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Förord 

Den 17-21 augusti 1994 hölls den femte nordiska dialektologkonferensen på Stora 
Brännbo kursgård i Sigtuna, i hjärtat av svensk kulturbygd. Arrangörer var Dialekt-
och folkminnesarkivet (ULMA), Institutionen för nordiska språk och Ordbok över 
Sveriges dialekter (OSD). Den första dialektologkonferensen, år 1978, hade Göteborg 
stått som värd för, 1982 var konferensen förlagd till Vasa, 1986 till Hamar och 1990 till 
Askov på södra Jylland. Dessa konferenser har utvecklats till ett mycket viktigt forum 
för nordiska dialektologer, som redan ser fram emot att träffas nästa gång: i Karis i 
västra Nyland i augusti 1998. 

Konferensen lockade sammanlagt 85 deltagare, förutom från Sverige, från Finland, 
Norge, Danmark, Färöarna och Schweiz. Professorerna Oskar Bandle, Ziirich, och 
Lars Huld6n, Helsingfors, hade inbjudits som plenarföredragshållare. Därutöver hölls 
39 sektionsföredrag, uppdelade på två sektioner. Någon speciell rubrik för konferensen 
hade inte formulerats utan ämnena spände över vida fält, något som torde framgå av 
föreliggande konferensrapport, där 36 av föredragen är tryckta. De ger ett glädjande 
vittnesbörd om bredden inom modern dialektforskning. Varje sektionsföredragshållare 
disponerade 30 minuter inklusive tillfälle till diskussion. Det gav tillräcklig marginal 
för vederkvickelse och förflyttning mellan sektionerna. 

Vid sidan av föredragen innehöll programmet en del sociala aktiviteter, t.ex. en 
kvällspromenad bland Sigtunas ruiner, runstenar och övriga sevärdheter med Marit 
Åhlén som ciceron. Den traditionella halvdagsutflykten gick med buss till Skokloster 
och därefter till Uppsala universitet, där rector magnificus Stig Strömholm tillsammans 
med sin hustru Gunilla tog emot och för imponerade gäster förevisade såväl det augs-
burgska konstskåpet som den nyrenoverade, ännu icke öppnade, universitetsaulan. 

Till den avslutande banketten, då Stora Brännbo återigen levde upp till ryktet om 
sitt goda kök, kunde också gäster (t.ex. makar/hustrur/sambor) inbjudas och beredas 
övernattning. Joculatores upsalienses underhöll med gyckel och musik på gamla in-
strument, ett mycket uppskattat inslag. Konferensens nestor, professor Einar Lundeby 
från Oslo, tackade för maten och Lars Huld6n föredrog en i stundens ingivelse skriven 
sonett, som vi inte vill undanhålla läsarna (se s. 11). Efter konferensens slut fanns för 
den som så önskade möjlighet att besöka de båda dialektarkiven i Uppsala. 
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Konferensen hade inte kunnat genomföras utan ekonomiskt stöd från olika håll. 
Arrangörerna tackar därför Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Humanistiska Veten-
skaps-Samfundet, Magnus Bergvalls Stiftelse, Letterstedtska föreningen, Clara Lach-
manns fond och Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Forskningsrådet har 
också bidragit till tryckningen av konferensrapporten. Ett tack vill vi också rikta till 
personalen på Stora Brännbo och till Brann Patentbyrå AB i Uppsala. 

Personligen vill jag tacka Lennart Elmevik, ankare i arrangörskommittén, som varit 
ett stort stöd i utgivningen av denna bok. Också Gerd Eklund och Ingrid Tranehag, 
ULMA, samt Birgit Eaker, OSD, har på olika sätt hjälpt till att föra den i hamn. 

Vi tackar slutligen alla deltagare och framför allt föredragshållarna, som också visat 
prov på stort tålamod; konferensrapporten har dröjt alltför länge. Dröjsmålet har ytterst 
sin grund i Estonia-katastrofen, som inträffade en dryg månad efter konferensen. En av 
tre omkomna ULMA-medarbetare var Margareta Källskog, föreståndare för språkliga 
avdelningen och en klippa i arkivets verksamhet. Hennes initiativrikedom och prak-
tiska handlag var ovärderliga i planeringen av konferensen. T.ex. var det hon som hit-
tade den perfekta platsen för konferensen och det var hon som skötte kontakterna med 
Stora Brännbo Det var i hög grad tack vare Margareta som Femte nordiska dialekto-
logkonferensen blev så lyckad. Vi stannar i tacksamhet inför hennes minne och tilläg-
nar det denna bok. 

Uppsala i november 1996 

Maj Reinhammar 
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Från gryningen tills dagens ljus blev släckt 
flöt våra fäders liv på dialekt. 
Ja, in i natten torde den ha sträckt 
sin verkan, deras sköna dialekt. 

Och ut i dagens språk har mycket läckt 
av deras gamla goda dialekt. 
Vi känner det liksom en ljuvlig fläkt 
av trygghet, att ha deras dialekt 

så nära oss, i våra dagars jäkt. 
När strävan till Europadialekt 
är tidens melodi. Ja, man blir väckt 

till insikt om hur högt vår dialekt 
bör skattas. Så: Vår skål i sekt 
till dem som rett vårt bad i dialekt. 

Lars Hul&n 



Realisering av konsonantsamband 
i vossamålet 
Nokre resultat frå ej sosiolingvistisk gransking i Voss kommune 

Av Gunnstein Akselberg, Bergen 

Innleiing 
denne artikkelen presenterer eg nokre einskildresultat frå eit stOrre arbeid eg held på 

med om sosiolingvistiske Owe i Voss kommune, ein kommune i Hordaland fylke i 
Sorvest-Noreg, ca. 10 mil aust for Bergen. I prosjektet mitt studerer eg korleis ytre 
sosiale tilhove korrelerer med språldege realiseringar. Eg tar utgangspunkt i paradig-
met som dei to sosiolingvistane William Labov og Lesley Milroy arbeider innafor, og 
viser korleis deira tilnxrming kan supplerast med ej fenomenologisk tilnxrming. 

Språklege variablar 
Som språldege variablar har eg valt 11 forskjellige konsonantsamband som er karakte-
ristiske for vossamålet. I denne artiklcelen skal eg konsentrera meg om dei fem mest 
frekvente av desse sambanda: 

-nd, t.d. i land n., realisert som /nd/ el. /n:/ i inn-.  og utlyd 
-1d, t.d. i kald adj., realisert som /1d/ el. k/ i inn- og utlyd 
-m, t.d. i korn n., realisert som /dn/ el./m/ i inn- og utlyd 
-11, t.d. iflell n., realisert som /dl/ el. /1":1 i utlyd 
-ng, t.d. i seng f., realisert som /og/ el. /o/ i inn- og utlyd 

Eg studerer språkleg endring og variasjon, difor har eg registrert både tradisjonelle og 
moderne språ'klege former. I materialet er fordelinga av tradisjonelle former slik ho 
kjem fram i selediagrammet nedafor, fig. 1. Det er dei tradisjonelle språldege formene 
som dominerer materialet både totalt og for dei einskilde konsonantsambanda. Figuren 
viser korleis spreiinga av informantar i % er på fire skåringsintervall. I prosjektet deltar 
til saman 47 informantar. 
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Bruk av tradisjonell og moderne språkform på Voss. 
Prosent tradisjonell form. 
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Fig. 1. Fordeling av informantar i % på fire skåringsintervall (trad. språkformer) 

3. Korrelasjonstilhove i sosiolingvistikken 
3.1. Sosiolingvistisk og vitskapsteoretisk ramme 

Den sosiolingvistiske og vitskapsteoretiske ramma for prosjektet er det labov-milroy-
ske paradigmet, og eit av måla med arbeidet er å problematisera ein av matrisekompo-
nentane i dette paradigmet, den såkalla metafysiske komponenten (Kuhn 1970:184), 
som gjeld den ontologiske modellen om kva for sosiale tilhove som styrer språkleg rea-
lisering. 

3.2. Sosiolingvistiske makrostudiar og nettverksstudiar 

I sosiolingvistikken vert det tatt som eit aksiom at sosiale faktorar av ulikt slag styrer 
språkleg variasjon, og for å forklara språkleg variasjon og endring har sosiolingvistane 
tradisjonelt korrelat språklege variablar med ulike sosiale parameter. William Labov 
meiner at sosiale malcrofaktorar, som fortel om vår sosiale plassering i samfunnet, som 
t.d. klasse, kjonn og alder, styrer menneska sin bruk av språket. Ved å korrelera sosiale 
makrostorleikar med språklege variablar meiner Labov å kunna forklara språkleg 
variasjon. Lesley Milroy supplerer malcrostudiane tu l Labov med mikrostudiar bygde 
på den sosialantropologiske nettverksmodellen (Milroy 1980). Ho prover å kartleggja 
korleis sosiale nettverk korrelerer med fonologiske variablar, og tilforer såleis den 
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metafysiske komponenten i paradigmematrisa eit interaktivt perspektiv som ikkje finst 
hjå Labov. 

4. Fenomenologisk tilnxrming i sosiolingvistikken 
4.1. Fenomenologi og sosiolingvistikk 

Bak forskingsprograrnma tu Labov og Milroy ligg det ei forestilling om at medlemane 
av eit språksamfunn deler ei felles evaluering av ulike språklege variablar. Språkbruka-
rane er underlagde dej same språldege normene, og desse vert formidla via sosiale stor-
leilcar. Swrleg har Labov vore opptatt av korleis sosial klasse verkar inn på språkleg 
variasjon. 

I det labovske—milroyske paradigmet meiner eg det kan tolkast inn ei fenomenolo-
gisk forståing. I paradigmet finst det implisitt ei forståing av at det å tilhera ei sosial 
makrogruppe eller ein spesiell nettverkstype, medforer at einskildindividet tolkar eller 
forstår seg sjolv og sin eigen posisjon i samfunnet på ein swreigen måte. Det finst ei 
forestilling om at einskildmennesket eller grupper av menneske oppfattar verda, inldu-
dert språk og språkhandlingar, medvite eller umedvite, på ulike måtar. Det vert difor 
viktig å få fram korleis informantane forstår omverda. 

Eg meiner at menneska sin måte å konstituera livsverda si på, styrer deira bruk av 
språket. Vi konstituerer alle verda på vår eigen individuelle måte, samstundes som vi 
konstituerer sider av tilvxret på same måte som våre medmenneske. Dette verkar inn 
på språket vårt. Min hovudhypotese er at den ufonnelle daglegtalen i ein kvardagsleg 
sosial kontekst blir styrt av korleis vi konstituerer kvardagsverda vår 

4.2. Livsverd og kvardagsverd: Husserl og Luckmann 

Fenomenologien er ein nyttig metode tu å få innblildc i korleis menneska konstituerer 
livsverda si, av di fenomenologen analyserer handlingane våre for å klarleggja korleis 
verda vert konstituert av medvitet vårt. Edmund Husserl, grunnleggjaren av fenomeno-
logien, introduserte lera om at vi alle lever i ei livsverd, die Lebenswelt, som vert 
utgjord av oss alle i fellesskap. Vå're eigne handlingar og vår konstituering av den verda 
vi lever i, tar farge av dette. Den verda vi lever i, blir ei intersubjektiv verd, konstituert 
gjennom samspel og gjensidig korreksjon mellom dej individa som lever i ho. 

Thomas Luckmann, som har arbeidd med fenomenologiske problem i samfunnsvit-
skapane, er opptatt av at mennesket ferdast i fleire verder, «multiple realities», og at 
«the reality par excellence» er «the reality of everyday life» (Berger og Luckmann 
1966:35). Kvardagsverda er ei intersubjektiv verd som individet deler med andre, men 
Luckmann viser oss korleis vi lever i ei felles intersubjektiv livsverd samstundes som 
vi ferdast i ulike subverder, og vi konstituerer alle vår(e) livsverd(er) individuelt. 

Å operasjonalisera fenomenologien er vanskeleg, av di vi ikkje er i stand tu direkte 
å registrera koncis menneska medvite eller umedvite konstituerer livsverda si, men det 
er råd å få tilgang tu l denne konstitueringa på ein indirekte måte. 
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5. Sosiale faktorar 
5.1. Sosiale felt 

Luckmann opererer med omgrepet ' Parallelaktion' (samtale i Konstanz, juni 1992). 
Med dette omgrepet meiner han at mennesket sine 'sosiale aksjonar', dvs. handlingar, 
medvitne og umedvitne, konlcrete og abstrakte, er indirekte uttrykk for dei 'fenomeno-
logiske aksjonane', dvs, dei er 'parallelle aksjonar'. Ved å kartleggja parallelle aksjonar 
eller handlingar får vi innsikt i fenomenologiske tilhove. 

Livsverda eller livsverdene kan m.a. reflekterast i ulike sosiale felt. Ifylgje Pierre 
Bourdieu er vi alle deltakarar i ulike sosiale felt, t.d. kulturelle felt, okonomiske felt, 
vitskaplege felt, religiose felt osv. Denne felt-modellen, i modifisert form, meiner eg 
det er råd å applisera på ulike språksamfunn. Med sosialt felt meiner eg i mitt prosjekt 
'sosiale aktivitetsområde eller sosiale kontekstar som er avgrensa av spesielle hand-
lingar og aktivitetar', innom t.d. kunst, kultur, arbeid, fritid (jfr. Bourdieu, sjå t.d. 
Thompson 1991:14, Broady 1990:270-297). Ved å studera haldningar til og aktivitetar 
i sosiale felt, får vi indirekte kunnskap om korleis menneska medvite eller umedvite 
konstituerer livsverda eller livsverdene sine. 

I sosiolingvistisk samanheng er det viktig å avgrensa sosiale felt som reflekterer 
noko sxreige ved eit spesielt språksamfunn. Eg har avgrensa ei rekkje sosiale felt, både 
tradisjonelle (C, E, H, I og J) og moderne (A, B, D, F, G, K og L), som eg meiner er 
karakteristiske for den bygda eg studerer, og eg har registrert handling i og haldning til 
kvart av desse felta: 

Felt A: Skule og utdanning Felt F: Hotell-, restaurant- og uteliv 
Felt B: Alpint ski-milj0 Felt G: Underhaldning og media 
Felt C: Nordisk ski-miIj0 Felt H: Bondekultur 
Felt D: Musikk (Vossa Jazz) Felt I: Jordbruksarbeid 
Felt E: Folkemusikk og folkedans Felt K: Tertixr arbeidssektor 

I tillegg er det to kontrollfelt: Felt L: Kjonnsroller 
Felt J: Språk 

Bak valet av tradisjonelle og moderne felt ligg den fenomenologiske idéen om at dei 
heimelsmenne som er mest aktive i og som har mest positiv haldning til tradisjonelle 
felt, vil ha ej sterkare 'tradisjonell' konstituering av kvardagsverda, og såleis nytta 
fleire tradisjonelle språldege former enn dei informantane som er mest aktive i og som 
har mest positiv haldning til moderne felt. 

5.2. Nettverk og sosiale bakgrunnsvariablar 

I tillegg til å registrera handling i og haldning til felt har eg registrert informantane sine 
sosiale nettverk, av di ein av hypotesane mine seier at livsverdene våre vert formidla og 
påverka gjennom sosiale nettverk. Informantane er plukka ut ved tilfeldig utval på 
grunnlag av dei sosiale bakgrunnsvariablane kjonn, alder og region. 1 ettertid er det 
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registrert opplysningar om sosio-okonomiske tilhove. Tfi saman dannar desse sosiale 
faktorane den totale ramma som eg gjennomforer den fenomenologiske analysen 
innom. Sjå prosjektmodellen nedafor. 

6. Prosjektmodell 
På grunnlag av dej språklege og sosiale variablane som er presenterte ovafor har eg 
utarbeidd ein prosjektmodell der sosiale bakgrunnsvariablar, sosiale prosessvariablar 
(nettverk- og feltvariablar) og språldege effektvariablar er dej sentrale einingane, og 
der kvar av desse sosiale variabelgruppene er ein del av kvar sin språklege relasjon som 
kjem til uttrykk i nivåa 1, 2 og 3 i modellen. For kvar av desse relasjonane er det utar-
beidd forskjellige hypotesar. 

Sosiale 
bakgrunnsvariablai Nivå 1 

     

Nivå 2 
Sosiale 
nettverk 

I

(prosess) 

 

  

  

 

Sosiale 
f e I t 

 

Nivå 3 

      

(prosess) 

Fig. 2. Balcgrunnsvariablar, prosessvariablar og effektvariablar 

Språkleg 
realisering 

(effekt) 

Eg har i denne artikkelen valt å illustrera den fenomenologiske tilnwrininga med 
utgangspunkt i ein hypotese for relasjonen mellom sosiale felt og språklege variablar, 
av di det er denne relasjonen som lenast kan lausrivast frå den totale fenomenologiske 
ramma til prosjektet. 

7. Einskilde resultat 
Hypotesen som gjeld relasjonen sosiale felt : språklege variablar, og som skal testast 
mot tendensen som finst i materialet, er som fylgjer: 

Tradisjonelle språkformer vii samsvara betre med dej tradisjonelle sosiale felta C, E, 
H, I, og J enn dej moderne sosiale felta A, B, D, E G, K og L. 



18 	Gunnstein Akselberg 

På grunnlag av opplysningar om handling i og haldning til sosiale felt og opplysningar 
om bruk av tradisjonelle språklege former, er det gjennomfort ein regresjonsanalyse for 
kvart av dei tradisjonelle og moderne felta. Som eksempel på det tabellmaterialet som 
ligg til grunn for tabelltolkingane, viser eg nedafor den regresjonstabellen som syner 
tendensen i materialet for det moderne feltet B. Tabellen gjeld handling i feltet. For 
kvart av dei andre felta finst det tilsvarande tabellar. 

Tabell 1. Handling i moderne felt. Felt B. Regresjonstabell 

Avhengig: V159 	TRA_PR_A: 

Prediktor B Beta T Sig. T 

V211 Aldersgr. 1960-73 -39.6589 -0.7756 -3.9206 0.0005 
V210 Aldersgr. 1940-59 -15.3784 -0.2768 -1.6161 0.1132 
V8 	Alpint -5.8044 -0.1167 -0.9457 0.3501 
V209 Aldersgr. 1915-39 -0.1252 -0.0021 -0.0132 0.9896 

Konstant 	84.53 

Multippel R 	0.75425 F-verdi 13.86 
Multippel 11 	0.56889 F-sign. 0.0000 
Justert IC 	0.52783 

Gyldige enheter 	47.00 

I regresjonstabellen ovafor, som er ein slags korrelasjontabell, er det korrigert for 
aldersgruppe, slik at informantane sin eigen alder ikkje skal verka inn på resultatet. 
Kolonna B viser kor mykje prediktor, Handling i sosialt felt, merkt v8, verkar inn på 
bruken av tradisjonelle språkformer. Variabelen Handling i sosialt felt, som er predik-
tor, skal altså sjåast i samanheng med dei tradisjonelle språklege formene, som er den 
avhengige variabelen. 

B kan ha plussverdi eller negativ verdi. B viser den innbyrdes samanhengen mellom 
variablane. Negativ verdi viser tendens til fallande språkleg tradisjonsprosent for 
aukande aktivitet i feltet. Når ein variabel berre har to verdiar, deltaking eller ikkje del-
taking i feltet, slik som feltvariabelen her, viser B avstanden i prosent for språklege for-
mer mellom dei informantane som har svara stadfestande på prediktor i klove til dei 
som har svara nektande. Positiv B-verdi viser altså tendens til aukande språkleg tradi-
sjonsprosent for aukande aktivitet i feltet. 

I tabellen ovafor ser vi at prediktor, v8, Handling i alpint felt, har ein B-verdi på 
—5,8. Dvs, at dei informantane som er aktive i det alpine feltet flyttar i gjennomsnitt 
5,8 prosentpoeng fxrre tradisjonelle språkformer enn dei heimelsmennene som ikkje 
er aktive i dette feltet. Tendensen i materialet stemmer altså med det hypotesen pre-
dikerer. 

Liknande analyse for dei andre felta m.o.t. handling i felta viser at tendensen i 
materialet stor hypotesen i samtlege felt med unntak av det moderne feltet G, Under-
haldning og media. Resultatet tyder forresten på at media har mindre språknivellerande 
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effekt enn ein tradisjonelt har tenkt seg. — For informantane si haldning fil felt er situa-
sjonen ikkje så klar. 

Som Orne på tendensen for handling i dei andre felta tar eg tu l slutt i artikkelen 
med regresjonstabellane for dei tradisjonelle felta I, C og E, og dei moderne felta F, K 
og D. 

8. Avslutning 
Dei einskildresultata som er presenterte her og resultatet frå testinga av dei andre hypo-
tesane i prosjektet, og som eg ikkje har hove fil å presentera i denne artikkelen, viser at 
hovudtyngda av hypotesane mine stemmer med den tendensen som finst i materialet. 

På dei teoretiske premissane som ligg tu l grunn for prosjektet, og på grunnlag av det 
innsamla materialet, er det råd å trekkja den konldusjonen at hovudhypotesen om at 
den uformelle daglegtalen i ein kvardagsleg sosial kontekst blir styrt av korleis vi kon-
stituerer kvardagsverda vår, er gyldig. Prosjektet viser at den metafysiske komponen-
ten i det sosiolingvistiske paradigmet kan tilforast ein fenomenologisk dimensjon som 
ikkje finst i det labov-milroyske paradigmet. 

Den fenomenologiske tilnwrminga på grunnlag av Bourdieu sin kultursosiologi, 
med hovudvekt på sosiale felt, har fungert godt i prosjektet. Sxrleg interessant er det at 
den fenomenologiske tilnxrminga supplerer det interaktive perspektivet som Milroy 
introduserte i sosiofingvistikken. 
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Tabellar 
Nedafor fylgjer regresjonstabellane som gjeld aktivitet i dei tradisjonelle felta C, E og I, og dei 
moderne felta D, F og K. Sjå B-verdien i tabellane for variablane v22, v38 og v55, for dei tradi-
sjonelle felta, og v28, v43 og v79 for dei moderne felta. Jfr. orientering under pkt. 7 ovafor. 
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Tabell 2. Aktivitet i tradisjonelt felt. Felt C 

Avhengig: V159 TRA_PR_A: 

Prediktor 	 B 	Beta 	T 	Sig. T 

V211 Aldersgr. 1960-73 -45.0390 -0.8809 -5.2343 0.0000 
V210 Aldersgr. 1940-59 -15.6750 -0.2821 -1.7242 0.0916 
V22 Am.lang/skiskyt/hopp 8.1497 0.1609 1.4853 0.1448 
V209 Aldersgr. 1915-39 -3.4863 -0.0594 -0.3769 0.7078 

Konstant 	79.64 

Multippel R 	0.76268 	F-verdi 	14.60 
Multippel 12.5_ 	0.58168 	F-sign. 	0.0000 
Justert 1:t 	0.54184 

Gyldige enheter 	47.00 

Tabell 3. Aktivitet i moderne felt. Felt D 

Avhengig: V159 	TRA_PR_A: 

Prediktor B Beta T Sig. T 

V211 Aldersgr. 1960-73 -41.3141 -0.8080 -4.5846 0.0001 
V210 Aldersgr. 1940-59 -15.5399 -0.2797 -1.6844 0.0991 
V28 Går på Vossa Jazz -8.1815 -0.1394 -1.2685 0.2119 
V209 Aldersgr. 1915-39 -1.7081 -0.0291 -0.1850 0.8545 

Konstant 	84.53 

Multippel R 	0.75892 F-verdi 14.26 
Multippel 11 	0.57595 F-sign. 0.0000 
Justert 12 	0.53557 

Gyldige enheter 	47.00 

Tabell 4. Aktivitet i tradisjonelt felt. Felt E 

Avhengig: V159 TRA_PR_A: 

Prediktor 	 B 	Beta 	T 	Sig. T 

V38 Dansa folke-/gammald 20.6449 0.4152 4.3434 0.0001 
V211 Aldersgr. 1960-73 -33.0268 -0.6459 -4.2408 0.0002 
V209 Aldersgr. 1915-39 5.7988 0.0988 0.7243 0.4728 
V210 Aldersgr. 1940-59 -2.1779 -0.0392 -0.2575 0.7981 
Konstant 	63.89 

Multippel R 	0.83437 	F-verdi 	24.06 
Multippel It 	0.69617 	F-sign. 	0.0000 
Justert Ii 	0.66724 

Gyldige enheter 	47.00 
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Tabell 5. Aktivitet i moderne felt. Felt F 

Avhengig: V159 	TRA_PR_A: 

Prediktor B Beta T Sig. T 

V211 Aldersgr. 1960-73 -38.0019 -0.7303 -3.6102 0.0011 
V210 Aldersgr. 1940-59 -17.3059 -0.3102 -1.9175 0.0617 
V43 Ofte ut -9.8130 -0.1832 -1.2684 0.2121 
V209 Aldersgr. 1915-39 -0.8160 -0.0139 -0.0882 0.9306 

Konstant 	84.54 

Multippel R 	0.76567 F-verdi 14.52 
Multippel I2 	0.58624 F-sign. 0.0000 
Justert R< 	0.54588 

Gyldige enheter 	46.00 

Tabell 6. Aktivitet i tradisjonelt felt. Felt I 

Avhengig: V159 	TRA_PR_A: 

Prediktor B Beta T Sig. T 

V211 Aldersgr. 1960-73 -41.2732 -0.8072 -5.2104 0.0000 
V55 PrimxrnEering 15.2665 0.3053 3.2972 0.0024 
V210 Aldersgr. 1940-59 -14.7696 -0.2658 -1.7918 0.0799 
V209 Aldersgr. 1915-39 -0.8755 -0.0149 -0.1043 0.9179 

Konstant 	75.37 

Multippel R 	0.80638 F-verdi 19.52 
Multippel FK 	0.65024 F-sign. 0.0000 
Justert R. 	0.61693 

Gyldige enheter 	47.00 

Tabell 7. Aktivitet i moderne felt. Felt K 

Avhengig: V159 	TRA_PR_A: 

Prediktor B Beta T Sig. T 

V211 Aldersgr. 1960-73 -42.2201 -0.8257 -5.0689 0.0000 
V79 Jobba i tertiwrnwring -12.8002 -0.2355 -2.3907 0.0215 
V210 Aldersgr. 1940-59 -15.8910 -0.2860 -1.8348 0.0732 
V209 Aldersgr. 1915-39 -2.4063 -0.0410 -0.2724 0.7866 

Konstant 	92.21 

Multippel R 	0.78259 F-verdi 16.59 
Multippel R. 	0.61245 F-sign. 0.0000 
Justert I2 	0.57554 

Gyldige enheter 	47.00 





Ordsamlingar på dialekt — roynsler frå eit 
prosjekt 
Av Olaf Almenningen, Oslo 

1 Norsk Ordbok — ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet — der 
eg sjolv arbeider, er kring 450 av kjeldene våre reine målforesamlingar eller utgrei-
ingar om lokale ord og seiemåtar. Kring 300 (75%) av desse att er i roynda dialekt-
monografiar. Dej 150 lokale ordsamlingane som då står att, er oftast ordrike kjelder 
som gjev stort tilfang tu arkiva, reint kvantitativt sett, når dej blir ekserperte. Samla 
utgjer då denne delen av kjeldematerialet til Norsk Ordbok om lag 15% av alt grunn-
lagstilfanget i titteltal. 

Desse ordsamlingane er nokså ulike seg imellom og spreidde utover heile Noregs 
land. Dej fleste kjem nok likevel helst frå bygdelag i Sor-Noreg. Somme er innsamla av 
ein einskildperson åleine, nolcre av fleire i lag, andre att av skuleklassar, kulturorga-
nisasjonar o.l. Ein del slike prosjekt dekkjer heile landsdelar, men vanlegvis femner dej 
om 6n kommune eller eitt bygdelag. Desse ordsamlingane kan variera mykje i storleik 
og omfang, men ordmengda plar stort sett liggja ein stad mellom 1500 og 3 000 ord. 

Saman med ein heimelsmann til Norsk Ordbok frå Sauda har eg sjolv no stått midt 
oppe i arbeidet med ei lokal ordsamling på vel 2 000 ord derifrå dej tre siste åra (Sol-
berg 1994). Ut frå dej roynslene me to gjorde oss her — der me heile tida måtte passa på 
å vera både dialektologar og leksikografar samstundes — vii eg sxrskilt nemna desse 
problemområda: 1) avgrensinga av ordutvalet, 2) valet av oppslagsform, 3) uttalen og 
den grammatiske merkinga og 4) tydinga(ne) og eksempelmaterialet. Eg skal seia litt 
om kvart av desse felta, med utgangspunkt i 13 ulike ordsamlingar som alle er kjelder i 
Norsk Ordbok. 

1. Kva ord skal takast med i ei lokal ordsamling? 
Når ein skal setja saman ei lokal ordsamling, kjem ein fort opp i avgrensingsproblem. 
Kva slags ord fortener ein plass, og kor langt skal ein gå i å ta med allmenne, vid-
spreidde ord som ikkje plent herer heime bene i eitt bygdelag eller einast i 6111 by? 
Dej fleste orda våre gjer jo ikkje det. Dessutan er det slett ikkje så sikkert at eit ord som 
kjennest svxrt lokalt ut, eigentleg er så lokalt når det kjem til stykket. Professor Egil 
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Pettersen droftar dette utvalsproblemet i forordet sitt til Bergensordboken, der han 
mellom arma seier dette: 

Hva skal vi så regne som bergenske ord? (...). Prinsipielt skulle det vare alle ord som blir brukt i 
bergensk, også alle de felles ordene, som nok er de helt dominerende. Men det er ilcke hensikten 
med en bok som denne å ta slike ord med. Skal vi så avgrense oss til ord som Bergen er alene om? 
Det ville gi et magert utbytte. For en stor prosent av de ordene vi kjenner som typisk bergenske, er 
kjent og brukt også andre steder, fOrst og fremst på Vestlandet og i Nord-Norge. Men ord som 
ildce er allment brukt i norsk, som altså ikke hOrer med til bokmålets ordforråd, må få plass i en 
bergensordbok (Pettersen 1991:9). 

Tilhgivet til dej nasjonale skriftmåla våre må såleis ikkje spela noka avgrensande rolle 
for utvalet. Forfattaren skal fyrst og fremst vera trugen mot det lokale målforet og gje 
det rett og rom. 

Hjå Johan Hveding i hans «Håloygsk ordsamling II» frå Nordland og Troms har me 
dertil eit par utvalslcriterium som viser ej noko alma side ved dette problemet. Han 
nemner i forordet desse grunnane til å ta med eit ord i samlinga si: 

* når ordet ikkje er kome med i ordbOker for 
* når eit ord vert brukt i ej anna tyding enn det som tidlegare har vore oppfort 
* når eit ord bene er heimfest tu Sor-Noreg i ordbokene 
* når ordet er allment nordpå, medan det vert rekna for sjeldan i sorluten av Noreg. 
(Hveding 1968:4.) 

Ej sterk og medviten framheving av det nordnorske ordtilfanget er det viktigaste fore-
målet med denne ordsamlinga. Regional sjolvhevding er eit viktig program for forfatta-
ren. Nordnorske dialektord skal lyftast opp på nasjonalt nivå og stå i jambreidd med 
sornorske ord. 

Det er likevel ofte det meir sjeldsynte og sxrmerkte lokale ordtilfanget mange ord-
samlarar vii ta med og visa fram. I ordsamlingane frå dansketida 1450-1814 (jf. Bloch 
1698) var dette mest den einaste grunngjevinga, attåt det å betra kommunikasjonen 
mellom norske bonder og danske embetsmenn. 

Ei kjensle av og redsle for ordd0d, språldeg glOymsle — og gjerne forfall — pregar 
somme av fororda i dialektordsamlingane. I tillegg kjem sjolvsagt viljen til å visa 
språldeg rikdom og fantasi, mot meir moderne einsretting og forflating. I ordtilfanget 
skjer det snogge endringar, der nasjonale, og somtid internasjonale, ord og omgrep 
trengjer ut meir lokale nemningar og uttrykk. Titlane på ordsamlingane kan stundom 
bera bod om dette, som Daniel Dvergsdals «Gamle ord frå Jolster». Han grunngjev sitt 
utval med at 

Siktemålet var å skrive ned ord som er glemde av yngre jolstringar eller i ferd med å verte 
utbytte, i alle fall i skrift. Ein del av desse orda er knytte til gamalt arbeidsliv og gamle skildcar 
(Dvergsdal 1990:1). 
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Og Olav Hetland illustrerer sitt ordsamlingsprosjekt frå Hjelmeland i Ryfylke med 
dette råkande biletet: 

Ordtilfanget i dialekten kan samanlilcnast med eit vatn. Frå bekkjer og elvar får vatnet stadig nye 
tilforsler. Samstundes er det ein jamn straum som renn ut. Det er denne utgåande straumen me tek 
for oss i denne boka (Hetland 1989:7). 

Noko av det same perspektivet har me hatt på Sauda-ordsamlinga g (Solberg 1994). 
Vår heimelsmann hadde lagt mest vekt på den «utgåande» straumen av ordtilfanget i 
bygda. Det «unormale» og «avstikkande», attåt det «utdOyande» og «tapande» har 
altså ein framskoten plass, sxrleg i dei minste samlingane. Noko har det sikkert også å 
seia at mykje slikt ordsamlararbeid ofte er gjort av eldre folk med djupe röynsler frå 
andre tider og samfunnstilhöve enn våre. Dej vii dermed gjeme gje dei yngre gene-
rasjonane forldaringar på somme av dei mest avstikkande orda og uttrykka i heimemå-
let og minna dei om sine eigne språklege roten I större samlingar har også dei vanlege 
allmennorda eit breiare rom, såleis i Donafi 1988 og Paulsen 1981 (jf. litteraturlista). 
Her er det den lokale svipen som det då tel å få vist fram. 

2. Oppslagsforrn 
Dej störste problema med lokale og regionale ordsamlingar gjeld faktisk sjölve opp-
slagsforma. Dette gjeld kanskje sxrleg i Noreg, der me kan velja mellom ymse vadan-
tar av bokmål og nynorsk eller skriva på rein dialekt, men prinsipielt må vel lokale 
ordsamlarar i Sverige og Danmark også gjera visse val her. To hovudlesingar synest 
då å peika seg ut: 

* normert språk (oftast nynorsk i Noreg) i oppslagsforma 
* rein dialekt i oppslagsordet, gjeme så nxr den lokale uttalen som råd 

I arbeidet med Sauda-prosjektet landa me på alternativ 1, altså normerte oppslagsord 
(nynorsk), då med rettskrivingsformer som låg så nxr opptil målföret som råd. Eg skal 
freista å grunngje dette valet her. 

Sidan det er det reint lokale eller regionale som har störst interesse i slike leksiko-
grafiske prosjekt, er det sjölvsagt mykje om å gjera å gje att lokalpreget på så mange 
vis som råd. Orda må presenterast på ein like heimleg måte som dei vert brukte. Og me 
ser då ög at dei som har valt nynorsknormerte oppslagsformer, gjeme går eit godt 
stykke i dialektlei og flyttar ut det nettverket av sideformer som norma har. Stundom 
bryt dei jamvel med rettskrivingsreglane, sxrleg der ordet skil seg avgjerande ut frå 
normalen (t.d. juahus i Sandvik 1986 og 1991). 

Ein skulle i fyrste omgang tru at reine målföreoppslag, attgjevne på ekte dialekt 
måtte vera renaste vegen å gå når det heimlege skal stå i högsetet. Men her stöyter ein 
på vanskar som har med språkvanar og ordbokskonvensjonar å gjera. Folk flest tykkjer 
det er både uvant og vanskeleg å lesa dialekt, også sin eigen. Og for folk utanfrå blir 



26 	Olaf Almenningen 

desse problema berre endå stOrre. Dessutan kjem me opp i mange flokar når me skal 
gje att dialektuttale beinveges i skrift. Skal vokallengd markerast, og korleis skal me 
gje att lange konsonantar og vokalbortfall i innlyd t.d.? Og kva med tonelag, sloyfing 
av konsonantar i innlyd og utlyd, palatalisering, tjulck og tynn 1, cliakritiske teikn ca? 
Og koncis skal skriftbiletet sjå ut? Skal me velja vanlege bokstavar eller lydskrift? Og 
kva for lydskriftsystem skal me i så fall bruka, om me vel den utvegen? 

Dej som har valt denne lOysinga (jf. Hetland 1989, Jenshus 1986, Time 1986 og 
Vere 1993), gjev dermed lesarane sine ein del problem med identifikasjonen av opp-
slagsorda sine. Me må gå ut frå at mange av dei ikkje har nokon avansert språkvitskap-
leg bakgrunn, og dermed er dei lite kjende med dei ulike lydskriftsystema og ein 
uttalerett slcrivemåte. Kva for nolcre ord er rå:din (= roten) og fl:sin (= gisen) hjå Olav 
Sandvik, jeilsle (= gjelda) hjå Gunnar Jenshus eller je:re (= gjerde) hjå Tor Time t.d.? 
Lenare er det sjolvsagt å sjå at beans i Lista-målet (Vere 1993) må vera bedande. 
Andre tider finn ikkje folk eit ord att, fordi det ikkje står på den alfabetiske plassen dei 
hadde venta å finna det (dome: fot for /jot = stygg). Her kan altså eit ord rett og slett bli 
«borte» for lesaren. Det mest positive med denne måten å gjera det på, er sjolvsagt at 
då får orda stå nakne fram — korrekt attgjevne — nett slik dei gjer i lokal målbruk. 

På den andre sida kan ein ikkje alltid venta at lesarane slår opp på alfabetisk rett 
plass stoft om ordet er normert heller (jf. problemet og usemja med skrivemåten av ber-
gensordet tjuaguttlkjuagutt = trave), seerleg viss dei bene kjenner ordet som talemål og 
går ut frå det når dei skal leita det opp. Me kan nemleg i slikt arbeid somtid stoyta på 
ord som ikkje er normerte frå for og dermed vanskelege å identifisera. I arbeidet med 
tilfanget frå Sauda hamna me opp i fleire hovudbrot på dette området (t.d. alinglaging 
= kvalme, hdveitla = naud). 

Det er no ein gong slik at folk flest leitar ut frå norma, mellom anna fordi dei sit 
med eit «tenkt» slcriftbilete inni seg på forehand, i Noreg då bokmål og/eller nynorsk. 
Også frå ein leksikografisk synsstad er det lettast å gå ut frå ej norm og tillempa den, 
framfor å byggja opp sitt eige dialektskrivne system for oppslagsorda. Dette var iallfall 
ei roynsle eg sjolv gjorde med Sauda-materialet. 

Om ein vd l den lydmerkte og dialektnwre oppforingsmåten, bor ein iallfall vera 
påpasseleg med Icrysstilvisingar. Dette saknar eg her og der blant dei ordsamlarane som 
har valt denne metoden, jamvel om fleire av dei tidvis har tilvisingar både til norront og 
normalmål. Flestalle i denne gruppa har likevel brukt vanlege bokstavar framfor fone-
tiske spesialteikn og avvikande teikn for ymse vokal- og konsonantvariantar. Dette fet-
tar sjolvsagt både lesing og forståing for publikum. Eg meiner like fullt at dei som har 
valt denne metoden, er for mykje dialektologar og for lite leksikografar. Ein mein jam-
vektig kombinasjon av båe disiplinar er det beste, etter mitt syn. 

Faren med normering tu l normalmål er fyrst og fremst at mykje av den lokale svipen 
og det sxrmerkte for målforet vett borte. Slik tykkjer eg det er langt på veg i ordsam-
linga «Kvinnheringskringlo» av Anders Haugland (Haugland 1978), der både opp-
slagsord og dometilfang er normerte tu nokså fast nynorsk normalmål (1917-
rettskriving). Etter mitt syn har han då vore for mykje leksikograf og for lite dialekto-
log. 
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Somtid kan me korna opp i språkstrid også, sxrleg i landsdelar der nynorsk er lite 
nytta. Folk er for dialekt, men uvande med nynorsk. I slike tilfelle har ordsamlaren då 
gjeme valt ein variant av den reine dialektloysinga (jf. Myhrvold og Wergeland-Krog 
1992) eller ei blanding, og stundom med dej normerte formene i parentes. Andre 
gonger kan det vera usemje eller uvisse om sjolve norma, t.d. ein moderne variant av 
nynorsk (12aeboknormalen frå 1959) mot ein eldre variant (1917-rettskrivinga). Stort 
sett ser det likevel ut til at ordsamlarane let dialekten sjolv vera rettesnor for kva nor-
malformer dej bor velja, og dette trur eg best tek vare på kombinasjonen av leksikografi 
og dialektologi i slike prosjekt. 

For seg sjolv i mitt utval av ordsamlingar står Pettersen 1991, der me kan lesa både 
bokmål, nynorsk og rein sjolvstendig bergensdialekt ut av oppslagsorda (fyntelig, 
handlaus og kisege). Dette er eit s2ermerkt norsk bymål, og eitt av dej der me har flest 
ordsamlingar frå i det heile. Forfattaren har her funne smidige mellomvegar i opp-
foringsmåten sin, slik at målforet kjem tu sin fulle rett, og han let heller ikkje normal-
måla stengja for ordutvalet. 

De har sikkert skjona for lenge sidan at eg sjolv hallar mest tu loysinga med roms-
leg normerte oppslagsord og lokal svip i alt domematerialet. I Sauda-prosjektet har me 
landa på den framgangsmåten, med alle dej småjusteringar som trengst. Det er om lag 
slik Sigurd Sandvik har gjort det i si samling frå Suldal (Sandvik 1986 og 1991), same-
leis Ingeborg Donali frå Oppdal (Donali 1988) og Ragnhild Paulsen frå Notteroy 
(Paulsen 1981). Norsk Målforearkiv ved Universitetet i Oslo har ög jamnast fylgt 
denne lina når dej har vore inne i slike ordsamlingsprosjekt. Men normeringa må gje-
rast varsamt og med skjon, og ut frå dialekten sjolv, så langt det går. 

3. Uttale og grammatisk merking 
Dialektane og dej lokale sxrmerka må sjolvsagt koma godt fram i ordsamlingar som 
dej me her snakkar om. SpOrsmålet blir då i roynda kvar dette skal koma til uttrykk og 
kvar det gjer seg best, m.a. både ut frå materialet sjolv og ut frå lesarane sine behov. 

Somme har, som me har sett, loyst dette ved å bruka dialekt i oppslagsformene 
(m.a. Hetland 1989, Jenshus 1986, Time 1986, Dvergsdal 1990 og Vere 1993). Andre 
har helst valt filmarna normalmål i oppslaga, og late dialekten få meir eller mindre fritt 
spelerom i bruksdoma (t.d. hjå Donali 1988, Paulsen 1981 og Sandvik 1986 og 1991). 
Ein tredje utveg kan gjerne vera å ha med eiga uttalemarkering i parentes bak det nor-
merte oppslagsordet. Dette er ikkje så heilt uvanleg. 

Det er noko slikt Norsk Ordbok praktiserer når me der gjev opp varierande mål-
foreuttale i hakeparentesen bak oppslagsforma. I dej meir lokale ordsamlingane må 
uttalen framstillast slik at han står fram som ein del av sjolve identiteten åt ordet, for 
dette skal ikkje berre vera ej attåtopplysning mellom mange andre. Eg trur nok at 
mange foler nett denne sida ved dialektorda som eit sxrs viktig drag, og då må det 
korna tydeleg fram. 
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Eg meiner sjOlv at dette kjem best fil sin rett i den språklege samanhengen som 
ordet eller uttrykket står i lokalt. Derfor tykkjer eg dette skal koma fram i bruksdoma, 
og det vert då viktig å sikra seg gode done for alle oppslagsord som er med. 

Dette arbeidde me mykje med i Sauda-prosjektet, der me landa på denne lOysinga 
(Solberg 1994). Der done vanta i fyrste omgang, fylte vår heimelsmann ut med bruke-
lege eksempel. Me tok med swrskilde opplysningar om uttalen, der det ilckje kom godt 
nok fram i domematerialet, men elles let me dette gå fram av dOma sjOlve. Dette sparer 
også plass og vert meir oversiktleg. 

Grammatisk merking har dej fleste teke med der me etter konvensjonen plar ha det, 
nemleg like bak oppslagsordet. I eldre ordsamlingar kan det vera så ymse både med 
grammatikken og oppslagsformene, såleis i Bloch 1698, der t.d. verb står i presensform 
på oppslagsplass (baagnar, flecto, bOyer) og mange substantiv gjeme i bunden form 
(barkien, guttur, strube) osv. Somme ordsamlarar feer gjerne til utfyllande boyings-
monster og etymologi attåt (jf. Jenshus 1986), om plassen tillet det. Men elles er erfar-
inga gjerne at uskolerte, men språkvakne folk stundom har problem på dette punktet, 
og det er gjerne her at forskingsmiljoa kan vera tu hjelp og stotte. 

I Sauda-prosjektet har me såleis ordna den grammatiske delen ut frå doma tu hei-
melsmannen og spurt oss fram der uvissa rådde. Denne dialogen har etter mitt syn vore 
sxrs fruktbar, for nye nyansar i tilfanget har då stundom kome for dagen. Mellom anna 
kunne eit oppgjeve adjektiv frå heimelsmannen gje eit tilherande verb i neste 
omgang, etter at eg hadde spurt meir om eit sxrskilt done eller lurt på om han hadde 
fleire. Andre gonger kunne me finna fram til at eit substantiv hadde to kjonn til domes. 

4. Tydingar og eksempelmateriale 
Saman med uttale og lokal utsjå'nad elles, er det i hovudsak tydinga av ordet folk spor 
etter og er mest interesserte i. Dej vii ha sjeldsynte ord forklarte, gjerne med meir van-
lege eller kvardagslege ord, eller med eigne utgreiingar dersom det er tale om reiskapar 
frå gamalt arbeidsliv t.d. Andre tider kan det vera nyfikne over kva eitt og hitt heiter, 
eller heitte, på målforet som fangar interessa. 

Det er jamnast denne delen av dialektordsamlingane som får breiast omtale og mest 
utforleg plass (jf. Hveding 1968 og Pettersen 1991). Tydingsdelen er alltid med, også 
der andre sider ved ordsamlinga manglar, t.d. uttale og grammatisk merking. Det seier 
seg sjolv at denne sida ved det lokale språkmaterialet er sxrs verdfull for leksikogra-
fien. 

Det er ein tendens til at definisjonane og synonyma ofte er å finna i normalmåls 
form i denne delen. Dette kan kanskje forklara kvifor så mange av ordsamlarane då har 
valt reint målfore i oppslagsformene. I dej gamle ordsamlingane frå dansketida brukte 
dei jamvel latin som forklaring på dej norske dialektorda, i tillegg tu dej danske defi-
nisjonane (if. Bloch 1698). Slike loysingar med metaspråk finn me naturleg nok lite av 
i moderne ordsamlingar. 

Både eksempla og ordforklaringane til saman utgjer i grunnen sjolve definisjonen 
eller forklaringa av eit ord, attåt synonyma som kastar lys over tydinga(ne). 1 somme 
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ordsamlingar er dometilfanget så rikt og mangesidig at den direkte ordforklaringa ikkje 
trengst. Dette er sxrleg tilfelle for meir vanlege ord i dej storste dialektsamlingane, 
som Donali 1988 og Paulsen 1981. 

I kortare framstillingar er det likevel dej direkte tydingane som råder. I Sauda-pro-
sjektet la me ned mykje arbeid i å få fram noyaktige og presise tydingar og forma dej 
så godt språldeg som råd. Plassen avgrensar her kor langt ein kan gå i å breia seg. 
Mange gonger vart «definisjonane» våre i knappaste laget, gjeme bene eitt einaste 
synonymt ord, som igjen kunne vera fleirtydig i seg sjolv. Det å merkja av ulike 
tyclingsnummer, halda orciklassane frå kvarandre og skilja homonym var ei anna viktig 
oppgåve, der me som arbeider med målvitskap tu dagleg kan vera tu noko hjelp. 

I somme tilfelle er tydingsdelen grundig og omfattande, med tilvisingar både til 
grannespråk og etymologi, såleis i Pettersen 1991, der forfattaren folgjer eit ord bak-
over i historia. Noko slikt fann me korkje plass eller tid til i Sauda-prosjektet. Våre ord-
samlarar i Norsk Ordbok bruker ofte tilvisingar til Hans Ross' og Ivar Aasens ordboker 
og noterer om dej finn likskapar eller avvik i hove tu dej opplysningane som står der. 
Dette fann me heller ikkje tid tu eller rom for i Sauda-samlinga. 

Eg sa tidlegare at somme av ordsamlarane — og lesarane med — er opptekne av det 
spesielle og avvikande ved tilfanget sitt. Det er då sjolvsagt ein fare for at ein del hei-
melsfolk kan hengja seg opp i ei sxrtyding som er for spesiell eller individuell. Slikt 
kan me sjolvsagt alciri gardera oss imot, for det sxrmerkte og fargerike er alltid meir 
spennande enn det allmenne og kvardagslege. I slike tilfelle er det viktig at både sxrty-
dingar og meir vanlege tydingar av ordet kjem med, sameleis generasjonsskilnader og 
historiske endringar i tydingsinnhald. Biletet av bruksområdet for eit dialektord må 
framstillast så breitt som råd i samlinga. Ein leksikograf må ston vera på vakt mot det 
altfor eksotiske i slike samanhengar. 

Jamforingar med dialektordsamlingar frå grannebygder eller Aasens og Ross' ord-
boker kan vera to korrigerande kjelder eller rettesnorer, likeins utsporjingar av andre 
heimelsfolk på staden, om me er så heldige at slike finst. Dette vii sjolvsagt ikkje seia 
at me ikkje lit på heimelsfolka våre, men heller at me onskjer å få vita meir om alt det 
dei veit, men som dej ikkje trur det er noko sxrleg å bry seg med. Det kan mange 
gonger sjå så altfor sjolvsagt ut for dej, medan det kan vera dialektologiske og leksiko-
grafiske godbitar både for vitskapsfolk og andre interesserte. 

5. Konklusjon 
Å skipa til ei dialektordsamling er både eit leksikografisk og dialektologisk arbeid. Båe 
disiplinar må folgjast åt om resultatet skal bli fullgodt. Dej uheldige sider og manglar 
som eg har drege fram i dette foredraget, botnar oftast i at ein av desse to disiplinane 
har dominert for mykje over den andre. 

Utfordringane er såleis mange, og umogelege val og avgrensingar lyt heile tida gje-
rast. Det viktigaste må likevel ston vera at dette arbeidet verkeleg vert gjort, og at folk 
samlar inn og legg fram det dej sit inne med av språklege kunnskapar og rensler. Det 
er sjolvsagt ikkje meininga at alle plent skal skriva slike ordsamlingar på same måten, 
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men det har noko å seia at hovudlinjene i ordboksredigeringa er folgde så godt som 
råd. På den andre sida må arbeidet gjerast slik at heile språkmaterialet kjem tu l sin rett, 
dialektologisk sett. 

For oss leksikografar og dialektologar er det over lag viktig å samordna det arbeidet 
som vert drive, slik at samlingane kan verta meir kjende for ålmenta. For det står fast at 
dette arbeidet er ej viktig kartlegging av heile språket vårt, så me kan få fram den 
breidd, djupn og rikdom som der finst. 
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Dialektologi och språkhistoria 
Av Oskar Bandle, Ziirich 

1. När jag på 40-talet och i början på 50-talet studerade tysk språkvetenskap vid univer-
sitetet i Zilrich, ingick i den eller kanske rättare sagt, utgjordes den praktiskt taget av 
språkhistoria och dialektologi som något alldeles självklart. Någon kritisk granskning 
av de två begreppen låg inte inom räckhåll, någon teori brydde man sig inte om — var-
ken i fråga om språkhistoria eller dialektologi och ännu mindre om dessa vetenskaps-
grenars ömsesidiga förhållande. Och när det gäller det sista, finner man ännu idag inte 
mycket litteratur av allmän, principiell karaktär. 

Att det också i nordisk språkvetenskap har gjorts mycket både inom språkhistorien 
och dialektologin, vet vi alla; dialekterna har spelat en betydande roll i nordiska språk-
historier, t.ex. hos Skautrup eller i Hesselmans Huvudlinjer, och dialektologiska under-
sökningar (dialektmonografier) har för det mesta byggts in i en historisk referensram — 
antingen man utgick från fornnordiska ljud och former eller från det moderna materia-
let som man då ställde i ett historiskt perspektiv. Men att man sysslade med språkhisto-
ria och dialekter var så självklart att man inte brydde sig mycket om teoretiska 
funderingar. Inom språkhistorien var ju den junggrammatiska dogmen dominerande 
långt in i vårt århundrade och detta var också i ganska stor utsträckning fallet inom dia-
lektologin, även om den nyare dialektgeografin hade skakat junggrammatikernas åsikt 
om ljudlagarnas undantagslöshet från grunden. I nordisk språkvetenskap finner vi vis-
serligen en titel som Marius Kristensens Folkemaal og Sproghistorie (1933) som låter 
nästan programmatisk, men i själva verket är detta närmast en historisk framställning 
av vissa dialektala utvecklingar grupperade omkring bestämda begrepp såsom ljud-
komplex, uttalslatituder osv. 

En av de få som har skrivit en mera utförlig teoretisk framställning av problemati-
ken språkhistoria/dialektologi, är Stefan Sonderegger i handboken Dialektologie (Son-
deregger 1983)1  och vad han efterlyser där för tysk språkvetenskaps del, gäller också 
för nordisk lingvistik: varken från dialektologiskt eller från språkhistoriskt håll har det 
gjorts några nämnvärda försök till teoretiska funderingar bl.a. kring problemet, hur 
mycket dialektologi som skall ingå i en språkhistorisk framställning (å andra sidan har 

I Jag skall tacksamt erkänna att min egen framställning i mycket inspirerats av detta arbete. 
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det flera gånger anmärkts, hur lite hänsyn till dialekterna det har tagits i traditionell 
tysk språkhistoria bortsett från Behaghels Geschichte der deutschen Sprache). 

Nordisk språkvetenskap har ju under rätt långa tider inte varit särskilt teorivänlig 
och man har därför ända till ganska sent knappast ifrågasatt dialektologins karaktär av 
historisk-empirisk vetenskapsgren. En avhandlingstitel som Per Åströms Språldfisto-
riska studier öfver Degerforsmålets ljudlära (1888) tycks vara ganska karakteristisk: 
man har, icke minst i svensk dialektologi, ofta koncentrerat sig på en grundlig redovis-
ning av materialet plus en junggrammatisk-diakron tolkning, även om en del annan — 
framstående — forskning har lagt huvudvikten vid särskilda ljudhistoriska problem eller 
har som Hesselmans Huvudlinjer försökt sammanfatta dialektal ljudutveckling under 
ett mera allmänt begrepp såsom »ljudförsvagning». 

Emellertid har så småningom också nya metoder tagits upp i dialektologin, icke 
minst också den nordiska, och i samband med det har det också lämnats en del bidrag 
till teoribildningen. Danskarna har som känt brutit med alla historiska traditioner och i 
Hjelmslevs anda skrivit en rad dialektmonografier utan någon som helst historisk 
anknytning. I Norge gick Hallfrid Christiansen redan tidigt och utanför den institutio-
nella dialektologin över till strukturalistisk metod (Gimsemålet 1933). I Sverige har 
bl.a. Åke Hansson både teoretiskt och praktiskt presenterat en indelning av de skånska 
dialekterna på grundval av vokalsystemen (Hansson 1969). Och även på internationellt 
plan har strukturalistisk dialektforskning på 50- och 60-talen erövrat ny terräng; jag 
vill här blott nämna amerikanen William Moulton som bl.a. också på nordiska lingvist-
kongresser — både programmatiskt och med praktiska exempel fr.a. från östschweiz-
ertyska dialekter (se Moulton 1970) — har påpekat strukturell dialektgeografis möjlig-
heter. 

Generativ dialektologi har i viss mån vunnit inträde i nordisk dialektforskning icke 
minst genom utländska forskare som är förtrogna även med nordiska förhållanden 
(Peter Trudgill, Thomas L. Markey), och på många håll har också nordiska dialektolo-
ger och sociolingvister börjat sysselsätta sig med teori; jag nämner här endast Mats 
Thelander, Bengt Nordberg och Helge Sande (bl.a. har den sistnämnde i sin bok Tale-
mål framlagt en ganska omfattande dialektteori, där han kommer in på faktorer som 
analogi, funktionell belastning, naturlighet och även språkexterna faktorer som kultu-
rella förändringar, prestige, inflytande från skriftspråket o.dyl.). 

Emellertid har det också på senare tid hörts röster som framhåller det historiska per-
spektivets betydelse för dialektologin. Icke blott skriver Sonderegger i sin översikt Ale-
mannische Mundartforschung (Sonderegger 1968) kategoriskt: »Historische Mundart-
forschung bleibt immer aktuell», utan även en modern lingvist som Markey menar att 
strukturalistisk synkroni nödvändigtvis medför språkhistoriska frågor (Markey 1977), 
medan Karl-Hampus Dahlstedt (Dahlstedt 1980) är skeptisk mot både strukturlingvis-
fiska och generativa metoder, »da sie nicht das offene und bewegliche System der 
sozial und dialektal differenzierten Sprachgemeinschaft zu beschreiben und erldären 
vermochten», och framhåller dialektologins betydelse som historisk vetenskap. 

En av dem som senast yttrat sig om dialektologins ställning inom språkvetenska-
pen, tysken Rudolf Grosse, slår deciderat fast att dialektologi är en historisk disciplin, 
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att historiska förstadier är det mest ändamålsenliga som referenspunkter och att diakro-
nisk dialektologi under alla omständigheter är överordnad synkromen: »rein synchrone 
Dialektologie ist gewiss möglich, aber doch recht umständlich, bleibt zudem auf dem 
Stand des Registrierens, sofern nicht aus den Strukturen Entwicklungstendenzen zu 
erkennen sind» (se Grosse 1993). Ämnet dialektologi och språkhistoria har därmed fått 
förnyad aktualitet. Å ena sidan finns det ett nytt historiskt intresse för språk, å andra 
sidan är dialektforskaren konfronterad med en hel rad nya riktningar inom lingvistiken 
(fr.a. sociolingvistiken) som inte får förbigås, och dessutom måste man ta hänsyn till 
att dialektbegreppet på grund av de gamla dialekternas försvagade ställning i det 
moderna samhället har blivit problematiskt. 

Det framstår idag som ett centralt mål för språkvetenskapen att eftersträva en inte-
grerad helhetsbild av nuvarande språkskick och historiska språkstadier, under hänsyns-
tagande till moderna både socialdialektologiska och variationslingvistiska synpunkter, 
och det är samtidigt klart att begreppet »dialekt» inte längre får begränsas till de gamla 
bygdemålen utan måste omfatta också regionalspråk på olika nivåer, dvs, både pri-
mära, sekundära och tertiära dialekter. I det följande skall jag försöka skissera en del 
synpunkter på förhållandet mellan dialektologi och språkhistoria för att på så sätt få 
fram det som jag tycker vore önskvärt för framtida dialektologisk forskning. Det är två 
huvudaspekter som här bör beaktas: 

2. Den ena utgår från dialekterna och gäller frågan om deras historiska utveckling, 
deras historiska innebörd och relevans. 

2.1. En vanlig metod har som nämnts varit att beskriva en nutida dialekt och sätta in 
den i ett språkhistoriskt sammanhang. Enligt junggrammatiskt mönster, vanligt bl.a. i 
äldre svenska dialektmonografier, sätter man upp antingen belagda eller rekonstruerade 
fornspr'åldiga ljud eller former och framställer den moderna dialektens utveckling som 
mer eller mindre mekanisk process (enligt mönstret: fomn. ej blir och eventuellt 
vidare cei osv., eventuella undantag beror på analogi), men man kan även, som också 
redan antytts, utgå från de nutida formerna och fråga efter deras historiska bakgrund. 

I sin yttersta konsekvens leder detta betraktelsesätt till frågan om språkförändring-
ars ursprung och spridning, men detta skall jag återkomma till senare. Här skall jag 
endast preliminärt påpeka att det är framför allt tysk dialektgeografi som har varit inne 
på spridningsproblematiken och att det i ganska hög grad är dess förtjänst att ha utrett 
de olika spridningsfaktorerna. Nordisk dialektgeografi har väl inte sysselsatt sig så 
mycket med dessa problem, men en del exempel finns såsom framför allt Natan Lind-
qvist 1935, 1943, 1947, Johannes Brondum-Nielsen 1927 o.a. 

En viss konkurrens har det historisk-geografiska tillvägagångssättet fått från struk-
turalistiskt och generativistiskt håll: danskarna har som nyss nämnts uteslutit det histo-
riska perspektivet och håller sig strikt till beskrivningen av foneminventarium, fono-
logiskt system och dess notation; en del forskare har trott på generativ metods »förkla-
rande kraft» och framhållit att generativa »ordered rules» och »basic (underlying) 
forms» ger en klarare bild av dialektala förlopp, men i själva verket tycker jag att båda 
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dessa metoder har sin begränsning. Man kan undra varför man skall behöva skriva hela 
böcker bara för att fastslå foneminventariet och man kan verkligen fråga sig, varför så 
många traditionalister skulle ha haft orätt, när de försökte kombinera det systematiska 
och det historiska betraktelsesättet. 

Generativ metod erbjuder nog i många fall möjligheten till större tydlighet, men hit-
tills har generativisterna så vitt jag förstår inte svarat på frågan, huruvida »underlying 
forms» är historiska eller blott ekonomiska, och om jag inte tar fel, är detta en meto-
disk brist hos dem. 

Allvarligare är då också den konkurrens rent historisk dialektologi har fått från 
sociodialektologin och variationslingvistiken och jag tror också att det är åt det hållet 
en förnyelse av historiskt inriktad dialektologi måste gå. Som bekant finns det flera 
varianter av denna metodik som under de senaste 20-30 åren har kommit till använd-
ning, antingen man håller sig till Labovs modell och sätter kvantitativ språkanalys av 
enstaka variabler i relation till sociala faktorer eller man föredrar att arbeta med impli-
kationsskalor för flera språkliga varieteter eller man väljer ännu en annan modell. Vil-
ken av de här metoderna man än har använt, har detta forskningsområde gett fina 
resultat — jag behöver blott nämna några svenska namn som Bengt Nordberg, Mats 
Thelander, Ulrik Eriksson eller Ann-Marie Ivars, eller jag kan peka på danska sta-
tionsby-undersökningar (med Inger Ejskjxr 1964 eller Kjeld Kristensen 1977) eller 
också på en del undersökningar om språkvariation i enstaka norska kommuner såsom 
Holla (Gjermundsen 1981) eller GjOvik (Evensen og Tveit 1990). Alla dessa arbeten 
har tydligt visat att det med dessa metoder går att få mycket mera detaljerade och pre-
cisa informationer inte bara om olika språkarter och språkblandning utan även om de 
sociala och situationella villkoren för språk och språkförändring; de öppnar nya insik-
ter i språkens nuvarande situation och dess inbäddning i den historiska utvecklingen, 
och de tillåter också att ställa prognoser angående språkens eller språkvarieteternas 
framtid, m.a.o. de belyser mera än tidigare undersökningar det språldiga kontinuum, 
där dialekten så småningom avlöses av standardorienterat regionalspråk. 

Även språldcontaktforsImingen (bilingualism-forskning) — granskningen av hur två-
eller trespråkigheten fungerar, vilka sociala skikt som brukar vilket språk i vilka situa-
tioner, vilketdera språket som dominerar och i det långa loppet breder ut sig på det 
andras bekostnad — kan dra nytta av metoden. Språkkontaktforskningen har ju på 
senare år blivit aktuell också på nordiskt område, icke blott i själva Norden utan även i 
Amerika och man har icke minst också där börjat använda sociolingvistisk metod. För 
att bara nämna några exempel: Marika Tandefelt (1988) har undersökt språkförhållan-
dena i Vanda utanför Helsingfors enligt olika parametrar såsom ålder, kön, blandade 
äktenskap, attityder, skolans betydelse osv, och hon har på grundval av undersökning-
ens resultat också funderat på den språkliga framtiden; Ann-Marie Ivars (1980) har satt 
upp en implikationsskala över finlandssvenska emigranters dialektbruk i Amerika, och 
Nils Hasselmo (1972, 1974) har, liksom tidigare Einar Haugen (1953) om norskameri-
kaner, skrivit om Amerikasvenskars »regler» och »preferensmönster» i deras bilinguala 
beteende. 



Dialektologi och språkhistoria 35 

Men socialdialektologisk metod har också sina inomnordiska dimensioner, när det 
gäller språkkontakter: att undersökningen av flyttares språkförändringar (främst vid 
övergången till urban miljö) kan vara intressant och givande har senare års arbeten på 
området visat (Thelander 1983, Ivars 1986), och att de intemordiska kontakternas 
karaktär av semikommunikation skapar förutsättningar för speciella blandningsfeno-
men o.dyl., framgår ju t.ex. av en avhandling som Kerstin Nordenstams undersökning 
om svenskars språk i Bergen (Nordenstam 1979). 

2.2. Men, kan man nu fråga sig, innebär allt detta att traditionell historisk dialektologi 
skulle vara förlegad och kanske värdelös? Detta är naturligtvis inte min mening, och 
redan det faktum att det även i modern dialektforskning oftast finns en historisk dimen-
sion, talar ju för att den historiska synpunkten fortfarande är aktuell. Det är framför allt 
två forskningsriktningar som vi här skall titta lite närmare på: historisk dialektologi i 
trängre mening och dialektgeografi som ett mera indirekt sätt att tränga tillbaka i histo-
rien. 

2.2.1. Med historisk dialektologi i trängre mening menar jag beskrivning och analys av 
historiska språkstadier med hjälp av gamla källor, undersökningen av främst regional 
språkhistoria utifrån diplom- eller kanslispråk — något som, rent bortsett från dialekt-
historien, också har sin betydelse för textfilologin. Såvitt jag kan se, är det företrädes-
vis tysk forskning som är eller har varit ledande på detta fält. Redan gamle Karl 
Weinhold gav på 1860-talet ut två tjocka böcker om alemannisk och bajersk grammatik 
som främst handlar om de gamla dialekterna (Weinhold 1863, 1867); 1890 följde 
Friedrich Kauffmanns Geschichte der schwäbischen Mundart, och under tidens lopp 
kom det en rad tyska avhandlingar om gammalt kanslispråk och liknande, med en 
toppunkt i Schätzeichels Die Grundlagen des westlichen Mitteldeutschen från 1961, ja, 
i Freiburg utarbetade en forskargrupp en hel dialektatlas på grundval av belägg i sen-
medeltida jordeböcker (Historischer Sildwestdeutscher Sprachatlas 1979). 

Men även i Norden började man relativt tidigt sysselsätta sig med detta slags under-
sökningar. En av de stora pionjärerna var här, som bekant, norrmannen Marius 
Hwgstad, vars första historiska dialektavhandling Gamalt trondermaal kom 1899 och 
vars monumentala Vestnorske maalfore fyre 1350 började utges 1906, åtföljt av flera 
andra norska forskares insatser såsom Didrik Arup Seip, Per Nyquist Grotvedt, Egil 
Pettersen o.a. Hxgstads metod att sätta fornspråkliga belägg i mer eller mindre ome-
delbar relation till moderna dialekter har visserligen inte förblivit oemotsagd och kriti-
ken har bl.a. påpekat att gamla skrifter inte utan vidare återspeglar (talade) dialekter, att 
man måste räkna med olika skrifttraditioner och med skrivare som härstammade från 
andra håll än stället där urkunden är utfärdad och att å andra sidan dialektgränserna 
inte behöver vara desamma idag som under medeltiden. Detta är nog i princip riktigt, 
men eftersom metoden i stort sett är begränsad till mer eller mindre säkert lokaliserade 
källor, kan felkällan ändå inte vara så stor. En noggrann jämförelse mellan de gamla 
skrifterna och nutida dialekter torde ändå leda till vissa ganska säkra resultat och det är 
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att önska att sådana undersökningar också i framtiden kommer att göras överallt där de 
ännu saknas. 

2.2.2. Dialekternas historia har emellertid också en annan dimension, en tidsdimension 
som indirekt framgår av den rumsliga fördelningen av dialektformer. Det är i dialekt-
geografin som denna dimension kommer fram — den gren som dominerade dialekt-
forskningen under flera årtionden ända till strukturalismens genombrott på 60-talet. Att 
den geografiska dimensionen skulle tas upp till behandling inom ramen för större ytor 
och på bred historisk bas, var från början ingen självklarhet. Gilliåron gav ju ut sin 
franska språkatlas 1902-1910, men han var själv mera intresserad av enstaka ord än 
hela ljud- och formsystem, och även om ungefär samtidigt också danskarna kom med 
sin dialektatlas (Bennike-Kristensen 1898-1912), var det framför allt tyskarna som 
utvecklade den moderna dialektgeografisk-historiska metoden som går ut på att dra 
historiska slutsatser av dialektföreteelsers geografiska utbredning, att komma fram till 
historiska utbredningsförhållanden, att påvisa spridningsvägar och att sätta de lingvis-
tiska data i samband med politisk, religiös och allmän kulturhistoria. 

I elementära introduktioner till dialektologin stöter man gång på gång på exemplet 
»der rheinische Fächer», där den högtyska ljudslcridningens gränser vid mellersta Rhen 
har delat upp sig i en rad linjer som kan påminna om en solfjäder: appellapfel, dat/das, 
dorpldolf, makenlmachen och iklich har var sin gräns och dessa gränser brukar då ofta 
sammanställas med senmedeltida territoriell historia. Det var Aubin, Frings och Möller 
som med sin bok från 1926 Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlan-
den etablerade denna metod som i fortsättningen fick en rik efterföljd (med bl.a. Frie-
drich Maurer, Walter Mitzka och många andra). Även i nordisk forskning har den tagits 
upp, kanske först och främst av Natan Lindqvist i hans bok Sydväst-Sverige i språkgeo-
grafisk belysning (Lindqvist 1947), men den har ändå aldrig riktigt slagit igenom här. 
Medan utgivningen av dialektatlaser på kontinenten ända sedan flera årtionden tillbaka 
har blomstrat och delvis fortfarande pågår, har tyvärr den en gång planerade svenska 
dialektatlasen aldrig sett dagens ljus och väntar den norska fortfarande på sin publice-
ring. Man är naturligtvis djupt tacksam för ett så utsökt mindre arbete som Sven Ben-
sons Siidschwedischer Sprachatlas (Benson 1965-1970), men det är mycket beklagligt 
att något större verk, kanske helst en allnordisk atlas, aldrig har kommit till stånd. 

Det är nog inte så lätt att se, varför detta slags dialektgeografi aldrig har vunnit 
någon större anslutning (medan ju ord- och sakgeografin har en ganska rik tradition): 
man har kanske varit alltför mycket bunden av junggrammatiska traditioner och den 
historisk-kulturhistoriska utvecklingen i Norden har kanske inte heller inbjudit till att 
dra så mycket paralleller med det språkliga som i det territoriellt splittrade Tyskland. 
Kanske man delvis också har haft samma syn som Chambers och Trudgill, som i sin 
bok Dialectology (1980) beskyller dialektgeograferna för metodiska och teoretiska 
brister och över huvud taget är ganska negativa gentemot dem. Dialektgeograferna har 
ju också i övrigt mött en hel del kritik som delvis också var berättigad, men jag för min 
del tycker att de har gjort mycket värdefullt arbete, ja att dialektgeografin har öppnat 
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nya horisonter för både lingvisten och historikern. Jag skall här endast i korthet nämna 
två exempel på dess betydelse: 

Det ena gäller dialektgeografins betydelse för bebyggelsehistorien. Här skulle 
man kunna nämna många exempel från olika delar av Europa och antagligen vidare 
omkring. Jag skall nöja mig med att peka på Svenskfinland, där framför allt Valter 
Janssons analys av de östsvenska dialekternas ställning tycks stödja uppfattningen om 
bebyggelsehistoriens utgångspunkt i främst det östliga Mellan-Sverige och delvis även 
andra delar av det östliga och nordliga Sverige (Jansson 1942). Jag skall också nämna 
det västliga Norden, där jag med hjälp av ordgeografin tror mig ha lyckats bekräfta att 
de isländska nybyggarna måste ha kommit från olika områden i Norge (Bandle 1967, 
1973). 

Ännu ett exempel från mina ordgeografiska studier vill jag nämna; det verkar vara 
rätt obetydligt, men jag tycker ändå det är ganska roligt. Vid behandlingen av orden för 
'urin från kreaturen' (Bandle 1967 I, 159 if.) räknade jag med en västlig typ (h)land 
som under loppet av vikingatiden och senare trängts tillbaka av en ursprungligen östlig 
typ mig(a). Lennart Elmevik i sin recension av min avhandling (Elmevik 1973) drog 
detta i tvivelsmål och trodde inte antagandet hade tillräckligt stöd i materialet, men 
materialet i den nordengelska språkatlasen2  visade sedan att jag ändå måste ha haft 
rätt: lant återkommer i det nordvästliga England, mig (i betydelsen 'gödselvatten') i 
nordöstliga delar av Yorkshire och de båda orden hänger sålunda tydligen ihop med 
bebyggelsehistoriska fakta. Lant måste ha hört till de norska vikingars språk som på 
900-talet kom från Irland till nordvästra England, mig måste ha tagits med av östnor-
diska kolonister — de bägge orden stöder alltså i sin tur antagandet av två nordiska 
bebyggelsehistoriska skikt i norra England. 

Viktig är emellertid också dialekternas roll vid indelningen av det nordiska 
språkområdet. Indelningen av de nordiska språken och dialekterna har egentligen ald-
rig väckt någon större diskussion — bortsett från att man vid sidan om de fem—sex stan-
dardspråken som ju är ett faktum i allmänhet räknade med en tudelning i öst- och 
västnordiska och dessutom med standardspråkens interna indelning i så och så många 
mindre enheter. 

Hesselman (1948-1953) som med all önskvärd klarhet visade de nordiska dialek-
ternas utveckling, drog sig för en lika klar indelning av de nutida dialekterna, eftersom 
förhållandena tycktes vara för invecklade. Jag tog därför själv upp problemet i min lilla 
bok Die Gliederung des Nordgermanischen (1973), där jag — på grundval av de olika 
novationerna, deras ursprung och riktning — trodde mig kunna komma fram till en tre-
delning av hela det nordiska språkområdet i ett västnordiskt, ett sydnordiskt och ett 
nord- eller nordostnordiskt (eller -skandinaviskt) område. Denna indelning var nog inte 
helt riktig, såtillvida som jag borde ha räknat med isländskan och färöiskan som själv-
ständiga enheter i stället för att slå ihop dem med det västnordiska området (jfr Torp 
1983), men för övrigt tror jag den låter sig försvaras; den har sina paralleller i histo-
riska konstellationer och etnologiska företeelser och bl.a. leder också en geografisk 

2  Meddelat av Eduard Kolb i tidningen Basler Nachrichten 6.4.1969. 
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indelning av de viktigaste nordiska ortnamnstyperna fram till nästan samma resultat.3  
Man har därför anledning förmoda att det är frågan om tre kulturprovinser av funda-
mental betydelse, låt vara att det nordskandinaviska området måste delas upp i några 
underavdelningar som den nordskandinaviska i trängre mening, den östsvenska, den 
gotländska och den götiska. 

Man kan visserligen fråga sig, varför det skall vara så viktigt att syssla med sådana 
problem, när »kon dör, medan gräset växer», men indelningen i stort kommer säkerli-
gen också att speglas i framtida förhållanden: i standard och regionalspråk, deras typo-
logi och deras grad av ömsesidig förståelighet, så det tycks vara god grund att även i 
fortsättningen syssla med dialektologisk-kulturgeografiska problem mot historisk bak-
grund. Ett tecken på att detta slags forskning just under de senaste åren har blivit aktu-
ell också i Norden, är den symposievolym från Umeå, Kulturgränser — myt eller 
verklighet? som kom ut så sent som 1994. 

c) För att göra bilden någorlunda fullständig: historiskt orienterad dialektgeografi 
spelar också sin roll i historisk språldcontaktforskning. Såvitt jag kan se, är denna 
forskningsgren i dagens läge ännu långt ifrån uttömd. I anslutning till frågan, huruvida 
lågtysk-svenska språkkontakter har gått direkt eller via Danmark, påpekar Lennart 
Elmevik (1987) hur angeläget det är att undersöka lågtyska lånord i dialekterna, där de 
ofta har bevarats bättre än i standardspråken. De exempel han ger är mycket spännande 
och man får bara hoppas att arbetet med de här problemen kommer att fortsätta, hur 
besvärligt det än må vara, innan man kommer fram till slutgiltiga lösningar. 

3. Historisk dialektologi är en mångfasetterad vetenskapsgren, som i sig själv — helt 
bortsett från språkhistorien i allmänhet — är av stort intresse från en rad olika synpunk-
ter, men den har, som vi vet, också ofta använts' en tjänande roll som informations-
källa för språkhistorien. Denna användning av dialektkunskapen har kanske i början av 
det vetenskapliga intresset för dialekterna varit huvudsaken, såväl i enstaka konkreta 
fall, där dialekterna användes för att belysa skriftspråket, som på ett mera principiellt 
plan, där det gällde att förstå språkförändringens ursprung och spridning. 

3.1. Uppfattningen av dialektologin som »hjälpvetenskap» för språkhistorien finner vi 
på sätt och vis redan hos bröderna Grimm som uppskattade dialekterna mycket men 
ändå aldrig gjorde dem till föremål för mera speciella studier (se Sonderegger 1983, 
s. 1530). Dialekterna har då också på ett tidigt stadium av den moderna språkvetenska-
pen spelat sin roll vid rekonstruktionen av det urgermanska och indoeuropeiska ursprå-
ket och som källa för den äldsta germanska språkhistorien överhuvudtaget. Nutida 
dialekter har, icke minst i tysk forskning, fått hjälpa till vid rekonstruktionen av gamla 
»stamdialekter» och även om »stamhypotesen» numera för länge sedan övergivits, har 
de också i nyare tid spelat en viktig roll vid diskussionen om indelningen av det ger-
manska språkområdet, om de särskilda relationerna mellan olika delar av det germans- 

Ett föredrag, hållet på ett symposium till ära för Lars Hellberg 1994, där jag redovisar detta, är under 
tryckning. 
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ka området. Jag vill här speciellt erinra om Friedrich Maurers (1942 b) och andras 
hypotes om ett gammalt samband mellan nordiska språk och alemanniska dialekter, en 
hypotes som ju i ganska stor utsträckning bygger på gammalt och nutida dialektmate-
rial och jag skall också nämna tyska namn som Theodor Frings (1957) och Ernst 
Schwarz (1951) som har varit inne på samma slags frågor. 

Men en ännu större roll har ju dialekterna spelat för yngre språkhistoria. Redan 
Johan Er. Rydqvist (1850-1870) citerar ibland, när det gäller att reda ut »svenska språ-
kets lagar», gotländska, norrbottniska och andra dialektformer, men höjdpunkten i det 
avseendet har väl Hesselman i sina Huvudlinjer nått, som nog utgör huvudexemplet på 
hur dialektmaterial utnyttjas i språlchistoriskt syfte. Jag tycker att den redan nämnda 
uppsatsen av Stefan Sonderegger har en karakteristisk titel: Leistung und Aufgabe der 
Dialektologie im Rahmen der Sprachgeschichtsschreibung des Deutschen (Sondereg-
ger 1983), ty även om författaren låter dialektologins olika sidor också som självstän-
dig vetenskapsgren komma till sin rätt, ger titeln uttryck för den hävdvunna synen på 
dialektologins »biträdande» roll. 

3.2. Man skulle därför också kunna anföra en massa exempel ur nordiska och andra 
språks historia, där dialektologin har kallats till hjälp för lösningen av vanskliga pro-
blem. Brondum-Nielsen 1927 skriver: »Også meget indviklede Sprogforhold, der kan 
give den historiske Sprogforskning nxsten uloselige Problemer, kan ad dialektgeogra-
fisk Vej finde en Forklaring, der paa nresten utvivlsom Maade loser Vanskelighedeme 
og viser Udvildingsgangen i svundne Tiders Sprogomdannelse»; han belyser detta med 
exempel från franskan, men han skulle lika bra ha kunnat nämna dansk och annan 
nordisk språkhistoria. 

3.2.1. Det är klart att man oftast tog sin tillflykt till de gamla bygdemålen, när det 
gällde att komplettera det språkhistoriska materialet. Så har man gjort i många fall, 
kanske alldeles särskilt i svenska monografier om historiska fonologiska problem. Ett 
nära nog klassiskt exempel är Hesselmans uppsats Några nynordiska dialektformer och 
vikingatidens historia (1936), där han med en kombination av dialektformer och en del 
gamla belägg försöker påvisa det språkskikt i östra Sverige och södra Danmark som 
han kallar för »Birka-svenska» och där han jämför sin metod med den historisk-jämfö-
rande rekonstruktionen i indoeuropeisk språkvetenskap: »Metoden är likartad med den 
som användes i den jämförande indoeuropeiska lingvistiken. Ett drag som gemensamt 
uppträder i två eller flera geografiskt åtskilda dialektområden och som icke kan ha upp-
kommit genom självständig utveckling inom varje område för sig, måste en gång ha 
tillhört också mellanliggande områden.» 

Två andra klassiska exempel har lämnats av Lennart Moberg, det ena om de nor-
diska nasalassimilationema (1944) och det andra om den östnordiska monofton-
geringen (1953), som båda två på ett eftertryckligt sätt visar, hur modem dialekt-
geografi kan komplettera språkhistorien. — Jag skulle förstås kunna nämna många fler, 
icke minst Gun Widmarks också teoretiskt mycket väl underbyggda avhandlingar om 
u-omljudet (Widmark 1959, 1963, 1964, 1991). 
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3.2.2. Men det är inte bara diakktema i trängre mening som kan ge upplysningar om 
skriftspråkens utveckling. Vid regionalspråkens närmare undersökning kommer det allt 
tydligare fram, hur dessa kan tjäna som vägvisare till den moderna språkutvecklingen: 
det är kanske särskilt fallet i Eskilstuna-undersökningen som Mycket tydligt visat, hur 
den allmänna utvecklingstendensen går mot standardspråket eller — med andra ord — 
hur tertiär dialekt alltmer tar överhanden (med former som husen i stället för husena, 
vinkade i stället för vinka' 0.1.). 

3.2.3. Man kan kanske, när det gäller att nämna exempel på dialekternas betydelse för 
språkhistorien, skilja mellan ett mikroplan och ett makroplan. På mikroplanet skall dia-
lekten, helst gamla bygdemål, kasta ljus över någon enstaka företeelse såsom en ljud-
övergång el.dyl., på makroplanet skall den belysa hela språkets, icke minst skriftsprå-
kets företrädesvis yttre historia. På mikroplanet skulle man vid sidan om en lång rad 
fonologiska och morfologiska detaljer också kunna nämna ordförrådet, där dialekt-
materialet har mycket att säga om enstaka ords etymologi, om betydelsehistoria, ja, om 
hela semantiska fält (hur värdefullt dialektmaterialet är för etymologin, visas icke 
minst av ett sådant standardverk som Torp 1919). På makroplanet skall jag anföra två 
exempel: dialekternas betydelse för språklig skiktanalys och deras position vid utred-
ningen av standardspråkens ursprung och utveckling: 

Angående det första skall jag lite slumpmässigt peka på Oslomålet samt de 
sociolingvistiska undersökningar som har gjorts i norrländska samhällen. Den språk-
liga situationen i Oslo har sin utgångspunkt i å ena sidan en sydöstnorsk dialekt (i ost-
kantvarianten) och å andra sidan standardspråket (tertiärdialekt) i överklassmiljö på 
Vestkanten, och den gamla dialekten lever idag på sitt sätt vidare i Oslomålets lägre 
skikt som skiljer sig från överklasspråket inte så mycket genom absoluta kriterier som 
kvantitativt, med olika frekvens för de olika språkdragen (se härom bl.a. Jahr 1978). 

I samhällen som Burträsk och Åsele råder enligt Thelander 1979 resp. Eriksson 
1971 synnerligen brokiga och mångskiftande förhållanden med en rad olika varianter: 
med tre huvudvarieteter och ett kontinuum av mellanstadier i Burträsk, nio idiolektka-
tegorier i Åsele, men på båda hållen kan det lägsta skiktet identifieras med den gamla 
dialekten och denna utgör då ena ändan av en lång varietetsskala; den är sålunda ett 
nödvändigt led i den sociolingvistiska analysen. 

Dialekternas betydelse för uppfattningen av skriftspråkens ursprung och utveck-
ling verkar vara klar och ligga i öppen dag också i Norden. I Danmark har det varit dis-
kussion om Lis Jacobsens hypotes om att danskt skriftspråk skulle ha själländsk 
grundval (Jacobsen 1910) och även om de flesta nog har varit skeptiska eller avvisande 
gentemot den, är det dock ingen tvekan om att Själland och särskilt Köpenhamn har 
betytt mycket för utvecklingen av dansk standard och att de i alldeles särskilt hög grad 
är och har varit utgångspunkt för talat riksmål. 

I Norge är det tydligt, vad dialekterna har spelat för roll för både bokmål (med syd-
östnorska dialekter som utgångspunkt för fömorskningen) och nynorska (med bl.a. 
arkaiska dialekters bestämda form fem.sg. som grundlag för Aasens i-mål och senare 
norska dialekters flertal med fem.sg. -a som grundval för den nuvarande huvudnor- 
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men), och i svenska språkets historia är det ju allmänt vedertaget att utvecklingen i 
stort har gått från medeltida skriftdialekter över Vadstena-språket till uppsvenska som 
grundval för det moderna standardspråket. 

Förhållandet mellan dialekterna och framväxten av ett överregionalt skrift- och 
standardspråk är kanske mera spännande i tysk språkhistoria, där det har kommit fram 
högst olika meningar och diskussionen om dessa problem ännu inte torde vara avslu-
tad. Där möter man också den explicita frågan, huruvida dialekterna egentligen har 
varit avgörande för skriftspråkens utbildning, om denna inte — väsentligen — ligger på 
ett annat, skriftlighetens plan som är väsensskilt från muntligt talspråk. Medan man 
ursprungligen räknade med olika kanslispråk (kanslispråket i Prag under Karl IV:s tid, 
sachsiskt kanslispråk) som förutsättning för Luthers språk och det nyhögtyska skrift-
språket, dominerade under flera årtionden sedan 30-talet den hypotes som först och 
främst är förknippad med namnet Theodor Frings (se Frings 1936) och som går ut på 
att skriftspråket i allt väsentligt skulle vara präglat av en särskild dialekt: en östmellan-
tysk utjämningsdialekt på kolonial grund som — med ett »Verkehrssprache» eller 
»Geschäftssprache» som mellanled — skulle ha tagits upp av kansliet och därifrån gått 
över till Luther som ju enligt sina egna ord närmast höll sig till »die sächsische Cance-
ley». Sanningen torde dock ligga närmare det som de senaste årtiondenas forskning 
framhållit (se fr.a. Besch 1967): att den postulerade utjämningsdialekten aldrig har fön-
nits och att Luther byggde sitt språk på en kombination av östmellantyska och bajersk-
sydösttyska drag som delvis går tillbaka ända till (sen)medeltiden. Diskussionen kring 
dessa problem är nog inte helt avslutad än, men vad som redan nu tycks vara säkert och 
vad som tycks gälla mera generellt, är att en (eller flera) dialekt(er) visserligen på något 
sätt måste ligga till grund vid utformningen av ett skriv- eller skriftspråk, men att detta 
sedan utvecklar sig självständigt enligt sina egna lagar. 

Men hur det än må vara med just dessa problem, dialektologins betydelse för språk-
historien råder det ingen tvekan om: den är och förblir ett viktigt led i språkstratigrafisk 
metod, när det gäller att analysera tidigare och nuvarande förhållanden och utveck-
lingar såväl geografiskt som kronologiskt. 

3.3. Ämnet dialektologi i språkhistoriens tjänst har emellertid en ännu mera allmän 
aspekt som jag dock bara skall nämna i förbigående: det är dialektologins bidrag till 
problemet om språkförändringens principiella ursprung och spridning. Eftersom dia-
lekterna står det genuina och spontana språklivet närmare än skriftspråket, borde man 
där också kunna vänta sig bättre informationer om det än annars. Problemet är ju gam-
malt, men i den historiska språkvetenskapens första skede nöjde man sig i allmänhet 
med uppfattningen av språket som en levande organism som utvecklade sig på ett 
naturligt sätt, medan junggrammatikerna som bekant höll sig till sina naturvetenskap-
ligt grundade undantagslösa ljudlagar inklusive analogin som då bl.a. var ansvarig för 
morfologiska utvecklingar. 

Det är också bekant att dialektologin, närmast dialektgeografin, spelade en avgö-
rande roll vid påvisningen av att detta var fel, att ett och samma ljud under en och 
samma fonologiska förutsättningar kunde utveckla sig olika i olika ord, dvs, att en 
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fonologisk utveckling kunde få lexikaliskt betingade olika gränser. Men även de slut-
satser som drogs av detta: att en ljudövergång alltid sprider sig i enskilda ord och att 
det därför inte skulle finnas dialektgränser och dialekter överhuvudtaget, visade sig 
vara en sanning med modifikationer, och här har återigen dialektgeografin intagit en 
nyckelställning. På nordisk botten har icke minst Gun Widmarks och Gösta Holms dis-
kussion om u-omljudet varit givande på den punkten, i det den enligt min mening4  klart 
visade att u-omljudet med avtagande »fysiologisk» styrka har brett ut sig från väst till 
öst: på östnordiskt område måste rundningen av a till Q  ha varit så pass svag att den nya 
ljudvarianten för det mesta återgick till a; här måste det alltså (ursprungligen) ha varit 
frågan om en s.a.s. »mekanisk» spridning av en ljudövergång (eller en tendens) i en 
viss fonologisk position. 

Men även om man, som man har gjort, skiljer mellan en »naturlig» förändrings all-
männa spridning fram till en viss gräns å ena sidan och »kulturell» spridning därifrån i 
enstaka ord, är därmed frågan om en förändrings första ursprung ännu inte löst. Dis-
kussionen där pågår fortfarande och har väl under de senaste åren intensifierats, och det 
tycks vara helt klart att dialektologin även på den punkten måste ha ett viktigt ord med 
i laget (det är väl ingen tillfällighet att det i Schweiz för inte så länge sedan har skrivits 
en diger doktorsavhandling om enbart detta problem: Haas 1978). Om det överhuvud-
taget går att lösa problemet, har den nya dialektologin tack vare sin förbindelse med 
variationslingvistiken säkerligen de bästa möjligheter; tack vare uppfattningen om 
språkets synkrona variabilitet på grundval av en viss »uttalslatitud» kan den kanske få 
ett bättre grepp om det »osynliga» förstadiet av en ljudövergång. 

»Uttalslatituden» har redan Marius Kristensen (1933) varit inne på och det är inte 
heller svårt att hitta exempel; jag tänker då bl.a. på variationsbredden i uttalet av 
ursprungligt långt a som i någon eller några individ(er)s språk lätt kunde koncentreras 
kring öppet o, vilket sedan kunde sprida sig först till hela språksamhället i fråga och 
sedan till ett större språkområde, med hela den åtföljande kända kedjereaktionen i 
vokalsystemet. 

4. Jag skall emellertid inte längre uppehålla mig vid dessa frågor utan komma till slu-
tet: Einar Haugen har en gång föreslagit att man skall skilja mellan »the history of the 
dialects and the history of the languages» (Haugen 1970). Det är klart att en sådan 
boskillnad kan vara nyttig eller rent av praktiskt påkallad, men jag skulle ändå vilja gå 
ett steg längre och gå in för en integrerad behandling av språkhistoria (skriftspråkshis-
toria) och dialekter — för en allomfattande syn på språket som ett fundamentalt feno-
men i den mänskliga kommunikationen, som ett system (för att citera de Saussure i en 
lite annorlunda betydelse) »oh tout se tient», där allt hänger ihop och där synkroni och 
diakroni bara utgör två sidor av samma sak, där det historiska belyser det nuvarande 
och det nutida det förgångna, där ingetdera är fullt förståeligt utan det andra. 

4  Gun Widmark själv räknar visserligen med en omljudstendens som (ursprungligen) varit lika stark i 
både Väst- och Östnorden (se bl.a. Widmark 1963, s. 38), medan Gösta Holm tycks utgå från en försva-
gad omljudstendens 1 öster och därav följande varierande fonetiska resultat (se Holm 1963, s. 86 ff.). 
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Det är omöjligt att skriva språkhistoria utan hänsyn till diakron och synkron dialek-
tologi och dialektologin bör inte begränsa sig till strukturell beskrivning. Både dialek-
tologi och språkhistoria bör vara jämställda som mål i sig själva men inom ramen för 
en språldig helhetssyn som omfattar både tid och rum. Jag håller med Stefan Sondereg-
ger, när han skriver att »es bleibt die vordringlichste Aufgabe der Sprachgeschichts-
schreibung des Deutschen, das gegenseitige Verhältnis und den Bezugsbereich von 
Mundart und Schreibsprache/Schriftsprachefflochsprache/Standardsprache darzustel-
len» (Sonderegger 1983); jag skulle bara vilja använda detta även på nordisk språkve-
tenskap. Och jag skulle även vilja använda på nordiska förhållanden det som Adolf 
Bach skrev i sin bok Deutsche Mundartforschung (1969): »Eine grosse umfassende 
deutsche Dialektgrammatik, die die historischen und geographischen Ergebnisse der 
Forschung tibersichtlich vereinigt, ist eine dringende Zukunftsaufgabe der germanisti-
schen Forschung.» 

Detta är stora mål och för att hinna så långt, är det klart att det behövs mycket 
detaljarbete, där man bl.a. också gång på gång måste ta ställning till metodproblemet, 
pröva nya metoder och målsättningar. Men huvudmålet får inte tappas ur sikte: en allsi-
dig beskrivning av språkhistorien på grundval av skriftspråk och dialekter och av dia-
lekterna på historisk, sociologisk och strukturell grund. 
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Lyrikaren Olav H. Hauge og hardingmålet 
Av Andreas BjOrkum, Oslo 

Den hogt verdsette og sers omtykte lyrikaren Olav H. Hauge frå Ulvik i Hardanger 
treng ingen presentasjon for eit norsk publikum, men på nordisk basis kan han kanskje 
vera noko mindre kjend. «Det er han som brer fakkelen nå, --», skriv Jan Erik Vold alt 
i 1975, i diktutvalet «Syn oss åkeren din» (s. 87), og alle dei unge set dikti åt Hauge 
svxrt hOgt. Han er fOdd i 1908, er utdana gartnar og har drive med fruktdyrking i alle år 
på eit lite bruk i heimbygdi. Hauge doydde 23. maj 1994. 

Attåt eigi dikting har han omsett dikt frå engelsk, fransk og tysk, og han ven rekna 
for ein framifrå omsetjar. Desse framande måli har han for det meste lxrt seg sjolv, og 
han kjenner verdslitteraturen godt. Hauge debuterte i 1946 med «Glor i oska» og har 
seinare gjeve ut fem diktsamlingar til. Omsette dikt har kome ut i fleire boker, t.d. 
«Utanlandske dikt» (1967), «Svarte ryttarar» av Stephen Crane (1974), «Til ettertidi» 
av Bertolt Brecht (1978), og samlingi «Frå Rimbaud til Celan» (1991). Fleire samla 
utgåver av både eigne og omsette dikt er gjevne ut gjennom ån. Prosaen hans er mindre 
kjend, det er oftast berre småe, stutte stykke, medan lyrikken er svxrt godt kjend. 

Hauge har eit framifrå godt innsyn i heimemålet sitt, hardingmålet, både som dag-
leg brukar og som forfattar. I diktsamlingane hans finst det fleire ordtydingar i fotnotar, 
og Hauge gjev svxrt gode definisjonar på ordi. Han kjenner og brukar ordbokene åt 
Ivar Aasen og Hans Ross heilt medvite, sameleis den nynorske etymologiske ordboki 
åt Alf Torp (1919), og Hauge har sendt inn mange ordsetlar frå Ulvik til arkivet åt 
Norsk Ordbok. Både i brev og over telefon har han gjeve klåre og presise svar på spors-
mål om ordtydingar og ordbruk, heilt opp i sitt 86. år. 

