 0 kan 
växla. Han kommer fram till att personer i den yngsta generationen använder 
51% y-former. Vad innebär det? Resultatet skulle kunna bero på att informant-
kategorin sönderfaller i två naturliga talargrupper av vilka en alltid säger y och en 
aldrig y. Det kan också vara så att de 30 orden innefattar en ordgrupp där y är 
obligatoriskt och en annan där y är praktiskt taget uteslutet. Att operera med just 
den uppställda talarkategorin (personer under 30 års ålder) och med ordgruppen 
precis som den föreligger tycker jag är berättigat bara om varje talare använder y 
och 0 ungefär lika ofta vid vart och ett av orden. Ett sådant resultat kan man å 
andra sidan inte få fram med utfrågningsmetoden — då hade man behövt observe-
ra spontant tal. Nu visar en kontroll i frågelistan bak i boken att det här speciella 
utfallet, 51 % y-former, snarast beror på att ordgruppen i det här avseendet är 
heterogen. Vid ungefär hälften av orden väljer 90% av informanterna enbart y-
uttal, vid en tredjedel av orden använder nästan lika många talare enbart 0. 
Variationsmönstret för (y-0) skulle av allt att döma ha fångats bättre om 
variabeln hade delats upp på åtminstone två underklasser. Vad som språkligt 
eller stilistiskt skiljer ordklasserna fick bli en uppgift för den följande analysen. 
Flera andra variabler uppvisar också heterogenitet i variationen. En del av dem 
kunde delas på subvariabler, andra kunde renodlas genom att något enstaka ord 
mönstrades ut ur variabelns domän och variabeldefinitionen gjordes om. Bara 
undantagsvis berör förf, över huvud taget variation mellan ord som tillhör en och 
samma variabel. 

Mer i förbigående vill jag här också ifrågasätta om man bör grunda en varia-
tionsanalys av levande språkbruk på uttalet av en grupp ord utan att hänsyn alls 
tas till ordens varierande bruklighet i löpande tal. De frekvensuppgifter som förf. 
anför är lika mycket påverkade av varje enskilt ord, antingen detta är ett 
pronomen som dyker upp i snart sagt varje yttrande eller en beteckning för något 
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sällan omnämnt jordbruksredskap. Med ett frekvent uttal menar Gjermundsen 
ofta ett uttal som används i många olika lexem. Av det följer att språklig 
förändring och spridning framför allt uppfattas som inomspråkliga fenomen. Ett 
uttal blir emellertid mer frekvent också om en individ allt oftare väljer det i ord 
där han tidigare bara använde det ibland, och om det börjar brukas i mycket 
vanliga i stället för enbart i sällsynta ord. 

I samma mån som analysen kan göras mer precis genom att olika språkva-
riabler delas upp på homogena klasser, så kan beskrivningen göras mer ekono-
misk genom att variabler och variabelklasser som företer likformig variation 
aggregeras till större homogena variabelgrupper. Utan att signifikant information 
gick förlorad skulle de 8 avsnitten i Gjermundsens resultatkapitel troligtvis ha 
kunnat reduceras till något mindre antal, om nämligen de språkdrag som varierar 
på samma sätt slogs ihop och fick sina samband med utomspråkliga faktorer 
redovisade under ett. På det viset förfar faktiskt Skjekkeland (1980) i rapporten 
över BO-målet (se ovan). Möjligen driver han aggregeringen väl långt när han slår 
samman alla sina språkliga variabler (oavsett om de varierar likformigt) och 
tvärsöver jämför fördelningen på gamla bygdemålsformer och yngre varianter 
mellan olika delgrupper av informanterna. Skjekkeland går emellertid i ett senare 
kapitel in på enskilda språkdrag och anger i vilken utsträckning de avviker från 
enhetsmönstret. Med ett sådant redovisningssätt lyfter han över en större del av 
analysarbetet från läsaren på sig själv. 