Olav H. Hauge har ikkje skrive mykje på reint hardingmål, men ordvalet, stilen og 
setningsbygnaden ligg ofte heilt innåt talemålet, og formverket hans samsvarar godt 
med heimemålet slik det klå'rast finn si form i ei noko eldre rettskriving (1917; nxrare 
Aasen-normalen), der fleire av formene kjem betre til sin rett. Hauge vel ikkje noko 
alderdomleg mål, som sume trur, han berre brukar formene sine i truskap mot målforet 
i Hardanger. 

Eg kan ikkje gjeva nokor detaljert gjennomgåing av dette målforet her, men eg vil 
bene nemna at hardingmålet («det Hardangerske») var eitt av dei tre målfori som 
Aasen serleg meinte «vilde komme i en fortrinlig Betragtning» då han sette opp lands- 
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målet (Prover af Landsmaalet i Norge 1853, s. IV; dej to andre var «det --, Vossiske og 
Sognske»). Difor ög vil då ein god del av formene hjå Hauge vera i samsvar med eldre 
nynorske former, former som no er sideformer eller har gått heilt ut or rettskrivingi, 
men Hauge held på desse formene etter hardingmålet, hans eige talemål. Hauge har all-
tid hatt stor vyrdnad for sitt eige talemål, som tidt kan setja «ein lxrd i beit», skriv han, 
og han held fram om målet: «Det hev ein svip av bygda sjolv i draget, so blid ein ynde 
og so byrg ein brage» (i diktet «Sumarmorgon i Ulvik», eit langt dikt i ottava rima, 
skrive i 1938; prenta i 1941 i «Hagebruksskulen på Hjeltnes 1901-1941» s. 5). 

To år for debuten i 1946, dvs. i 1944, prenta Hauge eit lengre dikt på Ulvik-mål i 
Norsk Tidend (Nr. 25,5. juli 1944, s. 2) utan tittel, men i hmlefingi frå bladet er versi 
kalla «desse aktuelle tobakksloyse-versa på Ulvik-mål», så [«Tobalcksloyso»1 kunne 
vera ein god tittel. Det er fire vers (strofer) med tolv stutte liner i kvart vers. I debutboki 
finn me «Sauapika» («Glor i oska» 1946, s. 85-87), med sju vers på åtte liner i kvart 
vers, og i ej bok seinare finst det to stuttare dikt, «Haust unde Hodn» («Seint rodnar 
skog i djuvet» 1956, s. 19), på eit vers, og «ROvafot» med (Barnerim.) under tittelen, i 
same boki s. 30, på to vers. Desse fire dikti er då samla clOme på korleis Hauge gjev att 
hardingmålet på prent. 

Sauapika 
— Sauapika, sauapika, 
seg meg kar sauen min x! 
Å sauapiko peikte greidlx, 
pao Sveigsleix skje han va. 
Dar dansa paurane dine 
pao fjedle mx sola skjine. 
(«Glor i oska», 1946, s. 85.) 

Rovafot 
(Bamerim.) 
Raudt i raudt 
i burtnabyskje 
— dar he eg han, styggjen! 
Tre nöter i hove, 
sjau i ryggjen, 
fira bein 
hoppa pao stein — 
dar svinsa buskerovo! 

So knekkje eg mono, 
so knekkje eg knok; 
no fekk han att fy hon° 
og lambe han tok, 
dan styggje, styggje roven! 
(mona: mgmerg) 
(«Seint rodnar skog i djuvet», 1956.) 

Haust unde Hodn 
Dar heng ej tjodn 
i Vaorherres jodn 
i nott og blenkje 
inunde Hodn. 
Han dryse med 
sine stjodnekodn, 
og sit og tenkje 
pao sine bodn, 
med elden lyse 
og fjedle fryse. 
(«Seint rodnar skog i djuvet», 1956.) 
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Me skal stutt gå igjennom lydverket og formverket og nemna nokre dome på sermerkte 
ord i desse dikti. I tilvisingane fil dikti brukar eg bene å'rstalet for boki saman med 
sidetalet, og for diktet i Norsk Tidend bene NT 1944 og nummeret. 

Lydverk 
Det er ikkje skilt mellom trong og open vokal av e og o i dikti. Trong vokal er bene 
merkt av ein gong med e: int4 prep. (inntil; 1946 s. 85). Den tronge vokalen e utan 
aksent er det fleire dome på: ve, v. pres. (av vilja), De, pron. 2. pers. flt., sme, m. (alle i 
NT 1944, nr. 25), te, prep., adv. (fil; NT 1944, nr. 25, 1946, s. 85 og Heimante s. 86), 
gjekk, v. pret. og heldrar, m. flt. (båe 1946, s. 86), ned, adv. (skrive med -d; 1946, 
s. 86), medan heve, n. mest truleg har open vokal, av di Ross 1895 har formi hceve. 

Den opne e-en som svarar til e med kvist etter norsk lydskrift (i trykklett ending 
omsnudd e), er oftast skriven e, bene ein gong i neter, f. flt. (av natt, i målfOret nott; 
1956, s. 30). I NT 1944 nr. 25 er det stoft skrive e i heilt vanlege ord som alle kjenner 
med open vokal, t.d. verre, adj. komparativ, vessta, adj. superlativ f., fortelja, v., skjeg-
gje, n. bundi form eintal (av skjegg) og vetta, v. (av verta med -rt- til -tt-). Det einaste 
unnataket er ce, v. pres. (av vera): so ce te; ce tobakkslOyso; Da ce no gamalt (NT 1944, 
nr. 25). I dej andre dikti (1946, s. 85-87, 1956, s. 19 og 30) er -te- og -te noko meir 
brukte. Fyrst set me opp dOme på -e- for open vokal: elden, m. bundi form (1956, 
s. 19), endeke, adj. (1946, s. 86), fekk, v. pret. (1956, s. 30),tedle, n. bundi form eintal 
(av fjell; 1946, s. 85, 1956, s. 30), og he, v. pres. (av hava; 1956, s. 30), kolhedno, f. 
bundi form eintal og lenje, adv. (båe 1946, s. 86), Vaorherres, m. genitiv (1956, s. 19). 
Dome med -te- finn me bene i sume ord og former: ffl, v. pres. (av vera), we, v. (vera), 
me, prep., jcete, v. pres. (alle 1946, s. 85), men aller oftast brukar Hauge -ce i bundi 
form eintal av sterke hokjonnsord og i inkjekjonnsord i fleirtal, t.d. solce, -leice, Rauce 
(namn på ei raud men; alle 1946, s. 85), dorce (1946, s. 86), nottce, -botce, -rotce (alle 
tre 1946, s. 87), lombce, flt. bundi form (av lam; 1946, s. 87). Fleire adjektiv på -leg er 
skrivne med -e: greidlce (1946, s. 85), Diplce, endelce og sulnesle (alle 1946, s. 86), 
skjilce (1946, s. 87). Svarabhaktivokalen er stolt skriven -e (sjå Orne nedanfor), og 
sameleis -er i hokjonn flt. 

Rundingi av e til Ø  er gjennomford i rov, m., såleis rOven, bundi form eintal (av rev; 
1956, s. 30) og samansetjingi Rovafot, m. (same staden). 

Trong og open o er båe skrivne med o, men ordi med open o er så vanlege at alle 
kjem til å uttala dej rett. Trong vokal har me t.d. i sto, v. pret. (av stå), no, adv. (båe i 
NT 1944, nr. 25), sohe, f. bundi form eintal (1946, s. 85), knok, m. og -rovo, f. bundi 
form eintal (båe 1956, s. 30), so, adv. (NT 1944, nr. 25, 1956, s. 30), tok, v. pret. (av 
taka; 1956, s. 30), og i alle bundne former av linne hokjOnnsord i eintal: kvio, knipo, 
smidjo, sogo, -lOyso (alle NT 1944, nr. 25), bringo, jOtto (gytta), -hedno, (alle 1946, 
s. 86), mOno og hono (båe 1956, s. 30). 

Open o er det mange dome på: korn, hogg, togg, alle v. pret. (av korna, hogga, 
tyggja), sogje, n. bundi form eintal (av sog; alle i NT 1944, nr. 25), folk, n., holer, f. flt., 
kolhedno, f. bundi form eintal (alle 1946, s. 86), lombee, n. flt. bundi form (1946, s. 87), 
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bodn, n. flt., Hodn, stadn., jodn, n. (jarn) og kodn, n. (alle 1956, s. 19; med rn fil dn), 
hove, n. bundi form eintal (hovudet) og hoppa, v. pret. (båe 1956, s. 30). 

Dej andre vokalane svarar vel oftast fil uttalen i målftket. Meir sjeldan er y og u 
merkte med aksent: fy, prep. (av fyr; for, 1956, s. 30), men fy (1946, s. 85 og 87, dafy, 
NT 1944, nr. 25), kfir, adv. (1946, s. 85 og 87), der å er ein opnare vokal nwrare mot o. 
Hauge skriv vanleg y i yve, prep. (1946, s. 87; med r-bortfall) og skjyna, v. pret. (1946, 
s. 86), og alltid u i um, prep., upp, adv., inunde, prep. (1956, s. 19; med r-bortfall); sjå 
om kår ovanfor. Vokalen i gjev truleg att både trong og open uttale, men i fonni hinne, 
pron. 3. pers. eintal (henne; 1946, s. 86) svarar vet rotvokalen til open i. 

Diftongane au, ej og Oy er stOtt skrivne til liks med formene i skriftmålet, t.d. graut, 
m., fiaut, v. pret. (av flyta), me inte, v. pret. (alle i NT 1944 nr. 25), stein, m. (1956, 
s. 30) og -10yso, f. bundi form eintal (NT 1944, nr. 25). Den fjerde diftongen som har-
dingm'ålet har saman med vossa- og sognamålet, er alltid skriven ao (av å, gno. lang a). 
Denne diftongen er det mange Orne på: fao, v., skrao, f., aotte, v. pret. (av eiga), tao, 
prep. (av utav), laog, v. pret. (av liggja), Aomund, mannsnamn (alle NT nr. 25; formi 
måtte, pret., same staden, er nok ein prentefeil, for rimordet er aotte), naor, adv., aot, 
prep., trao, adj. (alle 1946, s. 85), saog, v. pret. (av sjå, 1946, s. 86 og 87), Vaorherres, 
m. genitiv (1956, s. 19), pao, prep. (1956, s. 19 og 30, ()g 1946, s. 85). 

Konsonantismen er jamt over godt i samsvar med målforet, bene ein og annan 
gongen har det snike seg inn ei skriftform: tid, f. (1946, s. 85), med, prep. (1956, s. 19, 
men ma 1946, s. 85), ned, adv. (1946, s. 86), og, adv., konjunksjon (1956, s. 19; tre 
gonger der, men å 1946, s. 85-87). Stutt konsonant er vanleg i in-: intd, prep. inntil, 
1946, s. 85), inunde prep. (1956, s. 19). 

Den palatale uttalen av g og k både i framlyd og etterlyd (trykklett staving) er jamt 
attgjeven med j etter g og k, t.d. skjine, v. pres. (av skina; 1946, s. 85), skjinnlapp, m. 
(NT 1944, nr. 25), skjyna, v. pret. (1946, s. 86), gjekk, v. pret. (av gå; 1946, s. 85), men 
bene med j- i jcete, v. pres. (av gjceta; 1946, s. 85) og jono, f. bundi form eintal (gytta; 
1946, s. 86). Dome i trykklett bruk har me i dej bundne eintalsformene av substantiv, 
t.d. belgjen, m., skjeggje, n., sogje, n., smakjen, m., makjen, m. (av belg, skjegg, sog, 
smak, make; alle i NT 1944, nr. 25), tyggjen, m. (av rygg), byskje, n. (båe 1956, s. 30), 
i samansetjingi bjorkjerotce, f. bundi form eintal (1946, s. 87), og i bundne former av 
adj.: dan styggje, styggje rOven, substantiven i styggjen, m. (båe 1956, s. 30). Stundom 
skriv Hauge bene -j-: loje, v. perf. part. (av ljuga; NT 1944, nr. 25), berje, n. bundi 
form (av berg; 1946, s. 86). I sambandet -ng- skriv han -ni-, t.d. lenje, adv., og i bundi 
form av adj.: lanje foten (den lange foten; båe 1946, s. 86). Formene blenkje, tenkje 
med -nkj-, båe v. pres. (1956, s. 19) og knekkje, v. pres. (1956, s. 19) samsvarar med 
skriftmålet tig i konsonantismen, men dej har -r- bortfall i pres. Fonni smidjo, f. bundi 
form eintal (NT 1944, nr. 25) er skrivi med -dj- i samsvar med eldre skriftmål (Aasen 
1873 gjev opp formene smidja, og smiggja frå Hardanger). 

Dej gamle konsonantsambandi -1d, -nd og -mb held seg i dette rnÄlforet, t.d. Verald, 
mannsnamn (NT 1944, nr. 25), elden, m. bundi form eintal (1956, s. 19), heldrar, m. 
flt. (med analogisk -1d-; 1946, s. 85; Aasen 1873 hellar) med -1d(-), Aomund, malms-
namn, kunde, v. pret. (av kunna; båe NT 1944, nr. 25), skunda, v. pres. (1946, s. 85), 
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unde, prep. og sunde, adj. flt. (båe 1946, s. 86) med -nd(-), og -mb- finn me i lambe n. 
bundi form eintal (1956, s. 30) og lombce, flt. bundi form (1946, s 87). Både i Hardan-
ger og på Voss held uttalen av gno. fr  seg som vn, dej har ikkje den vanlege differensi-
asjonen i sOrvestlandsk; dOme hjå Hauge er ravnane, m. flt. bundi form og sonen m. 
bundi form eintal (båe 1946, s. 86). 

Dej vanlege konsonantovergangane il tu dl (segmentasjon) og rn tu dn (differensi-
asjon) i sorvestlandsk finn me fleire dome på: rudl, m., i bundi form rudlen (NT 1944, 
nr. 25), fedle, n, bundi form eintal (1946, s. 85), Fadle, stadn. (bundi form av eit fadl) 
og adle, pron., adj. flt. (båe 1946, s. 86). Dome med dn er det fleire av, mest i diktet 
«Haust unde Hodn« (1956, s. 19): tj0c1n, f. (tj0m) og rimordi jodn, n. (eigenleg flt. av 
jarn), Hodn, stadn., -kodn, n. og bodn, n. flt., sameleis i stjerne, f.: stjOdnekodn, n. 
(gno. stjarria, i andre kasus -o- med kvist og endingi -u). Formi kolhedno, f. bundi form 
eintal (1946, s. 86) bor nemnast g. Aasen 1873 set opp hedna, f., men han skriv at 
ordet gjerne kan «opfattes som et gammelt Herna», og han jamforer det med gno. 
«hedinn: Skindkappe, Pels». Hjå Alf Torp er saki grei, ordet «skulde skrives herna» 
(Nynorsk etymologisk ordbok 1919). Eit unnatak frå regelen med rn tu dn er samanset-
jingar med bjorn, m., her i bjOnnservie, f., bundi form eintal (jerv; -6e er endingi i f., 
1946, s. 86). 

Både i Hardanger og på Voss vert rt assimilert tu tt i vetta, v. (av verta; NT 1944, nr. 
25), vatt i pret. (1946, s. 85 og 86). 

Gamal rö (no rd) er skriven med r slik formene er i målforet, t.d. nor, adv., urane, f. 
flt. bundi form (båe 1946, s. 86). 

I ubundi form flt. av hankjonns- og hokjonnsord står -r ved lag i Hardanger, t.d. 
dagar (NT 1944, nr. 25) og heldrar (1946, s. 85), båe m., holer og soger, båe f. (1946, 
s. 86). Men -r fell bort i pres. av e-verb, t.d. blenkje, tenkje (båe 1956, s. 30), knekkje 
(1956, s. 19), og desse formene utan -r er eineformer i Ulvik (stadfest av Olav H. 
Hauge sjolv hausten 1993). Sameleis fen -r bort i yve, prep. (t.d. 1946, s. 87) og unde, 
prep. (t.d. 1946, s. 86). 

Formverk 
Bundi form eintal av substantiv på -g(g) og -k(k) får palatal uttale, t.d. veggjen, 
smakfen (båe NT 1944 nr. 25), berje (1946, s. 86; av berg); dome i hokjonn vantar i 
dikti, men t.d. bokjce, doggjee er vanlege former. I flt. får dei ög palatal uttale fore 
endingi -er (av gno. -jr), -ene, og fore -te i n. bundi form (av gno. -in). Målforet har 
sameleis palatal uttale i samansetjingar, t.d. veggjaflis, f. og bjorkjerota., f. bundi form 
eintal. 

Endingi i bundi form eintal er -6e i sterke hokjonnsord, t.d. solce, Rauce (namn på ej 
raud merr; båe 1946, s. 85), nottce, -bota' og -rota (alle 1946, s. 87), og sameleis då -6e 
i inkjekjonn ffi. bundi form: lombce (1946, s. 87). Linne hokjonnsord har endingi -o i 
bundi form eintal, og dorni er mange: kvio, knipo, smidjo (alle i NT 1944, nr. 25), -piko 
(1946, s. 85), bringo, jOtto (gytta; båe 1946, s. 86), -rovo, hOno, mOno (alle 1956, 
s. 30). 
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Ubunde flt. held på -r (sjå &me framanfor her), med -ar i hankjonn og i hokjOnns-
ord med gamal -ar (5-st.), og -ane i bundi form, t.d. dagar (NT 1944, nr. 25), sumrane 
(1946, s. 85), ravnane (1946, s. 86), paurane (1946, s. 85), og i hokjonn urane (1946, 
s. 86). Sterke hokjonnsord får endingi -er i ubundi form, og med reduksjon av gamal 
-ur tu -er i Ulvik får dej linne same endingi, t.d. holer og soger (1946, s. 86). Nokre 
inkjekjonnsord med -a- i stomnen får u-omlyd i flt. tu -o- (open vokal), her bodn (av 
barn; 1956, s. 19), [ombe, bundi form (av lam; 1946, s. 87). 

Samansetjingar med -a- er heller vanlege i dette målforet, t.d. burtnabyskje, n., 
Rovafot, m. (båe 1956, s. 30), sauapika, f. (og -piko, bundi form eintal; 1946, s. 85; fot-
note s. 86), veggjafiis, f. (NT 1944, nr. 25), og sameleis -a- med adj. i hokjonn: Svarta-
botce, f. (namn på ej see med svart bot; 1946, s. 87). I fleire sOrvestlandske målfore er 
-a- vanleg i smalabeist, n. (dl ein smale; t.d. i Indre Sogn og på Voss), men i Ulvik har 
denne samansetjingi -s-, smalsbeist (1946, s. 86; opplyst av Hauge sjolv hausten 1993). 

Adjektivi har innskotsvokalen (svarabhaktivokalen) e bene i m. eintal fore bortfal-
len -r (sjå Aasen, Norsk Grammatikk § 184 Anm., s. 158 i 1965-utgåva, om harding-
målet, men ikkje i f.), t.d. Stele (1946, s. 85), dyre og tyre (båe NT 1944, nr. 25); 
sameleis -e i pres. av sterke verb og ja-verb. Adjektivi på -g(g) og -k(k) får palatal 
uttale i m.flt., i f. er endingi -a utan palatalisering (Aasen, same kjelda, s. 159 i 1965-
utgåva). Sameleis har målforet palatal uttale av desse adjektivi i bundi form eintal m.: 
dan styggje, styggje rOven (1956, s. 30), lanje foten (1946, s. 86). Bundi form eintal f. 
endar på -a utan palatalisering: stygga bjonnservce (1946, s. 87), dan vessta kvio (NT 
1944, s. 2), og -a er vanleg i n.: bratta berje (1946, s. 86). Komparativfonni Seindre 
(1946, s. 85) finst i fleire målfore, men ho er no ofte vikande for den meir vanlege 
fonni seinare. 

Målfori i Hardanger held på fleire gamle former av talordi, t.d. fira og sjau (1956, 
s. 30), og rekkjetalet sjauande: i sjaunde veggjen (NT 1944, nr. 25), med bortfall av -a-

endingi -ande. 
Nokre pronomenformer skil seg ut: deko, 2. pers. flt. (dyklc; 1946, s. 85) er vanleg i 

Hardanger, og dej peikande pronomeni er dan, m. (1956, s. 30) og f.: kvar dan skrao 
(NT 1944, nr. 25), i n. da (NT 1944, nr. 25). Målforet har ög dar, adv. (1946, s. 85 og 
86). Formi detta, peikande pron. (NT 1944, nr. 25) er inkjekjonnsform av denna, m. 
og f. 

Verbi fylgjer dej vanlege reglane i målforet med -a i infinitiv, men stuttformi vw (av 
vera; 1946, s. 85) er vanleg. Svarabhaktivokalen er -e i pres. av sterke verb og ja-verb, 
t.d. skjine (1946, s. 85), chyse (ja-v.) og fryse (båe 1956, s. 19), men i heng og sit fell 
svarabhaktivokalen bort fore vokalen i ordet etter (båe 1956, s. 19). Perfektum parti-
sipp av sterke verb på -g(g)- og -k(k)- får palatal uttale: loje (av ljuga NT 1944, nr. 25). 
Linne verb får -r-bortall i pres. av e-klassen (sjå dome framanfor her). Presens av 
ha(va) har etter gamalt formi he i Ulvik (1956. s. 30). Imperativen seg er vanleg (av 
segja; seia; 1946, s. 85). 
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Ordtilfang 
Til diktet «Sauapika» er det teke med nokre ordtydingar, og ej ordtyding finn me til 
diket «ROvafot». Dej ordtydingane tek eg sjolvsagt omsyn fil her attåt opplysningar or 
norske ordboken 

bjOrnserv, f., skrive bjonnservce, i bundi form (1946, s. 87, fotnote s. 86 -erv i 
tydingi jerv; sjå Norsk Ordbok 11966 -erve, f. i tydingl). 

burtnabyske, n., skrive -byskje (1956, s. 30; Norsk Ordbok 11966 har formi burtne 
frå Hardanger etter Aasen 1873 på oppslagsordet burkrze, i tydingi bregne); denne 
samansetjingi er ikkje med i Norsk Ordbok 11966, men byske, n. gjev dej opp som 
vanleg i BjOrgvin bispedome i tydingi buskeskog, hatt; her då av burtne, bregne. 

dipleg, adj., skrive diplce (1948, s. 86; tydingi er nifs etter ein fotnote s. 18; etter 
Norsk Ordbok 11966 er ordet vanleg frå Hardanger tu Sogn i tydingi svmrt uhyggjeleg, 
kaldsleg). 

heller, m., skrive heldrar, flt. (1946, s. 85, fotnote s. 86; me skulle ha venta -dl- slik 
som t.d. i Indre Sogn, men i Hardanger har dej då -Id- her; Aasen 1873 hellar i tydingi 
berghole). 

hwve, n., skrive heve (1946, s. 85, fotnote s. 86 med tydingi ly for veret; Ross 1895 
har ordet frå Hardanger (Ullensvang) i tydingi ly, livd i utmarki, hytte; ordet finst ög i 
Sunnhordland (Etne) og Ryfylke (etter Ross). 

mone, f., i bundi form mono (1956, s. 30; i fotnoten der står morra med tydingi 
ryggmerg; Ross 1895 har mOna, f. frå Hardanger, Voss og Ytre Sogn). 

paure, m., i flt. bundi form paurane (1946, s. 85; Ross 1895 har paure frå Hardan-
ger i tydingi liten veik stakkar, pusling; her då om lammi). 

sauepike, f., skrive sauapika (ög i tittelen, i bundi form -piko, 1946, s. 85; fotnote 
med tyding s. 86: «ein langbeint edderkopp «Veverknekt», lammefol»; gjxtarane 
gjorde seg nytte av dyret: «Når gjxtaren heldt henne i foten og spurde kvar sauene var, 
peika ho ut kvar han skulde leita»); ordet er lite kjent, men i arkivet åt Norsk Ordbok 
finn me ein ordsetel som Hauge sjolv har sendt inn frå Ulvik i 1956, med teikning av 
denne vevkjerringi og omtale av skikken; der finst det ög eit utklypp or Svale Solheim, 
Norsk setertradisjon, 1952, s. 92, med ei tilvising til Voss på sauapeka, og den formi 
har Solheim or eit oppsett med sporsmål frå Nemndi til gransking av norsk nemnings-
bruk (Ord og Sed I, redigert av Nils Lid, 1934, s. 61: 19. Sauapeka). På Voss er skikken 
den same som i Ulvik, og sauapeka er namnet på den store eremittkingelen, Pha-
langium opilio. I omtalen syner dei til peka, v. som er monoftongert på Voss (nynorsk 
peika; same kjelda; formi peka er vanleg etter gamalt på Voss, seier Olaf Almen-
ningen). Frå grannebygdi Granvin har eg fått opplyst at ordet var velkjent «i mine opp-
vekstå'r», skriv Henrik Kvalem (fodd 1906); skikken var til stor «moro for bom», skriv 
Kvalem. Ulvik og Granvin grensar mot Voss, og me kjenner ordet berre frå desse tre 
bygdene. 

sulnesleg, adj., skrive sulneslce (1946, s. 86, og fotnote med tydingi svimrande; 
Aasen 1873 har både sunda og sulna frå Hardanger på svimra, og samansetjingi åt 
Hauge er då til sulna; Ross 1895 har sulnug, adj. frå Hardanger på svimrug). 
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Desse fire dikti på hardingmål (to av dej er stutte) syner oss at Hauge kan gjeva att 
målfOret sitt på ein lettskjonleg og grej måte. Me ser at ord med open e eller open o vert 
skrivne i samsvar med skriftmålet slik ein lesar er vand å sjå dej, og sameleis fylgjer 
Hauge skriftmålet i dei tre vanlegaste diftongane. Diftongen ao er ston skriven etter 
uttalen; (opphavet er gamalnorsk a). I konsonantismen kjem målforeformene godt fram 
(bortsett frå med, ned og stundom og), og i formverket fylgjer Hauge hardingmålet 
heilt ut. Jamt over lyt me seia at diktaren gjev oss eit rett og godt innsyn i målforet sitt 
i desse dikti. 



Dialektomgrepet og dialektologien i hove 
til språkkontaktvarietetar og beskrivelsen 
av dej 
Av Tove Bull, Troms0 

Omgrepet dialekt blir til vanlig brukt om ein geografisk avgrensa, nedarva varietet av 
eit nasjonalspråk. Ein dialekt er såleis eit stadbunde språksystem. At ein treng eit 
omgrep for geografisk bestemt språklig variasjon, er opplagt; den storste variasjonen vi 
finn i språk, folgjer geografiske skilje. Men fordi språklige endringar og overgangar i 
hove til geografi i regelen er gradvise og ikkje absolutte, blir sporsmålet om kor grens-
ene mellom to nabodialektar, eller for den del to nabospråk, skal gå, eit sporsmål som 
gjev opphav til store problem, både av empirisk og metodisk-teoretisk art. Heller ikkje 
er det klart kor store opposisjonane mellom to (?) varietetar må vere for at dei skal 
utgjore nettopp to varietetar, eller på kva for språknivå slike opposisjonar har sterkast 
dialektal kraft. Jamvel om tradisjonell norsk dialektologi iallfall har vore mest opptadd 
av fonologi og morfologi, betyr ikkje det nodvendigvis at det er i fonologien og morfo-
logien vi finn den mest interessante geografiske variasjonen. Det er likevel klart at ein 
varietet som blir kalla dialekt, må kunne differensieras språklig i hove til andre og geo-
grafisk nxrliggande varietetar, altså i hove til det som blir kalla nabodialektar. Lat meg 
i denne samanhengen nemne eit terminologisk problem eg sjolv har her. Kva skal eg 
kalle språket i det språksamfunnet eg tar utgangspunkt i for å eksemplifisere problema-
tiske sider ved dialektomgrepet? Eg kan ikkje presupponere at det er ein dialekt. Eg har 
derfor valt å bruke nemninga varietet og snakke om varietet og varietetar i ei nokså vid, 
uspesifisert meining. Strengt tatt kan eg vel heller ikkje presupponere at språket til 
informantane mine utgjor ein varietet, men det Or eg altså her. 

Trass i desse avgrensings- og definisjonsvanskane blir ein dialekt sett på — og må 
kunne sjåas på — som ein strukturell heilskap. Det inneber at dialektomgrepet baserer 
seg på ej språksystematisk idealisering, og at det å g,je seg i kast med å beskrive ein dia-
lekt er å generalisere og abstrahere. Slik sett er ikkje dialektomgrepet annleis enn andre 
språkvitskaplige omgrep som pretenderer å kunne seie noko allment om grammatik-
ken, språksystemet eller språkstrukturen til meir enn ein språkbrukar. Jamvel omgrepet 
idiolekt er ein abstraksjon når det blir brukt om ein språksystematisk beskrivelse av t.d. 
grarrunatildcen til eitt individ. Idiolektomgrepet vii da vere ein abstraksjon i hove til 
den intraindividuelle variasjonen som alltid fins, og som omgrep som språkstruktur og 
språksystem på sett og vis tils1c6rer. 
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All vitskap er generalisering og abstraksjon. At dialektologien også er det, stiller 
han ikkje i sxrklasse. Ved all generalisering er det likevel naudsynt å kjenne til det kon-
krete og materielle eller substansielle grunnlaget for generaliseringane. Dej sporsmåla 
ein står overfor når ein stoyter på dialektstrukturbeskrivelsar, er m.a. desse: Kva for 
konkrete, språklige uttrykk ligg til grunn for denne beskrivelsen? Korleis ser data ut i 
hove til dei abstrakte strukturane? Kor stor variasjon gjommer seg bak generaliseringa? 
Kor stor variasjon kan ein i det heile akseptere som grunnlag for ei generalisering? Er 
det geografiske, demografiske og politisk-administrative tilhove eller reelle språkdata 
som til sjuande og sist skal vere bestemmande når ein set grensene for ein dialekt i 
hove til ein annan? Her handlar det som vi ser, m.a. om forholdet mellom langue og 
parole, forholdet mellom språksystem og språkbruk. I språkvitskapen er dette framleis 
eit uavklara forhold som ofte forer oss ut i vanskelige og av og til uloyselige metodiske' 
og teoretiske problem, noko m.a. Frans Gregersen (1991) har vist svxrt tydelig i dok-
toravhandlinga si. 

I mindre grad enn elles i språkvitskapen har ein i dialektologien problematisert for-
holdet mellom langue og parole. Langt på veg synes ein å ha gått ut frå, eller i det 
minste pretendert, at det nwrmast er eit ein-til-ein-tilhove mellom det abstrakte langue 
og det konkrete parole. Brit Mxhlum seier om dette: 

Erkjennelsen av at talemålet innenfor et bestemt område kan vise til dels betydelig variasjon, har 
resultert i liten eller ingen teoretisk refleksjon innenfor fagdisiplinen. Det har yxa mMforegrans-
kerens egen intuisjon som mer eller mindre har avgjort hvem som egner seg som informanter, og 
under forutsetning av at disse er gode, innebxrer det en direkte og umiddelbar tilgang til selve 
språksystemet. Og «gode» har som regel de informantene vwrt som er representert med de mest 
arkaiske, og dermed de opprinnelige og «genuine» formene. Innenfor en slik tradisjon har etable-
ringen av en dialektstruktur på grunnlag av noen ytterst få og spesielt utvalgte individers talemål 
folgelig ikke representert noen metodisk-analytisk vanskelighet; korrespondansen mellom de to 
nivåene språkbruk og språksystem har blitt betraktet som tilnwrmet fullstendig. (Mxhlum 
1992:9.) 

Dialektologien blei etablert som vitskaplig disiplin i ein periode da språkvitskapen var 
sterkt historisk orientert, under neogrammatikken. Opphavet er altså forstrukturalistisk. 
Det forklarer ein del av dei metodiske og teoretiske veikskapane som Mxhlum peiker 
på, jamvel om det må vere rett å karakterisere iallfall norsk dialektologi i dag som ei 
strukturalistisk vitskapsgrein, framleis sterkt historisk orientert, trass i at det sjolvsagt 
også fins synlcrone clialektbeskrivelsar. Dialektomgrepet har vidare heilt fram til vår tid 
forst og fremst vore nytta om geografisk avgrensa varietetar i språksamfunn av eit 
bestemt slag, nemlig slike som kan vise fil ei samanhengande og uavbroten historisk 
utvikling attende til norron tid. Omgrepet har altså helst blitt nytta om tradisjonelle, 
relativt stabile og helst rurale språlcsamfunn der den historiske kontinuiteten har bidratt 
til å halde oppe ei fokusert språklig norm; dvs. språksamfunn der den historiske saman-
hengen i seg sjolv skaper og representerer ein relativt sterkt uniformerande normativ 
effekt. Det tradisjonelle dialektomgrepet foreset altså bestemte sosiale ordningar. Når 
desse ordningane ikkje har vore til stades, eller dei er blitt skipla på eit eller anna tids-
punkt gjennom urbanisering, sterk grad av språkkontakt, stor mobilitet e.1., og dette har 
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fått språklige konsekvensar, har ein funne det naudsynt å ta i bruk omgrep som «bydia-
lekt», «blandingsdialekt», «interdialect» (parallell med «interlanguage»), «mixed dia-
lect» (parallell med «mixed language»). Dette viser at omgrepet dialekt forst og fremst 
har vore reservert for relativt stabile språklige varietetar i relativt stilleståande sam-
funn. Den tradisjonelle dialektologien er såleis ikkje nokon deskriptiv vitskap, men 
impliserer ei bestemt form for normativitet. Det er ikkje bare slik at nokon dialektar er 
likare enn andre; nei, noko synes vere dialekt, og anna synes ikkje vere det. Dialektolo-
gien baserer seg på meir eller mindre presupponerte og implisitte forestillingar om ein-
språkligheit, om historisk kontinuitet og stabilitet, og om fokuserte (i motsetnad til 
diffuse) språksystem som norm. Alt dette gjor at omgrepet blir lite brukelig om språk-
lige varietetar i det moderne industrialiserte og postindustrielle samfunnet. Samfunn 
prega av mobilitet og sosial og språklig endring har fort til at ein har folt behov for å 
nyansere eller heilt skifte ut omgrepsbruken. Når danskane t.d. seier at dialektane i 
Danmark er utcloydde eller i ferd med å doy ut, må det tolkas i eit slikt perspektiv. Det 
spors likevel om det ikkje er sjolve den grunnforestillinga om språket i statiske og sta-
bile samfunn som ligg bak omgrepet dialekt, som det er noko fundamentalt gale med. 
Det kan ikkje vere bare det faktum at verda endrar seg som forer til at sjolve dialektom-
grepet (for danskane i det minste) verkar lite brukelig som nemning på dagens geogra-
fisk skilde språklige varietetar. 

På den andre sida er det nemninga «dialekt» språkbrukarane sjolve bruker når dei 
talar om ein språklig varietet som vik av frå standardvarieteten. Slik er det iallfall i 
Noreg. Språ'kbrulcarane tar ikkje omsyn til om dei språklige varietetane dei kallar «dia-
lekt», har levd på staden samanhengande gjennom generasjonar, om det er snakk om 
mellomspråk, blanda språk eller miksa språk, eller kva for epitet ein vel å bruke i vit-
skapsverda. «Dialekt» er i vanlig norsk språkbruk ei nemning som blir brukt om alle 
typar språklige uttrykk som på ein eller annan måte kan knytas til ein stad eller ein 
region. S 'åleis har vi å gjore med to dialektomgrep, eit noko upresist og kvardagsspråk-
lig som blir brukt av folk flest, og eit som pretenderer å vere vitskaplig med klarare og 
meir eintydig referanse, men som likevel kanskje ikkje er swrlig klart. 

Om ein overforer denne vide kvardagsspråldige bruken av «dialekt» til andre typar 
språksamfunn enn dei tradisjonelle, sosialt stabile samfunna som vi kjenner frå det 
gamle bondesamfunnet, får vi likevel problem. (I parentes vil eg nemne at eg slett ikkje 
meiner at omgrepet var problemlaust i den tradisjonelle dialektologien heller, men det 
er tydeligvis lettare å sjå bort frå problema der.) På nordisk område er det to relativt 
nye arbeid som har provd ut og diskutert dialektomgrepet i hove til talemålsun-
dersokingar av andre typar språksamfunn enn dei dette omgrepet tradisjonelt har vore 
brukt på. Det er Brit Mxhlums arbeid frå Svalbard (1992), og Ulla-Britt Kotsinas 
arbeid med rinkebysvenskan (1988). Mxhlum konkluderer analysen sin med å slå fast 
at det ikkje fins nokon svalbarddialekt; til det er den interindividuelle språklige varia-
sjonen i Longyearbyen for stor. Men kor grensa går for kor stor denne variasjonen kan 
vere innan ein og same dialekten, pretenderer ikkje Mxhlum å svare på. Kotsinas går 
systematisk til verks og stiller opp åtte kriterium som blir provesteinen på om rinkeby-
svenskan er ein dialekt eller ikkje. Det er kriterium ho meiner er gyldige for å avgjore 
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heilt generelt om ein gjeven varietet kan sjåas på som ein dialekt i synkront perspektiv. 
Vi skal komme attende til desse kriteria om lift. Kotsinas konkluderer droftinga si med 
at rinkebysvenskan bOr klassifiseras som ein sosial dialekt eller gruppevarietet med 
potensial i seg til under bestemte sosiale, okonomiske og andre forhold å utvikle seg til 
ein regional dialekt eller lokal varietet av stockholmsk. Varieteten er altså enno ikkje 
nokon fullt utvikla dialekt. 

Den språklige varieteten eg har arbeidd med, har eit noko anna utgangspunkt enn 
både Mwhlums «svalbardsk» og Kotsinas rinkebysvensk. Det dreiar seg om det norske 
talemålet eller den norske dialekten (?) i eit fieirspråksområde i Nord-Noreg, eit språk-
samfunn som er i ferd med å gjennomgå eit språkskifte frå samisk til norsk, der dej 
alter yngste er einspråklig norske, mens dei eldste er genuint bilingvale. Området gren-
sar i sor til eit meir einspråklig norsk område, der vi ikkje kjenner til at samisk har vore 
brukt som morsmål i nemnande grad, iallfall ikkje i dette hundreåret. Norsk har altså 
relativt sterke ryster i det språksamfunnet eg snaldcar om, jamvel om det visselig var 
samisk som «var der forst». Alle som kjenner norske språktilhove, veit at det da ikkje 
kan vere snaldc om ein standardvarietet av norsk, men om ei eller anna form for lokalt 
eller regionalt avgrensa norsk. Eg har sjolv ved fleire hOve karakterisert den norske 
varieteten eller dei norske varietetane i dette området som den yngste eller dej yngste 
norske dialektane i Noreg. Det reiser spOrsmålet: Kor ung kan ein varietet vere for å 
kvalifisere for nemninga dialekt? — Det sporsmålet lar eg bare henge i lufta; eg prover 
ikkje å svare på det. 

Karakteristisk for norsken på Furufiaten, som den fieirspråklige bygda eg har gjort 
feltarbeid i, heiter, er stor språldig variasjon, trulig storre enn i einspråklige norske 
småsamfunn. Variasjonen er både intra- og interindividuell. Den interindividuelle vari-
asjonen kjem sterkast til uttrykk generasjonane imellom. Dej eldste, tospråklige infor-
mantane har gjennomgåande meir av det ein enklast kan sjå på som samiske 
substratdrag i norsken sin. Det gjeld i fonologi, prosodi, morfologi og syntaks. Men 
desse draga er ikkje systematisk og konsekvent gjennomforte. Informantane kan reali-
sere drag frå t.d. det samiske plosivsystemet når dei snalckar norsk, men gjor det ikkje 
konsekvent eller i like stor grad, alle saman. Dei kan operere med eit genussystem som 
er karakterisert av sywrt hog grad av genusveksling og genusskifte, der det faktisk kan 
sjå ut som om genussystemet er i full opploysing. Dei kan folgje samiske reglar for 
visse syntaktiske trekk, t.d. når det gjeld leddstilling, men Or det slett ikkje alltid. 
Osv., osv. Slikt fyker nodvendigvis til stor språklig variasjon, både inter- og intraindivi-
duelt. Mange av dei karakteristiske substrattrekka som er frekvente hos dej eldste 
informantane, er anten mykje mindre frekvente eller heilt borte hos mellomgenerasjo-
nen og dej yngste informantane. 

Trulig kan den historiske utviklinga av norsken i området beskrivas som ei utvik-
ling frå ein meir diffus til ein meir fokusert språktilstand. Trass i den store variasjonen 
swrlig hos dej eldste språkbrukarane vii det neppe vere .tvil om at nordmenn flest ville 
karakterisere den aktuelle varieteten som nordnorsk. Nordnorske språkbrukarar frå ein-
språklige område ville trulig seie at varieteten er prega av samlivet med samisk, at folk 
i området kvenskar 	eventuelt at dej snaldcar då'rlig norsk. 
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Eg vii no ta for meg dei åtte kriteria til Ulla-Britt Kotsinas og sjå om det ut frå dei 
vii vere rett å snakke om norsken i bygda Furuflaten som ein dialekt. 

Kriterium 1: Regional avgrensing 
Det må vere mulig å avgrense geografisk det området der varieteten er i bruk. 
Furuflaten: Det er av topografiske grunnar spesielt lett å skilje ut bygda Furuflaten frå 
andre tilgrensande område. Ej anna sak er at språket ikkje vik sxrlig sterkt av frå språ-
ket i nabobygdene i tilsvarande fleirspråksstrok, men det er ikkje sxrmerkt for desse 
områda, men gjeld alle varietetar av norsk. 

Kriterium 2: Forholdet tu standardspråket 
Det må vere eit minstemål av kontrast mellom eit standardspråk og ein dialekt. Etter 

det Kotsinas seier, har nenminga dialekt som sin foresetnad eit standardspråk som dia-
lektane vik av frå. Dette er eit diskutabelt standpunkt, iallfall i Noreg, men det har ing-
enting å seie i denne samanhengen. 

Standardspråket er godkjent som overregional norm og er norm for undervisninga i 
skolen. 

Mange (alle?) talarar kan skifte over til meir standardspråklige varietetar i visse 
kontekstar. 
Furuflaten: Jamvel om tilhovet mellom dialekt og standard er annleis i Noreg enn i dei 
fleste andre vesteuropeiske land, og jamvel om det er slik at dette kriteriet kanskje 
ikkje er straumlineforma i hove tu norske forhold, er det ingen tvil om at målet på 
Furuflaten skil seg klart ut frå det ein kunne kalle standardnorsk, anten det er snakk om 
bokmål eller nynorsk. 

Kriterium 3: Talespråk 
Varieteten er ikkje kodifisert i skrift. 
Furuflaten: Varieteten er ein talt varietet. 

Kriterium 4: Medvett 
Talarane sjolve oppfattar sin varietet som spesifikk i forhold til andre varietetar som 

blir talte i nxrleiken, og dei kan trulig også peike på skilnader i hove til nabodialektar 
og tu standardspråket. 

Talarar av andre varietetar oppfattar varieteten som spesifikk og kan peike på visse 
typiske språkdrag. 
Furuflaten: Også her blir kriteriet innfridd, jamvel om det korkje er lett for talarane 
sjolve eller for talarar av andre varietetar å peike på sxrtrekk i hove til dei aller nxraste 
grannemåla som ög er prega av samlivet med samisk og/eller finsk. 

Kriterium 5: Subjektive faktorar 
a) Identitet. Språket er knytt til den kjensla talarane har av identitet, ej vi/dei-kjensle, 
somtid kopia til stoltheit over heimstaden, somtid til mindreverdskjensle. 
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Vurdering. Somtid kan talarane eller omgjevnaden gje uttrykk for ldare dialektstereo-
typiar, varieteten blir karakterisert som «vakker», «pen», «stygg», «dårlig norsk», e.l. 

Einskaplig inntrykk. Varieteten gjev omgjevnadene eit einskaplig inntrykk, på den 
måten at alle talarane hores eins eller tilnxrma eins ut. Derimot er det mulig at talarane 
sjolve kan skilje ut nyansar i dialekten. 
Furuflaten: Kriterium 5 a) og b) er uproblematiske. «Vi»-kjensla er uvanlig sterk i 
bygda Furuflaten, og utanforståande karakteriserer språket der på ulike vis, av og til 
som «dårlig norsk»; det gjeld også folk frå somme einspråklige nabobygder. Kriterium 

er derimot meir problematisk, på grunn av den store variasjonen. Om omgjevnaden 
og språkbrukarane sjolve er merksame på variasjonen, er ej anna sak. Når dei blir 
spurde om dialektskilnader eller språklig variasjon i bygda, peiker dei helst på nokre 
nxrmast ubestemmelige geografiske skilje, at dei som bur på den eine eller den andre 
sida av elva snalckar «breiare», at dei «dreg på orda» e.l. Eg vil likevel halde fast på at 
frå ein vitskaplig synsstad er det eit problem å fange inn den store variasjonen i ein 
adekvat språkstrukturell beslcrivelse av varieteten. 

Kriterium 6: Variasjon innan dialekten 
Kotsinas seier at dialektomgrepet kan brukas, jamvel om variasjonen kan vere ganske 
stor i hove til om ein språkbrukar bruker eller i kor stor grad han eller ho bruker 
bestemte dialekttrekk, og også i kor stor grad eldre eller nyare dialekttrekk er i bruk. 
Denne variasjonen kan markere sosial tilhorigheit og identitet, alder, kjonn, utdanning 
o.l. og dessutan vere situasjonelt betinga. 
Furuflaten: Dette er eit springande punkt i vurderinga. På Furuflaten er det slik at visse 
språkbrukarar har ein hog frekvens av samiske substratdrag, mens andre har svxrt lite 
av det. Ingen synes heller å bruke eit bestemt trekk, t.d. manglande inversjon i leddset-
ningar, konsekvent. 

Kriterium 7: Spesifikke språkdrag 
Språklige nivå. Dei draga som blir oppfatta som spesifikke, må forekomme på fleire 

språklige nivå enn bare det leksikalske. Sannsynligvis er fonologi og prosodi viktigast 
for utanforståande vurderarar. 

Frekvens og kombinasjon. Visse språkdrag, som blir oppfatta som typiske, kan fore-
komme også i andre regionar, men mindre frekvent. Visse andre språkdrag kan fore-
komme frekvent i andre dialektar, men nettopp kombinasjonen av trekka i varieteten 
givir han spesifikk. 
Furuflaten: På språklig grunnlag kan målet på Furuflaten klassifiseras som Nord-
Troms-mål. Attåt kjem dei samiske substratdraga som kanskje — og kanskje ikkje — kan 
sjåas på som spesifikke språkdrag som gjev grunnlag for ein nxrare spesifikasjon eller 
underklassifikasjon. 

Kriterium 8: Etablering 
Varieteten er nokolunde etablert hos alle innfodde i området, jamvel om ulike faktorar 
forer til variasjon språkbrukarane imellom. Jf. kriterium 6. Dei som normalt ildsje 
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bruker varieteten, kan trulig gjOre det i bestemte samanhengar, dvs, dei har ein viss 
bidialektal kompetanse. 
Furuflaten: Trass i at det nok fins ein viss grad av bidialektal kompetanse, kan trulig dei 
yngste språkbrukarane ikkje bruke alle dei språkdraga som ein finn i språket til eldre 
språ'kbrukarar. Men slik sett skil dei seg jo ikkje frå yngre språkbrukarar frå eit dialekt-
område der dei eldste bruker t.d. dativ, mens dei yngste ikkje gjor det. 

Om eg skulle fOlgje Kotsinas i hennes resonnement, ville eg trulig måtte konkludere 
som ho gjOr i hOve tu rinkebysvenskan: Den norske varieteten på Furuflaten må vere å 
sjå på som ein gruppevarietet som har potensial i seg til å utvikle seg tu ein lokal dia-
lekt. Kanskje kan ein seie at varieteten tu mellomgenerasjonen eller iallfall dei yngste 
representerer eit slags dialektstadium, mens den relativt diffuse varieteten til dei eldste, 
trulig er —ja, nettopp diffus — for mykje prega av variasjon til at den har det einskaplige 
preget som må til for å kalle han dialekt. Trass i Kotsinas' freistnad på å operere med 
klare kriterium for kva som kan kallas dialekt, er ikkje problemet med grensene for 
inter- og intraindividuell variasjon loyst. 

Og da er vi attende til utgangspunktet: eksplisitte og implisitte kriterium for dialekt-
status. Både Mxhlum og Kotsinas synes ta det for gjeve at ein dialekt er eller må vere 
eit fokusert språksystem, altså at det fins grenser for kor stor språklig variasjon det kan 
vere innan ein og same dialekt. Det springande punktet her er om grensene for aksep-
tert variasjon skal vere trongare enn dei grensene språkbrukarane sjolve synes å ope-
rere med. For folk på Furuflaten er det heilt klart at det dei snakkar, er Furuflaten-
dialekt. Chambers og Trudgill stiller dette sporsmålet: «Is there a limit to the kinds of 
variation that can exist between one speaker and his neighbour, and if so, what is it?» 
(Chambers og Trudgill 1980:126). Det er eit viktig sporsmål som burde stått mykje 
meir sentralt enn det har gjort, i dialektologien, og i andre former for språkvariasjons-
forsking, for den del. 

Den tradisjonelle dialektologien idealiserte seg bort frå variasjonsproblematikken 
og frå problem knytte til gradvise geografiske språkovergangar. Det er mulig det er rett 
å hevde at dialektomgrepet er eit tvilsamt omgrep om ein krev at det skal kunne refe-
rere til noko direkte observerbart. Men det dor t.d. forskarar som Mxhlum og Kotsinas 
når dei seriost drOftar om den eller den observerbare varieteten kan kallas dialekt eller 
ikkje. Chambers og Trudgill (1980:146) seier dette om abstraksjons- og idealiserings-
tendensane i dialektologien: 

The really radical departure from traditional structuralist theories is not in the abstractness but in 
the fact that variables can only be integrated with other structural units by quantification, whereas 
the venerable assumption of virtually all linguistic theories has been that structural units are qua-
litatively distinct from one another. 

I tråd med dette, og ut fra det eg sa innleiingsvis, vil eg hevde at problemet med tradi-
sjonell dialektologi ikkje forst og fremst er det generaliserings- og abstraksjonsnivået 
ein har operett på, men heller dei implisitte normative forestillingane som ligg til grunn 
for omgrepet, og som vi har vore inne på tidligare. Å abstrahere ut ei norm for t.d. 
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verbbOyinga i eit målfore på grumilag av ej rad meir eller mindre varierande manifes-
terte former, bygger trulig på ein hypotese om at språkbrukaren har ei eller anna form 
for abstrakt dialektnorm i hovudet sitt. Det kan vere gode grunnar for ein slik hypotese. 
Men korleis kan lingvisten vete at dej normene ho stiller opp for dialekt x, svarer tu l dej 
normene morsmålsbrukarane av x har i hovudet sitt, som sin internaliserte morsmåls-
grammatikk? Er det så silken at dialektologens idealiserte og eksternaliserte normer 
svarer tu dej faktiske internaliserte normene som språkbrukarane folgjer? Og vidare: 
Når vi står overfor diffuse språk, kan vi da utan vidare foresette at det fins einskaplige 
og eintydige internaliserte abstrakte normer bak desse språka, i den forstand at desse 
potensielle normene har ej form for tilsvar i medvettet ffi språkbrukarane? Det proble-
met vi står overfor her, dreier seg om forholdet mellom ulike typar normer, på den eine 
sida slike normer som språkbrukarane har internalisert og folgjer heilt umedvete (og 
meir eller mindre utan slinger i valsen), og på den andre sida normer som ikkje svarer 
tu l dej internaliserte normene, men som likevel kan abstraheras ut av eit gjeve språklig 
korpus, men som likevel fungerer heilt annleis overfor språkbrukarane enn dej interna-
liserte normene givit I siste instans vii det vere normer som blir pålagde utafrå og som 
kan ha ein sterkt fremmendgjOrande fimksjon. 

Desse innvendingane, både mot den implisitte normativiteten og mot bortdefine-
ringa av språldig variasjon, har paradoksalt nok samanheng med det Per Linell (1982) 
har kalla «The written language bias in linguistics». Hans argumentasjon gjeld lingvis-
tikk som vitskap heilt generelt, som han hevdar er karakterisert av at dej lingvistiske 
einingane som blir studerte, blir sedde på som autonome, statiske, invariante og atem-
porale objekt. Linell argumenterer altså mot reifiseringa i lingvistikken, og også han 
snakkar om «The hidden normativity of descriptive linguistics» (Linell 1982:60). Trass 
i at dialektologi per definisjon handlar om talespråk, synes dialektomgrepet slik det 
tradisjonelt har vore brukt som operasjonelt analytisk omgrep, å hove betre for skrift-
språk enn for talt språk. Dej grunnleggande forestillingane om språk som ligg bak dej 
implisitte normene som dialektomgrepet er basen på, tvingar fram eit tingliggjort, nor-
mativt, monolittisk og totaliserande språkomgrep som forst blir sett verkelig på prove 
av faktiske språksystem og språkstrukturar som er geografisk avgrensa, men som bryt 
nokså dramatisk med slike relativt stabile og fokuserte språksystem som dialektologien 
forst hadde som objekt for språkbeskrivelsen. Og det er nxrmast eit contradictio in se: 
Foresetnaden for eit omgrep som dialekt, er språklig variasjon. AnstOtssteinen mot det, 
slik det tradisjonelt har vore brukt, er i:sg, paradoksalt nok, språklig variasjon. 
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Ant och brått — en jämförelse 
Av Birgit Eaker, Uppsala 

Am och brått hör till en betydelsesfär som vi nutidsmänniskor känner väl till. Att ha det 
bråttom och jäktigt och stressigt har nästan blivit kännetecken för vår tid. Vi talar 
ibland litet nostalgiskt om »den gamla goda tiden» och tänker oss kanske en tid med en 
lugnare rytm, då man hade gott om tid för varandra. Men även på den gamla goda tiden 
behövdes det ord för att ha det jäktigt och mycket att göra. Särskilt under skördetiden 
var och är brådskan stor, vilket också visar sig i flera språkprov till ant och brått. Det 
första av orden, adj. ant, har som vi skall se även andra anknytningar till skördetiden. 

I svenska dialekter betyder ant vanligen 'brått, bråttom, brådskande, angeläget'. 
Det uppträder nästan aldrig attributivt. I mitt material finns endast exemplet: Hafwa 
andt ärende från Bohuslän (1766), och ett par exempel utan huvudord: Jä kanke pönse 
ut hua ahnt här ä på fäle, ['jag kan inte fundera ut vad brått här är på färde] ur en 
bröllopsdikt från Tjörn, Bohuslän (1700-tal); Hstt hade-n fsr ant no ['vad hade han 
som var så angeläget nu (när han inte kunde hjälpa dig)?'1 Dalsland) 

Vanlig är däremot adverbiell användning, särskilt i uttrycket ha ant eller ha ant om 
eller (med ant och om uppfattat som ett ord) ha antom eller (med sekundärt -t) antonzt 
'ha bråttom eller jäktigt eller mycket att stå i'. Några exempel: Dam hadde sa annt i 
slatten Färila, Hälsingland; Han ha-§a amt smm, han fo-nt tin dö äta 'han har så bråt-
tom, att han inte får tid att äta' Själevad, Ångermanland; Int ha du fäll sä a'nntömmt 
att du int hinn få de 'n blöytköpp [' ... hinner få dig en kopp kaffe med dopp'] Sävar, 
Västerbotten. Det finns också exempel på ett uttryck ta det ant 'ha bråttom, ta det häf-
tigt': Han tar-et så ant Dalskog, Dalsland. 

Kärnan utgörs emellertid av predikativ användning. Den finns bl.a. i satser med 
opersonlig konstruktion eller saksubjekt i betydelserna 'bråttom, brådskande, angelä-
get', särskilt i uttrycken det är ant / ant om / antom(t). Ett exempel: He er fell int så 
anntåmm heller Nora, Uppland. Den förekommer även i satser med människor eller 
djur som subjekt, i uttrycken vara ant om (ngt) och vara antom 'ha bråttom' eller 'vara 
ivrig eller lysten eller fiken (efter ngt)'. Exempel: I e int så a 'nnt om å få-n dienn te 
måg 'jag är inte så angelägen om att få den där till måg' Frostviken, Jämtland; n Jakkä 
var int na amt omm åkomma hit [' ... ivrig att komma hit'] Vilhelmina, Lappland. 

i Förenklad ljudbeteckning enligt Ordbok över Sveriges dialekter. H. 1. s. 9. 
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Det finns också en handfull exempel på uttrycken ant om tid! tiden / tomme 'ont om 
tid'; t.ex. D-ä a'nnt sm ti 'n 'det är i sista minuten' Anundsjö, Ångermanland. 

Vad är nu detta för ord? För det första kan konstateras att det är fråga om neutrum av ett 
adj. ann. Från Sverige finns endast ett belägg utan neutrum -t: Han va så a'nne åm att 
de skulle bh så' han ville så innerligt gärna ha det så' Lindome, Halland.2  

Från Norge finns ett fåtal exempel på ann. Följande ges i Norsk Ordbok (sp. 104): 
han er så ann på det 'brå, snar' (Hveding: Håloygsk ordsamling); han var så ann på 
det 'streva så ihuga for det' (Innherad; Aasen); *gras og strå, der flyge anne kyp til og 
frå (Brostrom: Troll og menneskje.). — Också i Norge är ordet vanligare i uttryck som 
ha eller få (det) ant om, ha (det) ant, ha så ant om tida (stunda), ha (det) ant med eller 
i predikativ konstruktion, både med opersonligt subjekt och med personligt subjekt i 
liknande användningar som i Sverige. Ett par exempel: ho va så an't um å komme 
halm Lista; eg er ikkje noko ant om å få framande no Hemne. Jag har inte funnit något 
exempel på den sammansmälta formen antom eller antomt från Norge. 

Ant finns också från Island. Även här har neutrumformen generaliserats, men ordet 
kompareras annara annast. Några exempel på ant hos Blöndal (s. 39): e-m era. um  e-a 
'noget er en magtpaaliggende, en er ivrig for n-t'; honum var annast um Paa 'det var ham 
mest om at göre'; e-m era. heim 'en har travlt med at komme hjem, er ivrig efter at 
komme hjem'; hann ljet sjer ekkert a. 'han viste ingen Tegn paa Iver el. Travlhed'. 

Adj. annr finns i fornvästnordiskan enligt Fritzner (s. 62) endast i neutrum singula-
ris och av språkproven att döma bara i predikativ konstruktion. Ett par exempel: e-m er 
annt 'en har noget som han txnker paa, sysler med, stunder efter, som er ham magt-
paaliggende'; ekki er annt um kat 'det haster ikke dermed, det er ildce magtpaalig-
gende'. 

Utbredningen framgår av kartan. För Norges del har belägg från Norsk Ordbok kom-
pletterats med uppgifter från Målforearkivet i Oslo och samlingarna till Ordbok over 
Trondermåla i Trondheim (jag tackar Arve Borg och Arnold Dalen för dessa uppgifter). 
Det svenska materialet bygger på samlingarna i Ordbok över Sveriges dialekter i Upp-
sala. 

Sedan gammalt har man sammanställt det här diskuterade adjektivet med ett substantiv, 
fvn. qnn fem., fsv. an, and. Korsordslösare känner säkert till ordet and som brukar 
definieras som 'skörd', 'skördetid' o.d., men för övrigt är ordet knappast brukligt i 
svenskt riksspråk. I dialekterna förekommer subst. ann både som simplex och i sam-
mansättningar inom samma område som adj. ant och dessutom i östsvenska dialekter. 
Det tycks saknas från danskt språkområde. Betydelsen har rimligen ursprungligen varit 
'ivrig verksamhet, iver, sysselsättning, arbete' e.d. 

2  En uppgift från Piteå i Norrbotten: ann bråd (om tid). Hö fören ann tiö (F. Widmark 1860) tror jag är 
en missuppfattning av sammansättningen anntid, där förleden utgörs av subst. ann. Jfr Pitemålet, s. 15: 
Hä jär-n anntijd 'det är en bråd tid'. 
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ISLAND 
Hälften etv huvudkartans skala 

FÄRÖARNA 
...Mon av huvuelkartan• 

ant adj. 
ann adj. 
ant subst. 

I> anter adj. 
anter subst. 
janter adj. 

Belägg som inte kan fastas vid socken 
e.d, har inlagts i en ruta 
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En vanlig uppfattning är att adjektivet är en avledning av substantivet (så t.ex. Torp, 
Norsk Ordbok). En annan möjlighet är att det helt enkelt är substantivet som har adjek-
tiverats. Den tanken har framförts av Ture Johannisson (1941, s. 23-30, i sht s. 27). 
Johannisson har tagit fasta på att ordet endast förekommer i neutrum i fornspråket. Han 
hänvisar till K. G. Ljunggrens arbete om adjektivering av substantiv i svenskan, där det 
bl.a. konstateras att predikativ bestämning är särskilt gynnsam för förskjutningar från 
den ena kategorien till den andra och att abstrakta substantiv har särskilt lätt för att 
adjektiveras. Johannisson vill i uttrycket einhverjum er annt se en parallell till uttrycket 
einhverjum er titt, där huvudordet enligt Ljunggren beror på adjektivering av subst. tiö 
fem. 

Dialekternas bruk av ordet, dvs. i huvudsak i predikativ i neutrum singularis eller 
som adverb, utgör ytterligare ett stöd för Johannissons resonemang. Det bör kanske 
påpekas att det ensamstående belägget utan -t från norra Halland (liksom motsvarande 
norska belägg) naturligtvis inte behöver vara en kvarleva av ett gammalt ann utan kan 
ha bildats helt naturligt till neutrumformen ant Det är också möjligt att den halländska 
uppteckningens a'nne är ett resultat av missuppfattning av ett där sporadiskt förekom-
mande adj. annig.(bildat till subst. ann) med samma betydelse. I ljuset av de norska 
beläggen är det dock sannolikt att det verkligen är fråga om adj. ann. 

Som framgår av kartan är adj. ann, ant (fyllda respektive ofyllda cirklar) svagt belagt 
söder om Mälaren. De två markeringarna i Småland står för enstaka exempel på uttr. ha 
ant 'ha bråttom'. 

Däremot finns i detta område ett adj. anter som bör utgå från ant. Denna tanke 
framförs av Johannisson i den nämnda artikeln (s. 26 not 3), och av allt att döma obero-
ende av detta av Gunnar Hedström (1948, s. 81). Anter bör ha uppkommit genom att 
man har uppfattat -t i ant som hörande till stammen och lagt till nominativ -er vid kon-
struktion med personligt subjekt. Anter används nästan enbart predikativt om person. 
Betydelsen är 'driftig, energisk, arbetsam, flitig' eller 'ivrig, angelägen, lysten, fiken' 
eller 'upprörd, orolig' e.d.; t.ex. Han va a'nter sm et, att dä skulle bkijot 'han var ivrig 
(angelägen) att det skulle bli gjort' Tjärstad, Östergötland. 

Adj. anter är som kartan visar (spetsiga trianglar) belagt från Småland, Öland, 
Östergötland, Uppland och Gästrikland. Belägg saknas från Södermanland, men det är 
troligt att det tidigare har varit ett sammanhängande område, där detta landskap har 
ingått. De båda adjektiven ant och anter kompletterar varandra väl, beträffande både 
utbredning och användning. 

I detta område finns också dels ett subst. anter (trubbiga trianglar på kartan) i bety-
delser som t.ex. 'omsorg, omtanke, bekymmer' eller 'iver, entusiasm' eller 'upprörd-
het, oro', som jag menar har uppkommit ur adj. anter, dels ett adj. janter (fyllda 
trubbiga trianglar) 'ivrig, »het», angelägen' o.d. som har bildats av uttrycket i anter. 
Från norra Bohuslän finns också ett exempel på ett substantiv ant 'brådska' som jag ser 
som uppkommet av adj. ant: De hade ssdd'n annt 
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Adj. anter förekommer som påpekats nästan bara i predikativ med personsubjekt. Ant 
förekommer i sådan konstruktion och liknande betydelser ('ivrig' etc.) från Gästrik-
land, Hälsingland, Jämtland och Lappland; för övrigt är den vanliga användningen i 
uttryck som det är ant o.d. och ha ant o.d., och den vanliga betydelsen är 'bråttom'. 

Ant följs som nämnts ofta av prep. om  och har på vissa håll sammansmält med 
denna till antom som i sin tur har kunnat få en sekundär neutrumändelse. Prep. om 
hänger alltså ofta i luften utan att följas av någon bestämning, men ursprunget bör ha 
varit fraser som det är ant om det osv. Det finns några sådana exempel i de svenska dia-
lekterna (t.ex. dö ä a'nnt om-ä va nann ting 'det är brådskande med något' Multrå, 
Ångermanland) samt från Norge och i fornspråket. 

Antom hopskrivet som ett ord är belagt från Uppland, Dalarna, Gästrikland, Häl-
singland, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland, och formen 
antomt från Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Västerbotten. Ant 
om som två ord förekommer inte sällan sida vid sida (från samma eller närliggande 
orter) med antom som ett ord. Likaså förekommer antom och antomt sida vid sida. Vi 
har här att göra med unga utvecklingar. 

Brått och bråttom utgör en parallell till ant och antom, inte bara beträffande betydel-
sen. Bråttom som numera skrivs som ett ord i svenskan, är riksspråkligt och finns också 
i dialekterna i hela landet (dock sparsamt i södra Skåne). Det finns också i östsvenska 
och norska dialekter men tycks saknas i danskan. Bråttom består förstås av neutrum av 
adj. bråd följt av prep. om. Bråd har enligt Torp, Hellquist m.fl. grundbetydelsen 'het' 
och ur denna har betydelserna 'hastig, plötslig' o.d. uppkommit. 

I detta sammanhang vill jag nämna att det i norra Värmland och Dalarna finns ett 
adj. brått, egentligen neutrum av bråd, som betyder 'hastigt rädd, överraskad'; t.ex. 
ks' ffi, e brått ja vall-  Dalby, Värmland. I Norsk Ordbok finns under adj. brå (sp. 1030) 
ett uttryck verta brått ved 'verta dått med' (dvs. 'bli överraskad' e.d.). Samma ur-
sprung, dvs. neutrum av adj. brdög har danskans adj. brat i betydelsen 'pludselig, 
uventet' enligt Nielsen (s. 42). 

Bråttom förekommer i riksspråket framför allt i uttryck som ha bråttom och det är 
bråttom o.d. Detta är också vanliga användningar i dialekterna. Men där finner vi också 
vara bråttom med personsubjekt i betydelsen 'ha bråttom' eller 'vara ivrig eller angelä-
gen' o.d. Denna konstruktion är belagd från Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Medel-
pad, Ångermanland och Lappland. Exempel: Han ä brå'ttsm å'sä ti drbeite 'han är 
ivrig i arbetet' Anundsjö, Ångermanland. Bråttomt med sekundär neutrumändelse finns 
i hela norra Sverige från Gästrikland till Norrbotten och även i Österbotten (Pedersöre-
Purmo enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål, s. 322). Exempel: Dö ä bra'ttomt 
va 21dt-tunna 'det är bråttom med slåtterarbetet' Multrå, Ångermanland. 

Jämförelsen mellan ant och brått har aktualiserat två företeelser: generalisering av 
neutrumformen och lexikalisering av uttryck bestående av ett adjektiv och en följande 
preposition. Ant och brått är inte ensamma om att ha sådana utvecklingar i dialekterna. 
Utvecklingarna i sig kan också bli mönsterbildande. 
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Låt oss se på några andra exempel, först några adjektiv som kan uppvisa företeel-
serna. Tidigare citerades uttrycket verta dått ved ur Norsk Ordbok. Dått med (av fvn. 
där) finns också från Jämtland och betyder 'förskräckt, överraskad' o.d.; t.ex. Je vårt så 
dåttmä, je trodd du hadd slege ihäl de 'jag blev så rädd, jag trodde du hade slagit ihjäl 
dig' från Näskott. Liknande betydelse 'plötsligt rädd eller ängslig eller illa till mods' 
har illt med från Härjedalen och Jämtland och illt vid från Värmland och Dalarna; t.ex. 
Dö va itte nse å bli illt vö för 'det var inte något att bli nervös för' Köla. Från Dalarna 
finns också uppgifter om att illt vid kan betyda 'bråttom, brådskande, ivrig, angelägen'; 
t.ex. ä e i'llt-ve 'det är ytterst bråttom' Malung; 0 va ss i lltvä 'hon hade så bråttom, 
var så ivrig och angelägen' Lima. 

hit åt och lett åt från Småland och lett vid från Värmland och Dalarna betyder 'för-
argad över, arg på, leds på' o.d.; t.ex. Ja va illt åt et 'jag var förargad över det' Bonds-
torp; Ja ä så lett åt katter 'jag tycker illa om katter' Flisby.3  Från illt och lett, neutrum 
av ill och led, drar G. Hedström (1948, s. 81) en linje till dialekternas ilter och letter 
som, liksom adj. anter, bör ha utvecklats ur neutrumformen. 

Gott-åt (av adj. god) från Småland och Värmland betyder 'bra, prima, duglig' o.d. 
Exempel: Ä inte peta'tera kuvada så blri di ['del inte gsttå't Askeryd, Småland. Grant 
om (av adj. grann) från Medelpad, Jämtland, Ångermanland betyder 'mån om, rädd 
om, öm mot, snäll mot, fäst vid, förtjust i' o.d. Exempel: Han ä ss grant sm mamma, 
gsssn kanna 'han håller så mycket av mamma, gossen här!' Selånger, Medelpad (se 
även Eaker 1993, s. 74 ff.,104 if.). 

Från Härjedalen finns några belägg på ett adj. nyhtma o.d. som används i predika-
tiv med personsubjekt; t.ex. Ho vahrt nyhtma ['hon blev paff'] Vemdalen. Jag tolkar 
ordets senare del som prepositionen med, en tolkning som stöds av ett exempel från 
Icke i Dalarna på nyhtve, där prepositionen är vid: A moster vaht nyhtve nsr jä kåmm 
['... blev överraskad när jag kom'[. Ordets första del kan vara en ursprunglig particip 
(det finns sådana som är svåra att avslöja eftersom verbet försvunnit, jfr trött till pika, 
sådana som är lättare att genomskåda eftersom verbet är levande, jfr stött 'förnärmad' 
till stöta (sig), satt 'undersätsig' till sätta, och även sådana som har inlånats från främ-
mande språk och därför saknar levande verb vid sidan av, t.ex. bestört av Ity., jfr ty. 
bestärzt), ett avlett substantiv (jfr sint till sinne, mätt till mat) eller ett ursprungligt 
adjektiv som skall sluta på -t (jfr blöt, fast, rät, slät, vit, våt).1 alla dessa fall är -t regel-
mässigt. En annan möjlighet är att vi också när det gäller nyhtma och nyhtve har att 
göra med ett adjektiv i neutrum. Jag finner det senaste mest troligt (dock utan inträng-
ande studium, jag har t.ex. inte undersökt eventuell förekomst i Norge utanför ordböc-
kerna, där orden saknas). Jag normaliserar orden nytt-med och nytt-vid och ser dem 
som (sannolikt) bildade av neutrum av adj. ny. 

1 detta sammanhang vill jag också nämna hett-om från Lappland och Norrbotten, som 
inte används med personligt subjekt i predikativ men som har betydelsen 'bråttom'. 

3  Neutrumform av led förekommer även i uttryck som ngn är lett ngt vilket Maj Reinhammar (1987, 
s. 53) påpekar beror på att det indirekta objektet i ngt är ngn lett har övergått till att bli grammatiskt sub-
jekt. 
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Detsamma gäller kamt om från Öland, Småland och Östergötland och den endast i 
äldre dialektkällor förekommande förbindelsen mott om från Bohuslän, Halland, Väs-
terbotten och Norrbotten. I uttrycket hett-om ingår givetvis adj. het (jfr betydelseut-
vecklingen hos bråd!), i kamt om adj. kam (jfr SAOB sp. K 233) och i mott om adj. 
mod (jfr SAOB sp. M 1215). Exempel: Hä vak hett-sm e-dag 'det blir jäktigt i dag' 
Lycksele, Lappland; Ha moddt om 'ha brådt om' Hasslöv, Halland; De va så kå'mt 
å'mm 'bråttom' Öland. 

Slutligen vill jag nämna några uttryck med sekundärt -t på en efterföljande preposition: 
nätt-omt 'sparsamt, litet att ta av' Lappland, tätt-omt 'ofta' Västerbotten, Lappland och 
Norrbotten, lång-omt 'långt mellan gånger' o.d. Lappland och Norrbotten och mån-
omt Ångermanland. Tendensen att tillfoga ett -t är tydligt norrländsk. Mån-omt före-
kommer i uttrycket det är månomt 'det kommer till pass, det gör nytta (även om det är 
litet)' o.d.; t.ex. De ä marismt de lille ssm är Anundsjö. 

Detta uttryck från mitt hemlandskap får bilda avslutning. Jag har här med utgångs-
punkt från ett par konkreta exempel, ant och brått, velat visa att ordstudier kan hjälpa 
oss att finna olika mönster, både formella och semantiska, och att spåra olika utveck-
lingar i språket. Dessa ger i sin tur upphov till nya frågeställningar. 
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Nogle gloseoverensstemmelser mellem 
skånsk og jysk 
Af Inger Ejskjxr, Kobenhavn 

At der er ligheder mellem sjallandsk og de gamle danske dialekter ost for Oresund 
(skånsk, hallandsk og blekingsk), er en kendt sag, derudover er der også påpeget lighe-
der mellem disse gamle ostdanske dialekter og målene på Mon, Falster og Lolland (jf. 
f. eks. Lisse 1965). Det er naturligvis heller ikke ukendt, at der i visse tilfalde er ord i 
skånsk, som man (udover eventuelt bornholmsk) skal til jysk for at finde et tilsvar til, 
eller som i hvert tilfalde »mangler« i sjallandsk og fynsk, den lige vej mellem Skåne 
og Jylland. 

Jeg skal give nogle kommentarer til en lille håndfuld af sådanne ord, som jeg er ble-
vet bekendt med ud fra en »skånsk-svensk-dansk ordlista« udarbejdet af nogle med- 
lemmer af »Skånska Akademien«. Jeg grupperer ordene under folgende rubrikker: 1) 
skånsk (bornholmsk)/jyske ord, der på svensk grund ikke findes nord for de gamla 
danske provinsers område (eller i umiddelbar narhed heraf), 2) skånsk (bornholmsk)/ 
jyske ord, der på svensk grund findes også nord for Skåne. Under 2 har jeg skilt et 2a 
ud, hvorunder der omtales nogle sarbetydninger eller sarformer af alment kendte ord, 
mens 2b behandler nogle lidt sjaldnere dialektord i relation til alle deres betydninger. 

Når det har vret muligt for mig at belyse de skånsk-jyske ord på den skitserede 
måde, skyldes det venlig imodekommenhed fra tbv. ordbogschef, dr. Vidar Reinham- 
mar, Uppsala, der har lagt et stort arbejde i at gore excerpter til mig fra samlingerne til 
Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). Jeg er også taknemmelig for excerpter fra 
Norsk Målforearkivs samlinger foretaget for mig af fyrstearkivar Arve Borg og for 
hjeelp til supplering af mit jyske materiale ved excerpter fra Jysk Ordbogs (Jy0) sam-
linger foretaget af lektor Ove Rasmussen. 

Når en opdeling som den skitserede er fundet formålstjenlig, er det, fordi det forste 
en dansk dialektolog vil tanke, hvis et ord udelukkende har skånsk-jysk forekomst, er, 
at så drejer det sig nok om et relikt bevaret i den gamle danske periferi, men tabt i det 
mellemliggende Omålsområde. Er ordet også nordligere svensk, evt. tillige norsk, kan 
det vare et »Kattegat-Skagerak ord«, eller det kan vare et fallesskandinavisk ord med 
refiktartet dansk, evt. tidige reliktartet nordskandinavisk udbredelsesområde. Når man 
som dansk vil reesonnere sådan, er det, fordi de danske omål — i nutiden vel at marke — 
har et yngre prag end ostdansk (sk./bh.) og jysk. 
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1) mundtål, sb. I forste gruppe har jeg kun medtaget mundtål, sb. Den skånsk-svensk-
danske ordfiste skriver: »Mongtål 'förmågan att trots smärta låta bli att jämra sig'«. 
Materiale fra OSD tillader at bestemme udbredelsen af ordet tu l 11 skånske herreder, 
det blekingske Listers og det hallandske Höks herred, dertil nogle sydlige Smålands-
herreder. — I jyske dialekter optrxder ordet mundtål i Feilb. med behag fra syd-, midt-
og nordvestjysk. Feilberg skriver om ordet: »bruges nwgtende« og eksempfificerer 
(omsat tu l alm. ortografi) der er aldrig mundtål ved ham (Mors) 'om syg, der bestandig 
jamrer sig'. Et andet eksempel går på »et grxdende barn, som ikke vii tie«. Molbechs 
Dansk Dialect-Lexikon (MDL) har tilsvarende eksempler, også et par fra ostjysk. Jy0 
råder over endnu nogle belg, deraf nogle fra sporgelistebesvarelser fra nyeste tid, her 
er også nordjysk reprxsenteret. Mens danske omål (sjw1landsk, fynsk, lollandsk, fal-
stersk, monsk) ikke kender ordet, er det belagt i Espersens bornholmske ordbog (under 
Mujnnolla) hvorfra fig. citat: »saa stor Lindring i Smerter, at man kan undgaa at klage 
sig: jå lå mä slcräj [slcrig] å råv [rb] å hadde ijkkje m. i fjourtan då<. Ordet findes i 
Moths ordbog (fra op mod 1700) under Tål 'fred, stilstand'. — Norske belaeg foreligger 
fra Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Trondelagen, Nordmore og Nordland. Citat: 
»Stakkars Anna, låg å verkte å jamra seg; hu gav inkje montöl« (Suldal, Rogaland). 

2a) Herunder naevner jeg forst nogle fxllesskandinaviske ord, der er mest interessante i 
vor sammenh2eng i overforte betydninger. 

snwre, v. Ordet har en almen forekomst i skandinavisk og har stadig konkrete og over-
forte betydninger, der ligger nxr den oprindelige 'fange, fastholde med lokke, sno, 
vikle, stramme'. Men tilsyneladende kun fra skånsk og jysk kendes en overfort betyd-
ning 'give skoser, hib'. Den skånske ordliste er yderst kortfattet, idet der kun står snära 
ti. Jeg citerer Vidar Reinhammars supplerende redegorelse: »Uttalsformen snära är 
inte allmän i Skåne. Den finns i Bara (v.s.a. snarja), Herrestads (v.s.a. snarja), Ljunits, 
Oxie, Skytts, Torna (v.s.a. snarja) och Vemmenhögs hd. Allmänt i det övriga Skåne är 
snarja, snärja. Båda dessa och snära har rent allmänt bet. 'snärja'.« Derudover findes 
betydningerne 'kväsa, snäsa, vara snäsig' dvs. 'ydmyge, dukke, snerre' tilsarxunen fra 
Bara, Skytts, Ljunits og Vemmenhögs herreder. Også snarja kan betyde 'snäsa', men 
kun i et belxg fra Frosta herred. — De jyske eksempler på snxre åt, sncere efter e'n er 
fra midt-, vest- og sydvestjysk. Der er også eksempler på et substantiv sncere 'skose, 
hib' fra tilsvarende områden 

hyrde, herde. Som ord betragtet er dette bedre bevaret i dansk end i svensk og norsk. 
Udover nogle få sammensxtninger på hyrde synes norsk således kun at have afled-
ningen hyrding i et sydnorsk område: Vest- og Ostagder, Vest- og Ostfold, Rogaland, 
Telemarken og Buskerud. I svensk findes ordet i hele den sydlige, stOrre del af Skåne, i 
enkelte belwg fra Kronobergs len i Småland, i det sydligste Halland, i Östergötland 
(flere belxg), mindre sikkert afhjemlet er ordet i Södermanland og Uppland. Endelig er 
der sporadiske belxg fra det nordostlige Västmanland, fra dele af Dalarna og fra Fårö. 
Afledningen herding(e) forekommer fra forskellige provinser. — Ellers bruges andre 
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ord, f. eks. sv. vaktare, vallare, gätare, no. gjätar, gjätsle, alle disse også i sammensxt-
finger med ord for 'dreng' og 'pige' som andetled. Jeg har mine norske oplysninger fra 
Arnold Dalens (germanske) legendeforslag tu Atlas Linguarum Europae. Jeg skal ikke 
i almindelighed komme ind på, om ordet betegner få're- eller kvxghyrde, professionelt 
ansat voksen person eller bom, unge mennesker med mere begrxnsede opgaver. Jeg 
skal koncentrere mig om et par overforte sxrbetydninger på 0stdansk og jysk grund. 

Den skånske ordliste skriver: »[en] gammal höre« og oversxtter til 'stofil', dvs. 
original, knark, sr fyr. I jysk (spor. belxg) kan ordet betyde 'ubeholet mandsperson, 
hoved, xdedolle, hertil også hyrdehoved med samme betydning og afledningen hyrdet 
(hjo-ara) 'ubehOvlet, dum, forslugen'. Bomholmsk kender ikke til en sådan nedsxt-
tende brug, d& er ordet leksikaliseret i en neutral bet. 'dreng', horra. Derfor også vau-
tehorra om 'hyrdedreng'. OSD's materiale viser, at den skånske overforte betydning 
kun er en speciel variant af en mere omfattende brug af herde som nedsxttende 
personbetegnelse kendt også fra mellemsv. område: 101per, kanalje, slyngel' om 
drenge og yngre mandspersoner. — Det fremgå'r endvidere, at der fra det nxvnte 
område (inclusive Skåne) kan optrxde mere eller mindre leksikaliserede neutrale bet. 
svarende til den bornholmske bet. 'dreng', men også omfattende 'ung mand, voksen 
karl', jf. fx  i denna daulia tien töas inte hean via se 'i disse dårlige tider tor den unge 
mand ikke gifte sig' (Småland), også bet. 'stxrk karl' er reprxsenteret: häa ä heän såm 
inte ronka [ryster] nä dä blaus [blxser] (Småland). — Mere eksotiske er execereherde 
'rekrut', knivaherane om blekingeme (Småland). Altså her både overforte betydhinger 
fxlles for jysk og skånsk og for bomholmsk, skånsk og nordligere svenske provinser. 

Det gamle hauss 'hjemeskal' er det fxlles udgangspunkt for skånsk-jyske udtryk af 
typen: han fitj po sitt hös 'fik på skrinet, fik 0refigener', ja la nåmm [ham] på hösen så 
det small. Jysk har udover sådanne faste fraser som give, have, slå (én) nogle på ;tesen 
også forbindelser som vare red i hosen 'vane rod i hovedet'. Bortset fra forekomsten 
af sådanne faste udtryk er der i jysk oftest anfort specificerende nuancer til 'hoved på 
menneskekrop ell. dele heraf' såsom 'stort hoved, flxskehoved, oppustet rodt ansigt, 
tykke kinder', jf. f. eks. de te nån 'rce-le 'hes håj 'go'r mce (Lxso), han har et hes som 
en halvdor (Himmerland). 

Men i origt er det karakteristisk for alle de tre skandinaviske sprog, at ordet er 
bedre bevaret i overfOrte bet., der i mindre grad har med menneskelige attributter at 
ore end med legemsdele på dyr eller ting på redskaber, i sjxldnere tilfx1de bruges 
ordet også om naturfxnomener. Men fOrst til overfOrte bet. til overste del af homo sapi-
ens. I norsk relaterende til 'forstand, åndsevner': Der er Haus på den Guten 'Den Karl 
har et godt Hoved' (Aasen), tilsvarende sv. Ja ha vasken [hverken] hånn äller hös te dä 
'... kraft eller huvud' (Västergötland). Ordet kan også bruges negativt i relation til 
åndsevner fx sv. bet. 'dumhuvud' olgn. Muligt kan en frase fra et dansk 0mål hore her-
hen som et relikt af h0s, således falstersk ded stoure hes!, men hos her kan dog vxre en 
forvansket form af hus, jf. lollandsk hOsken 'stort klodset fruentimmer'. — Også pars 
pro toto som skxldsord m. henblik på ydre fremtoning påtrxffes: sv. 'fet, klumpig, 
storväxt person', jysk 'fed kvinde'. 
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Attributter på dyr: Her påtreeffes iswr bet. 'svinekxber', 'huvud av slaktat svin', evt. 
kun det halve hoved, både i sydsvensk og i jysk. En bet. 'skap [konslem] på häst el. 
tjur' er kendt fra Jämtland. — Pars pro toto foreligger også, således 'stort o. klumpigt 
djur (häst, ko)' (Ångermanland). 

En betydning 'kulligt berg' dvs. 'rundt, afrundet bjerg' er belagt fra Jämtland, Ång-
ermanland, Västerbotten og Lappland. I Ross' ordbog optrxder fra Romsdalen u. bet. 4 
(med form hause) betydningen 'Skyhob', en betydning, der ifolge Arve Borg findes 
stort set langs hele den norske kyst. 

Betegnelseme på redskabsdele er overvejende nordsvenske. En del af dem kan sam-
menfattes under »något mer el. mindre klumpfonnigt« (citat VR), således fx 'det 
opsvulmede parti i enden af okseskaft ell. på jemspid', 'kvwrnstokkens nedre tykkere 
del, på hvilken bladene sidder'. Men der er også bet. som 'medehoved på slwde', 'rive-
hoved dvs. kam på horive' (Småland, sj.). En bet. 'pibehoved' er kendt fra både nord-
svenske og norske dialekter. 

Gennemgangen har klart vist, at haus er et reliktord i alle de tre nordiske sprog, 
bedst bevaret i overforte betydninger. Langt de fleste af disse har dog stadig affinitet til 
den opr. bet. 'menneskehoved' i modsxtning til caput's overforte bet. i italienske dial. 
hvoraf de fleste af Jaberg betragtes som dannet ud fra caput's »nye familieoverhoved« 
'enden af noget', jf. bet. som 'trådende, nåls tråd, skud på vinstok, drueklase, floden 
overst i en café cråme'. Selve grundbetydningen 'hoved' er kun undtagelsesvis bevaret. 
Set i vklere perspektiv end det nordiske er den eneste overforte bet., jeg endnu ikke har 
nxvnt i nordisk, nok den interessanteste, nemlig brugen af ordet om 'hjulnav' bevidnet 
fra Setesdalen, Mandalen, Jxren, Vest-Agder, Sogn, Rogaland og Fjordane i Norge. 
Denne betydning korresponderer således med hvad der er blevet tolket som reprxsen-
terende en gammel sakral brug af et menneskeligt attribut om en bestanddel på hjulet, 
nemlig de romanske sprogs brug af caput/testa om 'hjulnav' i modsmtning til de 
germanske sprogs formodet oprindelig sakrale brug af 'navle' om samme hjuldel 
(Jaberg 1936, Alinei 1974). 

2b) Herunder skal jeg kort omtale fire ord og gå nxrmere ind på et femte. 

boss/bås/bus, sb. — I den skånske ordliste står lakonisk: bås/boss 'halm' (båstag 
= 'halmtag') med citat: välforada ögj eda tagboss forr ro skyll. I Feilb. er der vendsys-
selske belxg på et (omsat til Dania) buw's eller buks 'fjorgammelt vissent grws'. I Mol-
bechs samlinger opgives fra Mors (Schade, ca. 1820) betydningen 'lyng eller andet, der 
stoppes som fyldning under monningtorv' (jf. MDL:60). Jy0 kan prxcisere (og supp-
lere) begge betydninger til 1) '(tykt lag af) sammenfiltrede strå, (vissent) grws, hår el. 
lign.', med sporadisk forekomst i Vendsyssel og 2) 'halm, lyng mv. brugt som underlag 
for monningstorv', hvor MDL-belxgget stottes af et endnu xldre (1790-91) belxg fra 
Thy og et ikke stedfxstet belxg i Moths ordbog. Det ses, at den xldste betydning (2) 
viser et ligeså neutralt indhold 'halm' som den skånske (der er bekrxftet af Göran 
Hallberg, der også har godtaget betydningen 'stråtag' af båstag som genuint skånsk). 
Det samlede indtryk af det nordskandinaviske materiale er ellers, at hovedbetydningen 
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af ordet, belagt i alle svenske provinser pånwr Gotland og med udbredt forekomst i 
Norge, er 'affald af halm', denne betydning er også belagt i bomholmsk. I ovrigt er 
hovedbetydningen kombineret med for evt. hver sit landskab andre (specificerende) 
betydninger som 'strohalm, halm, der ligger tilbage på jorden efter hOst, og som rives 
sammen, affald ved txrskning, foder, som er blevet vraget af lcreatureme, kort filtret 
halm, småt affald ved vxvning (slaever), affald af trx, ved; savspåner, affald fra ber-
rensning, fejeskam, gammelt grxs, som om foråret rives eller fejes sammen på gårds-
pladsen' 

vrena/vrenna/(v)rina/vrien/frien — Skånsk vrena 'vrinske' reprxsenterer sydsvensk 
(Skåne til og med (dele af) Sörmland-Närke) svagtbojet vrena/vrenna/vrinna (Eklund 
1991). Ordet kendes i bornholmsk som vrönna (jf. også sb.-forekomst »ja höre et 
vrönn« om det enkelte udbrud af vrinsken, som det siges) og i nogle reliktformer fra 
Falster og Mon nwsten udelukkende relaterende til dyrelyd, som det overvejende er fil-
fwldet i svensk. De falstersk-monske former har fr- i forlyd, et tilsvar tu gammelt yr-, 
som i ovrigt har et langt videre udbredelsesområde end angivet i Kort over de danske 
folkemål, jf. Lisse 1965. Et falstersk eks. er  hestene friener og humrer De jyske former 
er yderligt reliktprxgede (således kun et par belwg fra sydjysk og vestslesvigsk). De 
går på menneskelyd: 'grwde, Mage', også 'vrxnge'. Fra Vestslesvig (Hostrup) forelig-
ger: vril! å- &Kis 'vrine på nxsen' uden nxrmere betydningsangivelse. Jeg skal ikke gå 
ind på svenske former i ovrigt, det er gjort af Gerd Eklund. Jeg skal blot fremlwgge det 
norske supplerende materiale. I Aasens ordbog står under vrine: »v. n. (vrin, vrein), 
skrige, vrine (= rina). Smaal. —1 Nedenxs [dvs. kystbygdeme i Ost-Agder]: vrene (ee), 
om at vrinske«. Under rina, v. 3) »slaige, hvine med hoi og skarp Lyd; iseer om Sviin, 
ogsaa om Heste. Rina som ein Gris. Temmelig alm. vest i Landet, ogsaa Hall. Gbr. 
Ork. Nordl.«. Ross kan (p. 603 under (v)rina 3) supplere med belxg fra Sunnhordland, 
Rogaland, Dalane, indre Ost- og Vestagder, Nedenxs og Telemarken. NMA råder til-
lige over belxg fra Ostfold, Hallingdalen, Valdres, Jxren, Stavanger, Voss, Nordfjord, 
Sunnmore og Nordland. Ordet kan også have andre betydninger end de ovennxvnte, 
men som lydbetegnelse henviser det altså til dyr, evt. også i relation til parringsvrin-
sken og/eller (jf. Ross bet. 4) tu adfxrd i forbindelse hermed: »lofte Nxsen og Overlx-
ben; grine som flere Dyr i Parringslyst eller Trxthed; rynke Nxsen«, jf. den sydjyske 
betydning. 

korre, sb. Her kan jeg vxre yderligt kort, idet jeg med Jonsson 190 kan sammenfatte, 
at korre i betydningen 'dam' findes som levende dialektord (appellativ) i et sammen-
hxngende sydsvensk område: »Hela Skåne och Blek. samt s. Små!. och sydligaste 
Hall. Vidare föreligger några enstaka belägg på ordet från n. Smål.«. Som appellativ 
med betydning 'gadekxr, bydam' forekommer ordet i nordjysk. Som navneelement 
findes ordet i nogle svenske provinser og muligvis på Bornholm. Jeg synes, Jonsson 
har ret i at hxycle, at det derimod ikke med sikkerhed kan antages at optrxde i navne 
fra danske Oer. Der er ingen norske afhjemlinger af ordet. 
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kröna/kronnie/kronne. Den skånske ordliste skriver kröna 'harkla sig, småhosta'. 
Bornholmsk har krönna i samme betydning. I jysk går ordet, velbelagt i Midt- og 
Sydjylland også fra nyeste tid — Jy0 har haft ordet med på en sporgeliste fortrinsvis 
på dyrelyd i betydninger, der kan sammenfattes i: 'småvrinske, vrinske godlidende, 
veltilpas, lavt, dybt, efter/ad foder (oftest), den fodrende person, kendte personer i 
ovrigt, andre heste, undtagelsesvis også om follets, gets kalden på hinanden'. En halv 
snes belxg går på hingstens parringslyd, nogle også på vxderens. (I sonderjysk bruges 
normalt rOnne/ronne i tilsvarende bet., i nordjysk synes rimme at vxre det almindelig-
ste ord). kronnie/kronne foreligger også i sporadiske belxg om menneskelyd; 'småle, 
småsnakke, grynte veltilpas (om spxdborn)', kun i et enkelt eks. findes den skånske 
betydning 'romme sig'. I danske omål foreligger simpleksordet ikke, men former med 
infiks kronske/kronske optrxder sporadisk over det meste af Sjx1land i overvejende de 
samme betydninger vedrorende dyrelyd som simpleks i jysk. De nordligere svenske 
former (reprxsenteret ved visse forekomster fra det sydlige Halland (Höks herred) og 
fra nogle herreder i Småland og i Väster- og Östergötland) relaterer som de skånske 
overvejende til menneskelyd, udover i de nxvnte betydninger bruges ordet også f. eks. 
om  at 'tale langsomt, stonne, give presselyd fra sig (ved affOring)'. Kun i et par tilfx1de 
går ordet på dyrelyd: således om kreatur (Skåne), om lille hane, der forsoger at gale 
(Östergötland). — I sydsvensk foreligger i ovrigt også former med infiks: kröns/ca, 
krömska m.fl. til dels i de samme provinser, som har form uden infiks, og tilsv. overve-
jende om menneskelyd. 

Det sidste ord er den skånske ordlistes mollje-, mållebrö, jysk mune, mullebrod. 
Betydningen er 'brod kogt i, dyppet i, overhx1dt med suppe, madfedt' (ofte angivet 
som juleaftensret). Med sådan betydning er ordet i dansk overvejende sonderjysk, i 
svensk findes det (med let varierende betydning (og i forskellige former) fra egn til 
egn) i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Gotland, Värmland, Dalarna, Västmanland, 
Hälsingland, Medelpad, Gästrikland og Jämtland. Madbetydninger af et tilsv. norsk 
mylja findes i Gudbrandsdalen, Trondelagen, Helgeland, Salten, Ost- og Vestfold, Tele-
marken, Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmarken. Ordet forekommer også med 
madbetydning i plattysk (Mensing under Miillje og Mule-brood) og i mnt. (Schiller 
und Löbben under mollie, molge, mulge), iflg. Torp og SAOB som lån fra nordisk. 

I svensk til dels også norsk omfatter ordbOgernes mölja/mylja tillige betydninger, 
der kan sammenfattes under 'halvflydende blanding af jord, sand olgn., xlte, slam, 
dynd, aske; hob, mångde af twllelige ting, individer' (SAOB, Torp). Den store seman-
tiske differentiering får sin forldaring (SAOB, Vidar Reinhammar for OSD) derigen-
nem, at der er sket betydningsafsmitning på mölja fra et andet ord mörja (norsk myrja), 
hvis oprindelige betydning er 'blOd, los masse (opstået ved knusning af visse bjergar-
ter' SAOB), men som også anvendes om 'aske iblandet ikke fuldt opbrxndte kulstyk-
ker', og om flere af de betydninger, der kendes fra mölja. 

I dansk kan udtrykket mulle, mulli også vxre forbundet med betydninger som 'blod 
masse, mxngde, hob', men denne forbindelse af udtryk/indhold er hidtil opfattet som 
et andet ord (eventuelt som et lån fra plattysk). Min påvisning af eksistensen af til 
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mörja/myrja svarende bornholmske og 'eda. former henholdsvis morja/mOrie/mOrre 
kan dog måske tolkes som indicium for, at der i dansk også kun er ét ord mulle, nemlig 
det nordiske (dokumentation herfor vii kunne findes i Danske Folkemål 1995). 

Under alle omstazndigheder har også den sidste skånsk-jyske gloseoverens-
stemmelse kunnet vises at dxkke over en i svensk og norsk ret udbredt dyppebrodsbe-
tegnelse, der er tabt i bornholmsk og danske omål, men afhjemlet i 'eda. 

Jeg vii — med det sidste ord, der altså i dansk i min tolkning bedst forstås ud fra 
svensk og norsk — erklxre mig enig med Vidar Reinhammar (jf. Ord og Sag 1992) og 
Claes Åneman (jf. Svenska landsmål 1991) i, at nordiske ordundersogelser ikke bor 
standse ved grxnserne, og at de bor udnytte arkivmateriale også over grxnserne. Et 
nordisk ordatlas har meget for sig. 

I ovrigt har min lille »mulle ord« vist nogenlunde bekrwftet, at skånsk-jyske 
gloseoverensstemmelser kan dxkke over fwllesskandinaviske ord med reliktagtig 
udbredelse i dansk (jf. boss/bus, vrena/frien, mölja/mulle og mörja/morjahnorre). De 
kan også dxkke over ord, der tillige har reliktagtig forekomst i nordskandinavisk (jf. 
overforte bet. af  herde/hyrde, haus/hOs og sneera/swere). — kröna/krOnne/kronnie og 
korre kommer naermest til at kunne betegnes som Kattegat—Skagerak ord. mundtål er 
af de medtagne ord det eneste, der ikke forekommer på svensk grund nord for de gamle 
danske provinsers område, men heller ikke dette ord står alene i sin skånsk-jyske fore-
komst, idet mundtål også finde.s i norsk. 
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Lös mot lyste och flygit mot flugit 
Dialekt mot riksspråk 

Av Gerd Eklund, Uppsala 

Inledning — frågeställning 
Kan ursprungligen dialektala ordformer idag, trots riksspråket och den normerande 
skriften, brukas, bli accepterade, och på sikt kanske ersätta hävdvunna rikssprå'ksfor-
mer? Preteritumformer som bl.a. lag 'lade', böt 'bytte', lös 'lyste' och supinumformer 
som bytit 'bytt', lysit 'lyst' ,flygit 'flugit' har i varierande grad haft en dialektal förank-
ring i Uppland med angränsande områden (inid. Stockholm). Det har länge rått och 
tycks alltjämt råda en segsliten kamp mellan dialektala och riksspråldiga former i dessa 
verbtyper. Ytterligare frågor som spontant infinner sig hos den nyfikne är: vad krävs i 
dag för att ett ursprungligen dialektalt drag kan sägas ha passerat den nivå som behövs 
för att det ska ha utsikt att slå igenom i riksspråket och framför allt i skriftspråket? 
Finns det inomspråldiga krafter i språkliga nyheter, som är så positiva att de i dag kan 
segra mot det hävdvunna? Och också: hur styr medvetna krafter? 

I en avhandling från 1921 har Justus Lundberg undersökt dessa verbtyper under 
nysvensk tid. Gun Widmark genomförde 1969 i samarbete med Jan Trost och sociolo-
giska institutionen i Uppsala en undersökning kallad »Uppsalaspråk — Lokalt och riks-
språkligt». Bland de drag som här undersöktes ingick verbformerna lag, böt och lös, 
däremot inte y-former som t.ex. 

För att om möjligt besvara någon av ovanstående frågor beslöt jag mig för att nu, 
drygt 20 år senare, följa upp Widmarks resultat med en ny enkätundersökning som tog 
fasta på ovan beskrivna verbformer. Även om den inte skulle kunna leda till önskat 
resultat, skulle den möjligen kunna besvara de mer beskedliga frågorna: hur ser det ut 
för dessa former i Uppsala i dag? Har deras ställning förstärkts eller försvagats, så att 
man kan ställa en prognos, eller kan man inte dra någon slutsats alls? Jag beslöt mig 
också för att närmare kartlägga den dialektala förankringen hos dessa verbformer. 

Formerna under nysvensk tid 
Y-supinum av typen flygit 

Enligt Lundberg finns y-supinum på centralsvenskt område belagt redan på 1500-talet. 
Han kopplar y-formen till den utjämning mellan preteritum singularis och preteritum 
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pluralis som ägde rum här redan under 1600-talets förra hälft. I och med att växlingen 
flög —flugu utjämnades till förmån för ö, förlorade u-supinum sitt stöd i preteritum plu-
ralis och blev mera utsatt för attacker från presensvokalen. 

Lundberg beskriver sedan förekomsten eller frånvaron av y-formerna i skriftspråket 
som ett resultat främst av grammatikerna. Y var vanligt under 1600-talet, speciellt i 
uppländskt och uppsaliensiskt talspråk, där y var vanligare än u. Formen motarbetades 
av 1700-talets grammatiker och lexikografer med den påföljden att 1700-talets skrift-
språk så gott som uteslutande hade u-former. Under 1800-talets första hälft framträdde 
utjämningstendensen åter kraftigare i skriftspråket hos centralsvenska författare och på 
1850- och i början av 1860-talet kulminerade bruket av y-supinum i skriftspråket och 
trängde in även i icke centralsvenska författares språk. 

En förändring i reaktionär riktning kom i och med att Rydqvists språkhistoriska 
arbeten trängde in och genomsyrade skolgrammatiken och skolundervisningen. I litte-
raturen efter 1870 har utjämningsformerna försvunnit. 

1-supinum av typen bytit 

Förekomsten av former som bytit i stället för bytt går enligt Lundberg också tillbaka till 
yngre fornsvensk tid, och även här har det centralsvenska området de flesta nybildning-
arna. Förutom sammanfall av presensvokal var här en viktig faktor för analogibild-
ningen sammanfall i supinum inte bara av vokalkvalitet utan även av vokalkvantitet, 
t.ex. bryta, bröt, bryt(t)i, flyga, flög, flyg(g)i och byta, bytte, bytt (> bytti). Det är endast 
inom detta område vi hittar i-supinum av kortvokaliska verb, t.ex. tycki till rycka och 
trycki till trycka. 

Preteritumformer av typen böt och lös 

Preteritumformerna böt och lös är enligt Lundberg senare än supinumformerna av 
typen flygi och byti. De tidigaste beläggen är från 1600-talet, och han menar att i de 
centralsvenska målen har supinumformer som flygit och bytit förmedlat analogibild-
ningen i preteritum för både långvokaliska verb som byta och kortvokaliska som rycka. 

3. Formernas dialektala utbredning 
För gruppen y-supinum av typenflygit valde jag att kartera just detta verb (karta 1) och 
som exempel på övergången från andra svaga verbklassen till andra starka byta och 
lysa (kartorna 2 och 3). 11969 års enkätundersökning visade sig preteritumformen lag 
'lade' vara vanlig, och jag har kartlagt också den (karta 4). Materialet är hämtat ur sam-
lingarna i Dialekt- och follcminnesarkivet i Uppsala och Ordbok över Sveriges dialek-
ter. Det omspänner en tidrymd på drygt 100 år. För åtminstone supinumformen fiygit 
kan man konstatera att inte mycket hänt i dialekterna under detta århundrade. Denna 
form finns nämligen dokumenterad i de s.k. typordlistoma från seklets början. En sepa-
rat kartering av detta material visar samma utbredningsbild som karta 1. 
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Karta 1. Vokalkvalitet 
i supinumformen av 
flyga. Endast de områ-
den där y-former före-
kommer har karterats. 



0 bytte • böt 
bytt / bytit 

i byttit 
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Karta 2. Böjning av 
verbet byta enl. 2:a 
svaga och 2:a starka 
verbklassen. Former 
enl. 1:a svaga klassen 
(i Jämtland, spridd fö-
rekomst t.ex. i Dalar-
na, på Öland och 
Gotland) har inte kar-
terats. 
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Karta 3. Böjning av 
verbet lysa enl. 2:a 
svaga och 2:a starka 
verbklassen. Former 
enl. 1:a svaga klassen 
(spridd 	förekomst 
t.ex. i Dalarna, på 
Öland och Gotland) 
har inte karterats. 
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Karta 4. Preteritum- 
formen lag av verbet 
lägga. Former som 
lagde 	(Ovansiljan) 
och lägde (Gotland) 
har inte karterats. 

Lundbergs slutsats om orsakssammanhang och därmed om formernas relativa krono-
logi harmoniserar med den tolkning man kan göra av deras dialektala utbredning och 
frekvens. 

Formen flygit har en något större utbredning än övriga former, och till skillnad från 
övriga har den helt slagit igenom i spridningscentrum (Uppland, Gästrikland och Dala-
Bergslagen), vilket talar för att den är äldst. 

Bytit (i Uppland även byttit) har aningen mindre spridningsområde. Till skillnad 
från fiygit är den inte allenarådande någonstans utan tycks förekomma parallellt med 
bytt. Detta indikerar en lägre ålder än ilygit men högre än formen lysit, vilken i sin tur 
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har en något mindre spridning. Av någon anledning är detta verb sämre dokumenterat 
än de övriga. 

Preteritumformer som böt och lös är enligt Lundberg tillkomna sist, vilket reflekte-
ras av förhållandet mellan lysit och lös. Den senare formen är något mindre spridd än 
lysit (äv. lyssit i Uppland). Man kan särskilt notera att lös är sämre belagt i Uppland än 
lyste. Förhållandet mellan supinum och preteritum för dessa båda verb är särskilt 
påtagligt i Erik Abrahamsons uppteckningar från södra Södermanland, där enbart bytit 
och lysit upptecknats men för preteritum enbart lyste och nästan bara bytte. 

Ett litet undantag från sambandet högre ålder — större spridning utgör relationen 
mellan bytit — böt, där den senare formen har något större spridning än den förra, fast 
man alltså väntat sig det omvända. Framför allt förvånar böt i Södra Möre i Kalmar län 
samt i Blekinge och sydöstra Skåne. Vid en närmare granskning av dessa uppteck-
ningar framkommer att de fyra skånska beläggen av upptecknarna har ansetts som 
»nyare analogibildning» (I. Ingers) och »ny böjning» (H. Areskoug). 

Detta indikerar att analogiformen böt frigjort sig från ett associationsförmedlande 
y-supinum och börjat sprida sig av egen kraft. Formen lag tycks vara nästan exklusivt 
uppländsk och dessutom nästan allenarådande i Uppland. 

4. Enkätundersökningarna 1969 och 1994 
Enkätmaterialet från 1969 bygger på totalt 247 personer i åldrarna 19-59 år och ur 
olika socialgrupper. Samtliga var födda i själva Uppsala eller i Uppland, och de fick 
besvara frågor om 12 olika regionala drag, bl.a. formerna lag, böt och lös. Intervjuerna 
var individuella och muntliga. Varje testmening lästes upp två gånger, varefter ställdes 
tre eller fyra frågor med tre eller fyra svarsalternativ. 

Min enkät 1994 besvarades av ungdomar födda efter 1969, nämligen av fem gym-
nasieklasser och tre högstadieklasser på sammanlagt 168 ungdomar. Eleverna fick 
själva läsa och fylla i enkäten under en lektionstimme. Jag instruerade först och var 
sedan tillgänglig för frågor. Valet av skolklasser betingades av två skäl: dels en önskan 
om att fånga upp bruket hos en helt ny generation, dels nödvändigheten av ett kollek-
tivt tillvägagångssätt, något som var resursstyrt. 

För att i någon mån kunna jämföra med 1969 års undersökning hade jag i en första 
avdelning i stort sett samma testmeningar. Föjande två meningar var identiska: Jag lag 
en ask på bordet för en stund sedan, men nu är den borta och Det lös i husena runtom-
kring, men hos honom var det mörkt. 1969 års mening Han böt till sig en motorcykel 
löd 1994 för gymnasiets del Efter jul böt han sina böcker och i högstadieversionen 
Efter jul var hon till bokhandlaren och böt sina julklappsböcker. Jag skall inte redogöra 
för orsaken till att jag ändrade böt-meningen, men det var nog ett mindre lyckat beslut. 
Jag tror nämligen att att det kan ha en viss betydelse för valet mellan bytte eller böt, om 
preteritumformen följs av en betonad partikel eller ej. En partikel befrämjar möjligen 
bruket av den kortare formen böt. 
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1969 års enkät saknade testmening om y-supinum, men en sådan var inlagd 1994: 
Har du flygit till London någon gång? 

Varje testmening åtföljdes 1969 av tre frågor: Är Ni van vid det uttrycket?, Är det 
något/inget som stöter Er?, Brukar Ni själv säga lag (alt. böt, lös). Svarsalternativ för 
de två första var: Ja, Nej, Vet inte, och för den sista frågan: Ja, alltid, Ja, ibland, Nej, 
aldrig och Vet inte. 

Min gymnasieversion var identisk frånsett att pronomenet Ni hade ersatts av du och 
att pronomenet inget strukits i andra frågan och att den sålunda löd Är det något som 
stöter dig? 

Efter att ha testat gymnasieformuläret på mina egna tre ungdomar, 14, 16 och 20 år 
gamla, bytte jag för högstadiets del ut frågorna Är du van vid uttrycket? mot den mer 
preciserade frågan Har du hört andra säga lag (alt. böt, lös)? och Är det något som stö-
ter dig? mot Är det något konstigt med meningen? Det visade sig nämligen att min 14-
åring annars inte förstod frågorna. 

I en andra avdelning av enkäten 1994 fick samtliga elever skriva ner tema för ett 
ganska stort antal verb (37 st.) från alla konjugationer. De instruerades att skriva ner de 
former de hade när de talade, inte när de skrev. För att de skulle hamna rätt med for-
merna var testet uppställt på följande sätt: flyga, i går ... jag, jag har ... . 

Undersökningsmetoden 1994 kännetecknas av samma begränsningar som Wid-
marks, bl.a. i det att materialet helt bygger på informanternas egna uppgifter och att 
undersökningen inte tar hänsyn till språksituationen. Å andra sidan blir den i dessa 
avseenden jämförbar med 1969 års enkät. Däremot råder andra skillnader enkäterna 
emellan. Som framgår ovan var testmeningar och frågor inte helt identiska. 1994 års 
undersökning omfattade en begränsad och ung åldersgrupp. Det sociala urvalet blev 
begränsat i och med att undersökningen genomfördes på ett antal teoretiska gymnasie-
linjer och i högstadieklasser med ett speciellt upptagningsområde. Med undantag av 
invandrarbarnen är de flesta födda i Uppsala eller i övriga Uppland. Föräldrarna däre-
mot tillhör den generation som i hög grad stod för Uppsalas stora expansion under 60-
och 70-talen, och de kommer från landets alla delar. Det rådde för övrigt också olika 
förutsättningar för genomförandet av undersökningarna. Man ska bl.a. komma ihåg att 
1969 blev meningarna upplästa (i telefon) och 1994 fick intervjupersonerna läsa dem 
själva. 

I dessa skiljaktigheter ligger inbyggd en risk vid just en jämförelse. Svaren på 1994 
års enkät, tagna för vad de är, kan dock säga något om formernas ställning bland Upp-
salas ungdomar i dag. 
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5. Enkätresultat 
Några huvudresultat sammanfattas i nedanstående tabeller. 

Tabell 1. Böt, lös och lag i 1969 och 1994 års enkäter 

Tema 	Säger själv 	 Van vid/hört andra 
böt 	lös 	böt 	lös 	lag 	böt 	lös 	lag 

1969 	 81,8 	47,3 	66,3 	91,0 	74,0 	83,0 
1994 G+H 

End. 	32,3 	47,8 
Alt. 	11,6 	19,5 	- 	- 
S:a 	43,9 	67,3 	58,9 	64,9 	12,5 	76,2 	77,4 	29,2 

1969/1994 	Differens 	-22,9 +17,6 	-53,8 -14,8 + 3,4 	-53,8 
1994 G 

End. 	35,3 	44,0 
Alt. 	12,7 	21,0 	 - 	- 	- 
S:a 	48,0 	65,0 	55,4 	63,4 	10,9 	70,3 	75,2 	29,7 

1994 H 
End. 	27,4 	44,1 
Alt. 	9,7 	16,9 	- 	- 
S:a 	37,1 61,0 64,2 67,2 14,9 85,1 80,6 31,3 

Gnymnasiet. H=högstadiet. End.= eleven har uppgivit endast denna form. Alt.=eleven har upp-
givit alternativa böjningsformer. Van vid/hört andra säga: i 1969 års enkät och i 1994 års enkät för 
gymnasiet svar på frågan Är du van vid uttrycket? men i 1994 års högstadieenkät har frågan bytts 
ut mot Har du hört andra säga - ? Siffrorna anger procent. 

Kommentar: Det mest uppenbara som tycks ha hänt sedan 1969 är att användningen av 
preteritum lag minskat drastiskt, att lös ökat under det att böt tycks ha minskat. Jag vill 
dock reservera mig mot det sista. Som jag tidigare nämnt var testmeningen för böt 
1994 ändrad på ett mindre lyckat och kanske betydelsefullt sätt. 

Resultatet bekräftar en slutsats som Widmark drar. Hon karaktäriserar nämligen 
formen lös som expansiv. Våra utgångspunkter för detta konstaterande är dock olika. 
Enl. Widmark torde lös vara en från Stockholm till Uppsala inlånad novation (s. 255). 
Hon grundar antagandet på att språkdraget tillhör äldre stockholmsspråk men är »svagt 
belagt i uppländska dialekter» (s. 250). Min kartering visar att formen inte är en nova-
tion i Uppsala med omnejd. Den är visserligen svagt belagd, men det är även formen 
lyste, vilket torde bero på att verbet som sådant av någon anledning är dåligt dokumen-
terat. Enligt Widmark har både lös och lag låg social status. 

Hon ställer sig frågan om novationers genomslagskraft och besvarar den genom att 
referera till Labov och Trudgill. Bakom expansionen av lös ligger den mekanism som 
Labov kallar »covert prestige». Formen är attraktiv i sin kraft av lägre språk, och att-
raktionen förklaras enligt Trudgill av den förmåga lägre språk har att signalera »group 
solidarity and personal identity» (s. 255). 

Ett svar på frågan om de lokala dragens tillbakaträngande i språket (s. 255) finner 
hon i sitt eget material. En gruppering av informanternas huvudsakliga vistelseort i 
a) endast Uppsala, b) Uppsala och övriga Uppland, c) Uppsala och övriga landet, 
visade att lokala drag hade en klart lägre frekvens i den sista gruppen. Widmark drar 
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den slutsatsen att riksspråldiga drag tränger ut lokala och det på ett ojämnt sätt, därför 
att människor i olika utsträckning är inbegripna i talsituationer där mottagaren saknar 
språklig Uppsalaförankring. 

Flera vagheter är inbyggda i frågan Är du van vid uttrycket? En av dem illustreras 
av följande yttrande av en elev: »Jag skulle inte säga så där utan 'jag lag en ask på 
bordet för en stund sedan, men någon har snott den' !» Det är dock svårt att avgöra hur 
den mer precisa frågan Har du hört andra säga lag? har påverkat svaren och i vilken 
riktning. Detta är dock ett av skälen till att jag särredovisat resultaten för högstadiet 
och gymnasiet. 

Fler högstadieelever än gymnasieelever uppger att de använder de lokala formerna 
böt, lös och lag. Siffrorna för högstadieelever som uppger att de hört andra använda 
dessa former är högre än för gymnasieelever som uppger att de är vana vid uttrycket. 
Däremot visar gymnasiet omvänt en högre andel böt och lös som temaformer än hög-
stadiet. Det är förvånande därför att de lägre socialklasserna enligt en grov uppskatt-
ning var underrepresenterade på de teoretiska linjer där enkäten besvarades och också 
därför att flickorna dominerade. Som framgår av tabell 2 visar flickor lägre andel lokal-
former. Det är intressant att en stor del av denna högre andel temaformer utgörs av 
alternativformer. Jag återkommer till detta. 

Tabell 2. Lös hos pojkar och flickor på högstadiet enl. 1994 års enkät 
Tema Säger själv Hört andra 

Pojkar 
Endast 48,6 
Altem. 5,4 
S:a 54 51,2 48,1 
Flickor 
Endast 24,3 
Allem. 21,6 
S:a 45,9 48,8 51,9 

Kommentar: Gymnasieeleverna i min undersökning utgjordes i så hög grad av flickor, 
att jag här avstod från grupperingar efter kön. Lustigt nog visade det sig dock att för-
delningen pojkar — flickor på högstadiet var ganska exakt 50 — 50 %. 

Widmarks undersökning visar att kvinnor har en lägre tolerans till de lcikala dragen 
än män. Även 1994 visar pojkar en högre andel lokalformer än flickor, för temaformen 
lös 8,5 fler procentenheter. Fler pojkar, 2,4 %, uppger att de själva säger lös. Däremot 
råder det omvända förhållandet när de redovisar om de hört andra säga lös. Tyder detta 
på en större medvetenhet eller större observationsförmåga hos flickorna? Anmärk-
ningsvärt är också att flickorna visar 16,2 % större andel alternativformer än pojkarna. 
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Tabell 3. Böt, lös och flygit hos elever vars föräldrar inte kommer från 
böt/flygit-området 

Tema böt lös flyga 

Sverige 
Endast 40,9 36,4 33,3 
Altern. 13,6 27,2 4,8 
S:a 54,5 63,6 38,1 
Annat land 
Endast 18,2 46,6 70,6 
Altan - 6,7 - 
S:a 18,2 53,3 70,6 
Samtliga elever 36,5 57,8 50,0 

Tabell 4. Böt, lös och flygit hos elever vars båda föräldrar kommer från 
böt/flygit-området 

Tema böt lös flygit 

Endast 42,9 55,4 64,3 
Altan. 7,1 10,7 
S:a 50,0 66,1 64,3 

Kommentar: Jag har avstått från att göra beräkningar utifrån elevernas socialgruppstill-
hörighet. På gymnasiets teoretiska linjer verkar den lägsta socialklassen vara underre-
presenterad. Klasstillhörighet anges utifrån föräldrarnas situation men under tonåren i 
gymnasiet och framför allt på högstadiet är systemet av gruppkoder starkare än någon 
annan gång i livet. Valet av språkform dikteras nog under tonåren i hög grad av »covert 
prestige» och »group solidarity». Jag undrar om inte i detta val själva tillgången till 
olika ordformer är viktigare än klasstillhörighet. För att se om det finns något sådant 
samband har jag relaterat elevernas formval till föräldrarnas geografiska bakgrund. 

Framför allt under 60-talet, men även under 70-talet, expanderade Uppsala kraftigt, 
och det var just dessa barns föräldrar, min egen generation, som gjorde Uppsala till den 
smältdegel av inflyttare det då kom att bli. Av samtliga 168 barn har 28 % föräldrar 
som inte kommer från böt/flygit-området (se kartorna 1 och 2) och 38,7 % har en för-
älder som inte kommer från detta område. Endast 33,3 % har föräldrar som båda kom-
mer från böt/flygit-området. 

Jag har jämfört temaformer i den första gruppen (tabell 3) med former i den sista 
(tabell 4). I den sista har jag skiljt på barn vars föräldrar kommer från Sverige och på 
barn vars föräldrar kommer från ett annat land, eftersom särskilda betingelser gäller för 
invandrarbarn. 

Skillnaderna mellan grupperna vad gäller böt och lös är inte så stora. Elever vars 
båda föräldrar kommer från böt/flygit-området uppgav faktiskt 4,5 procentenheter färre 
temaformer böt men 2,5 procentenheter fler temaformer lös. Däremot tycks det finnas 
ett klart samband mellan föräldrars geografiska härkomst och elevernas användning av 
temaformen flygit. Hela 26,2 fler procentenheter med ursprung i böt/flygit-området 
använde denna form. 
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Skall man tolka detta så att sambandet bruk — geografisk härstamning ursprungligen 
funnits? I fråga om böt och lös kan detta ha försatts ur spel av eleverna genom ett med-
vetet val. Eftersom formerna så markant skiljer sig från bytte och lyste och eftersom de 
har låg social status, torde valet vara medvetet. Den ringa skillnaden mellan flygit och 
flugit i dessa båda avseenden har inte föranlett något val. 

Intressant är den grupp av elever som kan tänka sig båda formerna, eftersom här 
finns en rörlighet inbyggd och därmed också en potential. Den grupp som inte har för-
äldrar från böt/flygit-området har en mycket högre grad av variation. Skillnaden mot 
den andra gruppen är för böt 6,5 och för lös 16,5 procentenheter högre. Den sista siff-
ran bekräftar att /ös har förutsättningar att expandera ytterligare. Det skulle vara oer-
hört intressant att följa upp dessa elever med en undersökning om 10-20 år. 

Att gruppen invandrarbarn har de högsta siffrorna för formen flygit förvånar inte. 
För dem som lär sig ett främmande språk är det, liksom för små svenska barn som lär 
sig tala, både lättare och mer logiskt med flygit än flugit. Dessa barn har inte något för-
äldraspråk att referera till, och de har inte som sina föräldrar lärt sig svenska genom 
undervisning utan oftast som små och i gemenskap med andra svenska barn, ofta på 
dagis. I skolåldern har de antagligen sämre möjligheter att bedöma olika språkformers 
sociala status. Man kan kanske därför betrakta dem som en spegel av sin språkliga 
omgivning. 

Invandrargruppen har mycket lägre siffror för böt men ganska höga för lös. Grup-
pen har inte uppgivit någon variation för böt men en liten för lös. 

6. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 
Hur har en av de medvetna styrmekanismerna, SAOL, förhållit sig genom de revide-
rade upplagorna? Ordlistan 1986 har i stor utsträckning baserat sitt urval och sina 
språkliga rekommendationer på autentisk text, och som en följd härav har andelen var-
dagliga ord och också provinsialismer och regionala riksspråksord ökat. Sålunda finns 
båda formerna böt och bytit liksom lös upptagna som provinsiella, däremot är inte lysit 
medtaget, vilket ju kan bero på en slump. Det verkar som ett eko från den reaktionära 
språkvårdsdebatten under Rydqvists tid att inte något y-supinum av starka verb av 
typenflygit är med. Med tanke på hur stor spridningflygit har både dialektalt och regio-
nalt har jag svårt att tro att inte någon y-form av denna typ skulle vara representerad i 
det autentiska texturvalet. Denna uteslutning kan i varje fall inte vara ett led i en ambi-
tion att förhindra uppkomsten av oregelbundna böjningar. Man visar nämligen inte 
samma restriktioner för de ursprungligen starka verb som antagit svag böjning. För 
nysa, ett ursprungligen starkt verb men ofta svagt mot 1600-talets första hälft, uppger 
man böjningen nysa, nös eller nyste, nyst äv. nysit. Då borde även den för en stor region 
gängse böjningen flyga, flög, flygit accepteras, oavsett om den är med i det autentiska 
texturvalet eller inte. 
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7. Slutsatser och funderingar 
Det jag nu redovisat mynnar för min del ut i en del slutsatser men också i fortsatta fun-
deringar. 

Formerna lag, böt, lös, bytit och flygit kommer klart från de centralsvenska dialek-
terna, inldusive stockholmskan. Detta är utgångspunkten. Formerna får i Uppsala vis-
serligen fortfarande stöd i form av injektioner från omgivande områden, men de har 
också varit utsatta för hårda attacker. Drygt hälften av barnens föräldrar kommer inte 
från böt/flygit-området. SAOL har fram till 1986 inte rekommenderat böt eller lös och 

aldrig någonsin lag eller formerna av typen flygit. Enligt Gun Widmark hade både lag 

och lös 1969 låg social status. 
Formen lös har sedan 1969 drastiskt ökat i Uppsala, medan lag i motsvarande grad 

minskat. Den förra formen är attraktiv i sin kraft av lägre språk och bakom expansio-
nen ligger den mekanism som Labov kallar »covert prestige». Tillbakaträngande av 
lokala drag kan enligt Widmark vara ett resultat av att den lokala normen luckras upp i 
och med människors möte med andra språkvanor. Men varför har inte lag ökat och lös 
minskat? Har vissa former i högre grad än andra en inomspråklig styrka. Mänsklig 
aktivitet, också språklig, följer ju ofta minsta motståndets lag, i alla fall till en viss 
gräns, men all aktivitet är funktionell. Böt och lös är en klar föreniding. Formerna är 
både kortare och tydligare, pregnantare, än bytte och lyste, samtidigt som de är en 
anpassning till ett redan existerande mönster. Flygit är inte kortare än flugit, men for-
men innebär i alla fall ett slags föreniding av systemet. 

Är det denna kraft som medverkar till att ett ord med socialt låg status och förhål-
landevis liten dialektgeografisk spridning, som t.ex. lös, kan ta sig över en viss nivå för 
att sedan, liksom böt, släppa bandet med sitt ursprung och leva sitt eget liv och sprida 
sig. Varför har då lag nästan försvunnit? Det räcker uppenbarligen inte med att vara 
socialt brännmärkt för att bli framgångsrik. Ja, det kanske beror på att den egentligen 
inte utgör någon föreniding utan tvärtom. Talspråksformen /a är ju enklare. Även om 

lag uppstått i analogi med preteritumformer som stog, såg, tog o.likn. faller den där-
med i alla fall inte in i ett större böjningsmönster. Var denna nivågräns för framgång 
går kan vara svårt att förutsäga. Klart är, i varje fall i dag, att lös efter 1969 tycks ha 
passerat den. Sedan får framtiden utvisa om också /öft 'lyfte', tröck 'tryckte' och kan-

ske t.o.m. högg 'byggde' kommer efter. 
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Dialekterna och språkhistorien 
Till frågan om den gamla au-diftongens utveckling i nordiska språk 

Av Lennart Elmevik, Uppsala 

Förenklat brukar i handböckerna gällande nordisk språkhistoria sägas att den urnor-
diska diftongen au i Östnorden monoftongerats till ö. I själva verket finns det gott om 
exempel på att resultatet av monoftongeringen blivit ett annat. I de norrländska dialek-
terna söder om det område där gammalt au fortfarande avspeglas som diftong har 
utvecklingen av au sammanfallit med den av gammalt il (ö); det gäller för östjämtskan, 
härjedalskan och ångermanländskan, sporadiskt även för medelpadskan, hälsingskan 
och gästrikskan. I dialekterna i Värmland och nordvästra Götaland möter delvis likar-
tade förhållanden. Från Uppland, Södermanland, Västmanland och Dalarna samt från 
södra och mellersta Norrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångerman-
land) finns exempel på utveckling au > ö. Se Moberg 1953 s. 116 if. 

Förenidingen av de samnordiska fallande diftongerna är, ehuru i första hand en öst-
nordisk (dansk och svensk) företeelse, känd också från västnordiskt område. »Mer eller 
mindre genomförd diftongförenkling möter i delar av Östlandet och Tröndelagen i 
Norge: södra och sydöstra Östfold, Österdalen, södra Hedmarken och sydöstra Trönde- 
lagen» (Moberg a.a. s. 87). 

Beträffande kvaliteten hos den ur au uppkomna monoftongen konstaterar Moberg 
(a.a. s. 121) att den troligen från början inte varit densamma som hos »någon av de 
(långa) vokaler, som sedan gammalt funnös i språket». Och han fortsätter: »I norra och 
västra Sverige har au-monoftongen länge — delvis in i våra dagar — bevarat sin 
ursprungliga kvalitet av bakre vokal och torde som sådan länge ha stått isolerad i ljud- 
systemet.» 

I det ålderdomliga dalmålet hålls kontraktionsprodukten av au kvalitativt åtskild 
från motsvarigheten till äldre ö. »Först i och med förlängningen av kort Q i gammal 
kort rotstavelse synes dalmålet ha fått en vokal, kvalitativt och kvantitativt likställd 
med au-diftongen» (Moberg a.a. s. 121 f.). 

Det kan här skjutas in att urgerm. au  i fornsaxiskan oftast uppträder som o men 
även som ao eller a (Gall6e 1910 s. 75) och i fornfrisiskan som a (Siebs 1901 s. 1231 
f.). Välkänt är att urgerm. au  i fornhögtyskan motsvaras av ö framför h och alla den- 
taler. 
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Jan Paul Strid (1989) har påvisat dels att mansnamnet Au6un i sydöstra Norge redan 
i fomspråklig tid utvecklats till Cibun, dels att personnamnsleden Aub- enligt runin- 
skrifters vittnesbörd uppträder som 	i Västmanland och västra Uppland på 1000- 
talet. Grafiskt återges diftongen som u, o (ou, oo). Beteckningssättet avspeglar enligt 
Strid (s. 16) »en från det normala mönstret avvikande realisering av diftongen /au/, när-
mare bestämt som en monoftong, eller som en diftong på god väg att monoftongeras, 
med kvaliteten bakre, rundad». Utvecklingen tänker sig Strid ha varit »au > qu > 	> 
ö» (s. 20). 

Hos runmästaren Livsten, som verkade i västra Uppland (inom folklandet Fjädrun-
daland) och angränsande delar av östra Västmanland, har Strid funnit ristningar med 
stunget u för motsvarigheten till äldre au i konjunktionen och: yg, yk och i mansnam-
net "Ernlaug: erlyk. Han avvisar möjligheten att stunget u skall kunna stå för au och 
finner det mindre troligt att det är ett uttal med o som avses. »Kan det», säger han 
(s. 17), »vara så att stingningen markerar en sänkning av kvaliteten, att Livsten i själva 
verket avsett lql?». Senare har Svante Lagman (1990 s. 90) konstaterat att det i Sverige 
finns 13 ristningar med sammanlagt 22 belägg där stunget u kan beteckna Q. I flertalet 
fall rör det sig om konj. auk, majoriteten från Uppland. De övriga är: akyti (U719), 
dyl) (Sm83), tybr (Vs9), iyk (U771, U1164) och det tidigare nämnda erlyg (U1152, 
U1164), i SRI uppfattade som respektive Äguti, daubr, hiogg och "Enilaug. Det enda 
exemplet som inte härrör från det uppsvenska område där utveckling au > ö kan styrkas 
är det småländska d». Med rätta säger Lagman (s. 90 f.) att det bör övervägas »om 
inte utvecklingen [au] > [q] ägt rum även i (vissa delar av) Småland» och att [Q] där på 
samma sätt som inom det nämnda uppsvenska området kunnat betecknas med den 
stungna u-runan och ås-runan. Ett annat småländskt exempel på utvecklingen i fråga 
skulle enligt Lagman (s. 90, med hänvisning till Williams 1990 s. 114) kotr Gautr 
(Sm5) kunna vara. Något annat fall av användning av ås-runan för diftongen au är som 
Lagman (sist a.st.) påpekar inte känt i inskrifter söder om Mälaren. 

Senast har Gun Widmark (1994), som vill förknippa den här diskuterade utveck-
lingen av au-diftongen med den s.k. Birkasvenskan, med hänvisning till Strid (a.a. s. 9; 
jfr dock även Olsson 1984 s. 52 f. och 1994 s. 64) pekat på möjligheten av ett hithö-
rande exempel från Gotland, sockennamnet Rone (i så fall < *Hraun-, innehållande en 
motsvarighet till fvn. hraun 'stenhop, stengrund'). Kanske hör enligt Widmark (som 
här hänvisar till ett muntligt meddelande från prof. emer. Lennart Moberg, Uppsala) 
även det danska önamnet Sorg) (i så fall < *Saur-) hit. — Det bör enligt min mening prö-
vas om inte också ett i flera gotländska ortnamn, bl.a. sockennamnet Fole (Folij, Folu 
1300-talet; se Olsson 1994 s. 64) ingående ord *fola uppvisar utvecklingen au > ö. Det 
skulle kunna förstås som innehållande en avljudsform *faul- till ful i dess från äldre 
svenska och svenska dialekter kända betydelse 'rutten, stinkande'. 

Namnet Rone skulle med den tolkning som ovan antytts vara ett exempel inte bara 
på övergång au > ö utan på att monoftongering skett inom ett område där diftongen 
normalt kvarstår. Ett fall av samma art är enligt min mening no. dial. fos adj. 
svampagtig, porOs' (»Sogn og fl. ogsaa i Nordl. [...] Hedder ogs. fosen»; Aasen), 'ringe, 
vxrdlos' (Namdal i Nord-Tio:tidelag fylke; Ross), fos n. 'skrobelig Ting, Skrab' ; »ser- 



Dialekterna och språkhistorien 95 

fig fronnet Trxvxrk = Fausk» (Helgeland i Nordland fylke, Namdal; Ross). Den längre 
formen hos adjektivet är även känd från det norröna språket på Shetland: fosen (fozen) 
'svampet, poros' (Jakobsen). Aasen sammanställer adjektivet med holl. voos i samma 
betydelse. Enligt Falk & Torp är fos »laant fra holl. voos, som igjen er beslegtet med 
oldn. fauskr Irosket tre' (n. folk. fausk) og med n. dial. foyr 'svampagtig' (grundform 
*fauza-)». Samma uppfattning om ursprunget till fos finner man senare även i Alf 
Torps nynorska etymologiska ordbok. 

Mot tanken på no. dial. fos som ett holländskt lånord har Roland Otterbjörk (1955 
s. 53) riktat tungt .vägande kritik. Han kan bl.a. visa att om det skulle röra sig om ett 
lån, detta vore av »så ungt datum, att det uppvisar ej en medelnederländsk utan en nor-
mal nyspråklig form och detta i en så speciellt konkret betydelse som 'otät, porös'». 
Otterbjörk gör i stället troligt att fos är ett inhemskt nordiskt ord, som adjektiv med bet. 
'mjuk, svampig', som substantiv betecknande 'trä som har mjuknat, dvs. murket trä'. 
Med bet. 'sank', 'sankmark' skulle ordet enligt Otterbjörk kunna ingå i några norska 
och svenska ortnamn, bl.a. gårdnamnet Hemfosa på Södertörn. 

Otterbjörk går inte närmare in på härledningen av fos. Enligt min mening skall det 
återföras på ett med fvn. fauskr 'murket trä' nära samhörigt genn. *fausa-, vartill no. 
dial. Pyr 'svampaktig' < *fauza- är en grammatisk växelform. 

Jag tror mig kunna göra sannolikt att det finns ytterligare exempel från nordiska 
dialekter på utvecklingen au > ö. Här tar jag bara upp ett fall till, men det är valt så att 
det samtidigt får bilda utgångspunkt för en diskussion huruvida inte au vid monoftong-
ering kunnat utvecklas på ytterligare ett, veterligen hittills obeaktat, sätt. 

Från flera svenska landskap finns belägg på ett ord kota (slutet o-ljud) f. 'knöl, 
klump, utväxt' o. dyl. Jag meddelar följande betydelseuppgifter (och i förekommande 
fall sammansättningar med kota), grundade på samlingarna till Ordbok över Sveriges 
dialekter (OSD): 

Småland: slaggkota 'sammanhängande klump av slagg i smideshärd' (Gränna). 
Östergötland: 'jordkoka', tjälkota 'koka, hård bit av frusen jord, gödsel el. dyl.' 

(Torpa sn, Ydre hd), slaggkota 'slaggbit' (Hällestads sn, Finspånga läns hd). 
Närke: 'stor klump, stycke' (Kumla sn, Örebro hd), lerkota 'lerkoka' (Axbergs och 

Kumla sar, Örebro hd). 
Västergötland: 'ngt klotformigt, smnrundat, litet nystan' (snarast från Gillstads sn, 

Kållands hd; uppgift från mitten av 1800-talet i UUB R 650 e s. 169); masurkota 'knö-
lig utväxt på björk' (Östads sn, Ale hd; Hemsjö sn, Kullings hd). 

Värmland: 'puckel (på ryggen)' (Visnums-Kils sn, Visnums hd); 'knölig utväxt på 
träd', 'utväxt på björkstam', 'utväxt på gran el. björk', 'utväxt (äv. hård svamp) på löv-
trädsstam' o. likn. (Fryksdals, Älvdals, Jösse och Nordmarks hdr), 'trissa' (Väse, Kils, 
Grums och Jösse hdr), 'del av slagas skaft' (Bro, Eskilsäters och Ölseruds snr, Näs hd). 

Dalabergslagen: 'utväxt på träd' (Säfsnäs sn), 'knöl, utväxt på träd o.d.' (Norrbärke 
sn), alder-, aspkota 'utväxt, knöl, svulst på stammen av en al, asp' (Grangärde sn). 

Det dialektala kota 'knöl, klump, utväxt' skulle kanske till nöds kunna förklaras 
som en utvidgad användning av det från medellågtyskan lånade kota (< *Ut-) 'rygg- 
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kota', 'has, karled'. Helst vill man dock tänka sig att det rör sig om ett inhemskt ord. 
Att det förhåller sig så får starkt stöd av några bohuslänska ortnamn. 

I Solberga sn, Inlands Nordre hd, Göteborgs och Bohus län finns en gård med nam-
net Kode (uttalat med slutet o-ljud). Äldsta kända skriftform är (j) Kotom 1388 RB s. 
337. Utförligast har namnet behandlats av Assar Janz&I i OGB 6:1 (1972) s. 131. Går-
den Koda, som ligger vid »en ganska låg, numera skogklädd bergkulle», har tidigare (i 
OGB 1 s. 321) antagits innehålla lånordet kota. Med hänvisning till ett (muntligt) påpe-
kande av Evald LidM att detta lånord inte kan ingå i ett så gammalt ortnamn som Kode 
lägger Janzåri i stället ett inhemskt kota till grund för namnet. Han nämner ett av C. S. 
Lindstam i OGB 12:1(1966) s. 36 f., 224 i samband med behandlingen av namnen 
Kodebacken (i Kotubakka 1420) och Kodesjö anfört värmländskt kota f. 'trissa', »vars 
ursprung dock är okänt». Sammanfattningsvis konstaterar Janz&I att namnet Kode 
»måste anses vara dunkelt» och att samma »dunkla kota, f., torde ingå också i Koderöd 
[...] i Tossene sn, Sotenäs hd, slcrivet j Koto rudi 1317». 

Roger Wadström (1983 s. 78) betecknar Kode som dunkelt men menar att det »tro-
ligen kan sammanställas med no. kot 'litet rum' eller dess sidoform kota 'litet hus', sv. 
kåta». 

För mig tycks det naturligt att anta att det är det ovan framdragna kota 'knöl, klump, 
utväxt' som ingår i de nämnda bohuslänska namnen. Om höjden där gården Kode lig-
ger konstaterar Janz6i (a.st.) att den »kan sägas vara ganska rund». 

Sv. dial. kota 'knöl, klump, utväxt' innehåller enligt min tanke en urgerm. ordstam 
*kaut-, en dentalutvidgning av o-stadiet av den bekanta ieur. roten *geu- (*gou-, 
'vara böjd, välvd', i avljudsförhållande till bl.a. sv. dial. kut 'puckel, knöl' (jfr kut 'sal-
unge'), no. dial. kw  'forknyttelse i veksten' och det ovan nämnda, från medellågtyskan 
lånade kota samt, med tt, sv. kotte, sv. dial. kott 'utväxt', no. dial. kott 'litet garnnystan'. 
Se Hellquist art. kota, Torp art:na Kott och Kat (m). Samma stam *kaut- föreligger i 
ffris. köte 'knoge' (se t.ex. Pokorny s. 393) och av allt att döma i got!. kaut m. och f. 
'karled', 'fotled (på häst, oxe)' o. likn., kauta f. 'en fot, sägs i synnerhet om oxa- eller 
kofot' o. likn., (i plur.) 'stora, klumpiga fötter' (Got!. ordb. art:na *köt och *köta s.). 

En -On-avledning av *kaut- är fvn. keyta 'sump', får. koyta 'hulning, fordypning i 
jorden', no. dial. koyta 'liten sump, pyt, kverndam', enligt Torp (varifrån betydelseupp-
gifterna är hämtade) egentligen 'rundagtig fordypning'. 

Jag vill sålunda räkna med ett inhemskt nordiskt ord kota (< *kaut-) 'knöl, klump, 
utväxt', med utveckling au > ö) 

Nu vill jag emellertid gå ytterligare ett steg och pröva hållbarheten av en hypotes att 
den vid kontraktion av den gamla au-diftongen uppkomna monoftongen (så små-
ningom) under vissa betingelser kunnat anslutas till j, ö. 

Den vid monoftongeringen uppkomna vokalen har, tänker jag mig, haft en något 
öppnare kvalitet än (j. Ett stöd härför kan stå att finna i användningen av a-runan i ordet 

I Ett tidigare förslag av mig (Elmevik 1986 s. 113) att detta kota innehåller en variant av roten *gen- med 
ieur. långdiftong ött (>ö) finner jag numera, ehuru formellt möjligt, mindre sannolikt. 
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daubr 'död' i två svenska runinskrifter, en östgötsk (Ög94: tur) och en sörmländsk 
(Sö62: taPR) — jfr i den östgötska runinskriften även askata, kanske ett kvinnonamn 
*Äsgauta —, liksom skrivningar som misdaka (< -dau6a), nadsyn (< naub-) och kap-
stad (< kaup-) i handskrifter representerande fornöstnordiskan, som dialektalt haft en 
vittgående diftongförenkling (se Moberg 1953 s. 91 med hänv.). D. A. Seip (1954 
s. 165; jfr Seip 1955 s. 141) vill, under hänvisning till att »a også var tegn for å-lyd 
(oppstått av d)» förklara de fornnorska a-skrivningarna med att »når diftongen au ble 
forenldet til en å-lyd, kunne vokalen bli skrevet a». Förklaringen kan vara riktig, men 
a-skrivningarna bör enligt min mening snarare förstås så att den ur au utvecklade 
monoftongen haft en sådan kvalitet att tveksamhet kunnat uppstå huruvida den borde 
återges med o eller a. 

Det har framgått ovan att ordet kota 'knöl, klump, utväxt' finns belagt bl.a. från 
Jösse och Nordmarks hdr i västra Värmland. Från samma trakter (Köla i Jösse hd, Järn-
skog i Nordmarks hd) finns emellertid även upptecknat kåta (slutet å-ljud) f. i samma 
betydelse (från Köla uppges dessutom betydelsen 'trissa'; jfr denna betydelse även hos 
kota). Stamvokalen i kåta avspeglar entydigt äldre ä. 

De västvärmländska beläggen på kåta i nämnda betydelse visar sig vara utlöpare 
från norskt område. Aasen har belägg från gränstrakterna mot Sverige: »Smaal. [dvs. 
Ostfold fylke], Sol« og fl.». Betydelsen är 'Knude eller Udvaxt paa et Tre; isar et 
Slags haard Svamp'. Aasens komplettator Ross anför belägg från Land norr om Oslo 
(Oppland fylke), från Modum (Buskerud fylke) och från Larvik (Vestfold fylke) på 
västsidan av Oslofjorden; från Larvik uppges även betydelsen 'Knap sat paa Kohorn'. 
Enligt vänligt meddelande från Avdeling for leksikografi vid universitetet i Oslo 
genom Lars Vik« visar samlingarna till Norsk Ordbok att ordet har, eller åtminstone 
haft, ett mycket större utbredningsområde. »Vi har belegg frå Ringerike, Hedmark, 
Sor-Gudbrandsdal og Valdres, altså store delar av Austlandet, og til og med frå dej sor-
vestlandske fylkar Rogaland (Forsand i Ryfylke) og Hordaland (Voss).» 

Med kåta är med Torp (s. 264) att sammanhålla kåt m., »om en liten hat» (Sunn-
mOre), väl egentl. »knort» (jfr Aasen s.v.: »Egentl. Knort, Knude?»), kåtel m. 'liten 
kule, snurrbasse', 'liten gut' (Hallingdal) och kåtra f. 'knokkel, litet ben i leddene paa 
dyr' (Sunnmore, Nordland). Ordet kåta kommenterar Torp överraskande sålunda: 
»Vistnok for kota, se k fl t.» Rimligen avspeglar stamvokalismen i stället, liksom i 
fråga öm det västvärmländska kåta, äldre J. Om kåtra, alltså sammanhållet med kåta, 
heter det: »Maa vistnok staa i forbindelse med mnt. kote knokkel (i fot) og derav gjort 
terning.» 

Det bör enligt min mening övervägas om inte med kåta bör sammanhållas också (se 
Torp) klåta f. 'kule, klods' (Telemark) och klåtra f. 'utvekst i huden hos kvag' 
(»Sondre Bergenfius amt», dvs. Hordaland fylke, Sunnfjord, Valdres och Sogn), 'knap 
som sattes paa kvagets hornspids' (Vest-Agder, Rogaland och Hordaland fylken), 
'flammet utvekst paa lovtra' (Sunnhordland). Torp skriver (art. Klaata): »Hvis ordet er 
oprindelig, kunde man tanke paa sammenhang med nt. klåter vedhangende smuds, 
vestfal. klåter f klump Oienvoks [...]» Jag tänker mig att ordet inte är »oprindelig» utan 
att det rör sig om det tidigare nämnda kåtra och att uddljudskonsonantismen uppkom- 
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mit genom påverkan från ord för 'klump' o. likn. med initialt kl (klamp, klants, klank, 
klatt, kleksa, klepp m.fl., se Torp). 

Som jag framhållit ovan i samband med diskussionen om no. dial. fos(en) 'svamp-
aktig, porös' finns det skäl att tro att det även inom de delar av det norska språkområdet 
där den gamla au-diftongen normalt inte monoftongerats funnits tendenser till kontrak-
tion. Jag erinrar än en gång om att urgerm. au  i fornhögtyskan förutom framför h över-
gick till å framför alla dentaler. 

Anledningen till att den ur au i *kautön 'knöl' etc, utvecklade monoftongen kommit 
att anslutas inte bara till äldre å utan även till äldre å bör ha varit dess ställning efter det 
velara k. 

Ett annat norskt dialektord som jag i korthet vill diskutera i sammanhanget är kds f. 
'dybt Seillob mellem Bankerne', 'dyb og trang Elvevig' (Helgeland resp. Osterdal; 
Ross). Ytterligare belägg på ordet redovisas av Nils-Gustaf Stahre (1952 s. 111) och av 
mig själv (Elmevik 1967 s. 178). Beläggen härrör från Rogaland, Telemark, Sor-Tron-
delag och norra Norge (Nordland fylke), och bland betydelserna kan nämnas 'liten 
kvaav', 'ope dalsökk som grev sig in i ås- eller fjellsida', 	dxld', 'lite dalsvokk 
med vatn i'.2  Ordet återförs av Torp på ett germ. *kawasa- (bör med tanke på ordets 
genus vara *kawast), till samma ieur. rot som no. dial. kjos m. 'smal vik' m.m., fvn. 
kjöss 'vik, håla'o. dyl., dvs, den redan ovan nämnda *geu- 'vara böjd, välvd'. Etymolo-
giskt identiskt med detta kds kan enligt Torp ett från vissa östliga norska dialekter känt 
kds f. (även kåse m.) 'krum eller krollet spaan' vara. Det skulle dock även kunna för-
stås som »en sammenglidning av k a s spaan og ka are krollet spaan». 

Torps härledning av det terrängbetecknande norska kds tycks ha vunnit allmän 
anslutning. Mig tycks den dock böra kraftigt ifrågasättas, och detta av skäl som jag 
återkommer till nedan. Jag föredrar för min del att som utgångsform ansätta ett *kausö, 
innehållande samma *kaus- (fortfarande till roten *geu-) som — och jag åberopar här 
Torps ordbok — no. dial. kause m. (fvn. kausi) 'katt', no. dial. kOysa f. 'honkatt', no. 
dial. kause m. 'slags sjosvamp', 'dygtig el. mxgtig mand, kakse', 'liten, vigtig person', 
koysa f. 'tung og ubehjx1pelig tingest el. person', 'stakkar' (»Egtl. noget plumt og 
utbuget [...] Avlydende til k u s ['pucken, k j o s»); 'slags rundagtig hue for kvinder' 
(»Avlydende avledn. av k j o s»). 

Jag ställer slutligen frågan om till kåta < *kaut- och kds < *kaus- även kan fogas 
några till en adjektivstam fornnord. kår- med en ursprunglig betydelse 'böjd' — varav 
dels 'motvillig, tvär' (jfr fvn. aflairr med denna innebörd), dels 'lockig, krullig' — 
hörande ord: fvn. kdri, sv., no., sydda. dial. kåre 'vindkåre', no. och sv. dial. kåre 'kru-
sigt spån' resp. 'tunt spån', fvn. kdrr m. 'krusig lock', no. dial. kår 'finkrusig ull'. Se 
gängse (etymologiska) ordböcker. Detta kår- har tolkats som en växelform urgerm. 
*kawera- eller *kawara- (med mellanvokal e eller a) till no. dial. kaur n. 'ull', kaure 
m. '(krullig) lock', 'hyvelspån', återigen till roten *geu- 'vara böjd, välvd'. Se tidigast 

2  Det kds 'båtlänning' (med maskulint eller feminint genus, även i formen kåsa f.) som förekommer 
längs kusterna i södra Sverige och Danmark samt på nuvarande tyskt område i Schleswig-Holstein och 
som av flera forskare ansetts vara samma ord som det norska kds, har enligt min mening ett annat 
ursprung (se Elmevik 1967, särsk. s. 1771T.). 
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Falk & Torp art. Kaure3  och Lidn 1906 s. 341 f. Viss tvekan kan spåras hos Torp Ord-
av!. s. 25: »kdrr hev vel millomvokal (av *kavara, jfr. nyn. kaure m.)». 

Ansättandet av en sidoform med mellanvokal till germ. *kaur- tycks mig högst pro-
blematiskt och torde vara svårt att stödja med parallellfall. Det är nämligen att märka 
att *kaur- rimligen avspeglar en r-utvidgning av o-stadiet av roten *geu- (jfr Nielsen 
art. II kure) och sålunda inte innehåller ett suffixalt r. (Om med *kaur- avljudande 
*keur- och *kör- se t.ex. Torp art. Kjöre och Nielsen a.st.) 

På motsvarande sätt har man att resonera när det gäller kås. 
Förhåller det sig därför månne så att *kaur- över större delen av det nordiska språk-

området fått en utveckling som resulterat i kär- (>kår-). Tanken kan synas djärv — kan- 
ske rentav otillbörligt vågad — men jag dristar mig ändå att framställa den. 
Förklaringen skulle i så fall vara den ur au utvecklade vokalens ställning mellan det 
velara k och likvidan r, som haft en öppnande och sänkande effekt på en föregående 
vokal. Jfr utvecklingen urnord. ai  > ä framför r (väl via sänkning av senare komponen-
ten i diftongen till e) i t.ex. *airö> fvn. dr 'åra'. 

Den nu diskuterade ordstammen äldre kär- ingår i det väl styrkta forndanska mans-
namnet Othinkar. Namnet finns också belagt på fyra vikingatida danska runstenar, där 
det uppträder som ubinkaur. Det har diskuterats av flera forskare, utförligast av Harry 
Andersen (1944) och John Kousgård Sorensen (1974). Kousgård Sorensen har överty-
gande tolkat det som innehållande ett adjektiv fda. *öthcenkår 'benägen för raseri eller 
galenskap' el. lilcn. 

I rundanskan kan au stå för 1) diftongen au, 2) Q eller ö, 3) 0 eller 0, 4) o eller ö 
(Andersen a.a. s. 102). Ett förslag — av Kousgård SOrensen (a.a. s. 112) betecknat som 
»overbevisende» — till förståelse av sambandet mellan runinskrifternas -kaur och forn- 
danskans -kar har lämnats av Andersen (a.a.). Han tänker sig att vid sidan av urnord. 
*kawera- och *kawara-, fvn. kdrr även funnits ett *kawura-, vilket skulle ha utvecklats 
till *kö-ur- och därefter sammandragits till *kär-. Det skulle vara stadiet *kö-ur- som 
avspeglas i runinskrifterna. Anledningen till att *kawur- inte som man väntade utveck-
lats till *kaur- menar Andersen vara den att en »Form som *kawera- (eller *kawara-) 
kan en viss Tid have virket beskyttende på *kawura-, hvor Odelxggelsen af -awu- vilde 
fore til Ophxvelse af Skenet mellom au og aw» (s. 106). Även bortsett från det osanno-
lika i att ett *kawura- existerat, är Andersens förklaring enligt min mening oantaglig. 

Rundanskt -kaur i ulånkaur, där au enligt min tanke betecknar ett ö artikulatoriskt 
närstående ljud, ser jag i stället som ett starkt stöd för den utveckling av au-diftongen i 
ordstammen urnord. *kaur- på större delen av det nordiska språkområdet som jag här 
har förfäktat. 

3  Där, väl beroende på ett tryckfel, *kawira-. 
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Tonaccenten i bohuslänska dialekter 
Av Birgitta Ernby, Göteborg 

Utgångspunkter 
I sin avhandling från 1906 vid Göteborgs högskola med titeln Skeemålets ljudlära 
redogör författaren Karl Hilmer Lindberg i ett kapitel för tonaccentförhållandena i 
Skee socken i nordligaste Bohuslän, ca en halv mil öster om Strömstad. Eftersom ton-
accenten är ett dialektskiljande drag i landskapet, observerat av många av dess innevå-
nare, har jag med utgångspunkt i Lindbergs bok velat göra en undersökning av 
fördelningen mellan accent 1 och accent 2 i en liten grupp frekventa ord, såväl simplex 
som sammansatta samt en eller ett par avledningar. 

Av historiska skäl uppvisar de sydbohuslänska dialekterna en mängd gemensamma 
drag med västgötamål och till dels även med nordhalländska, medan de nordbohus-
länska företer stora likheter med östnorska dialekter. Även differenser i tonaccenten 
följer detta mönster. Eftersom Hjalmar Lindroth i en lång uppsats (1920) har fastlagt en 
hel mängd gränser och skiljaktigheter mellan syd- och nordbohuslänska, främst vad 
gäller ljud- och formlära, tänkte jag i en inledningsfas av min undersökning att även 
skillnader i tonaccentförhållandena kunde fastläggas efter ungefär samma linjer som 
Lindroths. Enligt honom är det Bokenäset, med Gullmarsfjorden och Lysekil norr och 
Orust söder därom, som utgör gränsområde. Det skulle emellertid visa sig att olika 
testord företedde helt skilda gränser i landskapet. 

Testorden, som skulle vara välkända och frekventa i hela Bohuslän, valdes huvud-
saldigen ur Lindbergs (1906) rikhaltiga listor, där de angavs ha accent 1. Detta verifie-
rades genom kontroll i samlingarna i Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 
Göteborg (DAG), där jag också kunde konstatera att accent 2 förelåg i samma ord i 
sydligare delar av undersökningsområdet. Orden delades in i tre grupper: 

(osammansatta ord): gummi, kaffe, lejon, ättika 
(sammansatta eller avledda ord): landsväg, wienerbröd (ej i Lindberg), spinnrock, 

nyheter, ditlagd, bortkommen 
(sammansatta ord med simplexorden som förled): gummiboll, kaffekopp osv. 
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Någon analys av de ord som företer tonaccentskillnader mellan norra och södra Bohus-
län, ingår ej i denna undersökning. Det kan emellertid konstateras att simplexorden är 
polysyllabiska, med minst, och företrädesvis, två stavelser. Mycket ofta utgörs de av 
inlånade ämnesnamn, vilkas ålder i målet dock kan skifta högst avsevärt. De samman-
satta (eller avledda) orden (grupp 2) kan ha en förled bestående av såväl substantiv, 
verb, adjektiv som verbpartikel. När det gäller substantivisk förled, är fogemorfemet 
(-s-) vanligast. För en mera ingående analys hänvisas till Bruce (1974), Haugen (1967), 
Kock (1884-85) och Kristoffersen (1992). Dessutom behandlar Malmgren (1992) ton-
accenten i centralsvenskt standardspråk och i svenska ordböcker. 

DAG:s material, såväl det nedtecknade som valda delar av det inspelade, har excer-
perats med avseende på testorden. Eftersom min avsikt är att spegla nutida förhållan-
den, har kunskaperna från DAG sedan kompletterats med upplysningar från meddelare 
i fiskarkretsar, hembygdsföreningar och studieförbund, ca trettio personer i olika åldrar 
runt om i Bohuslän, väl förtrogna med sin dialekt. När det gäller testordet wienerbröd 
har en specialundersökning gjorts bland bagare, främst i området mellan Uddevalla och 
Munkedal. Dessutom har jag undersökt hur pass fast förankrad tonaccenten är hos 
människor som flyttat från den norra delen av Bohuslän till Göteborgsområdet; det rör 
sig om ett tiotal språkbrukare. Slutligen har jag testat en liten grupp barn i Lysekil, fem 
stycken, för att försöka preliminärt utröna om ursprunglig tonaccent har gått i arv till 
den yngsta generationen. 

Resultat 
Karta 1 illustrerar från norr till söder de ungefärliga gränserna för le jon (accent 1) norr 
om en linje Hunnebostrand—Munkedal och lejon (accent 2) söder därom, för gu -mmil 
gu'mmi vid en linje Mollösund—Ljung (Ljungskile) och vidare nordost ut samt för 
ä 'ttikalli'ttika och kaffe/kaffe vid sammanfallande linjer Mollösund—Hjärtum. Den 
sistnämnda orten ligger vid Göta älv mitt emot Lilla Edet i Västergötland. 

Gränslinjerna för sammansättningar med de testade simplexorden som förled, 
lejonman, gummiboll, ättiksprit och kaffekopp är liktydiga med simplexordens egna 
linjer. Detta gäller dock endast för meddelare med ett fast språkbruk. Variation och för-
ändringar i de tonaccentförhållandena kommer att meddelas i avsnittet »Språkföränd-
ringar i nutid», nedan. 

Den stora spridningen av gränslinjerna är anmärkningsvärd. Tills vidare kan endast 
konstateras att den gemensamma linjen för de ojämförligt mest frekventa orden, kaffe 
och ättika, går sydligast. De är även gamla i ordförrådet, vilket samlingarna i DAG tyd-
ligt utvisar. Även lejon torde vara ett gammalt ord men till skillnad från de båda andra 
är det långt ifrån något frekvent vardagsord, vilket de fåtaliga beläggen i samlingarna 
ger en vink om. Gummi, slutligen, är ett sent inlån i dialekterna. Ingen av linjerna över-
ensstämmer emellertid med Lindroths (1920) gränsknippen för nord- respektive sydbo-
huslänska. 
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Karta 2 illustrerar från norr till söder de ungefärliga gränserna för de sammansatta 
orden wie 'nerbröd (accent 1) norr om en linje Gullholmen—Munkedal och wienerbröd 
(accent 2) söder därom, för spinn'rocklspinns rock vid en linje från Mollösund via södra 
Orust och Forshälla på fastlandet nordost ut samt för la 'ndsvägllasndsväg, ny 'het(er)I 
nysheger) och di'llagdIdistlagd eller bo 'rtkommenlbo'rtkommen vid en gemensam 
linje från Mollösund via allra sydligaste Orust till Hjärtum. Ordet bortkommen har 
senare lagts till den ursprungliga testordlistan, eftersom det visade sig att det kunde 
vara svårt att få respons hos en del informanter för ditlagd. 

Även för de sammansatta orden är den stora spridningen av gränslinjerna anmärk-
ningsvärd. Emellertid kan det konstateras att de sammanfallande linjerna för landsväg, 
nyheter och ditlagd (bortkommen) är identiska med de sammanfallande linjerna för 
kaffe och ättika (karta 1). Som ett första resultat av min undersökning kan sålunda upp-
visas ett gränsknippe för ett antal i målet frekventa och sedan länge etablerade ord av 
olika karaktär i formellt hänseende, simplexord, sammansatta ord osv. 

Att gränsen för spi 'nnrocklspisnnrock har samma utgångspunkt, Mollösund, men 
sedan sticker av nordligare än ovan nämnda knippe ju längre österut man kommer i 
landskapet är värt att notera; jfr avsnittet »Språkförändringar i nutid» nedan. Vidare 
står det helt klart att ordet wienerbröd är ett ungt inlån i dialekterna. Det är därför inte 
ägnat att förvåna att dess gränslinje är relativt nordlig; endast gränsen för ordet lejon är 
nordligare. 

Gösta Bruce (1974) har som nämnts inledningsvis undersökt tonaccenten i sam-
mansatta ord i några sydsvenska städer. En jämförelse ger vid handen att resultatet från 
Malmö uppvisar stora, om än inte helt fullständiga, likheter med Bohuslän norr om lin-
jen Mollösund—Hjärtum. För Göteborgs vidkommande kan parentetiskt nämnas att 
tonaccentförhållandena där överensstämmer med de av Bruce angivna för centralt stan-
dardspråk. I bohuslänska socknar endast ett par mil norr om Göteborg föreligger där-
emot avvikelser från detta mönster. Så till exempel uppvisar ord med -bär som efterled 
accent 2, bjö'mbär, rö'nnbär m.fl. från de sydligaste socknarna i Bohuslän upp till en 
linje som med all sannolikhet sammanfaller med gränsknippet för kaffe, landsväg m.fl. 
(Arkivarie Kerstin Paulsson vid DAG fäste först min uppmärksamhet på detta intres-
santa förhållande, och samlingarna i DAG har verifierat hennes iakttagelser.) Undantag 
utgör blåbär, med accent 1. Detta ord torde, i likhet med trädgård, ha mist sin karaktär 
av sammansättning i språkbrukarnas medvetande, såvitt jag kan bedöma. 

Historiskt skeende 
Det omgivande regionala riksspråket i t.ex. skolor och media påverkar naturligtvis de 
bohuslänska tonaccentförhållandena. Det finns sålunda goda skäl att anta att gränslin-
jerna för de undersökta gamla och frekventa orden, kaffe, landsväg m.fl., har varit syd-
ligare i tidigare skeden. DAG:s samlingar styrker, om än sparsamt, detta påstående. Till 
exempel har jag vid en relativt hastig undersökning funnit belägg för kaffe från Sten-
ungsund, ä 'råka från Norum, några kilometer sydost om Stenungsund, u 'ngkarl från 
Valla socken på Tjörn samt bo 'rtlagd från Kareby socken och i 'ndelt (soldat) från 
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Torsby socken, de båda sistnämnda i de allra sydligaste delarna av landskapet. Jfr karta 
3. 

Språkförändringar i nutid 
Gränslinjerna på karta 1 och 2 speglar visserligen en någorlunda sann bild av nutida ton-
accentförhållanden i Bohuslän men bilden är inte fullständig. Vid mina intervjuer har jag 
alltså även registrerat en mängd avvikelser som visar på ett språkbruk i intressant 
omvandling. Därför har jag strävat efter att finna mönster i de pågående förändringarna. 

Den mest iögonenfallande och säkrast fastställda förändringen i distributionen av 
tonaccent i de testade orden är att människor i Bohusläns norra inland, Uddevalla, 
Munkedal, Hede, Tanum m.fl. orter, markant oftare påverkas av riksspråket och byter 
från accent 1 till accent 2 än vad människor gör ute vid kusten. (De nämnda orterna 
finns utmärkta på karta 1.) 

Ordningen i tonaccentbytet har också registrerats. Flera meddelare i bl.a. Tanum 
och Munkedal har sålunda uppvisat accentskifte i sammansatta ord, t.ex. ka'ffekopp, 
gu'mmiboll, medan de har kvar accent 1 i simplexorden, kaffe, gummi. När accent-
skifte äger rum även i de osammansatta orden, är ordningen den att frekventa ord byter 
tidigare än sällsynta. En manlig informant i Munkedal har t.ex. meddelat riksspråldig 
tonaccent i samtliga testord utom i ä 'ttika och spi'nnrock. Som anledning uppgav han 
att han aldrig själv använde de orden men väl kunde tänka sig höra dem av äldre kvin-
nor i släkten. 

I det bohuslänska kustbandet är förhållandet annorlunda — där håller man fast vid 
sin nedärvda tonaccent. Detta förhållande är så gott som undantagslöst och skälet torde 
ligga i den sociala strukturen, där fast sammanhållning med familjen, släkten, båtlaget 
och hemorten är framträdande drag. Den språkliga förankringen är så stark, att den 
t.o.m. blir mönsterbildande för människor som flyttar in. Till exempel har en kvinna 
som genom giftermål kommit till Grundsund från Vänersborg skiftat från accent 2 till 
accent 1 i simplexorden kaffe, ättika och gummi, medan hon har bevarat accent 2 intakt 
i samtliga sammansatta ord. Vid förfrågan om anledningen till denna förändring har 
hon försökt förklara, hur viktigt språket är som nyckel till social gemenskap på den nya 
hemorten. Hon har alltså känt sig manad att söka »rätta till sitt språk» för att bli accep-
terad av släkt, grannar, syförening och hembygdsförbund som bl.a. sysslar med att 
dokumentera språket i Grundsund. 

Det nedärvda språket tar de bohuslänska kustboma även med sig vid flyttning, har 
det visat sig. Samtliga sju informanter av olika socialgrupp och kön som från Fjäll-
backa, Bovallstrand, Ulebergshamn, Smögen, Lysekil och Gullholmen flyttat till Göte-
borg och vistats däri minst tio år uppvisar bevarad tonaccent i samtliga testade ord. Tre 
av de tillfrågade personerna visade sig dessutom inte ha observerat differenserna i ton-
accent mellan sig själva och infödda göteborgare. 

Benägenheten att ändra sitt språk är alltså en helt annan i Bohusläns inland än i 
kustbandet. Som nämnts ovan är skillnaden i social struktur klart iakttagbar mellan de 
båda områdena. En starkt bidragande orsak till kustbomas språktrohet torde stå att 
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finna i den stora årstidsberoende växlingen i deras livsmönster. Sommaren är alltså 
»badgästernas» tid, då den bofasta befolkningen flyttar till källarvåningar och uthus. 
Visserligen ger utbölingarna goda tillskott till kassan, men i ett sådant läge uppstår 
naturligtvis behov av att profilera den egna identiteten och stärka grupptillhörigheten, 
den som skall hålla även när höststormarna bryter in. Språket utgör därvid ett verk-
ningsfullt medel att markera distans till sommargästerna. 

Som nämnts inledningsvis har jag även testat en liten grupp barn i Lysekil, med 
avseende på deras tonaccent. Deras föräldrar har bevarad tonaccent i enlighet med 
karta 1 och 2. Resultatet förstärker de tidigare nämnda tendenserna i norra Bohusläns 
inland till närmande mot riksspråksaccent: samtliga barn har sålunda accent 1 i de för 
Lysekil aktuella simplexorden, ka ffe, gu 'mmi, ä 'taka, medan de har accent 2 i sam-
mansättningar, kaffekopp, wienerbröd m.fl. 

Avslutning 
När jag för cirka tre år sedan inledde min undersökning om tonaccentförhållandena i 
Bohuslän, var min avsikt i första hand att fastlägga gränserna för bruket av accent 1 
eller 2 i ett litet antal testord, redovisade inledningsvis i denna uppsats. Men resultaten 
har väckt nya tankar, av vilka de starkaste rör kustbefolkningens hart när orubbliga för-
måga att bevara vitala delar av sitt mål, t.o.m. ett stort antal år efter flyttning från 
hemorten. Detta gäller inte bara tonaccenten, har jag kunnat konstatera. Som nämnts 
ovan i avsnittet »Språkförändringar i nutid», torde osedvanligt fasta, nedärvda sociala 
mönster ligga bakom ett sådant förhållningssätt till språket. Att företa en undersökning 
liknande Labovs i Martha's Vineyard ter sig däför mycket lockande, en tanke som har 
väckts hos mig av professor Lars-Gunnar Andersson i Göteborg. Ett lämpligt under-
sökningsområde skulle i så fall vara området kring Smögen och Kungshamn i mellersta 
Bohuslän, en trakt som är känd för sin dialektstolthet och där yngre människor förefal-
ler vara ännu mer medvetna om sin språkliga profil än de äldre. 
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Vad händer med Misiones-svenskan? 
Av Gunvor Flodell, Umeå 

Bakgrund 
min avhandling (Flodell 1986:11) har jag definierat Misiones-svenskan som en 

»varietet av svenska språket såsom det har talats och fortfarande talas av svenska och 
finlandssvenska emigranter och deras ättlingar, bosatta i Misiones», dvs. i det nordöstra 
hörnet av Argentina, mellan Paraguay och södra Brasilien. Denna varietet är ett resultat 
av språkkontakt på flera plan: mellan svenskt talat språk, vilket åtminstone i ett tidigare 
skede torde ha varit dialektalt färgat, alltefter emigranternas ursprungsmiljö, och den 
nya, främmande språkmiljön med regional spanska (delvis med portugisiska inslag) 
som huvudkomponent, förutom guarani, immigranttyska, danska och norska. 

Misiones-kolonin uppstod som ett resultat av sekundär immigration från Brasilien 
som hade varit det egentliga utvandringsmålet. Historikerna räknar med tre emigra-
tionsvågor: 1868-73 omfattande c:a 300 personer, 1890-91 (omkring 2 500 personer) 
och 1909-11 med c:a 700 personer, av vilka 600 repatrierades 1912 (Friborg 1988). 
Misiones-svenskarna har sina rötter i de båda senare utvandrargrupperna. De flyttade 
över till det dåvarande argentinska territoriet Misiones under åren 1901-25 och bidrog 
redan 1928 till grundläggandet av »sin» stad Oberå (tidigare Yerbal Viejo). Detta till 
trots har kolonin agrar prägel, och när den stod i sitt flor på 30- och 40-talet omfattade 
den c:a 1 500 personer. Vid den tiden hade också andra nordbor, norrmän, danskar och 
finländare, sällat sig till kolonin, varför man rätteligen borde tala om en nordisk koloni, 
där dock svenskarna utgjorde merparten. 1991 firades hundraårsminnet av den svenska 
utvandringen, varvid ett mäktigt monument restes på den traditionella samlingsplatsen 
i Villa Svea (3 km utanför Oberå). 

Hur många talar svenska idag? 
Den första siffra av officiell natur som jag stött på härrör från en konsulatsrapport från 
år 1952 (811 personer). När jag avslutade den första fasen i mina undersökningar 1973 
hade antalet sjunkit till c:a 500. Vid ett återbesök 1976 skattade jag det till 422 och 
1988 till c:a 200 personer. Här står vi alltså inför språkdöd inom en inte alltför avlägsen 
framtid. 
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Som svensktalande har jag betraktat »sådana personer som har allmänt känd, fak-
tisk förmåga att kommunicera på svenska i en vardaglig, enkel samtalssituation» (Flo-
den 1986:26). Strängare kriterier än så kan man inte gärna tillgripa, om man beaktar 
kontexten kring språktillägnandet. Det är främst i informella sammanhang som man 
använt svenskan. 

Språkbytesprocessen 
De svensktalande nätverken blir allt färre i och med de äldre språkbrukarnas frånfälle. 
1988 hade fortfarande ett tiotal hem svenska som hemspråk; numera är den siffran 
halverad om ens det. Den faktiska språkanvändningen av svenska har reducerats och 
domänerna blir allt färre, när svenska kan brukas. Men motkrafter är i rörelse. Det finns 
ett uttalat intresse att inte glömma svenskan hos många som vuxit upp med svenska 
som förstaspråk. Likaså vill många av dagens unga fjärde- och femtegenerationsätt-
lingar ta upp språket på nytt via studier, men svensklärare saknas. 

Alla svensktalande i Misiones är också tvåspråkiga, med spanska som huvudspråk i 
sin dagliga gärning; en del är flerspråkiga (svenska-spanska-tyska), och de befinner sig 
på någon punkt i språkbytesprocessen, som Einar Haugens klassiska schema får illus-
trera: 

A----Ab----AB----aB----B 	(A = svenska, B = spanska, små 
bokst. = ej fullgod behärskn. ) 

Enbart svensktalande (kategori A) tillhör en förgången tid, likaså tvåspråkiga med 
svensk dominans (Ab), men de finns representerade i det material som inspelades 
1968-73 och som förvaras på ULMA (ARG 1-73). I mina senare efterforskningar har 
jag koncentrerat mig på det senare skedet i denna process. 1988 gjorde jag en enkätun-
dersökning med 32 informanter som illustrerar språkutvecklingen i ett tregenerations-
perspektiv (se Hodell 1991:283 if.). Längre än så brukar man inte sträcka sig i 
etnicitetssammanhang, när det gäller emigrantspråk (jfr Fishman 1989). Kategorin AB 
betecknar balanserat tvåspråkiga och bygger på självskattning (förstår och talar båda 
språken utan svårighet). En besvärlig fråga blir sedan på vilka språkliga grunder man 
kan dra gränsen mellan kategorierna AB och aB, avseende den svenska delen. 

Material 
Underlaget utgörs av en gruppinspelning med fem svenskättlingar, fyra kvinnor och en 
man, födda mellan 1916 och 1933, vilka vuxit upp med svenska som förstaspråk. 
Inspelningen gjordes den 7/12 1988 i Olaus Petri-kyrkans läsesal i Oberå och omfattar 
totalt 60 minuter. Följande ämnen ventilerades: 

1) Om att bevara det svenska språket. 2) Språkförhållanden i de intervjuades hemmil-
jöer. 3) Att skriva svenska. 4) Om böner och psalmer på svenska. 5) Åtgärder för att 
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»rädda svenskan» och bristen på svensklärare och skrivkunniga på svenska. 6) Om 
informantemas skolbakgrund och vad de läst på svenska samt hur organisera en läse-
cirkel på svenska och vad man vill läsa. 7) Om läsesalen i Olaus Petri-kyrkan: hur man 
bidragit till kyrkobygget 1956. 8) Om trädslag i Misiones. 9) Om politiskt intresse i 
svenskkolonin inför valet 1989. Intervjuare var jag själv och min make, och vi kände 
informantema sedan tidigare. 

Samtalsanalys 

Detta språkprov omfattar totalt 6 333 löpord (inld. dubblerade ord och sammansätt-
ningar av typen Önneby by, Fader Vår, Gustaf Vasa, men exkl. fragment och stam-
ningar). Hur de är fördelade på informantema och intervjuare framgår av följande 
sammanställning: 

Informant Född Kön Antal ord % talturer % ord i taltur 

AMR 1926 Kv 1459 23 52 14 1-156 
AS 1933 Kv 638 10 40 11 1-75 
FB 1926 Kv 533 8 31 8 1-75 
EVO 1916 Man 1121 18 55 15 1-105 
AO 1925 Kv 805 13 31 8 1-105 
Intervjuare: 
SAF 1392 22 152 40 1-35 
GF 385 6 13 3 2-108 

Summa: 6333 100 374 99 

Språkprovet är ingalunda idealiskt, eftersom intervjuarnas del av talutrymmet uppgår 
till sammanlagt 28%. Detta kan emellertid försvaras med att det behövdes för att hålla 
maskineriet i gång och låta de mindre »snakkesalige» komma till tals för att producera 
längre talsträngar (t.ex. AS och FB). AMR är den informant som yttrar sig helst och 
längst och har den högsta talhastigheten; de övriga är lugnare i sitt språkbeteende. 

Om vi ser till talturerna är distributionen något annorlunda med stor individuell 
variation i benägenheten att producera längre talsträngar. Vidare kan några av samtals-
ämnena inte ha intresserat alla i samma utsträckning. Närvaron av bandspelare kan 
också ha haft hämmande inverkan, liksom närvaron av oss intervjuare, även om alla 
kände varandra sedan tidigare. 

Vi hade eftersträvat en så naturlig och avspänd talsituation som möjligt. Visserligen 
var detta möte planerat och i viss mån styrt av huvudintervjuaren (SAF), men huvudin-
trycket är ändå informellt samtal. Två av informantema (AMR och AO) kommunice-
rade rätt så otvunget och spontant. 

Dessa fem informanter anser sig vara tvåspråkiga svenska—spanska och EVO och 
AO (som är syskon) t.o.m. trespråkiga, eftersom modem var tysktalande. De sist-
nämnda såväl förstår och talar som läser och skriver svenska, medan de övriga bekän- 
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ner att de brister i skrivförmåga. Alla har gått i svensk sommarskola i Villa Svea i sin 
barndom, utom AMR som haft svensk privatlärare under sin uppväxt i Buenos Aires. 

Alla kunde utan svårighet delta i samtalet, FB dock efter någon »uppvärmning». Att 
tala svenska var en vana, enligt deras egen utsago, men tillfällena när svenska kunde 
brukas hade blivit allt färre. (Detta möte blev dock upptakt till en svensk läsecirkel, dit 
alla svensktalande var välkomna, och den lär fungera än idag.) 

Språkanalys 
Huvudintrycket av detta språkprov är att svenskan är väl bevarad, men den har inte 
undgått att naggas i kanten. Ett första steg blir att excerpera avvikelserna från stan-
dardsvenskan. På fonologisk nivå verkar vokalerna vara intakta, med undantag för /y/ 
som förlorat sin utrundning, ex. fyra (AMR), tycker (AMR, FB, EVO), mycke (AO), 
och ä-ljudet som närniat sig /e/-nivån, ex. läser (AMR, FB), trä, lära (AMR), lärare 
(AO). Detta kan ses som en anpassning mot spanskt vokalsystem men kan också ha sitt 
ursprung i nedärvd dialektal variation från föräldrar med rötter i Stockholmstrakten. I 
den nya språkmiljön kan sådana drag ha förstärkts. Konsonanterna har en tendens att 
förlora sin aspiration, t.ex. Id och /p/ initialt, men inte alltid. Likaså tenderar supraden-
talerna att assimileras till dentaler. De är till en del bevarade hos AS i ord, ordena, 
svårt, förstår men saknas t.ex. hos FB i stort värde, hos AO (förstod) och EVO (förstår, 
förstås). Hos de båda senare informantema kan det bero på att fadern och farföräld-
rarna ursprungligen kom från Öland, där supradentaler ej förekommer. Tje-ljudet reali-
seras delvis som affrikata med t-förslag, så t.ex. hos AMR (kär, kyrkan, känner), vilket 
överensstämmer väl med svenskt 1800-talsuttal och sammanfaller med spanskans uttal 
av t.ex. mucho, delvis som enkelt fonem, ex. känsla (AMR) och känner (AS, EVO). 
Sje-ljudet är det bakre, ex. choklad (AS), skicker (EVO) och sjunger (FB). 

På morfologisk nivå återfinns en del dialektala rester och genuina talspråksformer, 
de förra hos de båda syskonen AO och EVO: våger, taler, mener, skicker, svensker, 
svenskättlinger, släktinger, reseskildringer, således i fråga om verbböjning i presens 
och pluralformer av substantiv. Dessa former avspeglar talvanorna i familjenätverket, 
vilka inte tagit intryck av de standardiseringstendenser som förekommit i andra famil-
jenätverk med ursprung från andra regioner i Sverige (jfr Hodell 1986). 

Talspråksformerna bidrar till intrycket av idiomatisk svenska och påminner oss om 
att svenskan har förmedlats till efterföljande släktled i muntlig form, t.ex. glasögona 
(AMR), ordena (AS), träna (EVO) och pronomenformer som våran, vårat (AMR), 
någo/någe, nånting (AO), nå mera (AS) och de enklitiska 'entet i kommer ihåg 'et, 
säjer man 'et (EVO). När det gäller prepositionen till är standardformen den vanligaste, 
men även te förekommer (hos AS och EVO) omväxlande med ti hos samma informan-
ter. Dessa talspråksformer skulle möjligen kunna betraktas som markörer, när det gäl-
ler språkbevarande. 

De övriga morfologiska avvikelserna utgörs av bristande kongruens som får tillskri-
vas språklig osäkerhet eller felsägningar. 
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På lexikal nivå kunde man förvänta sig rester av 1800-talssvenska i form av arkais-
mer. Det enda exemplet i detta språkprov utgörs av verbet språka (Fl3.), vilket varit 
frekvent i ett tidigare skede (jfr Hodell 1986). Ordförrådet anses allmänt som det mest 
öppna för påverkan från ett annat språk i en kontaktsituation, och det visar sig även i 
detta material. 

Kodväxling och lån 
När det gäller lexikala enheter som inkorporeras i en svensk talspråkstext bör man 
skilja mellan kodväxling på meningsplanet och rena lånord. Kodväxlingen kan indelas 
i dels mjuk, dels funktionellt markerad (eng. flagged). Här är det inte fråga om något 
kontinuum, vilket är fallet med de rena lånorden, där man skiljer mellan etablerade och 
sådana av mer tillfällig natur, s.k. nonce borrowings, vilka kan uppvisa olika grader av 
integration (Poplack et al. 1989). Detta språkprov bjuder på åtskilliga exempel på funk-
tionellt markerad kodväxling, t.ex. AMR: »Man pratar ju så mycke spanska så ibland 
säjer man bueno bueno, säjer man eller la camisa eller quieres tornar te eller i stället 
för 'räck mej din kopp' så säjer man pasarme la tasa ...» 

EVO ger exempel på några etablerade inlån: »... ja talar väl svenska så där som ja 
tror är riktit men ibland så kanske de blir någe ord som inte är svenska, sån där ord som 
vi ha komme på, som vi har hållt på sedan vi va barn här, som har till exempel som har 
med å göra här, me livet här, till exempel vi säjer i rossan, säjer vi, men de ä ju inte 
svenska, ja eller vi säjer colectivon eller ska gå ut å fojsa, ja de ä inte svenska men så 
talar vi ju här förståss.» Dessa inlån torde ha haft viss spridning (jfr Hodell 
1986:108 f.). 

En annan typ av kodväxling återspeglar vanligt tvåspråkigt beteende med parallella 
konstruktioner på båda språken, t.ex. AMR: »... vi visste inte hur man skulle säja ett 
ord — decir una palabra, bueno, no?» En tredje typ föregås av en tveksamhetsmarkör, 
AMR: »Hon har kommit in igen i våran — este como es? colectividad här, å hon har 
arbetat å hon är socia de Concordia ('medlem i föreningen C. ').» Det sista exemplet 
skulle jag vilja hänföra till mjuk kodväxling av innehållstung lexikal enhet, något som 
också förekommer på ett-ordsnivå, t.ex. AMR: »... ja vill ha democracia.» [...] »dom 
ska — måste försvara våran constituciön,» eller AO: »Ja, ja röstar, å ja vill också ha 
democracia,» och brodern EVO: »... och sen någen finns väl som ställer sej opp till 
diputado så där.» 

För vissa samtalsämnen, i detta fall politik, som hör till det offentliga livet i det nya 
landet, kan man inte förvänta sig att de svenska motsvarigheterna skall användas, inte 
heller när det gäller teknik eller det moderna livet. Vissa ord saknar också svenska mot-
svarigheter, vilket visar sig i texten, när det blir fråga om tropiska trädslag. Det är f.ö. 
inte fråga om särskilt många inlån, varför det inte blir fruktbart att särskilja talarna på 
dessa grunder. 

Däremot skiljer de sig när det gäller en del småord, s.k. diskursmarkörer eller sam-
talssignaler, vilka är syntaktiskt oberoende och har funktionen att vädja om bekräftelse 
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eller förståelse och utgör inlån från spanskan. Hur de fördelar sig på respektive infor-
mant framgår av följande sammanställning: 

AMR AS FB EVO AO S:a 
15 7 1 23 
5 5 

16 3 6 25 
13 1 1 15 
3 5 8 
2 2 

1 1 

54 4 19 1 1 79 

sp. no? 'eller hur?' 
sp. no (negation) 
sp. si  (affirrn. 'ja') 
sp. bueno 'nåväl' 
sp. este 'det här'(tvek.) 
sp. como es? 'hur'(tvek.) 
sp. como se dice? 

'hur säger man'(tvek.) 

Summa: 

Här ser vi att AMR är den som flitigast använder dessa markörer, men hon är också den 
mest talbenägna och yttrar sig mest i längre talsekvenser. Därefter följer FB som verkar 
mer osäker i sitt ordval och vädjar till åhörarna om bekräftelse, liksom också AMR till 
en del, men den senares flitiga användning av Si och bueno tillhör kanhända hennes 
specifika talvanor, liksom många andra svensktalande härute (jfr Hodell 1986:108). 
Om vi bortser från tveksamhetsmarkörerna kan dessa diskursmarkörer ha varit arve-
gods från den tidigare generationen, som en integrerad del av deras Misiones-svenska. 

De lexikala interferenserna är få, men FB företer exempel på en sammanblandning 
mellan det possessiva pronomenet sin och hennes (jfr sp. su): »Edit hon språkar 
svenska, men sin son inte, han förstår också men inte språkar.» Detta är ett vanligt 
»fel» också bland spansktalande immigranter i Sverige. Här är det fråga om ett i 
svenskan mer markerat språkdrag än i andra språk, och för FB en förenlding i riktning 
mot spanska. Det sista exemplet leder oss in på syntaktiska avvikelser. 

Syntax 
ett typologiskt jämförande perspektiv är svenska och spanska SVO-språk, men det 

svenska ordföljdssystemet är mer komplicerat, liksom placeringen av negationen inte, 
speciellt i bisatser. Vidare kan inte vissa platshållare, såsom subjektspronomen, det 
relativa som, adverb eller prepositioner utelämnas som i vissa andra språk. I detta 
språkprov finner vi en hel del avvikelser från svensk ordföljd hos samtliga informanter, 
t.ex. då vi titta i lexikon, å så vi samlades (AMR), när ja va liten ... ja skrev ti moster A. 
på svenska (AS), min familj, när jag språkar till exempel, dom förstår svenska (FB), 
för min del ja tycker bättre om reseskildringer (EVO), men ja ser hos andra människor 
att hur de ä svårt (AO). Dessa exempel får illustrera påverkan från spansk rak ordföljd, 
där svenskan har omvänd, men EVO företer också exempel på omvänd ordföljd där 
svenskan har rak: tala ä de lika bra å tala svenska som spanska; men hurdan va san-
ningsenligheten i boken, de vet ja inte. 
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Vissa informanter har också problem med placeringen av negationen inte, t.ex. 

AMR: eller ibland när vi vill inte att dom andra ska förstå, och FB i exemplet ovan om 
lexikalisk interferens. Hyltenstam (1977) fann liknande svårigheter bland engelskta-
lande som höll på att lära sig svenska. Vidare förekommer brott mot det s.k. platshållar-
tvånget, t.ex. de berodde på hur många kunde komma (AS); men de ä svårt, dom kan 
inte språka, ingen utav dom, men förstår ordentlit, men språka inte (FB); svårighets-
graden vet inte (EVO), och t.o.m. hos AO (dvs, samtliga informanter): de finns, intresse 
finns, finns intresse jaha till att bevara språket, men hur? 

I tidigare exempel har vi sett hur spansk ordföljd styr språkprocessandet. På samma 
sätt kan spanska uttryck kopieras till svensk språkdräkt i form av s.k. calques (enligt 
Einar Haugens terminologi) eller översättningslån, vilket följande exempel får illust-
rera: när ja hade sju, åtta år å vi bodde i Buenos Aires (AMR), ja tog konfirmanden — 
konfirmationen på svenska (AMR jfr sp. tornar la commtmiön); före de dom blev 
bekanta så talade mamma tyska å pappa svenska, så då försto dom sej på brasilianska 
(EVO jfr sp. se  entendieron). 

I nominalfrasen har spanskan som regel efterställd attributiv bestämning till huvud-
ordet, i motsats till svenskan som har framförställd. Hur den svenska regeln hamnat i 
konflikt visar detta enda exempel, märkligt nog från EVO: ja angående de här me psal-
merna, psalmerna svenska, de tycker ja också mycke bättre än dom spanska (jfr Pop-
lack et al. 1989). 

Diskussion 
För dessa fem informanter bör vi fråga oss hur deras input har sett ut från tidiga barns-
ben fram till idag. Har deras svenska, förvärvad på informell väg under barndomen och 
bara delvis understödd av formell undervisning, någonsin haft en chans att utvecklas 
till fullo, innan deras andraspråk (spanska) börjat influera deras liv och språkutveck-
ling? Som vi sett är de inte ens jämförbara, när det gäller föräldragenerationen, efter-
som EVO och AO har vuxit upp trespråkigt. Samtidigt kan vi ställa frågan hur stor 
inverkan varit från andra svensktalande, hos vilka svenskan börjat ge vika för 
spanskan? 

Även om jag gjort ett slags felanalys, baserad på avvikelser från standardsvensk 
norm, är det inte rättvist handlat gentemot dessa informanter, vilka i stället skulle ha 
jämförts med en lokal Misiones-svensk norm som jag tidigare försökt att rekonstruera 
(jfr Hodell 1986:107 if.). Likväl finns det stora överensstämmelser mellan dessa avvi-
kelser och de fel som Hyltenstams tolv gymnasister (med spanska som förstaspråk) 
gjorde på en nivå av »nästan infödd svenska» (Hyltenstam 1988). 

Huvudintrycket av dessa informanters svenska, trots deras inte särskilt frekventa 
avvikelser, är att den är väl bevarad, speciellt hos syskonen EVO och AO, vilka i ett 
funktionellt perspektiv utan tvekan kan kategoriseras som balanserat tvåspråkiga (kate-
gori AB), avseende den svenska beståndsdelen. De har flyt i sitt tal, svensk prosodi, 
idiomatiska uttryck och få fall av kodväxling. Därnäst kommer AS som dock inte når 
upp till de förras nivå men har flyt i sitt tal, vissa idiomatiska uttryck och saknar tvek- 
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samhetsmarkörer. Bristerna gäller ordföljd och platshållartvång. AS hör också hemma i 
kategorin AB med viss reservation. AMR skulle jag placera i aB-kategorin, trots hen-
nes flyt, men hon brister i ordföljd, har fem fall av tveksamhetsmarkörer och interfe-
rensfenomen. En språkförlorare är definitivt FB, men hon är fullt i stånd att föra ett 
samtal på svenska med visst stöd från spanskan. Hon saknar dock flyt i talet, har sex 
fall av tveksamhetsmarkörer och företer många avvikelser beträffande ordföljd och 
platshållartvånget, p.g.a. att spanskan dominerar. Hennes tal andas osäkerhet och hon 
vädjar om bekräftelse i form av diskursmarkörer i sju fall. 

Denna genomgång har varit tentativ, när det gäller analysmodell. En fruktbar 
deskriptiv modell torde kunna baseras på strukturellt markerade grammatiska drag, 
vilka tenderar att försvinna, när förenldingsstrategierna tar överhanden. För kvantita-
tiva data skulle jag koncentrera mig på syntaktiska drag, t.ex. ordföljd i huvudsats och 
bisats, platshållare och nominalfrasen i bestämd och obestämd form med genus- och 
numeruskongruens, kanske med tillägg av några diskursmarkörer. Sharwood Smiths 
modell (1989:188) förefaller lockande för en sådan djupundersökning. Han hävdar att 
språkförlust på ett slående sätt ser ut som omvändningen av språktillägnande avseende 
motsatsparen förminskning och förenkling versus expandering och tilltagande kom-
plexitet; det är alltså fråga om likartade processer. Språkförlusten drabbar särskilda 
domäner (attrition sites) som bör kartläggas liksom lågfrekventa, markerade, oregel-
bundna etc. språkdrag. Den kompenseras genom olika strategier med t.ex. övergenera-
liseringar och transfers som följd. Sharwood Smiths modell är en syntes av tidigare 
förslag från Roger Andersen och Preston med tillägg av en psykologisk dimension, 
som utmynnar i ett »conspiracy framework», omfattande tolv punkter (Sharwood 
Smith 1989:193 if.). 

Att Misiones-svenskan är stadd på stark tillbakagång är ett ofrånkomligt faktum, 
men ännu är det inte fråga om språkdöd. På individnivå går utvecklingen mot språkför-
lust, när svenskan inte längre kommer till användning. Hyltenstam och Viberg har klas-
sificerat de olika regressionstyperna, och i detta fall är det alltså fråga om 
Environmental attrition with deactualization of Ll (ibid. 1993:26), vilket styrks av 
uttalanden från informantema. 