Vad slutligen informantgrupperingen beträffar så följer Gjermundsen rådande 
praxis inom den tongivande sociolingvistiken. Han jämför olika generationer 
med varandra och olika yrkesgrupper med varandra och olika generationer av 
olika yrkesgrupper osv. Man glömmer som läsare nästan bort att det hela tiden är 
samma informanter som figurerar i tabeller och diagram — bara sorterade i nya 
kategorier. Det har i senare forskning blivit allt vanligare att man försökt vända 
på perspektivet, man väljer att börja med att samla talarna i homogena klasser 
med hänsyn till språkbruket för att först i nästa led karakterisera de uppkomna 
klasserna med avseende på sociala egenskaper. Det är strävanden som jag 
sympatiserar med, men som jag inte finner någonting av i Gjermundsens avhand-
ling. Tyvärr är rådata i bilagorna inte heller redovisade på sådant sätt att man 
själv kan göra sig en totalbild av enskilda informanters språkbruk — sett över alla 
variabler. Det går inte att få bekräftat t. ex. att de 9,6% av informanterna som 
använder det äldre uttalet på variabeln (e—a) och de 9,8% som nyttjar det äldre 
uttalet av (0—å) i stort sett är samma individer, men det vore märkligt om det inte 
förhöll sig så. 

Det som jag har berört senast rubbar inte mitt omdöme om Gjermundsens bok 
som ett ytterst värdefullt bidrag till den vetenskapsgren som förf, själv kallar 
dialektsociologi (andra föredrar sociodialektologi). Att arbetet utlöser en del 
reflexioner om undersökningsmetodik och variationsteori ser jag inte enbart som 
någonting negativt. Jag är säker på att förf. har mycket att ge också för den 
framtida utvecklingen av ämnet. Gjermundsen har med den här boken gjort mer 
än att kartlägga variationsmönster i Hollamålet. Han har, tycker jag, ställt upp 
ett mönster för fortsatt talspråksforskning — inte minst genom sin förmåga att på 
ett kunnigt och balanserat sätt kombinera dialektologiska och sociolingvistiska 
problem och metoder. 

Mats Thelander 
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SUMMary 

In this article is reviewed Arne Johan Gjermundsen's book published in 1981: 
Patterns of varation in the Holla dialect. A sociolinguistic and geolinguistic 
study. The author is Norwegian and the site of investigation, Holla, is a commu-
nity of some 4 000 inhabitants, situated approx. 100 miles south-west of Oslo (see 
map). From the point of view of dialect geography, Holla is situated in an 
interesting position in the border area between Telemark and Vestfold, and one 
of the author's aims in the investigation is to study the direction in which the 
present linguistic development seems to be going. The hypothesis, which is 
confirmed with some emphasis, is that Holla is to an increasing extent losing its 
linguistic connection with Upper Telemark, and is approaching the urban dia-
lects in the east, the impulses coming above all from the nearby towns of Skien 
and Porsgrunn. Another aim of the investigation is to compare in detail different 
categories of informants in Holla with regard to the use of old or new linguistic 
forms. Different generations are compared, also different trades and professions, 
men and women, people living in a more densely populated area and in the 
countryside, and people from different parts of the municipality. Altogether 192 
native inhabitants of Holla have been interviewed. They have all given their 
pronunciation of a large number of words which the author, after thorough 
preparatory studies, chose as samples of interesting vowel variation. While the 
method of collecting is basically that of traditional dialectology, the analysis of 
the linguistic variation follows sociolinguistic practice, with the emphasis on a 
quantitative treatment of the material. The successful synthesis of both dialecto-
logical and sociolinguistic perspectives concerning the problems is one of the 
main merits of the book. The investigation is sensibly planned and clearly and 
carefully accounted for. In spite of a certain amount of criticism of the author's 
analytical tools, the reviewer considers Gjermundsen's work an extremely valu-
able contribution to modern research into colloquial speech. One shortcoming 
which should be mentioned in this context is that the book has a summary only in 
Norwegian. 
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SUMmary 

From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research 1980-81 
The above article gives an aCcount of the principal activities of the institutes of 
dialect and folklore research 1980-81. The detailed official reports from the 
institutes are available in stencil form and can be obtained from the respective 
institutes (for addresses see above). 
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