Dessa fem informanters svenska kommer inte att överföras till nästa generation. 
EVO och AO saknar familj och barn; AMR, AS och FB är eller har varit gifta med 
spansktalande, och deras barn har inte lärt sig svenska, även om de förstår något. När 
dessa informanter inte längre är i livet kanske vi kan tala om språkdöd för svenskan på 
den sydamerikanska språkkartan. Detta material illustrerar den bäst bevarade svenskan 
i nuläget. 
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Verbet ärva(s) 'skjuta skott, växa upp' o.d. 
i svenska dialekter 
Av Staffan Fridell, Uppsala 

Betydelse och utbredning 
Lövträd som man kapar av stammen på eller beskär kraftigt reagerar genom att skjuta 
mängder av skott. Tekniken — som kallas för att hamla träd — har i äldre tid använts 
mycket ofta och i stor skala för att få mer (och mer lättåtkomligt) lövfoder till kreatu-
ren. Om man fäller ett lövträd men låter stubben stå kvar blir resultatet också ofta att 
många nya skott skjuter upp från stubben och runt omkring från roten. I vissa svenska 
dialekter har man ett verb ärva sig eller ärvas för detta. Subjekt kan antingen vara trä-
det, som ärver sig eller ärvs när det skjuter skott (toppskott, stamskott, stubbskott eller 
rotskott), eller telningen, som ärver sig eller ärvs då den skjuter upp, växer upp. 
Samma verb har också använts om säd, framför allt råg, när flera strån växer upp från 
samma rot. Rågen ärver sig är ett vanligt uttryck. Dessa två användningar av verbet är 
de helt dominerande, men det har också — säkerligen sekundärt — sporadiskt kunnat 
användas om andra växter: sådana som sprider sig genom revor (smultron, ogräs o.d.) 
och vissa lökväxter (som förökar sig genom att bilda nya lökar). Likaså sekundär torde 
en bildlig användning om djur eller människor 'yngla av sig; få avkomlingar', känd 
endast från Estland (Dagö), vara. 

Verbet är (inkl. särskilda förbindelser: ärva av sig, ikring sig, upp sig, ur sig, ut sig; 
ärvas av, upp) belagt från ett sammanhängande område omfattande i princip hela det 
finlandssvenska språkområdet (dock med något glesare belägg i Österbotten), delar av 
Estland (Dagö och Vippal) samt östra Mellansverige (Uppland, sydöstra Dalabergsla-
gen, Gästrikland och södra Hälsingland). En källa från 1700-talets slut (B. J. Brauner i 
IhreS) uppger även ordet från Västmanland (utan närmare ortsangivelse), alltså ome-
delbart väster om det nutida utbredningsområdet. 

Verbet är enbart reflexivt (ärva sig) i Sverige. I Finland finns (något förenklat) 
reflexivum på Åland och i Nyland, medan deponens (ärvas) hör till Österbotten och 
Åboland (vartill ansluter sig Dagö i Estland). Vi får alltså på kartan nästan som ett kors, 
där den horisontella armen är det reflexiva verbets väst-östliga band och den vertikala 
är deponensverbets nord-sydliga, som skär rakt igenom eller ligger ovanpå det horison- 

!Anförda belägg har, om inte annat anges, hämtats från OSDs, ULMA, FOReg resp. ULMA:s estlands-
svenska samlingar för Sverige, Finland resp. Estland. Jag tackar särskilt Caroline Sandström och Carola 
Åkerlund, OFSF, för värdefull hjälp med belägg. 
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tella. Detta skulle möjligen kunna tolkas så att deponens är en novation som delvis 
trängt undan reflexivum. Försiktigtvis inskränker jag mig dock till att konstatera en 
dialektal variation. Ett intransitivt ärva (ex.: trce cervar 'trädet skjuter rotskott', Vip-
pal, Estland) med samma betydelse är svagt belagt i samma område som ärvas och där-
för säkerligen sekundärt härtill. 

Till verbet ärva(s) hör ett antal sammansättningar och avledningar. Viktigast är 
ärving(e) eller ärvling 'telning, rotskott o.d.' med sammansättningar (ärvingsal, -asp, 
-ax, -björk, -buske, -havre, -kvist, -löv, -råg, -skog, -skott, -vide, -vidja; al-, asp-, 
björkärving, videärvling), som är väl belagt från hela det svenskspråkiga Finland och 
Estland, även de områden där själva verbet saknas eller är sparsamt förekommande 
(delar av Österbotten och Estland samt Gammalsvenskby). I Sverige finns endast en 
uppteckning — från Börstil i Frösåkers härad i östra Uppland — av ärvingsasp och 
-björk. Börstil ligger vid Upplandskusten i vacker anslutning till den finländska utbred-
ningen. Formen ärvling hör till mellersta och östra Nyland samt delar av det estlands-
svenska området (Rågöarna, Vippal, Gammalsvenskby). Den omges dock både i väster 
(Uppland, Åland, Åboland, västra Nyland), öster (östra delen av östra Nyland) och 
söder (Vippal, Dagö med Gammalsvenskby, Ormsö, Runö) av ärving(e), vilket talar 
för att ärvling är en novation och ärving(e) den ursprungliga formen. 

Några fåtaliga sammansättningar på ärvis- (-ax, -kvist, -skott) från Pargas i östra 
Åboland resp. Esse i norra Österbotten, som ytligt sett verkar ha en form av verbet 
(presens?) i förleden, är dock snarare sekundärt utvecklade uttalsformer årvis- < 
*ärvins- < ärvings-. Jämför genitiv fösis av fölsing från Esses grannsocken Kronoby 
(Vendell 1904-07 s. 247) och den kända allmänna övergången -ins> -is i östsvenska 
dialekter (Hultman 1939 s. 271; se även allmänt om ljudövergången -ings > -is hos 
Strandberg 1983 s. 51 med hänvisningar). 

Om nu ärving(e) och ärvling väl ansluter sig till verbets utbredning, företer sam-
mansättningarna till verbet en mer problematisk bild. I Finland finns blott en säker 
sammansättning (ärvlin från Tenala i västra Nyland). I Sverige däremot har vi sådana 
sammansättningar i två olika områden, varav ett anmärkningsvärt nog ligger långt 
utanför verbets kända utbredning. Det första området är norra Uppland, Gästrildand 
och södra Hälsingland (där verbet ärva sig finns), där vi har ordet ärvlök 'schalotten-
lök', som sannolikt kallas så därför att den, till skillnad från vanlig lök, växer och till-
växer, ärver sig, med en mängd smålökar (jfr Hansell 1982 s. 11). Ordet uttalas med 
öppet ä-ljud (landsmålsalfabetets a). Detta kan i och för sig i dialekten här motsvara 
både äldre a och ä (Jansson 1936 s. 13 f.), varför det är enbart betydelsen som får 
avgöra till förmån för alternativet ärvlök och utesluta ett *arvlök, bildat till substantivet 
arv. Visserligen har i en socken (Ovansjö i Gästrikland) upptecknats formen arvskk, 
där förleden till synes är genitiv av ett substantiv, men detta får bedömas som sekundärt 
(och väl uppkommet därför att sambandet med verbet ärva sig inte längre varit genom-
skinligt för språkbrukarna) och trots allt hörande till verbet. Det semantiska sambandet 
väger här tyngre än det formella. 

Det andra området är en mindre del av norra Dalsland (Vårviks och Ärtemarks 
socknar) och sydvästra Värmland (Silleruds socken), där vi har sammansättningarna 
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ärvstubbe årvastitba eller -kubbe 'hamlat lövträd, genom lövtäkt stympat lövträd' 
(Vårvik, Ärtemark) och ärvnäver årvnjievar 'andra näverlagret, det som växer fram 
när man tagit näver en gång' (Sillerud). Också här har man sammanfall mellan a och ä 
i denna position i ett öppet a (landsmålsalfabetets a) (Noreen 1917-43 s. 48, 148). För 
ärvstubbe och -kubbe är det semantiska sambandet med verbet ärva(s) dock solklart, 
trots det geografiska avståndet (medan ärvnäver antagligen är sekundärt, analogiskt 
bildat efter mönster av ärvstubbe e.d.). Uppgifterna kommer från fyra olika uppteck-
nare i tre olika socknar, vilket sammantaget ger ett övertygande källvärde och ett stabilt 
underlag för slutsatsen att verbet ärva(s) tidigare funnits (åtminstone) i Dalsland. I 
själva verket är den betydelseutveckling som lett fram till uppkomsten av verbet 
(varom se nedan) sådan att det är otroligt att den skulle skett oberoende inom två olika 
språkgemenskaper. Därför vill jag hävda att verbet ärva(s) 'skjuta skott, växa upp o.d.' 
sannolikt haft en sammanhängande mellansvensk utbredning och att norra Dalsland 
och sydvästra Värmland är ett reliktområde. Jämför det ovan refererade äldre belägget 
på verbet från Västmanland. 

De ovan behandlade sammansättningarna till verbet ärva(s) ska särhållas från arv-
råg, -säd, -potatis m.fl. (synonymt ställvis även ärvda-) 'självsådd råg, säd, potatis etc. 
från föregående års spillsäd resp. från potatisknölar, kvarblivna i jorden föregående år'. 
Dessa är bildningar till substantivet arv (resp. *ärvd < fsv. ce7fdh) i en bildlig använd-
ning om gröda som man får »i arv» från föregående år (annorlunda och ohållbart 
Areskoug 1983 s. 62), vilket också uttalet med a i Östergötland visar, eftersom man där 
(utom i södra delen) skiljer mellan äldre a och ä i denna position (Jansson a.a. s. 12 
anger undantagsområdet till endast Ydre härad, men det är något större). Utbredningen 
för arvråg m.m. är också i stort en annan, sydligare, och omfattar nordöstra Skåne, 
Blekinge, Öland, Småland, Östergötland, Halland, Bohuslän och delar av Dalsland och 
Västergötland. Ett enstaka, uppenbarligen pålitligt belägg från ön Möja utanför Upp-
landskusten på arvpotatis pekar dock hän mot en äldre större spridning (medan där-
emot ett uppgivet arvsäd arvs a utan betydelseuppgift från Husby socken i södra 
Dalarna antagligen är ett misstolkat ärva sig; jfr verbets uttal årv se i grannsocknen 
By). Att de två ordgrupperna en gång haft en delvis gemensam utbredning indicerar 
även ett avvikande belägg på ärva sig från Mjölby socken i Östergötland år 1915. I 
uttrycket Rågen ärver sig uppges där verbet vara en synonym till dråsa, som ju 
används om övermogen eller torr säd som faller ur axet till marken, alltså i nära anslut-
ning till betydelsen av arvråg. Sannolikt är det dock här fråga om det vanliga verbet 
ärva sig 'skjuta skott o.d.', som till betydelsen har påverkats av arvråg. Att man idag 
har två relativt tydligt åtskilda utbredningsområden för de båda ordgrupperna (arvråg 
m.m. resp. ärva Nig m.m.) kan bero på att det i längden varit svårt för en språkbrukare 
att hålla reda på och skilja på två så semantiskt och fonologiskt närstående ordgrupper 
(där båda i stor utsträckning används om råg). 

I sammanhanget bör för fullständighets och tydlighets skull också omnämnas ytter-
ligare ett par sammansättningar till substantivet arv, där betydelsen ligger nära den i 
arvråg m.m. (och i viss mån även lömskt nära verbet ärva sig). Den första är arvskog 
'tillväxande skog, ungskog', belagt endast en gång från Arby socken, Södra Möre 
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härad i sydöstra Småland i en tidig källa, nämligen Östra Smålands och Ölands lands-
målsförenings ordsamling för fastlandsdelen i koncept (ULMA 93:29) från 1870-talet 
av J. A. Lundell m.fl. Uttalet återges som arvaskog. Hugo Areskoug (1983 s. 59 ff.) har 
övertygande visat att detta ord även torde finnas i fem ortnamn på gammalt danskt 
område (ett på Fyn, belagt redan på 1200-talet, ett i Jylland, två i södra Skåne och ett i 
mellersta Halland), där beläggen pekar på ett fomdanskt *Arvaskogh som ursprungs-
form. Bindevokalens kvalitet samt det stora geografiska avståndet till utbredningsom-
rådet för verbet ärva(s) talar här för att vi har att göra med en sammansättning till 
substantivet arv i en bildlig användning om återväxande skog som man får »i arv» från 
den gamla skogen. Areskoug (a.a. s. 63 if.) menar i stället att arv här skulle ha en kon-
kret betydelse 'stubbe (av fälld skog)' utgående från 'kvarlåtenskap'. På motsvarande 
sätt anser han (s. 62 IT.) att arv i arvråg betyder 'spillkorn (på sädesfält)'. Han skriver: 
»Vi har att göra med en hos arv 'kvarlåtenskap' sekundärt utvecklad betydelse 'något 
kvarlämnat, rest'. Jfr att ordet arv .i vissa dialekter, så t.ex. i Långaryds sn, Västbo hd, 
Småland, kan avse 'rest efter bebyggelse, torpruin' o.1.» (s. 62). I själva verket är det 
anförda belägget från Långaryd (i en uppteckning från 1959), som Areskougs argu-
mentation i stor utsträckning vilar på, det enda i hela Sverige där denna betydelse upp-
ges, men också bortsett från detta är hela hans resonemang om betydelseutvecklingen 
ytterst långsökt och otroligt. 

Semantiskt nära sammanhörande med arv i arvråg och arvskog är slutligen också 
ordet liearv, som endast är känt med några få belägg från Östergötland: 'gräs, som upp-
växt på redan förut under året afslagen mark' (C. J. L. Lönnberg i en ordlista från 
1800-talets slut, ULMA 995:159), 'gräs som växer upp på nytt' (upptecknat 1944 i 
Västerlösa socken, Vifolka härad). Det måste också vara en felläsning av liarv som lig-
ger bakom en uppgift i Rääfs ordbok över Ydremålet 1859, där ett ord ii-am uppges 
betyda »efterslåttems hö [...] då det ännu är växande» (s. 51). Parallelliteten arvskog: 
liearv är uppenbar: ny växtlighet som man får »i arv» från den gamla. 

Från Petalax i södra Österbotten finns en uppteckning från 1919 av ärva sig i oper-
sonlig konstruktion med angiven betydelse »uppspira (många strån 1. nya strån följ. år 
på en rågåker, som fällts 'i lind') från samma rot» (jfr Wessman 1932 s. 598), som 
skulle kunna uppfattas som uppkommen genom påverkan från arvråg. Den är dock 
snarare och rimligare att förstå som en utvidgad betydelse av ärva sig 'skjuta skott o.d.' 
(möjligen delvis under inflytande av verbet ärva 'få (i) arv'). Jämför följande uppteck-
ningar: ärvlin 'lin som växer upp senare på sommaren (antingen självsått el. sådant 
som ej grott om våren)' (Tenala, västra Nyland), ärvingshavre 'havrerotskott som skju-
ter upp sent på missväxt havre och inte hinner bilda ax' (Houtskär, västra Åboland), 
ärvingsråg 'en sådan råg som jemte den öfriga icke hunnit full mognad' (Ingå, västra 
Nyland), ärvingsax '(råg)ax som inte blir färdigt i tid, därför att strået vuxit ut för sent 
ur den för flera strån gemensamma roten' (Esse, norra Österbotten), ärvingsax 'ax på 
rotskott av sädesväxt, mognar senare! (hinner ej mogna)' (Houtskär, västra Åboland), 
ärving 'nyvälla, gräs som växer upp när det gamla slagits' (Björkö, mellersta Österbot-
ten). 
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Ursprung 
Substantivet ärving är i synkront perspektiv en avledning till verbet ärva(s), men enligt 
min mening är det genetiska förhållandet mellan orden i själva verket det omvända: 
verbet är bildat till substantivet. Detta i sin tur är, som jag ser det, egentligen identiskt 
med substantivet ärving(e) 'arvinge; avkomling, barn', i bildlig användning om tel-
ningen i förhållande till trädet eller stubben. En direkt semantisk parallell är unge på 
Gotland (även hässleunge och äskeunge) med betydelsen 'liten planta; rotskott' (GO 
s. 1141). 

Betydelseglidningen hos ärving(e)/arvinge från 'arvinge' som egentlig juridisk 
term till 'avkomling, barn' är ganska naturlig och uppenbarligen tidig i de nordiska 
språken. Den förekommer redan i fornvästnordiskan och är senare belagd i dialekter 
inom alla nordiska språk. 

Vi vet att ärvinge i fornsvenskan var vanligare än arvinge (där a beror på analogi 
med arv), som sedan dess alltmer har tagit över (SAOB artikeln arvinge). Ärving(e) 

eller ärvling i betydelsen 'arvinge; avkomling, barn' finns i nutida dialekt i Norden 
(förutom Island och Färöarna) belagt i vad som kan beskrivas som två områden: ett 
västligt omfattande stora delar av Norge (ovisst exakt var, men åtminstone i västra 
Norge; NOs) och delar av Västerdalarna (Lima) och ett östligt omfattande Fårö på Got-
land, Estland samt (delar av) Åboland och Nyland. I det senare, östsvenska området 
har man alltså in i modern tid haft två betydelser av ärv(l)ing: 'arvinge, avkomling' 
och 'telning, rotskott'. Ett par uppteckningar för ärv(I)ing från Finland och Estland 
tyder på att associationen mellan ordets två betydelser i viss mån fortfarande varit 
levande i målen. Från Föglö på östra Åland säger man om ärvingar: »egentligen riktiga 
ärvingar från roten el. stubben men i andra hand även om askens ärvingar från stam-
men». I Vippal i Estland har man vänt på den (enligt min mening) ursprungliga metafo-
ren i ordspråket som stöben tåkan er o iervkigan (som stubben, sådan är också 
ärvlingen), dvs, barnen brås på föräldrarna. 

Som redan nämnts ovan kan på Dagö verbet ärvas också användas om djur i bety-
delsen 'få yngel' (harkraska ha cent cervast, hce alda kalt tar myggen har inte 
ynglat; det är så kallt i är) och om människor i betydelsen 'få avkomlingar'. Det skulle 
vara möjligt att hävda att det senare är verbets ursprungsbetydelse, och att använd-
ningen om träd och telningar är sekundär härtill. Ser man det i ett större perspektiv och 
betänker hur frekvent verbet förekommer om träd och telning, är det dock överväldi-
gande mer sannolikt att vi på Dagö har ett sekundärt, utvidgat (och sannolikt också 
skämtsamt) bruk av ordet (förmodligen delvis genom association till de två skilda 
betydelserna i målet hos ärv(1)ing). 

En följd av mitt förslag till etymologi för verbet ärva(s) är väl att användningen om 
säd (framför allt råg) bör ses som (visserligen gammal men ändå) historiskt sekundär 
både för substantivet ärv(l)ing och för verbet. Ordens och betydelsernas resp. utbred-
ningsbild talar också för detta. Betydelsen 'telning' är överallt vanlig för substantivet, 
medan 'rotskott på säd' endast förekommer sporadiskt (i Österbotten, Åboland, Nyland 
och Estland). För verbet (med sammansättningar) har vi ett annat mönster, med relativt 
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frekvent syftning på säd (framför allt råg) i östra Mellansverige, på Åland, södra Fin-
land och Österbotten, medan betydelsesfären 'träd', 'telning' o.d. representeras av 
ungefär lika många belägg totalt sett men med en större geografisk spridning (Dals-
land-Värmland, Uppland, Österbotten, södra Finland, Estland), vilket synes indicera en 
högre ålder. 

Vilket är då förhållandet mellan ärva(s) och det vanliga verbet ärva 'få (i) arv' 
(varom se utförligt Gronvik 1982)? Konjugationstillhörigheten är ingen skiljelinje och 
därför inte till någon hjälp, utan vi får helt lita till semantik och etymologi. Som jag ser 
det kan inte betydelsen 'skjuta skott; växa upp' ha utvecklats ur 'få (ngt i) arv (av 
ngn)'. Ett reflexivt ärva sig skulle ju betyda 'få (i) arv av sig själv' och det är inte 
någon vettig utgångspunkt för en (ens bildlig) betydelseövergång till 'skjuta skott'. Till 
innebörden detsamma blir förhållandet om man utgår från en annan, i fornsvenskan 
belagd betydelse av terva, nämligen 'lämna (ngt i) arv (till ngn)'. Sannolikt har man, 
när behovet av ett verb motsvarande ärving(e) 'telning, rotskott' naturligt har uppstått, 
tagit det existerande verbet ärva 'få (i) arv' (jfr HuldM 1957-59 2 s. 124,249) och 
intransitiverat det genom att göra det reflexivt (eller deponentiellt) (ett vanligt sätt att 
göra transitiva verb intransitiva; Holm 1952 s. 22, Lundbladh 1993 s. 102 if., 116). 
Man kan nästan se det som reguladetri: ärving 'arvinge, avkomling' : ärva, ärving 'tel-
ning, rotskott' : x. Till formen utgår alltså ärva(s) 'skjuta skott, växa upp' från ärva 'få 
(i) arv', men till betydelsen endast ifrån ärving 'telning, rotskott'. 

Slutligen måste omtalas ett transitivt ärva (eller ärva ur) 'hamla (lövträd); skära 
(löv)' (även i absolut användning), som endast finns på västra Åland och som väl enk-
last förstås som en senare utbildad kausativ användning ('få att skjuta skott') av ärva 
(sig) 'skjuta skott'. 
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Hvorfor er nogle suffikser mere produktive 
end andre? 
Om produktivitet i orddannelse 

Af Asgerd Gudiksen, Kobenhavn 

For nogle år siden afsluttede jeg en undersogelse af suffikset -vom i dansk med sarlig 
henblik på de danske dialekter (Gudiksen 1993). 

Jeg forsogte på grundlag af materiale fra dialektarkiveme at udrede hvor suffikset 
på optegnelsestidspunktet var produktivt. Materialet var hovedsagelig historisk, så jeg 
havde det problem man altid. står overfor når man forsOger at sige noget om produktivi-
tet i en tidligere periode. Gennem analyser af udbredelsen m.m. kunne jeg sandsyn-
liggore at suffikset i et område var produktivt, men fastslå det sikkert kunne jeg ikke, 
og jeg havde heller :tida mulighed for at afgore hvilken rakkevidde orddannelsesreg-
leme havde, dvs. hvilke ord der kunne vare blevet dannet og hvilke der ikke kunne 
(selv om jeg naturligvis kunne have mine anelser). Jeg havde derfor ikke mulighed for 
mere systematisk at undersoge de forhold der kan hamme og fremme produktivitet. 
Det håber jeg at kunne komme til nu. 

Jeg er nu netop begyndt på et nyt projekt om suffikseme -et og -ig i dansk, og denne 
undersogelse vil formentlig kunne danne baggrund for mere principielle overvejelser. 
-et er nemlig produktivt også i standardsproget, hvad -vom ikke er, og de erfaringer jeg 
or ved analysen af rigsmålsmaterialet vil formentlig kunne udnyttes ved undersogel-
sen af det dialektale materiale. Som en begyndelse har jeg gjort mig en forelObig status 
over faktorer der må antages at have betydning for produktivitet. 

Allerforst vil jeg kort drofte begrebet produktivitet. Produktivitet bruges lidt forskeffigt 
af forskellige forskere, og de sporgsmål man kan stille og de svar man kan få affianger 
til en vis grad af hvordan man forstå'r begrebet. 

Minimumskravet for at det er berettiget at kalde et suffiks produktivt må vare at 
man kan danne nye ord med det pågeeldende suffiks. Og der skal blandt dem vel at 
mwrke vare tale om ord der er acceptable og upå'faldende. Når jeg medtager »upåfal-
dende« i definitionen er det for at udelukke kreative dannelser, dvs. bevidste brud på 
eller udvidelser af orddamelsesregleme som nuttegrisinde, der optrådte i tegneserien 
Racliseme for nogle år siden. Andre går endda så langt at ordet »ubevidst« indgå'r i defi-
nitionen (Booij 1977:4). Så langt vil jeg nu ikke gå, men jeg vil medgive at jeg ofte har 
oplevet at når jeg greb i flugten hvad jeg mente måtte vare en ojebliksdannelse, så var' 
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min samtalepartner slet ikke klar over at hun havde sagt noget nyt og bemarkelsesvar-
digt. Men forklaringen på det kunne også vare at ordet for hende ikke var nyt, ikke en 
ojebliksdannelse, men et ord der indgår som fast bestanddel i hendes idiolekt eller 
sociolekt. Hvad der er en ojebliksdannelse for den ene behover ikke at vare det for den 
anden. Dette kan naturligvis give nogle afgransningsproblemer, ligesom der heller 
ikke behover at vare enighed om hvilke dannelser der er acceptable. Jeg skal her kun 
nwvne problemet selvom det kan vare påtrangende nok. 

At man skal kunne danne nye ord med et suffiks for at kunne kalde det produktivt er 
alle enige om. At der er forskellige grader af produktivitet ligeså. Men der er ikke enig-
hed om hvad det vil sige at et suffiks er mere eller mindre produktivt. 

Nogle, fx Fleischer 1975, bruger et kvantitativt kriterium: jo flere nydannelser, jo 
mere produktivt. Andre — og det er isar generativister — fokuserer på hvor stor raekke-
vidde orddannelsesmonstret har: jo storre antal af mulige grundord, jo mere produktivt. 
I det sidste tilfalde interesserer man sig altså ikke kun for de dannelser der er dannet, 
men også for dem der kunne blive dannet og ville vare acceptable (jf. G6rska 1982 og 
Katamba 1993:69). 

De to kriterier vii formentlig ofte fore til det samme resultat, men behover ikke at 
gore det. Fx har suffikset -en i afledninger som gåen og kommen stor rwkkevidde; det 
er muligt at kombinere -en med de fleste verber, men det er ikke mit indtryk at det hyp-
pigt indgår i nydannelser på moderne dansk. Jeg mener derfor at begge indfaldsvinlder 
er vardifulde og interessante. Men i det folgende vii jeg isar se produktivitet ud fra 
frekvenssynspunktet. 

At der er forskel på hvor hyppigt orddannelsesmonstre bruges 61 at danne nye ord med, 
må bl.a. hwnge sammen med at der er forskel på hvor specifikke orddannelses-
monstrene er. Fx vii jeg antage at -hed (i fx skonhed), der kun anvendes til meget gene-
relt at bringe grundordet over i en anden ordklasse, er mere produktivt end fx et 
moveringssuffiks som -inde (i kererinde). 

Hvor hyppigt der produceres nye ord med et suffiks kan formentlig også vare 
betinget af hvor udnyttet suffikset er. Fx tror jeg at -et kun sjaldent forekommer i oje-
bliksdannelser med betegnelser for stof, materiale som grundord, altså typen fedtet, 
stenet, fordi alle de narliggende grundord allerede 6r udnyttet og indgå'r i etablerede 
dannelser. 

Også den omgivende virkelighed kan måske spille ind. Men mens det er Jet nok at 
se en sammenhang mellem ord og sprogsamfund, fx hvorfor fiskere har brug for en 
mere differentieret vejrterminologi end byboere har, er det svarere at forklare hvorfor 
6t sprogsamfund frem for et andet skulle have mere eller mindre brug for dette eller 
hint suffiks. Et eksempel: I mange danske dialekter er der et eller flere produktive suf-
fikser til at danne tendensadjektiver med, i andre danske dialekter og i rigsmålet synes 
der ikke at vare noget produktivt suffiks af den slags. Er det fordi man i de samfund 
har mindre brug for sådanne suffikser? Jeg tvivlet Sagt på en anden måde: Man kan 
måske nok sige at det er overflodigt, at der i et sprog foreligger flere suffikser med 
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omtrent samme betydning. Derimod er det vanskeligt at finde derivationsklasser (dvs. 
grupper som tendenssuffikser, moveringssuffikser) der er udprxget unyttige. Måske 
kunne man dog twnke sig at en overvejende mundtfig kultur havde mindre »brug for« 
suffikser fil at aflede abstrakter med. 

Under alle omstxndigheder er der forskel på hvor hyppigt de forskellige suffikser 
optrxder inden for forskellige genrer, og hermed vel også hvor hyppigt de tages i brug 
til at danne nye ord med inden for forskellige genrer. 

Jeg udtrykker mig måske lidt generelt. Og det er fordi man, for at svare på hvorfor 
nogle suffikser er hyppigere end andre, må vide hvilke suffikser der hyppigst tages i 
brug tu nydatmelse. Og det ved vi, når det kommer til stykket, ikke så meget om, bl.a. 
fordi de fleste af de foreliggende undersOgelser er baseret på materialesamlinger hen-
tede fra ordboger og — for det dialektale stofs vedkommende — fra optegnelser, altså 
materiale der ikke giver noget prxcist indtryk af frekvens. 

Isxr ved vi meget fidt om hvilke ord der egentlig produceres i talesproget, hvilke 
suffikser der isxr er populxre her, og om der er markante forskelle i forhold tu brugen 
i skriftsproget. Mufighed for at der er markante forskelle forefigger ikke akne af stilis-
tiske eller genremxssige grunde, men også fordi der er visse incitamenter til orddan-
nelse der spiller en storre rolle i talesproget end i skriftsproget, fx at sprogbrugeren 
ikke kan huske det etablerede ord i farten eller at sprogbrugeren bruger et modifice-
rende udtryk, fordi han ikke lige kan komme i tanke om det prxcise udtryk, eller måske 
ikke har lyst fil at udtrykke sig prwcist. Et eksempel på det sidste kunne vxre fig. jeg 
har noteret ved frokosten på Institut for Dansk Dialektforskning. Der tales om universi-
txre forhold m.m. og i den forbindelse er der 6.1 der bemxrker: Så kom alt det der 
nykritikagtige 	hvor nykritikagtige vel går både på den egentlige nykritik og på 
tilgramsende discipliner. 

Efter at vi nu har set på ekstralingvistiske faktorer skal jeg gå over til en semantisk fak-
tor af betydning for produktivitet. Vi skal se på semantiske egenskaber, ikke ved grund-
ordene men ved resultatet af orddannelsesprocessen, nwrmere bestemt begrebet 
semantic coherence, som det bruges hos Aronoff 1976. 

Ved »semantic coherence« forstår Aronoff at betydningen af resultaterne af en vis 
orddannelsesregel er forudsigelig, at »the words formed by that rule adhere closely to 
the meaning assigned to them by the semantic function of the rule« (Aronoff 1976:38). 
Hans tese er at jo mere forudsigelig, jo mere produktiv. 

Han efterprover sin hypotese ved at sammenligne to orddannelsesregler (word for-
mation rules). För at isolere faktoren produktivitet har han valgt »two rules which ope-
rate on the same base and have outputs of the same lexical category and 
subcategorization« (Aronoff 1976:37). Denne betingelse opfylder afledninger på -ness 
og -ity til adjektiver på -ous. Men -ness er mere produktivt end -ity. Fx er fabulousness, 
som han siger, »much 'better' than fabulosity«. Og -ity-afledninger er undertiden 
direkte »impossible«. 
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Herefter går han over til at se nojere på betydningen. Der er den vigtige forskel 
mellem -ity og -ness, siger Aronoff, at -ness-afledningeme er mere »semantisk 
kohxrente«. Han konstaterer at alle -ness-ordene har fig. tre parafraser: 

'the fact that Y is Xous'. His callousness surprised me = The fact that he was callous surprised 
me 

'the extent to which Y is Xous'. His callousness surprised me = The extent to which he was cal-
lous surprised me 

'the quality or state of being Xous'. Callousness is not a virtue = The quality or state of being 
callous is not a virtue 

Og de har ikke andre. Dvs. altså at alle -ness-ord har disse tre betydninger og ingen 
andre. Anderledes forholder det sig med -ity. Ganske vist har mange af -ity-ordene 
disse tre »lxsninger«, men nogle mangler en eller to af dem, og der er også sommetider 
andre »lxsninger«, tekniske, konkrete m.m. Og sidst men ikke mindst: de forekommer 
oftere i idiomatiske kontekster. Som eksempel på -ity-afledninger der har sxrbetyd-
ning, anforer Aronoff bl.a. variety i en forbindelse som: How many varieties of fish are 
there in the pond og notoriety i fx All the town's notables and notorieties were there. 

Det eksempel han fremdrager her virker jo ganske overbevisende, men sporgsmålet er 
jo så i hvor hoj grad Aronoffs resultat kan generaliseres. Det er unxgtelig et meget spe-
cielt tilfx1de der anfores her. Aronoff bemxrker selv at det ikke er helt let at finde to 
orddannelsesregler der opfylder de krav han stiller, at både »base« og »output« skal fil-
hore samme kategori, og så er engelsk jo endda ret heldigt stillet i denne henseende. På 
grund af den massive latinske påvirkning af engelsk er der et stOrre udvalg af suffikser 
at tage af. Sporgsmålet er derfor også i hvor hoj grad hans metode kan efterproves på et 
dansk materiale. 

På grundlag af materialet i Aage Hansen 1967 og Holmboe 1978 har jeg set på 
hvordan det ville falde ud, hvis man ville gentage ovelsen med suffikseme -hed og 
-skab med adjektivisk grundord. Allerede fra starten moder vi det problem at vi ikke 
som Aronoff kan bruge dannelser med en type af afledninger som grundord, men må 
bruge simpleksord som så er mere forskelligartede både semantisk og fonologisk, for 
-skab afleder stort set kun simpleksord. Og meget hurtigt viser det sig også at billedet 
er mindre entydigt. Afledningeme på -hed har ikke, som -ness-afledningeme til adjekti-
vet på -ous, nogle få lxsninger som så til gengeeld er faelles for alle dannelseme, fx har 
dumhed ikke alene den forudsigelige betydning 'det at vxre dum', men kan også bru-
ges om handlinger: lad vcer med de dumheder. Men i forhold tu -skab er -hed dog langt 
mere forudsigelig. Ved siden af undtagelser som dumhed foreligger der en lang rxkke 
semantisk regelmxssige dannelser på -hed, mens en stor del af afledningeme på -skab 
er idiomatiserede, fx fangenskab, råddenskab, kundskab (jf. Aage Hansen 1967:276). 
Der er altså også her en vis sammenhxng mellem kohxrens og produktivitet. Det 
samme ville formentlig vise sig, hvis man fx sammenlignede verbalsubstantiver på 
-ing/-ning og -else. Det skal jeg nu ikke forsOge at gOre her, men i stedet fremdrage et 
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eksempel på at der ikke er nogen klar forbindelse mellem koherens og graden af pro-
duktivitet. 

Eksemplet vedrorer brugen af -et, -vorn og -agtig i sjx1landsk med personbe-
tegnelse som grundord, dvs. fx  griset, grisevorn, grisagtig. -vorn er ikke lxngere pro-
duktivt i sjx1landsk, og var det nxppe heller i den sprogtilstand hovedparten af 
optegnelseme på Institut for Dansk Dialektforskning afspej ler. Der er fra Sjx1land kun 
afhjemlet ca. 10 afledninger på -vom, og heraf forekommer halvdelen kun i lidt xldre 
kilder, bl.a. ordsamlingen i Thorsens bog om dialekten på Sejens (Thorsen 1894). 
Afledninger på -et og -agtig er noget talrigere og forekommer i hojere grad i de 
»almindelige« optegnelser. Jeg mener derfor at der formentlig er forskel i produktivi-
tet. Derimod er der ikke forskel mht. kohxrens, i hvert fald ikke en forskel der svarer til 
det vi så ovf. 

Det gx1der for afledninger med alle tre suffikser, at de har betydningen 'som 
opforer sig som, som har de egenskaber der isxr er karakteristiske for + grundordet': 

Hvem skulle have troet, han havde vret så bxstagtig I 
Hun blev saa skrogagtig, saa hun ikke kunne 
Hun har altid vret en soagtig én »svinsk« 
En flabet fyr »uforskammet menneske« 
Du skal ikke vxre så kveaget »saa dum; saa uopdragen« 
Han er bamvom, den »barnagtig« 
De er sådan lidt rxvevorn 'snu' 

Der kan dog konstateres enkelte eksempler på betydningen 'som har fysisk lighed med 
+ grundordet', fx en lille kncegtet en. Der er også eksempler på idiomatiseret brug men, 
i modsxtning til hvad man ville vente på forhånd, kun i forb. med -agtig og -et: Er han 
rask nu? Ja nu er han hel karlagtig. Det er et fjoget udtryk. 

Betragter vi -vom-afledninger til personbetegnelse i rigsmålet kan vi konstatere 
noget tilsvarende. Her er det igen sådan at afledningeme er kohxrente, men orddannel-
sesmonstret ikke produktivt eller i hvert fald på nippet til ikke at blive det. For at finde 
nogenlunde mange -vorn-afledninger af denne type må vi nemlig tilbage til begyndel-
sen af det 19. årh. I vores 'å'rhundrede er de kun afhjemlet meget sporadisk, brugt krea-
tivt og bevidst. Det ser altså ud til at der ikke nodvendigvis er en sammenhxng mellem 
produktivitet og koheerens. 

For at finde en forklaring på at -vom med denne funktion går af brug, må -vom ses 
i et bredere orddannelsesmxssigt perspektiv. -vorn har også verbalafledende funktion. 
Man kan ud fra slcriftlige kilder konstatere at i takt med at -vom bliver mindre og min-
dre almindelig med nominalafledende funktion, bliver det mere almindelig med verbal-
afledende funktion. Endvidere kan man konstatere at -agtig og -et ekspanderer. 

De lydslcrevne eksempler er omsat til rigsmål af mig. Dobbelt eitationstegn angiver. at betydningsangi-
velsen er kildens. 
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Jeg er overbevist om at der å-  en sammenhang her, men hvordan forholdet mellem 
årsag og virkning er, er ikke entydigt. Den ene mufighed er at -agtig og -et har 
fortrangt -vorn som nominalafledende suffiks. Den anden er at -vom forst har udviklet 
sig fra at vare både nominal- og verbalafledende til (nasten) kun at vare verbalafle-
dende, og at -agtig og i rigsmålet isar -et har udfyldt det hul der hermed er opstået. 

Der er også andre suffikser der ligesom -vorn har gennemgået en funktions-
indskreenkning, fx -agtig der opr. både havde adjektiv-, verbal- og substantivafledende 
funktion, men som nu nasten kun afleder substantiver (jf. Gudiksen 1993 og Nilsson 
1993). Det ser således ud til at det undertiden nok er fidt forenldet at tale om at et suf-
fiks udkonkurrerer et andet; der sker også påvirkninger mellem forskelfige orddmmel-
sesmonstre med samme suffiks. Der synes med andre ord at vare en tendens til at 
suffikser udvikler sig hen imod at vare produktive kun i 6:( funktion. Kort sagt: Jeg 
mener at den indbyrdes relation mellem orddarmelsesregler er en faktor, der har betyd-
ning for produktiviteten, at & orddannelsesmOnster kan påvirke et andet, men at dette 
problemkompleks burde undersoges nojere. 

Også forholdet mellem produktivitet og semantisk koharens bor nok undersoges på 
et bredere grundlag, og ikke alene ud fra en synkron, men også ud fra en diakron syns-
vinkel. Bl.a. synes jeg det kunne vare interessant nojere at få belyst forholdet mellem 
suffiksers alder og antallet af idiomatiserede afledninger. Man kan nemlig ikke uden 
videre gå ud fra at der må vare tale am et ret ungt suffiks i et sprog, hvis de dannelser 
der foreligger med det pågaldende suffiks er koherente. Fx er afledninger på -ness 
afhjemlet allerede i oldengelsk. 

Allermest påtrangende synes jeg dog det er at finde ud af om -vorn er lidt af et sar-
tilfalde, eller om det slet ikke er så ualmindeligt det vi så ved -vorn: at de afledninger 
der foreligger har en gennemskuelig betydning, men at suffikset ikke er produktivt. 
Hvis det forholder sig således — og det er jeg bange for det gor — så vil begrebet seman-
tisk kohwrens ikke kunne hjalpe os så forfardelig meget når vi, ud fra et arkivmate-
riale eller andet historisk materiale alene, skal bedomme om et orddannelsesmonster er 
produktivt eller ej. Men arbejdet med sådanne undersogelser vil trods alt ikke vare 
spildt, for undervejs vil vi sikkert blive klogere på sporgsmålet: Hvorfor er nogle suf-
fikser mere produktive end andre? 
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Lånordet parera i en dialektal betydelse 
Av Karin HalMn, Uppsala 

Inledning 
samband med en undersökning av lånordet estimera i de svenska dialekterna, 'vär-

dera, uppskatta; bry sig om' o.d. (HalMn 1991) aktualiserades vid betydelseanalysen 
ännu ett lånord, parera.' Det syntes märkligt att parera, åtminstone i en begränsad del 
av Sverige, kunde ha något mer gemensamt med estimera än ursprung och ändelse. Ett 
bakomliggande motiv till den undersökning av lånordet parera i en dialektal betydelse 
som här ska presenteras är att försöka klarlägga ett sådant eventuellt samband. 

För att få en fullständigare bild av ordet parera och därmed en bakgrund till det 
mera preciserade ämnet redogörs först för ordets utbredning och de skilda betydelser 
som förekommer i dialektmaterialet under jämförelse med SAOB:s betydelseindel-
ning. Därefter fokuseras en »bygdemålsfårgad» betydelse av ordet. 

Material 
Det material som undersökningen utgår ifrån består av ett 100-tal sedesblad ur sam-
lingarna i Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). Kompletterande material har hämtats 
ur samlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) och Dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). För att vidga perspektivet har även 
dialektmaterial från Institut for dansk Dialektforskning i Köpenhamn, Jysk Ordbog i 
Århus, Målforearkivet i Oslo och Ordbok över Finlands svenska folkmål i Helsingfors 
(FO) studerats liksom det material till artiklarna över parera som SAOB baserar sig 
på.2  

Parera i dialekterna — utbredning och betydelser 
Ordet parera förekommer i hela Götaland med undantag för Dalsland. I materialet från 
Svealand saknas uppgifter från Närke och Västmanland. Lakuner i Norrland utgör 
Gästrikland, Härjedalen och Västerbotten. Tre betydelser kan utan svårighet urskiljas: 

I Om lånorden i svenskan, deras introduktion, spridning och etablering kan läsas i L.-E. Edlund och 
B. Hene, Lånorden i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum 1992. 
2 jll samtliga dessa institutioner riktar jag ett varmt tack. 
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1) avvärja en stöt, möta hugg el. slag, förekomma ngt o.d., 2) infinna sig i rätt tid till 
ngt, passa en tid, komma till bestämd mötesplats; passa ihop, avpassa, 3) slå vad. 
Andra betydelser, som inte framgår lika tydligt, kan säkerligen efter visst övervägande 
föras till den första eller andra betydelsen. Belägg från Södermanland av Gustaf Erics-
sons hand (Hellquist 1989) uppvisar en avvikande betydelse, 'gälla för, passera som' 
o.d. Denna betydelse kan det finnas anledning återkomma till i annat sammanhang. 
Slutligen innehåller materialet även den betydelse som kom i dagen vid den inled-
ningsvis nämnda undersökningen av estimera. Se kartan. 

Parera — jämförelse mellan betydelser i dialekterna och SAOB:s 
betydelseindelning 
Innan en jämförelse görs mellan dialektmaterialets betydelseuppgifter och den indel-
ning i betydelser som SAOB företagit, bör påpekas att parera i SAOB har tre uppslags-
ord. De tre homograferna utgår från lika många latinska verb och i de etymologiska 
parenteserna läser vii komprimerad form (jfr SAOB:s artiklar över PARERA): Parera 
v I): jfr dan. o. nor. parere, t. parieren; av fr. parer; jfr it. parare, span. parar; av lat. 
parare, tillaga, skaffa sig, förvärva, (för)bereda m.m. Parera v 2): jfr dan. o. nor. 
parere; sannol. av t. parieren; av lat. parere, visa sig, uppvakta, lyda m.m. Parera v 3): 
jfr dan. parere; av t. parieren, av fr. parier, i ä. fr. äv.: jämställa, vara jämställd (ffr. 
parier, para (sig)); av lat. pariare, göra lika etc. 

Det framgår vid en jämförelse att de i dialektmaterialet tydligt framträdande bety-
delsentia har motsvarigheter under de betydelsemoment som återfinns i SAOB:s tre 
artiklar dvs. betydelse 1) avvärja en stöt o.d. under parera v. 1, övermoment III; 2) 
infinna sig en viss tid, passa ihop o.d. under parera v. 2, momenten 1, 2, 3 och 4; bety-
delse 3) slå vad under parera v. 3. Den betydelse som Gustaf Ericsson förmedlar, möj-
ligen en kontamination av parera och passera, har inte påträffats i SAOB:s artiklar. 

Fokusering av en särskild dialektal betydelse av parera 
Med detta som bakgrund kan så fokus riktas mot en särskild betydelse av lånordet 
parera, en betydelse som har sin utbredning i ett avgränsat nordligt område. Materialet 
är inte stort, men svårt att bortse ifrån. Det består av 13 sedesblad från Hälsingland, två 
från Ångermanland och två från Lappland. Materialet inbegriper även en uppgift ur 
0. P. Petterssons Ordbok över Vilhelminamålet liksom några av källorna till SAOB:s 
artiklar. I materialet från FO ingår uppgifter som kunnat komplettera utbredningsbilden 
för denna betydelse. 

Materialredovisning 
Materialredovisningen inleds med materialet från Hälsingland. I en ordlista samman-
ställd av Fredrik Wennberg 1873 med uppgifter från landskapet Hälsingland, utan pre-
ciserade ortsangivelser, uppges ordet parera betyda 'hava aktning och vördnad; bry sig 
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om'. Parera = nedlåta sig (= esmera), = getta hågt, dvs. 'gitta, vilja, bry sig om' o.d. 
läser man i en anonym odaterad ordlista av Gästrike—Hälsinge landsmålsförening, 
också den avseende landskapet Hälsingland. I en uppteckning från Skog 1926-27 som 
gjorts av Ingeborg Nordin anges en till synes avvikande betydelse: 'inlåta sig i samtal, 
svara på tilltal'. Den får ses som motsatsen till: °hon parer'ent tala med mig e.d. 'hon 
bryr sig inte om att tala med mig', en vanlig betydelse i det övriga materialet från Häl-
singland. Lars-Olof Högberg har från Hanebo i en ordsamling från 1915-63 antecknat 
betydelsen 'akta, anse' och illustrerat användningen med språkprovet bonnjantene hant 
Just villa pare'ra Safs'n nå fr int, man ja undrer dm dsm int bar på å titta nu Ett par 
uppteckningar från Bollnäs 1931 och 1933 av Per Hertzell anger betydelsen 'vörda, 
hava aktning för, bry sig om'. I Dag Strömbäcks uppteckning från Alfta, 1925-26, står: 
'vara uppmärksam, vara artig'. Till denna betydelse hör också ett språkprov, %kö du 
pa'rera mög sisane (så) du. Einar Granberg uppger från Enånger, 1937, betydelsen 
'icke bry sig om' (negationen bör utgå) och gör en jämförelse med betydelsen av ver-
bet äksme 'ra dvs. 'bry sig om'. Torsten Bucht har i Delsbo 1931 tecknat upp betydel-
sen 'bry sig om, ha lust till' tillsammans med språkprovet js parera-inte ta imot ä, som 
han översatt, 'jag brydde mig inte om att ta emot det'. I Ordbok över allmogeord i 
Delsbo meddelar Carl Rudolphi följande: pare'ra och pare'rent, 'hava aktning och 
vördnad'; negerat: 'icke bry sig om, exme're inte'. 'Exmera, stram e.l.' är den betydel-
seuppgift som lämnas av Signe Widholm i en uppteckning från Bergsjö 1948. Belägget 
innehåller därtill två språkprov, °ho parerent si att mä 'hon exmerar inte se åt mej', tro 
du ho pare'rer mäg 'tror du hon gillar mig'. I Jättendal har P. Anton Westberg så sent 
som 1957 stött på betydelsen 'bry sig om' och antecknat: pare'ra 'bry sig om', parera 
= äksmera jämte språkprovet ho hälsant på mä fsr ho parerant jtira ne. Ja var fsr 
simpl. Se kartan. 

I ett frågelistsvar 1935 från Nordingrå i Ångermanland, författat av Emil Nor-
denmark, berättas om en man som var ute och byggde skötar. Då han kom till de olika 
gårdarna åkte vällinggrytoma av och soppgrytorna på. Språkprovet avslutas: °se vart 
han parere då han for kring å bögde sjöta. I det här sammanhanget ligger det nära till 
hands att tolka parera som 'passa upp, ära, stå på tå för', vilka betydelser anges på ett 
belägg från Själevad där Karl Jonsson har gjort en uppteckning 1941. Han visar 
användningen av parera med ett par språkprov: dsm pa'räre &nig takka sa 'de passade 
på den där tackan så', dsm pa'rär dann männiffia sa 'dom ärar den där människan så'. 
Se kartan. 

Ifrån Lappland finns 0. P. Petterssons uppgift i Ordbok över Vilhelminamålet 
(1923-24): pasrära 'krusa för.' I skriften Gamla byar i Vilhelmina har 0. P. Pettersson 
själv använt ordet parera i en berättelse från Stensele om den ära som vederfors förre 
soldaten Hans Hansson Fors av självaste landshövdingen i Västerbottens län vid ett 
besök denne gjorde i Fors hemtrakter. Av 0. P. Petterssons hand är också uppteck-
ningar från 1929 och 1930 gjorda i Dorotea och Sorsele och den betydelse han uppger 
från dessa orter är 'visa uppmärksamhet mot en person'. Se kartan. 

I anslutning till materialredovisningen bör påpekas att materialet från Hälsingland 
uppvisar endast ett belägg på annan betydelse av ordet parera än den ovan angivna, 
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nämligen 'avvärja'. Denna betydelse förekommer även på ett belägg från Ångerman-
land och på ett par från Lappland. 

Parera v.1, betydelsemoment II, 4 i SAOB 
detta skede rådfrågades SAOB för eventuell bekräftelse på att den redovisade betydel-

sen i Hälsingland, Ångermanland och Lappland skulle kunna motsvaras av ett betydel-
semoment i SAOB. Ett sådant utgör övermoment II, delmoment 4 av parera v. 1 (se 
SAOB). Med avseende på betydelsen jämförs i detta moment med verben jäsa 2, 3 
och krusa 3,4. Möjligheten att betydelsen delvis utgått från parera v. 2, moment 6 ute-
sluts inte. »I vissa trakter» anges i bruklighetsbeteckningen och betydelsen 'krusa 
(ngn), fjäska för (ngn); hedra (ngn)' bedöms som bygdemålsfärgad. Språkprovet har 
hämtats i Den stora vreden av Olof Högberg från 1906: Pojken firas och pareras nu på 
alla vis. Till källorna räknas även Etnologiska Källskrifter I från 1946. Den etymo-
logiska parentesen innehåller enligt ovan också en hänvisning till parera v. 2, moment 
6 där betydelsen 'tjäna (ngn), gå (ngn) till handa' dock betraktas som föråldrad. 

7.1. Författaren m.m. Olof Högberg 
SAOB:s källor utgörs alltså dels av en skrift av 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhel-
mina, som ingår i Etnolog. Känsla-. I, dels av ett antal verk av norrlandsförfattaren Olof 
Högberg. I Svenskt biografiskt lexikon finns uppgifter om att Högberg föddes 1855 i 
Högsjö, Ångermanland och dog i Njurunda, Medelpad 1932. Ett citat ur nämnda lexi-
kon ger en fingervisning om varifrån hans språk härrör: 

Redan under uppsalatiden började Högberg systematiskt uppteckna sägner och historier han hört i 
hembygden — båda hans föräldrar härstammade från gamla ångermanländska släkter som hållit 
traditionen levande genom goda historieberättare— och 1890 började han publicera folklivsberät-
telser som i överarbetat skick senare skulle ingå i hans debutroman Den stora vreden [...]. 

Kommentar till betydelsen i dialekterna 
8.1. Ångermanland och Lappland 

Att så lite material finns från Ångermanland och Lappland kan till viss del bero på att 
få uppteckningar gjorts där, huvudsaldigen på 1930-talet. Men den främsta orsaken är 
säkerligen ordets ringa frekvens i dessa landskap. Mera självklara synonymer som t.ex. 
akta och vörda har funnits. Från Ångermanland finns visserligen ett par språkprov som 
belyser användningen men inga exempel på parera i t.ex. negerade satser. 

Högbergs användning av parera, som troligen, att döma av citatet ovan, återspeglar 
äldre generationers språk, tillsammans med beläggen från Ångermanland tycks dock 
styrka existensen av den »bygdemålsfärgade» betydelsen i detta landskap. Denna bety-
delse av parera ingår också i det språk 0. P. Pettersson återger i skriften Gamla byar i 
Vilhelmina, även den en av SAOB:s källor. Stöd för att man haft kännedom om denna 
betydelse av ordet också i Lappland utgör Petterssons uppteckningar från Dorotea och 
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Sorsele. Det faktum att Högberg (1855-1932) och Pettersson (1859-1944) var någor-
lunda samtida bidrar ytterligare till sannolikheten att ordet varit känt i dessa trakter. 

8.2. Hälsingland 

Någon parallell till förhållandet i Ångermanland och Lappland, dvs, litteratur från Häl-
singland, som visar ett bruk av denna särskilda betydelse av ordet parera har inte på-
träffats, men i gengäld är materialet från detta landskap förhållandevis mycket större 
och mera varierat. Det består av översättningsord och därtill språkprov som belyser 
användningen, ofta i nekande satser. Den synonym som inte sällan får förklara innebör-
den av parera är estimera, i formerna eksmera och esmera. Den tidigare nämnda 
ordlistan från Hälsingland av Fr. Wennberg innehåller såväl parera som estimera, båda 
med betydelsen 'hava aktning och vördnad, akta; bry sig om'. De två orden har alltså 
funnits sida vid sida under en viss tid. Materialet visar att personer som gjort uppteck-
ningar av parera samtidigt och från samma orter antecknat estimera. Men medan det i 
OSD:s samlingar finns sena uppgifter om användning av estimera, den sista från 1985, 
muntliga uppgifter finns från helt nyligen, är materialet över parera tunt efter ca 1930. 
Den sista uppteckningen är P. A. Westbergs från Jättendal 1957. Telefonförfrågningar 
hos olika sagesmän i Hälsingland har varit resultatlösa när det gäller att hitta aktuella 
belägg för denna speciella betydelse. En entydig förklaring till varför parera försvunnit 
så spårlöst finns säkert inte. Under någon tid kan de båda franska lånorden ha gjort det 
möjligt för hälsingar att variera sina uttryck för uppskattning. Kanske har så små-
ningom parera konkurrerats ut av den mera exotiska formen eksmera. Användningen 
av parera i den riksspråkliga betydelsen 'avvärja' o.d. kan också ha inverkat på detta 
förlopp. 

9. Ett större dialektgeografiskt samband? 
Det hade varit önskvärt med belägg också från Medelpad för att påvisa ett samband 
mellan de nordligare landskapen och Hälsingland. Högberg hade visserligen nära 
anknytning till Medelpad3  och hade kännedom både om ångermanländska och medel-
padska dialekter (Bergfors 191 1),4  men belägg för att parera i denna betydelse ingått i 
medelpadska dialekter har hittills inte påträffats.5  Icke desto mindre är ett sådant sam-
band sannolikt. Att utbredningen för betydelsen är större än vad vi kan se av det 
svenska dialektmaterialet framgår av uppgifter i material från FO. Belägg från Vörå 
(parondär) i mellersta Österbotten och från Korsnäs och Malax i Sydösterbotten lik-
som belägg från Liljendal och Pärnå i östra Nyland (parude'ra o.d.) uppger betydelsen 
'visa sig artig och förekommande, passa upp, fjäsa  för' o.d. En muntlig uppgift från 

3  Under många år var Högberg föreståndare för högre folkskolan i Gudmundrå i Ådalen. Från Medel-
pads förtider är titeln på ett av hans många verk. 
4  Jag riktar ett tack till Erik Olof Bergfors för tips om Erik Bergfors uppsats. 
5  I telefonsamtal mellan Algot Hellbom och Sven Söderström har uppgifter framkommit som bekräftar 
detta faktum; jag tackar för dem. 
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Närpes bekräftar att betydelsen ännu idag är bekant hos äldre dialekttalande.6  Se kar-
tan. 

Betydelseutveckling från 'smycka ngn' o.d. över 'ståta' o.d. till 
'krusa ngn' o.d. 
10.1. Betydelseutveckling enligt SAOB 

Hur har parera över huvud taget kommit att få betydelsen 'krusa, fjäska, passa upp, stå 
på tå för, ära, vörda, bry sig om' o.d.? Paralleller till en liknande betydelseutveckling 
hänvisas det till i artikeln över parera v. 1 i SAOB, nämligen till fjäsa och krusa (se 
SAOB). I artikeln fjäsa återfinns betydelsen 'ståta, pråla' i moment 2. Den anses dock 
föråldrad. Bruklighetsuppgiften, »i sht vard.», inleder betydelsemoment 3 och betydel-
sen uppges bl.a. vara 'visa överdriven artighet el. uppmärksamhet mot, krusa för, fjäska 
för'. Beträffande krusa anges i moment 3 att betydelsen 'ornera, utsira, utsmycka' 
m.m. numera är föga bruklig. Moment 4 innehåller bl.a. betydelsen, 'visa överdriven o. 
inställsam artighet, fjäska, fjäsa; visa (alltför) stor uppmärksamhet el. hänsyn'. I skenet 
av detta förefaller utvecklingen av parera v. 1 från det numera knappast brukliga 
'utsmycka el. sira' o.d. via numera knappast brukliga 'briljera, ståta' m.m. till 'krusa 
(ngn), fjäska för (ngn); hedra (ngn)' helt rimlig. Det har redan framgått att denna bety-
delse av parera inte utan reservation förts till parera v. 1, latin parare ' förbereda' o.d. 
Uppfattningen att betydelsen delvis kan ha utgått från parera v. 2, latin parere 'upp-
vakta, lyda' o.d. framförs. Emellertid betraktas betydelsen 'tjäna (ngn), gå (ngn) till 
handa' som föråldrad. 

10.2. Dialekternas särskilda betydelse ansluter sig till betydelsemoment II, 4 i SAOB 

Betydelseuppgifterna i det nordliga svenska dialektmaterialet tycks av allt att döma ha 
en motsvarighet i övermoment II, moment 4 av parera v. 1 (se SAOB), med betydelsen 
'krusa (ngn), fjäska för (ngn); hedra (ngn)'. Det gäller även det hälsingska materialet 
som möjligen får ses som en utveckling mot »en avbleknad mera abstrakt betydelse» 
som Natan Lindqvist uttryckt det i Ordgränser och ordförändringar (Lindqvist 1938, 
s. 57). SAOB:s försiktiga reservation kan dock vara befogad. Enligt uppgifter i sam-
lingarna till Omålsordboken är betydelsen av parere 'opvarte', dvs. 'gå ngn till handa, 
tjäna ngn' o.d., sannolikt med anknytning till tyska parieren och ytterst till latinets 
parere. Emellertid återspeglar en del av de danska språkproven en betydelse som när-
mar sig 'stå på tå för, passa upp' o.d., den betydelse vi sett i det norrländska materialet. 

Avslutande kommentar 
Ordet parera förefaller i de nordligare landskapen, Ångermanland och Lappland, ha 
en mer konkret betydelse. Man visar uppmärksamhet mot någon, passar upp eller står 

6  Jag har anledning tacka Kristina Nikula för den upplysningen. 
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på tå för någon, krusar ngn o.d. I Hälsingland däremot tycks innebörden, som nämnts, 
vara mera abstrakt: 'vörda, ha aktning för' eller i negerad sats: 'inte nedlåta sig till, inte 
bry sig om'. En fråga som man kan ställa sig är om den konkreta betydelsen i Ånger-
manland och Lappland ska ses som den ursprungliga och den abstrakta i Hälsingland 
som en perifer utveckling, möjligen under inverkan av den näraliggande betydelsen 
hos ett annat i landskapet mera frekvent franskt lånord, estimera. Hypotetiskt är det 
dock möjligt att föreställa sig att språkproven från Ångermanland och Lappland skulle 
ha antagit en nedlåtande ton likt de hälsingska om de stått i negerade satser och därför 
är det inte heller otänkbart att den abstrakta innebörden av ordet utvecklats i just 
nekande satser. Emellertid är materialet för litet för att ge ett absolut svar på dessa frå-
gor. Till sist ligger det nära till hands att fundera över varför denna betydelse av ordet 
parera kommit att användas i detta avgränsade nordliga område? Svaret på den frågan, 
om nu ett sådant finns, kan nog låta vänta på sig. 
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En klassisk artikel i ny belysning 
Lars Levanders »1 vad mån kan ett bymål kallas enhetligt? (Undersök-
ning rörande Åsenmålet i Älvdalen)» 

Av John Helgander, Linköping 

Bakgrund 
Moderna sociolingvister har ofta intagit en kritisk hållning till äldre tiders dialektolo-
ger och deras sätt att samla in data och välja ut informanter (se t.ex. Chambers & Trud-
glll 1980:15-36). Ingen har velat förneka att vi tack vare insatser som gjorts inom 
ramen för denna äldre tradition har tillförts en mängd värdefull information; vad man 
har vänt sig mot är främst den förenklade bild som här har förmedlats. Med kännedom 
om den heterogenitet och variation som moderna språkgemenskaper uppvisar har 
dagens sociolingvister hävdat att liknande fenomen också måste ha karakteriserat 
gångna tiders samhällen. På svenskt område har de därvid fått starkt stöd av en dialekt-
forskare som verkade under 1900-talets första hälft; jag tänker på Lars Levander 
(1883-1950), den store kännaren av dalmålen (jfr även Nordberg 1972:17). 

Det var inte enbart därför att Levander verkade i en trakt där dialekternas mångfald 
och särprägel var enastående i landet som han kom att göra iakttagelser som var unika 
bland den tidens dialektologer. Minst lika viktigt var hans sätt att arbeta, även det vitt 
skilt från andra samtida dialektforskares. Då han i början av seklet studerade de språk-
liga förhållandena i byn Åsen i Älvdalen valde han att under flera år bo på platsen och 
göra regelbundna observationer om språk och språkanvändning. Detta resulterade för-
utom i en doktorsavhandling (Levander 1909a) också i den nu klassiska uppsatsen »I 
vad mån kan ett bymål kallas enhetligt?» (Levander 1909b; i fortsättningen sker refe-
renser till detta arbete enbart genom sidhänvisningar inom parentes). Den långa direkt-
kontakt som Levander därmed kom att få med det talade språket i Åsen gjorde det 
möjligt för honom att avsluta sin uppsats med följande konstaterande: »Åsenmålet är 
alls ej enhetligt, utan sönderfaller i en mängd individualspråk, gårdars eller enskilda 
individers» (s. 59). För att illustrera detta påstående har han dessförinnan presenterat 
en ganska omfattande dokumentation och därvid även gjort jämförelser mellan tre 
olika generationer i byn. 

Genom att utnyttja detta tidiga och unika material avser jag att koppla den språkliga 
variation som Levander beskriver till de insikter vii dag har beträffande språkföränd-
ringar och språk och dialekter i kontakt. Därvid kommer jag främst att knyta an till de 
teorier som lanserats av James och Lesley Milroy och visa vilken avgörande betydelse 
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de sociala nätverken har för såväl språklig stabilitet som språkförändring och därmed 
även spridningen av novationer (se t.ex. James Milroy 1992, Lesley Milroy 1980, 
James & Lesley Milroy 1985, Lesley & James Milroy 1992). På så sätt sker i ett histo-
riskt perspektiv en koppling till de förklaringsmodeller som jag redan har använt mig 
av för att belysa de senaste decenniernas dramatiska upplösning av de traditionella 
språkförhållandena i dalmålsområdet (Helgander 1991 resp. under utg. och särskilt 
Helgander 1994). Framställningen nedan är ett mycket kortfattat sammandrag av vad 
som behandlas mera utförligt i dessa arbeten. Min analys gäller i ett första avsnitt 
variation och förändring på språkartsnivå och därefter i ett andra steg variation och för-
ändring på språ'kdragsnivå, där jag gör en skillnad mellan företeelser som kan till-
skrivas främmande inflytande, främst från det svenska standardspråket, och sådana 
som är av språkintem karaktär, även om denna distinktion, som jag också vill visa, är 
mindre reell än vad man ofta velat anse. 

Variation och förändring på språkartsnivå 
a) Den moderna omvandlingen 

Älvdalen liksom dalmålsområdet i stort har utmärkts av dialekter som varit starkt avvi-
kande från standardspråket och hela övre Dalarna har sedan lång tid tillbaka uppvisat 
både utpräglad bidialektism (eller, om man så vill, tvåspråkighet) och diglossi i Fish-
mans mening (Fishman 1967). Som jag har visat i tidigare anförda arbeten har detta 
traditionella förhållande ändrats radikalt under de senaste decennierna och detta har 
bl.a. yttrat sig i ett massivt språkbyte mellan dagens barn och ungdomar och deras för-
äldrar. Endast en liten del av den yngsta generationen behärskar i dag aktivt de gamla 
målen och det gemensamma samtalsspråket bland barn och ungdomar i bygden tycks 
nu överlag vara någon form av standardsvenska. 

Därmed avspeglar också den dramatiska förändringen av de språkliga förhållan-
dena den lika dramatiska omstruktureringen av samhället sedan andra världskriget. I 
det gamla bondesamhället hade tidigare de för övre Dalarna så karakteristiska stor-
byarna varit centrala enheter. Detta mönster med i stort sett sammanhållna sociala 
gemenskaper slogs nu sönder och en omfattande omflyttning av märmiskor ledde till en 
helt ny blandning av folkgrupper med olika geografisk och social — och därmed också 
språklig — bakgrund. De sociala nätverken vidgades utåt samtidigt som de tunnades ut 
inom den lokala gemenskapen. För den enskilda individen innebar detta att han/hon i 
ökad utsträckning kom att ingå i nya sociala konstellationer. Detta i sin tur ledde till en 
identifikation med den större svenska gemenskapen och samtidigt ett visst fjärmande 
från den lokala kretsen, en tendens som blev särskilt markerad bland den unga genera-
tionen. I det moderna samhället, där på alla plan kommunikation och därmed kontakt 
över tidigare barriärer, löste upp de gamla mera slutna och inåtvända enheterna, fick de 
lokala målen med sin mycket begränsade räckvidd svårt att hävda sig. 

Det är i ett sådant perspektiv, men också genom att föra ned analysen från makroni-
vån och studera vilka effekter hela samhällsomvandlingen får för den enskilda indivi- 
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den i samspel med andra individer, som vi uppnår en bättre och djupare förståelse för 
hela förloppet. Språkbytesprocessen kan då bl.a. ses i ljuset av den s.k. ackommoda-
tionsteorin, som utvecklats av socialpsykologen Howard Giles och hans medarbetare 
(se t.ex. Giles & Smith 1979 och även, när det gäller en mera strikt lingvistisk tillämp-
ning, Trudgill 1986). Framför allt kan emellertid utvecklingen i dalmålsområdet under 
det senaste halvseklet ses som bevis och bekräftelse på bärkraften i James och Lesley 
Milroys analys av sociala nätverk och dessas betydelse för både språklig stabilitet och 
språkförändring. Deras tes att språkförändring sker långsamt bland grupper som är väl-
etablerade och som knyts ihop av starka band (»strong ties»), medan den däremot är 
hastig och mera genomgripande bland befolkningsgrupper som karakteriseras av svaga 
band (»weak ties») (Milroy & Milroy 1985:375), kan mycket väl tillämpas på situatio-
nen i övre Dalarna.' 

Hittills har jag något skissartat uppehållit mig vid förändringsskedet efter andra 
världskriget och därmed knutit an till min egen forskning på detta område. Det är nu 
dags att återvända till Levanders uppsats från 1909 och den bild han där tecknar av de 
språkliga förhållandena i Åsen i början av detta århundrade. Det handlar här om en helt 
annan värld än dagens: det gamla bondesamhället härskade ännu i stort sett intakt och 
det är, enligt paret Milroys synsätt, fråga om en väl sammanhållen social gemenskap 
där medlemmarna förenas av starka band. Inte överraskande finner vi också att Levan-
der, trots den språkliga variation som han beskriver, ändå anser att Åsen karakteriseras 
av en grundläggande stabilitet. I varje fall föreligger ännu inget direkt hot mot bymålet 
och det förs på ett närmast självklart sätt över från en generation till en annan. De data 
som Levander lämnar kan på ett intressant sätt jämföras med resultatet av undersök-
ningar som jag själv har utfört i området. I början av 1990-talet företogs sålunda en 
totalinventering av dalskans ställning i hela Älvdalens församling utanför själva cent-
ralorten. För Åsens del framgår läget i de olika åldersgrupperna av tabellen på nästa 
sida. 

Här finns inget utrymme för en detaljerad kommentar till siffrorna i de olika ålders-
grupperna; låt mig endast konstatera att det genomsnittliga procenttalet för hela antalet 
dalsktalande (74,6 %) är högre än för församlingen i sin helhet (67,0 %). Samma sak 
gäller även för den yngsta åldersgruppen (39,4 % mot 28,4 %). Dalskan tycks alltså 
genomgående ha bevarats bättre i Åsen, en by som ligger i församlingens norra utkant. 
På samma sätt framgår det av mina tidigare undersökningar att Älvdalen i stort, beläget 
i den norra periferin av dalmålsområdet, uppvisar ett klart större antal aktiva dalskta-
lare, även i den yngsta generationen, än kommuner som Mora och Rättvik längre 
söderut. Detta kan direkt återföras till skillnader i den socioekonomiska strukturen, 

1  Då varken nätverks- eller ackommodationsteorin i sig är tillräcklig för att få en djupare förståelse för 
hela skeendet har jag i annat sammanhang (Helgander 1994:76; jfr Schooling 1990:101-08) — utifrån 
mina undersökningar i dalmålsområdet — antytt en modell för att beskriva de bakomliggande drivkraf-
terna för utvecklingen och då även velat se ett universellt mänskligt beteendemönster. vilket Lesley & 
James Milroy (1992) knappast uppnår genom att som utgångspunkt för en sådan vidare analys välja den 
danske antropologen 1-10jrups teori om olika livsformer, en modell .5om är begränsad till ett högutvecklat 
västerländskt samhälle. Utrymmet medger inte att jag vidareutvecklar dessa tankegångar här. 
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Tabell 1. Fördelningen dalsktalande — icke-dalsktalande i olika åldersgrupper i Åsen 1991-92 

Åldersgrupp Antal +Dalska —Dalska 

Antal % Antal % 

71— 67 58 86,6 9 13,4 
61-70 47 36 76,6 11 23,4 
51-60 30 24 80,0 6 20,0 
41-50 47 41 87,2 6 12,8 
31-40 46 33 71,7 13 28,3 
21-30 40 30 75,0 10 25,0 
11-20 25 15 60,0 10 40,0 

—10 33 13 39,4 20 60,6 
Totalt 335 250 74,6 85 25,4 

något som bl.a. innebär att Älvdalen inte alls har samma starka blandning av männis-
kor med olika bakgrund som de sydligare kommunerna. Älvdalen kan därför sägas ha 
delvis bevarat ett äldre livsmönster och detta får också genomslag i bättre språkbeva-
rande. Vi kan emellertid se samma utveckling i Älvdalen som i Siljansbygden, bara 
med den skillnaden att förändringen sker med en viss fördröjning. Sålunda har inter-
vjuer gett vid handen att även i Åsen, där dock förhållandevis många barn fortfarande 
uppfostras med målet, det gemensamma kamratspråket mer och mer tenderar att bli 
svenska. 

b) Början av seklet enligt Levanders beskrivning 

Helt annorlunda var situationen när Levander gjorde sina undersökningar. Liksom vi i 
dag kan se hur skillnader i den övergripande samhällsstrukturen leder till skiljaktighe-
ter i språkanvändning mellan olika delar av dalmålsområdet, illustrerar på motsvarande 
sätt en jämförelse mellan förhållandena i en och samma by i slutet och i början av 
1900-talet hur de ändrade samhällsbetingelserna även på ett drastiskt sätt inverkat på 
individens språkliga beteende. Levander fann att dialekten på hans tid ännu var »full-
komligt levande» och att den talades i alla gårdar och även till inflyttade, som var 
tvingade att lära sig förstå, även om de inte så ofta aktivt kom att använda sig av dalska 
(s. 41). I dag verkar det allmänna trycket från svenska språket i omgivningen till denna 
språkarts förmån i sådana relationer, medan i början av seklet styrkan i de inåtriktade 
banden fortfarande var så kraftig att främlingar måste anpassa sig. 

Antalet inflyttade var också dåförtiden försvinnande litet. Levander uppger att Åsen 
hade 71 gårdar, och att individernas antal uppgick till 433, varav 412 var infödda och 
endast 21 inflyttade (s. 41). Av dessa senare kom för övrigt de flesta från annan dal-
målstalande bygd, vanligtvis från någon annan by i Älvdalen. Som jag ser det, är 
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äktenskapen en god indikator på de sociala nätverken och deras struktur och Levander 
påpekar i detta sammanhang att »för en mansålder sedan har i Åsen giftermål inom byn 
varit det så gott som undantagslöst förekommande, och det är ännu alltjämt det i över-
vägande grad brukliga» (s. 55). Vid min undersökning i början av 1990-talet fick jag in 
uppgifter om 61 hushåll och 335 individer, av vilka inte mindre än 121 var inflyttade, 
51 av dem dock endast från någon annan plats i Älvdalen. Heterogena äktenskap är nu 
inte alls ovanliga, även om de långt ifrån är lika talrika som i byarna i exempelvis Mora 
och Rättvik, och i sådana relationer infiltrerar svenskan lätt och blir den enda språkart 
som förmedlas till barnen. 

Levander å sin sida noterade att det inte fanns några som helst tendenser i Åsen att i 
hemmen använda svenska språket vid uppfostran. I skolan måste givetvis standardsprå-
ket användas men så snart barnen kom ut på skolgården »överges ögonblickligen den 
stela, krångliga svenskan och hembygdsmålet sätter fart i tungorna» (s. 41). Det enda 
undantaget som Levander upptäckte var i folkskollärarfamiljen, där mannen kom från 
Leksand och hustrun från Loka i Älvdalen och där barnen i hemmet uppfostrades på 
svenska, men detta utföll ändå inte bättre än att det var enbart med föräldrarna som bar-
nen använde sig av svenska, medan de för övrigt brukade dalska, »på vilket mål de 
uttrycka sig vida ledigare» (s. 41). Levander hänvisar också till en tidigare lärare i 
Åsen som under 25 års tid hade försökt att förmå barnen att tala svenska även på ras-
terna — dock utan resultat. 

Vidare nämner Levander ytterligare ett intressant förhållande, nämligen att i Älvda-
lens kyrkby en del föräldrar som båda var från Älvdalen och behärskade dalska ändå 
valde att sinsemellan avstå från modersmålet — med hänsyn till barnen (s. 41). I Älvda-
lens kyrkby fanns redan vid den tiden ett antal inflyttade som kunde sägas förse lokal-
befolkningen med ett annat språkligt mönster och som representerade åtminstone vissa 
infödda älvdalingars ambitioner utåt och uppåt i världen. Detta visar att det inte endast 
är i sådana fall, där individer som behärskar enbart svenska ingår som nyckelpersoner i 
de dalsktalandes sociala nätverk, som de tidigare starka banden löses upp och skiftet 
till majoritetsspråket förbereds. Även blotta ambitionen att vilja identifiera sig med 
världen utanför — här finns klara individuella skillnader — leder till en sådan försvag-
ning av de tidigare gruppsammanhållande sociala nätverken att resultatet kan bli ett 
språkbyte (för liknande iakttagelser se t.ex. Douglas-Cowie 1979; jfr även Källskogs 
(1992:52-57) beskrivning av förhållandena i Överkalix). En förutsättning för en sådan 
utveckling tycks vara att det eftersträvansvärda mönstret på ett eller annat sätt finns 
representerat i närmiljön. Ett sådant steg är emellertid förknippat med vissa risker för 
den individ som vågar ta det: det innebär ju ett medvetet val att avlägsna sig från sin 
egen grupp och kan därför leda till omgivningens ogillande och klander i en gemen-
skap där den sociala kontrollen fortfarande är stark. Ändå är just förekomsten av 
sådana fall ett tydligt tecken på att det slutna bondesamhället befinner sig i ett begyn-
nande brytningsskede och att detta också signaleras språkligt. Att även Åsen i början 
av 1900-talet hade åtminstone vissa föraningar om en ny tid kommer att visa sig när jag 
med utgångspunkt från Levanders material övergår till att analysera utvecklingen på 
språkciragsnivå. 
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Variation och förändring på språkdragsnivå 
a) Främmande inflytande 

Vid en analys av förändringar på språkdragsnivå ställs vi inför den traditionella distink-
tionen mellan sådana som är av intern karaktär och sådana som kan tillskrivas kontakt 
med andra varieteter och i det här fallet främst det svenska standardspråket.2  Även på 
denna punkt ger Levander intressant information som kan tillföra oss ökad kunskap 
beträffande sådana frågeställningar. Mot bakgrund av ett för Åsen något så när karakte- 
ristiskt normalspråk, »som talas av medelålders personer i de gårdar, där härstam- 
ningen är fullkomligt ren och där man ej kommit i alltför mycken beröring med 
'utbysfolk'» (s. 40), koncentrerar sig Levander i denna uppsats på alla de olika diver- 
genser som ändå förekommer och som han endast i mindre grad vill förklara som 
påverkan från standardspråket. Sålunda finner han att detta allmänsvenska inflytande 
inte alls visar sig i ljudläran, är ytterst obetydligt inom ordböjning och syntax men 
desto starkare inom ordförrådet (s. 42). 

Utvecklingsriktningen är att de för dialekten särpräglade orden försvinner och 
ersätts av standardspråkets eller, som Levander påpekar, av de ord man möter på ett 
nordsvenskt eller snarare nordskandinaviskt dialektområde (s. 53 f.). Det intressanta är 
att på så sätt ord med mera begränsad räckvidd fått ge vika för ord som används inom 
ett större område. Vid den under senare delen av 1900-talet accelererande dialektutjäm-
ningen har en liknande tendens även visat sig vad gäller andra språkliga nivåer, t.ex. 
inom ljudläran (se t.ex. Thelander 1992 med ytterligare referenser). 

Intressant är även Levanders analys av hur sådana nyutvecklingar inom Åsenmålet 
växt fram. Han tonar i detta sammanhang ned exempelvis skolans betydelse. Däremot 
framhäver han männens »vinterlånga samvaro i timmerkojorna med skogsarbetare från 
olika landskap, framför allt värmländingar» (s. 42). Återigen är Levanders syn på hur 
språk i kontakt påverkar varandra insiktsfull och den delas förstås helt av författaren till 
den här uppsatsen: det är främst genom kontakter på individplanet i nära social sam-
varo som språk påverkar varandra. 

Däremot är det mera tveksamt om Levander har rätt i sitt antagande att den främ-
mande påverkan på Åsenmålet som hittills beskrivits också är ett direkt hot mot målet i 
sig och att det »om en eller annan mansålder måste ha gått sin undergång till mötes» 
(s. 41). Förändringar inom ordförrådet är ändå på det hela taget ytliga fenomen och för 
övrigt fortsatte målet att i allt väsentligt vara mål, artskilt från det svenska standard- 
språket. Även om Levander talar om att »hela den gamla bondekulturen ligger i döds-
ryckningarna» (s. 53), var det dåförtiden ännu bara fråga om en viss uppluckring av ett 
äldre mönster med tämligen ytliga kontakter med omvärlden. Det ledde också till att 
det främmande inflytandet på målet blev av ett ytligare slag och endast drabbade vissa 
delar av ordförrådet, medan kärnan, ljud- och formläran, förblev oberörd av sådan 
påverkan. 

2  Vissa företeelser som beskrivs i Levanders artikel kan dock snarast betecknas som dialektkontaktfeno-
men (till följd av något ökad rörlighet över de gamla by- och sockengränserna). Iden här korta framställ-
ningen finns ingen möjlighet att belysa sådana punkter. 
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I vilket fall som helst hade dock kontakterna med världen utanför från senare delen 
av 1800-talet i någon mån vidgat och öppnat de tidigare ändå mera slutna sociala nät-
verken och därmed banat vägen för en viss språklig påverkan. Äldre tiders människor 
hade, trots att de som Levander visar (s. 42) faktiskt varit geografiskt ändå rörligare, 
ännu upprätthållit en distans mot omvärlden som även utgjorde ett hinder för språklig 
påverkan (jfr även vad som sagts ovan beträffande äktenskapsbildningar på Levanders 
tid och en generation tidigare). Under sina säsongvisa arbets- eller rentav tiggarvand-
ringar, som kunde föra dem till så vitt skilda platser som Stockholm, Trondheim och 
Norrbotten, fortsatte de som medlemmar i ett gruppkollektiv att tala sin på främmande 
ort obegripliga dialekt. Och som om detta inte vore tillräckligt: för att ytterligare mar-
kera sin avskildhet uppfann de en särskild slang, det s.k. gråspråket, som karakterisera-
des av exempelvis vissa ord och namn som nyskapades och då kom att bli helt 
avvikande från standardspråkets, Vi har här ett utmärkt exempel på hur själva språket 
avspeglar de sociala nätverksförhållandena inom en grupp och i relation till omgiv- 
ningen. 

Att början av 1900-talet ännu inte innebar någon revolution i förhållande till tidi-
gare mönster kan också demonstreras med hjälp av språket. Barnen fortsatte att sociali-
seras in i bygemenskapen inte bara genom att de fortsatte att använda sig av byns mål 
utan också genom att de med fullständig exakthet fortsatte att behärska det komplice-
rade böjningssystemet. Under själva språktillägnandet i småbarnsåldern kunde de ha 
vissa svårigheter och göra sig skyldiga till hopblandning av former, men Levander fann 
också »att de efter några år regelbundet ha lärt sig att använda samma vidlyftiga flex-
ionssystem som föräldrarna och de äldre syskonen» (s. 50). 

b) Utan främmande inflytande 

Ljudläran kommer nu i centrum för intresset och även här finner vi att det är fråga om 
en grundläggande stabilitet: »De flesta ljuden i Åsenmålet äro ... konstanta, d.v.s. utta-
las lika och användas i samma fall av alla tre generationerna i gårdar med oblandad 
härstamning från Åsen» (s. 46). De skiftningar som ändå förekommer kan heller knap-
past tillskrivas främmande inflytande utan det rör sig snarare om faktorer »som ligga i 
målet självt», för att använda Levanders eget uttryckssätt (s. 43). Genom att studera 
Levanders dokumentation på detta område kan vi med andra ord vinna kunskaper om 
både hur novationer utvecklar sig och hur de sprids inom en språkgemenskap. Utrym-
met medger här att jag som belysande exempel endast kan hänvisa till en av de ljudut-
vecklingar som Levander beskriver, nämligen förändringen av långt och kort o-ljud 
(s. 47 f.). Vad det i mycket kort sammandrag är fråga om är att utvecklingen i Åsen 
kom att skilja sig från andra byar men att det inom Åsen också rör sig om skillnader 
mellan de tre generationerna, och ändå intressantare, mellan olika gårdar. 

Den kedja av förändringar som aktualiseras i detta fall visar att i en viss social 
gemenskap vissa ljud inom ett visst ljudsystem har haft en tendens att börja »glida». 
Inom ramen för den här uppsatsen har jag ingen som helst möjlighet att spekulera i 
orsakerna till detta. Viktigt i sammanhanget är säkert att inte enbart studera ett enskilt 
ljud utan att se detta i relation till andra i systemet. Ändå finns nog en viss nyckfullhet i 
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utvecklingen och detta förklarar varför it ex dalmålsområdet även näraliggande byar 
har kommit att gå skilda vägar och att den starka dialektsplittring som är så utmärkande 
för hela området har kunnat uppstå. Återigen är byn som socialt sammanhållen enhet, 
ofta i motsatsförhållande till andra kringliggande byar, en grundförutsättning för att 
sådana skillnader ska kunna utveckla sig. När en viss språklig företeelse börjat få fot-
fäste inom en sådan språkgemenskap, kan den lätt spridas och även komma att bli iden-
titetsskapande och gränsmarkerande gentemot omvärlden. Dessa tankegångar ansluter 
sig naturligtvis till den analys av spridningen av novationer som vi finner hos Dahlstedt 
1964 (där även ytterligare referenser ges) och Milroy 1992 (särskilt s. 201-205). 

En observation som Levander gör och som ger ytterligare stöd åt detta synsätt är att 
inom en by, i detta fall Åsen, enstaka gårdar kan verka som små sociala enheter, där vissa 
novationer först får genomslag. I det aktuella fallet gäller detta på ljudlärans område, 
men han visar också att liknande företeelser finns inom såväl formlära (s. 50 f.) som ord-
förråd (s. 44 f.). I det senare fallet kan genom en medveten kreativitet nyutvecklingar 
komma till stånd inom en enskild familjekrets i en viss bestämd gård. Väl att märka är att 
gårdarna på den tiden normalt var folkrika och även omfattade flera generationer. På så 
sätt kunde gårdarna, som Levander visar, i många fall bli språkligt mera homogena än de 
olika generationerna i byn. Det är förstås i detta perspektiv som vi ska se den ofta gjorda 
observationen att språldiga skillnader inte är någon ovanlighet ens inom ett och samma 
byområde i övre Dalarna (se t.ex. Levander 1925:28 f., Bergfors 1994). 

Ändå kunde vad avser en del språkdrag divergenserna inom byn också vara genera-
tionsskiljande; det gäller både den tidigare nämnda »moderniseringen» av ordförrådet 
och en del utvecklingar inom ljudläran (t.ex. uttalet av /-ljudet, s. 48 f.). Invånarna i 
Åsen var väl medvetna om sådana skillnader liksom de säkert också var väl medvetna 
om de mest markanta skillnaderna mellan målet i Åsen och andra älvdalsbyar. I alla 
dessa fall ledde sådana motsättningar mellan in- och utgrupp till en ömsesidigt negativ 
och kritiserande inställning; för att ta ett exempel: redan gen. II i Åsen hade upphört att 
använda ett visst tjockt 1-ljud, och »detta de äldre Åsenbornas uttal utgör alltid en källa 
till löje och hånfull efterhärmning både för de yngre Åsenborna och för övriga byars 
invånare» (s. 48 f.). Rent allmänt fann Levander att de unga hånade de gamla för att de 
talade så »klumpigt och fult», medan de gamla klagade över att ungdomarna höll på att 
glömma de äldres språk (s. 46). 

När det gäller novationer som spred sig inom byn och kunde utveckla sig till att 
markera samhörighet inom denna gemenskap men samtidigt splittring inom ett något 
större område, kan vi tänka oss att det var just sådana drag som blev livskraftiga som 
ungefär samtidigt växte fram i flera gårdar. Detta kan i så fall jämföras med senare 
tiders dialektutjämning, där, som redan påpekats, företeelser som är gemensamma för 
ett större område tenderar att överleva. 

Slutord 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de gamla storbyarna i dalmålsområdet, som 
karakteriserades av starka sammanhållande band, i sin tur bestod av mindre enheter 
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som de enskilda gårdarna, där de sociala nätverken var särskilt täta, och att dessa olika 
gruppbildningar också kom att manifesteras på det språkliga planet. Omvänt innebär 
detta också att lätt observerbara språkliga novationer även kunde komma att fungera 
som gruppskiljande markörer. I ett vidare historiskt perspektiv får vi föreställa oss att 
den unika dialektsplittringen i dalmålsområdet hade utvecklat sig på motsvarande sätt. 
Förutom att på så sätt en geografisk differentiering växte fram, antyder Levanders 
beskrivning av förhållandena i Åsen i början av 1900-talet, att redan då en mera sofisti-
kerad språklig variation förekom, där individen genom att använda olika språkdrag 
kunde presentera sig som älvdaling, Åsenbo, boende i den eller den gården, ung eller 
gammal, man eller kvinna (de tidigare nämnda nyskapelserna inom ordförrådet anser 
Levander vara en speciellt kvinnlig företeelse). På så sätt agerar redan i detta äldre på 
det hela taget homogena bondesamhälle en och samma individ i olika roller, som även 
signaleras genom olika språkliga markörer. Samtidigt finns också ett visst utrymme för 
individen att framhäva sin egen individualitet, vilket Levander visar särskilt i det 
avsnitt där han just behandlar »individuella anomalier» (s. 58 f.). Som vi tidigare sett, 
talar han ju också om »en mängd individualspråk, gårdars eller enskilda individers». 

Ett liknande synsätt kommer fram i exempelvis Kotsinas' analys av ungdomsspråk i 
förvandling i Stockholmsområdet (Kotsinas 1994, t.ex. s. 161). De olika språkliga drag 
som på så sätt kommer att markera skilda grupptillhörigheter kan ha olika ursprung 
och bland många tänkbara nyutvecklingar väljs bara ett mindre antal ut och får större 
genomslag. Enligt denna uppfattning föreligger inte längre någon principiell skillnad 
mellan upptagningen och spridningen av företeelser som tillskrivs främmande infly-
tande (kontakt) och sådana som är av »intern» karaktär. För att det ska bli fråga om en 
språklig förändring krävs i båda fallen att det aktuella språkdraget får en i vid mening 
social innebörd. 

Vad gäller förändringar på språkartsnivå har jag i den här uppsatsen kunnat göra en 
direkt jämförelse i verklig tid (se Chambers & Trudgill 1980:163-165), baserad på 
dokumentation från början och slutet av 1900-talet. För att motsvarande jämförelse på 
språ'kdragsnivå ska kunna komma till stånd krävs tillgång till moderna data från Åsen 
och dalmålsområdet över huvud taget, som sedan kan ställas mot de uppgifter som 
Levander lämnar i sin artikel från 1909. Ett sådant projekt har redan påbörjats. I stället 
för material som samlats in genom direkta observationer, som i Levanders fall, förelig-
ger nu bandade intervjuer med ca 25 timmars tal som representerar tre olika generatio-
ner i olika byar i Älvdalen. Som tidigare framhävts, har senare delen av 1900-talet 
inneburit en genomgripande samhällsomvandling, som i sin tur lett till genomgripande 
förändringar i de sociala nätverken där individen agerar. Detta har fört med sig föränd-
ringar på språ'kartsnivå som saknar motstycke tidigare i historien. Ett omfattande 
språkbyte har blivit följden, och i förlängningen kan detta leda till språkdöd, eller för 
övre Dalarnas del, om man så vill, dialektdöd. I ett sådant skede med intensiva kontak-
ter med andra språkliga varieteter, främst standardspråket, kan vi även vänta oss att 
bland dem som ännu talar mål, och då kanhända främst bland yngre personer, föränd-
ringar på språ'kdragsnivå är starkt framträdande. Hypotesen är att förutom ordförrådet 
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även andra språkliga nivåer som formlära och syntax drabbas. Detta antagande kom-
mer nu att testas på föreliggande material. 
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Gustaf Ericsson från Härad 
En presentation 

Av Magdalena Hellquist, Uppsala 

Häromdagen ringde en person från Strengnäs Tidning till ULMA och bad att få tala 
med en Gustaf Ericsson, som hade givit ut några sockenbeskrivningar. Eftersom Ingrid 
som svarar i arkivets telefon är en diplomatisk dam, lär hon ha svarat, att det ställde sig 
lite svårt. Hade hon varit förberedd, hade hon kunnat säga att i år (1994) är det 100 år 
sedan han gick bort och att de beskrivningar som efterfrågades hade givits ut som en 
liten minnesskrift. Man kan kanske erinra om, att när man på 1930-talet började fråga 
efter Gustaf Ericsson i hans födelsesocken, då kände ingen till honom, men när man 
kom på att det var »Käcken» som söktes, sade man »jasså den ...» 

Härads socken ligger i norra Sörmland, en knapp mil väster om Strängnäs, i huvud-
sak söder om E3. Häradsgrillen brukar vara bekant, strax norr om Härads kyrka. Idag 
går den nya motorvägen och Mälarbanan tvärs över och igenom Härads forntid, som 
således har blottats och undersökts men även utplånats. Därvid försvann även soldat-
torpet Blom(ster)stugan bakom grillen, Ericssons födelsehem. Socknen är som på 
Ericssons tid skogig och snårig, småbergig och med vindlande grusvägar. Av åkermar-
ken på sluttningen mot Mälaren äger och ägde Näsbyholm stora delar, Lindholm och 
Åkers styckebruk hade stora innehav i socknen. Men Härad präglas huvudsakligen av 
småbruk och skog, soldater (12 soldattorp), torpare och backstusittare. 

När Per Gustaf Ericsson föddes 1820 hade hans far, soldaten nr 77 Eric Käck, nyss 
tagit avsked på grund av sjuklighet. Han hade farit illa i ryska kriget och hade suttit i 
fångenskap i S:t Petersburg. Så småningom fick han en tjänst som kyrkvakt och org-
trampare i Härads kyrka med bidrag till skor ur kyrkokassan. 

Vad fanns för förutsättningar för Per Gustaf att bli något annat än vallpojke, dräng 
och möjligen torpare? Egentligen inga. 

Men hans läsbegåvning och energi uppmärksammades vid husförhören. Tack vare 
en klarsynt kyrkoherde och en välvillig församling fick den 12-årige Gustaf medel att 
bevista Strängnäs apologistskola. Det blev fyra terminer med svält och allmän fattig-
dom, under vilka han likväl utmärkte sig för flit och kunskaper. Därefter ansågs han 
lämplig som skräddar- eller skomakarlärling, men som Ericsson långt senare skrev i sin 
självbiografi: N blir allti liksom lite hög i själa när n ha vari me så mykke så n ha p-ssä 
på gymnasijknuten. 
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Han begav sig till Eskilstuna och gick bl.a. i guldsmedslära. Därav hans titel metall-
arbetare. Som bössmed och finmekaniker vandrade han runt i bygderna, tjänade pengar 
på småarbeten, lyssnade, tog reda på, tog hand om, snokade upp och tecknade upp. Om 
nätterna hemma på torpet skrev han rent så att hans småflickor inte kunde sova för hans 
raspande penna. 

Yrkeskunnandet kom honom väl till pass även i uppgiften som ombud för sex sock-
nar åt Södermanlands fornminnesförening (SFF). Han hade t.o.m. material samlat 
redan innan föreningen grundades 1860. Han kunde som få andra finna de trollmedel 
som stoppats i bösstocken för att hindra förgöring. Realistisk, praktisk och mångkun-
nig genomskådade han vidskepelse: rök det in, behövde man inte flytta hela stugan för 
att behaga de underjordiska, utan det räckte med att ändra lodplanet i rökgången. Han 
trodde inte att småbarnens »ettersmol» (skabb) berodde på överflöd av elaka vätskor 
utan på smuts och vanskötsel, och maran som red människan nattetid var snarast följ-
den av en kraftig kvällsmåltid. Ericsson tillskrevs till slut förmåga att betvinga onda 
andar och att själv besitta kunskap i trolldom. Man var rädd för honom och tyckte sam-
tidigt att han var alldeles galen som samlade gammalt skräp, som ingen ville ha och 
skrev upp allt gammalt »slcrok» (Ericssons form). Han måste ha haft en enastående 
kunskap om trakten och en otrolig energi att leta upp meddelare och att fullständiga 
sina uppteckningar. Hur ofta står det inte i marginalerna »formeln skall nog uppletas — 
kanske framdeles? — det återstår ännu många formler som man vet att personer verkli-
gen kan — tålamod!» 

Två exempel på Ericssons upptecknade trollformler, först en mot s.k. fulslag (en svår 
och smärtsam inflammation, oftast i fingrarna): Qväsa går sig vägen fram /så mötte 
hon Oden / Hvart skall du gå? /Jag skall gå stad å röka kött och bryta ben / Under 
både stockar och stenar / Skall ingen mig förmena /1 den skog där ingen bor / Och i 
den sjö där ingen ror / I hel. treenighetens namn, Amen! 

Så en med minnen från katolsk tid, mot ormhugg: Jungfru Maria gick sig i gräset! 
Då fick hon höra hur det fräste/Jungfru Maria löste af sig sitt strumpeband / Och 
bandt om ormens hufvud så det inte skulle svida /Aldrig svida, 1 Jesu namn. Amen. 

Varifrån fick GE sitt intresse för kulturhistoria och dialekt? Förmodligen var det 
ursprungligen en pojkdröm, född ur läsning av svensk historia, en pojkvurm för runste-
nar, stenyxor och andra fornfynd. Men han råkade födas in i en våg av nationalism, 
som medförde bl.a. fornminnes- och landsmålsföreningarnas tillkomst, Skansens, His-
toriska museets och Nordiska museets framväxt. 

Mitten av 1800-talet var en expansiv tid, i mångt omvälvande: laga skifte som löste 
upp byarna, skråväsende och små bruk försvann. Järnvägar, maskiner, folkskolestadga 
— landet förändrades i grund. Fornminnesföreningarna såg sitt arbete som en rädd-
ningsaktion. Här gick hela det gamla Agrarsverige i graven. Vad man bevittnade var de 
sista spillrorna av såväl folkkultur som dialekt. Men den döende kulturen var ett 
utflöde av det sant nationella, sade man, det var ett visst skaplynne som bestämde en 
nations utveckling; det var »folkets egendomliga natur» som skulle uppsökas och för- 
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klaras för att en nation skulle nå självkännedom. Och det var allmogen som var folk-
grunden. 

Det var till folkgrunden Gustaf Ericsson hörde. Men det är symptomatiskt att av 
SFF:s 330 första medlemmar var sju lantbrukare och en metallarbetare. Resten var kyr-
kans, skolans och godsens män. De som han skulle samarbeta med var lärda män med 
skolbildning, ofta akademisk. År 1890 skrev Ericsson i ett brev att hans sam-
hällsställning ju borde ha hållit honom tillbaka från inblandning i de lärdes värld, men 
»fosterlandskärleken, hågen för svenska historien och svenska språket hava ropat kom! 
stanna! verka vad du kan!» 

Ju äldre han blev, desto uppenbarare blev det för honom, att han som sprungit ur 
folkdjupet hade en kunskap och en förmåga att nå andra i samma folkgrund som de 
lärde aldrig kunde få. Samtidigt klarnar en insikt om att hans bristande skolbildning är 
ett stort hinder. Medvetandet om överlägsenhet å ena sidan och total underlägsenhet å 
den andra växer inom honom, tills han förbittras av fiendskap mot dem som han skulle 
samarbeta med och till slut förtvivlat skriver att hans liv varit meningslöst. Han säger 
att Rietz och Aminson förvanskat hans material, han känner sig motarbetad, föraktad, 
avvisad. Komprimerat: SFF:s representant har inte en rock att sätta på sig till årsmötet 
och uteblir. 

Ericsson satt dock inte intellektuellt isolerad på sitt torp Eriksberg. Han hade en för-
vånansvärd kännedom om dåtida litteratur, han läste Lundells tidskrift Nyare bidrag till 
kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif och följde med i stavningsde-
battema. Han blev dock aldrig konsekvent i sina skrivningar, varför det är svårt att få 
grepp om hans rikssvenska. 

Hans handstil är i regel inte svårläst, i renskrifterna t.o.m. lättläst, men ordsluten är 
ofta kryptiska. Ericssons handskrifter är således inte att rekommendera om det gäller 
studiet av t.ex. svaga maskuliner eller striden mellan -nel-na i best. pl. När Ericsson 
fick läsa Lundells landsmålsalfabet (1879) utbrister han: »Mycket myror och av många 
slag har jag förut uti min skalle men ännu mera fick jag efter läsningen av lands-
målsföreningarnas tidskrift. — Jag inser nu min oförmåga att nöjaktigt skriva i lands-
mål.» Men t.o.m. G. 0. HyMn-Cavallius hesiterade: »Jag fruktar att jag skall sakna 
tålamod att studera å nyo edra lärda termer med avljud och inljud och vad f-ai allt det 
heter» (brev till C. Säve 1850). Ericsson använder grov ljudbeteckning i sina uppteck-
ningar på dialekt, både när det gäller enstaka dialektord i en beskrivning och i hela 
folklivsberättelser. 	 • 

Däremot har Ericsson återgivit talspråket i dess helhet på ett sätt som verkar genuint 
t.ex. i den ofullbordade teaterpjäsen Frieriet: 

Mor Maja: Vet du far, hva ja ha tänkt? 
Fader Frans: Nej! Hur ska ja kunna vetä de? 
Mor Maja: Jo vett du! Vårän Anders Mike ha nu gått å stutä så länge så de går aldri 
väl, te sist. Han ä nu snart sina 40 år, teminstone över 30, å du vet fell vi kan inte levä 
te evig ti vi heller å de vure ti på nu han skulle ta ve å försökä sej på egen hand. Men si 
han skulle '1 han som andrä jiftä sej, förstås, menär ja — vi bör fell tänkä på att inte 
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hemmane å di arä smulo vi ha karvä ihop inte ska stå för hi ha å kommä i opartislcä 
händer. De vure ju ett stort härrans spettakel om släkta skulle dö ut. Å vi vet för resten 
inte vi heller vem ska si öss te goä på gamlä dan dej å mej, förstås. 
(Scen 1, Första händelsen.) 

Gustaf Ericsson har lämnat efter sig en enorm skatt av enskilda ord (med böj-
ningsformer), uttryck, ordspråk, stående talesätt. I ULMA förvaras 7 000 sidor upp-
teckningar, de flesta i folio, och det finns tusentals sidor värdefulla renskrifter, 
huvudsakligen i Vitterhetsakademien. De 7 000 består av: 996 s. ordlistor, 980 s. mate-
riell kultur, 142 s. seder och bruk, 718 s. folktro, 1558 s. sägner och sagor, 1460 s. 
visor, 676 s. folklekar, 489 s. ordspråk och gåtor. Gör om det med sju barn att försörja 
på ett magert torp! 

Dialekten i Härad och kringliggande socknar tillhör ett område med växlande for-
mer p.g.a. inflytelse från olika håll; språkstudiet befann sig om inte i sin linda så i 
gåstolen. Vad har man då att begära av Gustaf Ericsson? 

Ericsson är hederlig i sina uppteckningar. Om uttalet av ett och samma ord är olika 
i olika socknar, om en gåta finns i flera varianter, om ett ord är speciellt för en socken, 
då meddelar han det. För att vara säker om vad han nedtecknar, tar han, ofta reda på 
födelseorten även för meddelarens far och mor. 

Här ett exempel på hans gåtor jämte hans notis till den: Firrn i firra' å firra' i vrå / 
Firrn i firra' å firrn te gå / Firr firr sad' firrn i firra. Observera att smörkärna i gåtan 
kallas förfirrrz här, men fenn i Österhaninge, anmärker Ericsson. På annat ställe: hästen 
kallas pik i Länna även i vardagslag. — Det förekommer att en besvärjelse eller en gåta 
meddelas på riksspråk, ej på dialekt som väntat, men Ericsson påpekar det anmärk-
ningsvärda: meddelaren »talar den råaste bondsvenska men vid läsningen av [detta] 
yppades i talet en tillgjord förnämhet. ...» Den uppmärksamheten har inte lektor Amin-
son, som i Bidrag tillåter sig att översätta Ericssons rikssvenska gåtor till dialekt, ett 
tilltag som dock inte var ovanligt vid denna tid. Kommer det från folket så skall det 
vara dialekt, tycks man ha resonerat. 

I sin noggrannhet ger Ericsson viktiga smånotiser i de mest skilda ämnen, t.ex. om 
striden mellan du och ni: »Vill du inte heta du så får du heta dudu — NI, sa bonden åt 
sin märr — Bättre ett gott du än ett falskt ni, ett ordspråk med kommentaren Du-ordet 
har förr varit allmännare brukat bland folket än som nu är fallet — Rocken och hatten 
vill ha titeln som tilltalsord» heter det på 1870-talet. 

»Nalle, vill du ha nötter?» är enligt Ericsson en hotelse om »fiathase», dvs. 'örfil' 
(ehuru flathase vanligen avser 'plattfot'). Men uttrycket återfinns i Fredmans epistel nr 
33 och har tolkats som riktat till en riktig björn. Vad betyder då uttrycket egentligen? 

Inte sällan diskuterar han ords etymologi, t.ex. gänkä v., som han för till gå, medan 
de lärde i Uppsala säger att det hör till jämka, varefter Ericsson motvilligt för in jänkii 
dej åv, 'avlägsna dej' i ordlistan. Men hur skall han då skriva och förklara gänkä s., »en 
dans där man mera hoppar än går»? 

Ordet sundfläder används bara om tre fjädrar som man tar under vingen på en skju-
ten fågel, doppar i blod och lägger bland förladdningen i bössan. Det är »nog dunkelt», 
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säger Ericsson, men torde ha släkttycke med sundbälg 'simblåsa hos fisk'. Sund 'sim-
ning' är känt, men inte ens SAOBArkiv har sund(s)fläder. 

Han är full av målande uttryck: en uppstudsig pojkvasker kan bli utstruken ur karl-
fatet och inskriven i kattkoppen. 

Han ger en mångfald exempel på slangord som hämtats ur dialekterna, t.ex. smack, 
mucka, glunka. 

Han förklarar uttryck med små kulturhistoriska uppsatser: dricka över kronans 
mynt handlar om tvångsutskrivning av krigsfolk som lurades med mynt i supen — kap-
pan har fulli i gali kittil om den som förfelat sin bestämmelse, men ursprungligen om 
den som slarvat så att han missat den grå djälcnekappa som fick bäras av läroverkets 
gymnasister — kryckbrev, »de ha hoppa lårbene åv sej», dvs. det har lyst för ett fästfolk, 
vilket förklarar t.ex. den förr icke ovanliga gåvan käpp och krycka, ibland som eleganta 
miniatyrer, till ett lysningspar. 

J. A. Lundell använde en gång rubriken »Språket som konst» i Svenska landsmål. 
Såvitt jag kan se, var Gustaf Ericsson före Lundell i att inse vikten av att uppteckna 
språket som konst, även när det inte var konventionellt rumsrent. Hans hederlighet 
förde honom i strid även med sig själv; det blev en del överhoppade bokstäver och små 
streck ibland. Han får bekymmer med förklaringar i ordlistan till Vitterhetsakademien: 
»Svårigheten att få vetenskapliga benämningar på här folknamngivna naturalier har ej 
kunnat övervinnas.» Aminson stryker i hans manus och markerar när det tycks honom 
för grovt med ett Weg! i kanten. Ericsson försvarar sig med att »dylika uttryck intaga 
ett framstående rum i folkkaraktären». 

Framför allt i renskrifterna till Vitterhetsakademien händer det att Ericsson stramar 
åt sin talspråkliga stil och för in ett mera intetsägande uttryck, t.ex. från 14åring till 
fullvuxen, ursprungligen från trilortahög till goliat. Men i det stora hela är han sig själv 
även här och censurerar inte. 

De lärda herrarna i sina salonger kommer fram till att det inte är förfädernas råhet 
utan deras skarpsinne som skall spåras, och följaktligen utgallras allt som tycks grovt 
och plumpt, bl.a. 1600-talets gåtor, som ansågs tillhöra en yngre epok av tilltagande 
förfall. Jämför Ericssons gåta Fyra filinker, fem hornhakur på var filink, två mushöl, ett 
feshöl å ett feshölskaft och varianten Fyrä pikkelinker, fem holinörkur på varje pikke-
link, nåra mushår å ett mushölskaft, med vad Aminson låter trycka: Fyra spelevinker, 
fem krafsur på var spelevink, två hål å ett skaft. 

Det var två världar som möttes, men de talade inte samma språk. Hur skulle det 
kunna bli annat än missförstånd och ovänskap. Förfalskat och korrupt i Bidrag om än i 
ovist nit, och en ordlista som är mera Aminsons än Ericssons. Ericssons ordlista, stor-
verket som han ännu på den sista sjukbädden drömde om att fullfölja, hans sorgebarn 
och hans skötebarn, skall den någonsin bli vad han önskade? 

Heder åt Gustaf Ericsson och frid över hans minne. 
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Genitiven och dess förvandlingar 
Av Lars Huld6n, Helsingfors 

Valet av ämne för mitt bidrag till dialektologkonferensens program har att göra med en 
ouppklarad punkt i andra delen av mitt arbete Verbböjningen i Österbottens svenska 
folkmål (1959), som jag skall återkomma till. Ett alternativ hade varit att ta till behand-
ling dialekternas stilistik, ett ämne som kunde vara värt en hel konferens, eftersom det 
hittills endast i obetydlig utsträckning har varit föremål för intresse från dialektologer-
nas sida. Margareta Källskogs föredrag 1  vid konferensen med dess uppländska dialekt-
prov gav ökad stimulans åt tanken på forskning i folklig berättarstil. 

Att genitiven är ett alltför stort ämne för ett enda föredrag är jag smärtsamt medve-
ten om, men jag får försöka att göra det minsta möjliga av det, och hoppas att mina 
åhörare när jag kommer till slut skall kunna medge att jag har lyckats. 

I en ofta citerad artikel, »Zum Schwund des Genitivs» (1956), betecknar Erik 
Wellander med stark empati genitivens utveckling i de germanska språken som »ein 
tragisches Schicksal», ett tragiskt öde. Man kan tala om en familjetragedi, eftersom en 
rad olika ändelser inom olika stamtyper har behandlats på samma omilda sätt av språk-
historien. Det är knappast nödvändigt att i detta sällskap repetera fornsvenskans upp-
sättning av former för genitiven. De flesta är borta i vanligt språk. Och -s har tagit över 
som allmän ändelse för genitiv. 

Men genitivens öde i svenska riksspråket och de flesta dialekter är inte fullt lika tra-
giskt som dativens och i den nordsvenska dialektvärlden möjligen nominativens. Då 
utvecklingen vad genitiven beträffar inte har gått lika radikalt fram i svenskan som i 
vissa andra språk, menar Wellander i sin artikel, att man genom att studera situationen i 
svenskan kan dra vissa slutsatser av allmänt intresse. 

Diskussionen ger slutsatserna. Wellander tror inte att svårigheten att behärska batte-
riet av ändelser har varit någon avgörande faktor i utvecklingen. Har det fungerat under 
något årtusende kunde det väl ha fungerat in till våra dar. Inte heller anser han att en 
utvidgning av genitivens användningsområde har gjort den mindre tillgripbar. Den 
verkliga orsaken till att genitiven har börjat undvikas i svenskan är, anser han, att den 
fasta ordföljden, som språket lagt sig till med, har medfört tunga konstruktioner med 

i På grund av Margareta Källskogs tragiska bortgång i samband med Estoniakatastrofen den 28 septem-
ber 1994 är hennes föredrag inte medtaget i denna volym. 
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dubbla genitiver m.m. som man så har börjat ersätta med prepositionskonstruktioner 
eller på annat sätt. »Die unschöne und unbequeme Verbindung Dr B. har räddat hans 
båda barns liv, som hade difteri wird durch die geschmeidigere ... räddat livet på hans 
båda barn, som hade difteri ersetzt.» 

Wellander talar om svenska riksspråket utan att göra någon klar skillnad mellan tal 
och skrift. Dialekterna berörs inte alls. Han betonar också med allt skäl att en bredare 
undersökning antagligen skulle visa, att genitivens utveckling är en komplicerad pro-
cess med olika förutsättningar i olika språk vid olika tider. Han vill undvika föreställ-
ningen att genitivens inskränkta funktion bara är en följd av den utveckling från 
syntetisk till analytisk språktyp som har försiggått i många europeiska språk. 

Orsakerna till genitivens tillbakagång har diskuterats av många andra. Bl.a. finner 
vi ett kortfattat referat av diskussionen i Antti J. Pitkänens doktorsavhandling (1979) 
om binominala genitiviska hypotagmer. Och Margareta Källskog har i sin avhandling 
om Överkalixmålet (1992) rätt utförligt gått in på genitiven och dess ersättningar. 

I ett försök att bestämma genitivens grundbetydelse har Benny Brodda (1976) fram-
hållit att genitivattribut i regel refererar till den viktigaste parten (principativet) i förhål- 
lande till huvudordets referent, vilket ibland kan vara mindre ändamålsenligt och 
motivera en omskrivning med prepositionsattribut, där alltså huvudordet kommer först 
i tankeflödet. Brodda är noga med att hålla i sär djupkasus och ytkasus, ett synsätt som 
han har ärvt från Adolf Noreen i femte bandet av Vårt språk, fast Noreen talar om sta-
tus och kasus. För min del vill jag också hålla fast vid att genitiven är en formkategori, 
som fungerar som uttryck för olika semantiska kategorier. Det har inte alltid skett i lit-
teraturen, och det är inte alldeles enkelt att konsekvent tillämpa betraktelsesättet. 

Vi kan härmed gå in på situationen i dialekterna. Hos författarna till tidiga dialekt-
monografier väckte kasusläran inte särskilt stort intresse. Det fanns inte heller alla 
gånger så mycket kasusböjning att intressera sig för. »Der seltene Gebrauch des Geni- 
tivs wird in Betreff der meisten nordischen Dialecte hervorgehoben», konstaterar redan 
Freudenthal i sin doktorsavhandling Ueber den Närpesdialect (1878). I samma författa- 
res monografi Vöråmålet (1889) heter det: »Substantiven i Vöråmålet äga af kasusfor-
merna i behåll endast nominativus sing. och plur. samt genitivus sing. och plur., 
hvilken bildas genom tillägg af ändelsen -s, men oftare omskrifves med preposition 
eller undvikes genom sammansättning» (s. 49). Därefter hänvisas till Närpesmonogra-
fin, där också ändelseutvecklingen diskuteras, vilket jag återkommer till. 

Jämförelsevis något utförligare är Herman Vendell i sin presentation av Pedersöre-
Purmomålet (1892) på tal om kasus: »Endast nominativus i pluralis samt genitivus i 
sing. o. plur. utmärkas med skilda ändelser. Genitiven förekommer jämförelsevis sällan 
och bildas blott af nomina propria i sing. och af appellativs suffigerade form i sg. o. 
plur. Därvid gäller följande regel: msk. nom, pr. antaga -as, t.ex. kaalas, iisakas, jako-
pas, knuutas, anndäsas, likaså sg. af appell., som utmärka personer, t.ex. proostas 
'prostens', kyrkväädas 'kyrkovärdens'. Rö. utgöres ändelsen af -s, t.ex. gubbis 'gub-
bens', gubbas 'gubbarnas', härrns 'herrens', flikkus 'flickans', pl. flikkunas, soknes 
'socknens, bönndres 'böndernas' o.s.v. Feminina släktskapsord och namn tillfoga stun-
dom -sas; t.ex. fiiusas Sofias, fasusas fasterns o.s.v.» (175 f.). Det sista exemplet har 
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Vendell från uttrycket blåå såm fasusas lååri. Med den »suffigerade» formen, ovan, 
avses väl den bestämda. (Spärrad stil i citatet har inte återgivits och landsmålsskriften i 
exemplen har förenklats, liksom över huvud taget i uppsatsen.) 

De ovanstående exemplen ur äldre monografier kan räcka till. Att jag har valt dem 
från Österbotten torde knappast behöva någon särskild förklaring. 

Substantivböjningen inom ett par större svenska dialektområden har behandlats av 
Seth Larsson, Västerbotten (1929), och Olav Ahlbäck, det svenska Finland (1946). I de 
arbetena är det huvudsakligen fråga om böjningen i numerus och species, rätt lite om 
kasusböjning. Olav Ahlbäck säger i sin inledning bl.a.: »I de nutida finl.sv. dial. använ-
des genitiven ännu i vissa fall men för övrigt är kasusböjningen avskaffad. Frågan om 
kasusböjningens upplösning är sålunda ett rent historiskt problem utan anknytning i 
dialekternas nuvarande skapnad och har av denna orsak icke upptagits till dryftning. 
Genitiven förekommer liksom i rikstalspråket i huvudsak blott hos ord som beteckna 
personer och är i första rummet av intresse för syntaxen. Den har därför förbigåtts i 
denna avhandling» (s. 2). 

Seth Larsson ägnar halvannan sida åt genitiven i Västerbottensdialekterna. Den 
förekommer efter preposition (till marknads), i sammansättningar samt »vid tillnamn 
och yrkesnamn för att beteckna någons gårdsfolk» (Nordströms äro borta). Larsson 
förtecknar också en raritet, där dativändelsen följs av -s: pajkoms 'pojkens'. I vanliga 
fall får »genitivbegreppet» något av följande fyra uttryck: 1) sammansättning, 2) pre-
positionsuttryck (fodret åt korna), 3) efterställning av ord som uttrycker ägaren (skon 
pojken eller skon hans Nicke), 4) dativ (boka prästum).. 

Vi närmar oss den nyare forskningen. Jag nämnde redan Antti J. Pitkänens avhand-
ling, som bl.a. visar att genitiven alls inte är så ovanlig i skrift och riksspråkligt tal som 
man velat hävda och alldeles särskilt inte om alla »genitiviska» uttryck beaktas. 

En grundlig granskning får »genitivbegreppet» i Margareta Källskogs avhandling 
om Överkalixmålet (s. 140 if.). Hon finner att bilden av genitivbruket i de svenska dia-
lekterna skiljer sig från rikstalspråkets i det att s-genitiven i dialekterna säkerligen är 
mindre allmän, om än en levande form. Vanligast är den i stelnade uttryck (till skogs) 
och för att beteckna »någons gård, hem eller husfolk». S.k. possessiv genitiv och parti-
tiv genitiv kan i Överkalixmålet uttryckas med prepositioner. Genitiv vid egennamn 
uttrycks med »prepropriellt» hans, hennes eller proklitiska dativformer av pronomen. 

Intrycket att genitivformer är ovanliga i svenska dialekter är säkerligen riktigt. Men 
det betyder inte att de helt har fallit ur bruk. De förekommer fortfarande i någon mån 
som medvetet brukade grammatiska morfem. Jag har inte kontrollerat genitivfrekven-
sen i några större mängder transkriberad dialektal text. Sju stickprov från inspelningar i 
Österbotten 1952 och tidigare, alla på ungefär 1000 löpord (i Forskningscentralen för 
de inhemska språken, Svenska avdelningen, Helsingfors), gav inte många belägg, men 
huvudtyperna, de som har skymtat i det föregående, fanns representerade. Jag har 
sedan lagt till ytterligare exempel ur samlingarna eller ur minnet. Nio typer kan upp-
ställas: 
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Efter prepositionen till: till skogs, till gårds, till gästabuds (bröllop), begravnings, 
främmands (på besök), till borgas (på kredit), till råds. Nybildningar av det här slaget 
förekommer knappast, utan det är fråga om gamla, stelnade uttryck. 

I förstärkande attribut o. likn.: Aina herrans år, fanes krätjin 'kreaturen som hör fan 
till', fan(e)s bra. 

Gamla dubbelböjda substantiv i bestämd form: stadsens, byssens, gårdsens, gamla 
världsens. 

Tidsuttryck: bittiårs (värman är aldär na bra), seintårs; här kan också nämnas nytt-
åkers 'bröd av den nya skörden'. Hur de också i riksspråket vanliga och i dialekterna 
ofta med -t utvidgade formerna som i vintras(t), våras(t), somras, sommarst, höstas(t), 
aftons(t), morse, morgons(t) m.fl. skall bedömas är väl fortfarande ovisst. Flera teorier 
om uppkomsten har förts fram, såsom en genitiv + tid eller sid. Möjligheten av främ-
mande inflytande får beaktas. Jfr SAOB aftons. 

I uttryck för mått och mängd: famns lång, meters hög, en tvåkilos gädda, tio kilome-
ters spår, himmelshög och vattutät. 

I namn på gårdar, hemman och byar: Jannes, Petas, Lagmans, Basans, Gloms. 
Bebyggelsesuffixet -s med varianter får nedan sin särskilda behandling. 

I gårds- och familjebetecknande attribut till personnamn och ortnamnsled: Granni-
nas Mick, Nyholms Gret, Storåkers kullen. Ortnamn av den sistnämnda typen behand-
las närmare nedan. 

Possessivpronomen (hans, hennes, deras): grannen hans, korna hennes: Possessiva 
pronomen ställs efter huvudordet, om pronomenet inte speciellt betonas. I så fall flyttas 
huvudordet efter pronomenet och står i obestämd form: Hans bok (inte min). I Karleby, 
Nedervetil bibehålles i det senare fallet den bestämda formen: deras pojken. 

Substantiv i genitiv med possessiv eller annan betydelse uppträder mer eller mindre 
nyckfullt: tå åågas å treskas vattne steig (Nedervetil), nyyoodlingsgubbas penga ha 
vunni yvi fiåttmåsa (Nedervetil), i jäddos maga 'i gäddans mage' (Pedersöre). 

Alla de här nio typerna förekom alltså i ett österbottniskt material på 7 000 löpord, fast 
exemplen inte var många. De flesta har viss representation också i svenska rikstalsprå-
ket. 

En genitivtyp som sällan berörs i dialektlitteraturen, däremot ofta i ortnamnslittera-
turen, är den som vi möter i punkt 7, där ett ortnamn bildar förled i ett annat namn. Ivar 
Mo&er kallar dem helsekundärer (Småländska skärgårdsnamn, s. 238), men också 
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andra termer har prövats. Storåkers kullen ligger vid Storåkern. Att huvudleden står i 
bestämd form är ett drag som är utbrett i Finlands svenskbygder och tycks inte heller 
f.ö. vara ovanligt i dialektal miljö. 

Både i Finland och Norrland är det också vanligt att huvudleden i namnkombinatio-
nen har huvudtrycket. Exempel är lätta att finna i Pellijeffs utgåva av norrbottniska ort-
namn eller i Else Britt Lindbloms avhandling om önamn i Luleå skärgård. Jan Nilsson 
vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå har haft vänligheten att sända 
mig ytterligare material. Några exempel: Storåkers ktillan (Munsala), Lillhaga Urget 
(Kronoby), Gåsmyrs kärret (Eckerö) Sanbäcks h& (Umeå), Sandbäck myran (Neder-
kalix). Från Nyland meddelar Gunilla Harling-ICranck att betoningstypen förekommer, 
men tydligen inte, när förleden är ett osammansatt ortnamn. Det är svårt att med led-
ning av uppteckningar få en klar bild av företeelsens utbredning. Accentbeteckningarna 
är inte alltid tydliga i samlingarna. I många fall särskriver upptecknarna namnen, vilket 
kan tolkas så att huvudleden uppbär trycket. Så snart en motsats mellan ortnamn med 
samma huvudled betonas förflyttas trycket till förleden. Frågan om utbredningen av 
sekundärnamn med huvudtryck på efterled i bestämd form skulle kräva en särskild 
utredning. Riksspråket har i motsvarande fall huvudtryck på huvudled i obestämd 
form: Åbo hamn, Stockholms ström osv. Genom tryckfördelningen motverkas det av 
Brodda påpekade förhållandet, att bestämningen har högre rang än huvudordet, genom 
att den syftar på ett allmännare, mera känt, överordnat begrepp. Vid huvudledsbetoning 
råder inget tvivel om vad som är det avsedda, aktuella. 

För att komma något närmare in på frågan om genitivens förvandlingar skall jag 
presentera ett litet lokalt material från Munsala, min egen österbottniska hemtrakt, det 
mesta ur minnets kamrar. 

Starka maskuliner och neutrer får som regel -s som efterleder i förledsbildande ort-
namn: Alehamns sand, Digerbergs liden, Monskogs vägen, Gräsörs skatan. 

Ett ord som träsk skulle i genitiv normalt heta träskes i dialekten, men den formen 
tycks undvikas i kombinationer som de ovanstående. Det heter Storträsk bäcken, men 
däremot Träskesgärd. 

Femininer borde historiskt sett inte få -s i genitiv. Det heter som sig bör Storö ska-
tan, -grundet, -hällan. Fjärrnamnet Kallvik pojkarna, två klippor vid infarten till Kall-
vikens hamn i Lövånger, är i det avseendet regelrätt. Jag har tecknat upp namnet hos en 
säljägare i Replot. Men ordet vik har i Munsala ofta blivit maskulinum, varefter Diger-
viks lötet känts som en naturlig form. Orden gärda och äng är femininer i dialekten, 
men båda har eller har vid sin sida haft de neutrala gärde och änge. Det är därför inte 
överraskande att finna kombinationer som Skogsgärds backen, Nörrängs ladan. 

De svaga substantiven skall ju inte ha s-genitiv, alltså inte heller i namn av det aktu-
ella slaget. De långstaviga skall i Österbotten apokoperas. Namn som Rådd tået (vid 
Råddan), Blomback hagen (vid Blombacken) är alltså helt väntade. 

De kortstaviga tvåstavingarna har däremot i dialekterna fr.o.m. Munsala norrut 
bevarat slutvokalen. Den kvarstår i regel också i ortnamnskombinationer: Källmossa 
berget, Nyhaga ladan, Smugu halsen (vid sundet Smugun). 



166 Lars Huldn 

Kortstaviga starka substantiv med fsv. -a(r) i genitiv sing. och -a i genitiv pluralis 
behåller dessa ändelser i ortnamnskombinationer liksom i appellativiska sammansätt-
ningar, såsom t.ex. i tredje ledet i den lustiga serien Källängen, Källängs rna ren, Käll-
ängsmara gärdan, Källängsmaragärds storstenen. På motsvarande sätt kan också 
Svedi backan, Nyväga torpet betraktas. 

Förlederna i namn som de här är lokaliserande eller anger tillhörighet (adessiv eller 
possessiv status). Namnen på orter flyter naturligt över i benämningar på platser i 
bostaden: Stugu spisen 'spisen i det rum som kallas stugan', Kammar bordet 'bordet i 
kammaren', Kammar birongen 'byrån i kammaren', Döra sängen 'sängen närmast dör-
ren i stugan'. 

»Binominala hypotagmen> som de citerade borde noga taget särskrivas. Jag finner 
detta självklart i fråga om ortnamn. Men de appellativiska kombinationerna med beto-
nad huvudled är bildade enligt samma princip. Det är en väsentlig skillnad mellan fra-
serna Klockan ligger på kammar bordet och Vi behöver ett nytt kammarbord. 

Om man så vill kan man hävda att det är de gamla genitivändelsema som står kvar i 
många av exemplen ovan. Men de är i så fall redundanta och har förvandlats till binde-
vokaler med uttalslättande och ännu i dag mönsterbildande funktion. Motsvarande sta-
tus eller djupkasus, för att anknyta till Brodda, realiseras genom tryckfördelningen i 
hypotagmema. Det är den som har övertagit genitivens gamla roll. 

En av genitivens viktigaste förvandlingar är att den har blivit eller har kommit att 
ingå i bebyggelse- och familjebetecknande suffix. Det är en utveckling som är känd i 
hela det svenska språkområdet från Norrbotten till Skåne. Att ställa familjenamnet i 
genitiv förefaller vara det vanligaste sättet att bilda gårdsnamn i nutida svenska. Sedan 
bruket av familjenamn blev lagstadgat har nybildningar av detta slag tyvärr slagit ut 
otaliga gamla gårdsnatnn. Upptecknarna noterar inte alltid nybildningarna, då de upp-
levs som alltför banala. 

I presentationen av bebyggelsenamnen i Kalix kommun konstaterar Gunnar Pellij-
eff bl.a.: »Talrikast i gruppen genitivnamn är de som bildats till ägarens familjenamn. 
Det är överhuvud den vanligaste typen bland gårdsnamnen» (Ortnamnen i Norrbottens 
län 7, s. 76). Den är också den flyktigaste, fortsätter han, »eftersom i regel gårdarna 
byter namn när de får nya ägare med andra familjenamn». 

I avsnittet om bebyggelsenamnen i Piteå kommenterar Pellijeff typen på ett sätt 
som många säkert är beredda att instämma i: »Man kan också diskutera om sådana 
benämningar egentligen kan betraktas som äkta gårdsnamn. Endast i det fall att famil-
jenamnen fortlever trots att det inte hänför sig till den aktuella ägaren kan vi väl se dem 
som verkliga gårdsnamn» (a.a. 11, s. 38). 

Men genitiven som bebyggelsenamnssuffix är inte någon ung företeelse. Pellijeff 
har från Norrbotten åtskilliga exempel på hundratals år gamla namn av det slaget. 

En punktstudie, som vanligt från min egen dialekt, får bilda bakgrunden till en dis-
kussion av ändelsevariationerna. Genitiv av personnamn bildas i Munsaladialekten 
1994 på följande sätt: 
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1. Genom tillägg av -s till 
för- och tillnamn på svagtonig vokal: Nisses, Lasses, Annas, Marias, Helenas; 

Nybys, Spåras, Storås; 
för- och tillnamn på svagtonig vokal+r, varvid r försvinner: Alvas, Birjäs, Artus, 

Kristäs, Estäs; Viddnäs (till Vidner), Rännas (till Rännar); 
sammansatta och avledda släktnamn (utöver de under b nämnda) med undantag av 

dem som utgår på g, t, (långt) k eller s: Nordmans, Isakssons, Huldbis, Vallins, Lin-
dells, Björkings, Nygårds, Nyviks, Nymarks, Hellströms, Frilunds, Nybergs (Nyybäs), 
Hedvalls. 

2. Genom tillägg av -as till 
alla förnamn utom de i punkt 1 a och b nämnda samt enstaviga tillnamn: Bengtas, 

Larsas, Stigas, Majas, Gwennas, Erikas, Torstenas, Andersas, Bertelas, Tomasas, 
Elisabetas, Maj-Lenas, Ingeborgas, Rakelas; Bergas, Björkas, Broas, Bäckas, Svensas, 
Thorsas; 

sammansatta släktnamn på g, t, långt k och s: Björkskogas, Ahlqvistas, Karlstedtas, 
Högnäsas. 

3. Utan tillägg av ändelse hos tillnamn som Klockars, Snickars. 

Alla dessa genitivformer kan användas som beteckning för familjer och gårdar. Man 
använder förnamnet eller tillnamnet alltefter närhet och bekantskap. 

Långt innan släktnamnen blev obligatoriska benämndes gårdarna ofta eller oftast 
efter innehavaren. Man utgick då vanligen från förnamnet, ibland bestämt av ett faders-
namn eller morsnamn. De hypokoristiska, i dialekten enstaviga namnen får alltid geni-
tiv på -as, liksom en del ursprungligare namnformer: Mattas, Antas, Jeppas (Jakob), 
Johanas, Jakopas. Framför -s försvinner r- såsom ovan är nämnt: Snickas, Skräddas, 
Läras, Måosfas (Morfars). Många personnamn som inte är hypokorismer får i motsats 
till det moderna förhållandet bara -s i gårdsnamn: Gabils, Knuts, Mittjis (Mickel), Mår-
tis, Simos. 

Gårdsnamn kan vara bildade med -s till ägonamn eller andra ortnamn: Nörråkers, 
Nörrgärds, Långgärds, Edes, Holms. Gårdsnamn kan också vara formidentiska med 
ägonamn m.fl.: libränn backen, Myran, Sveden. 

S-formerna hos bebyggelsenamn är sedan länge observerade och diskuterade. De 
fördelar sig på flera åldersskikt och typer. Huvudgrupperna är de relativt unga och 
instabila, som är bildade till släktnamn eller förnamn, och äldre namn avseende gårdar, 
hemman, byar, ofta med betydligt högre ålder. Att skrivtraditionen har varit av bety-
delse för den senare gruppen bör framhållas. 

Innebörden av namnen på -s är plural, dvs, om det finns någon pluralitet att syfta på. 
Gårdsfolket är inbegripet i namnet. Jag citerar Åke Granlund (1965, s. 46): »Den plu-
rala innebörden hos s-former av personnamn och personbeteckningar har troligen varit 
fullt utvecklad åtminstone redan under 1600-talet.» Genitivformen aktualiserar allt 
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som hör samman med den person som åsyftas. Oftast bildas gårdsnamnet till husbon-
dens eller huvudpersonens namn i gården. Men i barnspråk är det inte ovanligt att en 
lekkamrat träder in som skyltbärare: »Får jag gå till Nisses?» Nisse är ett barn men när 
namnet ställs i genitiv innefattar det hans hem, syskon, föräldrar och allt som hör ihop 
med hans hem. 

Ursprungligen krävde prepositionen till genitiv av substantivet. Det är säkert en 
medverkande orsak till att genitiven har standardiserats i så många namn. Man har ofta 
ärende till andras hem. 

Att döma av beläggserier för by- och hemmansnamn (i Finland) är det under 1500-
talet som genitivformer ensamma, utan huvudled, börjar fungera som namn. De passar 
väl ihop med att kasusböjningen vid samma tid närmar sig sin upplösning. 

Det finns ganska många exempel av typen Ingelsbigh 1347, Ingelsby 1558, Ingels 
1569; Douisby 1549, Dowidz 1556. Jfr Hausen, Nylands ortnamn. Men man kan, 
såsom Åke Granlund har påpekat, inte vara säker på om efterleden är lokal och folklig 
eller om den är tillagd av skrivaren för att namnets »fullständighet» syntes viktig. 

Det finns flera bebyggelsenamnssuffix som har härletts från ändelser i genitiv: -s, 
-ans, -ens, -as- -us, -is, -a. Om den sistnämnda pluralitetsbetecknande ändelsen skall 
jag inte säga mycket, eftersom så många andra har diskuterat den. Den representerar ett 
vida spritt namnmode, som är känt också i Finland. I sin undersökning av de plurala 
ortnamnen kommer Börje Tjäder (s. 225) till slutsatsen att det efter bortfallet av pala- 
talt R är nominativen, ackusativen och genitiven som har samverkat vid uppkomsten av 
deras -a. En del österbottniska namn, såsom hemmansnanmen Gärsa och Forsa i Esse, 
som har n-bortfall, identifieras till formen enklast som en inkolentbeteclming i best. 
pluralis. Det finns motsvarande bildningar i -n-dialekter: Harjuxan (f.ö. oklart), Finnan 
'den finska bygden'. 

By- och hemmansnamn på -ans är speciellt vanliga i västra Nyland men förekom-
mer också i södra Österbotten. Åke Granlund (1965) har gjort en specialstudie av den 
västnyländska gruppen. Den har, såsom Granlund visar med många exempel, en slå- 
ende likhet med tillnamnsformer i 1400-talets Stockholm, t.ex. Cristin Skultans, möjl. 
Anders Skultes hustru, Elin Swart(h)ans, enka efter Mickel Swarthe. Efter genomgång 
av namnmaterialet finner Granlund, i anslutning till bl.a. Hultman, »att de västny- 
ländska namnen på -ans såsom grupp äro att förklara som genitiv av person(bi)namn i 
bestämd form singularis» (alltså Skulten, Svarten?). Att så många namn lever kvar i 
formen på -ans får väl tillskrivas skrivtraditionen, som också gett upphov till analogier; 
normalt skall n- falla bort framför -s i den aktuella ställningen (Hultman 1939 § 288). 
Granlund antar att ett stort antal gamla namn på -ans döljer sig bakom de också i 
Nyland långt allmännare formerna på -as. Många av de behandlade namnen har -ans 
bara i skrift. 

Suffixet -as kommenteras redan av Freudenthal i boken om Närpesdialekten 1878. 
Han erinrar om att -a(r) var en vanlig ändelse inom den fornspråkliga substantivböj-
ningen och tänker sig att »-as unter Einfluss des -s der neuschwedischen Schriftsprache 
entstanden ist». 
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Speciellt i apokopeområdena var behovet av en genitivmarkering starkt hos de lång-
staviga orden. De svaga maskulinerna, till vilka hypokorismerna hörde, kunde hjälpa 
sig med den bestämda formens genitiv på -ans, och kanske har den varit inkörsporten 
för -s också i andra deklinationer och i andra trakter. Men utvecklingen är svåråtkomlig 
genom att hemmansnarrmen dyker upp ganska sent i historien vad Finland beträffar. 
Det lokala exempel som jag tidigare gav tyder på att speciellt enstavingama kräver -as; 
noteras kan också att namn på lång konsonant eller konsonantgrupp med klusil på slu-
tet hör till samma grupp. 

Gårdsnamn på -ens och -is kan ses som paralleller till -ans och -as men utgår enligt 
vad Karsten tänker sig i Svensk bygd II från en senare situation, då genitiven bildas 
direkt från grundformen. 

Gårdsnamnssuffixet -us förekommer framför allt i Vöråtrakten i Österbotten, men 
också norr och söder därom. Karsten diskuterar suffixets uppkomst. Han räknar med att 
bl.a. latinska former av en del personnamn bildat modell, vilket förefaller ganska osan-
nolikt. Men bland typnamnen förekommer flera som måste ha finskt ursprung, nämli-
gen sådana som har slutat på vok. + nen: Talus, Nikus, Kancicos osv. till Kankkonen, 
gen. Kankkosen, Kankkosten. Fråga är om inte de finska namnen -anen, -in, -onen, 
-unen har spelat en viss och inte alltför betydelselös roll för uppkomsten av tidiga fin-
landssvenska genitivnamn på -s. Också finska namn på vokal får tydligen -s i svenskan. 
Ett ännu ganska oskrivet blad i språkhistorien handlar om svenskans behandling av 
finska ortnamn. 

I andra delen av min undersökning av verbböjningen i Österbottens svenska folkmål 
(1959) kom jag i slutet in på ett problem, som snarast var ett ordbildningsproblem och 
som jag därför inte fann det nödvändigt att försöka slutgiltigt lösa. Det är frågan om 
s.k. substantivering av den passiva infinitiven, en företeelse som tycks vara uteslutande 
östsvensk. I Österbotten ställs den ofta t.o.m. i bestämd form: kaffedrickase 'kaffe-
drickandet', båånfååase 'barnfåendet', plåovasi och harvasi. Såsom framgår av en not 
fick jag av min handledare Olav Ahlbäck idén att hålla samman den formen med en 
annan östsvensk specialitet, nämligen förledsformer på -an: simmanbyxor, Dykanste-
nen, dansankarl. Detta för att formerna i vissa trakter och avseenden tycks alternera. 

Jag tänkte mig att verbalsubstantiv på -ande under inflytande av inhemska bild-
ningar på -an (början) hade fått spridning i dialekterna och — liksom på många håll 
pres. ptc. — hade börjat utvidgas med -s i vissa sammanhang. Något slags partitiv geni-
tiv, kanske. Anknytningen till de passiva infinitiverna skulle ha stärkt nybildningen. 
Allt detta var mycket oklart tänkt men är den egentliga anledningen till att jag här valde 
att tala om genitiven och dess förvandlingar. 

I festskriften till Carl-Eric Thors (1980) androg Ahlbäck starka skäl för att formerna 
på -an helt enkelt är avledningar på -an (um. -oni), som var vanliga i fvn., men kan 
exemplifieras också från fsv. Han nämnde inte alls orden på -as i det sammanhanget. 

Det kan nämnas att dialekterna i Pedersöreområdet, främst Esse, har formen på -as 
i sammansättningar: pärontagastin, semasböxon skärastin. 
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Den s.k. substantiverade passiva infinitiven är i korthet nämnd i flera av de öst-
svenska dialektmonografierna och har beskrivits och diskuterats närmare av flera för-
fattare: Eskil Hummelstedt 1938, Gudrun Lundström 1939, Gösta Holm 1952, Edvin 
Lagman 1958. Men hur uppkomsten av den här östliga verbalabstraktstypen skall för-
stås är fortfarande oklart. Och jag inser att problemet är alltför omfattande för att på ett 
meningsfullt sätt kunna behandlas i slutet av ett plenarföredrag. Jag kan bara erinra om 
problemets existens. För jag tror inte att det ännu är helt löst. 

Påfallande är bl.a. koncentrationen av företeelsen till det östsvenska området, eller 
vissa delar av det; i östra Nyland saknas dylika former enligt Gudrun Lundström. I stäl-
let är former på -ande vanliga där. Enligt en muntlig uppgift av Lars Levander till 
Lundström (not s. 105) skall liknande substantivformer på -s förekomma i Dalarna, 
men det allmänna intrycket av utbredningen rubbas knappast härav. 

Gudrun Lundström diskuterar en liknande företeelse i tyska dialekter: vie! Aufhe-
bens, vie! Redens, sein Auskommens finden, es ist ein Aufwaschens. Oscar Weise upp-
för dessa och andra exempel under rubriken »Partitiver genitiv» (s. 34). Likheten med 
de östsvenska verbalabstraktema är slående. Men då Lundström inte har kunnat finna 
dylika i de plattyska dialekterna finner hon ett samband osannolikt och anser liksom de 
flesta bedömare att det i de svenska dialekterna är fråga om en separat substantivering 
av den passiva infinitiven. Det kan kanske tilläggas, att även utvidgningen av presens-
participet med -s (springandes) har ansetts kunna vara framkallad av tyskt inflytande 
(Noreen § 466 c). 

Den allmänna uppfattningen är att substantiveringen har växt fram ur det syntak-
tiska sammanhanget. I satser av typen Har du något till målas? har infinitivmärket bör-
jat utelämnas, Har du något målas?. Därmed har substantiveringsprocessen praktiskt 
taget fullbordats. Rikligt bruk av s-former i östsvenska dialekter skulle kunna förklara 
den östliga utbredningen av verbalabstraktstypen -as(e). Jfr Holm s. 125 f. Lagman vill 
i den vokalbalansreglerade ovillkorliga eller villkorliga apokopen i dessa dialekter se 
en medverkande omständighet. S-formerna främjade tydligheten (s. 103). 

Jag dristar mig att ställa frågan om inte utvecklingen av ett verbalsubstantiv är full-
bordad redan i förbindelsen ti målas. Är ändelsen -s i så fall måhända genitivens 
ändelse som har fogats till abstraktet, regelrätt efter prepostitionen till? Likheten med 
den passiva infinitiven vore endast skenbar, men givetvis av betydelse för formens 
genomslagskraft. 

Vilket skulle då det verbalsubstantiv vara som har böjts i genitiv? Man kan tänka på 
den aktiva infinitiven, som ju ingalunda är sällsynt i de östsvenska dialekterna men 
betydligt ovanligare än s-formerna. Men jag vill snarare identifiera det som en bildning 
på -an, av den ovan exemplifierade typ som fortfarande är vanlig i förledsställning och 
som också enligt Ahlbäck är speciellt östsvensk. Som bekant och tidigare nämnt för-
svinner n i svagton framför -s (Hultman § 288). Växlingen av avledningar på -as och 
-ande i finlandssvenska dialekter motsäger inte den framlagda teorin. Det har i dialek-
ter med abstrakter på -as(e) skett en differentiering så att formerna på -an reserverats 
för förledsställningen och »genitivformema» under inflytande av den passiva infiniti- 
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ven blivit självständiga substantiv. Endast i en del av Pedersöreområdets dialekter har 
s-formerna också blivit förledsbildade (skårastiden). 

Den förvandling av genitiven som jag här har konstruerat är naturligtvis just en kon-
struktion. Men den är kanhända inte sämre än att den kan göras till föremål för en dis-
kussion. Jag skall försöka återkomma till ämnet. 

Vad har vi nu lärt oss i det föregående? Knappast särskilt mycket nytt. De djupkasus 
som genitiven, med dess skiftande former en gång gav uttryck åt, har till stor del funnit 
nya uttryck, också i dialekterna eller främst i dem. Den hypotaktiska tryckfördel-
ningen, t.ex. i ortnamn och »sammansättningar», är ett av de språkdrag som har redu-
cerat genitivformemas betydelse. 

I stället har speciellt ändelsen -s fått en del nya uppgifter, som ligger så långt från de 
ursprungliga att ombildningar har kunnat ske. Jag tänker på tidsuttryck som dial. i 
aftost, i kvällst, i sornast, i må rist, fast deras uppkomst måste anses dunkel. 

Som beteckning för familjer, hushåll, gårdar har -s fått stor spridning i modern tid, 
fogat till för- och tillnamn och andra personbeteckningar. Om det systemet blir bestå- 
ende är det svårt att sia om. Det blir allt vanligare att makar och samboende har olika 
släktnamn. Det är möjligt att s-formen börjar kännas obekväm i sådana fall och att 
grundformen kommer att föredras: »Vi går hem till Berg och Dal!», knappast »till 
Bergs och Dals» eller »Berg och Dals». 

Däremot har genitiven försäkrat sig om en permanent plats i äldre bebyggelsenamn, 
i varje fall så länge byar och gårdar får behålla sina namn och inte tvingas uppge dem 
till förmån för moderna släktnamn och postnummer. 

En allmän liten lärdom av det föregående kunde kanske beskrivas som en insikt, 
dock inte ny, om språkets ekonomiska natur. Språket kastar inte utan vidare bort gamla 
prylar, som kan användas till någonting annat, lika lite som en omtänksam husmor kas-
tar bort en sprucken gryta, som duger till att plantera blommor i ute på gården. 
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Svenska stadsmål i Finland 
Av Ann-Marie Ivars, Helsingfors 

Den talade svenskan i Sverige har Karl-Hampus Dahlstedt (1978:51 f.) på dels lingvis-
tiska och dels sociodialektala grunder delat in i fyra typer av varieteter: neutralt riks-
språk, regionalt eller lokalt riksspråk, utjämnad dialekt (stadsmål, bruksmål) och 
genuin dialekt eller bygdemål. Medan man i Sverige räknar med fyra varieteter, har 
man i Finland traditionellt utgått ifrån att det finns bara två varieteter, genuin dialekt 
och finlandssvenskt riksspråk (t.ex. Ahlbäck 1971). 

Ändå kan man säkert också för Finlands del räkna med språkvariation mellan ytter-
ligheterna dialekt och riksspråk. I vilken mån denna variation är kontinuerlig och i vil-
ken mån det går att urskilja språkarter hör till de frågor vi hoppas få svar på genom en 
pågående undersökning av stadsmål, projektet Finlandssvenska stadsmål, som jag 
nedan skall ge en kort rapport ifrån. 

1. Projektet Finlandssvenska stadsmål 
Projektet Finlandssvenska stadsmål har som syfte att beskriva lokalspråket i fyra stä-
der: Jakobstad och Kristinestad i Österbotten, Ekenäs och Lovisa i Nyland. Vad vi 
framför allt vill få klarlagt med projektet är den socialt betingade variationen, som vi 
hittills har vetat rätt litet om. Informanterna — enligt planen 24 från varje stad — är där-
för definierade efter ålder, kön och utbildning, så att åldersgrupperna är tre till antalet 
(ungdomar, medelålders och äldre) och utbildningsgrupperna två (lägre och högre 
utbildade). Till högre utbildade räknas sådana som hade avlagt studentexamen eller 
gick på gymnasium när materialet samlades in 1990-1991, till lägre utbildade sådana 
som hade folkskole- eller grundskolebakgrund eller gick i yrkesskola. Huvudmaterialet 
för undersökningen består av inspelade gruppsamtal med fyra deltagare, två män och 
två kvinnor. 

Stadsmålsprojektet omfattar fyra delundersökningar. Marie-Charlotte Gullmets-
Wik har nyligen slutfört en undersökning av den morfologiska variationen, Gunilla 
Harling-Kranck studerar den lexikala variationen och Sonja Vidjeskog håller på med 
en undersökning av stadsmålens prosodiska egenskaper. Själv skall jag försöka ta ställ-
ning till den svåra frågan om avgränsning av stadsmål i förhållande till genuin dialekt 
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och riksspråk. Är det fråga om flytande övergångar eller går det att dra gränser? En 
fråga som också intresserar mig är i vilken mån variationen inom ett stadsmål är konti-
nuerlig och i vilken mån det är möjligt att urskilja socialt fördelade varieteter, ett folk-
mål och ett lokalt riksspråk. 

Det här är frågor som jag kommer att diskutera i mitt föredrag, men för att nå fram 
till mitt egentliga tema är jag tvungen att ta omvägen över den morfologiska studien 
och de resultat som har kommit fram i den (Gullmets-Wik 1994). 

2. Den morfologiska variationen 
Det är två drag som är speciellt frapperande, när det gäller variationen i finlands-
svenska stadsmål. Speciellt intressanta blir de också genom att de avviker från tidigare 
kända mönster inom svensk variationsforskning. 

För det första är de språksociala skillnaderna påfallande ofta absoluta, så att en 
grupp av talare använder bara lokala (dialektala) varianter och en annan grupp bara 
riksspråksvarianter av ett språkdrag. Annars brukar variationen för det mesta handla 
om ett kontinuum, om frekvensskillnader mellan olika individer och olika grupper av 
talare. 

För det andra avviker den åldersbetingade variationen från tidigare mönster på det 
sättet, att det i vårt material är ungdomarna som talar mest dialektalt och den äldsta 
åldersgruppen mest riksspråldigt. Annars är det de medelålders talarna som brukar vara 
mest följsamma mot riksspråksnormen. - Om det nya mönstret med tendens till ökad 
lokalprägel är övergående eller bestående, det är en fråga som bara framtida undersök-
ningar kan ge säkert besked om. 

Lovisa 	 * 
* 	* 	* 	* 	 * 

**** 	*** *** 	* 	** * **** 

Ekenäs 	 ** 

	

** 	*** **** ** 	 * **** * ** 

K:stad 

* * ** 

	

**** *** 	 *** * 	 *** * 

J:stad *** 

**** * 

**** *** 

100— 90 	80 	70 	60 	50 	40 	30 — 20 	10 	0 % 

Figur 1. Informanternas placering på skalan lokalt-riksspråkligt efter andelen lokala varianter på 
de språkliga variablerna. 
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De språksociala skillnaderna är framför allt betingade av utbildning. Men den iakt-
tagelsen gäller bara de vuxna informanterna, medelålders och äldre. Ungdomarnas 
språkbruk är oberoende av skolform enhetligt och starkt lokalpräglat. Mest påtagliga är 
kontrasterna i Jakobstad, där hela 70 % av gruppgenomsnitten är absoluta och skillna-
den mellan lägre och högre utbildade totalt sett uppgår till 56 procentenheter. Bilden av 
en diskret variation i Jakobstad och en mer kontinuerlig i Kristinestad, Ekenäs och 
Lovisa avtecknar sig också i Figur 1, där samtliga 94 talare har placerats in på en skala 
mellan 0 och 100 % efter andelen lokala varianter på de språkliga variablerna. 

I Jakobstad är mönstret tydligt och klart: informanterna med lägre utbildning plus 
gymnasisterna placerar sig i den lokala ändan av skalan (80-100 % lokala varianter), 
de vuxna med högre utbildning i den riksspråkliga ändan (70-100 % riksspråksvarian-
ter). Situationen i Jakobstad påminner alltså om den som råder i många städer i Norge, 
där talspråket fördelar sig på två mer eller mindre klart åtskilda varieteter, ofta omta-
lade som »bymålet» och »det hogare talemålet» (Sandoy 1992:252). 

Också i Kristinestad finns en rätt tydlig tendens till varietetsbildning, men bara i 
den lokala ändan av skalan. Mer än hälften av kristinestadsinformanterna (13 stycken) 
återfinns i den lokala ändan (70 % eller mer lokala varianter), fem informanter i mitten 
(50-60 % lokala varianter) och bara fem i den riksspråkliga ändan (70 % eller mer 
riksspråksvarianter). Det är alltså litet ifrågasatt om stadsmålet i Kristinestad innehåller 
en lokal riksspråksvarietet eller inte. 

Den morfologiska undersökningen slutar här, med de viktigaste resultaten samman-
fattade i Figur 1. Mönstret i figuren bildar utgångspunkten för min egen undersökning, 
där också angränsande dialekt och riksspråk dras in i diskussionen om variationen 
längs den finlandssvenska språkskalan. Det handlar om en rent lingvistisk undersök-
ning, där jag genom en tredimensionell jämförelse av dialekt — stadsmål — (finlands-
svenskt) riksspråk skall försöka komma åt skillnader i språksystem som kan läggas till 
grund för en indelning i språkarter. En beskrivningsmodell som lämpar sig för ändamå-
let har jag funnit i Helge Sandes bok Norsk dialektkunnskap (1992), där dialekter 
med hjälp av s.k. grammatikskisser beskrivs som språksystem, som självständiga språk 
med egen grammatik. Den språkliga analysen omfattar tills vidare två språknivåer, 
fonologi och morfologi. Genom att fastställa fonemsystemet och de viktigaste böj-
ningsmönstren för de språkformer som jämförs hoppas jag få fram språkstrukturella 
likheter och olikheter mellan dels land och stad, dels olika socialt bestämda grupper i 
en stad. Grammatikskisserna baseras i första hand på inspelningar som har gjorts för 
projektet men också på arkivinspelningar av angränsande dialekt. Även skriftliga käl-
lor om bl.a. ordböjning anlitas, i den mån sådana finns att tillgå. 

I det följande skall jag presentera några preliminära resultat av en analys som gäller 
stadsmålet i Kristinestad, och som avslutning skall jag jämföra Kristinestad och Jakob-
stad med avseende på behov av att markera avstånd till dialekterna i omgivningen. 
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3. Stadsmålet i Kristinestad 
Kristinestad är beläget i södra Österbotten, ett område med dialekter som präglas av 
många ålderdomliga dialektdrag men också av en mängd novationer. Stadsmålet i Kris-
tinestad är nära släkt med dialekterna som talas på landsbygden runtomkring, men det 
är också påverkat av riksspråket och av sydfinländska/centralsvenska språkvanor (Ivars 
1991). Det betyder att stadsmålet har både likheter och olikheter med lappfjärdsmålet, 
som är den dialekt jag har valt ut för jämförelsen dialekt — stadsmål — riksspråk. Olik-
heterna består bl.a. i att stadsmålet har färre regler och färre distinktioner än granndia-
lekten i Lappfjärd: 

Stadsmålet har nio långa och åtta korta vokalfonem, nämligen /i:, e:, ä:, ö:, y:, u:, o:, 
å:, a:/  och /i, e, y, ö, u, o, å, a/ (jfr Reuter 1971). Lappfjärdsmålet innehåller tolv långa 
vokalfonem, varav sex långa vokaler (/i:, ä:, y:, u:, o:, a:/) och sex diftonger. (de primära 
/ei, öi/ och de sekundära lie:, oå:, yö:, uö:/). De korta vokalfonemen är nio till antalet, 
eftersom lappfjärdsmålet skiljer mellan /e/ och /ä/ i t.ex. /tvett/ 'tvätta' och /tvätt/ 
'tvärt' 

Stadsmålet saknar kakuminalt I, medan lappfjärdsmålet skiljer mellan dentalt och 
kakuminalt 1. 

Stadsmålet saknar lappfjärdsmålets regel om palatalisering av /g/ och /k/ framför /e/ 
och /i/ i ändelser (»norrländsk förmjukning»). 

Stadsmålet saknar lappfjärdsmålets regel om bortfall av /r/ i uttalet av förbindelserna 
/rd, rl, rn, rs, rt/ och har i stället det normalt finlandssvenska uttalet kl + /d/ etc. 

Olikheterna i förhållande till Lappfjärd innebär samtidigt likheter med riksspråket. 
Men om vi bortser från det riksspråksorienterade talspråket hos talarna i mitten och till 
höger i Figur 1, så finner vi skillnader i språkstruktur också mellan stadsmålet och (det 
allmänna eller finlandssvenska) riksspråket: 

Stadsmålet kan ha kort stavelselängd, också när stavelsen är betonad, t.ex. /lagar/ (= 
pres. 'lagar') — /taggar/ (= plur. 'stavar i träkärl') — /la:gar/ (= plur. 'lagar'). I Kristi-
nestad är således både vokallängd och konsonantlängd distinktiva. 

Stadsmålet tillämpar tregenussystemet, t.ex. /bakkan/ — han, /stugon/ — hon, /ta:ke/ — 
det. 

Stadsmålet saknar distinktionen mellan /-år/ och /-å'na/ i pluralböjningen av svaga 
femininer och har i stället ändelsen /-år/ som uttryck för såväl bestämd som obestämd 
betydelse: /gatår/ 'gator, gatorna'. 

Stadsmålet saknar distinktionen mellan subjekts- och objektsform av pronomenet i 
tredje person pluralis och har alltså /dåmm/ — /dåmm/ gentemot det traditionellt fin-
landssvenska /di/ — /demm/. 

Olikheterna gentemot riksspråket innebär samtidigt likheter med dialekten i Lappfjärd. 
Vad jämförelsen således visar är att det för Kristinestads del är möjligt att urskilja ett 
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lokalt stadsmål med egna särdrag i förhållande till såväl angränsande dialekt som riks-
språk. Stadsmålet i Kristinestad (grundat 1649) har förmodligen redan under 1700-talet 
nått den formella stabilitet, som t.ex. Weinreich (1953:69, 105) anger som ett av flera 
kriterier på uppkomsten av ett nytt språk. Att stadsborna själva uppfattar sitt språk som 
specifikt för staden är ytterligare ett kriterium på att vi här har att göra med ett distink-
tivt stadsmål (»vi talade nog det här kåstads»). Lingvistiskt är avståndet mellan sydös-
terbottnisk dialekt och riksspråk så stort att utrymme har funnits för uppkomsten av ett 
nytt språk, av stadsborna själva omtalat som »kristinestadssprå'ket». 

Lokala varieteter brukar samtidigt fungera som sociala varieteter. Så är fallet också 
i Kristinestad, där stadsmålet som det nu har beskrivits framför allt är knutet till ungdo-
mar och stadsbor med lägre utbildning. Men jag tar knappast miste om jag påstår att 
det lokala stadsmålet är gemensamt för alla infödda stadsbor, oavsett social status, 
medan riksspråket närmast har funktionen av en stilistiskt eller situationellt betingad 
varietet. Gränsen mot riksspråket är i den meningen flytande, mot dialekterna ligger 
den fast. 

Mönstret som avtecknar sig i Figur 1 är jag således böjd att tolka som normal varia-
tion inom ramen för det lokala stadsmålet, som alltså inte skulle innehålla någon speci-
ell riksspråksvarietet. Den tolkningen utesluter inte möjligheten av att det i dag finns en 
eller annan infödd stadsbo som mer varaktigt har lagt sig till med ett talat riksspråk. 
Men i första hand har riksspråket en stilistiskt eller situationellt betingad funktion. Och 
det beror ytterst på att genuina stadsbor med akademisk bildning har varit och är för få 
för att kunna bära upp en egen lokal rikssprå'kstradition. 

4. Jakobstad och Kristinestad 
Kristinestad går en skarp gräns mellan land och stad. Där är man mån om att markera 

avstånd till grannarna på landet genom att tala ett eget språk. I Jakobstad är språksitua-
tionen en annan. Där går — som figuren visar — en skarp gräns mellan hög- och lågutbil-
dade inom själva staden. Gränsen mot Pedersöre är däremot flytande. Mellan 
pedersöremålet och folkmålet i Jakobstad går det inte att påvisa några skillnader i 
språkstruktur, men väl frekvensskillnader som innebär att stadsbornas tal varierar mer 
än landsbornas (t.ex. i fråga om bruket av kakuminalt 1, norrländsk förmjukning). 

Varför har det då blivit så här? Varför har den ena staden ett behov av att markera 
avstånd till dialekterna på landet, den andra staden inte? 

Kristinestad och Jakobstad är lika gamla, grundade 1649 respektive 1652. Båda är 
belägna i ett dialektområde som präglas av ett maximalt avstånd till högspråket. Men 
där upphör praktiskt taget också likheterna. När det gäller befolkning och näringsstruk-
tur skiljer sig de båda städerna avsevärt ifrån varandra. 

Jakobstad är i dag en av de mest industrialiserade städerna i Finland med en befolk-
ning som har vuxit från knappt 3 000 invånare år 1900 till nästan 20 000 år 1990. Kris-
tinestad var före kommunsammanslagningen 1973 en av Finlands minsta städer. Är 
1910 fanns det ca 2 800 invånare i staden, i dag-  är de ca 3 400. I Jakobstad är befolk-
ningen inte bara större utan också mer socialt skiktad än i Kristinestad. 1 Jakobstad 
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finns följaktligen ett skikt av högre tjänstemän, tillräckligt starkt för att bära upp en 
lokal riksspråkstradition. I Kristinestad saknas ett sådant skikt av infödda högutbildade 
stadsbor. 

Jakobstad har genom tiderna fått sina invånare från socknarna runt staden, vilket 
förklarar det nära sambandet mellan språket i stad och bygd. Kristinestad fick sina förs 
ta invånare från flera olika håll, mest från södra Österbotten men också från Sverige 
och södra Finland. De äldsta invånarnas ursprung avspeglas i stadsmålet i Kristinestad, 
som är sammansatt av drag som hör hemma inte bara i österbottniskt utan också i syd-
finländskt och centralsvenskt talspråk. Sedan stadsmålet någon gång under 1700-talet 
fann sin form, har språkutvecklingen inte störts av någon omfattande inflyttning. 

Olikheterna i historisk utveckling är en bra förklaring till olikheterna i språkutveck-
ling mellan Jakobstad och Kristinestad. Men jag vill ändå upprepa min tidigare fråga: 
Varför är man i den gamla sjöfartsstaden Kristinestad så mån om att markera avstånd 
till jordbrukarbygderna i omgivningen, när man inte är det i industristaden Jakobstad? 
Varför håller man i Kristinestad så envist fast vid sitt stadsmål? 

Svaret på frågan har synbarligen mycket att göra med städernas storlek och status, i 
både egna och omgivningens ögon. I Jakobstad återspeglar den språkliga polarise-
ringen en motsättning som hör samman med den sociala hierarki som råder inom själva 
staden. Där är behovet av att markera social status och tillhörighet inåt viktigare än att 
hävda en urban identitet utåt gentemot landsborna. För stadsborna i en småstad som 
Kristinestad har det varit och är det däremot alltjämt viktigt att hävda de urbana egen-
skaperna, det som skiljer staden från landet, mot de fördomar och nedsättande omdö-
men de alltid har varit utsatta för från grannarnas sida. I Kristinestad är det viktigt att 
värna om den lokala identiteten och markera inre lojalitet och solidaritet genom att tala 
ett eget stadsmål. 

I Österbotten ser vi således ett norskt mönster gå igen (Dalen 1991:76): rädslan för 
att bli tagen för bonde gör sig i städer som domineras av fiske och sjöfart starkare gäl-
lande än i andra städer. I sjöfartsstäder är bonde nedsättande, men inte fiskare. 
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Sprogxndringer og sprognormer 
i Danmark og Norge 
Af Tore Kristiansen, Kobenhavn 

Når vi diskuterer hvorfor sprog og sprogsamfund wndrer sig, skelner vi som regel mel-
lem to slags sprog-eksterne årsagsfaktorer, gerne kaldt materielle og ideologiske fakto-
rer. Det forekommer indlysende at ydre faktorer af begge slags, materielle og 
ideologiske, må have betydning for 'sprogets liv' i samfundet. Men hvilken betydning 
de hver isxr skal tillxgges, er ikke lige indlysende. Derfor kan vi også skematisk sige 
at vi har to teorier om hvorfor dialekterne udtyndes og eventuelt dor. Vi har to forkla—
ringsmodeller. 

Den fOrste model lxgger vxgt på de materielle xndringer, og henviser til sam-
fundsudviklingen. Man peger på forvandlingen fra landbosamfund til bysamfund, og 
de dertil knyttede xndringer i samfundets sociale strukturer: klassestruktur, netvwrks-
struktur, familiestruktur. Og samtidig peger man gerne på storre mobilitet i befolk-
ningen: folk flytter mere, får storre kommunikationsradius, både fysisk og mentalt, 
takket veere stadig bedre udbyggede transportmidler, medie- og uddannelsestilbud. 
Inden for en sådan forklaringsramme kommer sproglig standardisering nemt til at 
fremstå som noget 'naturligt', noget som bare kommer med udviklingen, uden at 
ideologiske faktorer, vore sprogholdninger og vor sprogpolitik, har så meget med det at 
gOre. 

Inden for den anden model er det derimod netop på de ideologiske faktorer at vxg-
ten lxgges. Sociale gruppeformationsprocesser studeres forst og fremmest som 
socialpsykologiske identitetsprocesser. Sproglig variation og forandring ses ildce som 
'naturlige' folger af samfundsudviklingen, men som midler til at opbygge social identi-
tet. Set på den måde kommer sproglig standardisering snarere til at fremstå som en 
'kulturel' undertrykkelse af variation — og sprogholdninger og sprogpolitik bliver cen-
trale for forståelsen af sprogxndringer. 

Hvis vi ser på hvordan dialektologien/sociolingvistikken har arbejdet med for-
klaringsproblematikken gennem de sidste 30 år, så er der ingen tvivl om at det er den 
forste model der har vret dominerende. Selv om det er ganske uretfxrdigt i forhold til 
Labov selv, som altid har interesseret sig for vurderingsproblemet (the evaluation pro-
blem) i sine projekter (Labov 1972, 1984), så er det nok sådan at labovsk socioling-
vistik for mange nxrmest er synonym med en procedure der går ud på at korrelere 
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fonetisk variation med sociale grupper. Man studerer hvordan sprogbrugen varierer 
med klasse, kon, alder, etnicitet, netvark, osv. osv. osv. Punktum! 

Den alvorligste kritik af denne form for sociolingvistik kommer fra folk som har 
socialpsykologien som indfaldsvinkel tu deres interesse for sproglige forskelle. Her 
kan vi forst og fremmest navne Howard Giles og accommodationsteorien, en teori der 
lagger mindre vagt på at vores sprog forkeller om os hvem vi er (hvilken egn vi kom-
mer fra, hvilken social klasse vi vokste op i, osv.), og i stedet lagger mere vagt på at vi 
gennem vores sprog forkeller hvem vi er eller gerne vil fremstå som: vi bruger sproglig 
udtryksvariation aktivt tu at narme os vore samtalepartnere, eller eventuelt til at lagge 
afstand til dem, vi konvergerer eller divergerer sprogligt, og derigennem bruger vi den 
sproglige udtryksvariation som et middel tu at konstruere os selv, vores sociale identi-
tet, i samspillet med de andre. Synsvinklen er altså ikke forst og fremmest at sproget 
'rober' os, men at vi 'markerer' os i sproget (se fx Giles/Coupland 1991). 

De senere års dialektologiske/sociolingvistiske forskning viser en klar tendens fil en 
bevagelse fra forklaringsmodel & fil forklaringsmodel to. (De projekter der er gen-
nemfort under det nordiske urbaniseringsprojekt, illustrerer tendensen, jf. Inge Lise 
Pedersens og Bengt Nordbergs bidrag på konferencen). Jeg mener det er rimeligt at se 
denne udvikling som et udtryk for en stigende erkendelse af at der kommer til at 
mangle en afgorende mellemregning hvis man går direkte fra andringer i samfundets 
materielle basis til andringer i styrkeforholdet mellem forskellige sprogbrug. Udvik-
lingen reprasenterer en stigende erkendelse af at det er de ideologiske faktorer der er 
de afgorende, af at de virkelige årsager ligger i de socialpsykologiske processer som til 
enhver tid omgiver den sproglige variation. 

Den storre interesse for de socialpsykologiske mellemregninger har indebåret at 
fokus i forskningen flyttes fra de store sociale kategorier — Hasse, kon, osv. — til indi-
videt. Det fokuseres på individets specielle 'livshistorie'. Dermed kan man ofte på 
overbevisende måde vise hvordan det socialpsykologiske, holdninger af forskellig art, 
herunder holdninger til forskellige sprogbrug, virker ind på selve sprogbrugen. 

Det er som regel mere problematisk at overbevise om at det er holdninger der ligger 
bag andringer i styrkeforholdet mellem forskellige sprogbrug på socialt makro-niveau. 
I Danmark er det fx almindeligt antaget at det danske sprogsamfund som sådant er 
meget positivt over for de lokale dialekter, og meget negativt over for lavkobenhavnsk 
(= sprogbrug der traditionelt har varet associeret med arbejderklassen i Kobenhavn). 
Til trods for denne antagede holdningstilstand dor de lokale dialekter mens lavko-
benhavnsk vinder frem. Dette paradoks har utvivlsomt sin del af aren for at 
forklaringsmodel & står sardeles starkt i Danmark, hvor det nwrmest er oplast og 
vedtaget at sprogandringer er noget der kommer af sig selv, uden at have ret meget 
med identitetsdannelse, vardisystemer og magtforhold at gore. — Det mest uac-
ceptable, for ikke at sige farlige, ved forklaringsmodel k er netop at den gor os sprog-
politisk ' uskyldige' (for ikke at sige bevidstlose). 

Det er en fare der i ovrigt også er til stede selv om man har forklaringsmodel to som 
grundlag, nemlig hvis vii vores studier af de socialpsykologiske mekanismer fokuserer 
for snavert på det enkelte individ og den enkelte sprogbrugssituation. Så risikerer vi at 
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tabe af syne at disse mekanismer er indlejret i vxrdisystemer og magtforhold, som i 
hojeste grad og fil enhver tid er 	stede i vores liv, i form af Institutionaliserede' 
sprogholdninger: jeg tamker ikke mindst på den sprogpolitik som fores i vores skoler 
og mediet 

Så samtidig som vi peger på de socialpsykologiske mellemregninger på socialt mik-
roniveau, bor vi også på socialt malcroniveau bestrxbe os på at vise at de ideologiske 
faktorer — sprogholdningeme og sprogpolitikken — er af afgorende betydning for sprog-
brugen, og dermed for styrkeforholdet mellem forskellige sproglige varieteter i sam-
fundet. Med det formål for oje skal jeg gå over til at se fidt på forskelle og ligheder 
mht. hvordan Danmark og Norge har udviklet sig som sprogsamfund i dette århund-
rede. Pointen er at en sådan sammenligning — altså på et socialt makroniveau — efter 
min mening giver et godt eksempel på de ideologiske faktorers afgorende rolle i sprog-
forandring. 

DANMARK 	 NORGE 

 

standard— 10% ? 

dialekter 

 

5% ? 

 

1900 	 1994 	 1900 	 1994 

Figur 1: Utvildingen i styrkeforholdet mellem dialekter og standardsprog i Danmark og Norge i 
det 20. århundrede (= procentdel af befolkningen der taler hhv. 'klassisk' dialekt og standard-
sprog) 

I figur 1 er fremstillet skematisk hvordan styrkeforholdet mellem dialekter og stan-
dardsprog har xndret seg i de to lande, forstået som et skon over hvor stor procentdel af 
befolkningen der taler hhv. 'klassisk' dialekt og standardsprog. Der er naturligvis mas-
ser af problemer forbundet med at bestemme antal dialekttalende og antal standard-
sprogstalende, og det gx1der hvad enten det drejer sig om år 1900 eller år 1994. Ikke 
mindst afhwnger det af hvordan vi definerer vores dialekt- og standardbegreber. En dis-
kussion af det problem skal jeg lade ligge. Vi kan imidlertid roligt slå fast at det store 
flertal af såvel danskere som nordmxnd talte 'klassisk' dialekt omkring århundre-
skiftet. Tallet 5 % dialekttalende i Danmark i dag, er et tal man ofte horer og ser gen-
taget, uden at jeg rigtigt ved hvordan man er kommet frem til det. Tilsvarende gx1der 
for tallet 10 % standardsprogstalende i Norge. 

Det afgorende for argumentationen her er, at Norge som sprogsamfund ved 
udgangen af det 20. århundrede ligner sig selv som det så ud ved å'rhundredets 
begyndelse, langt mere end Danmark got I Danmark af i dag findes der nwppe et 
eneste lokalsamfund hvor bomene vokser op med et sprog der bare tilnxrmelsesvis lig-
ger i nxrheden af stedets klassiske dialekt. Det er en radikalt ny situation, som forst er 
indtrådt i fiket af de sidste årder, og som egentlig indebxrer at dialekteme i klassisk 
forstand er afgået ved cloden, de reproduceres ikke. 
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Hvis nu forklaringsmodel & er den rigtige — altså hvis det er rigtigt at der er en nod-
vendig, nxrmest mekanisk, sammenhxng mellem sprogxndringer og xndringer i sam-
fundets materielle basis — må det betyde at den norske befolkning er langt mindre 
mobil, og at Norge er et langt mindre urbaniseret samfund end Danmark, isaer i den 
forstand at der er langt mindre befolkningskoncentration i og omkring hovedstaden. 
Det er da også en argumentation vi kan finde hos danske forskere der har interesseret 
sig for hvorfor det er gået så forskelligt med dialekterne i Danmark og Norge (Lund 
1982:13 f., Cramer/Kirkegaard 1993:28). Argumentationen er nxppe holdbar. 

Skema 1: Befolkningskoncentrationen i og omkring Kobenhavn og Oslo 

1890 1900 1994 

Danmark i alt 2,5 mio. 5,2 mio. 

Kpbenhavn 360.000 455.000 (.18%) 
Hovedstadsomr. 1,3 mio. (=25%) 

Norge i alt 2,2 mio. 4,2 mio. 

Oslo 151.000 228.000 (=10%) 
Osloregionen 900.000 (=22%) 

I skema 1 har jeg fort op nogle tal der viser ganske parallelle udviklinger i befolknings-
tallet i hhv. Kobenhavn og Oslo i forhold til landenes samlede befolkning. I begge byer 
sker den procentvis storste befolkningstilvxkst i forrige århundredes sidste årti, fra 
1890 til 1900. Omkring 1900 udgor Kobenhavns befolkning 18 % af danskerne, mens 
Oslos befolkning udgor 10 % af nordmaendene. I dag bor 25 % af danskerne i det 
såkaldte Hovedstadsområdet, mens 22 % af nordrimendene bor i Oslo-regionen (områ-
det omkring indre Oslofjord). Der er ikke noget i disse tal der i sig selv skulle tilsige en 
stor forskel mellem Danmark og Norge mht. hvordan sprognormerne i de to hovedstx-
der har bredt sig på bekostning af andre sprognormer. 

Heller ikke hvis vi ser på tal for flytning, er der noget der tyder på at nordmaendene 
skulle vxre et fastboende, mindre mobilt folkefxrd. I skema 2 er gengivet nogle tal fra 
1981 som viser at nxsten halvdelen af indbyggerne i norske kommuner er tilflyttere. 

Skema 2: Procentdel tilflyttere i norske kommuner totalt og fordelt på aldersklasser (fra Omdal 
1994:17) 

alder opvokset tilflyttet 

10-19 82,5 17,5 
20-29 60,5 39,5 
30-39 47,2 52,8 
40-49 45,4 54,6 
50-59 50,6 49,4 
60-69 59,5 40,5 

total 53,1 46,9 
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I den 'forxldre-tunge aldersgruppe, de 30-50 å'rige, er mere end halvdelen tilflyttere. 
Når bornene alligevel lxrer stedets dialekt, må det ske ved at »dagens barn for en stor 
del lcerer stedets dialekt av andre barn« (Omdal 1994:19). Det svarer i ovrigt til hvad 
jeg selv erfarede under min egen opvxkst i Norge på 50-60-tallet. I tur og orden boede 
jeg tre vidt forskellige steder og talte i tur og orden tre vidt forskellige dialekter, mens 
mine forxldre hele vejen igennem talte en slags standard ostnorsk. 

Det er på dette punkt at Norge og Danmark virkelig er forskellige. Som nxvnt, i 
Danmark viderefores den lokale dialekt ikke i ungdomsmiljoet. I Hvis vi vil forklare 
hvorfor norske unge gennem de senere årtier har kunnet opretholde dialekterne, mens 
danske unge ikke har kunnet, nytter det altså ikke at henvise til urbanisering og mobili-
tet, for her er udviklingerne ganske parallelle. Vi bliver nodt til at se på de ideologiske 
faktorer. Og her mener jeg ikke det handler om at frernh2eve de historiske forskelle 
(som man ofte gor). Det er klart de spiller ind, men kun som baggrund for at Norge og 
Danmark i dag forer vidt forskellig sprogpolitik på vigtige området.. Det er blandt 
dagens unge at dialektsamfundet reproduceres i Norge, mens det er dodt blandt de 
unge i Danmark. 

Hvis vi vil forklare det, skal vi se på hvordan den sproglige variation behandles i 
offentligheden i de to lande — forst og fremmest i skolen og i medierne. Et tredje vigtigt 
område er retskrivningspolitikken, fordi retskrivningnormens karakter har stor betyd-
ning for hvordan hhv. dialekter og standardsprog behandles under skriftsprogsind-
lxringen i skolen. På disse områder er Danmark og Norge meget forskellige. Det kan 
jeg ikke komme nxrmere ind på her, og det vil også vxre de fleste bekendt. Lad os kort 
sige det sådan, at norske unge vokser op i et sprogsamfund hvor den sproglige variation 
er synlig og accepteret som noget naturligt og vxrdifuldt, mens danske unge vokser op 
i et sprogsamfund hvor kun hovedstadens sprog er synligt og accepteret i offentlighe-
den. For mig at se er det denne forskel i sprogpolitik der er den vxsentlige årsag til at 
styrkeforholdet mellem sprognormerne har xndret sig så forskelligt som det har gjort i 
de to lande. 

Nu er det jo ikke sådan at en liberal og accepterende sprogpolitik i forhold til sprog-
hg variation i sig selv forklarer hvoffor de unge opretholder variationen. Sprogpolitik-
ken i et samfund indvirker naturligvis på de socialpsykologiske processer der ligger til 
grund for sproglig variation og forandring. Men det er ikke sprogpolitikken der skaber 
processerne. Vi kan derfor med rimelighed sporge om ikke netop den ensartede 
samfundsudvikling i Norge og Danmark må indebxre ensartede tendenser på det 
socialpsykologiske plan, og fOlgelig nogle ensartede tendenser på det sproglige 

I I Norge synes der at vare tendenser til 'danske tilstande' enkelte steder. Jeg har ladt mig fortalle at der 
i dag findes born og unge der vokser op i Troms0 med et oistnorsk sprog. Det drejer sig formentlig om 
bom og unge som er tilflyttere eller som har tilflyttede ostnorske foraldre. Men under alle omstandighe-
der er det vd l en ny situation i Norge at der findes ungdomsmiljoer i en by som Troms0 hvor det er 
acceptabelt ikke at tale byens dialekt, og måske enddog efterstrabelsesvardigt at tale 0stnorsk? Arne 
Torp beretter om lignende forhold i Tvedestrand, og taler om tendenser til »austlandske 'ghettoar'« også 
andre steder hvor indflytteme er et vigtigt indslag i lokalmiljoet (Torp '1994). 



184 	Tore Kristiansen 

område. Jeg skal slutte med at se på nogle lighedstrak i den danske og norske udvik-
ling, og hvordan de eventuelt kan indpasses i diskussionen om årsagsforklaringer. 

I Norge er der lavet ganske mange sociolingvistiske beskrivelser af sproglig varia-
tion, og dermed af dialektemes vitalitet som den kommer til udtryk i de opvoksende 
generationers sprogbrug. Disse beslcrivelser dakker sprogsamfund af alle typer, fra 
bygder over mellemstore byer til storre byer og Oslo. På grundlag af beskrivelseme 
kan man generelt og overordnet sige at dagens Norge er prwget af to wndringsproces-
ser: 1) dels styrker dialektenifolkemålet i byeme sin stilling i forhold fil det dannede 
talemål, 2) dels breder tak fra bymålene sig til byemes omland, og igen er det byemes 
lavstatusmål der er på offensiven. Denne opsummering er ikke min, jeg har den fra 
Helge Sandoys oversigtsvwrker, som jeg også må henvise til for den der er interesseret 
i eksempler (fx Sande 1993). 

Når det gaelder Danmark, må vi vel generelt sige at vi har faerre grundige beskrivel-
ser af sproglig variation og forandring at bygge på, men de undersogelser der findes, 
tyder på at andringerne i det vasentligste består i at kobenhavnske tak breder sig til 
resten af landet. Tidligere har det i forste rwkke drejet sig om de hoj socialt korrelerede 
tak i kobenhavnsk (også kaldet rigsdansk). Nu om stunder er det i stigende grad 
lavlobenhavnske trak der breder sig, såvel opad den sociale rangstige i Kobenhavn 
som udad til resten af landet. De andringsprocesser der finder sted i Danmark, funge-
rer altså anderledes ensrettende end i Norge. Landet bliver sprogligt mere ensformigt, 
efterhånden som alle taler — mere eller mindre lokalt farvede — varianter af loben-
havnsk.2  Det faktum at der findes et vigtigt fallestrak ved sprogandringeme i Norge 
og Danmark — nemlig at traditionelt lavsociale sprogtrak står stadig starkere i byeme 
og breder sig ud over landet — tyder på at der også findes et fallestrzek i de unges 
ideologi i de to lande. Hvilket naturligvis ikke er så overraskende. 

Men hvad er det for en ideologi der kommer til udtryk her? Det mest almindelige 
bud, som underbygges af en hel del socialpsykologisk sprogholdningsforskning, siger 
at det drejer sig om markering af solidaritet. Mit bud skal vare at da måske er mindre 
trwffende i dag end for et par årder siden. I holdningsundersogelser af typen matched-
guise, som jeg i 1989 gennemforte på Nastvedegnen 80 kilometer syd for KObenhavn, 
viste de unge mere positive holdninger over for lavlobenhavnsk end over for hoj-
kobenhavnsk og nwstvedsk (eller sjallandsk regionalsprog) i solidaritetsdimensionen — 
men også i statusdimensionen (Kristiansen 1991, 1991a). 

2  Sproglige innovationer er så at sige ikke registreret uden for Kobenhavn. Af wldre dialekttrwk der bre-
der sig — uden udgangspunkt i Kobenhavn — er der kun få. 
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Skema 3: Holdninger i solidaritets- og statusdimensionen tu lavkObenhavnsk (L), hOjk0-
benhavnsk (H), og sjw1landsk regionalsproginwstvedsk (N) — blandt unge, folkeskolelwrere og 
personalechefer på Nwstvedegnen. 

unge lxrere personalechefer 

pos. 	neg. pos. 	neg. pos. 	neg. 

solidaritet L * N — H H — N — L H — N — L 

status 

kompetence L — H *** N H *** L *** N H — L *** N 

niveau L *** H *** N H 	— 	L *** N H — L *** N 

* p‹.05 *** p<.001 — n.s. 

Som det ses af skemaet, blev statusdimensionen 'vinldet' fidt forskelligt ved hjwlp af to 
slags vurderingsskalaer, dels skalaer der måler hvordan sprogbrugeren vurderes mht. 
kompetence-egenskaber, dels skalaer der måler hvordan sprogbrugeren vurderes mht. 
opnået uddannelsesniveau eller passende jobniveau. Holdningsmonstret er det samme 
på begge slags status-skalaer, men hos de unge kommer opvurderingen af lavkoben-
havnsk ldarere tu udtryk mht. niveau end mht. kompetence. — Skemaet prxsenterer 
figeledes holdningerne blandt vigtige 'autoriteter' i de unges liv (folkeskolelxrere og 
personalechefer), for at vise at den meget positive vurdering af laykobenhavnsk er 
noget der er specielt for de unge. Men det er vxrd at bemwrke at også 'autoriteterne' 
vurderer laykobenhavnsk klart mere positivt end det lokale sprog i statusdimensionen. 

Den skala der kaldes kompetenceskalaen, er en sammenbegning af fire forskellige 
vurderingsskalaer. Som det fremgår af skema 4, så er det på skalaerne effektiv — tung i 

det og selvstcendig — usikker at de unge vurderer lavkobenhavnsk specielt hojt. 

Skema 4: KOMPETENCE-skalaer 

unge 
pos. 	neg. 

lxrere 
pos. 	neg. 

personalechefer 

pos. 	neg. 

velbegavet H 	— 	L *** N H ** L *** N H — L *** N 
— dum 
ambitios H 	— 	L *** N H *** L *** N L — H *** N 
— ligeglad 
effektiv L # H *** N H 	— 	L *** N H 	— L *** N 
— tung i det 
selvst,mndig L *** H *** N H ** L *** N H — L *** N 
— usilcker 

# p<.10 ** p<.01 *** p<.001 — n.s. 
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I den socialpsykologiske sprogholdningslitteratur kan der findes belxg for at operere 
med en 'dynamisme'-dimension, hvor sprogbrugere netop vurderes på egenskaber som 
effektivitet og selvsikkerhed (Zahn/Hopper 1985). Sammenligningen med Ixrernes og 
personalechefernes vurderingsmonstre viser igen at den meget positive vurdering i 
dynamisme-dimensionen er speciel for de unge. 

At lavkobenhavnsk scorer bedst blandt de unge på skalaer der drejer sig om den 
talendes 'dynamisme' (effektivitet, selvstxndighed, selvsiklcerhed), er også fundet i 
holdningsundersogelser af denne type andre steder i Danmark (Ladegaard 1992, 1993). 

Hos de unge på Nxstvedegnen er det vxrd at bemxrke at det er vurderingsmonstret 
i dynamisme-dimensionen der overensstemmer med vurderingsmonstret på niveau-
skalaen. De to forste kompetence-skalaer i skema 4 viser at de unge forbinder velbe-
gavethed og ambitioner i lige hOj grad med hojkObenhavnsk som med lavkobenhavnsk. 
Men når det kommer tu en vurdering af muligheder for fremgang og success inden for 
undervisnings- og jobhierarkiet, har vi set (i skema 3) at de unge alligevel tror mere på 
den lavIcobenhavnske sprogdragt — og dens styrke er tydeligvis at den forbindes med 
effektiv, selvsikker fremtoning. 

Og det må altså betyde at et sprog med lavIcobenhavnske trwk ikke giver lavsociale 
associationer hos dagens unge. Snarere tvxrtimod. I en undersogelse i Odder syd for 
Århus (Jul Nielsen/Nyberg 1993) fandt man klare aldersforskelle i brugen af en rxkke 
lavIcobenhavnske trxk. Som ventet er de lavkobenhavnske trxk langt hyppigere brugt 
blandt yngre end blandt xldre. Der blev kun fundet tendenser (statistisk set) til sociale 
forskelle i brugen af disse trxk, men det er interessant at de går i retning af at jo hojere 
social gruppe jo mere lavkobenhavnske trxk. — Tilsvarende viser holdningsundersogel-
serne på Nxstvedegnen at gymnasie-elever generelt er mere positive over for lav-
kobenhavnsk end efg-elever, både på kompetence-skala, solidaritetsskala, og niveau-
skala (se skema 5). 

Skema 5: Vurdering af lav-kobenhavnsk blandt gymnasie- og efg-elever på Nxstvedegnen (lavt 
tal er mere positiv vurdering) 

kompetence solidaritet niveau 
gymnas 108 107 110 
efg 124 122 130 

p<.07 p<.10 p<.02 

De holdnings- og sprogbrugsmonstre vi har sett på her, tyder på at lavkobenhavnske 
trxk i dag associeres med by, urbanitet, på en ny måde. Såkaldt lavIcobenhavnske 
sprogtrxk associeres iklce lxngere med kObenhavnsk arbejderklasse. For de fleste 
yngre og unge ser det ud til at lavIcobenhavnsk signalerer at man er ung og dynamisk, 
på vej til en god uddannelse og et godt job: et moderne bymenneske. — Jeg vii gaette på 
at styrkelsen af byernes folkemål i Norge er et udtryk for det samme. 
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Om andetledsstod i sjx11andsk 
Af Finn KOster, KObenhavn 

Stod i andet sammensxtningsled er et karakteristisk og meget resistent trwk i sjxl-
landsk. Det er afledt af en meget simpel regel: ethvert stodlost to- eller flerstavelsesord 
får stod når det står som andetled i en sammenswtning. Det hedder fx krone : enkro'ne, 
hente : indhen'te, menneske : kvindemen'neske, bryllup : sOlvbtyllup, kerdom : bor-
neke ' rdom, skema : skatteske 'ma, Anders : MOg-An'ders. — Det samme monster finder 
man i fonetiske sammenswtninger af typen arbej'de, formu 'e, embe 'de, områ'de. 

Den eneste restriktion er af fonetisk art, idet st0d på andetled med kort vokal + 
ustemt konsonant ikke er muligt overalt. Mens visse dialekter kan have »kortvokal- 
stOd« i sammensxtninger som korehe'ste, halmmå'tte, er denne mulighed sjx1den eller 
udelukket i andre dialekter. Sammensxtninger med kortvokalstod indgår ikke i min 
undersogelse. 

Andetledsstodet har ikke nogen distinktiv funktion,' men optrzder »mekanisk« 
som man plejer at sige. Imidlertid ved man ikke ret meget om hvordan stodregelen 
praktiseres i spontan tale. Betyder fx det at stOdet optrwder »mekanisk«, at det samti-
dig er »obligatorisk«? — Og er sprogbrugen nodvendigvis ens i hele det store sjx1land- 
ske område hvor stod forekommer? 

Sporgsmål som disse har tidligere vxret strejfet (Ejskj2er 1969) men er aldrig blevet 
afldaret. — Min specielle interesse for problemet har sin baggrund i en mindre under-
sogelse af det almindelige sjw1landske stod som jeg foretog for nogle år siden (Koster 
1990). UndersOgelsen viste (lige som Kristensen og Normann Jorgensen 1989) at det 
sjx1landske stod ikke altid er den stabile, invariante storrelse som man traditionelt har 
antaget. 

Denne undersogelse er jeg nu ved at viderefore. I det folgende vil jeg omtale nogle 
forelobige iagttagelser jeg har gjort i et materiale bestående af et store antal båndopta-
gelser i Institut for dansk Dialektforsknings båndarkiv (indtalerne er fodt i perioden ca 
1880-1915). 

Man kan sige at andetledsstoilet er en del af visse sammensxtningers prosodislce struktur. jf. også at 
(enstavelses)ord med stod i simplex almindeligvis er stodlose i forste sammensxtningsled: fx ste'n over-

for ste•ngte'rde. — Andetledsstod findes også i rigsmål og enkelte dialekter (bl.a. vestfynsk). men er her 
ikke så gennemfort og er underlagt flere restriktioner end i sjzfiandsk. 
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Geografi ske forskelle 
Det viser sig at stod på andetled optrxder hyppigere i den ostlige end den vestlige del 
af området. Ud fra mine forelobige undersogelser går grxnseområdet fra Holbxkområ-
det i nord tu l Prxstoområdet i syd, hvor den stOdlOse del af Sjx1land begynder. Det 431-
ger i nogen grad grxnserne for de traditionelle dialektgeografiske underområder (se 
kort). 

Den gennemsnitlige relative frekvens af stodtab i de enkelte optagelser er ca 441-
gende (i henh. medial og final position, dvs i og foran ophold i taleforlobet): 

Ostlige Sjcelland: 
medial position: 5 
final position: 3 

Vestlige Sjcelland: 
medial position: 23 
final position: 12 (nvS), 5 (svS) 

Forskellen mellem det vestlige og det ostlige område er ikke helt uventet; der har fra 
xldre tid eksisteret en formodning om at andefiedsstodet i det (nord)vestlige Sj.xlland 
kunne vxre labilt, og min tidligere stodundersogelse gav et vist indtryk af at stodvaria-
tion navnlig forekommer i vestsjx1landsk. Men det har overrasket mig at frekvensen i 
det ostlige område er så hoj som det er tilf2eldet. Her — og spec. i Nordsjx1land — har 
stodtab tydeligt nok en undtagelseskarakter, og det gx1der hvad enten der er tale om 
gamle optagelser eller optagelser fra 1994. Det har også overrasket mig at andefieds-
stodet ofte er fuldsteendig gennemfort hos indtalere der kommer fra Kobenhavns aller-
nxrmeste omegn (fx Skovshoved, Tårba2k), hvor dialekten på optagelsestidspunktet 
var meget udtyndet eller nxsten iklce eksisterende. 

Jeg vil iklce komme nxrmere ind på de geografiske eller positionsbestemte 
forskelle, men give nogle eksempler på at stodtabet i ovrigt kan have en systematisk 
karakter. Eksemplerne stammer overvejende fra det vestsjx1landske materiale. 
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Årsager tu stvidtab 
Sammensitninger hvis forsteled har bibeholdt stod (efter nzermere regler) udviser en 
sirlig tendens tu stodtab, fx: lo 'nye, bi'kube, fem'krone, bOn'dergårde, missio'ns-
mode, fasa'nrede, petroleumslampe. — Denne tendens fil at undgå stod i nabostavelsen 
er vel udtryk for en dissimilation. En besligtet tendens findes ved simplexstodet 
(Koster 1990:150). 

Også visse meget almindelige sammensitninger udviser en sirlig tendens til stod-
tab. Det gilder fx sammensitninger med -mor, -far, -bror (som er strukturelt tosta-
vede) eller et adv. som samtidig. Meget udtalt er tendensen ved en (fonetisk) 
sammensitning som arbejde (som i ovrigt ikke indgår i opstillingen ovenfor). 

Sirlig interessante forekommer sammensitninger der betegner mandlige (er)hverv 
eller roller, fx: godsejer, dyrkege(r), sagfOren skolelierer, skovfoged, traktoifOrer, udde-
ler. De udgor omkring 10 procent af alle sammensitninger med substantiv som andet-
led og har (uden for Nordsjilland) en klart forOget tendens tu stodtab. — De tilsvarende 
kvindelige betegnelser (nabokone, priestefrue(n) olgn) udviser muligvis en lignende 
tendens men er mere usikre fordi de optrider sjildnere. 

Tendensen er muligvis udtryk for en fonologisk leksikalisering: ord der bruges 
meget (i bestemte sprogsfirer) udvikler en sirlig leksikalsk status og kan derfor 
undergå sirlige prosodiske eller segmentale udtaleindringer, fx i form af reduktioner. 
— Som eksempel kan nivnes en bestemt optagelse hvor en gammel herregårdskarl i 
over en time taler om sin tid på godset og omtaler de skiftende godsejere som »gods-
ejeren«, og konsekvent uden stod (mens han varierer i »sagforeren« og »hestehand-
leren«). 

I en rikke tilflde forekommer tendensen fil stodtab at have sammenhing med infor-
mationsstrukturen, og stodtabet har altså her en pragmatisk funktion. Jeg skal give 
nogle karakteristiske eksempler2  (stodtab er tydeliggjort med +foran sammensit-
ningen). 

StOdtab i forbindelse med resumé, genoptagelse, tilfojelse olgn. 

så havde vi forkli'der med lommer i (når vi malkede); så sagde mor, I skal altid 
sidde så +forklidet det.. 

så havde vi mulepo'ser ffi hestene, så blev de fodret ude, der fik de +muleposer 
på ude i marken 

i 1958 da fik vi malkemaski'ne/ og havde det stået til Agnes, havde vi aldrig fået 
+malkemaskine, for hun var et helt jern til at malke 

den gang var det grusvej'e — det var +grusveje alt sammen 
herregå'rdene er +herregårde 
med en selvren'ser, da skulle der 3 eller 4 heste for, da de kom frem, da +selv-

renserne kom frem 

2  Et afsnit om stodtab i fundamentfelt gav anledning til berettiget indsigelse og er udgået. 
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nu bruger de stålwi'rer/ tynde +stålwire./ 
(hvordan kom I af med fisken?) til at begynde med var der en fiskehan'dler som 

kobte (..) så kom der (som sagt) en +fiskehandler fra Skelskor (..) så kom der så en 
+fiskehandler fra Skelskor 

(intervieweren efterligner andetledsstodet: hvad sad der så på rokkeho'vedet? — 
svar:) +rokkehovedet? 

(var der meget trafik på landevejene? — svar:) +landevejene? 
(båndopt. fra 1965 og 1985 med henh. mor og datter; Nordsjell.) 

Stodtab i indskud eller i sekvenser der danner baggrund for eller er afiedt af hoved-
temaet olgn. 

(blusselampen til ålestangning) den skulle ligge godt agterover, forstår du — for 
det at når man så stod henne i +forenden, der skulle man helst stå, så var det det letteste 
at regere med når man stod.. 

(i bedsteforeldrenes generation forekom folk meget »gamle« i påldedning og 
adfxrd) jeg kan huske en gang vi var til +solvbryllup nede i Regstrup, og de var 
(gamle) .. 

(bedstemoderen gik med en kurv på ryggen til Nestved og solgte fisk, hvad der 
var besverligt) .. men så havde de en son der blev +fiskehandler, og han fik en bil (..), 
og så.. 

(tomaterne skal opbevares morkt og koligt) jeg har et +1oftsverelse oppe for-
oven, og der opbevarer jeg 

vi har veret der nede en enkelt gang og fået kaffe altså — da stod jo +kaffekan-
den hele dagen og kogte på bileggeren 

Jeg skulle jo prove de her treskostOvIer — og jeg fik da vadet over +snedriverne 
der ned ad.. 

jeg vil melde mig ud — så når min tid er +udlobet, så vil jeg 
jamen sådan er tilve'relsen i dag, sagde jeg så, så det må du +affinde dig med 
det bedste (fjer), det kom i overdy'nen, og så det som man rev, det grovere fjer, 

det kom jo i +underdynen, det var.. 
det var sådan noget udmerket strå, det kunne ligge i 20-30 år når det var på 

nordsid'en/ på +sydsiden der lå det aldrig så lenge 

I alle disse eksempler optreder altså stodlost andetled i en sekvens der på en eller 
anden måde rummer en sekunder eller underordnet information; det sidste understot-
tes ikke kun af stodtabet, men ofte også af forOget taletempo, reduceret stemmestyrke 
olgn. Man kan sige at sammensetningerne afgiver noget af deres prosodiske vegt til 
den helhed de optreder i, det vil sige at deres (ord)prosodi (»accentuation«) integreres 
i setningsprosodien. — Dette er måske ikke srlig overraskende; men det er interessant 
ved at pege i retning af, eller minde om, at der i (og uden for) sjellandsk kan eksistere 
sådan noget som en pragmatisk funderet setningsprosodi. 
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I ovrigt er det langtfra alle stodtab der har den systematiske karakter som jeg har 
givet indtryk af her. Og stodpraksis kan vare nok så forskellig fra indtaler ffi indtaler, 
også inden for en snaver geografisk afgransning. Der er således overalt i det vestlige 
område indtalere der stort set overholder stOdregelen, ligesom der i det ostlige område 
kan vare indtalere med et »vestsjallandsk« variationsmonster. 

Andre stOdtyper 
Stodet i sjallandsk er i ahnindelighed interessant ved at det indgår i flere konstellatio-
ner og har flere fonetiske varianter (jf kortvokalstodet) end fx stodet i rigsmål. Bl.a. 
forekommer der en sirlig variant af andetledsstodet som det er rimeligt at omtale i 
denne sammenhang, uden at jeg i ovrigt vil kommentere den nwrmere. 

I folge stOdreglen forekommer andetledsstod kun på to- og flerstavelsesord. I en 
bå'ndoptagelse fra Vestsjalland hedder der imidlertid: ».. de her dejlige blater' som vi 
kaldte dem.. korbce'r som det hedder nu; vi kaldte dem jo blåbte't:« 

Substantivet bar er jo enstavet og andetledsstod burde således ikke kunne fore-
komme, men gor det altså alligevel. Denne tilsyneladende unormale stodfilkomst er 
fOrste gang iagttaget af Inger Ejskjar (1969) (i typer med kortvokalstod, fx kOrehe'st, 
maskinkra'ft). — Jeg har siden registreret mange tilsvarende eksempler, både med kort-
vokalstod og med ahnindefigt stod, det sidste i sammensatninger som fodt0j, vandhul, 
englod (-te, -hul' osv). 

Denne variant af andetledsstodet burde nok for fremtiden indgå i standardbeskrivel-
sen af stodet i sjallandsk. — Jeg har kort omtalt den (og forsogt en forklaring) i Koster 
1993. 
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Norske tallord i samisk 
Av Bente Martinussen, Lund 

Denne studien tar opp en side ved språkforholdene i indre Finnmark, det vii si kom-
munene Karasjok og Kautokeino. Dette er kjerneområdet for samisk i Norge. Folketal-
let er vel 6 000 på et areal som er storre enn alle de danske oyene til sammen. Det fins 
to tettsteder i området, de to kirkestedene med samme navn som kommunene. Befolk-
ninga er overveiende samisk, det er kanskje så mange som 8 % etniske nordmenn her, 
men den norske delen av befolkninga er langt mindre stabil enn den samiske. 

Ikke noe annet sted i Norge står samisk sterkere enn her, sjol om samisk kan vare 
noe svekka i Karasjok i forhold til Kautokeino. I Kautokeino larer alle barn, også de 
med 61 norsk forelder, å forstå og snakke samisk. I Karasjok larer alle barn å forstå 
samisk, men blant barna med 61 norsk forelder er det få som lzerer å snakke samisk 
(Martinussen 1993). Dette står i motsetning til forholdene langs kysten der det nå er en 
klar overvekt av eldre blant de som snakker samisk. I de siste hundre å'rene har samisk 
vart på tilbakegang i Nord-Norge, slik at områder som kunne sammenliknes med indre 
Finnmark for femti år siden er overveiende norsktalende nå. 

Samisk som minoritetsspråk 
Det er et karakteristisk trekk ved den samiske minoritetssituasjonen at tospråldigheten 
er svart ujevnt fordelt mellom nordmenn og samer. Antakelig kan over 90 % av alle 
samer i Norge norsk, mens andelen av egentlige nordmenn som kan samisk er uhyre 
liten, kanskje 0,001 %. Når tospråkligheten er så ubalansert mellom to folkegrupper, er 
det typisk at det kommer langt flere lånord fra majoritetens språk inn i minoritetens 
språk enn omvendt. I et miljo der de fleste er tospråldige har språkbrukerne tilgang til 
to ordforråd, vii det om det blir tale om fenomener der det ene språket ikke har noe ord, 
vare lett å ta det aktuelle ordet fra det andre språket. Det er klart langt flere norske ord 
i den samisken som snakkes i området, enn det er samiske ord i den norsken som bru-
kes. 

Samisk har i det hele tatt opp langt flere lånord fra norsk enn norsk har tatt opp fra 
samisk. De fleste av de samiske lånordene som er nevnt her er også bare kjent i det 
tospråklige miljoet i Nord-Norge. Det er det samiske samfunnet som blir sterkest kul- 
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turelt påvirka av det norske samfunnet, ikke omvendt. Det henger sammen med sam-
enes stilling som minoritet i det norske samfunnet, og der politisk og 0konomisk makt 
er i norske hender. 

Finsk tar opp mange svenske lånord i Tornedalen, men ikke i Helsinki, der er det 
minoritetsspråket svensk som låner ord fra finsk (Pinomaa 1974:102). Språklige lån er 
mer avhengige av de generelle samfunnsforholdene enn av språkinteme forhold. 

Samiske lånord i norsk 
En del samiske ord for ting og begreper som ikke fins i norsk, brukes i det norske tale-
målet i indre Finnmark, slik som ldvvo (sametelt), gårde (reingjerde), rivgu (norsk 
kvinne), ddza (norsk mann). Dette er begreper fra reindrifta, drakten og andre deler av 
samisk kultur. De to siste står i ei sxrstilling, rivgu — norsk kvinne, ddza — norsk mann 
(nordnorsk norska og norsken). De brukes gjennomfort om innflytterne. På denne 
måten blir det mulig å skille mellom norsk, som brukes i betydninga norsk statsborger, 
og rivgu — ddza, som betyr norske borgere som også er norske etnisk, eller rettere: 
ikke-samer. I samisk skiller man ikke mellom nordmenn og svensker. Også samisk har 
distinksjonen nasjonalitet — borger, norgalås betyr norsk borgen For en minoritet i et 
grenseområde er dette viktige distinksjoner, og de blir presist angitt både på samisk og 
i den lokale norske dialekten. 

Dersom det norske ordet er lite kjent, kan også det samiske bli brukt, slik som 
finntjeld — ldvvo. Endel norske ord for samiske forhold har slike konnotasjoner at det er 
lite rimelig at samer bruker dem om seg sj01, f. eks. heller ganda enn finnlugg. 

I tillegg brukes mange samiske slektskaps- og tiltaleord også når man snakker 
norsk. Barn og ungdom som ikke sj01 snalcker samisk, ville f. eks. omtale sin samisk- 
talende bestemor som dhkku. I tiltale til en person med samme navn som en sj01, bru- 
kes tiltaleordet guibmi «navnebror». Det er ofte bruk for dette tiltaleordet fordi det er 
relativt få ulike personnavn i bruk i det samiske samfunnet. De sxrlige samiske per- 
sonnavnene har forsvunnet, til dels fordi prestene nekta å dope barn med slike navn. 
Personnavnene som er i bruk i det samiske området i dag, er hovedsakelig av kristent 
opphav, og det er ikke serlig mange av dem. De siste årene har til dels gammel samisk 
navneskikk blitt tatt opp igjen. 

De aller fleste av de samiske ordene som er nevnt her, vit dessuten vxre ukjente 
utenfor det tospråldige samfunnet. De er hovedsakelig kjent i samfunn der den samiske 
kulturen og identiteten ennå står sterkt. Blant sOrsamene har også tiltale- og slektskaps-
ord og fagtermer fra reindrifta blitt bevart, sj01 om mange unge sorsamer i dag ikke kan 
snaldce samisk. For dem har disse samiske kulturordene blitt et tegn på samisk identitet 
(professor Nils Jemsletten, muntlig opplysning 1993). 

Norske lånord i samisk 
Samisk har mange lånord fra nordisk og norsk, de eldste er fra urnordisk tid. Norske 
ord kommer nå inn i samisk sxrlig på områder som er fremmede for samisk kultur, slik 
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som offentlig administrasjon. Like etter at jeg var kommet tu l Karasjok hOrte jeg en 
samtale om departementets nye regler for elevopptak på samisk, og jeg kunne forstå 
den, ettersom det egentlig bare var morfologien som var samisk. Innafor samisk arbei-
des det nå med å utvikle et slikt ordforråd som kan erstatte de norske lånordene. 

Tallordene er et spesialtilfelle når det gjelder lån. De regnes til den grunnleggende 
delen av ordforrådet slik som pronomen eller slektskapsord. I regelen er denne delen av 
ordforrådet i et språk mer stabil og mindre utsatt for konkurranse utenfra. Kulturordene 
er den delen av ordforrådet som lettest tar opp nye ord, swrlig når samfinmet er i for-
andring. 

Samisk har både grunntall og ordenstall som i norsk, men tall over ti på samisk blir 
ganske lange. Det samiske tallsystemet er desimalt og sveart regelmessig oppbygd. Det 
er mer gjennomfort analytisk enn det norske tallsystemet, som jo har rester av et tolv-
tallsystem (se tillegg). Norske tall under huncire blir vanligvis trestava, i samisk kan de 
få fra seks stavelser og oppover. 

Fra flere muntlige kilder hadde jeg hott at man brukte norske tall i samisk. Under 
min tid som lxrer i indre Finnmark hadde jeg også hoa det 8.031. Dette kunne bare vxre 
snalck om spontant språk. I normert bruk av samisk som i Sameradioen eller i materna-
tikkundervisning på samisk er det normert bruk av tall, så slik språkbruk ville det ikke 
vxre hensiktsmessig å undersoke. 

Asbjom Nesheim rapporterte fra Lyngen at tallene fra elleve og oppover regelmes-
sig var norske, også når folk snalcka samisk (Nesheim 1951:126). Han forklarte det 
med at det var vanskelig for språkbrukeme å operere med to sett automatiserte begre-
per. Det vil imidlertid gjelde andre deler av leksikon enn tallordene også, så hans 
forklaring er nok ikke utfyllende. 

For å undersoke dette forholdet tok jeg oppstilling mer kassa på butikkene for å 
hore etter, og lot som jeg så på varene eller tyvleste ukeblad. De beste observasjonene 
kom fra Hxttas Landhandel i Kautokeino, for der ble det brukt mest samisk. Lytting på 
kaf6ene gildc dårligere, summene var ofte så lave at det bare kunne bli brukt samiske 
tall. Dette er ikke store forretninger med mange kunder, så ubemerka observasjon var 
vanskelig. Jeg kunne ikke bli lenge på hvert sted, men var heller innom flere ganger i 
lopet av ej uke. 

Resultatene fra butikkene viser at tall under ti er samiske, over ti er de ofte norske. 
Dette er noen eksempler: En gutt på omtrent ti år kom inn og kjopte karameller for åtte 
kroner, han sa ikke mer og betalte med flasker. Han oppga både antall karameller og 
summen på samisk. 

En kone på rundt femti år stod ved kassa med varer for minst ej uke, og mens han-
delsmannen slo inn varene snalcka de om familieforhold på samisk. Han sa sluttsum-
men, 142,50 på norsk, og fortsatte på samisk om sykdom i familien. Det var to 
personer som kjente hverandre godt, begge kom fra bygda og de var klart mer opptatt 
av samtaleemnet enn av transaksjonen. 

Jeg spurte også informantene om bruken av tallordene, og de bekrefta at tallene 
over ti helst var norske. Mitt inntrykk er at det kanskje helst gjelder prisangivelser, 
fordi jeg også har registrert alders- og tidsangivelser med samiske tall. 
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Lengde som forklaring 
Lengden på de samiske tallene kan muligens forklare utviklinga becire enn Nesheims 
forklaring, hans forklaring om problemene med to sett automatiserte begrep, gjelder jo 
all tospråklighet, ikke bare tallene. Det er som nevnt bare de lange tallene som er skifta 
ut med norske tall. De korte tallene i samisk, dvs. tallene under ti, må også vare de 
mest frekvente, og brukes av alle. Når to former konkurrerer, er det vanlig at den kor-
teste vinner (Trudgill 1986:102). Det fins mange eksempler på en slik utvikling, både 
internt i språk og i lånesituasjoner. 

Ei slik forkorting eller forenlding av tallordene er også registrert fra andre språk. 
Fra donegal galisk, i Donegal nordvest i Irland, er det beskrevet ej omlegging av tall-
systemet, ikke fra irsk til engelsk, men til et system narmere engelsk (Watson 
1989:48): 

ceithre 	fichid is 	a 	deich > nöcha 
«fire» «tjuer» «og» «ti» 	«nitti» 

Det mest påfallende her er at de nye tallene er langt kortere, ikke at det er ei omlegging 
fra vigesimale til desimale tall. Ingenting taler for at man ikke kan benytte et tallsystem 
basert på tyve i et moderne samfunn, det er tilfelle i dansk. Derimot har også dansk hatt 
ej avkorting av tallene i dette århundret: halvfjersindstyve > halvfjers «sytti». 

Semantisk forklaring 
Det fins eksempler på lån av tallord der det opprinnelige systemet var svart semantisk 
komplekst. På New Guinea har tallsystemet fra det engelskbaserte pidginspråket tok 
pisin erstatta tallene i flere andre språk (Wurm 1991:11). Litteraturen ga ikke fullgode 
eksempler, men det opprinnelige tallsystemet var basert på et semantisk system med 
utgangspunkt i de ulike kroppsdelene, noe som vel må vare mer komplisert enn det 
des imale systemet. Dette systemet må vare sterkt kulturbasert, og det gjelder samfunn 
i meget sterk endring. New Guinea går gjennom ej utvikling fra stammesamfunn på 
steinaldernivå til et moderne forbrukersamfunn, og det innebarer selvfolgelig at 
mange begreper som tidligere var ukjent blir introdusert i kulturen. 

Semantiske begrensninger kan også fore til lån av tallord fra et fullstendig ubeslekta 
språk. Gronlandsk eller inuit skal ha tatt opp danske tall. Det egne systemet er basert på 
antall fingre og tar, og det rekker dermed bare til 20 (Inge Lise Pedersen, muntlig opp-
lysning). 

Frekvens 
Frekvens kan kanskje forklare ulik låning for tall over og under ti. Tall under ti er langt 
mer frekvente enn storre tall. Det er nok også en sammenheng mellom samfunnsform 
og frekvensen av store tall. Man regner ofte med at mer frekvente former også er mer 
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resistente mot påvirkning og lån. Det faller naturlig å lå'ne et ord om man ikke kjenner 
det på det egne språket. 

Det moderne forbrukersamfunnet anvender tallord langt oftere enn man behovde i 
det forindustrielle samfunnet. Når steget over i forbrukersamfunnet også innebwrer et 
steg over i et annet språ'ksamfunn, er det ikke urimelig å tenke seg at tallordene blir 
mest anvendt på storsamfunnets språk. I praksis betyr det at minoriteten ofte måtte 
drive kj0p og salg på majoritetens språk. 

Dorn6ie 
Fra det norske immigrantsamfunnet i USA forteller Einar Haugen (Haugen 1989:65) at 
man i enkelte norske bygder brukte engelske tall i stedet for norske: toogfemti > fiftitu. 

Her må det henge sammen med at handekn var i engelsktalende hender, slik hand-
elen i mange samiske samfunn har vwrt i norske hender. Når minoritetsspråket får sitt 
funksjonsområde avgrensa til den private sfxren og blir et «family language» (Haugen 
1989:69), blir butikken eller postkontoret et sted som krever majoritetsspråket slik 
Harald Eidheim beskriver det fra Kvalsund på 60-tallet (Eidheim 1971). 

I tospråklige samfunn vil det ofte etableres uslcrevne regler for fordelinga av de to 
språkene. Det avhenger dels av person, hensynet til de knspråldige styrer språkvalget. 
Mest logisk er det når man velger språk for at alle skal kunne delta i samtalen. Dess-
uten vil enkelte samfunnsområder lcreve bruk av et bestemt språk. Vanligvis vil det skje 
ved at den ene språkgruppa er swrlig representert i visse yrker eller situasjoner. 

Nordmenn hadde kontroll over okonomien i de samiske områdene og handel var et 
norsk domkne i mange år. Den som er sosialt og okonomisk overlegen er lite tilboyelig 
til å lxre språket til den avmektige parten. Det fantes et nåvppe-clåro» eller «kjop-
norsk» (Qvigstad 1898). Handelsmennene var lenge norske, og de kunne neppe 
samisk, sjol om noen av dem fortalte reisende at de gjorde det. I det samiske området, 
som var langt storre for bare 50 år siden enn i dag, ble det etablert et system der alle 
offentlige steder lcrevde bruk av norsk. De norsktalende har ofte lcrevd å slippe å hore 
samisk omkring seg, noe som ennå skjer. Ungdommer fra Kautokeino vil vxre var-
somme med å bruke samisk i Alta, nxrmeste norske tettsted, også i dag. 

I tradisjonelle samiske nxringer har samisk beholdt sin stilling. Adgangen til rein-
drifta er strengt regulert, og opplxringa i andre samiske nxringer er oftest informell. 
Det sterkeste domknet for samisk er familien. 

Domkne-modellen synes å gi den beste forklaringa på situasjonen, men også en 
forklaring som bruker lengde kan ha en viss berettigelse. 

I tida framover kan de norske tallene igjen forsvinne fra samisk. Det kommer en ny 
generasjon som har hatt skolegang på samisk og dermed lxrt å bruke de samiske tall-
ene i alle situasjoner. Når samisk skal gjenerobre alle domknene i samfunnet, vil 
samisk også komme til å bli brukt i normerte situasjoner. Kanskje blir dette en av de 
siste gangene språkvitenskapen byter fra de norske tallene i samisk for de forsvinner 
igjen. 
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Tillegg: Samiske tallord etter rettskrivninga av 1979 

okta 	 1 
guokte 	 2 
golbma 	 3 
njeallje 	 4 
vihtta 	 5 
guhtta 	 6 
iea 	 7 

gåvcci 	 8 
ovcci 	 9 
logi 	 10 

okta nuppelohkai 	 11 	en-på den andre tieren 
guokte nuppelohkai 	12 
golbma nuppelohkai 	13 
njeallje nuppelohkai 	14 
vihtta nuppelohkai 	 15 
guhtta nuppelohkai 	 16 
iea nuppelohkai 	 17 

gåvcci nuppelohkai 	18 
ovcci nuppelohkai 	 19 

guokte logi 	 20 
golbma logi 	 30 
njeallje logi 	 40 
vihtta logi 	 50 
guhtta logi 	 60 
diega logi 	 70 
gåvcci logi 	 80 
ovcci logi 	 90 
duoiSi 	 100 
duhat 	 1000 

guokte logi ovcci 	 29 
guhtta logi vihtta 	 65 
duoåi vihtta 	 105 
uoi ovcci nuppelohkai 	119 

duoCii njeallje logi okta 	141 

Mellomrommene er med for å gjore oppbygninga tydelig, de fins ikke i vanlig skrift. — 
Foran substantiv fins en kortform av -lohkai og -logi, -lot. 
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Species i finlandssvensk dialekt 
Av Kristina Nikula, Tammerfors 

I beskrivningar av finlandssvensk dialekt försummar författarna i regel inte att påpeka 
den stora förkärlek för bestämd form av substantiv som vissa dialekter hyser (bl.a. 
Freudenthal 1878:137, Hummelstedt 1934:134 1T., Lundström 1939:8 if., Ivars 
1988:148 if., Nikula 1988:23 f.). Försök att ställa upp regler för användningen av 
bestämd form i fall där ur riks- eller standardspråklig synvinkel obestämd form vore att 
vänta saknas inte heller (ibid.), men en heltäckande beskrivning av detta fenomen har 
än så länge inte sett dagens ljus. 

Till de nyaste försöken att beskriva bestämd form hör min uppsats från 1991 om 
användningen av bestämd form i närpesdialekten (NäD) (Nikula 1991). I denna upp-
sats formuleras regler för användningen av den bestämda formen och konstateras sam-
manfattningsvis att bestämd och obestämd form i denna dialekt inte står i opposition 
till varandra utan att det snarare rör sig om komplementär distribution eller i vissa fall 
till och med om fri variation (Nikula 1991:225). 

De regler för användningen av bestämd form som formulerats i ovannämnda upp-
sats (Nikula 1991:218-222) torde i och för sig utgöra en riktig beskrivning, men frågan 
är om reglerna inte ytterligare kunde förenklas. Men framför allt kräver de skenbara 
undantagen från huvudregeln kommentarer i synnerhet med avseende på funktion och 
betydelse. 

1. Syfte, material och metod 
Syftet med detta bidrag kan kort sagt sägas vara: 

att ställa upp (förenldade) regler för användningen av bestämd form i NäD och 
att redogöra för betydelsen av substantivets bestämda form och för hur bestämd 
resp. obestämd betydelse kommer till uttryck i denna dialekt. 

Konstaterandet att s.k. bestämd form i dialekten är innehållsligt omarkerad med avse-
ende på bestämdheten (Nikula 1991:223) gör termen bestämd form mindre lämplig. 
Med tanke på detta och för att undvika sammanblandning av det standardspråkliga och 
det dialektala artikelbruket använder jag för NäD i fortsättningen huvudsakligen ter-
men substantiv med eller utan slutartikel. 
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Insamlingen av material för en undersökning av substantivets species är förenad 
med många problem. För NäD del finns det vid det här laget relativt gott om arkivma- 
terial, men eftersom betydelsen hos species är ytterst kontextkänslig, detta gäller såväl 
språklig som situationen kontext, är detta material inte idealiskt, eftersom det inte är 
tillräckligt kontextuellt specificerat. 

I tryck föreligger texter som dels producerats på dialekt, dels översatts från standard 
till dialekt. Eftersom skrivande ytterst sällan sker på dialekt, är det tänkbart att skrivsi- 
tuationen leder till att dialekten påverkas av standardspråket, vilket gör skrivna texter 
mindre lämpliga som material. De översatta texterna är ännu olämpligare, eftersom 
man vid översättning måste räkna med en hög grad av interferens; jfr även Ebert 
1970:15 f. 

De exempel som jag diskuterar nedan, har jag dels registrerat i spontant tal, dels 
excerperat i inspelningar som ligger det oreflekterade talet så nära som möjligt, efter- 
som de talande — däribland jag själv — visserligen var medvetna om att bandning skulle 
ske men inte var på det klara med om och när apparaten var påkopplad. Också det här 
materialet har sina svagheter, inte minst därför att man inte kan vara säker på att 
påträffa på långt när alla tänkbara former av species ens i stora mängder av text. Meto- 
den att ställa frågor kring ett visst ämne leder inte heller till önskat resultat, eftersom 
frågeställaren av den dialekttalande måste antas inte känna till det han ställer frågor om 
och det obekanta sålunda genomgående presenteras med obestämd artikel. I de fall 
autentiska exempel inte finns att tillgå — det vill säga vid utbytestesten — har jag utifrån 
min kompetens som »modersmålstalande» varit tvungen att konstruera exempel. För 
dessa exempel blir det naturligtvis på sikt nödvändigt med någon form av mera omfat-
tande kontroll. —1 detta arbete är alla numrerade exempel autentiska belägg. 

Intresset för dialektens användning av slutartikel har väckts vid jämförelsen dia-
lekt—standard, men det kontrastiva synsättet ser också ut att i viss mån ha varit vilsele- 
dande. Detta är påfallande då man vid beskrivningen av förhållandena i dialekten bland 
annat velat se semantisk kategoritillhörighet som avgörande för användningen av slut-
artikel (Hummelstedt 1934, Ivars 1988). 

Metoden är i detta arbete dialektintern i den meningen att beskrivningen utgår från 
förhållandena i dialekten och reglerna formuleras utgående från denna utan att hänsyn 
tas till om dialektal användning av bestämd form avviker från standardspråklig eller 
inte (jfr Nikula 1991:217 f.). Vid diskussionen av betydelse görs däremot jämförelser 
med standardspråket i avsikt att åskådliggöra förhållandena i dialekten. 

Species undersöks synkront därför att äldre dialektmaterial till stor del saknas och 
det material som finns är mindre lämpligt som grund för denna undersökning, jfr ovan. 
Men även om undersökningen är synkron, är det inte realistiskt att räkna med ett enhet-
ligt språkbruk. Inte oväntat ser man bäst påverkan från standardspråket hos yngre och 
välutbildade talare. Denna påverkan tar sig närmast uttryck i en frekventare förekomst 
av obestämd artikel i fall där dialekten av gammalt nyttjat slutartikel på substantivet. 
Detta medför att den »avvikande» speciesanvändningen får lägre frekvens. Species har 
emellertid också hos yngre talare visat sig vara tämligen resistent 'mot påverkan från 
standardspråket. — Jag koncentrerar mig i detta skede enbart på NäD. Med reglerna i 
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NäD som utgångspunkt är det därefter lättare att studera också andra dialekter och att 
kanske småningom nå fram till ett regelsystem som omfattar de flesta av de österbott-
niska dialekterna. 

2. Substantiv med slutartikel 
Huvudregeln för användningen av substantiv med slutartikel i NäD kan formuleras på 
följande vis: 

Substantiv utan föregående bestämning har slutartikel vid referentiell funktion. I annat 
fall saknas slutartikel. 

Referentiell funktion innebär att en relation till en referent etableras. Satserna (1-4, 
med slutartikel) exemplifierar huvudregeln: 

Tenn ha:r di kväit-e.1  
He va sju: milljo:när åp drift-en så'm a spa:rast inn 
Vi ska ha u:t handlingg-an täi å. 
Tu ha:r hål-e åp böksimie:. 

Substantiv i referentiell funktion står med slutartikel även i de fall då den framför-
ställda bestämningen består av: 

det demonstrativa pronomenet han, hisin, Ilande m.; hön, hison, honde f. och he, 
hittje, hede n. i singularis och ti, täisje, täide m.; toå:r, toå:sje, toå:de f. och täij, 
täisje och täide n. i pluralis.2  
det indefinita pronomenet boå:d. 

Bestämningen medför i detta fall alltså inte nollartikel på det efterföljande substantivet. 
Detta gäller även om ytterligare framförställda bestämningar införs (5). 

5. His-in [sju:k] mag-an männ kåmbär ti ta li:ve oå:v me. 

Slutartikel förekommer även efter adjektiv med flexionsändelsen -a/-e,3  jfr häilalhäile 
da:j-in, alltså efter adjektiv som inte föregås av demonstrativpronomen i artikelfunk-
tion (jfr dem. pron. ovan). Det är i huvudsak en handfull adjektiv som uppträder i 
nominalfraser av denna typ. Hit hör bl.a. fraser med häil 'hel', räin 'äkta, oförfalskad', 
rett 'rätt', blank 'blank, bar, klar', sjö/v 'själv' och sto:r 'stor', där man visserligen kan 
tänka sig fristående artikel men där denna skulle medföra en betydelseförändring, jfr 
»hede räin-O/t brännvin-e» 'det (där) rena brännvinet' och »räin-e brännvin-e» 'rena 
brännvinet', samt adjektivet fra:k 'ganska stor', som knappast kan föregås av fristå-
ende artikel. Ett undantag med avseende på böjningen av attributet utgör ga:mbäl 

1  Exemplen, som återges i grov transkription, ges inte betydelseanalys i detta skede utan först i avsn. 4 i 
diskussionen av betydelse. 
2  En förteckning över samtliga former och varianter ingår i Ivars 1988:175. 
3  1 normalfallet böjs framförställda adjektiv i Nät) inte utom i neutrum sg. (-t). 



206 	Kristina Ni kula 

' gammal' , som ogärna tar ändelse, ex. ga:mbäl-0 kar-in 'gamla karin'. (Jfr även Ivars 
1988:156 if.) 

Undantag från regeln utgör också nominalfraser där substantivet föregås av: 
ett adjektiv i komparativ (i mindär veksthu:s-e) eller superlativ (ga:mblast 
gröbb-on) 
ett ordningstal (tridi gangg-on) 
en genitiv (Wali:nas bro:kvist-in). 

Genitiver som bildats av personliga pronomen i tredje person singularis och pluralis, 
hans, henas, täras, medför i analogi till framförställda possessiva pronomen inte tillägg 
av slutartikel på sitt huvudord (hans do:tär-0). 

3. Substantiv utan slutartikel 
Det finns gott om exempel, då de villkor som ställs i huvudregeln ovan förefaller vara 
uppfyllda men substantivet trots detta saknar artikel. En närmare granskning av sådana 
exempel och exempel som följer regeln visar dock på olika funktioner hos substanti-
ven. 

3.1. Substantiv som predikativ och egentligt subjekt 

Rent formellt utgör predikativet en bestämning till verbet (6), men kongruensböjs (6') i 
numerus och genus — nominala predikativ enbart i numerus — med antingen subjektet 
eller objektet och anger en egenskap hos denna »kontrollörs» referent (E. Andersson 
1993a:76). 

Han je bond-O. 
6'. Di je bändär-0. 

Substantivets funktion är sålunda inte att ange relationen till en eller flera referenter 
utan att säga något om subjektet i satsen, dvs, att som i exempel (6) hänföra subjektet 
till kategorin bönder. 

Ovanstående gäller främst vid nödvändiga nominala subjektspredikativ efter 
kopulaverben va: 'vara'och vad 'varda', men också vid verbet kallas och i synnerhet 
då predikativet anger en konventionell klassifikation av något slag, t.ex. yrke 
(E. Andersson 1993a:77). 

Eftersom predikativets funktion inte är referentiell utan det närmast har en karakte-
riserande funktion, utgör den kategori som exemplifieras ovan (6) sålunda inte ett 
undantag från huvudregeln. (Beträffande pluralis (6') jfr äv. nedan avsn. 3.2.) 

Substantiven i exempel (7-8), som i enlighet med regeln har slutartikel, kan lätt för-
växlas med föregående typ (6). 

Ska e va:1 kri:j-e? 
He låftar o,å:v fisk-an sjär. 
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Ett subjekt som består av en nominalfras i obestämd form kan ofta placeras som egent-
ligt, existentiellt, subjekt på objektets plats, medan ett formellt subjekt intar det egent-
liga subjektets plats i satsen. Det egentliga subjektet används i satser av den här typen 
för att omtala något nytt, dvs, det inför en ny referent och har sålunda referentiell funk-
tion. Det formella subjektet saknar däremot referent. I existentialsatser av denna typ 
ingår också ofta ett rumsadverbial, som anger var subjektet existerar (sjär 'här') 
(E. Andersson 1993a:74 f.). 

3.2. Objekt 

Som objekt står nominalfrasen även om den utgörs av ett artnamn i singularis ofta utan 
slutartikel också då framförställda bestämningar saknas (9-10). Den här typen av arti-
kellöshet är vanlig i synnerhet i objekt som bildar en fast fras med verbet: ha häst/ 
bi:1-0, tjyö:r pie:d-O/bi:1-0, kast båll-0 o.a. (E. Andersson 1993a:66 f.). Invändningar 
har rests mot att artikellösheten kopplats till fasta fraser (Freund—Sundqvist 1993:172). 
Eftersom substantivet i själva verket är utbytbart, kan graden av fasthet i frasen upple-
vas olika och det som i en kontext känns fullt naturligt kan i en annan upplevas som 
avvikande. Då nominalfrasen i konstruktionstypen har icke-referentiell funktion,4  upp-
visar denna i synnerhet vid vissa verb (ha:v 'ha') stora likheter med predikativet i det 
att en referent inte introduceras utan subjektet i stället karakteriseras och klassificeras — 
i exemplen nedan som hästägare och löntagare. 

Vi ha: häst-0 därhäim. 
Ja ha:r no: moå:nanslykn-0. 

I pluralis kan substantivet endast ha referentiell funktion, jfr rspr. »Vi har häst» (icke-
ref.), »Vi har en häst» (ref.), »Vi har hästar» (ref.), som alla kan omskrivas med »Vi är 
hästägare». (Sammansättningen hästarägare är omöjlig, eftersom pluralformen hos 
bestämningsledet skulle möjliggöra samtidig (aktuell) referens till två skilda referenter, 
hästar och ägare.) Valet mellan singularis och pluralis kommer i sin tur an på de fak-
tiska förhållandena. De flesta husdjur kan man hålla sig med i ett eller flera exemplar 
och därför upplevs exempel (11) som fullt naturligt. Är det däremot frågan om till 
exempel mink, som i normala fall hålls i stora mängder, blir ett exempel i singularis 
som det följande svårt att acceptera som god dialekt: *Vi ha:r mink-0. Mink-an (pl., 
slutart.) vore alltså det naturliga. 

[...] ko:n-an ha: vi å häst ha: vi å.5  

Substantivet ko:n-an (11), innebär att subjektet visserligen fortfarande är kreaturs-
ägare, men vid användningen av slutartikel har intresset förskjutits från ägaren till det 
ägda och anger att detta förekommer i flera än ett exemplar. Ett referentiellt använt 
uttryck »plockar ut» en eller flera individer ur en viss mängd eller grupp. Om de 

4  E. Andersson (1993b:184) talar om »svagare» referentiell betydelse i detta sammmanhang. Substanti-
ven har naturligtvis en extension som kan upplevas som mer eller mindre starkt referentiell. 
5  Exemplet är hämtat ur Ivars 1988:138. 
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utplockade individerna förutsätts vara kända är referensen bestämd, i annat fall är den 
obestämd. Eftersom pluralis (utom i fall av rent formell kongruens) alltid förutsätter 
referentiell funktion är i dessa fall slutartikel obligatorisk oavsett om referensen är 
bestämd eller obestämd (jfr dock nedan avsn. 3.3). 

Fall av formell kongruens som i exempel (6') »Di je böndär-O» (jfr avsn. 3.1), där 
funktionen hos predikativet är icke-referentiell, strider inte mot iakttagelsen att pluralis 
innebär referentiell funktion, eftersom det här inte rör sig om pluralis innehållsligt sett, 
dvs, de enskilda personer subjektet betecknar tilldelas inte var för sig någon egenskap 
»bönder» utan de egenskaper som en bonde eller bönder kan anses besitta. Det är också 
därför omöjligt att säga »Han är bönder». Eftersom bonde och bönder som predikativ 
sålunda endast utgör namn på en kategori, kan valet av numerus enbart vara formellt 
betingat. 

3.3. Samordningar 

Optionellt kan referentiellt använda nominalfraser sakna artikel vid samordning: 
mjölk-0 å br30:-0 'mjölk och bröd', tjelg-O å boå:n-O 'hustru och barn', pänn-0 å 
papar-O 'penna och papper'. 

12. An lömna tjelg-O å boå:n-Oltjelj-en å boån-e(n) därhäim tå an fo:r ti Amerika. 

Liknande regulariteter förekommer givetvis också i riksspråket. 

Enligt samordningsregeln är (11') med obestämd pluralis möjlig, medan (11") däre-
mot är omöjlig i den aktuella kontexten, eftersom slutartikel inte kan förekomma vid 
icke-referentiell användning. 

11'. [...] ko:n-ar ha: vi å häst-0 ha: vi å. 
11". []. *ko:n-an ha: vi å häst-in ha: vi å. 

3.4. Övriga »undantag» 

Skenbara undantag från huvudregeln utgör: 
substantiv som är oböjliga eller har ofullständig böjning i Nä]). 

Till denna kategori hör vissa nyord som bensin, cancer, men också ord som finsk och 
beteckningar för andra språk, liksom också knie: 'knä' och stjillnan 'skillnad' o.a., där 
grundformen är homonym med den slutartikelförsedda formen (-e, -an). En viktig 
grupp utgör feminina ord med pluralisändelsen -år. Femininer av denna typ har slutar-
tikeln -0 i pluralis, ex. kvinn-år ob. pl. — kvinnår-O bs. pl. 

släktskapsord (13). 

13. Fastär-O dödd fö ått oå:r sedan. 

Släktskapsord kan uppfattas som egennamn och böjs som sådana i regel inte, Farmor, 
Fatfar. Släktskapsordens karaktär av egennamn kommer speciellt tydligt till synes i 
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fall då man bortser från det egentliga släktskapsförhållandet, till exempel då föräldrar 
kallar sina barns farmor för Farmor (T. Andersson 1983:10). Farmor, mormor och de 
maskulina motsvarigheterna ~ar, morfar som dialekten har gemensamt med stan-
dardspråket har sålunda inte utvecklat en dialektal böjning. De äldre släktskapsorden 
fass-on (Ahlb. OB:20a farsa f.), fass-in (Ahlb. OB:20afarse m.), moss-on och moss-in 
försågs däremot vanligen med slutartikel. Både fastär och moster kan visserligen böjas 
normalt, fast r-en, -år, -0, mostr-en, -år, -0, men har ofta använts just som egennamn. 

4. Betydelsen 
För att klargöra betydelsen av species är det nödvändigt att ta reda på om och när ett 
substantiv med slutartikel kan ersättas av andra former och om vid ett utbyte betydel-
sen förblir konstant. Eftersom mina exempel till största delen utgörs av autentiskt 
material och det i detta fall är frågan om en deskriptiv, inte en normativ framställning 
om speciesanvändningen, förutsätter jag såväl grammatisk som kommunikativ kompe-
tens hos språkbrukarna, varför ställning behöver tas enbart till grammatikaliteten i sat-
ser där artikelutbyte har ägt rum. Dikotomin grammatisk—ogrammatisk är emellertid 
oftast inte tillräcklig, då artikelutbytet i många fall inte resulterar i en °grammatisk 
sats, men väl i en sats som kräver andra kontextbetingelser än den ursprungliga satsen. 
(Jfr Ebert 1970:22.) 

4.1. Dividua 
Dividua har i NäD oböjligt numerus och enkel opposition i species: substantiv utan 
slutartikel—substantiv med slutartikel antingen i singularis eller pluralis (kväit-O — 
kväit-e). Enligt huvudregeln (avsn. 2) är emellertid endast kväit-e i exempel (1) möjligt 
i den givna kontexten. 

1. Tenn ha:r di kväit-el*kväit-0. 
la. Där har man vete. 
Ib. Där har man vetet. 

En bestämd nominalfras syftar på en referent som är unikt identifierbar i kontexten 
(Hellberg 1987:34, E. Andersson 1993a:63). Enligt traditionell svensk grammatik 
används bestämd form av ett substantiv när referenten är bestämd eller specifik eller 
om referenten är bekant från förut, dvs, regeln utformas utgående från bestämdhetsbe-
greppet. (Jfr Thorell 1973:33 if., Lindberg 1980:40 f.) En sådan regelformulering låter 
sig emellertid som exempel (1) visar inte tillämpas på NäD. 

Exempel (1) kan som synes utan kontext ges två likvärdiga tolkningar. Bestämd-
hetsgraden hos substantivet avgörs sålunda inte av att substantivet har slutartikel, utan 
tolkningen är helt beroende av språklig och situationell kontext, eftersom enligt huvud-
regeln slutartikeln är obligatorisk. Yttrandet fälldes i det här fallet i en situation då tolk-
ningen 'här har man vetet' var utesluten. Ett jämförbart exempel är följande: 
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— 	Ja dreklcär *mjölk-Olmjöltj-en. 
Jag dricker mjölk. 
Jag dricker mjölken. 

Om det av kontexten inte entydigt framgår vad som avses, kan den talande för att 
säkert undvika missförstånd explicit ange obestämd eller bestämd betydelse med hjälp 
av lexem som nalete 'litet' respektive all 'all' eller verbpartikeln opp 'upp': ja drekkiir 
opp mjöltj-en (jfr rspr. »Jag dricker upp *mjeilklmjiilken»). 

4.2. Individua 

Substantiv som utgörs av individua, kan i allmänhet böjas i singularis och pluralis och 
har därmed dubbel opposition i species (en handlingg-O — handlinj-en — handlinggar-O 
— handlingg-an);6  jfr exempel (3): 

3. Vi ska ha u:t handlingg-anl*handlinggar-0 täi å 'vi ska ha handlingar(na) uttagna 
också'. 

Exempel (3) är av samma slag som ett av de exempel Hellberg anför i en uppsats om 
bestämd form: 

— Jag har köpt en gammal Saab, den är lite risig i plåten men motorn verkar väldigt 
bra (Hellberg 1987:34). 

I Hellbergs exempel är varken plåt eller motor direkt bekantgjorda genom tidigare 
omnämnande utan användningen av slutartikel motiveras genom att plåten och motorn 
är en naturlig del av en bil, varför nominalfrasema har bestämd referens. I exempel (3) 
kan, utgående från att det gäller förberedelser inför ett samimmanträde där handlingar 
tillhör rekvisitan, nominalfrasen betraktas som bestämd i fråga om referensen. Detta 
har emellertid ingen betydelse för användningen av slutartikeln, eftersom denna enligt 
huvudregeln (avsn. 2) i detta fall är obligatorisk i dialekten oberoende av om referen-
sen är bestämd eller inte — det väsentliga är att det rör sig om referentiell funktion. 

I exempel (4) har substantivet referentiell funktion, vilket i detta fall betyder att 
hålet på byxorna introduceras. Exempel (4') är i övrigt ekvivalent med (4) men marke-
rar dessutom genom den obestämda artikeln explicit att den talande utgår från att hålet 
är obekant för motparten. (I vartdera fallet rör det sig entydigt om ett hål i motsats till 
den riksspråldiga parafrasen (4a), som referentiellt tolkad innebär flera hål. (4b) är 
alltså en bättre parafras.) Att också motparten i detta fall utgår ifrån att samtalspartnern 
har för avsikt att meddela för honom ny information framgår av att svaret kunde bli 
t.ex.: Jo:, ja väit no: a 'ja, jag vet nog det'. Då objektet saknar slutartikel (4"), det vill 
säga har icke-referentiell funktion, förskjuts intresset från själva hålet till byxorna, vars 
kondition träder i förgrunden, dvs. de är trasiga (jfr 3.2). 

6  Sg. av detta subst. i denna betydelse förekommer av pragmatiska skäl knappast men anförs i brist på 
autentiska exempel. Någon inverkan på argumentationen har det inte. 
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4. 	Tu ha:r hål-e åp böksår. 
(4a. Du har hål på byxorna.) 
4b. Du har ett hål på byxorna. 
4'. 	Tu ha:r e hoå:1-0 åp böksår 'du har ett hål på byxorna'. 
4". Tu ha:r hoå:1-0 åp böksår 'du har hål på byxorna'. 

I exempel (5) är nominalfrasen starkt emfatisk till följd av att i denna ingår både ett 
demonstrativt och ett possessivt pronomen. Demonstrativet kan också bidra till att ge 
en viss kontrastiv betoning (E. Andersson 1993a:39). Kontextuellt kan (5') (även utan 
possessivpronomen) vara ekvivalent med (5). Det bestämda och det possessiva bety-
delseinnehållet är därvid kontextuellt avlett, eftersom slutartikeln endast kan ange refe-
rentiell funktion. Substantivet kan ju enligt huvudregeln här inte stå utan artikel. 

5. His-in mag-an männ kå'mbär ti ha li:ve oå:v me 'den här magen min kommer att ta 
livet av mig'. 

5'. Mag-an (männ) kåmbär ti ha li:ve oå:v me 'magen/min mage kommer att ta livet av 
mig'. 

I exempel (6) har som konstaterats substantivet icke-referentiell funktion. Ett utbyte av 
bond-O mot bond-in kräver, om detta över huvud är tänkbart, åtminstone en mycket 
speciell kontext för att ge substantivet den nödvändiga referentiella tolkningen. 

6. 	Han je bond-01* bond-in. 

1 (7) kan däremot artikellös form inte användas, eftersom icke-referentiell tolkning 
förefaller omöjlig. 

7. 	Ska e va:1 kri.j-el*kri:j-0 'ska det bli krig'? 

En sats som He vott kri:j-e kan beroende på kontext förstås på två sätt: a) att det rent 
allmänt blev krig eller b) att det gäller en specifik referent, t.ex. det finska vinterkriget. 
I vartdera fallet är det givetvis fråga om referentiell funktion. Substantivet med slutarti-
kel i (8) nedan kan tolkas som referentiellt bestämt eller obestämt. 

8. 	He låftar oå:v fisk-anl*fiskar-0 sjär. 
Det luktarfisk här. 
Det luktar av fiskarna här. 

5. Genusmarkering 
Påfallande är att Nål) i singularis med relativt få undantag uppvisar genusmarkering i 
nominalfrasen sålunda att antingen en framförstående bestämning (in ga:mbäl gåbb-O) 
eller det ensamstående substantivet med hjälp av slutartikeln (jfr ex. 1-4 avsn. 2) eller 
bestämning och substantiv samtidigt uttrycker genus (jfr ex. 5 avsn. 2). Genusmarke-
ring förekommer inte vid referentiell funktion efter det interrogativa kva, efter de inde-
finita all, ma:ng, mytji, samma, sombäl och efter de possessiva hans, henas, täras. 
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Icke-referentiellt använda substantiv är generellt icke genusmarkerade. Detta är natur-
ligt, eftersom de semantiskt snarast är att uppfatta som predikat, medan de referentiellt 
använda substantiven semantiskt är argument. 

Det kunde ligga nära till hands att se frånvaron av genusmarkerad bestämning som 
ett villkor för användningen av slutartikel. Den mera allmänna regel som jag valt före-
faller dock att ge en betydligt enklare beskrivning av artikelanvändningen. Det är emel-
lertid uppenbart att genusmarkering är en viktig funktion hos slutartikeln. 

6. Resultat och sammanfattning 
Eftersom slutartikel förekommer vid nominalfraser med både bestämd och obestämd 
referens, är bestämdhet inte någon lämplig utgångspunkt för formulering av regler för 
användningen av slutartikel i närpesdialekten. Det har ovan i själva verket visat sig att 
sådana regler kan formuleras utan någon som helst hänvisning till referentiell bestämd-
het. Om man däremot utgår från att slutartikeln anger att nominalfrasen används refe-
rentiellt, kan reglerna för användningen av slutartikel utforma& utgående från rent 
distributionella kriterier. 

I avsnitt 2 formulerades huvudregeln: »Substantiv utan föregående bestämning har 
slutartikel vid referentiell funktion. I annat fall saknas slutartikel.» Denna regel utgår 
direkt från användningen av slutartikel, men om man i stället utgår från användningen 
av artikelmorfem över huvud taget erhåller man en mera generell huvudregel: 

Vid referentiell användning av substantiv är (något slag av) artikelmorfem obligato-
riskt. Om substantivet inte föregås av bestämning används slutartikel. I några sär-
skilda fall används slutartikel trots att bestämning föregår substantivet, jfr avsn. 2. — 
Vid icke-referentiell funktion är användning av artikelmorfem, fria eller bundna, inte 
möjlig. 

Huvudregeln innebär att den grundläggande funktionen hos artikelmorfem är att ange 
referentialitet och sålunda att ange att substantivet eller nominalfrasen är argument i 
den semantiska strukturen. Övriga artikelmorfem kan dessutom ange olika grad av 
bestämdhet, medan slutartikeln begränsar sig till att ange referentiell funktion, varför 
nominalfrasens bestämdhetsgrad i detta fall endast kan härledas ur kontexten. 

Slutartikeln i närpesdialekten har två primära funktioner: a) att ange referentiell 
funktion, b) att ange genus. 
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Grav accent i östra Svealands folkmål 
Av Staffan Nyström, Stockholm 

De två accenterna 
Över stora delar av det nordiska språkområdet skiljer man mellan två olika ordaccen-
ter: accent 1 (akut) och accent 2 (grav). Utan accentdistinktion är Island, Färöarna, 
svenska Finland, norra Norge, norra Sverige, sydligaste Danmark samt några smärre 
områden på andra håll (jfr Gårding 1977 s. 46-47). Accenterna är såväl fonologiskt 
som morfologiskt betingade och dessutom avhängiga av satsintonationen. De tar sig 
uttryck i varierande intensitet, duration och framför allt tonhöjd (pitch). När de båda 
accenterna förekommer sida vid sida fördelas de enligt regler som är tämligen likartade 
överallt. Däremot är den rent fonetiska manifestationen av dem mycket skiftande olika 
språk och dialekter emellan (se vidare t.ex. Meyer 1937, Witting 1968, Gårding 1977 
och Bruce 1977). I svenskt rikstalspråk kan man exemplifiera den akuta accenten (i 
tvåstaviga ord) med ordet 'anden, best. sing. av and. Den grava accenten hörs i ordet 
'anden, best. sing. av ande. I ett arbete från 1981 [1972] har Claes-Christian Elert för-
tecknat närmare 350 sådana svenska ordpar som endast åtskiljs av ordaccenten. 

Från detta generella standardsvenska och i hög grad också svealändska mönster 
avviker ett mindre område omkring Stockholm och Mälarens östra delar. I sydvästra 
Uppland liksom i östra Södermanland (se kartan) har man sedan länge kunnat notera 
ett sammanfall mellan de båda accenttyperna, såtillvida att den grava accenten förall-
mänligats på bekostnad av den akuta, eller korrektare uttryckt: ingen accentskillnad 
görs och accentueringen liknar där omgivande trakters grava accent. Ord som 'anden 
av and,' anden av ande,' axel på kroppen, 'axel på vagn, b'iten av bit och bsiten av bita 
uttalas alla med samma grava accentuering. Även flerstaviga ord som bet'ala, 
indisaner, bur iken, leversera uttalas oftare med grav accent. 

Äldre förhållanden i Uppland 
Redan Johan Erik Rydqvist observerade fenomenet i Uppland. I Svenska språkets lagar 
(1868) talar han om »hög och låg ton (äfven ' acutus' och ' gravis')». Låg ton är egen 
för svenskan, norskan och bornholmskan, säger han och karaktäriserar den såsom »trö-
gare, innehåller en svagare tryckning, utgör ett ofullgånget helt, som väntar på nästa 
stafvelsen, hvilken den ej kan vara förutan, och hvaruti, om än utan ljudvigt, rösten lik-
som svänger sig uppför» (band 4, s. 211). Rydqvist meddelar vidare angående accen-
tens spridning: 
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Denna låga ton röjer sig hos Stockholmaren i hela sin utsträckning, om än icke till samma öfver-
drift som der och hvar hos Upländingen (band 4, s. 211) [...] i synnerhet Upländingen har stor för-
kärlek för låg ton; mer till och med än Stockholmaren, och vida mer än Sörrnländingen och Göta-
befolkningen. Hvad hufvudstadens uttal vidkommer, är det mest i en del trestafviga ord med kort 
förstafvelse, som den låga tonen emellanåt vill framtränga, emot hvad eljest är vedertaget, t.ex. i 
behaga, försvaga, försöka, begära, bedyra, värdera o.dyl.; likväl är detta i aftagande (band 4, 
s. 216). 

I Sveamålen och de svenska dialekternas indelning (1905) påpekar Bengt Hesselman 
helt kort att i »andra trakter af Uppland, Uppsala län, t.ex. Trögd, och delar av Söder-
manland har också ett sammanfall av de båda accenttyperna inträdt, men här synes det 
vara en grav accentform, som fått öfverhand» (s. 44 f.). Som bekant har det ju lokalt i 
norra Uppland skett en rakt motsatt utveckling — den akuta accenten har där blivit alle-
narådande (se kartan). Även Erik Kruuse i De lefvande folkmålen (1908) nämner 
ordaccenten som ett viktigt distinktivt språkdrag i Uppland. Han urskiljer ett sydväst-
uppländskt område med grav istället för akut accent från Våla härad vid Västmanlands-
gränsen i nordväst till södra Roslagen — Värmdö, Nämdö, Runmarö, södra Ljusterö och 
Möja — i sydost. Kruuses arbete bildar underlag för flera modernare utbredningskartor, 
bl.a. hos Witting (1968 s. 20) och i Uppländska (1993 s. 80). 

Uppländska inspelningar 
De inspelningar som ligger till grund för boken och ljudbandet Uppländska (1993) ger 
åtskilliga prov på grav accent i betonade ord, framför allt tvåstaviga, där standardsprå-
ket har akut accent. Exemplen nedan är med ett undantag (Härkeberga socken 1988) 
hämtade från inspelningar gjorda 1959-1962: 

Balingsta socken, Hagunda härad: kv'ällen, drsängen, l'injen, ängen (= längre) 
Håtuna socken, Håbo härad: maten, f önstre, 'rätter, f ötter m.fl. samt flerstaviga ord 
som konroret, fötterna 
Härkeberga socken, Trögds härad: v'iset, ksoppen, j'uren, vsattnet, m'eter samt i ord-
grupper som fr'ån se (= från sig) och j'älp me (= hjälp mig) 
Skogs-Tibble socken, Hagunda härad: Vintern, föttsel, sk' ogen, me'sse (= med sig) 
Täby socken, Danderyds skeppslag: v'angen (= vagnen), 'Arvid, hsatten, hstisten 
Nysätra socken, Lagunda härad: str'iden, b'åten, p'aret, v'angen, p'engar, t'usen, 
bandsiter, pisroler m.fl. 
Jumkils socken, Bälinge härad: fr'ös 'e (= frös det), f ötterna, bsättre, råffeln. 

Vi kan komplettera detta med exempel ur några andra inspelningar från ungefär samma 
tid (1959-61, samt Möja socken 1949) återgivna av Witting: 

Järfälla socken, Sollentuna härad: v'egen, riden, h' östen, grsuset, mfölen, fönstret, 
t'årget samt de trestaviga okt'ober, bet'ala, pot'atis, but'iken 
Vaxholms stad: l'assen, 'åker, p'ojke, v'inter samt de flerstaviga leverera och 
lever'ansen 
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Munsö socken, Färentuna härad: ssödn, modYirna, mask'iner (annars akut accent i de 
flesta ord) 
Möja socken, Värmdö skeppslag: lisössm, nisosster, f ågel, potsatis(en). 

Sagesmännen bakom exemplen ovan representerar visserligen ett äldre skikt av befolk-
ningen (deras genomsnittsålder när de spelades in var ca 67 år; en av dem är dock bara 
10 år gammal) men inspelningarna torde ändå ge en viss bild av den grava accentens 
starka ställning i Uppland ännu omkring 1960. Överfört till kartan (se denna) ger 
exemplen en bild som visserligen är något ofullständigare än Kruuses men som i övrigt 
inte avviker särskilt mycket från dennes. 

Södermanland omkring sekelskiftet 
Även i Södermanland blev denna märkliga accentuering tidigt uppmärksammad. Gus-
taf Upmark behandlar Sorunda socken i sin avhandling Upplysningar om Folkspråket i 
Södertörn (1869) och skriver följande: 

1 afseende på betoningen märkes den egenheten, att alla tvåstafviga ord med tonvigt på första staf-
velsen ha låg ton. Aksel (axel = humerus, anatomisk term) har samma ton som aksål (= axis, 
vagns-axel), anden (spiritus = osynligt väsen) samma som andi (anas = andfågel), hästen som 
gubben, bökker som smeder (1 32). 

I Boki om sondemåhle (1982-83 s. 48) kommenterar Roland Otterbjörk denna para-
graf hos Upmark med orden: 

Här återfinner vi det som fortfarande är sorundabomas största språkliga egenhet: Alla tvåstaviga 
ord har accent 2, dvs, grav eller tvåtoppig accent, oberoende av om ordet är en böjningsform eller 
ej: M:en, vä:gen, våtten (fsv. vatn) uttalas alltså med samma betoning som t.ex. bönde, 
n'ystan. Samma sak gäller de i § 31 nämnda prepositionsfrasema: berä m' ssej, ta på' ddej, slå 

nna liksom småord som Mer,' övver i betonad ställning. Företeelsen är numera inskränkt till 
södra Södertöm och sydvästra Uppland (Enköpingstrakten) men har nog tidigare haft större 
utbredning, kanske t.o.m. varit vedertaget stockholmsuttal. [Obs! Vissa av exempelorden saknar 
utsatt accenttecken redan hos Otterbjörk.] 

Torsten Ericsson (1914 s. 61) säger, uttryckt i den tidens ordalag, att den östsörm-
ländska grava accenten »kännetecknas av en egen irrationell intervall, större än i all-
mänhet inom sdml., samt en tämligen djupt nedgående tonglidning, som kanske är 
mindre 'plan' (jämn) än den eljes vanliga». Ericsson hävdar också att denna grava 
accentform har brett ut sig på bekostnad av den akuta. Om gränsen mellan t.ex. östligt 
v'atten och västligt v 'atten (se kartan) skriver han: 

Angående akcentformen gäller först att framhålla en ytterst viktig skillnad mellan det östliga och 
det övriga Södermanland — gränsen torde följa tämligen nära länsgränsen, men går rakare: österut 
nära nog endast den grava betoningen i akcentuerad stavelse (samt högt tryck ock hög ton på den 
följande), således t.ex. bitein = både bst. sg. biten och participiet biten; västerut däremot båda 
akcenttypema i betonad stavelse, således bst. sg. biten, men participiet biten (s. 67). 
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Gräns för grav istället för akut accent i sydvästra Uppland (Kruuse 1908). 

(2) Gräns för grav istället för akut accent i östra Södermanland (Ericsson 1914). 

Gräns för akut istället för grav accent i nordöstra Uppland (Kruuse 1908). 

+ 	Socknar som omnämns i texten 

Till grund för Ericssons gränsdragning låg främst hans egna omfattande uppteckningar 
men också andras från 1800-talets slut och 1900-talets början. Ord som då blev 
belagda med grav accent för rikstalspråkets akuta är t.ex. v'ägen, g'affel, v'inter, 
b'ordet, fågel, s'ocken, v'äggen m.fl. från Dalarö, Mörkö, Utö, Sorunda, Väster-
haninge och Ösmo socknar. Uppteckningar från Västerhaninge visar så sent som 1934 
grav accent i t.ex. v'äder och v'atten. 1 Huddinge socken nära Stockholm upptecknades 



Grav accent i östra Svealands folkmål 219 

1914 akut accent i t.ex. v 'ägen och v 'attnet, men ungefär vid samma tid, 1918, grav 
accent i b'ordet. Detta kan — även om materialet är minimalt — tyda på att Huddinge var 
ett gränsområde mellan huvudstadens standardspråksliknande uttal och det mer dialek-
tala uttalet söder därom. 

Södermanland i nutiden 
Går vi längre fram i tiden blir materialet tyvärr allt tunnare, vilket gör det vanskligt, för 
att inte säga omöjligt, att säga något om utvecklingen under t.ex. de senaste 50 åren. 
Detta understryker behovet av moderna uppteckningar, något som jag pläderat starkt 
för när det gäller ortnamnen men som också gäller våra dialekter. De senaste sörm-
ländska uppteckningarna av värde i det här sammanhanget är Roland Otterbjörks från 
1950-talet. Han har noterat många ord med östsörmländsk grav accent i Hölö, Mörkö, 
Torö och Sorunda socknar. Det tycks dock som om endast Sorunda egentligen hade 
fullt genomförd grav accent i tvåstaviga ord i de socknar Otterbjörk undersökte. Många 
av de ord han tecknat upp på andra håll är försedda med kommentarer av typen »emfa-
tisk gravis», »emfas?» o.likn., vilket väl antyder att den grava accentueringen där inte 
var alldeles väntad. 

Själv har jag i samband med ortnamnsuppteckning i Sorundas grannsocken Grö-
dinge så sent som för några år sedan stött på flera talare som mycket markant uttalade 
betonade, tvåstaviga ord med grav accent: c'ykel, h'avet, b'åten, t'orpet osv. Jag vill 
dock understryka att dessa personer hörde till undantagen. De allra flesta meddelare jag 
kom i kontakt med, i åldrar från drygt 40 till ca 80 år, hade en helt standardsvensk 
accentuering. Detta särpräglade Södertörnstonfall är således på tillbakagång, liksom så 
många andra lokala, dialektala språkdrag utsatt för kraftigt tryck från de omgivande 
sveamålen, från standardspråket i radio och TV och inte minst från huvudstadens 
språk. 

Uppkomsten: arkaismer eller novationer? 
Exakt när och hur de två accenttyperna uppkom är inte helt klarlagt men det förefaller 
som om det redan efter synkopetiden fanns prosodiska mönster som skilde de då ensta-
viga orden från de två- och flerstaviga. Flera forskare (Oftedal 1952, Haugen 1967) har 
menat att accentdistinktionen uppkom när vi under fsv. tid fick nya grupper tvåstaviga 
ord, framför allt typen 'anden av and, b'iten av bit etc., alltså ord som kom att bli två-
staviga genom att ett tidigare fristående demonstrativt pronomen blev en enklitiskt 
ansluten bestämd artikel, men också typen f'ågel, v 'atten (fsv. fogi/fugl, vatn) etc., dvs. 
tidigare enstaviga ord med inskott av svarabhaktivokal. Sådana ord behöll sin akuta 
enstavighetsaccent till åtskillnad från de tvåstaviga 'anden av 'ande, b'iten (part. av 

b'ita) osv, som på motsvarande sätt behöll den grava tvåstavighetsaccenten. Den senare 
är ju också normalfallet i tvåstaviga pluralformer, hästar, flickor, och i sammansatta 

ord, l'astbil, t'akås, st'enhård. 
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Det är rimligt att tänka sig att den ovan skisserade språkutvecklingen under urnor-
disk och fornsvensk tid också ägde rum i sydvästra Uppland och östra Södermanland. 
Om inte, måste vi anta att förloppet där varit annorlunda, så att i stället den grava 
accenten efter äldre förebilder och med någon sorts automatik tilldelades alla tvåsta-
viga ord i det ögonblick de uppstod — alltså även ord som tidigare varit enstaviga. Man 
brukar ju säga att accenten i enstaviga ord närmast är akut (accent 1). Ett sådant anta-
gande är väl inte helt orimligt men det låter sig knappast bevisa. 

Vi har idag områden utan accentdistinktion både söder och norr om Stockholm och 
östra Mälaren. Om detta språkdrag (en enda accent) inte är en fornsvensk arkaism 
måste det i stället ha uppkommit som en novation (accentsammanfall) någon gång efter 
medeltidens stora språkförändringar (bestämd slutartikel, svarabhaktiinskott) men före 
1800-talets senare hälft, då ju företeelsen som jag visat ovan är välkänd. Tyvärr lämnar 
våra skriftliga källor mycket få upplysningar om prosodiska drag av det här slaget, var-
för vi knappast kommer åt tidpunkten närmare. Att Stockholm haft en avgörande inver-
kan på utvecklingen torde nog ändå vara obestridligt. 

Stockholms roll 
Vilken roll spelar då staden Stockholm i det hela? Roland Otterbjörk skriver ju, som 
jag nämnde ovan, att kanske även Stockholm en gång har haft accentsammanfallet som 
ett genuint dialektdrag. Denna förmodan förefaller välgrundad. Det vore dialektgeo-
grafiskt svårförklarligt om ett sammanhängande spridningsområde i sydvästra Upp-
land, östra Södermanland, skärgården och åtminstone vissa av Mälaröarna inte skulle 
innefatta Stockholm. Troligare är väl att området varit homögent och kanske t.o.m. att 
accentsammanfallet utgått från huvudstaden. Den massiva lågtyska påverkan på män-
niskor, miljö och språk i senmedeltidens Stockholm kan mycket väl ha initierat ett 
sammanfall av de båda accentema, som sedan gradvis anammades av de uppväxande 
generationerna och också spreds till omkringliggande trakter. 

Språket i Stockholm har helt naturligt haft åtskilliga drag av östsvealändsk dialekt 
ganska långt fram i tiden. Det har inte minst Carl Ivar Ståhle understrukit: 

Det som främst faller i ögonen när man jämför den äldsta generationens tal med äldre språkkällor 
är stockholmskans karaktär av uppsvensk dialekt. Många av de språkdrag som nu håller på att för-
svinna eller redan är borta ur det levande Stockholmstalet är också gammal uppländska och även 
sörmländska — stockholmskan delar de övriga dialekternas öde att trängas undan av ett norme-
rande rikstalspråk (1981 s. 83). 

Men samtidigt har ju Stockholmsspråket — de uppsvenska rötterna till trots — också sina 
interna egenheter och sin speciella tillkomsthistoria, som i många detaljer inte ligger så 
långt tillbaka i tiden. Det var givetvis även Ståhle medveten om och det har på senare 
år illustrerats vid flera tillfållen av Ulla-Britt Kotsinas (t.ex. 1985, 1988 och 1991). 
Nutidens dialektgeografiska situation visar att Stockholm åter gått sin egen väg och än 
en gång antagit en annorlunda ordaccentuering. Distinktionen grav—akut accent bör ha 
uppkommit på nytt, som ännu en novation i språkblandningens Stockholm, när staden 
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expanderade under fr.a. 1700- och 1800-talen och 1900-talets början. Även om en stor 
del av befolkningen i Stockholm länge var genuint dialekttalande, så fanns det nog 
också tidigt en tämligen utbredd »högre» talspråksnorm. Många mäntliskor som flyt-
tade till Stockholm från andra delar av landet hade heller inte den särpräglade grava 
accentueringen i sitt språk. Denna kom troligen att i allt högre grad bli förbehållen de 
»lägre» samhällsklasserna och således även att uppfattas som en social markör, en låg-
statussignal. Kombinationen av »bildat» Stockholmsspråk och ett framväxande rikstal-
språk har så med fiden trängt undan den ensidigt grava accentueringen alltmer i hela 
östra Svealand, och om utvecklingen fortsätter så som nu lär den snart bara kunna åter-
finnas i dialektarkivens gömmor. 

Avslutning 
När försvann den akuta accenten i t.ex. Sorunda i ord som hästen, skogen och springer 
(om den någonsin har funnits)? När återinträdde den akuta accenten i sådana ord i 
Stockholm? Varför upphävs distinktionen grav—akut över huvud taget? Hur ter sig dist-
ributionen av accenterna idag? Vilken geografisk, social och åldersmässig utbredning 
har numera den grava accenten i standardspråldigt akuta ord? Dessa frågor har jag inte 
kunnat besvara i det här inlägget. Antagligen vore den sista lättast att komma åt, då ju 
nya inspelningar är fullt möjliga att göra, t.ex. med skolklasser och med äldre infödda 
personer på några väl valda platser. Ett annat sätt att tränga djupare i den ovan skisse-
rade problematiken — med ett dynamiskt Stockholm som startpunkt för språkföränd-
ringar — vore att söka paralleller. Rimligen finns det andra språkdrag, vars utbredning, 
historiska utveckling, förlopp etc. bäst låter sig förklara mot en sådan bakgrund. Jag ser 
framför mig en rad spännande uppgifter, både praktiska och teoretiska, för en socio-
lingvistiskt intresserad dialektolog. 
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Livsformer og sprogformer i forandringens 
tegn 
Af Inge Lise Pedersen, Kvibenhavn 

Det blandede sprog er kun sjx1den smukt, ofte uskont, undertiden grimt. Sproget har ingen rigtig 
faste rammer; det kan efter behag brede sig tu l hvilken side, det skal vxre, og skifte farve hvert 
ojeblik; den samme taler ofte forskelligt, eftersom han taler tu l sin tjenestekarl, sit barn, sin nabo, 
sin degn, sin prxst. Ja, undertiden kan to forskellige former for det samme ord findes nxsten side 
om side i samme sxtning; jeg mindes således at have hon en yngre gårdmandsson slumpe til at 
sige: je ko id husg, hue de wa, a lo de bog'e (Jensen 1898:222). 

Sådan falder ordene i en tidlig dansk artikel om dialektal variation, Anker Jensens om 
sproget i Åby sogn uden for Århus fra 1898. Den er typisk ved sit xstetiske ubehag ved 
blandingssproget og den intraindividuelle variation. Det var en sprogtilstand som da- 
tidens dialektologer kun nodtvungent beskxftigede sig med. 

Dialektal variation historisk set 
det allerfOrste hxfte af tidsskriftet Danske Folkemål kan man lxse folgende i en arti-

kel om sjx11andske dialektforskelle: 

Sprogforskellene indenfor den enkelte By mellem de forskellige sociale Lag og de forskellige 
Aldersklasser er i det store og hele gennemgaaende stOrre end mellem de forskellige Egne. Naar 
den modsatte Anskuelse vel man siges at vxre den almindelige, i hvert Fald ude paa Landet, san er 
det fordi Sammenligningsgrundlaget ikke har vret i Orden. Man har f.Ex. lagt Mxrke tu, at de 
gamle Folk i Nabobyen har talt et paafaldende Sprog, og sammenlignet det med det almindelige 
Sprog i sin egen eller en anden By og fundet iorefaldende Forskelle. Men hvis man havde sam-
menlignet de gamles Sprog begge Steder, vilde man maaske ingen Forskel have opdaget. For at 
finde virkelige geografiske Sprogskel maa man passe paa kun at benytte en bestemt Aldersklasse 
eller social Klasses Sprog, i modsat Fald bliver Billedet uklart og grumset og paa en vis Maade 
falsk, idet man blander forskellige Ting sammen som man staar sig ved at holde ude fra hinanden, 
idet Forholdene da vil trxde skarpere frem (Jensen 1927:34 f.). 

Det var strengt taget ingen ny sandhed. Jens Christensen Floysgaard havde allerede i 
1747 gjort opmxrksom på at man skulle holde den sociale placering konstant ved sam- 
menligning mellem talesprog fra forskellige steder i landet (1-loysgaard 1747:370). Når 
jeg citerer K. B. Jensen, er det fordi citatet klart viser at man er opmxrksom på, at der 
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er flere slags variation, men kun den ene form, den geografiske, er genstand for inte-
resse, de andre former opfattes som distraherende faktorer der or beskrivelsen uklar. 
Konklusionen for K. B. Jensen var da heller ikke at man så skulle beslcrive denne varia-
tion, eller de landsdelsdialekter som han mener er under dannelse på grund af at de 
gamle dialekter udjxvnes, nej, hans konldusion er at alle må »anstrenge sig for, at alle 
de Oplysninger om vore Dialekter som overhovedet kan skaffes ogsaa bliver skaffet« 
(1927:41). Og det var da også det Udvalg for Folkemål og senere Institut for Dansk 
Dialektforskning bestrxbte sig på. Dialektologerne rykkede ud for at redde hvad red-
des kunne, og de var altid i sidste 0jeblik. Det er en definition af arbejdsopgaven som 
Orvar Löfgren for etnologernes vedkommende har kaldt deres virksomhed som brand-
korps. 

Det er den bestrxbelse der noteres af Lars Levander i en klassisk artikel: 

I ingen svensk dialektgrammatik har, så vitt jag vet, hittills något avseende fästs vid de små skift-
ningarna inom det, som man kan kalla ett enhetligt mål (ett bymål eller ett sockenmål); av samt-
liga författares arbeten får man det intrycket, att inom varje dylikt skarpt avgränsat, litet 
dialektområde råder fullständig likhet i avseende på både ljudlära och formlära. Och det är ju helt 
naturligt, att så skett; de flesta upptecknare ha varit tvungna att inskränka tiden för sitt arbete med 
ett och samma mål till några månader, ja ofta några veckor eller t.o.m. dagar, och under sådana 
förhållanden har det helt naturligt för dem framstått såsom det nödvändigaste att träffa det för 
målet typiska, det som skiljer målet från andra mål, i. s. som man väl i allmänhet ansett de indivi-
duella differenserna skäligen obetydliga och ointressanta (Levander 1909:39). 

Levander konkluderer at man med nogen ret kan tale om et normalsprog (for landsbyen 
Åsen som der er tale om i artiklen), hvilket da vil sige det sprog som tales af 
midaldrende personer i de gårde hvor afstamningen er fuldsteendig ren og hvor man 
ikke er kommet alt for meget i ber0ring med udenbys folk, men at der også fore-
kommer en mxngde divergenser fra dette normalsprog beroende dels på individuelle 
forskelligheder, dels på alder, dels på at den talende stammer fra personer fra uclen for 
Åsen. Blandt de forskellige måder at tale på vxlger Levander altså 6.1 som kaldes nor-
mal og som bliver hovedemnet for hans beskrivelse. Det er ikke det mest alderdom-
melige han vxlger, han medierer, vxlger den midterste generations sprog, »renset« for 
tilflyttere og talere der har vxret under for stwrk indflydelse fra tilflyttere. Og det er 
denne normaldialekt der har hans hovedinteresse. Men han behandler to slags varia-
tion: 

Variation inden for normalsproget, dvs, de tilfx1de hvor et og samme individ i 
forskellige situationer vxlger forskellige ord eller ordformer. Denne variation er nor-
malt ubevidst for de talende selv. 

Aldersbetinget variation, som derimod normalt er bevidst for de talende og for 
sprogsamfundet i det hele taget. 

Levander må således konkludere at åsenmålet ikke er ensartet, skal man tale om en 
enhed, bliver det i form af udviklingstendenser snarere end ensartethed i det talte 
sprog. Andetsteds skriver han, »att språket ingalunda är en självständigt levande, utan 
hänsyn till allt annat studerbar organism, utan att det tvärtom är en av vissa historiska, 
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geografiska och sociologiska förhållanden betingad produkt, en produkt, som snabbt 
förändras, i och med att dessa andra förhållanden förändra sig« (1936:44). 

Jeg har taget dette eksempel op for at minde om at den tidlige dialektforskning 
havde opdaget uensartetheden, variationen inden for dialekten, det vxre sig på 
landsby- eller (oftere) på sogneniveau, men interessen var koncentreret om normal-
udgaven af det geografisk definerede sprog. Forskellene blev registreret, men ikke 
uciforligt beskrevet, tilflytternes sprog blev kommenteret, men ikke beskrevet, og der 
var kun meget svage tillob til andre korreleringer end alder. 

To tidlige danske beskrivelser af variation inden for et sogn 
Vi kan ikke i Danmark (i hvert fald ikke i den periode vi har haft en egentlig dialekt-
forskning) byde på dialektsamfund af den type som övre Dalarne var omkring århund-
redskiftet. Men vi kan godt byde på et par tidlige danske beskrivelser af sprogvaria-
tionen inden for et sogn, nemlig den ovenfor citerede beskrivelse af et forstadssogn til 
Århus (1898) og Peter Skautrups artikel om folke- og sprogblandingen i et vestjysk 
sogn (1921). 

Anker Jensen sxtter isxr den sproglige uensartethed i forbindelse med fordelingen 
på samfundsklasser. Han når frem til at kun godt halvdelen af befolkningen taler »rent 
jysk«, og det er isxr den yngre generation. Det er gamle husmandsenker og andre fig-
nende konservative elementer der bruger dialekten, og han antyder også en sammen-
heeng mellem sprogbrug og politisk tilhorsforhold: »den sproglige stromkwntring har 
fundet sted samtidig med en politisk. Jwynsides med at have skiftet sprog har de yngre 
gårdmxnd (»bjornbaldcernes« efterkommere) svinget over i moderat-konservativ poli-
tik, og under samme sproglige indflydelse er mange af arbejderne blevet socialister. To 
ganske modsatte politiske bevxgelser har altså begunstiget eller i hvert fald fundet sted 
samtidig med den samme sproglige bevxgelse« (Jensen 1898:228). At »bjornbakker-
nes efterkommere« var holdt op med at tale dialekt behover nu ikke at skyldes en poli-
tisk hojredrejning. Aflwggelse af dialekten var et programpunkt for Lars Bjornbak, som 
en del af »kultiveringen« af bondestanden. Om ikke andet burde man i hvert fald holde 
op med at sige a og gå over til at sige feg, ifOlge BjOrnbak »det smukkeste ord i det 
danske sprog« (jf. Pedersen 1991). 

Som det fremgår af titlen (Folke- og sprogblanding i et vestjysk sogn), lxgger Peter 
Skautrup vxgt på den geografiske mobilitet, som på beskrivelsestidspunktet er stadig 
stigende (og det er den fortsat med, i hvert fald på landsplan). Imidlertid er det ikke alle 
tilflyttere der over lige stor indflydelse; de indflydelsesrige er dem fra de fede egne 
nord for Tvis: »De er dominerende og har altid fOlt sig hxvede over BOnderne fra de 
fattigere Egne Syd for Byen (dvs. Holstebro), og disse sidste har også altid vret bag-
efter, hvad Indforelse af nye Metoder og Maskiner angår« (Skautrup 1921:108). Der er 
cirka lige mange tilflyttere fra nord og syd, men det er de nordlige naboer man nazrmer 
sig sprogligt. Det er forskellene i status der regnes for afgorende for hvem der tilpasser 
sig. 
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Der var således blandt dialektologeme omkring århundredskiftet en vis sans for den 
sproglige variation i dialektsamfundet, man bemarkede den, og der var tillob til en 
beskrivelse omend kun i form af makrosociofingvistisk redegorelse for hvor stor en 
andel der brugte den ene eller den anden kode. Man manglede analyseredskaber (og 
teknologi — det var svart at få sammenhangende tekster for bå'ndoptageren) til at give 
en narmere beskrivelse. Det store flertal af dialektologer var da også mere optaget af 
»normalmålet« end af variationen eller afvigelserne. Og det blev i Danmark ikke min-
dre udpraget i den folgende periode, da strukturalismen var det dominerende para-
digme. Her blev hele interessen koncentreret om systemet. Man sorterede variationen i 
en bunden variation, som man kunne formulere rent internt lingvistiske regler for, og 
en fri variation, som man kun i meget begranset omfang interesserede sig for. 

Den gamle dialektforskning havde registreret en lang rwkke ekstralingvistiske for-
hold som i visse tilfalde så ud fil at have betydning for den intradialektale variation. De 
strakte fra demografiske forhold som bebyggelsesforhold, fodested, alder, kon, social 
og erhvervsmassig kategori, kontakt med omverdenen, geografisk mobilitet, over pre-
stige, bevidsthed, politisk holdning til samtalesituationen, herunder hvem samtalepart-
neren var. Beskrivelse er der mindre af. Hvad er der kommet til siden? 

Sociolingvistikken 
1967 holdt Mogens Baumann Larsen, der lige var vendt hjem fra USA, et foredrag 

om »Fornyelsen i amerikansk Dialektologi«. Dermed var den kvantitative socioling-
vistik introduceret i Kobenhavn, og den fik ad åre indflydelse også på den danske dia-
lektologi. 

Det var ikke uproblematisk at overfore den amerikanske sociolingvistiks metoder til 
det danske sprogsamfund. Den var blevet tu med henblik på at kunne beskrive den 
sproglige variation i storbyen, og selv om den ikke analyserer byen og byens betydning 
for kommunikationsformerne, så bygger den på sociologiske beslcrivelser af storby-
samfund, isar i form af beslcrivelser af lokalsamfund (community studies), og korrele-
rer sprogbrugen med sociale kategorier som opstilles i disse community studies. Den 
sociale analyse herfra kan ikke uden videre overfores tu stationsbyer og landsbyer eller 
andre samfund uden for storbycentrene. Der er dog nogle danske undersogelser, bl.a. 
en vestjysk og en ostjysk, fra henholdsvis Vinderup og Odder, der korrelerer sprogtrak 
med socialt klassetilhorsforhold. De har begge lagt vagt på opdelingen i primeere, 
sekundare og tertiare erhverv og desuden skelnet mellem bymwssige og ikke 
bymassige dele af kommunen (Kristensen 1977, Jul Nielsen og Nyberg 1988, 1989, 
1992 og 1993). 

I et forsog på at komme lidt langere med at forldare variationen inden for et socialt 
relativt homogent lokalsamfund, Vissenbjerg kommune på Fyn, greb jeg til to former 
for strukturel analyse. Dels anvendte jeg en netvarksanalyse, under inspiration af Les-
ley Milroys Belfastundersogelse (Milroy 1980) og Susan Gals undersogelse af kode-
skift i Oberwärt (Gal 1979), dels forsogte jeg at applicere en livsformanalyse på dette 
lokalsamfund (jf. Pedersen 1994). 



Livsformer og sprogformer i forandringens tegn 227 

Sociale netvxrk 
Netvarksanalysen blev udfort i form af en rangordenanalyse, og den gav et vist resultat 
på gruppeniveau, men kun i fire af de valgte 15 variable. På individniveau kunne en 
tilsvarende analyse ikke appliceres, idet mange af informanterne havde samme 
netvarksscore (specielt udpraget blandt de unge mand, hvor 6 af 10 informanter 
havde en netvarksscore på 3). 

Nu kan der jo vare flere forklaringer på den ringe success jeg havde med netvarks-
analysen. Jeg havde måske valgt de forkerte indikatorer, eller jeg skulle have anvendt 
en netvarksanalyse der i langt hojere grad end den valgte var i stand til at måle både 
frekvens, intensitet og varighed af netvarkskontakterne (jf. Murray 1993 der rejser 
alvorlig kritik af Milroys netvarksanalyse), eller som opererede med informanternes 
integration i både lokale og ikke lokale netvark, mere i stil med Bortoni-Richardos 
undersogelse af urbanisering i Brasilien (1985). At netvarksanalysen indtil videre har 
givet dålige resultater de fleste steder den er forsogt anvendt til sociolingvistiske 
undersogelser, er ikke nok til at forkaste den. Som Murray konkluderer: der er stadig-
vak ingen der har målt bare interaktionsfrekvens og sammenholdt denne med sprog-
brugen, så det kan vare der stadig er et barn i badevandet (Murray 1993:172). 
Problemet er blot at en netvarksanalyse i den form han mener er nodvendig, vii vare 
så resurselcravende at de fleste nok vii holde sig tilbage. 

Livsformer 
stedet fors0gte jeg at anvende begrebet livsform som analyseredskab til at forstå 

variationen inden for den socialt relativt homogene gruppe. Livsformanalysen er en 
kulturanalyse der er udviklet for at kunne gennemlyse forskellige former for leve-
vilkårskonflikter og neokulturation og give indsigt i forskellige måder at leve på (H0j-
rup 1982, Rahbek Christensen 1987). Kultur er kontraster i samfundet, men 
paradoksalt nok er vi normalt blinde for at mange af de forskelle vi oplever er kultur-
forskelle. Livsformbegrebet gOr det muligt at forstå dagliglivets kontraster som andet 
end en samling individuelle tilfaldigheder. Det er en specifikation af sådanne kultu-
relle kontraster. 

Med udgangspunkt i produktionsmåderne konstruerer Hojrup i forste omgang tre 
livsformer: de selvstandiges livsform, arbejderlivsformen og karrierelivsformen. Ved 
at kontrastere indholdet af en rakke centrale ideologiske begreber, forst og fremmest 
'arbejde', 'fritid' og 'familie' konstrueres den enkelte livsforms ideologiske indhold 
som koharente helheder af hverdagslig praksis (i senere analyser er der sket flere 
udspecificeringer). 

Mit forsog på at anvende livsformer som analytisk begreb er nokså famlende, men 
eftersom der ser ud til at vare en sammenhang på individniveau mellem livsform og 
sprogbrug, giver det lyst til at gå videre ad den bane. Livsformer er ligesom netvark 
strukturelle kategorier — selv om der på det sidste er gjort forsog på at lave livsform-
analyser på grundlag af kvantitative data i en unders0gels'e gennemfort af Socialforsk- 
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ningsinstituttet (Hjorth Andersen 1992). Det måtte imidlertid vare muligt at arbejde 
med idealtyper. Ved at bruge idealtypebegrebet kunne man om ikke kategorisere alle i 
en population så dog finde pejlemarker tu at udskille en del af en population der deler 
vasentlige subjektive vardier. 

Livsformeme eksisterer altid ved siden af hinanden, og bwreme af dem interagerer. 
Som ved andre former for sociale identiteter er det ikke blot sådan at sprogbrugen er en 
folge af identiteten, men den kan også vare med tu at konstituere identiteten (Woolard 
1989:62). Sprogforandringen i de lokalsamfund der tidligere var praget af en meget 
lokalt afgranset dialekt kan generelt beskrives som en andring i retning af mindre 
markeret sprogbrug i forhold til storsamfundet. Svarende hertil anlagger taleme i stor 
udstrakning en neutralitetsstrategi (jf. Trudgill 1986). 

Hvad der er umarkeret i de enkelte situationer, må specificeres for det enkelte 
sprogsamfund. I Vissenbjerg som i de fleste andre lokalsamfund i Danmark er det ikke 
langere den traditionelle lokale dialekt der er den umarkerede kode. I stedet vii regio-
nalt talesprog kunne opleves som umarkeret, som det mest forventede, idet det vii vare 
kvantitativt dominerende, det er majoritetens sprog på stedet. Vi narmer os den situa-
tion hvor det kun er regional prosodi og intonation der er umarkeret, mens en rakke 
andre tak fra den lokale dialekt, fx realisation af vokal + nasal som nasaleret vokal, er 
blevet markeret lokale og er meget starkt på retur, undtagen i ordet han (3. persons 
personlige pronomen maskulinum). Det vii også vare livsformspecifikt hvad der er 
umarkeret, eller sagt på en anden måde: barere af de forskellige livsformer kan signa-
lere deres livsform ved at tale mere eller mindre dialektneert. De kan også bruge enkelt-
trak til at signalere livsform. I Vissenbjergundersogelsen er der fx en yngre kvinde 
med tydelig selvstandig livsformideologi, der netop ind imellem udtaler visse ord med 
vokal + nasal som nasaleret vokal, en tydelig dialektmarkor der svarer 61 hvad Carol 
Scotton kalder »marked choices« (Scotton 1983). 

Andre undersogelser, bl.a. Odder, tyder på at unge med arbejderlivsform har et vist 
isbet af kobenhavnske former, mens unge med overvejende karrierelivsform er mest 
standardnare. Den umarkerede kode er således ikke blot specifik for sprogsamfundet, 
men kan også specificeres i forhold tu livsformer. Betyder det at der er et 1:1 forhold 
mellem livsform og sprogbrug? Nappe. Brit Mahlum or i anden sammenhang 
opmarksom på at der er et modsatningsfyldt forhold mellem det subjektivt oplevede 
og det objektivt registrerede, og det er en af de klareste indikatorer på at man hin vans-
keligt kan trakke en umiddelbar og utvetydig forbindelseslinje fra et individs (ofte 
ubevidste) valg af sprogfig strategi fil vedkommendes sociale identitet og tilhorighed 
(Mahlum 1992:112). 

To typer talere, to strategier og to typer sprogtrxk? 
Lad os et ojeblik vende tilbage til nogle wldre iagttagelser. Anker Jensen navner i for-
bindelse med omtalen af de 17 % der taler »blandet sprog«, dvs, en eller anden over-
gangsform mellem dialekt og standardsprog, at der er nogle der er jyske helt igennem, 
men som på et punkt er kommet ud over follcemålet, idet de har ombyttet 1. person per- 
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sonligt pronomen a med je, og når det sker, så betragter vedkommende selv og alle 
andre det som at man har brudt med dialekten og vii »te' å snag fi'nt«. Der er dog 
mange som aldrig kommer videre, men vedbliver at vare jyder undtagen netop m.h.t. 
forste persons pronomen. Andre derimod arbejder sig frem tu storre og storre fulcikom-
menhed i rigsmålet, ja, kan måske ved given lejlighed tale dette rent, men blander dog 
mange jyske bestanddele ind i deres sprog når de stadig hjemme omgås jydsktalende 
mennesker, deres tjenestefolk, deres bOrn, naboer osv. (Jensen 1895:217). 

Det er den bjornbakske strategi der skildres her: en bevidst staben vak fra dialek-
ten, omend i nogle tilfalde kun realiseret ved det markerede valg at sige jeg og ikke a. 
Formen a er forovrigt for 'ange siden nasten udryddet på Århusegnen, måske som 
folge af den bjornbakske ivren mod netop dette ord. På et vist tidspunkt bliver det der-
for vanskeligt at afgore hvad der er det markerede og hvad der er det umarkerede valg. 

Marius Kristensen skildrer to forskellige måder hvorpå overgangen fra jysk tu rigs-
mål kan foregå: 

Den ene er den ... hvor den sprogxndrende forst ved bevidst efterligning aflwgger nogle stwrkt 
iorefaldende egenheder i ordforråd og bojning — mere eller mindre vellyklcet. Dxrefter kommer så 
— om det nogensinde helt kommer, hvad det vist nxsten altid gOr hos bom — et ubevidst tab af en 
del udtaleejendommeligheder, som slibes bort ved påvirkning af kammeraterne. Videre når man 
ad denne vej ikke, dersom man ikke fortsxtter over til rent rigsmål; man beholder da nogle jyske 
vendinger, som ikke er så iorefaldende, de afkortede endelser, en ikke ringe del af gloseforrådet — 
men man siger jeg til sig selv. 

Helt forskellig herfra er en anden art af sprogskifte, som jeg også personligt kender, skont min 
egen udvikling snarest kårer fil den fOrste gruppe. kg kender den bedst fra nogle yngre hOjsko-
lelxrere, som ikke havde til hensigt at skifte sprog; de vilde tvxrtimod bevare deres retmwssige 
ejendommelighed. Men de kom naturligvis til at arbejde med megen lxsning, de måtte sOge 
mundtlig at frxmstille både historie og naturfag, og uvilkårligt faldt de udtryk, som de havde set i 
bogerne, dem i munden. Og med udtrykkene fulgte, alt eftersom de lxste mere — og de lxste 
meget — også formerne; det vestjyske te aflostes af rigsmålets efterhwngte artikkel, de anvendte 
interim, i fOrstningen noget usikkert, senere mere og mere säckat, indtil de en sk0n dag stod over 
for det faktum, at af deres oprindelige mål var der ikke stort andet tilbage end, at de sagde a til sig 
selv. Så lagde de — halvvejs med et suk — også det bort, og nu havde de i udtryk og form et rent, 
om end ikke helt fejlfrit, rigsmål, kun udtaleejendommeligheder (snurrende r, st0d på urette steder 

mindede endnu om deres hjemstavn og vii vel aldrig helt tabes (Kristensen 1899:48 f.). 

Her bliver andringer som folge af en bevidst standardstrategi kontrasteret med den 
ubevidste andring af dialect tu accent hos personer der har en hverdagspraksis der 
medforer tat kontakt med standardsproget i både skriftlig og mundtlig form. Hos 
sådanne talere mener Marius Kristensen at have konstateret at a er det sidste der aflag-
ges »halvvejs med et suk«, altså med en vis beklagelse. Bondedrengen der må konsta-
tere at nok er han bondefodt, men han er ikke langere bonde? Det ligner et portrat af 
Marius Kristensens yngre kollega ved Askov Hojskole, Jacob Appel. Appel, der var fra 
Rodding, med vestslesvigske rodder, gav som ung (1889) starkt udtryk for at hans son-
derjyske dialekt var en så integreret del af hans personlige identitet at han ikke med 
integriteten i behold kunne gå over til at bruge standardsproget (Pedersen 1991). Vi har 
ikke nogen skildring af hans sprog, men heller ikke udsagn der tyder på at han i moden 
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alder talte påfaldende dialelctprwget. Hans jysk var blevet lydlost. Som en anden jyde 
konstaterer nwsten hundrede år senere om sit eget talesprogs forhold ffi jysk: »clkt 
sprog kunne jeg ikke tale, ikke mere. Det var blevet indvendigt, lydlOst. Virksomt ja, 
men uden nogen art i munden« (Harrits 1982:7). 

Det er åbenbart ikke noget nyt med disse to strategier, for Lyngby har gjort samme 
iagttagelse og fortwller om den i et af sine breve tu vennen adjunkt Greibe: 

Når jeg dertil föjer, at det i Jylland anses for fint at sige »a«, så at den der vii vare pen men ikke 
synes det, forandrer alt andet men beholder »a«, og omvendt den, der pludselig skal forfines, 
forandrer »a« og beholder alt andet — når jeg tilföjer dette, da er omtrent min kundskab om »a« 
udtömt (Bjerrum 1942:125). 

Anders Bjerrum refererer Marius Kristensens opdeling og fojer tu: 

Endnu kan man traffe enkelte Larere og Rigsdagsmand, ja endog en enkelt Minister, der taler 
Rigssprog, men siger a om sig selv. Den anden Maade bestaar kort udtrykt den, at den jysktalende 
mere paavirkes af Talesproget end af Skriftsproget, mere af Rigssprogets ydre Side, det lydlige, 
end af dets incire Verden, Tankeme og Begrebeme. Denne Type skifter altsaa Sprog, fOrst og frem-
mest fordi den finder de rigssprogstalende efterlignelsesvardige, oftest i banal Forstand, — eller 
omvendt fordi de rigssprogstalende finder de dialekttalende latterlige, ligeledes i banal Forstand. 
Denne Type begynder med at erstatte a med je, medens den fOrste venter med det saa lange som 
muligt; i forste Stadium siger den de ved je et, medens den forstnavnte Type i sidste Stadium 
siger de ved a ikke (Bjerrum 1945:2-11). 

Den forste type hvor sprogskifte modarbejdes af en sktrk respekt for dialekten, er nu 
(dvs. 1945) ved at bfive sjwlden ifig. Bjerrum; nu skyldes sprogskiftet vist altid presti-
geforhold, med Bjerrums ord: »Trang til at efterligne Byboeme, og Angst for at 
påcirage sig deres Vrede«. Mens han godt kan forstå at folk i stationsbyeme og i forstx-
derne efterligner lobstadboeme, er det ikke umiddelbart indlysende at bonderne også 
skulle gore det: 

Den gamle Bonde havde Adgang til to vidt forskellige Kulturverdener. Folkemaalet aabnede ham 
Adgang dl den dybe Harmoni, der pragede den gamle Almuekultur, Dagliglivets strange Krav 
om Pligttroskab og om Lydighed mod Swdvanens Regler, den rige FOlelse af Samhorighed med 
Bysens Folk i Sorg og Glade, den enfoldige og vise Fortrolighed med Naturens og Menneskeli-
vets almene Love. Og Rigssproget gav ham Adgang dl Religionens Sandheder, tu klare Tanker og 
skon Poesi, til Alverdens Viden og Byens mangfoldige Herligheder, til Indsigt i Samfundets 
Anliggender, Medansvar for og Medbestemmelsesret i Landets og Sognets Styre. Er det tankeligt 
at BOndeme vii give Aflcald på den Rigdom, Tvesproget skaldar dem? (Bjerrum 1945:213). 

Svaret er Ja, og grunden er at den gamle bondekultur er ved at forsvinde, de unge bon-
der har ikke brug for den mere. Derfor er det ifolge Bjerrum forståeligt at det falder 
mange unge landmxnd naturligt at finde byboeme og deres sprog efterfignelses-
vxrdige. 

Dialekten opfattes som bxrer af en bestemt kultur og må gå i graven med den. Det 
er en essentialistisk opfattelse af både kultur og dialekt. En mere funktionel opfattelse 
ville hwfte sig mere ved at der stadig var kulturelle og sproglige kontraster. Landboer 
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flest og byboer er stadigyzek forskellige og opfatter verden forskelligt. Er sproget ble-
vet mindre vigtigt som udtryk for social identitet i og med at de sproglige forskelle er 
blevet mindre, eller er det blot andre sproglige niveauer den bestandige identitetsfor-
handling foregår på? 

Netop fordi både livsformer og sprogformer forandrer sig, må dialektologien også 
bestandig omformes. For vi kan stadig blive meget klogere på hvordan talesproget 
fungerer i dagligdagen — på Fyn og andre steder. 
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Resistens og bevidsthedsgrad 
Af Karen Margrethe Pedersen, KObenhavn 

Hvordan kan det vare, at forskellige dialektexk har forskellig resistens over for 
påvirlcning fra rigsmålet — inden for ét og samme dialektområde? Nogle dialekttrxk 
har hoj resistens; de bruges af nwsten alle indfodte inden for området, også dem der 
taler et rigsmålsnxrt sprog. Andre trxk har lav resistens; de bruges kun af de sprogbru-
gere, der tater egentlig dialekt. 

Er det et tilfwlde, der afgor trxkkenes resistens — det kollektive ubevidste, der af til-
fx1dige eller uransagelige grunde udv2elger og bevarer ét dialekttrwk, og fravxlger og 
opgiver et andet? Eller kan man finde et monster i resistens-forskellene. Er der 
bestemte faktorer, der er med tu at bestemme dialekttreekkenes resistens? Faktorer som 
sxtter nogle vilkår for resistensen? 

Sporgsmålet er stillet af andre for mig, og jeg vil isxr henvise til 2 forskere, der har 
givet det en mere systematisk behandling: Thelander og Chambers. Fxlles for Thelan-
der og Chambers er, at de opstiller nogle hypoteser om, hvilke faktorer der kan have 
indflydelse på resistensen, og så afprover de hypoteserne systematisk på en rxkke trxk 
i et empirisk materiale. 

Thelander (1979) undersoger variationen mellem dialekt og rigsmål i Burträsk. Han 
arbejder med 12 trwkvariable, og han finder at dialektformemes resistens afhxnger af 
deres geografiske udbredelse og af deres fonetiske lighed med rigsmålet. Jo mere 
udbredte dialektformeme er, og jo storre lighed de har med rigsmålet, jo mere resi-
stente er de. Derimod er der ingen korrelation mellem variablemes frekvens og dialekt-
formemes resistens, og heller ikke mellem niveau og okonomi i sprogsystemet og 
resistens. De 2 sidste punkter betegner Thelander dog som usilcre, idet hans udvalg af 
trxkvariable ikke er egnet til at belyse forskelle i niveau og okonomi. 

Chambers (1992) undersoger »dialect acquisition« hos unge canadiere, der er flyttet 
ffi England, og som skifter sprog fra canadisk-engelsk til engelsk-engelsk. Han finder, 
at leksikalske trxk tilegnes hurtigere end fonetiske og morfologiske, simple fonolo-
giske regler tilegnes hurtigere end komplekse, forenldinger tilegnes hurtigere end 
kompliceringer, og ortografisk distinkte trxk tilegnes hurtigere end ortografisk ikke 
distinkte trxk. 
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Trudgill (1986) har også beskeeftiget sig med sporgsmålet om resistens. Han under-
soger englxnderes accommodation fil amerikansk-engelsk, når de flytter fil USA, og 
hans hypotese er, at englzendeme tilegner sig de amerikanske trx1c, der er »salient«, 
eller som han også siger »most prominent in the consciousness«. Som »salient« trxk 
udvxlger han de trxk, som englwndere bruger, når de bevidst imiterer amerikansk-
engelsk. Trudgills hypotese belcmftes fil en vis grad af hans observationer, men også 
kun fil en vis grad. Og hans undersogelse er ikke eksakt, men hviler på tilfx1dige 
observationer. 

Trudgills og Chambers undersogelser gwlder enkeltindivider, der skifter sprog, når 
de flytter, og som skifter fra & standardsprog til et andet. Det er ikke sikkert, at de 
samme faktorer gwlder — eller gx1der i samme grad — for sprogforandringer i dialekt-
samfund, hvor det er grupper af personer, der skifter sprog, og hvor de skifter fra et 
lokalt sprog fil rigsmål. 

I det folgende vii jeg afprOve faktoren »safience« på sprogforandringssituationen i 
et dialektsamfund. Jeg vii forsoge at vise, at der er sammenhxng mellem »salience« og 
resistens. Min hypotese er, at de dialekttmk, der ikke er »salient« for sprogbrugeme, er 
resistente. Der er altså forskel på Trudgills og min hypotese: Hans hypotese var, at de 
inek, der er »salient« i målsproget (in casu amerikansk), tilegnes relativt hurtigt. Min 
hypotese er, at de trxk, der ikke er »salient« i kildesproget (dialekten), aflwgges relativt 
langsomt. Hypoteseme er forskelfige, men modsiger ikke hinanden. 

Til undersogelsen vil jeg benytte et datamateriale, jeg har indsamlet i forbindelse 
med et sociolingvistisk projekt på Langeland. Langeland er en af oeme syd for Fyn, og 
dialekten ligner de fynske dialekter. Oen har 15 000 indbyggere, fordelt på 3 kommu-
ner. Jeg har arbejdet i den nordligste kommune, der er en udprxget landkommune. Her 
har jeg lavet interviews med 72 indfocIte langelzndere af forskellig kon, alder og er-
hverv. De yngste er 18 år og de xldste 60. Efter danske forhold er dialekten forholdsvis 
godt bevaret på Langeland, og sproget hos mine informanter spxnder fra nwsten ren 
dialekt til regionalsprog med tydeligt lokalt prwg. 

Jeg har udvalgt 21 trwkvariable tu resistens-undersogelsen. På listen nedenfor (figur 
1) er de ordnet efter procenten af dialektformer. Procenttallene er udregnet som et 
gennemsnit af de enkelte informanters procenter. Man kan se, at der er stor spredning i 
procenttallene: 

Nr. 1 er treekvariablen blodt d, hvor 95 % af forekomsteme har dialektformen minus 
blodt d. (Det er ord som mad og glad, der udtales ma og gla). 
Nr. 2 er langt o, hvor 90 % af forekomsteme har dialektformen ow. 
Nr. 3 er stodet. Langeland horer til det stodlose område, og man ser, at stOdlOsheden 
er bevaret i 78 % af tilfx1dene. 
Derefter Niger 3 enkeltord: var, han og jeg, hvor dialektformerne vå, ha„1  og je 
findes i 68-77 % af forekomsteme. 
Nr. 7 er a-kvaliteten i ord som snak, kaffe og pap, hvor dialektens lyse a findes i 
64 % af tilfwldene. 

I Ett litet,, i nederkanten markerar nasalerat uttal av föregående vokal (red:s anm.). 
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Figur 1 

trxk- 	 procent 
variabel 	 dialekt 

1 b/nul 	 95 
2 o:/ow 	 90 
3 stod/minus stod 	78 
4 var/vå 	 77 
5 han/hä 	 72 
6 jeg/jx 	 68 
7 mOrkt a/lyst a 	64 

8 fOrst/fost 	 45 
9 af/av 	 43 

10 a:/aw 	 40 
11 os/vos 	 36 
12 ikke/itte 	 33 

13 nasaloplosning 	18 
14 bt,ft,gtIwt 	 18 
15 mange/manne 	18 
16 2 kon/3 kon 	 18 
17 efter/etter 	 16 
18 meget/moget 	12 
19 vret/våren 	8 
20 g-/j- 	 5 
21 ajlcej 	 1 

I den anden ende af skalaen (som nr. 21) finder man diftongen i ord som vej, leg, 

hegn, hvor den dialektale form aj er så godt som uddod, selv hos dem der taler dia- 
lekt. 
Her finder man også forlydspalataliseringen i ord som gore og gerne (i dialekten 

jOre og jeme). 
Og enkeltordene efter, meget og vceret, der på dialekten hedder etter, nzoget og 
våren. 
Genusvariablen, hvor rigsmålet har 2 kon, mens dialekten har 3. 
Konsonantismen i ord som kobte, skifte og slagte, hvor dialekten har kowte, skiwte 

og slawte. 
Og konsonantismen i ord som mand, hund, seng og gang, hvor rigsmålet har nasa-
ler, mens dialekten har nasaloplosning, og det hedder måj, huw, scej og gaw med 
nasaleret vokal. 

Trxkkene falder i 3 grupper: en gruppe med hoj resistens (nr. 1-7), en gruppe med lav 
resistens (nr. 13-21) og en mellemgruppe. 

Sporgsmålet er nu: For hvilke trxk gx1der det, at sprogbrugerne er bevidste om 
dialektformerne og om deres egen brug af dem? Og hvordan kan man få at vide, om 
sprogbrugerne er bevidste om, hvad de selv siger? 
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Det kan man ved hpelp af selvrapportering (if. Pedersen 1991). I forbindelse med 
interviewene spurgte jeg informanterne om, hvad de selv mente de sagde til daglig, 
hjemme i familjen: »Siger du var eller vå, han eller han, ikke eller itte osv«. I de fleste 
tilfx1de havde informanterne en sikker og korrekt viden om, hvad de selv sagde, men i 
en rxkke tilfx1de var de usikre og gav forkerte svar. Der var fx 18 informanter, der 
konsekvent brugte dialektformen han  i interviewet, men som mente, at de selv sagde 
han til daglig. De var tydelig nok ikke bevidste om dialektformen — eller i hvert fald 
ikke om, at de selv brugte den. 

I den folgende liste (figur 2) har jeg anfort procenten af fejlagtige svar for hver 
trxkvariabel. Rxkkefolgen af de variable er den samme som for. I forste kolonne ser 
man, hvor mange informanter, der har mere end 20 % dialektformer i interviewet. For 
a-variablen ser man fx, at 60 ud af de 72 informanter har over 20 % dialektformer. I 
anden kolonne ser man, hvor stor en procent af de pågx1dende, der tror de bruger stan-
dardformen til daglig. For a-variablen er det kun 5 % af de 60. Der er altså 5 %, der 
fejlagtigt tror, at de bruger standardformen, mens 95 % giver det korrekte svar, at de 
bruger dialektformen eller begge former. (Der er ingen, der svarer »ved ikke«. Det er i 
det hele taget et yderst sjx1dent svar.) For trxkvariablen han gx1der det, at der er 62 
informanter, der har over 20 % dialektformer i interviewet. 53% af dem tror, at de ude- 

Figur 2 

trxk- 
variabel 

medd. med 
> 20 % D 

medd. der 
rapp. S 

lav 
bevidsthed 

hOj 
bevidsthed 

b/nul 72 (+) 
o:/ow  72 
stod/minus stod 72 
var/vå 68 59 % + 
han/hå 62 53% + 
jeg/j 61 (+) 
mOrkt a/lyst a 60 5 % + 

fOrst/fost 45 31 % + 
af/av 36 11 % + 
a:law 35 9 % + 
os/vos 39 41 % + 
ikke/itte 36 53 % + 

nasaloplOsning 21 10 % + 
bt,ft,gdwt 18 0% + 
mange/manne 18 11 % + 
2 kon/3 kon 12 8% + 
efter/etter 14 7 % + 
meget/moget 13 8 % + 
vret/våren 9 0 % + 

3 
ajlcej 0 
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lukkende bruger standardformen. De ved ikke, at de bruger dialektformen, selv om de 
bruger den i mere end 20 % af tilfeeldene, ja selv om nogle af dem bruger den 100 %. 

At grxnsen er sat ved 20 % er mere eller mindre tilfx1digt. Men det xndrer ikke 
meget på fejlprocenteme, hvis jeg swtter grxnsen op tu 50 %, og lam medregner infor-
manter, der har dialektformer i mere end 50 % af forekomsteme. De variable falder 
klart i 2 kategorier: en gruppe på 5 (var, han, fOrst, os og ikke), hvor der er lav bevidst-
hed om dialektformeme, og en gruppe på 10, hvor der er hoj bevidsthed. Dertil kom-
mer nogle variable, hvor fejlprocenten ikke er udregnet. For de to nederste skyldes det, 
at antallet af informanter, der har dialektform, er så lavt, at procenten bliver for usikker. 
For de ovrige trxk skyldes det, at jeg ikke havde taget tra3kkene med på min sporgeliste 
(hvad jeg beklager nu). Men jeg er temmefig sikker på, at der er en lav bevidsthed om 
dialektformen fte (variabel jeg/jr). »Jce siger ja«, lyder en gammel vittighed, og den 
viser den manglende bevidsthed. Og omvendt er jeg overbevist om, at der er en hoj 
bevidsthed om manglende blodt d (variabel 5/nul). Fynboer og langelxndere har i åre-
vis hoa for, at de ikke siger blodt d, og blandt fynboer og langelxndere er det nxrmest 
en stereotypi, at de mangler blodt d. 

I de to sidste kolonner på figur 2 har jeg markeret hhv. lav og hoj bevidsthed, og her 
har jeg markeret blodt d og jeg i parentes. Man ser, at de mindre bevidste former alle 
har en relativt hoj resistens, mens de bevidste former kan have hoj eller lav resistens. 

At sprogbrugeme mangler bevidsthed om dialektformeme kan betyde flere ting: (1) 
I alle tilfx1de betyder det, at de mener, de ikke selv bruger formeme. (2) I nogle til-
fx1de fremgår det tillige, at de tror, at formeme heller ikke bruges af andre mennesker 
på egnen. »Vi siger ikke vos«, er der fx en informant, der siger, »der skal du ud på Syd-
langeland; der snakker de mere bredt«. (Ikke desto mindre siger hun selv vos 9 ud af 11 
gange i interviewet.) (3) Endelig fremgår det i nogle tilfwIde af informantemes reak-
tion, at de slet ikke er bevidste om, at dialektformen findes. (Det gx1der ism-  for for-
men vå for var) Der er altså forskelfige grader af manglende bevidsthed. 

Men uanset hvilken grad af manglende bevidsthed, der forefigger, så tror jeg, at den 
manglende bevidsthed er en medvirkende årsag til den hoje resistens: Informanterne 
skifter ikke bevidst dialektformeme ud med rigsmålsformer, for de ved ikke, at de bru-
ger dialektformeme. Hermed ikke vxre sagt, at de mindre bevidste former ikke kan 
udskiftes. Det kan de naturligvis, men udskiftningen sker i et langsommere tempo. 

Her vii jeg kort vende tilbage genusvariablen. Genus maskulinum er under afvik-
ling. Maskulinumsformer erstattes af femininumsformer, der svarer tu rigsmålets 
fxlleskonsformer. Men maskulinum afvildes ikke lige hurtigt i foransat og efterhwngt 
artikel: Totalt er der 21 % maskulinumsformer af foransat artikel, men kun 12 % af 
efterhxngt. 

De mest dialektnxre informanter har naturligvis hOj maskulinumsfrekvens i både 
foransatte og efterhxngte artikler. Men de mindre dialektnane informanter har nwsten 
uden undtagelse en signifikant hojere maskulinumsfrekvens ved foransat artikel end 
ved efterhxngt. Der er ingen tvivl om, at de har et latent trekons-system, men det kom-
mer langt mere til udtryk i de foransatte former end i de efterhxngte. 
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Hvordan kan det gå fil? Forklaringen må formentlig soges i bevidsthedsgraden: Der 
er hoj bevidsthed om den efterhxngte maskulinumsartikel (-i), den horer nxrmest tul 
stereotypieme. Det er den, der er spurgt om i selvrapporteringen, og den har lav fejl-
procent. Men jeg tror ikke, der er nr så hoj bevidsthed om den foransatte artikels form 
(ej eller i). Det er aldrig den folk nxvner, når de taler om maskulinum. De siger: »Her 
siger vi katti og dawi«; der er aldrig nogen, der siger: »Her siger vi e j kat og ej daw«. 

Når maskulinumsformeme udskiftes i 2 tempi, tror jeg det hxnger sammen med 
forskellig bevidsthedsgrad. De bevidste efterhxngte former udskiftes hurtigere end de 
mindre bevidste foransatte. Hvis det ikke er bevidsthedsgraden, der er forklaringen, 
ved jeg ikke, hvad det er. 

Min undersogelse har vist, at de mindre bevidste dialekttrxk har en relativt hoj resi-
stens, mens de mere bevidste kan have hoj eller lav resistens. 

Man kan nu sporge: Hvorfor er der mindre bevidsthed om nogle trzek end om 
andre? Hvad er det, der betinger bevidsthedsgraden? Det kan jeg ikke give et sikkert 
svar på. Kunne det txnkes, at det var resistensen? Måske er folk mindre bevidste om de 
resistente trxk, fordi de er resistente, det vil sige forholdsvis almindelige hos et stort 
antal mennesker. I så fald er der en vis vekselvirkning mellem resistens og bevidstheds-
grad. Eller måske hxnger bevidsthedsgraden sammen med faktorer som geografisk 
udbredelse og fonetisk lighed med rigsmålet? 

Under alle omstzendigheder er det sandsynligt, at resistensen er afhxngig af flere 
faktorer, og at der finder et samspil sted mellem disse faktorer. 

Jeg tror ikke, at resistensen er bestemt alene af lingvistiske og geografiske faktorer, 
men jeg tror, at faktoreme har en vis indflydelse, og jeg mener, at man bor undersoge 
denne indflydelse. Det er ikke nok at konstatere, at forskellige trxk har forskellig resi-
stens. Man bor også forsoge at forstå hvorfor og hvordan. 
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Efter-forskning 
Mer om rektionen i svenska och norska dialekter 

Av Maj Reinhammar, Uppsala 

Det är viktigt att ta hand också om våra minsta ord, t.ex. prepositionema — så vanliga 
att de lätt blir försummade av forskare som hellre fastnar för det som är mer originellt 
och fantasieggande eller kuriöst på ett eller annat vis. Jag har hittills mest ägnat mig åt 
prepositioner som har en växlande rektion. Den här gången har jag valt att tala om 
efter. 

Efter är i de kasusböjande målen inte lika vanligt som exempelvis med, vid, till och 
åt. Nusvensk frekvensordbok räknar till 1 653 efter på en miljon löpord tidnings-
svenska. Det har nummer 52 i rangordningen. Det ger en liten fingervisning om frek-
vensen, även om tidningsspråk och talspråk, enkannerligen dialekter, förvisso inte 
alltid visat sig vara jämförbara.' 

Mitt material omfattar ca 700 efter-fraser, varav uppemot 200 där efter ingår som 
senare led i en sammansättning med adverbiell förled. Det må förefalla opraktiskt och 
tidskrävande att arbeta med en korpus, men det gives knappast någon genväg. Som käl-
lor har jag liksom tidigare använt tryckt litteratur, främst dialekttexter, samt arkivmate-
rial, inspelat sådant dock bara i den mån det finns utskrivet. — Det mesta materialet var 
insamlat och preliminärt bearbetat redan för omkring 15 år sedan. Därefter har jag 
kompletterat det på enstaka punkter, bl.a. i augusti 1993 på Målforearkivet i Oslo. 

Efter är från början egentligen en komparativform, på samma sätt som t.ex. över 
och under och före. Enligt Fritzners ordbok skulle apt vara den »gamle og oprindelige 
Form»; det motsvarar alltså det aft som vi har t.ex. på Rökstenen. — Tyskan, det kasus-
språk som kanske är bäst känt bland svenskar i allmänhet, saknar ordet. Där brukas i 
stället nach, egentligen en positivform till vårt svenska när, och liksom detta följt av 
dativ. Det medellågtyska achter 'efter' kunde enl. Lasch—Borchlings ordbok styra båda 
kasus. 

Enligt nordiska ordböcker är dativ det helt dominerande kasus efter efter. Hos Fritz-
ner, liksom hos Heggstad, redovisas först de få fall, främst i temporal betydelse, då 
efter styr ackusativ. Också Jacobsen—Matras' färöiska ordbok, Aasens norska ordbok 
och den nya Norsk ordbok följer det mönstret. I Blöndals nuisländska ordbok däremot 

I Det framgick mycket tydligt i min undersökning av till och åt. Enligt frekvensordboken skulle det på 
varje åt gå minst ett dussin till. 1 dativdialekterna är sanningen snarare den motsatta. 
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och i Söderwalls ordbok över svenska medeltidsspråket redovisas i huvudsak dativbe-
tydelsema först och de i förhållande till dem försvinnande få rena ackusativfallen på 
slutet. SAOB tar efter Söderwall upp den lokala betydelsen först och Ordbok över folk-
målen i övre Dalarna (OÖD) följer i så måtto SAOB. Jag gör likadant, även om det 
egentligen är den temporala betydelsen som är intressantast, eftersom det bara är där 
som det förekommer växling. 

Språkproven har delats in utifrån betydelsen hos efter. Funktionen kommer i andra 
hand. Det urval exempel som jag presenterar, har en förenklad ljudbeteckning som bör 
vara begriplig. 

Rumsbetydelse 
Det lokala efter styr dativ. Beläggen med betydelsen 'bakefter, bakom' är relativt få, 
eftersom dialekterna har andra ord för detta, förutom bakom t.ex. bak, bakför, kör, 
bakan, bakanför, åtan/attan, åtanför/attanfor o.likn. 

I den första grupp som jag tar upp, handlar det om två aktörer i rörelse, dvs. om  någon 
eller något som följer efter eller bakom någon eller något som alltså rör sig före eller 
framför. En sådan betydelse framgår klart i ett ex. från Sollerön, Ovansiljan: o djikk 
ättär karrum, enligt OÖD:2  'hon följde efter (bakom) karlarna', och ett från Ålen i Sör-
Tröndelag: hanjn jikk cette lassa 'han gick efter lasset'. Ytterligare ex. där efter-frasen 
fungerar som rumsadverbial: [han] rei flest ette åm (Vågå, Gudbrandsd.), då kom dej 
(:ormarna) krjopandes ette nå (Tresfjord, Romsd.), dä hängg ätte kesscen 'lasset' (Lin-
sell, Härj.), han drogst ette slea (Hallingdal), han jekk tette fara (Hegra, Nord-Trönd.). 
I anslutning till det sista exemplet påpekas uttryckligen att 'bakom fadern' hellre åter-
ges med atoeår fara.3  

Sin mest spridda användning har det rent lokalitetsbetecknande efter, när det ingår i ett 
rumsadverbial, där huvudordet är icke-personbetecknande och subjektet rör sig längs 
efter, utmed eller befinner sig utmed eller på något som är långsträckt, ofta en naturbe-
teckning e.d. Ex.: (han kom) ät väljarn (Malung, VDal.), välte ätte vägöm 'vara ute på 
resa' (Linsell, Härj.), som e rejm ett backa (Häggenås, Jämtl.), rullä på ätter jokn 
(Bygdeå, Västerb.), nåuta djik et båttnu 'noten gick efter bottnen' (Töre, Norrb.), gaa 
te fots so te ette fjorde (Ål, Hallingdal), an drog de ette markjinn (Setesdal), ga ette 
strann (Öre, Nordmöre), drengjen kjaukn ette di stia 'körde honom efter den stigen' 
(Hemne, Sör-Trönd.), ränne ett ettjen ('skidspåret') deres (Lit, Jämtl.). Adverbialet kan 
också innehålla en kroppsdelsbetecicning eller annat ord som inte är naturbetecknande: 
(han) strouk hestn ette tygja (Selbu, Sör-Trönd.), tri store ter ette häua 'tre stora ärr 

2  i ett ex. från Älvdalen, Ovansiljan, citerat i OÖD, är kasus oväntat nog ack.: du alr go etter esstn og 
innt firi esstn. Det är helt unikt. (Jag har förgäves forskat efter källan.) 
3  Gränsen mellan efter och bakom är också i riksspråket flytande, ibland så diffus att det rent lokalitets-
betecknande bakom numera t.o.m. kan höras som temporal prep. Vem har inte hört Sven Plex Pettersson 
referera slalom i svensk TV: »fem tiondelar bakom»! 
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efter huvudet' (Eresfiord, Romsd.), (han) låg raklang ätt göltven (Umeå, Västerb.), 
leidde haannaa itte jarnstaangjenne (Vevring, Stumfjord). 

Det lokala efter har i Ovansiljan kommit att få betydelsen till och styr då på samma sätt 
som till obest. form genitiv: är skogs (Mora, Sollerön), etä byss (Vå'mhus), et kwenner 
'till kvarnen' (Älvdalen). Det förekommer också i temporal betydelse. Jag går här inte 
in på detta märkliga fenomen utan hänvisar till OÖD s. 405 och till den litteratur som 
där anförs. 

När man rör sig längs efter något, t.ex. en väg, innebär det att man följer vägen.4  En 
grundbetydelse 'följa' finns någonstans på djupet, när det gäller många användningar 
av efter, så t.ex. efter rörelseverb som springa, ränna, fara, flyga etc. där prepositionen 
ofta är närmare knuten till verbet. Den lokala betydelsen är försvagad; verbfrasen bety-
der ungefär 'jaga, förfölja' e.d. och det styrda ordet är något som rör sig i samma rikt-
ning som subjektet, dvs, en levande varelse. Ex.: räänn ätt varja, han tog ätt stösstum 
'förföljde de största' (Ström, Jämtl.), fårå o fkyyg tet tsusom (Frostviken, Jämtl.), fåra 
ett kräkåm (Hotagen, Jämtl.), flaug etti duvaan (Inderöy, Nord-Trönd.), dej for ette 
bjönjna, jag ette onggå (Tresfjord, Romsd.), springie etter j6ento (Hallingdal), spreenjt 
etter faråm (Burträsk, Västerb.), kjyn f04-te cette okså (Bolsöy, Romsd.). 

I en del språkprov med komma eller gå + efter framgår innebörden inte klart. Prepo-
sitionen kan lika gärna ha temporal betydelse i exempelvis men tetti hannaam [kom] 
ein mann (Sparbu, Nord-Trönd.). 

I skrift är det också svårt att urskilja, om efter hör till verbet eller ingår i en preposi-
tionsfras. M.a.o.: det framgår inte om det styrda ordet befinner sig i rörelse eller i vila i 
t.ex. hanjn jikk ette nå far sin (Sumadal, Nordmöre), gå ette åikjo, (gätaren gick) ette 
krOtero (Slidre, Valdres), da kom dem ette na (Sunndal, Nordmöre), e jikk ette kara 
(Meldal, Sör-Trönd.). Om efter är betonat, skulle verbfrasen också kunna betyda 
'hämta' e.d. i dessa exempel. Det hör då hemma bland de fraser som i botten uttrycker 
en strävan att nå någon eller något och som jag strax kommer till. 

En överförd användning av följa kan sägas föreligga i de fall då efter brukas för att 
uttrycka en strävan efter likhet5  med ngt, ett mönster, rättesnöre eller likn. Efter hör då 
närmast till det som följer efter, dvs, det ingår i adverbialet, och det betyder ungefär 'i 
överensstämmelse med, enligt'. Några ex.: sjongge ätjte notöm (Linsell, Härj.), hanjn 
spella ett notå (Sumadal, Nordmöre), han taka ette bokn (N-Aurdal, Valdres), syngji 
ette »korallboken», danse ette munnhOrpunn (Vang, Valdres), ekspijer eter reseften 
(Nysätra, Västerb.), levd att skreftn (Hegra, Nord-Trönd.), ätt sokn 'medsols' (Frostvi-
ken, Jämtl.), imi ne jer rett et kåmpaso 'om det är rätt efter kompassen', wårn fåek 
sjiåongg et neiven 'efter sin näbb' (Överkalix, Norrb.), e skå våra småningän et lerän 

4  Betr. dativ efterfölja i dialekterna, se Reinhammar 1973 s. 135 f. 
5  Verbet likna och adj. lik styr dativ (Reinhammar 1973 s. 137 f. resp. 1987 s. 19 ff.). 
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'smorningen efter lädret' (Töre, Norrb.), hain hi kjceften cetti kråppa (Imiherred, Nord-
Trönd.). 

I frasen efter åldern eller efter åren föreligger snarast en koncessiv bibetydelse, dvs. 
närmast 'trots sin ålder' e.d.: ätt årom e-nt an su dumm (Malung, VDal.), tongg ätjte 
celdra (Linsell, Härj.), såug ut kry lit allra (Ström, Jämtl.), gärv ('försigkommen') et 
allråm (Burträsk, Västerb.) m.fl. 

I följande fall är efter närmare knutet till ett verb som betyder 'rätta, anpassa (ngt efter 
ngt)' eller 'göra (ngt) likt (ngt)' e.d. Ex.: reett se et faktjern 'folk(et)' (Burträsk, Väs-
terb.), rikte inn en ätt tjikara (Mörsil, Jämtl.), stäljle munjn ätjte massättja (Linsen, 
Härj.), låggå munn ett matsekkja, skåppå skon ett fota å ikkje fotn ett skoa (Stjördal, 
Nord-Trönd.), stemme fela si ette bruspelemanne, halde se ette dej ore i skryftn (Vang, 
Valdres). 

Till den här gruppen hör också verb med betydelsen härma6  o.likn.: dum hcerme ät 
n tjäring (Ström, Jämtl.), härin etta Nirsch (Sunne, Jämn.), hcerme tett gaukja (Sparbu, 
Nord-Trönd.), ap att byfceirtja 'stadsborna' (Hegra, Nord-Trönd.), do stjiuss ed måorn 
dän 'du brås på din mor' (Överkalix, Norrb.). 

Fraser som heta efter, kallas efter, få namn efter hör också nära samman med föl-
jande kategori med innebörden 'överta, ärva (ngt efter ngn)'. Ex.: (uppkallad) ette nå 
Ola Kålånn (Gjemnes, Nordmöre), han heitte Oka ette far sine (N-Aurdal, Valdres), 
kallas ätte a mobbro (Vemdalen, Härj.), fekk namn cetti cerben, oppkalla tett bcergji 
(Sparbu, Nord-Trönd.), hanjn heite ett bcessfara (Hegra, Nord-Trönd.), hä fai namne 
sett ett soma gåko 'samma gård' (Överkalix, Norrb.). 

Här kommer vi osökt över på nästa betydelsegrupp, nämligen då efter brukas i sam-
manhang där något blir kvar eller lämnas kvar efter någon och som alltså övertas eller 
ärvs7  av någon som följer efter. Betydelsen hos efter ligger nära av eller från. Några 
ex.: terve gåkn ätt förällrom sin, dom mins nå cene cen gott ätt den kalla (Mörsil, 
Jämtl.), (fick gården) ätte na mor (Fräna, Romsd.), ta åver gaka ätter gamkingom 
(Ringsaker, Hedmark), (övertog arbetet) ette gamla da hän slutta (Vågå, Gud-
brandsd.). 

Ibland motsvarar efter-frasen ett genitivbegrepp: äntja ette Kånkbacksgåbba (Näs, 
Jämtl.), betäkä skullan ett gamkom (Kall, Jämtl.). 

Fornspråken brukade ack. i den här betydelsen (Fritzner mom. 1 och Söderwall 
mom. II 2); det antyder att man häri praktiken betraktade efter som en temporal prepo-
sition. Det ligger ju också nära till hands att i exemplen underförstå »efter ngns död, 
pensionering, avgång» ellikn. I det ovan citerade exemplet från Vågå stärks tidsbety-
delsen av den temporala bisatsen: ette gamla da hän slutta. Nyisl. och får. har kvar 
ack.-bruket att döma av Blöndals och Jacobsen-Matras' ordböcker. I sammanhanget 
kan man också jämföra med Rökstenens aft, som jag var inne på tidigare: aft Vamod, 

6  Jämför Reinhammar 1973 s. 138. 
7  Jämför Reinhammar 1973 s. 135. 
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aft faikian sunu. Något spår av ackusativen står knappast att finna i nutida dativ-
dialekter.8  

Mycket vanligt är det att efter brukas i mer direkt konkreta sammanhang om märken, 
spår, kvarlevor o.likn. som finns kvar efter eller lämnats av något/någon. Ibland kan 
man urskilja en kausalitet mellan huvudordet och bestämningen/prepositionsattributet: 
det ena är en följd av det andra. 

Ex.: du ser toftin både ette sagen å kvenn-husåm (Vågå, Gudbrandsd.), fan i ('spå-
ren') etti merrinn ass Santolav (Valle, Setesd.), era ätt bjärntennråm 'ärr(en) efter 
björntänderna' (Skellefteå, Västerb.), mertja etter knivåm (Burträsk, Västerb.), merke 
et fåoto (Överkalix, Norrb.), jä fek e skråma ätt hlaji (Rättvik, Nedansiljan), dce vart 
jupa grope etjte aljlåm fengråm (Oppdal, Sör-Trönd.). — Hit kan också föras ex. som de 
e sä tomt ätte na (Hackås, Jämtl.), våål bra tomt ett a (Häggenås, Jämtl.). I de två sista 
exemplen rör det sig om ett tomrum, en brist, och de bildar på så vis en övergång till 
betydelsen sakna (se nedan). 

Till den här betydelsegruppen ansluter sig de ex., där efter brukas om uppkomst ur 
eller härkomst från någon eller något: når ättlinge ette Sjönberga (Hackås, Jämtl.), 
(han) hadde ei dOtte ette fyrste kjeringen seno (Vang, Valdres), da,  va to bånjn etjte 
hånnåm, få e lcvartel etjte tråvvåm, dvs. 1/4 tunnas avkastning av en trave korn (Opp-
dal, Sör-Trönd.), (det var skåp och slädar över hela bygden) ette aam (Vågå, Gud-
brandsd.), e will int fät stnörä ätär när 'jag vill inte äta smöret efter henne', dvs, det 
smör hon kärnat (Ore, Ovansiljan), ce4-dde ette n dann bjekra (Hackås, Jämtl.).9  

Prep.-frasen kan, när den fungerar som attribut, uttrycka ett genitivbegrepp (smöret 
efter henne = hennes smör). Ibland föreligger också en viss temporal bibetydelse = 
efter ngns död e.d.: likftelre ette n gammo (Hallingdal), x va i likfaln cetti åm Ola 
(Leksvik, Nord-Trönd.). 

I det föregående har jag talat om det efter, som uppträtt i sammanhang där man på dju-
pet kunnat skönja ett 'följa' eller i överförd bemärkelse 'likna' e.d.; båda tillhör de allra 
vanligaste dativverben. Det finns en naturlig övergång mellan betydelserna följa efter 
och nå.I° De befinner sig s.a.s. på olika stadier i skeendet: följer man tillräckligt länge, 
så når man förhoppningsvis fram. Efter påträffas med andra ord i verbfraser, som 
uttrycker en strävan att nå ett visst mål eller ett visst syfte. 

I följande exempel har verbfrasen grundbetydelsen '(gå för att) hämta, leta efter' 
o.d. Man kan här jämföra med verb med betyd. 'sakna, leta', dativverb som ursprungli-
gen styrt genitiv, vilka jag behandlat i min avhandling 1973 (s. 158 if.). I en del fall 
torde efter vara tryckstarkt. Det går som sagt inte att i det lösryckta språkprovet alltid 
säkert avgöra om frasen gå + efter hör hit eller om det är rent rumsbetecknande. 

8  Jämför dock nedan exemplet från Mörsil, Jämtl.: »efter åkersplogarna» med ack. 
9  Betydelsen '(fallen) efter' i fråga om hondjur uttrycks i dialekterna vanligen med undan: kviga ä Lindh 
dessa kjyrn 'efter denna ko' (Hallingdal), fyk te unda Bersblakkene (Gloppen. Nordfjord). en hest som 
va una en gåksmår (Åre, Jämtl.). 
I° Betr. nå med dativ, se Reinhammar 1973 s. 132 f. 
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Några ex. med grundbet. hämta e.d.: gåk etter ienum står a mig 'gå efter en käpp åt 
mig!' (Älvdalen, Ovansiljan), gåo ätte kuåm (Hackås, Jämtl.), fårå hemmatt ette 
pressta (Lillhärdal, Härj.), tjör i Håckren ätt höjn 'efter hö(et)' (Mörsil, Jämtl.), gå 
heim ätt en bröspö (Ström, Jämtl.), je fåård a Mångs ett kornan 'jag följde Måns efter 
kom(et)' (Sunne, Jämtl.), e ska ette hesto (N-Aurdal, Valdres), ha u vore ette poste 
(Hejda!, Gudbrandsd.), dai skulde i vegen ette bjådni 'björnen' (Lärda!, Sogn), for injn 
at ette bössene sine (Sunnylven, Sunnmöre), gang ett skom minn (Grong, Nord-
Trönd.), (hon skull) aat kjerkja wtti alterbokjen (Sparbu, Nord-Trönd.). 

I betydelsen leta efter e.d.: mö ha såknce ätt a Oka (Linsell, Härj.), lejt ett klöjvsaxn 
(Häggenås, Jämtl.), lätt ('letade') ät fiola (Offerdal, Jämtl.), (korna) kute ätt såppa 
(Ström, Jämtl.), skåo et äikåmo 'jaga ekorre' (Överkalix, Norrb.), dom leitte å grov 
ette n (Vågå, Gudbr.), ve låg å pota ette seia utafor Skottfieånn (Hustad, Romsd.), driv 
ette sildn (Nordmöre), gja skåll et faru 'gå skall efter fåren' (Töre, Norrb.), du ce ut å 
leta ette som 'fåren' (Stören, Sör-Trönd.). 

Också längta, vänta o.likn. tillhör de ursprungligen genitivstyrande verb som fått 
objekt i dativ. Samma betydelse återfinns i t.ex. du gäpär ete swemmnem eg. 'du gapar 
efter sömnen' (Älvdalen, Ovansiljan), han stunda ette våre (N-Aurdal, Valdres). Hit 
hör också ett antal adjektiv, som t.ex. hågad efter trå efter, girig efter, tokig efter, snål 
efter, lysten efter, som jag här måste gå förbi. 

Strävan att uppnå ett mål kan också uttryckas med hjälp av ett sägeverb eller mot-
svarande: bi et renen 'be om regn(et)', fräi et in stäint 'fria till en flicka' (här kanske 
snarast 'gilja'; Överkalix, Norrb.), lägg ätt tjesmusn 'tigga färskost(en)' (Frostviken, 
Jämtl.), dåm riingt ätte na 011e (Hackås, Jämtl.), senne bo ette gjenntn (Öyer, Gud-
brandsd.), skick ätt doktora (Mörsil, Jämtl.). 

I sammanhanget kan också anföras förnimmelseverben höra och se, som i förbin-
delse med efter kan betyda ung. 'lyssna, spana efter', där ju döljer sig en grundbety-
delse 'leta'. Ex.: ve ha lona et kkötero hali den 'vi har lyssnat efter kreaturen hela 
dagen', ji hål a säi et näar gama k bökkso 'jag håller på att leta efter några gamla 
byxor' (Överkalix, Norrb.), si opi vere eter firygmasfinum (Nysätra, Västerb.), sjaa ette 
ringe (Vang, Valdres), han sto midt i vukkun å såg ett begge helgdåggåom (Stjördal, 
Nord-Trönd.), glåpte ('stirrade') ette fuglo (Valle, Setesd.). — Om se efter innehåller 
betonad partikel, vilket ibland kan vara svårt att avgöra, är betydelsen närmast 'vakta' 
e.d.:I I sjå ätte kratjin (Linsell, Härj.), si ett hästom (Brunflo, Jämtl.), ho såw cetjte kun 
(Tynnset, Österd.), sjå ette krippem kited (Älvdalen, Ovansiljan), han vilde gå ne-åt 
foke o sjå ette bale (N-Aurdal, Valdres). 

En strävan mot ett mål har vi också i följande exempel, där den lokala komponenten är 
tydlig. Efter är här knutet till ett transitivt rörelseverb (som t.ex. sparka, kasta, skjuta) 
och har snarast betydelsen '(i riktning) mot': spark att kattån (Hegra, Nord-Trönd.), 
daa skaut an tvei steina ette brugome (Setesdal), daa kasta Vcerland skone ett aa (Byg- 

II Vakta är belagt med genitiv i fornsvenskan och har nu objekt i dativ i dialekterna (Reinhammar 1973 
8. 112). 
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land, Setesd.), även hytta ette bjoynna (Öyer, Gudbr.), (kastade stenen) cetter tjcertjen 
(N. Land). Prep. mot styr dativ, liksom verbet möta (Reinhammar 1973 s. 131 f.). I 
verbfrasen ingår också ett moment av hota eller skada, båda dativstyrande (a.a. s. 141, 
143f.). 

Tidsbetydelse 
Det tidsbetecknande och ursprungligen ack.-styrande efter påträffas alltså i nutida dia-
lekter med olika kasus. Går det att finna någon regel för växlingen? 

Det temporala efter har den otvetydiga betydelsen 'senare än', 'efter det att något 
visst skett'. Det är väl belagt i mitt material. Enligt ordböckerna skall det styra ack., 
och det gör det också. Men dativ är också vanligt. 

När efter exempelvis följs av en personbeteckning, styr det normalt inte ack. utan 
dativ: han drog iveg te buan ej våcku ette bulagarom (Hackås, Jämtl.), hcen dööyd äätt 
tjäringen (Ström, Jämtl.), tå älle di seinare kångåm ette åm Sverre (Vågå, Gudbr.), han 
kom nå jamt ette nå (å sängen) (Frei, Nordmöre), hanjn gjikk fosst, å I kom tett hanj-
nom (Snåsa, Nord-Trönd.), ce nådd bakka cette bila (Hegra, Nord-Trönd.). I det sista 
exemplet är det styrda ordet »personligt tänkt». 

Om det styrda ordet är ett tidsbegrepp, varierar kasus. Det övergripande ordet tid 
står oftast i dativ: et de täiro (Överkalix, Norrb.), etter den tin (Ringsaker, Hedmark), 
ette di tin (Eide, Nordmöre); även som senareled: ette dugurstin, paasketin (Ö. Slidre, 
Valdres). 

Dativ 
Astronomisk tidsindelning (år — årstid — dag — natt o.d.): ette di åråm (Selbu, Sär-

Trönd.), ette sommara, hösta (Sumadal, Nordmöre), tett den dagä (Offerdal, Jämtl.), 
seks år ette dasso dagjce (Voss, Hordaland), ette di daja (Hustad, Romsd.), ette den 
daja (Smöla, Nordmöre), ette di natten (Eid, Romsd.); sammansättningar med -dag 
som senareled: (vara kvar) fil et döydeo 'döddagar' (Överkalix, Norrb.), ätt meddajam 
(Transtrand, VDal., äv. ack.), ett midau (Töre, Norrb.), daan ette nytjtårsdaja (Surna-
dal, Nordmöre). 

Mänsklig tidsindelning, som t.ex. högtider (helg, barndop, bröllop o.d.): ette heljen 
(Smöla, Nordmöre), etter helrjen (Burträsk, Västerb.), straxt ätte barndopan (Hackås, 
Jämtl.), e lina ti ätt brölloppan dän (Sunne, Järna), trasst ette brylficepa dine (Tres-
fjord, Romsd.). Midsommar skulle också kunna höra till föregående grupp: lit mäss-
sumaram (Malung, VDal.), de va strax ätt misåmmåra (Mörsil, Jämtl.). 

Andra mer el. mindre fasta hållpunkter i tidsflödet (mässan — slåttern — soten/svarta 
döden — kvällsmaten o.d.): de va mykji fö4-Ic på vange ette messun (N-Aurdal, Valdres), 
um vaarn ette sottn (Vågå, Gudbrandsd.), ette svartdoua (Selbu, Sör-Trönd.), ette 
slåtta (Smöla, Nordmöre), cett slaktingen om haustan', att' setedkOttingen om vår 'n 
(Snåsa, Nord-Trönd.), ete kvellsmate (Valk, Setesd.). 
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Mer tillfälliga tidsmarkörer: smaka mc e litte kaffe ett tågrejsn (Häggenås, Jämtl.), int 
mång våcku ett n dän rävfäln (Sunne, Jämtl.), ät to -bygom 'efter åskbyarna' (Sörli, 
Nord-Trönd.), oss fce bie te ette va'Zrje (Heidal, Gudbrandsd.). — Ibland kan en kausal 
bibetydelse skönjas: han va so narr ette desso drykkjce (Voss, Hordal.), hannj rokta 
('rapade') cetti mata (Leksvik, Nord-Trönd.), tak'-'e' me' ro ej ti' ett' fo'sel'n (Snåsa, 
Nord-Trönd.). 

Pronominellt: hä var just strax ätt diiij 'därefter' (Norsjö, Västerb.), ätt di (Malung 
o. Lima, VDal.); jfr nedan efter det med ack. i Ovansiljan. 

En upprepning av något slag uttrycks med den ena efter den andra. Här berör tem-
poral och lokal betydelse varandra (den andra först/före/framför och den ena sedan/ 
efter/bakom). Några ex.: n eejn ulltohcerva äätt n cenren, fri ta me de eejn klreYråddje 
äätt de cenran (Mörsil, Jämtl.), den ingne flau ette di are (Tynnset, Österd.), dcen ain0 
ette di andr0 (Lom, Gudbrandsd.), den eine ette dej are (Vang, Valdres).12  

Ackusativ 

Här är vi alltså slutligen framme vid det efter som bl.a. Fritzner tar upp först i sin arti-
kel. Hur grupperar sig då ack.-beläggen? 

I betydelsegrupp a är det dåligt med ack.-belägg. Ex.: åttx daga ette valnetadn eg. 
'vätnätterna', dvs, en vecka efter 15 oktober (Hallingdal), äätt menatta (Föllinge, 
Jämtl.). Belägget ätt meddain (äv. med dat.) (Transtrand, VDal.) hör möjligen till grupp 
c (måltider). 

Det finns gott om belägg med helg i ack.: ette jågde (Älvdalen, Ovansiljan), strax 
ette härja (Myssjö, Jämtl.), ette hcelrgja (Stangvik, Nordmöre), ette haja (Meldal, 
Sör-Trönd.), ette helgja (Gloppen, Nordfjord), ette hxgji (Valle, Setesd.), dce får vara 
te ette helge (N-Aurdal, Valdres), ette heZrge (Slidre, Valdres), ette bufarhelgi (Halling-
dal). 

Benämningarna på årets högtider står ofta i obestämd form, men det finns också 
belägg där kasus framgår. Ex.: straks äätt mäsåmmem (Hallen, Jämtl.), Mött må där-
ifrån n8 v8kke häll tvo ätt messammarn, ätt trättndaen (Ström, Jämtl.), ätt jolri (Sol- 
lerön, Ovansiljan), ät julra (Frostviken, Jämtl.), 	 jura (Snåsa, Nord-Trönd.), cette 
nyåre (Ålen, Sör-Trönd.), tri viku ette Larsuku (Vågå, Gudbrandsd.) — Livets högtider 
tycks knappast vara representerade bland ack.-beläggen. 

Däremot överväger ack. i fråga om dagens måltider: Ex.: ette daurn 'dagvarden' 
(Grytten, Romsd., motsv. i Ö. Slidre-Valdres o. Hallingdal), cetter kvellvom (Vang, 
Hedmark), fere o ette matn 'före och efter maten' (Sparbu, Nord-Trönd.). 

Andra mer el. mindre regelbundet återkommande tidsmarkörer: ette slåttn (Tres-
fjord, Romsd.), enar sånindji (Orsa, Ovansiljan), når dxm kom åt markjen t'ett' 

12  Rent lokal betydelse föreligger emellertid i telegrafstolpan eet woraro 'efter varandra' (Nederkalix, 
Norrb.). 
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våranjna (Snåsa, Nord-Trönd.), ette messa (Hallingdal, motsv. i Slidre, Valdres), både 
fyre å ette prceikå (Hjörundfjord, Sunnmöre), ette skorn 'skolan', ette öikjemartnan 
(Tresfjord, Romsd.), etter ona bieto 'efter den arbetsperioden' (Mora-Bonäs, Ovansil-
jan). Även liv cetti don (Sparbu, Nord-Trönd.) skulle kunna föras hit. 

Följande ex. kan sägas ha temporal betydelse med nära anknytning till den tidigare 
nämnda gruppen med grundbet. 'av', då det är fråga om att någon ärver eller övertar 
ngt efter ngn: ätt åkerspkogen kåmme nå som va wer (Mörsil, Jämtl.). 

Frasen efter det har ack. i Våmhus och Älvdalen i Ovansiljan: etär ed så int ig an 
mier, eter e taggd n. 

Kausal bibetydelse är inte påträffad med ack. 

Sammansättningar med -efter 
I materialet finns drygt 30 sammansättningar med -efter som senare led; uppefter, ned-
efter, inefter, utefter är några av de vanligare. Dessutom finns en ganska stor avgränsad 
grupp sammansättningar med adverb på -an i förleden, typen ovanefter, nedanefter, 
nordanefter, sunnanefter, sammanlagt ca ett dussinta1.13  Alla sammansättningar styr 
dativ, alltså även de som påträffats om tid, t.o.m. i Ovansiljan. Förklaringen finns san-
nolikt i den omständigheten att efter här inte betyder 'senare än' eller 'efter det att 
något skett' o.d. Snarare rör det sig om betydelsen 'längs med, utmed, utefter' o.likn. i 
överförd, temporal bemärkelse. 

Ex.: frammte wärdn 'långt framåt i tiden' (Älvdalen, Ovansiljan), framtär tidum 
'under tidernas lopp' (Mora, Ovansiljan), frammät lådinam 'någon gång frampå 

våren', (det där bär) langt atätt tiam 'långt tillbaka i tiden' (Malung, VDal.), han 
veikna meir o meir fram-ette vintere (N-Aurdal, Valdres), we oppe långt utätt nettrom 
(Näs, Jämtl.), han söv utett mennom 'mornarna' (Åre, Jämtl.), (där kunde man bli) te 
långt utätt nattn (Oviken, Jämtl.), ai gengg iset hösto 'frampå hösten', e vär mitji 
värrmt igar mitet deo 'mitt på dagen' (Överkalix, Norrb.), främet vikon (Edefors, 

Norrb.), (hon) kåmm nö hcemm boket vekkun 'mot slutet av veckan' (Skellefteå, Väs-
terb.), langt hitätt tiåm 'långt fram i tiden' (Norsjö, Västerb.). 

Slutord 
Sammanfattningsvis kan sägas om rektionen efter det temporala efter att dat.- resp. 
ack.-belägg i kvantitativt avseende är någorlunda jämnt fördelade. Men det kan inte 
betraktas som bara en slumpvis fördelning. 

13  Om denna prepositionstyp, se min artikel i Heidersskrift tu l Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 
1991. 
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Inomspråklig fördelning 

Redan en preliminär genomgång antyder att det styrda ordets karaktär kan ha något att 
betyda för valet av kasus. En personbeteckning sätts exempelvis i dativ. Dativ är per-
sonobjektets kasus och även i andra funktioner kopplas det personliga till dativen; det 
har framgått av mina utredningar i andra sammanhang. Likaså visar materialet att ack. 
överväger av vissa välbelagda tidsord som helg och jul, dativ däremot av tid och dag 
med sammansättningar. Tidsord föregångna av demonstrativt pronomen står, som 
framgick av exemplen, vanligen i dativ, alltså i uttryck av typen efter den dagen, efter 
den tiden. Det är belagt också i medellågtyskan; prep. achter 'efter' styr dativ i det 
enda ex. som anförs i Lasch—Borchlings ordbok: achter desseme dage 'efter denna 
dag.' 

Geografisk fördelning 

Ett studium av den geografiska fördelningen ger knappast tillräckligt underlag för en 
karta. Följande kan dock noteras: I Ovansiljansmålen är i mitt material så gott som bara 
ack. belagt efter temporalt efter; det bekräftas av OÖD, där det i art. efter mom. 6 sägs 
att temporalt efter styr ack. i Ovansiljan och har växling i Nedansiljan och Västerda-
lama. Så gott som enbart ack, har vidare påträffats i nordjämtskan. I Jämtland över 
huvud taget är ack. vanligast, i Västerbotten och Norrbotten däremot dativ. När det gäl-
ler härjedalskan måste materialet kompletteras. Också i Norge är läget svårbedömt. 
Målen i Setesdal och Hallingdal tycks i regel ha ack. av rena tidsuttryck, likaså en del 
tröndska mål. Från Haltdalen och Ålen i Sör-Tröndelag finns uppgifter om att dativ 
föredras av yngre både vid efter och vid före. Det är emellertid inte bara där som dati-
ven tenderar att generaliseras, vid efter som vid en del andra prep. med växling; det har 
framkommit i min undersökning av exempelvis med. 

*** 

Efter dessa sjumilaldiv genom materialet kan jag sammanfatta ungefär så här: 
Det material jag lagt fram är visserligen i många avseenden sprött, och de slutsatser 

jag kunnat dra är ytterst preliminära, men de verifieras till stora delar av mitt material 
på före, som jag hoppas återkomma till i annat sammanhang. 

Någon kasusväxling grundad på regeln om riktning och befintlighet existerar inte. 
Det rent lokalitetsbetecknande efter i betydelsen 'bakom' är ju också sparsamt belagt. 

En stor del av de verbfraser, där efter ingår, har motsvarigheter bland de verb som 
har objekt i dativ: följa, ärva, likna, härma, nå, leta, bedja, vänta, vakta, hota. Flera av 
dem styrde ursprungligen genitiv. 

Dessutom: Som jag hoppas framgått, ligger betydelsen hos efter i vissa använd-
ningar nära andra dativstyrande prepositioner, som t.ex. det lokala med, vidare av, från, 
ur och mot. Det är alltså helt i sin ordning att efter i alla dessa fall följs av dativ. Och 
det är knappast ägnat att förvåna att dativen trängt ut ack. i 'ärva, överta'-betydelsen. 
Det är betydligt intressantare att ack. i viss mån ändå bevarats i tidsuttryck. 
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Slutsatsen bör således bli: Det är inte alls oväntat att dativen efter efter brett ut sig i de 
kasusböj ande målen. Ack. var redan från begynnelsen i underläge. Det är helt enkelt 
det dominerande kasus som vinner — precis som vid typen bakan, nedan, ovan, och vid 
med, som jag visade vid konferensen i Askov för fyra år sedan. 

För källor och litteratur hänvisas till förteckningarna i främst följande arbeten: 
Reinhammar, Maj, 1973: Om dativ i svenska och norska dialekter. 1. Dativ vid verb. Akad. avh. 

Uppsala. (Skr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 53.) 
— 1987: Om &Iii, i svenska och norska dialekter. 2. Dativ vid adjektiv. Svenska landsmål 1987, 

s. 7-62. 
— 1992: Prepositioner och kasus i jämtlandsmålen. Svenska landsmål 1992, s. 31-56. 
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Enklitiska former av hon och det 
i norrländska dialekter 
Av Vidar Reinharnmar, Uppsala 

Enklitiska former av tredje personens personliga pronomina i sing. är mycket vanliga i 
svenska dialekter. De är således syntaktiskt viktiga. I detta sammanhang kan inte alla 
hithörande former i svenska dialekter behandlas. Jag avgränsar min framställning till 
de i norrländska dialekter förekommande en- och proklitiska formerna av hon och det 
Anledningen till att jag valt att behandla hon och det tillsammans är att de norrländska 
a, na och e, ne i såväl utbredning som användning uppvisar en påfallande samstämmig-
het/parallellitet Ämnet kan här inte behandlas ur alla aspekter utan jag inskränker mig 
till att redovisa formernas geografiska förekomst, deras funktion och ställning i satsen, 
prosodiskt betraktat. Vidare diskuterar jag, hur formerna historiskt skall förstås och 
kommer där bl.a. in på frågor om formpåverkan skett mellan de två pronomina. 

Det är välkänt att svagtonsformerna a och na till hon fungerar i objektsställning.I 
Mindre bekant torde det vara att formerna också används som subjekt dels nästan all-
mänt i norrländska mål,2  dels på ett område i norra Halland och angränsande delar av 
Västergötland.3  A (men aldrig na) fungerar som både objekt och subjekt även i vissa 
norska dialekter, bl.a. i Nord-Tröndelag och Hedmark samt i sydöstra Oppland och i 
östra Buskerud.4  

Till det finns bl.a. svagtonsformerna e och ne. I Pronomenstudier (s. 127 if.) har jag 
visat utbredningen för dessa former samt att de används i både subjekts- och objekts-
ställning. Formen ne förekommer i båda funktionerna allmänt i norrländska mål ned 
t.o.m. Jämtland—Medelpad, delvis också i Härjedalen och norra Hälsingland, medan e 
har en vidare utbredning.5  

Min framställning nedan gäller alltså i princip förhållandena i Norrland. Det götiska 
a, na som subjekt liksom objektsformen ne utanför Norrland kommer att beröras 

1  Jag innefattar däri för enkelhets skull även prepositionsuttryck. 
2  Dvs. målen i norra Sverige ned t.o.m. Härjedalen och norra Hälsingland. 
3  Av en uppgift hos Kruuse 1908 s. 549 syns framgå, att a i nordöstra Uppland stundom skulle före-
komma som nominativ. Att Kruuse haft belägg på en 'han', e 'det' som subjekt, kan stämma, men jag 
betvivlar att a iakttagits i samma användning. 
4  Jag bygger här på uppgifter i den grammatiska dialektlitteraturen och på dialekttexter, bl.a. Beito 1967, 
Braset 1910, Dalen og Hagland 1985, Haegstad og Skard 1902, Heggstad 1950. 
5  Som ack.-obj. kan nä förekomma i Leksand i Dalarna, ne j delar av Närke (a.a. s. 134, 145). 
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endast summariskt. Hänsyn tas även till andra svagtonsformer av hon i subjekts- och 
(ack.-)objektsställning, däremot inte i dativ.6  Motsvarande former av det finns redovi-
sade i Pronomenstudier (se ovan) men specificeras här nedan med avseende på använd-
ningen. Formerna a, no, e, ne står vanligen enlditiskt; i vissa nordnorrländska dialekter 
kan de som subjekt stå även proklitiskt före predikatsverbet. Jag bortser här från e som 
subjekt i uddställning i satsen eller i proklis och hänvisar angående dessa funktioner till 
anfört arbete. 

Jag redovisar nedan de aktuella formerna hos de båda pronomina och deras utbred-
ning. Materialet har med hänsyn till funktion och ställning i satsen delats upp i ett antal 
kategorier. I anfört arbete (s. 124 if.) har jag redogjort för min uppdelning i olika kate-
gorier rörande det. Den modellen har i modifierad form brukats vid min indelning 
nedan. På anfört ställe hade jag, utan att särskilt nämna det, till kategorin jag kände det 
fört typen såg/kände dil clöl dvs, fall där det enlditiska pronomenet ansluter sig till ett 
annat i sin tur likaledes enlditiskt pers. pron. som du, a, ni e.d. 

Modifieringen består i att jag har urskilt en kategori liknande den nyss nämnda, 
med trycksvag prep. före pronomenet (såg/kände på döt/hön), då det visat sig att deV 
hon delvis uppför sig på annat sätt efter sådan prep. än efter enlditiskt pron., sannolikt 
på grund av någon prosodisk skillnad. Jag måste dock avstå från att här närmare redo-
visa det hithörande materialet. 

I mitt föredrag presenterade jag materialet med hjälp av ett antal kartor. De flesta 
kartorna visade sockenvis de aktuella formerna; några visade endast översiktligt for-
mernas utbredning. Metoden har sina fördelar. Kartan ger snabbt överblick över 
utbredningen för olika former och kan också visa var konkurrens råder mellan olika 
former. Bl.a. av utrymmesskäl har jag här måst avstå från kartor och redovisar i stället 
materialet i text. 

Materialet är stort och har hämtats ur en mängd källor, dels tryckta i form av texter, 
ordböcker och grammatiska framställningar, dels handskrivna källor av olika slag, 
företrädesvis i ULMA men även i OSDs; en inte obetydlig mängd uppgifter har därtill 
hämtats direkt ur inspelningar i ULMA. Det är omöjligt att här närmare redovisa käl-
lorna. Generellt gäller att materialet för det är betydligt större än för hon, vilket hänger 
samman med de två pronominas mycket olika frekvens. Med det större materialet föl-
jer givetvis också större tillförlitlighet i mina uppgifter rörande det än för åtm. kategori 
6 av hon, där tillfälligheter möjligen kan ha orsakat att blott en av två i verkligheten 
brukade former belagts från en ort. 

Vid materialredovisningen har för att underlätta jämförelser de skilda kategorierna 
betecknats med samma siffror för de båda pronomina. Då en stor del av materialet inte 
föreligger i fonetisk beteckning och då ett exakt återgivande av de fonetiska formerna 
här inte är av nöden, har jag beträffande hon bl.a. för överskådlighetens skull använt 
tecknet a även för andra vokalkvaliteter (a, a, a e.d.). (I min formdiskussion har jag 
givetvis tagit vederbörlig hänsyn till de verkliga uttalsformerna.) På motsvarande sätt 

6  Om (e)n i dativ se Maj Reinhammar 1973 s. 62. Trycksvag genitivform (e)n förekommer enbareav s.k. 
prepropriell art. Former och användning av sådan artikel faller utanför ramen för min framställning. 
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använder jag i neutrum e för olika e-kvaliteter. För uttalsformer hänvisas till Prono-
menstudier s. 127 if. 

A. Användningen av enlditiska former av hon 
GICK (INTE) HON (dialektalt: jekk (int) a/o(n) e.d.)7  

NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, Åsele lappmark i LAPPLAND, ÅNGERMANLAND, JÄMT-

LAND, MEDELPAD, HÄRJEDALEN: allmänt a. Även övriga Lappland, som nu till stor del 
har (h)on, har säkerligen förr haft endast a. I norra HÄLSINGLAND har Ytterhogdal och 
Ängersjö samt de nordöstra socknarna (åtm. Bjuråker, Delsbo, Forsa, Hassela, Njut-
ånger) a, delvis vid sidan av (h)o,8  Färila, Järvsö, Ljusdal (h)o. 

JAG FICK HON (dialektalt: ja fekk a/o(n) e.d.) 
NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, Åsele lappmark i LAPPLAND, ÅNGERMANLAND, JÄMT-

LAND, MEDELPAD, HÄRJEDALEN: allmänt a. Från övriga Lappland finns a överallt 
belagt, i Lycksele lappmark vid sidan av na och (h)on. I norra HÄLSINGLAND: Ytter-
hogdal och Ängersjö samt de nordöstra socknarna (belägg från Bergsjö, Bjuråker, 
Delsbo, Forsa) a, Färila, Järvsö, Ljusdal (h)o. 

KÄNDE HON (dialektalt: tjände na/a/ra/ro/o e.d.)9  
NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, Åsele lappmark i LAPPLAND (från övriga Lappland 
enstaka na, åtm. i Lycksele lappmark vid sidan av allmännare (h)on), ÅNGERMAN-

LAND,I°  JÄMTLAND," MEDELPAD: allmänt na (el. i Lappland, Västerbotten, Ånger-
manland ti-). HÄRJEDALEN: Sveg, Vemdalen, Älvros, Överhogdal na, Linsell, 
Vemdalen a. HÄLSINGLAND: Bergsjö, Delsbo, Forsa, Ytterhogdal na, Bjuråker, Delsbo, 
Forsa, Rogsta ra, Forsa, Hälsingtuna ro, Färila, Järvsö, Ljusdal (h)o. 12  

JAG KÄNDE HON. SÅG DU HON (dialektalt: ja tjände/såg du na/a/ra/o e.d.) 
NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, Åsele lappmark i LAPPLAND (för övriga Lappland jäm-
för under 3 ovan), ÅNGERMANLAND, JÄMTLAND,I3  MEDELPAD: allmänt na (el. i Lapp-
land, Västerbotten, Ångermanland ti-). I typen såg du hon förekommer ställvis a, så i 
Arvidsjaur och Åsele (Lpl), Norsjö (Vb), Grundsunda och Gudmundrå (Åm), Torp 
(Mp) samt vidare i Bergsjö (Hsl). HÄRJEDALEN: a, Sveg, Älvros även na; från Över-
hogdal har endast na belagts. HÄLSINGLAND: Delsbo, Forsa, Ytterhogdal (ang. Berg-
sjö, se strax ovan) na, Bergsjö, Bjuråker, Delsbo, Forsa ra. Färila, Järvsö, Ljusdal (h)o. 

7 A i denna användning finns även i Halland i Faurås, Fjäre, Himle och Viske hd. 
8  (H)o åtm. i Bergsjö, Bjuråker, Forsa, Gnarp, Hälsingtuna. 
9Na i denna användning finns även i Halland i Faurås, Fjäre, Himle och Viske hd, i Västergötland i 
Bollebygds, Kullings och Marks hd. 
10  Från Anundsjö belagt även a. 
I Undantagandes det norska lidmålet i Frostviken som har a. 
12 (11)o syns kunna förekomma även i nordost (Bergsjö, Bjuråker, Delsbo, Forsa, Hassela, Rogsta). I 
åtskilliga fall kan dock tvivel råda om det då rör sig om obetonat pron. 
13  Undantagandes det norska lidmålet i Frostviken som har a. 
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GA7STO' HON etc. (dialektalt go/ha/sa/sto/va/ä na/a/ra/o e.d.)14  
NORRBOTTEN: Överkalix a na, Råneå na, Piteå, Älvsbyn da. VÄSTERBOTTEN: a 
syns vara allmänt. LAPPLAND: Fredrika, Vilhelmina, Åsele a, Fredrika, Sorsele na, 
Arjeplog, Lycksele, Malå on. ÅNGERMANLAND: Anundsjö, Bjurholm, Edsele, Fjällsjö, 
Graninge, Junsele, Multrå, Nora, Tåsjö a, Graninge, Multrå, Nordingrå, Sidensjö, Stig-
sjö, Ullånger na (ria). JÄMTLAND: a syns vara allmänt. Endast från Berg har uppgivits 
na. MEDELPAD: Indal, Indalsliden, Njurunda, Stöde a, Indal, Njurunda, Stöde, Torp, 
Tuna na. HÄRJEDALEN: allmänt a. HÄLSINGLAND: Delsbo a, Delsbo, Norrbo ra, Ytter-
hogdal na, Bergsjö, Delsbo, Gnarp, Harmånger, Rogsta (h)o. 

SE' HON, PÅ' HON (dialektalt: si/på na/a/o e.d.) 
NORRBOTTEN: allmänt na, Älvsbyn även a, Norrfjärden, Piteå och Älvsbyn även da. 
VÄSTERBOTTEN: hela landskapet a - na (ria). LAPPLAND, Pite lappmark: Arjeplog na, 
Arvidsjaur na, a; Lycksele och Åsele lappmarker a, Fredrika, Lycksele, Sorsele, 
Örträsk äv. na  (aa).15  ÅNGERMANLAND: allmänt a, Anundsjö, Björna, Gudmundrå, 
Stigsjö, Säbrå äv. na  (ila). JÄMTLAND: allmänt a, Berg, Hackås, Myssjö, Mörsil, 
Oviken, Ragunda äv. na. MEDELPAD: allmänt a, Selånger, Skön, Torp, Tuna äv. na. 
HÄRJEDALEN: allmänt a. Nordöstra HÄLSINGLAND: Ytterhogdal och de nordöstra sock-
narna a, Bergsjö, Delsbo äv. na, Färila, Järvsö, Ljusdal (h)o. 

I stort sett samma distribution uppvisar a och na i ställning efter obetonad/svagt 
betonad prep. (på, ve, i e.d.). 

PROKLISFORMER 16  
SÅ INT HON SKALL etc. NÄR/OM/ATT/SOM HON + verb 
NORRBOTTEN: Edefors, Nederluleå, Piteå, Töre, Älvsbyn, Överkalix a. VÄSTERBOTTEN 
(norra): a (J. A. Linder i RietzS, 1863). LAPPLAND: Jokkmokk a. 

VET INTE HURU HON HETER e.d. 
NORRBOTTEN: Nederkalix, Nederluleå, Överkalix na. Det är oklart om väit int huru a 
höjt, anfört av Joh. Bureus bland »glosor ur Bottnen» (Sumlen, ca 1600), upptecknats 
i Norr- eller Västerbotten. VÄSTERBOTTEN (norra): a (J. A. Linder i RietzS, 1861). 

DÅ/SÅ HON + verb 
NORRBOTTEN: a belagt från Nederkalix, Piteå, Överkalix, na belagt från Nederkalix, 
Nederluleå, Piteå, Råneå, Överkalix. 

HON STOD 
a iakttaget endast från Nederkalix, Överkalix. 

'4 A i denna användning finns även i Halland i Faurås, Fjäre, Himle och Viske hd. 
15  1 Sorsele, Tärna, Stensele, Lycksele har i stor utsträckning de enklitiska formerna ersatts med (h)on. 
16  Här tas hänsyn endast till a, na, ej till allmänt förekommande »hon». 



Enklitiska former av hon och det i norrländska dialekter 255 

Bengt Hesselman tar i Huvudlinjer (s. 176) upp »ordfogningar som *fekk(h)ana, 
*bar(h)ana». Utvecklingen följer här enl. Hesselman de vanliga reglerna för apokope- 
synkope och för n-bortfall i trestaviga ord med n före slutvokalerna. På det östnorska 
och västnordsvenska apokopeområdet med n-bortfall skall reflexen vara »a utan kon-
kurrent». Påståendet är vilseledande i fråga om svenska förhållanden. Det är visserli- 
gen giltigt för kategori 2 (se ovan), men Hesselman har inte avsett endast den 
kategorin; det framgår av hans uppgift rörande »det mellansvenska området med vill-
korlig apokope», där reflexerna är a - na e.d., »vanl. så att a brukas efter kons., na 
efter vokal» m.m., dvs. »t.ex. tog dpp a : på na, brände na» etc. (jfr Beckman 1893 
s.7). 

Av materialsamlingen framgår att de mest spridda enlditiska formerna är a och na 
och vidare att båda formerna används som subjekt och objekt. (Flera författare har läm-
nat felaktiga uppgifter om användningen; jag avstår här ifrån att ta upp den saken.) 

En närmare jämförelse mellan de olika kategorierna i fråga om bruket av former 
kan här inte göras. Kateg. 1 och 2 visar stor överensstämmelse, bortsett från inre Lapp- 
land, där (h)on breder ut sig som subjekt på bekostnad av a. Kateg. 3 och 4 visar också 
inbördes stor likhet, medan det mellan 5 och 6 är en viss skillnad: i Västerbotten är a 
till synes ensam form i 5, medan i 6 a - na. I Jämtland finns na i kateg. 6 i flera sock- 
nar än i kateg. 5. Det är att märka, att i kateg. 5 verbet påfallande ofta är sa 'sade'; det 
relativt frekventa sa na syns i många fall återgå på ett sae na (hemmahörande i kateg. 
3), som via sa' na gett sa' na. Eftersom na som subjekt inte kan återgå på »hon» 
nom., syns det rimligt att åtm. n-et införts från ack; jfr nedan. 

Vi finner att (h)on konkurrerar med och mer eller mindre trängt undan a i delar av 
Lappland. Denna restitution av (h)on är givetvis (liksom na i kateg. 2) ett ungt språk- 
drag och tyder på dialektupplösning. På samma områden har (h)an 'han' likaledes i 
stor utsträckning ersatt enklisformen (e)n. Dessa förändringar hänger utan tvivel sam-
man med den allmänna tendensen bl.a. i Lycksele lappmark att använda nominativfor- 
men av första och andra personens pers. pronomina även i objektsställning, t.ex.: Allt 
anne gick no bra för jag men stickninga var värst (Sorsele, A. Grundström s. 16). 
Bakom ligger säkerligen att han, &i/dö, dem sedan länge haft gemensam form för nom. 
och ack.; förändringen är av analogisk art. 

I det södra utkantsområdet, norra Hälsingland, har i området Färila-Ljusdal-Järvsö 
(h)o genomförts i alla enklislägen, troligen i ganska sen tid.I7  I de nordöstra socknarna 
märks i kateg. 1 att (h)o förekommer vid sidan av a, i kateg. 3 ro jämte det vanligare ra. 

Enligt min bedömning har vi här påverkan från södra Hälsingland, som inte har a i 
nom. I nordost har (h)o börjat tränga in och konkurrerar med a; i området närmast väs-
ter därom har det inträngande (h)o helt slagit ut a. 

Formen na förekommer i kategori 6 i Norrland mest i de östra delarna, utom i 
större delen av Norrbotten nästan alltid vid sidan av a. Möjligen har na i denna använd-
ning spritts i ganska sen tid. 

17  Jfr att åtm. i Färila ni används även som objekt (»lätt int bedra ni tå e blanka, finå ytå», Lindkvist 1924 
s. 23). 
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Användningen av a, na även i proklis i de tre nordligaste landskapen, särskilt i 
Norrbotten, kan vara en reliktföreteelse; den kan förr ha varit mera utbredd än de 
nutida förhållandena visar. Jag grundar det antagandet på förekomsten av a i proklis 
(ej i uddställning) även i norska dialekter, bl.a. i Tröndelagen och södra Hedmark 
fylke.I8  Att företeelsen är på retur, visar förhållandena i Västerbotten, varifrån jag kän-
ner till endast två (ev. tre) äldre belägg (se ovan). Två av de anförda beläggen har a 
efter »huru», till skillnad från (de nutida) norrbottensm'ålen med na. Konstruktionen 
med a får anses vara den ursprungligare — na har utvidgat sin användning här; sanno-
likt har det skett även i andra ställningar. I uddställning är a sällsynt i materialet; möjli-
gen är uppgifterna härom inte tillförlitliga. 

Författare som känt till a och na endast som objekt, har givetvis i a och na sett fsv. 
hana (Beckman 1893 s. 7, Schagerström 1882 s. 65). Flera norrländska författare har i 
a sett äldre nom, hon och ack. hana, i na äldre hana (Åström 1893 s. 18 f., Lindgren 
1890-93 s. 209, Bogren 1921 s. 109). Jag ansluter mig till dem i fråga om a nom., då 
det inte syns föreligga några skäl för att laborera med en uppflyttning av a från ack. till 
nom. 

Däremot är läget inte lika odisputabelt beträffande ack.-formema. Det torde inte nu 
vara möjligt att fastställa, om de norrländska dialekterna (genomgående) haft hana 
ack. eller om det (även) rört sig om *hona e.d. (jfr Hesselman 1948-53 s. 176). Ang. a 
i kateg. 2 spelar detta ingen roll — a kan anses regelrätt utvecklat enl. gången: hana > 
an> a (eller motsvarande vid ett *hona). (Noreen 1879 s. 34 och Åström a.st. förklarar 
a annorlunda men knappast riktigt.) 

Men hur skall a i kateg. 6 (sia, på a) förstås? Man kunde där vänta sig utvecklingen 
hana (el. motsv.) > na. I de norrländska dialektema är a i denna ställning så domine-
rande, att det bör vara gammalt. Vi bör därför räkna med äldre *si an e.d., *på an e.d. 
Två möjligheter till förklaring syns finnas. 

1) Det kan röra sig om ett apokoperat »hana». Man får då förutsätta att h- (i någon 
form) stått kvar och skyddat stamvokalen. I delar av Småland förekommer helt visst 
reflex av äldre an i sådan ställning, åtm. efter preposition. Målen i flera härad i Jönkö-
pings län skiljer nämligen mellan a <-an och a <-a (jfr Beckman 1893 s. 26). di for 
kfrå a (Tveta hd, Nässjö lfs), fek tik a (N. Vedbo hd, Marbäck) är några exempel 
på sådant a I de norrländska målen finns inte motsvarande kvalitetsskillnad betygad 
mellan äldre -an och -a. Från Alfta i Hälsingland kan emellertid anföras ett språkprov 
han for a apas ma gg ttels han _toka 	ngg (J. Lindfors 1898, ordsamling, 
ULMA 482:8), som syns styrka att elision/synkope inte inträffat i typen på hana. I 
språkprovet föregås gg inte av en äldre form med utljudande betonad vokal utan av me, 
mcedh. Det aktualiserar det faktum att den nuvarande kategori 6 i stor utsträckning 
egentligen utvecklats ur kateg. 2 genom konsonantbortfall. Som jag ser saken, måste 
det ändå ha funnits en »ursprunglig» kateg. 5, dvs. där tryckstark vokal omedelbart 
föregått an. Till denna har sedan anslutit sig nya fall, uppkomna genom att slutkonso-
nanten fallit i verbet eller prepositionen e.d. 

18  Jfr ovan angivna källor. 
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2) Redan utgångsformen kan tänkas ha varit enstavig. Överallt i norrländska mål 
(med vissa undantag där hänne e.d. införts i sen tid) har tryckstark ackusativ av hon 
samma form som nominativen, väl på grund av utjämning. Tankegången förutsätter 
dock att en sådan enstavig ack.-form är äldre än enldisformen och således tämligen 
gammal. 

Ack. na anses vara slutstavelsen i hana (e.d.; se Hesselman a.st.). Men här finns, 
som jag ser det, en hake. Det oskyddade a-et i ett sådant na borde rimligen nästan all-
mänt i Norrland ha försvagats men uppträder överallt som a eller därmed likvärdigt 
eller a (dvs, med samma vokalism som i a, u, a). Det ser därför närmast ut som om a i 
na egentligen är ett äldre -an (< hana) och/eller -on e.d. (jfr ovan); n- skulle i så fall 
vara ett senare tillskott. Hur det i så fall skall förklaras, är ovisst. Ordfogningar med två 
eller tre suffigerade pronomina är mycket vanliga i norrländska dialekter (se exempel i 
Åström 1893 s. 35). Man kan därför tänka sig att n s.a.s. utlösts ur ordfogningar som 
såg-en-a, kalle-n-a 'såg han henne, kallade han henne' och »fastnat» på det följande a. 

Det ovan anförda språkprovet från Alfta innehåller han joka 	näg. Detta näg 
kan (om det är pålitligt återgivet) inte representera ett -na utan bör innehålla ett (senare 
utvidgat) -an. Materialet är visserligen litet men kan i sin mån möjligen ge stöd åt en 
tanke att n i na inte är en rest av hana e.d. utan skall förklaras på annat sätt. Det från 
Härjedalen särskilt i kateg. 4 välbelagda men även i kateg. 3 förekommande a återgår 
rimligen inte på ett hana e.d. Liksom a i lidmålet i Jämtland i samma funktioner är 
den härjedalska formen väl egentligen norsk, men den bör ändå beaktas i samman-
hanget. 

En annan möjlighet är givetvis, att näg uppkommit genom kontamination mellan 
äg och na. 

Det kan inte uteslutas att na verkligen är slutstavelsen i hana och att det bevarat 
sitt a genom systemtvång, dvs, att det nuvarande na bibehållit vokalen genom stöd 
från nom.—ack. a. Jfr att Hesselman a.st. förklarar na på mellansvenskt område som 
en kontamination mellan a och nä (dvs, med öppet a eller brett ä-ljud). 

Att na i nom. inte kan vara ursprungligt, är helt klart. Åström 1893 s. 19 menar att 
n ifrån ack. na  och dativ mask. nom trängt in i nominativen. Det kan väl diskuteras, 
om n-et på detta sätt s.a.s. lånats till nom. eller om hela formen na flyttats upp. 

Formerna ra, ro torde ha fått sitt r från predikatsverbet. I åtm. Delsbo och Forsa 
(jfr Landgren s. 36 if. resp. Franck 1995 s. 34 if.) har presens-r fallit i både svaga och 
starka verb (Delsbo: kalle, sälje, räcke; gnage, dricke; motsvarande i Forsa). Framför 
enklitiskt pron. på vokal bör r ha bevarats och med tiden uppfattats som hörande till 
pronomenet (kaller-a > kalle-ra). Jag delar alltså inte Ad. Noreens uppfattning (1879 
s. 34), att r i delsbomålets ra kommer av ä: betala6(e han)a > betalara. 

Da i pitemålen i kateg. 5 och 6 (ex.: ha-da, sa-da 'hade resp. sade hon', tag-cl dg-
n, vä-da): Som objekt används da endast efter preposition; sannolikt har formen upp-
kommit genom inflytande från dativ neutrum de,I 9  som likaledes används efter betonad 
preposition. Användningen av da i nom. kan väl vara sekundär i förhållande till före- 

19  Jfr V. Reinhammar 1975 s. 127. 



258 	Vidar Reinhammar 

gående, men det är väl också tänkbart att d är en i förbindelse med enlditiskt pronomen 
bevarad verbändelse, således egentligen had-a, sad-a. 

A, na i subjektsenklis i Halland och Västergötland är enligt min bedömning ur-
sprungliga objektsformer som flyttats upp. 

B. Användningen av enklitiska former av det 
GICK (INTE) DET (dialektalt: jekk (int) e/dä e.d.; jfr Jfr V. Reinhammar 1975 karta 8). 

Allmänt över hela området: e (ä); i Hede och Sveg i HÄRJEDALEN även dö. I dia-
lekttexter av A. Lindkvist från Färila i HÄLSINGLAND växlar e och de, åtm. till synes 
regellöst. De är enl. min bedömning ett yngre språkdrag. 

JAG FICK DET (dialektalt: ja fikk e/dä e.d.) 
Allmänt över hela området: e (ä); från Tännäs (Hrj) belagt äv. dö. 

HÄNDE DET (dialektalt: hände ne/e e.d.) 
NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, LAPPLAND, ÅNGERMANLAND,20  JÄMTLAND,21  MEDEL-
PAD: allmänt ne, nä (el. i Lappland, Västerbotten, Ångermanland 11-). I HÄRJEDALEN 
har Hede, Linsell, Vemdalen e e.d., Tännäs dö, de, Älvros och Överhogdal ne, Vemda-
len även no. Norra HÄLSINGLAND: Bergsjö, Delsbo, Forsa, Färila, Harmånger, Hälsing-
tuna, Ljusdal, Rogsta re, Bergsjö, Delsbo, Gnarp, Jättendal, Rogsta (h)ä, e, Forsa, 
Ytterhogdal ne. 

JAG KÄNDE DET; SÅG DU DET (dialektalt: ja tjände/såg du ne/e/re/de e.d.) 
NORRBOTTEN,22  VÄSTERBOTTEN, LAPPLAND, ÅNGERMANLAND, JÄMTLAND,23  MEDEL-
PAD: allmänt ne, nä (el. i Lappland, Västerbotten, Ångermanland c). I HÄRJEDALEN 
har Hede, Lillhärdal och Vemdalen e, Sveg, Vemdalen och Överhogdal ne. Norra HÄL-
SINGLAND: Delsbo, Forsa, Färila, Ljusdal, Njutånger, Rogsta re e.d., Jättendal ne, 
Färila, Ljusdal de e.d., Bergsjö, Jättendal e. 

Ä/VA/GÅ DET (dialektalt: älva/gå e/ne) 
NORRBOTTEN: Nederkalix, Nederluleå, Råneå, Överkalix, Överluleå ne, Nederkalix, 
Piteå, Älvsbyn, Överkalix e. VÄSTERBOTTEN: e allmänt utom Umeå och Vännäs med 
ne. LAPPLAND: Lycksele och Åsele lappmarker ä (e), Arjeplog nä. JÄMTLAND: allmänt 
e. ÅNGERMANLAND: Bjurholm, Bodum, Boteå, Edsele, Fjällsjö, Graninge, Gudmundrå, 
Junsele, Multrå, Nordmaling, Ramsele, Resele, Trehörningsjö, Tåsjö, Viksjö, Ytter-
lännäs, Ådalsliden e, ä, Anundsjö, Högsjö, Junsele, Nordingrå, Själevad, Ullånger, 

20  Från Anundsjö finns belagt även e. 
21  Det norska lidmålet i Frostviken har e. 
32  Ms UUB Ihre 100:3 (efter 1766) från Piteå avviker med Gog hisset fin du e men har regelbundet jeg 
skol spara ne. tåga ne. 
23 Det norska lidmålet i Frostviken har e. 
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Vibyggerå ne, nä (även lie, 0).24  HÄRJEDALEN: allmänt e e.d., Hede, Sveg, Tännäs 
även dä. MEDELPAD: Haverö e, Njurunda nä. (Från HÄLSINGLAND saknas belägg.) 

SE' DET, PÅ' DET (dialektalt: si/på ne/e/re) 
NORRBOTTEN: Nederkalix, Nederluleå, Piteå, Råneå, Överkalix, Överluleå ne, Piteå,25  
Töre e. LAPPLAND: Lycksele, Stensele ä, Arjeplog, Dorotea, Fredrika, Lycksele, Malå, 
Sorsele, Stensele, Tärna, Vilhelmina, Åsele, Örträsk nä. VÄSTERBOTTEN: Bureå, Bur-
träsk, Bygdeå, Byske, Degerfors, Jörn, Lövånger, Norsjö, Skellefteå e, Bureå, Bygdeå, 
Degerfors, Holmön, Lövånger, Skellefteå, Umeå,26  Vännäs ne (ge). JÄMTLAND: all-
mänt e, med följande undantag: Berg, Hackås, Mörsil, Oviken, Ragunda, Sunne även 
ne, från Lockne, Myssjö, Norderön, Näs har endast ne belagts. ÅNGERMANLAND: 

Anundsjö, Arnäs, Ed, Edsele, Graninge, Grundsunda, Gudmundrå, Helgum, Junsele, 
Multrå, Nordingrå, Nordmaling, Ramsele, Resele, Stigsjö, Säbrå, Trehörningsjö, 
Tåsjö, Ullånger, Ådalsliden e, ä, a, Anundsjö, Arnäs, Boteå, Gudmundrå, Högsjö, 
Junsele, Långsele, Mo, Nordmaling, Sidensjö, Själevad, Skorped, Stigsjö, Säbrå, Vi-
byggerå ne, nä, na (även /le etc.). HÄRJEDALEN: allmänt e e.d., Sveg även ne. MEDEL-

PAD: Indal, Selånger, Skön, Stöde, Timrå, Torp, Tuna e e.d., Indal, Njurunda, Selånger, 
Skön, Stöde, Timrå, Torp, Tuna nä, ne. HÄLSINGLAND: Bergsjö, Bjuråker, Delsbo, 
Forsa, Hassela, Hälsingtuna, Ilsbo, Njutånger, Ytterhogdal e e.d., Färila, Ljusdal re. 

I stort sett samma distribution uppvisar e och ne i ställning efter obetonad/svagt 
betonad prep. (på, ve, i e.d.). 

PROKLISFORMER27  

VET INTE HURU DET + verb 
NORRBOTTEN: Nederkalix, Nederluleå, Råneå, Överkalix ne. 

DÅ/SÅ DET + verb 
NORRBOTTEN: Edefors, Nederkalix (även e), Nederluleå, Råneå, Töre, Överkalix (även 
e), Överluleå ne. VÄSTERBOTTEN: Holmön nä. LAPPLAND: Arjeplog ne. 

Om formerna behöver inte mycket sägas. Jag hänvisar ang. e till Pronomenstudier 
s. 178 if. Formen ne hör historiskt inte hemma i paradigmet. Den stora samstämmighe-
ten mellan de enklitiska formerna av hon och det visar att de två pronomina formellt 
stått nära varandra. Ne förklaras därför lättast som en till na analogisk form;28  jfr 
Åström 1893 s. 19 och Zetterholm 1946-48 s. 92. 

24  Till denna kategori räknar jag också enstaka lä riti, ä nä, vilka jag betraktar som resp. lä nä, ä nä med 
r-bortfall i verbet. 1975 s. 188 har jag sett annorlunda på dessa fall. 
25  Argestn to e ms UUB Ihre 100:3. 
26  Pehr Stenberg 1804 har lätt bli ä. 
27  Jag har här i huvudsak redovisat endast belägg på ne och hänvisar f. övr. till Pronomenstudier s. 127 
if. 
28  Det ovan nämnda ne i Närke skall säkert förstås så. Leksands nä kan jämföras med no (ack. 'henne), 
som väl är en kompromissform mellan o och na. 
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I diskussionen ovan ang. na  har visst tvivel framställts om härledningen na < hana. 
Med tanke därpå ter det sig inte alldeles omotiverat att överväga om n i ne kan ha upp-
kommit genom dissimilation eller differentiation i den relativt avlägsna tid, då det ännu 
inte nötts ned till e. Den frågan kan dock inte diskuteras här. 

Ovan har antagits att na i kateg. 6 kan ha spritts i ganska sen tid. Ett visst stöd för 
den tanken syns finnas i 1700-talsbelägget Argestn to e (djävulen tog det) från Piteå (se 
ovan under 6), med e mot det nutida bruket i Norrbotten; källan i fråga har som ovan 
anförts ne som objekt efter infinitiver. Den har också mot det moderna bruket i Norr-
botten e i gog hissat fin du e (gå dit bort så finner du det; jfr ovan 4). Ett a i motsva-
rande användning, mot det allmänna na, har ovan under HON 4 redovisats från spridda 
orter. Tillsammans tyder detta på att ne har funnits tidigare i kateg. 3 och 4 än i 6. 

De i kateg. 1 och 4 samt re i kateg. 3 och 4 i Hälsingland har sina motsvarigheter 
söderöver i landskapet (jfr Pronomenstudier s. 132). Man kan se re som utvecklat ur de 
efter trycksvag vokal, men r kan för nordöstra Hälsinglands del vara ett presens-r (jfr 
ang. ra etc. ovan under HON). 

Den inledningsvis förutskickade parallelliteten mellan hon och det i fråga om 
enklisformema bryts i Lappland, där (h)on på stora områden framgångsrikt konkurre-
rar med a, na och på sina håll tycks i det närmaste ha ersatt dessa former, medan ä/e, 
nä/ne kvarstår ohotade. 

Samstämmigheten mellan enklisformerna och deras användning framgår tydligt vid 
en jämförelse kategori för kategori. En summarisk sådan jämförelse följer här. Jag 
beklagar att läsaren inte har tillgång till mina kartor och därför berövats möjligheten att 
snabbt verifiera mina tolkningar. Med hänvisning till det ovan anförda om förhållan-
dena i Lappland utesluts vid jämförelsen detta landskap med undantag för den sydli-
gaste delen, Åsele lappmark, där a och na kvarstår. 

Kategorierna 1 och 2: a motsvaras nästan genomgående av e; men i norra Hälsingland 
störs bilden av ho och de. 

Kateg. 3 visar stor likhet — utbredningen av na svarar noga mot ne:s, a i Anundsjö 
(Åm) och i Härjedalen motsvaras av e; ra, ro, (h)o i Hälsingland svarar mot re, h(ä). 

Kateg. 4: I stort sett råder parallellitet. Norra Hälsinglands na, ra har motsvarigheter i 
ne, re, men formerna »täcker» inte helt varandra geografiskt. Det från Bergsjö och 
Jättendal belagda e ger anledning antaga att o också förekommer där i denna kategori. 

Kateg. 5: Jämförelsen försvåras av att materialet är litet för hon i Norrbotten, för det i 
Medelpad och saknas från norra Hälsingland. F. övr. är samstämmigheten stor. 

I kateg. 6 råder en mycket stor samstämmighet i distributionen för de olika formerna. 
Avvikande är blott (h)o men re i Färila och Ljusdal. 

Kateg. 7: Samstämmighet råder; den skulle ha framträtt tydligare, om jag redovisat 
även e. 
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Avslutningsvis måste konstateras att det problemkomplex som här upptagits till 
granskning, är för stort för att behandlas i en mindre artikel som denna. Det har dock, i 
mitt tycke, varit angeläget att nu åtminstone redovisa formerna, deras funktioner och 
ställning i satsen. För en säker lösning av formproblemen kring enklisformerna särskilt 
av hon behövs vidgade studier. Hänsyn måste tas till andra svenska dialekter men 
också till de norska, och dialektgeografiska aspekter måste läggas på materialet. 
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Grammatiskt genus i nyländska dialekter 
Av Caroline Sandström, Helsingfors 

Nyland (se karta 1) brukar dialektgeografiskt indelas i tre områden: västra Nyland, 
mellersta Nyland och östra Nyland (jfr t.ex. Ahlbäck 1971:5 f.; FO 1982:XVIII f.). 
Västra Nyland sträcker sig från Bromarv och Tenala i väster till Degerby, Ingå och 
Lojo i öster. Typiskt för västra Nyland är att man har haft livliga kontakter västerut till 
Sverige och att näringsstrukturen präglats av herrgårdar och bruk. Till mellersta 
Nyland hör området mellan Sjundeå i väster och Helsinge och Tusby i öster. I mellersta 
Nyland har urbaniseringen och den växande huvudstaden Helsingfors sedan 1870-talet 
gjort att dialekttalarna stadigt blivit färre. Till östra Nyland räknas området mellan 
Sibbo och Pyttis. I östra Nyland har dialekterna ännu rätt sent bibehållit sin ålderdom-
liga prägel och de östnyländska dialekterna har varit mindre mottagliga för påverkan 
från standardspråket än dialekterna i mellersta och västra Nyland. Orsakerna till detta 
är dels det perifera läget, dels att näringsstrukturen i östra Nyland har dominerats av 
mellanstora, självägande bönder. Gränserna mellan de tre dialektområdena västra, mel-
lersta och östra Nyland är inte skarpa. Socknarna Sibbo och Borgå, som brukar anses 
höra till östra Nyland, kunde t.ex. enligt andra kriterier hänföras till mellersta Nyland. 

Frågeställning och metod 
Syftet med min undersökning är att granska om mani nyländska dialekter upprätthåller 
ett tregenussystem med maskulinum, femininum och neutrum eller om man liksom i det 
finlandssvenska standardspråket övergått till ett tvågenussystem med utrum och neut-
rum. Jag har gått till väga så att jag i inspelningar av nyländska dialekter studerat 
användningen av pronomen för icke-neutrala sakord. Säger man alltså han om sakord 
som stolen och stocken och hon om veven och grytan eller talar man om dessa föremål 
med pronomenet den? Dessutom har jag studerat variationen mellan ändelserna -n och 
-en i slutartikeln hos vissa ursprungliga starka maskuliner och femininer i bestämd form 
singularis. Enligt en indelning av Olav Ahlbäck (1946:88-99,105-106) hör de nyländ-
ska dialekterna liksom dialekterna i östra Åboland och norra Österbotten till gruppen 

I Undersökningen har också presenterats vid Tredje sammankomsten för beskrivningen av svenskan i 
Finland i okt. 1994; rapporten publicerades i dec. 1995 (se litteraturförteckningen nedan). 
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Karta 1. Det svenska språkområdet i Finland och dess socknar 

synkoperande dialekter. Detta innebär att artikelvokalen synkoperas i bestämd form 
singularis hos maskulina ord som slutar på konsonanterna d, 1, n, s eller t. Också efter 
labial konsonant (b, f, m, p, v) synkoperas artikelvokalen hos maskuliner i stora delar av 
Nyland, bl.a. i Lappträsk, Borgå, Sibbo och Tenala. Femininer som slutar på konsonant 
får däremot i Nyland ändelsen -en i bestämd form singularis, vokalkvaliteten kan här 
växla mellan -e och -ä. Då en skillnad mellan maskulin och feminin böjning upprätthålls 
får ord av denna typ i den maskulina böjningen ändelsen -n i bestämd form, t.ex. hästn, 
sto:ln, medan de feminina orden har ändelsen -en, t.ex. so:len, no:ten. Om orden slutar 
på palatal konsonant (g, k) — också om förmjukning eller bortfall skett — får både mas-
kuliner och femininer ändelsen -in i bestämd form singularis, t.ex. sko:gin, ju:lhelgin. 

SK 
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I uppsatsen »Grammatiskt genus i en nutida norrländsk talgemenskap» avläste Mar-
gareta Thelander (1974) förekomsten av grammatiskt genus i pronomenbruket, men 
hon antyder att också substantivens bestämda slutartikel kunde användas som indikator 
för växlingen mellan maskulint och feminint sakordsgenus. I min undersökning har jag 
tillämpat liknande metoder som Margareta Thelander och i diskussionen av mina resul-
tat hänvisas till hennes uppsats. 

Material 
Materialet i denna undersökning består av inspelade intervjuer som gjorts i Nyland 
under perioden 1960-1975. Inspelningarna är hämtade från Folkkultursarkivets band-
arkiv vid Svenska Litteratursällskapets arkiv i Helsingfors. Jag har lyssnat på 18 olika 
språkprov, som alla är ungefär 30 minuter långa, dvs. sammanlagt ca nio timmar. I 
undersökningen finns nio socknar representerade med inspelningar från två olika byar i 
varje socken. Dialekttexterna kommer från följande orter: Lappträsk (byarna Lindkoski 
och Hindersby), Pernå (Räfsby och Gammelby), Borgå (Skavarböle och Söderby) samt 
Sibbo (Paipis och Nickby) i östra Nyland, Helsinge (Sottungsby och Skattmansby) och 
Kyrkslätt (Överby och Kylmälä) i mellersta Nyland och slutligen Ingå (Täkter och en 
skärgårdsby), Snappertuna (Östernäs och Magnäs) samt Tenala (Prästkulla och 
Svenskby) i västra Nyland. 

Eftersom jag velat komma åt äldre, mera välbevarade dialekter har jag medvetet 
valt sådana inspelningar som av intervjuarna försetts med anmärkningar om ålderdom-
lig dialekt. Detta är också orsaken till att jag valt att utnyttja inspelningar med äldre 
dialekttalande personer i stället för att göra egna inspelningar med yngre informanter. 
För en del socknar i mellersta och västra Nyland var det svårt att hitta lämpliga inspel-
ningar, medan utbudet på inspelningar med ålderdomlig dialekt i östra Nyland var 
stort. 

I de 18 inspelningarna medverkar sammanlagt 19 informanter. Informanterna är 
födda under åren 1879-1910; vid inspelningen var de i medeltal 75 år — den äldsta 86 
år och de yngsta ungefär 60 år. Fördelningen mellan könen är jämn: tio män och nio 
kvinnor. Till innehållet är intervjuerna likartade. Det frågas om sådd och skörd, livets 
och årets högtider, den första cykeln i byn, båtbygge, klädtvätt och bakning, djursköt-
sel och sjukdomsbot. Det är alltså typiska intervjuer om hur livet var förr och som 
grund för diskussionen har intervjuarna ofta haft färdiga frågelistor. 

Jag har inte transkriberat allt material, utan excerperingen har gjorts direkt från ban-
den, så att jag tagit med den närmaste kontexten kring det excerperade belägget.2  Jag 
har lyssnat igenom alla inspelningar minst två gånger. Pronomenen han, hon, den och 
de bestämda formerna har excerperats vid skilda avlyssningsomgångar.3  

Uttalsformerna för pronomenen han, hon, den i mitt material varierar. Pronomenet 
han uttalas han, hann, an som subjekt (med ett undantag, ett ströbelägg från Ingå skär- 

2  Vid transkriptionen har jag följt det system för grov ljudbeteckning som används i FO (jfr FO:XIV if.). 
3  Pronomenet het som i de nyländska dialekterna förekommer vid sidan av det har inte beaktats i denna 
undersökning. 
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gård där han är objektsform) och hånån, hånå, ånån, åttå i objektsform. Dessutom 
förekommer det några belägg på enlditiska former av han från östra Nyland. Pronome-
net hon har formerna hon, on som subjekt och henna, enna i objektsform. Pronomenet 
den har både som subjekt och objekt formerna den, denn. 

Resultat 
1. Pronomen för icke-neutrala sakord 

Gudrun Lundström (1939:56, § 37, 2D) konstaterar att tredje person singularis han och 
hon förutom om märufiskor och djur används om »livlösa föremål» i nyländskan. Hon 
framhåller att nylänningarna upprätthåller skillnader mellan maskulin och feminin böj-
ning men påpekar också att genus reale börjat vinna insteg. Lundström noterar inte 
några skillnader i bruket av sakpronomenen han och hon mellan östra Nyland och väst-
ra Nyland. I mitt material finns det däremot tydliga regionala skillnader i bruket av 
dessa pronomen. 

Mina resultat tyder på att man i nyländska dialekter för det första kan finna exempel 
på ett tregenussystem med maskulinum, femininum och neutrum som upprätthåller 
skillnaderna mellan maskulin och feminin böjning. I mitt material förekommer exem-
pel på ett tregenussystem i bägge inspelningarna från Lappträsk och i inspelningen från 
Söderby i Borgå. Exempelfraserna (1) och (2) ur Lindkoskiinspelningen belyser hur 
pronomenen han och hon används i en dialekt där ett grammatiskt tregenussystem upp-
rätthålls. 

åm man slakta få:ren just såm dåm va klift så blei e så skallåt, han blei inga sjö:n ti 
ligg undi tå fe:ldn, si: han jölpär bådi mo:t värma å tjöld, ein feld han bli:r aldär ka:ld 
(Lappträsk, Lindkoski). 

he va bara tä:rett såm ullen blei langär (som man klippte fåren) åm on blei för 
langär så börja on ga: u:r [---] tåm la:dd enna (ullen) i någa sekkar enär kny:t å så ti 
bör spinn (Lappträsk, Lindkoski). 

För det andra finns det blandsystem, som representerar olika mellanskeden i över-
gången från ett grammatiskt tregenussystem till ett grammatiskt tvågenussystem, där 
den maskulina böjningen tagit överhanden på bekostnad av den feminina böjningen. 
Han används vanligen som pronomen för icke-neutrala sakord. I dessa system börjar 
den komma in, men pronomenet hon kan också förekomma. I mitt material utgör 
inspelningarna från Pernå, Skavarböle i Borgå och Paipis i Sibbo exempel på blandsys-
tem i fråga om genus. Denna tendens att generalisera maskulinum då genuskänslan 
sviktar finns belagd i tidigare undersökningar (jfr Tegn4r 1892:133-135; Ahlbäck 
1946:106 f.; Thelander 1974:121-123, 127; Andersson 1979:4). Margareta Thelander 
(1974:122) skriver om bruket av sakpronomenen han och hon i inspelningarna från 
Burträsk: 
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Man ser tydligt [...] hur han som sakordspronomen för en trygg tillvaro medan hon i samma 
funktion hotas från två håll. Å ena sidan genom att dialekten bland yngre talare tycks förlora dis-
tinktionen mellan maskulinum och femininum med resultat att han blir allenarådande som 
sakordspronomen, å andra sidan genom att talare i den gryende medelåldern alltmer lämnar dia-
lekten till förmån för mer riksspråkliga talvanor, i detta fall den. 

Exempelfraserna (3), (4) och (5) belyser användningen av sakpronomen i dialekttexter 
där en upplösning av distinktionen mellan maskulinum och femininum börjat. 

ja hadd kni:v, ja skar en ad såm ja tykt-n va ganska ra:k å bra:, ja tenkt ja ska stö:t 
u:t me hånån, men tili:ka så va an int endå i brå:skån såm ja hadd, han fassna i 
bysspi:pån. Ja fikk inga u:t ånån tiba:ka. Ja fikk no: ne:r ånån så långt en ja stö:tt u:t 
patro:n. Ja tenkt no: en ja sku dra: å: å skju:t u:t ånån. He a no: inga kåmi ti gå: he 
hellär int He va färsk ad, he a no: knora iho:p ånån di: inn i pi:pån (Sibbo, Paipis). 

dä:r va ein tapp tå i te tär ti:nån, nå när man tykt å att he add basa kansje någär 
ti;mar å att e add ka:Ina så tappa tåm undan te lugen å så la:dd dåm enna i gly:tån 
opp ny:tt att on å:tär blei heitär (Pemå, Räfsby). 

he va ein stokk aldeilis li:ka sånn dä:r såm man nu ha:r undi mangeln fast den nu 
va kle:nare (Pemå, Räfsby). 

För det tredje förekommer en övergång till ett grammatiskt två genussystem med utrum 
och neutrum, där den är det allenarådande pronomenet för icke-neutrala sakord. I mitt 
material utgör tio av inspelningarna fr.o.m. Nickby i Sibbo västerut exempel på en 
övergång till två genus för sakpronomen, jämför exempelfraserna (6), (7) och (8). 

när hö:stn kåmd zjenn så satt dåm iho:p den där mullden zjenn å så satt dåm denn i 
sto:ra ho:par senn bara å senn tjö:rd dåm u:t den senn åm vintärn på å:krana (Tenala, 
Svenskby). 

å först hadd man så:n ju:lgra:n att man hadd den me ett band ti henga i ta:ke att 
den rekkt int enda ti gålve (Kyrkslätt, Kylmälä). 

så såm man första da:gin tzyska, nu laga man en kappa rå:g re:när å så tzyska man 
å laga å slo: den i veggin (Helsinge, Sottungsby). 

Jag nämnde ovan i genomgången av de tre dialektområdena i Nyland att Sibbo brukar 
hänföras till östra Nyland men att man enligt andra kriterier kunde räkna Sibbo till 
mellersta Nyland. I min undersökning av pronomen går gränsen för användningen av 
han och enbart den som icke-neutralt sakpronomen genom Sibbo. I Paipisinspelningen, 
som kommer från de perifera nordöstra delarna av Sibbo kommun, används endast pro-
nomenet han. Även då korrelatet utgörs av svaga femininer som bössa eller kula, vilka 
brukar anses vara resistenta mot påverkan från maskulin böjning (jfr Thelander 
1974:118 f.), står han som pronomen; jämför exempelfras (9). 
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(9)ja hadd ein bysså tå ein ti:d såm ja int vild va stånd ti få skåte u:r ånån int (Sibbo, 
Paipis). 

Men i den andra inspelningen från Sibbo, som spelats in i Nickby i centrum av kom-
munen, förekommer endast pronomenet den, liksom i nio av sammanlagt tio inspel-
ningar från mellersta och västra Nyland. I en uppsats om dialektgränserna i Nyland 
påpekar Wessman (1937:6, 14) att befolkningen i de sydvästra delarna av Sibbo har 
haft nära kontakt med sina grannar i Helsinge, medan de nordliga och sydöstra delarna 
av Sibbo haft förbindelser med östra Nyland. Sibbo tycks i fråga om genusbruk utgöra 
ett slags gränsområde, där såväl ett blandat genussystem, i vilket resterna av en distink-
tion mellan grammatiskt maskulinum och femininum lever kvar, som ett grammatiskt 
tvågenussystem förekommer. Detta kan ses som ytterligare stöd för Wessmans iaktta-
gelser. 

Jag har nedan i tabellform åskådliggjort skillnaderna i bruket av sakpronomen i 
Nyland. Tabell 1 återger samtliga belägg för icke-neutrala sakpronomen i mitt material. 

Tabell 1. Fördelningen han, hon, den som sakpronomen i hela Nyland, samtliga belägg i de 18 
inspelningarna: 

pron. 	han 	hon 	den 	summa 
antal 	98 	18 	202 	318 

procent 	30,8 % 	5,7 % 	63,5 % 	100 % 

Ur tabellen framgår det att pronomenet den är mest frekvent i hela materialet med 202 
belägg, medan hon är tämligen ovanligt med endast 18 belägg. För att få en bild av den 
regionala fördelningen har jag nedan i tabell 2 och tabell 3 återgett hur de icke-neutrala 
sakpronomenen används i östra Nyland respektive mellersta och västra Nyland. Grän-
sen mellan områdena går här genom Sibbo, så att Paipisinspelningen hänförts till östra 
Nyland och Nickbyinspelningen till mellersta Nyland. 

Tabell 2. Fördelningen han, hon, den som sakpronomen i östra Nyland, i inspelningarna från 
Lappträsk, Pemå, Borgå och Sibbo (Paipis): 

pron. 	han 	hon 	den 	summa 

antal 	97 	18 	3 	118 

procent 	82,2 % 	15,2 % 	2,6 % 	100% 
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Tabell 3. Fördelningen han, hon, den som sakpronomen i mellersta och västra Nyland, i inspel-
ningarna från Sibbo (Nickby), Helsinge, Kyrkslätt, Ingå, Snappertuna och Tenala: 

pron. 	han 	hon 	den 	summa 

antal 	1 	0 	199 	200 

procent 	0,5 % 	0 % 	99,5 % 	100% 

Skillnaden i bruket av sakpronomen i östra Nyland och det övriga Nyland är stor, så 
som av tabellerna 2 och 3 framgår. I västra Nyland används nästan uteslutande 
(99,5 %) den som utralt sakpronomen.4  I östra Nyland däremot används huvudsakligen 
han (82,2 %) som sakpronomen, medan endast 2,6 % av pronomenen utgörs av den; 
beläggen kommer alla från Pernå, Räfsby. Korrelaten för den i Räfsbyinspelningen är 
stock (jfr exempelfras 5 ovan) respektive bunkbotten (2 belägg). De 18 beläggen för 
hon är alla excerperade ur inspelningar från Borgå, Pernå eller Lappträsk. Att andelen 
hon endast utgör 15,2 % av pronomenen i östra Nyland beror antagligen på att antalet 
maskuliner är fler än femininerna i dialekter med bevarat tregenussystem (jfr t.ex. 
Andersson 1979:44). Dessutom har pronomenet han generaliserats som pronomen för 
icke-neutrer i Paipisinspelningen, och i Borg 'åinspelningama förekommer felsägningar 
där han först används om feminina korrelat, men sedan rättas till hon, jämför exempel-
fras (11): 

(11) å sku:tån liggär ennu di: bak bjärgi, han måst ha vari ankra dä:r, han va dä:r i 
stårm, så go: ankaren eftär å så fo:r on i la:nd däri bjärgi (Borgå, Pellinge). 

Vid en jämförelse mellan Räfsbyinspelningen (Pernå) och Paipisinspelningen (Sibbo) 
kan man finna exempel på hur olika informanter tycks tillgripa varierande strategier då 
genuskänslan sviktar. Kvinnan från Räfsby (jfr exempelfras 4 ovan) använder både 
pronomenen han (korrelat är korkmattsbit, stol, askpåse), hon (korrelat är lut) och den 
om icke-neutrala sakord, medan de två männen från Paipis (jfr exempelfraserna 3 och 9 
ovan) genomgående använder pronomenet han om alla icke-neutrala sakord. 

2. Den bestämda slutartikeln hos ursprungliga maskuliner och femininer 

Förutom icke-neutrala pronomen för sakord har jag studerat bruket av den bestämda 
slutartikeln i mitt material. Jag har utgått från ett antal ursprungliga starka maskuliner 
och femininer som har konsonanterna d, 1, n, m, r, s, t eller v i final ställning. Om dia-
lekterna upprätthåller skillnader mellan maskulin och feminin böjning, kunde dessa 
ord antas kvarhålla distinktionen -n för maskuliner och -en för femininer som bestämd 
slutartikel. De maskuliner som jag har undersökt är: båt, eld, fot, gård, häst, höst, knut, 
krans, kväll, mat, mitt, spis, stol, tid, tråd och ås. De undersökta femininerna är: brud, 

4  Det enda belägget för han som sakpronomen från Västra Nyland är ett belägg från Ingå skärgård där 
han står som objektsform med ordet stock som korrelat. I inspelningen förekommer endast ett annat 
belägg på utralt sakpronomen, den med ribba som korrelat. 
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c, 
Karta 2. Maskuliner, den bestämda slutartikeln. Typord fot, tid som i Nyland kan ha den 
ursprungliga maskulina synkoperade slutartikeln -n (fo:tn, ti:dn eller ti:n) eller slutartikeln -en 
(fo:ten, ti:den). 

9914.0dir „„kips  ntylitat "ialgor" 
ol

Araii  a#0 	,of elelobdr 

0-  0 

Karta 3. Femininer, den bestämda slutartikeln. Typord jord, vår som i Nyland kan ha den 
ursprungliga feminina slutartikeln -en (jo:rden, vå:ren) eller synkoperad slutartikel -n (jo:rdn, 
vå:rn). 

0 0 
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hand, jord, kvarn, lön, mull, natt, rem, skörd, socken, strand, säd, ull, vev, vår och 
värld. Resultatet har åskådliggjorts i form av två kartor, karta 2 (maskuliner) och karta 
3 (femininer). Jämförelsen mellan slutartikeln hos maskuliner och femininer visar att 
den maskulina böjningen också i fråga om slutartikeln är livskraftigare än den femi-
nina. Här bör dock påpekas att vissa femininer, t.ex. hand i källorna till FO, anges vara 
maskuliner i västra och mellersta Nyland. Ahlbäck (1946:106 f.) framhåller att en stor 
del av femininerna i mellersta Nyland, Sibbo och Borgå har övertagit böjning och 
genus av maskulinum samt att synkoperad artikelvokal förekommer hos många gram-
matiska femininer i västra och mellersta Nyland. 

I fråga om maskulinerna (karta 2) kan man konstatera att de ursprungliga synkope-
rade formerna dominerar. Slutartikeln -en förekommer hos de ovannämnda maskuli-
nerna endast i Ingå, Täkter (elden, fo:ten, hösten, kvellen, ma:ten, ti:den) och i ett 
belägg från Kyrkslätt (kvellen) — från Kyrkslätt finns däremot också formen kvelln 
belagd. För övrigt används genomgående den maskulina synkoperade slutartikeln, t.ex. 
e:ldn, eildn, hö:stn, höstn, sto:ln, å:sn, i inspelningarna från såväl östra Nyland som 
mellersta och västra Nyland. Inspelningen från Täkter i Ingå är den mest standard-
språkliga i mitt material, och jag tror att intrång av slutartikeln -en i den maskulina böj-
ningen över lag bör tolkas som påverkan från det finlandssvenska standardspråket. 
Däremot torde övergången till synkoperad slutartikel hos femininer bero på att den 
maskulina böjningen brukar dominera då osäkerhet i fråga om genus uppstår. 

Ser man på fördelningen mellan slutartikeln -en och -n hos de ursprungliga femini-
nerna (karta 3) så lägger man märke till att den synkoperade formen är vanligare än den 
ursprungliga feminina slutartikeln -en i inspelningarna från västra och mellersta 
Nyland. På samma sätt som i fråga om sakpronomen finns det i bruket av den feminina 
slutartikeln en markant skillnad mellan de bägge Sibboinspelningarna. I Nickbyinspel-
ningen förekommer endast synkoperade former (hann, jo:rdn) medan Paipisinspel-
ningen har kvar den ursprungliga feminina slutartikeln (handen, jo:rden). I östra 
Nyland är den feminina slutartikeln -en tydligen livskraftig; det heter bru:den, 
ha:nden, stra:nden, vå:ren och vä:rden; däremot har jag funnit endast ett belägg för 
synkoperad slutartikel i de undersökta femininerna från östra Nyland, vä:rdn från 
Räfsby i Pernå. Jämför man med pronomenbruket är det intressant att den feminina 
slutartikeln förekommer i ord som bru:den, handen, mullden, natten i Tenala och 
Snappertuna (jfr exempelfras 6 ovan), trots att dessa inspelningar genomgående hade 
den som sakpronomen. Detta tyder på att den feminina slutartikeln kan leva kvar längre 
än det feminina pronomenet hon för sakord. Å andra sidan kan man naturligtvis inte 
helt bortse ifrån att bruket av ändelsen -en i västra Nyland kan bero på påverkan från 
standardspråket. 

Min undersökning har alltså visat att det ålderdomliga grammatiska tregenussyste-
met uppluckrats i största delen av Nyland. Men hos äldre östnylänningar kan man ännu 
påträffa ett språkbruk där de feminina böjningskategorierna är levande, såsom hos 
bysömmerskan i Hindersby i Lappträsk då hon på tal om gamla tider utbrister: aj aj 
endå te vä:rden hur on a vari förr i vä:rden! 
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Overlange stavingar i nordisk 
Av Helge Sande, Bergen 

1. Problemstilling 
'Overlange stavingar' er ein kvantitetstype som vi vanlegvis reknar som eit fonologisk 
sxrdrag for norront/gammalnordisk. Vi veit dessutan at det er få språk som har denne 
kvantitetstypen. Det er an av kanonane i faget. 

Eg fekk lyst å sjå enda ein gong på desse overlange stavingane da eg begynte å setje 
meg inn i styringsfonologien (Government Phonology), for denne teorien seier at slike 
stavingar ildcje kan finnast i naturlege språk. Det er ein krass påstand, men sterke hypo-
tesar kan vere utfordrande og fruktbare. 

Styringsfonologien er sxrprega av å setje strenge krav tu dej moglege fonotaktiske 
~sta, dvs, at den såkalla universelle fonologien set tronge grenser. Eit anna sxrdrag 
ved styringsfonologien er at han legg vekt på det kognitive aspektet i teorien, dvs. at 
språkprosessane hos språkmottakaren er minst like viktige som prosessane hos 
språkprodusenten når ein skal bygg,je opp språkmodellen. 

For eg går i gang med å teste teorien på nordiske språk, skal eg referere dej viktige 
premissane i teorien som har med problemet 'overlange stavingar' å gjere: 

Styringsfonologien hevdar at ei fonologisk staving er oppbygd av konstituentane 
opptakt (= 0) og rim (= R), og kvar konstituent kan ha berre to plassar på det såkalla 
skjelettet. (Dej disponible plassane på skjelettet er markerte med x-ar.) Dermed blir det 
sterkt avgrensa kva som er moglege stavingsstrukturar. Når vi er opptekne av stavings-
lengda, er det rimet som vi interesserer oss for, og teorien tillåt berre tre typar rim: 

(1) 	 staving 	staving 

a) 0 r  

x 	x 

0 R 

N 

x 	x 	= skjelettet 
a 



R 

N 
/ 

x 	x 
a 	a 
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0 

x 

0 

x 

0 

x 	x 
a 

0 

x 	x 
k 	a 

I a) er det einast ein kort vokal i rimet, som i norront mat (akk. av matr), og denne korte 
vokalen er den såkalla kjemen (nucleus = N) i rimet. Konsonanten etter går tu l opptakta 
i andre stavinga. Og denne andre stavinga har eit tomt rim. Dette er modelleringa i sty-
ringsfonologien av det andre fonologiske modellar kallar ekstrametrikalitet. Denne 
korte stavingstypen er ikkje interessant i vår samanheng. Type b) har ein lang vokal, 
som i norr, mdta inf., og denne lange a-en fyller to plassar på skjelettet. Type c) har ein 
kort vokal + ein konsonant i rimet, som i norr. marka inf. Vokalen er kjemen i rimet, og 
konsonanten kallar vi for rimkomplement. Konsonanten etter går tu l opptakta i neste 
staving, altså k-en. 

Styringsfonologien har presise krav tu l korleis ein kan analysere konsonantgrupper; 
det er nettopp dei såkalla styringsforholda som avgjer det, altså kva som kan styre kva. 
I konsonantgruppa rk må stavingsgrensa liggje mellom r og k, for k-en kan styre r-en, 
som i marka. (Punktum markerer stavingsgrensa.) Konsonantgruppa kr derimot kan 
ikkje vere delt slik. Denne gruppa kan berre vere ei opptakt: ma.kro. 

Her er ikkje plass tilå greie meir ut om detaljane; vi må bene akseptere premissane 
som teorien gir oss. (Jamfor Leks. Kaye et al. 1990.) Styringsfonologien hevdar at dei 
hava eg her har nemnt om plassar på skjelettet, horer til dei universelle draga i organi-
seringa av menneskeleg språk. 

Så skal vi gå i gang med å teste teorien på nordisk språkmateriale. 

2. Gammalnordisk (her illustrert med norrOnt) 
Etter denne fonologiske modellen blir ein del av stavingane som tradisjonelt er kalla 
overlange, ikkje lenger noko anna enn normalstavingar, som i (2): 

(2) 	ld.tr 	n. ' liggjestad' 
hau.st 	n. 'haust' 



x 

0 

x 
+ t 	i nuetti pret. 'motte' 
+ d 	i vendi pret. 'håpte' 

0 (5) 
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m 0 0 t 
v x x n 

R 

N 
/ 

x 	x x 	 x x 
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Det som står att av problematisk materiale i dej norrOne overlange stavingane, kan 
kategoriserast i desse tre typane: 

(3) 
	

1. mani 	pret. 'mente' 
förn 	f. 'gåve' 
åtta 	talord 'åtte' 

I alle tre kategoriane okkuperer den lange vokalen begge plassane som rimet kan inne-
halde på skjelettet. Og bak dette rimet står ein geminert konsonant eller ej konsonant-
gruppe som ikkje er mogleg som opptakt i ej staving. Konsonantgruppene kunne ha 
vore analyserte som rimkomplement + opptakt ettersom siste konsonanten kan styre 
den forste: t.t, En. Men problemet er altså at det ikkje finst ledig plass på skjelettet for 
eit rimkomplement, som vi ser i (4): 

(4) 

	

0 R 	 0 R 

	

I 	 I 

	

N 	 N 

	

/N 	 I 
x 	x 	x 	x 	x 

1. m 	0 	0 	t 	t 	i 
2,f 	o 	o 	r 	n 
3. 	a 	a 	t 	t 	a 

Eksisterer slike overlange stavingar — dvs. analyserte som i (4) — er styringsfonologien 
truga som universell teori. 

Svaret vi kan gi, er at forste kategorien, altså mani, inneheld ej morfemgrense inne 
i geminaten, som vi ser med å samanlikne med infinitiven mceta. Vi bruker pluss-teik-
net tu l å merkje av morfemgrenser, og skriv derfor mcet+ti. Strukturen må beskrivast 
som i (5), dvs, med ein tom kjerne mellom leksem og boyingssuffiks: 

Med denne analysen blir ikkje denne fOrste kategorien noko problem. I lopande norron 
tekst utgjer denne kategorien om lag halvparten av tilfella med såkalla overlang sta- 
ving. 

Også orda i type b) innheld ej morfemgrense, men denne grensa står framom eit 
ordlagingssuffiks: 



R 

N 
/\ 

x 	x 
a 

0 R 

x 	x 	 x 	x 
t 	 + 	t 	a 
t 	 + 	t 

(7) 
	

0 

x 
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(6) 	 fön? 	= för + n 	jf. /irra inf. 
böndi = 	+ andi jf. bå inf. 

I norront kan vi rekne n-suffikset for produktivt, og sambandet mellom förn og flera 
kan vi dermed rekne med var gjennomsiktig. I ein del andre ord var kanskje sambandet 
mindre klårt; likevel skulle eg tru at böndi kunne setjast i samanheng med verbet bi og 
det fullt levande suffikset -andi. 

Tredje og siste kategorien, altså citta-typen, er det ikkje mogleg å stadfeste ej mor-
femgrense i. Dersom denne kategorien viste oss tilfelle av overlang staving der lang 
vokal stod framfor alle slags konsonantismar, ville desse tilfella vere ein fare for teo-
rien. Det er det ikkje tale om. Alle tilfella har nemleg lang vokal + geminert t. Det er 
altså tale om ein svxrt avgrensa kategori med berre éin fonotaktisk struktur (vokal + 
tt); og ein så spesiell kategori har vi rett tu l å gi spesialbehandling. Derfor foreslå'r eg å 
behandle desse t-geminatane slik at dei har eit tomt rim mellom dei to t-ane, som i (7). 
Det vii seie at Leks. femininordet sött får same fonologiske analysen som partisippet 
sött av scelcja. Altså: 

(Etymologisk har sött faktisk morfemgrense framom siste t-en, men det var neppe syn-
kront gjennomsiktig i norront. Åtta derimot inneheld ikkje noka slik etymologisk mor-
femgrense !) 

Geminert t får altså her påtvinga ein analyse med tomt rim etter modell frå dei 
svxrt mange tilfella der ein slik tom kjerne er uomtvisteleg. Er dette brutalt? Jamforer 
ein med dei mange preterituma og partisippa som har denne strukturen, blir ikkje 
denne vrien så frekk. (T-en er ein av dei mest brukte suffiks-konsonantane.) Desse unn-
taka (dvs. type c) utgjer mellom 1 og 2 prosent av såkalla overlange stavingar i norront 
(Sande 1994). Og denne eine prosenten kan ikkje hindre oss i å generalisere over dei 
99 andre prosentane! Skulle ein stille så strenge krav, blei det uråd å generalisere, og 
modellane blei ufruktbare. For like viktig som det er å sjå systematikken i språket, er 
det å oppdage korleis språket kan tillate unntak. Begge innsiktene fortel om den natur-
lege språkevna. 

At lang vokal + gerninert t har ein spesiell morfologisk status, kan vi også sjå av 
den nordiske innovasjonen med allomorf -tt for tidlegare -t i netrum av adjektiv på 
tung og lang vokal, altså blcit > blött. Den overlange kvantiteten ser ut til å ha vore 
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svxrt funlcsjonell som ein struktur som markerer ej morfemgrense. Seinare parallellar i 
nordisk kunne ög nemnast. 

Konldusjonen etter dette er at «overlang» kvantitet i nornint er eit morfologisk 
fenomen. Påstanden i styringsfonologien om at rimet har bene to plassar på skjelettet, 
kan altså tvinge fram denne innsikta. 

Dermed treng vi heller ikkje rekne avviklinga av overlange stavingar som ein del av 
kvantitetsomlegginga. Ein stor del av avviklinga av overlange stavingar kan vi sjå på 
som ej avmorfologisering av ein del derivasjonssuffiks. Dej er ikkje lenger produktive, 
og dei blir heller ikkje lenger så gjennomsiktige. Eit indisium på at det er slik, er at 
desse «stavingsinnkortingane» — eller rettare vokalforkortingane — ikkje skjedde en 
masse. Ein del fekk tidleg forkorta vokalen, forcli dei ikkje var lett morfologisk den-
nomsiktige lenger, Leks. blöinstr. Det ordet er i dag mangstad uttalt som /11Dmster/, 
dvs. med /D!, som kjem av norr. kort o. Det er mange tidlege vokalforkortingar som 
gottar opp om dette, mens derimot Leks. verbformer med opplagd morfemgrense ikkje 
får denne utviklinga. Det heiter /dDtter/ (non. döttir) med tidleg vokalkorting og der-
med ein bl som reflekterer non. o, men /totte/ (norr. pötti pret. av Pykja) med sein 
vokalkorting og dermed ein vokal som reflekterer norr. 6. 

3. Seinare «forlengingar» — i morfologisk laga ord 
dei fleste norske dialektane i dag linst ög overlange stavingar, og faktisk etter same 

morfologiske prinsippet som i norront: 

Morfologisk (med lang vokal) 	 Leksikalsk (med kort vokal) 
/mjo:k+t/ — adj. av 'mjuk' 	 /lokt/ - f. 'lukt' 
/kvi:l+t/, /1y:s+t/ — pf. part. av 'kvile' og 'lyse' /vilt/ - n. 'vilt', /lyst/ m. 'lyst' 

Også der vokalen står framom konsonantgrupper som er oppstått ved synkopering, 
Leks. i boyinga av substantiv som i (9) og i verbalavleiingar av substantiv som i (10), 
blir kvantiteten utnytta til å vise den morfologiske samanhengen mellom ulike ordfor-
mer: 

/mo:bel — mo:blar/ m. eint. og flt. 	mot: /sykkel — sykklar/ m. eint. og flt. 
/jo:bel — jo:ble/ m. og inf. 	mot: /rabbel — rabble/ n. og inf. 

Dette viser at moderne norsk likeins som norront har analytisk morfologi. Det vil seie 
at den fonologiske strukturen avspeglar den morfologiske strukturen. Det kan koplast i 
ein vidare samanheng til dei tradisjonelle junkturane eller grensesignala som språket 
inneheld. 

Så langt har påstanden i styringsfonologien om avgrensinga i mogleg kvantitet 
komme bra frå testen på dei nordiske språka. 
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4. Seinare «forlengingar» — i leksikalske ord 
Ein påstand om at språket ikkje godtek overlange stavingar, får hardaste samanstoyten 
med tradisjonen i ein del tilfelle der dei g,jengse forklaringane på kvalitative overgangar 
foreset ein lang vokal på eit overgangsstadium. Når vi har fått Leks. langr > /1Dnge/, 
hals > /hauls/, halda > /hDlle/, blir det vanlegvis framstilt slik at ein har forst fått ein 
lang a framom visse konsonantar, deretter har denne lange a-en folgt same utviklinga 
som den lange a-en i f.eks. bdtr, og dermed fått runding: /langr/ > /la:ngr/ > /b:nger/ > 
/1Dnger/ (> /1Dnge/). 

Ein slik tankegang passar godt inn i eit strukturalistisk puslespel. Bitane kjem så lett 
på plass; og at puslespelet går opp, blir stundom oppfatta som prov på at beskrivinga 
må vere sann. 

Men det er naturleg å stille med motforestellingar: 1) Det er eit problem at på dei 
skiftande stadene der slike utviklingar finst, er det ikkje lang vokal i dag. Slike utvik-
lingar har vi endatil fått i dei områda som mest konsekvent har fått eit fonologisk sys-
tem som ikkje toler lang vokal framom ej konsonantgruppe: vestlandsk, fxroysk og 
islandsk. 2) Desse kvantitetsovergangane vii tyngje ein pressa kronologi med to ekstra 
endringar: forst forlenging av vokalen, så forkorting att. 3) Den aktuelle vokalkvalite-
ten stemmer i ein del tilfelle heller ikkje med eit vokalforlengingsprodukt. 

Men det er forst og fremst hava i styringsfonologien som har fått meg til å gruble 
meir på desse overgangane. Strukturar med lang vokal som i (11) er umoglege etter 
denne teorien: 

(11) 0 	R 0 	R 0 

N N 
/ 

x x x x x 	x x 
1 a a n g 

Her er det ikkje plass fil n-en dersom vokalen a nokon gong har vore forlengd! 
Dersom det er slik at levande språk unngår overlang kvantitet, da bor vi heller ikkje 

tilleggje historiske språkstadium slike eigenskapar. 

Framom ng og nk 

Vi kan sjå på nokre av desse overgangane. Framom ng og nk er det islandsk som mest 
konsekvent har kvalitetsendring av vokalen. 'Konsekvent' vii her seie at det gjeld alle 
monoftongane. Vi kan ta eksempelrekkja i (12) frå islandsk. Alle diftongane er kortdif-
tongan 

x 
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(12) fingr > /fingYr/ 
pyngja > /pingja/ 
len gr > /leingYr/ 
löng > /loYng/ 
gangr > /gaungYr/ 
tunga > /tunga/ 
kongr > /koungYr/ 

m. 'finger' 
f. 'pung' 
adv. 'lenger' 
adj. f. 'lang' 
m. 'gang' 
f. 'tunge' 
m. 'konge' 

På to punkt manglar samsvaret mellom kvalitetsutviklinga av lang vokal på eine sida 
og av kort vokal framom ng og nk på hi sida. Det er i e og ö. Dej skulle ha gitt /je/ og / 
ai/ om dei forst blei forlengde, altså */ljengur/, */laing/. (Her er det foresett at overgan-
gen Q>  /0/ er gjennomfort forst.) Dette aleine burde gi oss grunn ffi å sporje etter ej 
alternativ forklaring. 

Ser vi på desse eksempla ein gong fil, ser vi at det alle har felles, er at dej korte 
vokalane får tillagt eit stigande drag i hogdedimensjonen. Det som skil frå vokal til 
vokal, er om dette tillegget blir uttrykt gjennom å lyfte monoftongen ein grad — som i: 
i, y, u (altså [i, Y, 0] i utgangspunktet) — eller gjennom å skilje hogde-graden ut i eit 
eige segment, og dermed få ein kortdiftong, som i : /el, OY, ou, au/.  Når hogde-graden 
kjem som eige segment, blir bakre-fremre-plasseringa av dette segmentet avhengig av 
utgangsvokalen: /ei/, men /ou/. 

Når det gjeld a-en, ser vi at han er blitt behandla som ein ikkje-fremre vokal. 
Desse utviklingane i islandsk har ög parallellar i norsk. Men det er ikkje like mange 

vokalar som blir påverka i diftongeringsdialektane. På Sunnmore blir alle monoftong-
ane påverka: 

(13) i - rfainge/ 	m. 'finger' 
y - roingre/ 	adj. komp. 'yngre' 
e - rlxinger/ 	adv. 'lenger' 
a - rblDnke/ 	adj. 'blank' 
u - rounge/ 	adj. 'ung' 
o > /'kounge/ 	m. 'konge' 

(Skulerud 1934:339 og 341 f.) Alle diftongane er kortdiftongar. 

Vi ser her at diftongeringane tek utgangspunkt i at monoftongane forst er lågna. På 
Sunnmore er det den låge vokalen a som ikkje blir diftongert, mens det i islandsk er dej 
hoge h, Y, 0/, jf. (12). 

Den geografisk mest utbreidde endringa gjeld a-en, og han blir lyfta opp i den bakre 
(og runda) vokalrekkja. Unntaket er fxroysk, som 1t a-en gå til /e/ [c], dvs, at vokalen 
blir behandla som ein fremre vokal og flytta ein grad opp i framrekkja: langur > /len-
gor/. 
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Framom Id og nd 

Konsonantsambanda nd og Id gir ög somstad ej kvalitetsendring tu vokalen framom. 
På Sunnmore f.eks. får dej ikkje-hoge vokalane eit tillegg av faktoren Og framom ld 
og It, slik at det heiter — eller heitte på Ivar Aasens tid (Aasen 1851:6): 

e /kveild, beilte/ 	 m. 'kveld', n. 'belte' 
a 	/kailde, mailt/ 	 adj. 'kald', n. 'malt' 
o 	/maulte, mauld, hauld/ 	f. 'molte', f. 'mold', n. 'hold' 

(Skulerud 1934:339 f. og 343.) Alle diftongane er kortdiftongar. 

Framfor nd er det dej hoge som blir påverka, med same resultat som framom ng og nk: 
rblainde/ adj. 'blind', /floindre/ f. 'flyndre'. 

Hog-segmentet er her ög bakre eller fremre alt etter utgangsvokalen, jf. /maulte/. 
Men a-en er blitt behandla som ein fremre vokal denne gongen: /kaild/. 

Framom palatal n og 1 (norr. lang n og I) kan utviklinga gå annleis, nemleg ved at 
segmenttillegget alltid er hogt og fremre, også ved bakre vokalar, slik at endatil o blir 
tu l hi/ på f.eks. Sunnmore: 

koll > 	m. 'koll' (Aasen 1851:6) men altså /mauld/ (med bakre tillegg). 

I soraustskandinavisk — dvs. i dansk, sorsvensk og noko av austnorsk — finn vi overgan-
gen av a tu l hl framom opphavleg nd og ld, altså 

halda > /hDlle/ 
hand> /hDnn/ 

Dette går inn i same tendensen med eit tillegg av hogre tungestilling, men i motsetning 
tu l på Nord-Vestlandet, skjer det her oftast i bakre vokalrekkja. Men i Härjedalen og 
Kopparbergs län finst ce: /h116, altså at a-en blir behandla som fremre vokal! (Wester-
berg 1991:97 og Karta 3.) 

Skiljet mellom etymologisk lang 1 og n på eine sida og Id, nd på hi, er ög viktig i 
soraustskandinavisk, for ein får hand> /hDnn/ og halda > /hDlle/ med a > ID1 framom Id 
og nd, men ikkje framom Il og lin. 

Framom andre 1-samband 

I kartlegginga vår er vi dermed komne til andre 1-samband. Det er forst og fremst ei 
vestnordisk utvikling at kvaliteten blir endra der. Dej potensielle endringane vel eg å 
illustrere med islandsk (alle diftongane er kortdiftongar): 

a 	hcilfur, hjcilpa, gdlgi, skdlkur, hjdlmur, håls lhaulvYr1 osv. 
ålfur hilvYr/ 
tölf, hölpinn, tölg, fölk, hölmi, bölstur hpulvl osv. 
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Parallellar finst i fxroysk, setesdalsk og telemål. Her ög blir vokalkvaliteten lyfta eitt 
hakk, Leks. ved eit tillagt hogare segment i ein kortdiftong. Her blir a-en alltid 
behandla som bakre. 

Vi kan leggje merke tu l at her finst ingen eksempel i islandsk med hog og mellom- 
hog fremre vokal. Med e finst nolcre eksempel i fxroysk 	alska/ < nort helgi, 
elska) og norsk (telemål: /hx:ge/ < norr. Helga). 

5. Korleis forklare kvalitetsendringa? 
Om ein beskriv dei fonologiske omgivnadene som foranciringa foregår i, seier ein ikkje 
noko om korfor forandringa skjer. Skal vi leite etter ei forklaring, er det naturleg å sjå 
på eigenskapane åt konsonantane bak kortvokalen, altså n og I. Det er typisk at det her 
er tale om dei meSt sonore konsonantane i språket. Dei er ofte dei storste urokrålene i 
fonologien. 

Eg vii leggje fram nokre hypotesar: 
Reknar vi med at det er ein eigenskap som flyttar frå konsonanten og fram på voka-

len, har eigenskapen noko med faktoren hOg å gjere. Denne eigenskapen kan vi seie ligg 
i at både 1 og n har kontakt mellom tunga og ganen. Dei fOreset altså ein hog tunge-
posisjon, og det smittar over på vokalen framom. 

Men heile historia er ikkje sagd med dette. Dei /-ane og n-ane som kjem rett etter 
kortvokalen, har hatt skiftande allofonar, og det har gitt ufike vilkår for gjennomforinga 
av kvalitetsendringane. 

Dei lange I- og n-ane kan ha vore palatale alt i gammalnordisk, som vi kjenner frå 
mye av moderne norsk og dansk. Palatale /-ar og n-ar gir sterk preferanse for at 
hevinga kjem i framrekkja, dvs, at ho skjer slik ved alle vokalane, som vi såg i sunn-
morsk, og som vi bg ser ved at dansk og svensk overgang a > hl ikkje gjeld framom 
etymologisk lang n og 1. 

(18) Fore palatal konsonant: 

I konsonantgrupper har n og I skifta kvalitet mellom fremre og bakre, forst og fremst 
styrt av konsonanten bak. Desse allofonane av n og I gir ulike vilkår for vokalenclringa. 
Det ser vi tydelegast for /-sambanda. Der kan vi leggje merke tu l det gode samsvaret 
mellom vokalendring framom i i islandsk og utviklinga av tjukk i i sentralskandina-
visk: 
— Islandsk har typen halda og salt utan vokalendring. Sentralskandinavisk har desse 

orda utan tjuldc 1. 
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Islandsk har inga endring av i framom If osv. Sentralskandinavisk har restriksjon 
mot tjukk 1 nettopp etter i. 
Islandsk har endring av andre vokalar framom andre /-samband, sentralskandina-
visk har tjukk / i tilsvarande ord: 

islandsk: 	hdlfur thelvYr/ 	sentralskandinavisk: /harv/ 
tölg Itoulgl 	 Itargl 
hölmi 	 IhDrmel osv. 

I eksempla under siste punktet kan vi trygt rekne med ein bakre /-allofon. Den har 
resultert i tjukk I i sentralskandinavisk, og i endra vokalkvalitet i Telemark, på Agder, 
Fxroyane og Island. Her er det preferanse for heving i bakre rekkja, som vi ser av a-en, 
som alltid blir tu l /D/ eller /au/. 

Framom bakre I: 

Hine /-ane har vore fremre (dentale eller alveolare), og dei har ikkje gitt preferanse for 
bakre eller fretnre, slik vi ser av at ha/da kan bli til både /hDlle/ og /hx11e/. 

Framom fremre: 

Endringane framom n-sambanda viser stort sett same monsteret. /n/ framom /g, k/ er 
bakre, og derfor blir a oftast /D/ eller /au/ framom denne lyden. Unntaket er fxroysk. 

6. Konklusjon 
Det skulle vere klart at dette er eit eksperiment som har tvinga seg fram pga. teorien 
om at fonologisk overlange stavingar ikkje skal kunne finnast i naturlege språk. For 
norront fungerer ein slik streng teori. Når det gjeld nokre seinare utviklingar i dei nor-
diske dialektane, er problema storre. Ein måte å prove å loyse dei på er å presse fram ei 
alternativ forklaring der alt dreiar seg om ei kvalitetsendring og ikkje ei kvantitetsend-
ring. 
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Eg har ikkje fått alle bitane på plass enno. Men eg har oppnådd nok til å ikkje tru på 
den gamle forklaringa lenger. Eg meiner å ha gitt: 

ej beskriving som inneheld ej forklaring på utviklinga i og med at det er ein eigen-
skap som flyttar frå konsonantane over på vokalane 
ej forklaring som inneheld noko generelt for alle 1- og n-gruppene 
ej forklaring som inneheld noko generelt over eit stort geografisk område, sjolv om 
realisasjonen er noko skiftande 
ej forklaring som viser generalitet i og med at ho viser til samsvar med andre feno-
men enn dej som skal forklarast her, nemleg tjukk log palatalitet. 

Alle desse generaliseringane styrkjer hypotesane. Og har dette resonnementet noko for 
seg, vil det ig,jen styrkje teorien om at 'eigentleg overlang kvantitet' ikkje skal finnast i 
ein naturleg fonologi, det er ein universell restriksjon mot dej. Med å rekne såkalla 
overlang staving som noko som må innehalde ej morfemgrense, har ein dessutan gitt 
kvantiteten i språket ein kognitiv funksjon ved at han lettar avkodinga av språksignala: 
Lang vokal + konsonantgruppe som ikkje kan vere opptakt, formidlar eit grensesignal. 
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Vem var egentligen hora i bondesamhället? 
Av Margareta Svahn, Umeå 

Etnologen Jonas Frykman definierar ordet hora i sin avhandling Horan i bondesamhäl-
let genom att säga att benämningen avsåg »hela registret från byhoran till den ogifta 
modern med sitt första illegitima barn» (1977, i nyutgåva 1993:34). Men det är i bety-
delsen 'ogift mor' som Frykman använder ordet. Han brukar, enligt egen utsago, »hora 
och ogift mor som synonyma beteckningar» (s. 34). Från historikerhåll har hans ordval 
kritiserats. Så skriver exempelvis Ann-Sofie Kälvemark i Historisk tidskrift (1978:88): 
»Ordet 'hora' har en hård och fördömande klang, och man kan känna sig tveksam inför 
Frykmans synonyma användning med 'ogift mor'.» 

Ur språklig synvinkel är Frykmans bruk av ordet riktigt, eller det är åtminstone inte 
felaktigt. Ordet hora har i dialektema bl.a. betydelsen 'ogift mor'. Ett flertal uppteck-
ningar talar sitt tydliga språk, t.ex.: »a tös som har ligg bort si, ha har blitt horå, fat oäkt 
ban» (När Got); 'kvinna som ogift skaffat sig barn' (Stoby Skå); 'flicka som fått barn, 
förblir hon ogift får hon behålla namnet' (Älvros Hjd). Men hora har inte bara denna 
betydelse. I uppteckningarna finns också betydelseangivelser som exempelvis 'sköka', 
'lösaktig kvinna', 'liderligt fruntimmer', 'dålig kvinna'. Frykman använder hora enbart 
i betydelsen 'ogift mor'. Därmed utesluter han en viktig del av dialektordets betydelse, 
alltså 'sköka'. Eftersom det är denna del av betydelsen — prostituerad kvinna — som 
dagens språkbrukare i första hand associerar till, finns risken att läsaren leds fel i sin 
tankegång och tror att Frykmans hora är liktydig med nuspråkets hora. Bondesamhäl-
lets hora är nämligen inte detsamma som dagens hora. 

Med hjälp av ett dialektmaterial, som väl kan sägas avspegla bondesamhällets 
språk, vill jag försöka svara på frågan vem som var hora i bondesamhället. För det förs-
ta vill jag svara på frågan vad ordet hora avser i svenska dialekter. Utifrån denna bety-
delse, dvs, begreppet, vill jag för det andra göra något av en onomasiologisk under-
sökning, alltså också studera andra ord som betyder ungefär samma sak, synonymer till 
ordet hora (egentligen partiella synonymer, eftersom inga av orden är helt synonyma). 
De ord som tas upp till närmare granskning är, förutom hora, också luder, pyscha, 
gned, tispa och gräsänka. Materialet är hämtat i Ordbok över Sveriges dialekters sam-
lingar. 
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I min analys av dialektuppteckningarna av ordet hora och partiella synonymer till 
detta ord använder jag mig av prototypteorin. Den har utvecklats av Eleanor Rosch 
(1973:111-144,1975:192-228) och därefter byggts ut, jfr t.ex. Lakoff och där anförd 
litteratur (1987). På svenskt dialektmaterial har teorin använts av bl.a. Staffan Nyström 
i hans avhandling Ord för höjder och sluttningar i Daga härad (1988). (Se också Wik-
lund 1992:200.) 

Prototypteorin kan beskrivas så att en viss medlem av en grupp eller kategori bildar 
en tydligare representant för gruppen. Man skulle exempelvis kunna säga att en talgoxe 
är en »bättre» representant för kategorin fåglar än en struts. Talgoxen är alltså »mera» 
fågel. (Jfr Aitchison 1994:51-56.) Aitchison skriver att mämiiskor i sitt medvetande 
troligen har ett slags idealbild av en fågel: 

Then, if they saw a pterodactyl, they would decide whether it was likely to be a bird by matching 
it against the features of a birdlike bird, or, in fashionable terminology, a `prototypical' bird. It 
need not have all the characteristics of the prototype, but if the match was reasonably good, it 
could be labelled bird, though it might not necessarily be a very good example of a bird. This 
viewpoint is not unlike the checklist viewpoint, but it differs in that in order to be a bird, the crea-
ture in question does not have to have a fixed number of bird characteristics. It simply has to be a 
reasonable match. (Aitchison 1994:51 f.) 

Materialet är inte alldeles okomplicerat. Uppteckningarna av ordet hora som ger bety-
delser av typen 'ogift mor' och 'sköka' är relativt enlda att tyda. De övriga uppteck-
ningarna är inte lika sammanhållna vad gäller betydelseangivelser, men samtliga pekar 
mot en värdering av kvinnans moral. Representativa exempel är 'liderlig kvinna' (Mis-
terhult Små); 'lösaktig kvinna' (Munkarp Skå, Angelstad Små, Järvsö Hsl); 'lättfotad 
kvinna' (Hörby Skå); 'osedlig kvinna' (Östervåla Upl, Dorotea Lp1); 'sexuellt fal 
kvinna' (Järstorp Skå); 'okysk kvinna' (Sorsele Lpl); 'kvinna med lösaktiga seder' 
(Gudmundrå Ång). I en uppteckning anges för verbet hora betydelsen 'ha samlag utan 
att vara gift med sin partner' (Fjällsjö Ång). (En karta över beläggen på substantivet 
hora i Sverige uppdelade efter olika betydelser återfinns längre fram i artikeln, figur 1.) 

Det kan var svårt att avgöra om det är meddelarens, meddelarens omvärlds eller 
kanske t.o.m. upptecknarens moraliska värdering som kommer till uttryck i de olika 
uppteckningarna. I ett gotländskt frågelistsvar kan man läsa: »Att de var a falli Qvinnå 
de sas alltid om den som fick oäckting. Ovanlig var ej att säga, ha jär horå.» En upp-
teckning från Halland lyder: »Va fikk inte en fatti mor dya, som inte blaaj jeft, hun kall-
tes slösse, a hora.» Från Fredrika i Lappland är följande uttalande hämtat: »Förr var 
sedesbegreppen mycket stränga på denna trakt varför man i början av detta sekel ofta 
använde detta uttryck [:hora] här.» Från V. Vingåkers sn (Söd) kommer följande berät-
telse i samband med ordet hora: »... e flicka som burit sig illa åt, om hon inte fick barn 
så blev hon endå hatadt, ingen ville ha något med henne att göra — tvi vale ha e horä i 
husa å skämme bärt päjka mä sinä öger, feck nå'rä flickä ett barn, då va ho brennmerk-
ter för alti ...» Man får ändå utgå ifrån att uppteckningarna sammantaget reflekterar en 
gällande uppfattning. Utifrån en helhetsbild av materialet drar jag slutsatsen att den 
prototypiska horan varken var den ogifta modern eller skökan. »Den mesta horan» var 
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helt enkelt varje kvinna som inte höll sig inom det som den dåvarande moralen före-
skrev, nämligen att all slags sexuell intimitet skulle hållas inom de äktenskapliga 
ramarna. 

Betydelsekärnan av dialekternas hora skulle kunna formuleras på följande sätt: 
'kvinna, som har sexuell förbindelse utan att vara gift'. Detta tycks mig vara den cen-
trala betydelsen hos ordet — prototypbetydelsen. De drag som kan sägas vara gemen-
samma för samtliga betydelser av hora, alltså det som denoterar ordet, är KVINNA 
och VUXEN. Som ett emotivt tillägg till den denotativa betydelsen bör tilläggas att 
ordet används nedsättande. I en särdragsanalys skulle alltså dragen PERSON AV 
KVINNLIGT KÖN, VUXEN, PEJORATIV vara de karaktäristiska dragen för ordet 
hora. 

En semantisk modell för ordet hora ser i min tolkning ut på följande sätt: 
hora 

särdrag 	 person av kvinnligt kön 
vuxen 
pejorativt 

prototyp 'som har sexuell förbindelse (eller anses ha / kunna ha det) utan att vara gift' 
'och blir med barn' 	 'och tar betalt' 
(= ogift mor) 	 (= sköka) 

Denna tolkning bygger givetvis på hur materialet ser ut, men jag bygger den också på 
kunskap om kvinnans ställning i 1800-talets bondesamhälle. Jag ska inte här gå in allt-
för djupt på detta utan endast göra några korta anmärkningar. Den intresserade rekom-
menderas vidare läsning av exempelvis Jonas Frylcmans Horan i bondesamhället 
(1993), Rudolf Thunanders Förbjuden kärlek (1992), Historisk tidskrift för Finland nr 
2 1990 (Sex och sedlighet), David Gaunts Familjeliv i Norden (1983:59-84). 

Sexualiteten hörde hemma i äktenskapet, ingen annanstans. Missgärningsbalken i 
1734 års lag straffbelade alla utomäktenskapliga handlingar. För tvefalt hor utdömdes 
dödsstraff. Även samlag mellan ogift man och ogift kvinna, s.k. lönskaläge, var straff-
bart. Visserligen bedömdes detta brott relativt lindrigt och kunde ofta sonas med böter. 
En av förklaringarna härtill är väl helt enkelt att de båda obundna parterna ibland 
kunde förmås att gifta sig med varandra. Sexuella förbindelser som ledde till äkten-
skap, var knappast särskilt hotande. Hotande var de sexuella förbindelser som inte 
hölls inom äktenskapet och som inte heller ledde till äktenskap. (Se Träskman 
1990:248-251.) 

Nu hör det givetvis till saken att det inte var alldeles tydligt vem som olovandes 
hade sexuella förbindelser. Att byhoran, som dåtidens prostituerade kunde benämnas, 
hade illegitimt sex, var naturligtvis tämligen klart. Till henne gick männen mer eller 
mindre öppet, de betalade i bästa fall för sig. Om Ulrika i Västergöhl, sockenhoran i 
Mobergs Utvandrarna, heter det: »Åt fattiga karlar släppte hon till sig för tolv skilling 
eller ett halvstop brännvin, men av hemmansägare brukade hon ta en hel riksdaler.» 
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Ytterligare en person som bevisligen ägnat sig åt sex utanför äktenskapet var ung-
mön som blev gravid. Om barnafadern gifte sig med henne var det mesta frid och fröjd. 
Men ofta blev hon lämnad ensam med skammen. (Se Frylanan 1993, jfr även Ohlander 
1986:67-84.) 

Inte bara byhoran eller den som företedde bevis på sexuell aktivitet genom gravidi-
tet, och inte heller bara den som togs på bar gärning vid det aktuella tillfället, benämn-
des hora. Hora var också den som misstänktes för att ha sex utan att vara gift, den som 
betedde sig lättfärdigt i folks uppfattning eller den man klassade som liderlig. De som 
kallades hora hade, eller var i stånd att ha, utomäktenskapliga förbindelser, bevisat 
eller inte. Benämnarna stod för sanningen, åtminstone ansåg de sig göra det. En upp-
teckning från Broddetorp (Vgl), som avser ordet luder, belyser denna inställning: 
»Men så mycket mer användes ordet som skällsord, speciellt till sådana kvinnor, som 
voro eller troddes vara eller som man ville ge sken av att vara av mindre ärbar vandel.» 

Att det faktiskt kunde vara så att den misstänkta horan uppfattades som en värre 
synderska än den som bevisligen begått detta omoraliska felsteg kommer tydligt fram i 
t.ex. uppfattningen att löndahoran — hora i hemlighet — kunde sätta sjukdom på barnen 
(se Frykman 1993:36 if.). Ett exempel från Småland (Högsby sn) kan nämnas: »Hor-
skärva kunde barnet få om det fanns en piga i huset, som i lönd höll sig till manfolk. 
Gjorde pigan det öppet och hade fått barn så gjorde det ingenting.» 

Även öm uppteckningarna inte explicit ger upplysningar om att den ogifta kvinnans 
bevisade, misstänkta eller bara möjliga sexualitet var ett av de viktigaste skälen till 
benämningen hora, så finns all anledning att läsa mellan raderna. 

Men var det verkligen ingen skillnad mellan att vara bevisat lösaktig och misstänkt 
lösaktig, mellan att vara en hora som tar betalt och en flicka som råkar i olycka? Jo, det 
var det troligen. Möjligen är denna skillnad svår att visa med hjälp av de synonymer 
som finns till ordet hora. Jag ska ändå göra ett försök. Genom att studera uppteckning-
arnas betydelseangivelser, reda ut vilka ordens kärnbetydelser är, se på de mer perifera 
betydelserna samt se på synonymer till olika betydelser, tror jag mig kunna se vissa 
skillnader. 

Prototyphoran, den mesta horan, tar inte i första hand betalt. Det gör dock prototy-
pen för både ludret och pyschan. Prototypbetydelsen för dessa båda ord är 'sköka'. Den 
näst mest prototypiska betydelsen är 'lättfotad / liderlig / lösaktig kvinna'. Lider och 
pyscha är alltså i det närmaste synonyma. Betydelseskillnaden finns bland de mer peri-
fera betydelserna. Luder kan, till skillnad från pyscha, också ha betydelsen 'elak 
kvinna', medan pyscha också finns belagt i betydelsen 'ogift mor', vilket inte luder 
gör. 

Ännu ett ord för att benämna kvinnlig lösaktighet är gned. Ordets mesta betydelse 
är dock inte som för luder och pyscha 'sköka'. Denna betydelse skulle kunna sägas var 
den näst mest typiska. Gned:s prototypiska betydelse är istället 'lösaktig / lättsinnig 
kvinna'. 

Tispan är inte i första hand lösaktig eller lättfotad. Som materialet ser ut förefaller 
den mest typiska tispan vara 'ett argt och näsvist fruntimmer', för att citera flertalet 
uppteckningar. Den näst mest typiska tispan är antingen 'en högfärdig kvinna', 'en 
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'ogift mor' 

11 'sköka' 
å 'lösaktig kvinna', 'hora' 
0 belägg utan betydelseangivelse 

Figur 1. Kartan visar hur ordet hora:s olika betydelser är spridda över Sverige. 
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HORA 

'som har sexuell 
förbindelse utan 
att vara gift' 	 

PYSCHA 

LUDER 

GNED 

'snål 
kvinna.] 

TISPA 	'elak kvinna' 

'ogift mor' 

GRÄSÄNKA 
'gift 
kvinna 
vars man 
är bortrest' äldre ogift 

kvinna' 

'sköka' 

'högfärdig 'liten 'flicka' 
kvinna' 	kvinna' 

Figur 2. Figuren visar en modell över hur betydelserna av orden hora, gräsänka, pyscha, luder, 
gned och rispa överlappar varandra. 

sköka' eller 'en liten kvinna'. Dessa betydelser verkar ha lika stor tyngd, ingendera är 
mer eller mindre representerad. 

Ett ord som i stort sett inte explicit verkar innehålla en moralisk värdering av kvin-
nan är gräsänka. Gräsänka:s prototypiska betydelse i dialekterna är densamma som i 
riksspråket: 'gift kvinna vars man är borta från hemmet under en viss tidsperiod'. I dia-
lekterna finns även följande mer och mer från prototypen perifera betydelser: 'kvinna 
som övergivits av sin make', 'fästmö, vars fästman dött', 'ogift mor', 'liderlig kvinna 
som bor ensam', 'äldre ogift kvinna'. 

En av betydelserna är således densamma som en av betydelserna för hora: 'ogift 
mor'. Men hora och gräsänka skiljer sig på en väsentlig punkt. Hora har som ett 
genomgående drag hos samtliga betydelser att det är pejorativt. Det har inte gräsänka. 
Prototypbetydelsen är inte nedsättande, vilket är viktigt. Egentligen är det bara de bety-
delser som beskriver liderliga kvinnor som bor för sig själva som kan tolkas som ned-
sättande, åtminstone utan kontext. Inte heller märker man samma förakt i uppteckning-
arna, som man kunde spåra i dem av hora. Dessutom finns det inga spår i materialet av 
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att ordet gräsänka använts som skällsord. De övriga orden har i uppteckningarna note-
ring om detta. 

Att gräsänka endast är synonymt med hora i betydelsen 'ogift mor' kan tyda på att 
man inte alltid betraktat den ogifta modern som en alltigenom förfärligt syndig varelse. 
Gräsänka är ju inte i sin helhet tillnärmelsevis så nedsättande som hora och övriga ord. 

Min analys av materialet till de ord som här behandlats visar att orden har ett antal 
gemensamma nämnare; de är dock inte alla synonymer, vare sig helt eller delt. Med 
ordet hora som utgångspunkt kan man säga att gräsänka och tispa hamnar längst bort i 
betydelselikhet. De är minst synonyma med hora, och alls inte synonyma med varand-
ra. (En modell över hur de olika ordens betydelser överlappar varandra redovisas ovan 
i figur 2.) 

Om man ser på gräsänka, som inte inbegriper begreppet prostitution i sin betydelse 
utan bara är synonymt med hora i betydelsen 'ogift mor', skulle detta kunna tyda på att 
benämningen hora:s konnotationer inte alltid är desamma. Det var inte lika illa att råka 
i olycka, som att tjäna sitt levebröd, eller delar av det, på sex. 

Inte heller ordet tispa är alltigenom negativt. Ordet har i likhet med gräsänka ett 
större betydelseomfång än övriga ord. Varken tispa eller gräsänka har det pejorativa i 
sina genomgående särdrag och måste nog betraktas som mindre nedsättande än hora, 
luder, pyscha och gned. Dessa ord är mest enhetliga i sina betydelseangivelser och 
innefattar framför allt betydelserna 'sköka' och 'lösaktig kvinna'. 

Kanske visar min analys att skökan var den man tog mest avstånd ifrån. Denna 
betydelse kommer igen i flest ord, den ingår i de ord, som också innehåller betydelse-
angivelser som 'liderlig', 'lättfotad', 'lösaktig' m.fl. Sköka är prototypbetydelsen hos 
två av de sex orden och följer närmast efter prototypbetydelsen hos ytterligare tre av 
orden. 

Genom att använda ord för skökan om andra kvinnor, som till sitt beteende anses 
likna yrkeshoran, visar man sin avsmak. Via benämningar på yrkeshoran skändar och 
brännmärker man i första hand sexuellt störande kvinnor men även andra som inte föl-
jer det av moralen föreskrivna mönstret. För om alla pyschor, luder, gned och horor 
inte är yrkeshoror, så tycker ändå omgivningen att de liknar dessa. 
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Lågtone — jamvekt — trykkforskyving 
Av Arne Torp, Oslo 

Denne artikkelen har to siktemål: For det forste vii eg argumentere for ej svamt tradi-
sjonell inndeling av norske dialektar — ej todeling i austnorsk og vestnorsk.1  Dette er 
sjolvsagt i og for seg ingen grunn for å skrive ein heil artikkel — denne inndelinga er 
svxrt så velkjend frå f0r.2  Det som kanskje er nytt, er dej tankane eg har gjort meg om 
prinsipp for val av målmerke når ein lagar dialektinndeling; dessutan bruker eg fil dels 
andre målmerke enn dej tradisjonelle. 

Hovudsiktemålet er likevel å sannsynliggjore at dej tre fenomena som er nemnde i 
overskrifta, er lingvistisk relateite til kvarandre, og at alderen på dei svarar til den rek-
kefolgja dej er nemnde i ovanfor. 

0. Dialektinndeling og målmerke 
Når ein skal dele hin eit dialektkontinuum, dvs. eit område der målfora gradvis endrar 
seg lokalt, så vii ein sjolvsagt kunne få vidt forskjellige inndelingar alt etter kva for 
målmerke ein vel å legge til grunn for inndelinga. Etter mi meining bor ein då velje 
målmerke som er «intuitivt rate», dvs. målmerke som såkalla vanlige folk lett legg 
merke til. 

Av og til har eg provd å sporje folk kva det er dej går etter når dej skal prove å finne 
ut kor ein person er frå ved å hore på talemålet til vedkommande. Når eg stiller dette 
sporsmålet til folk som ildcje har vore gjennom eit målfOrestudium, slår det aldri feil at 
dej svarar tonefallet, tonegangen eller noko i den retning. Dej som er «oydelagde» av 
for mye lxrdom, kan derimot godt finne på å komme med andre svar. 

Fordi «alle» synest vere samde om at det er dette målmerket me legg merke til for 
me har «lxrt» at der finst andre ting som er viktigare, så vii eg rekne tonefallet som det 

I Austnorsk vil i denne samanhengen seie målfora på det eigentlige Austlandet, i fjellbygdene i Sor-
Norge og dessutan i Trondelag, medan vestnorsk blir dialektane i resten av landet, dvs. Sor- og Vestlan-
det, pluss Nord-Norge. Det vestnorske målforeområdet blir dermed geografisk diskontinuerlig, ettersom 
det «austnorske» Trondelag ligg mellom Vestlandet og Nord-Norge. 
2  Den som forst lanserte denne todelinga, var den norske dialektgranskaren Amund B. Larsen (jf. Larsen 
1897:11 tf.). For drofting og kritikk av todelinga sjå t.d. Christiansen 1954 og Lie 1985. 
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mest sentrale av alle målmerke.3  Men grunnen til at eg vii bygge på dette målmerket, er 
ikkje bare at det er så lett å legge merke til. Det skil seg også ut frå andre målmerke ved 
å vere svxrt «resistent» mot normalisering. Det er t.d. stort sett bare profesjonelle sko-
despelarar som prover å legge bort det «medfOdde» tonefallet sitt. Hos folk som ikkje 
har vore innom teaterskolen, kan ein derimot som regel greitt hore på tonefallet kör i 
landet dej har vakse opp, jamvel om dei snakkar standardtalemål.4  

Ein kan undre seg over korfor det er slik at folk ikkje prover hardare å kvitte seg 
med tonefallet — den mest påfallande av alle lokale «merkelappar». Så vidt eg kan 
skjone, må det dels komme av at tonefallet er vanskeligare å legge bort enn alle slags 
andre prosodiske og segmentale trekk i språket, og fordi alle veit det er slik, blir også 
alle slags tonefall aksepterte som «normalmål», dersom talen elles folgjer standard-
språket fonologisk, morfologisk, syntaktisk og leksikalsk.5  

Dersom det er slik at tonefallet er det språkdraget som det er vanskeligast å legge 
om for den enkelte språkbrukaren i kapet av levetida, er det kanskje heller ikkje noen 
urimelig tanke at tonefallet diakront sett kan vere meir seigliva enn andre målmerke. 
Eg tillet meg derfor å sene fram ein hypotese om at det eldste målforeskiljet i Norge — 
og trulig også i Skandinavia — er ein skilnad i tonefall. 

Denne hypotesen har det til felles med ein del andre hypotesar om korleis språket 
har vore for, at ein aldri kan rekne med å få belcrefta eller avkrefta han. Når eg likevel 
vågar å sette han fram, er det fordi eg meiner han kan.sannsynliggjore samanhengar 
mellom språklige fenomen som elles fortonar seg som heilt skilde. Eg meiner altså det 
kan vere ein fruktbar hypotese, som fortener å bli vurdert seriost. 

3  Kva eg legg meir eksakt i dette nokså «previtskaplige» omgrepet, skal eg komme nwrmare attende til, 
men forebels legg eg ikkje meir i det enn det «vanlige» folk gjor i dagligtalen. 

At tonefallet er det viktigaste «folkelige» målmerket, er heller inga ny oppdaging, slik det m.a. går 
fram av desse to sitata: 

«Talemusikken er det kriterium som lettest faller i orene på legfolk. Enhver kan kjenne en tronder, en 
nordlending, en ostlending eller en vestlending på vedkommendes talemusikk. Dette er også det mål-
merke, som er vanskeligst å legge bort for de fleste mennesker» (Christiansen 1954:35). 

«Det vi legg lenast merke til i talemålet når folk snakkar, er realisasjonen av tonem og setningsintona-
sjon. Ofte omtaler ein det som musikken, songen eller tonegangen i språket. Etter dette draget er det vi 
oftast plasserer folk geografisk. Og dette draget er Zig det som er vanskeligast å endre om ein elles legg 
om dialekten» (Sande 1985:69). 
4  Mangelen på normalisering gjeld i norsk også visse segmentalfonologiske drag, som skarre-r og retro-
fleksar, og dessutan trykkfordeling i ordgrupper som gå ut og ta inn (meir om desse gruppene seinare). 
Grunnen til at alle desse draga er så «nonnaliseringsresistente», er sikkert det at dei i alle fall i dag er 
sosialt umarkerte. 
5  Rett nok horer ein ikkje sjeldan at standardtalemål også blir omtala som «dialekt» -- t.d. i etterlysingar 
i massemedia, der opplysningar om at ein person talar oslodialekt, bergensdialekt osv. ofte må tolkast 
som «regionalt standardtalemål». Dette kunne ein jo vere freista til å ta som eit prov for at tonefallet for 
mange er eit viktigare målmerke enn alle andre målmerke til saman, men det er kanskje å gå litt vdl 
langt. Det er trulig heller ikkje uviktig at alle dei regionale fonologiske sxrdraga som blir tolererte i stan-
dardtalemålet, er slike som ikkje kjem fram i vanlig skrift. Dermed blir desse sxrdraga «netrale» i for-
hold til skriftspråket. 
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1. Kva er tonefall, og korleis kan ein klassifisere det? 
Ml nå har eg brukt omgrepet tonefall utan å seie noko nxrmare om kva eg legg i det 
enn at det er det som «vanlige folk» forst legg merke til når dej skal heimfeste ein dia-
lekt. Dermed har nok dej fleste ej nokså klar kjensle av kva eg siktar fil, men å forldare 
det nwrmare er ikkje så lett. Det er sjolvsagt også den viktigaste grunnen tu at tonefal-
let vanligvis ikkje blir brukt som noko hovudmålmerke i dialektologien — det er liksom 
altfor uhandgripelig. 

Likevel har tonefallet i lang tid blitt brukt som eitt av fleire kriterium for å grovsor-
tere norske målfore. Alt Storm 1874 (i Jahr & Lorentz 1983:32) talar om «HOitone» og 
«Lavtone». Lågtonen hOrer etter hans meining heime i det han kallar «den almindelige 
Ostlandske Udtale», mens hogtonen «ikke er ganske fremmed for enkelte norske Dia-
lekter fra Vestlandet» (op.cit.:37). 

Omgrepa hogtone (etter tysk «Hochton») og lågtone («Tiefton») har også seinare 
vore dei vanlige termane i tradisjonell norsk dialektlitteratur for å gjore denne grovsor-
teringa. Somme meiner rett nok at desse uttrykka er for upresise og rår derfor tu å ikkje 
bruke dei (t.d. Fintoft & Mjaavatn 1980:67). Trass i denne påståtte mangelen på presi-
sjon er det likevel stor likskap mellom dei fonetiske definisjonane hos ulike forskarar 
og nwrmast påfallande stor semje om kva for språk og dialektar som har hogtone resp. 
lågtone. Haugen (1965:39) seier såleis at i hogtonedialektar er «the usual pitch of a 
stressed syllable high», mens Elstad (1980:390) definerer high tone som «strong stress 
accompanied by high pitch». Lågtone blir då sjolvsagt det motsette — sterkt trykk kom-
binert med låg tone. 

Når det gjeld den vidare dialektgeografiske fordelinga av hog- og lågtone her i lan-
det, så seier Haugen (1965:39) at hOgtone — «as in English» — finst i «North, West, and 
South Norway», mens lågtonen rår i «East Norway and Trondelag». Elstad (1980:390) 
trekker dei same «isotonane» i vårt land som Haugen, og seier dessuten at hogtonen er 
«a salient feature of the intonation of most Germanic languages today, e.g. German 
(except in the South), Dutch, English, Danish, Icelandic, Faroese. [...] It is also char-
acteristic of Swedish spoken in Finland [...], and prevails in the South of Sweden itself.» 

Av denne store semja både når det gjeld teoretisk definisjon og faktisk klassifi-
kasjon av ulike målfore, drar eg den konldusjonen at omgrepa hogtone og lågtone er 
brukbare reiskapar fil å karakterisere ulike hovudtypar av tonefall eller tonegang, for å 
bruke eit litt meir teknisk uttrykk.6  Heretter vii eg gå over tu l å bruke termen tonegang 
om det eg hittil har kalla tonefall. 

1.1. Trykk og tone 
Forebels har eg nwrmast tatt det for gitt at me veit kva for ei staving som er den 
trykksterke i eit ord. Som regel er heller ikkje det noko problem — i vårt språk i alle fall. 
Men dermed er det ikkje utan vidare klart kva slags kjenneteikn me bruker når me skal 

6  «Tonegang: forandring i tonehOgde gjennom en ytring. TonehOgde: Treklc ved hOrselsinntrykket av en 
lyd som vesentlig skriver seg fra anfallet svingninger i grunntonen» (Simonsen & al. 1988:320). 
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avgjore kva for stavingar som er trykksterke. I Grundziige der Phonologie seier Tru-
betzkoy (her referert etter Endresen 1977:364) at kjenneteikna på ej trykksterk staving 
m.a. er «one or more of the following: 

higher intensity 
— longer vowels or consonants 

higher pitch». 

I ein kommentar tu Trubetzkoys oppstilling seier Endresen at ikkje alle desse faktorane 
er like viktige: «Phonetic experiments from a number of languages show that pitch 
plays a much more important role than any of the other features mentioned» [...J (s.st.). 
Han er heller ikkje samd med Trubetzkoy i at den trykksterke stavinga treng ha «higher 
pitch»: «While Trubetzkoy thought that it was higher pitch that characterized stressed 
syllables, phonetic experiments show that a change in the direction of the pitch contour 
is decisive» (s.st.). 

At Trubetzkoy i alle fall ikkje kan ha rett i at det alltid er slik at trykksterke sta-
vingar har hogare tone enn trykksvake, det er jo m.a. austnorske så'kalla lågtonedialek-
tar eit slåande bevis for. Som me skal sjå seinare, er heller ikkje austnorsk det einaste 
språket i verda der dette fenomenet finst. Likevel har eg inntrykk av — igjen rett nok 
utan å kunne bevise noe som helst — at hogtone på fleire måtar er meir «normalt» enn 
lågtone. For det forste ser det ut til at hogtone er vanligare enn lågtone, i alle fall i 
europeiske språk. For meg ser det også ut fil at det ligg innbakt ej slags forestilling om 
hOgtonen som den normale i sjolve språkbruken vår. Det er jo nemlig ei kjensgjerning 
at orda hOg og låg brukt om lydar både kan gå på tonehogd og lydstyrke; jf. uttrykk 
som «snakke ht6gt/lågt», som vel alltid gjeld lydstyrke, mens «synge hOgt/lågt» vel 
oftast gjeld tonehogd. Dette meiner eg kan sjåast på som eit argument for å sjå ein 
naturlig samanheng mellom Og og sterk tone, og mellom låg og svak tone.7  

Men la oss spekulere endå litt vidare. Dersom det er slik at hogtone er meir «natur-
lig» enn lågtone — er det då kanskje tenkelig at skilnaden mellom trykksterke og trykk-
lette stavingar rett og slett er stOrre — eller «tydeligare» — i eit hogtonespråk enn i eit 
lågtonespråk? Igjen kan eg ikkje bevise noe, bare sette fram ein hypotese. Korfor eg 
lanserer akkurat denne hypotesen, vil bli klart seinare — den har eg nemlig ög tenkt å 
bruke tu l noe. 

1.2. Hogtone og lågtone i språkhistorisk perspektiv 

Dei fleste forskarane reknar med at den austnorske (og nordsvenske) lågtonen historisk 
sett representerer ein innovasjon.8  Elstad (1980) set denne utviklinga i samband med 

7  Det er også klart at adjektivet hog reint språklig sett er såkalla umarkert i forhold tu l antonymet låg; jf. 
at det heiter t.d. tonehOgd, ikkje *toneltegd. Skal ein finne eit umarkert ord med om lag same tydinga 
som låg, må ein velje ordet djup; jf. den tyske termen 77efton, som reint språklig må seiast å vere heldig-
are enn termen «lågtone», som eigentlig er eit dårlig namn på ein tone som skal markere ej aykksterk 
staving «djuptone» hadde vore betre. 
8  Eit unntak er Alms (1916), som vii «opstille den arbeidshypotese at der har bestaat en xldre germansk 
drdtone med stigende Melodi, som senere under xndret akcent er gaat over til hoitone [...]» (op.cit.:174). 
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jamvekta i austnorsk og det tilsvarande fenomenet i nordlig svensk, som gjeme blir 
kalla vokalbalanse: «Rising (or low pitch) intonation is found for instance in Southem 
Germany and in a coherent area in the central part of the Scandinavian Peninsula.9  The 
later regions are very much the same as those in which the vowel balance (jamvekt) is 
extended.» Etter ej kort skildring av jamvekt og jamning held Elstad fram: «In short: 
the central part of the Scandinavian Peninsula is an area of phonological innovations. 
And if we assume that the rising intonation also is an innovation, it was probably con-
nected with changes in stress and quantity» (Elstad 1980:390). 

Min hypotese er som sagt den at skilnader i tonegang kan representere dei aller 
eldste dialektskilja innanfor det nordiske språkområdet. Dersom dette skal stemme, må 
dei i alle fall vere eldre enn vikingtida, for på den tida veit me at det har dukka opp 
andre dialektskilnader, som viser seg i skrift (monoftongering m.m.). Eg har ildqe tenkt 
å filosofere noko swrlig over korleis den umordiske (eller urgermanske!) tonegangen 
kan ha vore, men ut frå det eg har sagt om kva eg reknar som den mest «normale» tone-
gangen, ville eg vel halde ein knapp på at hogtonen var den mest opphavfige, og at låg-
tonen er ein innovasjon, slik også dei fleste har tenkt seg. 

Det som er viktig her, er likevel ikkje kva for tonegang som er den eldste — det 
avgjorande punktet i hypotesen er at tonegangsskilnadene er eldre enn dei målforeskil-
nadene me nå skal snakke om, og at desse andre skilnadene beint fram er folgjer av 
tonegangsskilnadene. Det er desse konsekvensane resten av artikkelen skal dreie seg 
om, og korleis eg tenker meg samanhengen mellom desse fenomena. 

2. Den austnorske j arnvektsaksenten 
Mange reknar den såkalla jamvektsregelen for å vere den viktigaste isoglossen i Noreg: 
Dialektar som har spor av denne lydlova, blir då kalla austnorske, mens dialektar utan 
slike spor blir kalla vestnorske. Jamvektsregelen blir dermed det fremste kjenneteiknet 
på austnorsk, men sett i eit skandinavisk perspektiv er det rettare å kalle han eit indre 
nordskandinavisk målmerke, eftersom den svenske vokalbalansen jo er eit utslag av det 
same fenomenet. 

Eit såkalla jamvektsord blir gjeme definert som eit tostava (evt. fleirstava) ord med 
gammal kort forstestaving. Det som manglar i denne definisjonen, er tonem: Det er 
bene kortstava fleirstavingsord med tonem 2 som er (eller har vore) jamvektsord. Eit 
norront ord som 2bitit (supinum av b(ta) er dermed eit jamvektsord, mens 1  bitit 
(bestemt form av bit, n.) aldri har hatt jamvekt. 

9  Om sortysk heiter det rna. i MacCarthy 1975:26: «Low-pitched salients [=trykksterke stavingar] are 
characteristic of many Southem forms of German, being heard notably in German Swiss and Austrian 
speech.» 1 ei fotnote tu l desse opplysningane heiter det vidare: «Low-pitched salients are a feature of a 
number of other languages, including some forms of English such as those spoken by the Welsh and by 
Tynesiders, also by Indians and Pakistanis.» 
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2.1. Jamvekt, trykk og tonem 

Kva er så jamvekt? Tradisjonelle dialektologiske framstillingar plar ta dette ordet bok-
stavelig —famn vekt på begge stavingane i eit tostava ord, og somme forskarar ser også 
ut fil å rekne denne uttalen som allmenn gammalnorsk, trass i at spora etter jamvektsre-
gelen altså bene finst i austnorsk; jf. t.d. Storm 1884:62: 

Vi komme demest fil de korte eller «lette» Tostavelsesord, som i Oldn. bestod af to korte 
Stavelser, altsaa to korte Vokaler med kort (enkelt) Konsonant imellem og rimeligvis med tilnwr-
melsesvis Ligevegt eller kun med svag Overvegt paa forste Stavelse. 

Med «vekt» siktar nok Storm her tu det som elles gjeme blir kalla trykk. Liknande 
skildringar gir både Storm og andre av jamvektsaksenten der han framleis finst i 
moderne norske dialektar, dvs. i Nord-Gudbrandsdalen, som er det einaste området i 
Noreg som har bevart korte tryldesterke stavingar som ein eigen kvantitetstype. 

Det eine vilkåret for jamvekt er altså kvantitet — kort rotstaving — det andre er at 
ordet har tonem 2. Dersom ein kombinerer desse to vilkåra, får dette ordet den såkalla 
jamvektsaksenten i nordgudbrandsdalsk, som dej innfodde oppfattar som noko anna 
enn tonem 2 i langstava ord. Dette er ikkje slik ved tonem 1, der kortstava og langstava 
ord utan vidare blir «tonalt identifiserte» med kvarandre. 

Gjert Kristoffersen har nylig gjort eksperimentalfonetiske undersokingar av 
jamvektsaksenten i Nord-Gudbrandsdal, og han tolkar dej data han har funne innanfor 
ej autosegmental teoriramme. Om grunnen fil at det synest vere uråd å avgjore kor 
trykket ligg i jamvektsorda, seier han m.a.: 

A heavy syllable with a falling tone is perceived as accent 2, while a heavy syllable with a low or 
rising tone (the latter in focal feet only) is perceived as stressed. There are in other words at least 
two conditions that must be met for a syllable to be heard as stressed: bimoraic syllable structure 
and one of two tonal pattems. The first of these conditions is not met in level stress words, there is 
no heavy syllable in the string. With this cue lacking, there is only the tonal pattem left for stress 
interpretation. But without a bimoraic syllable, this cue is rendered ambiguous (Kristoffersen 
1990:308). 

Hovudpoenget i det som så folgjer i framstillinga tu Kristoffersen vii eg oppsummere 
slik (i sterkt forenkla form): Eit tostava jamvektsord som nordgudbrandsdalsk Phogo/ 
(=hage) har same kvantitative struktur i fOrstestavinga som eit ord med trykklett for-
stestaving som /be 'gol (=begå). Dette er dermed eit likskapspunkt mellom trykklett 
staving og forstestavinga i eit jamvektsord. Trass i dette er altså tonerorsla i jamvekts-
ordet den same som ved «normalt» tonem 2, og dermed seier det seg sjolv at trykket 
ikkje kan ligge på den siste stavinga, for ord med trykk på siste stavinga kan aldri ha 
tonem 2. 1 jamvektsorda oppstå'r det såleis ein slags konflikt mellom kvantitative og 
tonale kriterium for trykkplassering i ordet. 

Nå kan ein sjolvsagt likevel lure på korfor jamvektsaksenten bare finst i ord med 
tonem 2— det finst jo også kortstava ord med tonem 1. Dersom eg skulle prove å gi ej 
populwr forklaring på dette også, ville eg igjen appellere tu l intuisjonen: Dersom ein 
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spor folk som ikkje har Ixrt om tonem kva som er skilnaden i uttale mellom t.d. sola og 
Sola (på .1xren), så er svaret gjeme at sola har trykk på o-en og Sola på a-en — det er 
som regel ikkje for ein konfronterer dej med namnet på den franske diktaren Zola at dej 
kjem på andre tankar. I° Folk «foler» altså at andrestavinga i eit ord med tonem 2 har 
sterkare tryklc enn i eit ord med tonem 1. Dette heng igjen sikkert saman med at den 
«halvtunge» andrestavinga er nOdvendig for at ein skal kunne få tonem 2 — alle under-
sokingar tyder nemlig på at tonegangen i einstava ord og i ord med tryklc på den siste 
stavinga liknar mest på tonem 1. 

2.2. Jamvekt og tonegang 

For at eit fleirstavingsord skal vere jamvektord må det altså både ha kort forstestaving 
og tonem 2. Er så dette nok? 

Eg trur ikke det, men igjen er det problem med bevisforinga. Grunnen til at det 
vanskelig kan bevisast, er rett og slett det faktum at den einaste norske dialekten som 
har bevart gamle korte stavingar, er nordgudbrandsdalsk. Me veit altså ingenting om 
korleis korte stavingar med tonem 2 lydde i t.d. gammal vestnorsk. Men mi tru er den 
at der var det ikkje tvil om at trykket låg på den forste stavinga også i slike ord. Og 
grunnen fil det er den at desse dialektane har hogtone. 

Hermed lanserer eg så ei revidert utgåve av definisjonen på eit jamvektsord: 

Eit jamvektsord er eit fieirstava ord med kort fOrstestaving og tonem 2, uttala med låg-
tone. 

Denne definisjonen inneber at jamvektssystemet ikkje bor kunne finnast utanfor låg-
toneområdet. Innanfor Norges grenser trur eg dette held. Derimot er eg langt meir uviss 
når det gjeld resten av Nord-Skandinavia. Gårding 1977:29-37 set opp 6 ulike tonem-
realiseringstypar for svensk, basen på Meyer 1954, og av desse er det ifolgje Gårding 
(1977:35) berre götadialektane som samsvarar med austnorsk, medan Stavanger liknar 
på sveamåla. Bergen og Sunnmore stemmer derimot med sorsvensk.11  Slik eg tolkar 
opplysningane hos Gårding, ser det dermed ut til at det ein innanfor norsk dialektologi 
har kalla lågtone, er avgrensa tu götamålsområdet i Sverige. Derimot har måla i heile 
Mellom- og Nord-Sverige gamle spor av jamvekt (vokalbalanse). Det kan altså sjå ut 
som at ei eller anna form av hogtone er mykje vanligare i Sverige enn i Norge. 

No treng ein likevel ikkje rekne med nokon gammal «jamvektsregel» fordi om ein 
dialekt t.d. har såkalla kloyvd infinitiv. For det forste kan godt reduksjon etter lang sta-
ving vere sterlcare enn etter kort utan at ein dermed har hatt jamvekt; det ser ein t.d. i 
eldre vestgermansk, der trykklett kort i og u er falne bort etter lang staving, men ikkje 
etter kort; jf. gammalhogtyske i-stammer som gast og wini og u-stammer som fiuot og 

I° Jf. Gårding 1977:38: [...] «the second syllable of Accent 2 has relatively more acoustical energy than 
the corresponding syllable of Accent 1. [...] Accent 2 words [...] are often interpreted by foreigners as 
stressed on the second syllable.» 
Il Gårding hentar opplysningane sine om norsk frå Haugen & Joos 1954. som i sin tur byggjer på 
diverse arbeid av Ernst W. Selmer. 
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sunu 	Krahe 1966:129 f.). Trass i at gammalhogtysk og dej andre gamle vestger- 
manske språka altså har ei liknande kloyving som den me finn i norske apokopemål 
med jamvektsregel, har eg aldri sett noen påstå at desse språka skulle ha hatt «jamvekt» 
i kortstava fleirstavingsord. — I finlandssvensk og kanskje i nordsvensk er det dessutan 
ikkje urimelig å tenke seg at tonegangen kan ha blitt påverka av finsk og samisk, m.a. 
er det vel naturlig å anta at tapet av tonemmotsetnaden i dette området kan ha saman-
heng med fremmend påverknad. 

Eg trur altså ikkje at t.d. kloyvd infinitiv er noko «bevis» for at ein dialekt har eller 
noen gong har hatt jamvekt. Derimot trur eg det er svart god grunn till å rekne med at 
dialekten har eller har hatt jamvekt dersom ein finn såkalla jamning — dvs, at fleire eller 
farre av dej gamle kortstava infinitivane endar på -å (= /o/, t.d. nordgudbrandsdalsk 
/veta/, men /foro/). Denne å-endinga tyder nemlig på at den gamle a-en i infinitivsend-
inga har slått lag med utlyds-a-en i einstava ord, og i einstava ord med vokal i utlyd 
finn ein som kjent bare refleksar av gamle lange vokalar; jf. ord som få og klo i 
moderne norsk, som eintydig peikar attende på norrone ord med lang vokal (få og klå; 
ord som *fa og *klo er utenkelige på norront). 

I vokalisk utlyd finn me altså alt i norront det prinsippet som etter den så'kalla 
kvantitetsomlegginga kjem tu l å gjelde for alle stavingar, nemlig at trykk og lengd 
horer saman, og dersom trykket manglar, så er der heller inga lengd. Lang utlydsvokal 
eller refleks av lang vokal tyder dermed på at stavinga er eller har vore lang. Dermed 
blir altså ei infinitivsending på -å eit klart indisium på at me har å gjore med eit ord 
som har eller har hatt jamvektsaksent, 

Så vidt eg veit, finst ikkje slike infinitivsendingar i norske dialektar som har hog-
tone. Derimot finst det fullt opp av lågtonedialektar som ikkje har infinitivar på -å. Det 
treng sjolvsagt likevel ikkje bety at slike lågtonedialektar ikkje har hatt jamvektsak-
sent, det kan bare vere at lengda på vokalen i andrestavinga ikkje har vore så tydelig at 
infinitivsvokalen er blitt identifisert med ein vanlig trylcksterk — og dermed lang — 
vokal. Ein kan også godt tenke seg at slike å-endingar kan ha forsvunne att ved ana-
logi, på same vis som vi ser at spora etter jamvektsregelen forsvinn i dag når t.d. ein 
bydialekt som trondheimsmålet langt på veg har gitt opp klOyvd infinitiv; jf. former 
som /va:r/ og /kom/ mot tradisjonelt bymål /vaera/ og /koma/. 

Ein slik analogisk tilbakegang for kloyvd infinitiv er det m.a. svart narliggande å 
tenke seg i ein stor del av Mellom-Sverige. Her tyder slcrivemåtane i mellomalderteks-
tane på at vokalbalansen for strekte seg mye lenger sorover enn grensa for kloyvd infi-
nitiv gjor i Sverige i dag; jf. t.d. Bandle 1973:92 f. Dersom det er rett, har kanskje 
grensene for kloyvd infinitiv og tjukk I langt på veg folgt kvarandre i Sverige ög, slik 
tilfellet er i det meste av Norge. Det er dermed freistande å tenke seg at jamvektsaksen-
ten og tjukk I kan ha breidd seg frå om lag det same utgangspunktet og innanfor om lag 
det same tidsrommet, ettersom utbreiinga er såpass lik. 
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3. Jarnvekt og trykkforskyving 
Me skal nå sjå på eit fenomen eg vil prove å påvise er ein konsekvens av tidligare 
jamvektsaksent. Det dreiar seg om det som Martin Kloster Jensen har kalla ttykkom-
kastning med tonelagssktfte. I Jensen 1964:74 skildrar han fenomenet slik: 

Et interessant problem i aksentlwren byr det fenomen at vii Ostnorsk får aks. 2 ved trykkforsky-
ving i fremmedord: al vis blir tu l 2avis, tele' fon blir tu l 2telefon. En verbalform med trykksterkt 
adverb etter (ta med, gå hjem, kom fram, sitter på, har solgt ut) får selv trykket, så adverbet blir 
trykksvakt; og dermed får hele uttrykket alts. 2 (2ta med, 2sitter på, du 2skal ikke 2bry deg om det 
osv.) 

Av sjolve termen og av uttrykksmåten i dette sitatet ser ein klart at Kloster Jensen rek-
nar den austnorske aksentueringa som språkhistorisk sekundxr, og han gir også (s.st.) 
ej fonetisk forklaring på korleis han meiner denne «trykkomkastinga» har skjedd. 

For min eigen del er eg samd med Kloster Jensen at me her har å gjOre med ej 
nyutvikling i austnorsk, og ikkje bevaring av det urgermanske forstestavingstrykket.12  
Det fenomenet som er omtala ovanfor, vii eg her kalle trykkforskyving mot venstre 
med tonemskifte. 

I doma fil Kloster Jensen er det tale om to typar uttrykk, nemlig 
verb + adverb (t.d. 2ta med), og 
fremmendord (som 2avis osv.). 
Etter mitt syn kunne han gjerne også tatt med ein tredje type, nemlig 
initialord som 2FN, 20L og 2TV. 
Når det gjeld den geografiske utbreiinga av desse uttaleformene i dag, så finn ein 

rett nok ikkje noe fullstendig samanfall med jamvektsområdet. Dessutan er ikkje alle 
tre typane like vidt utbreidde. Som kjent er ej uttaleform som 2avis sosialt stigmatisert, 
mens verken 2ta med eller 2FN er det i dag. Typane 1 og 3 er derfor ikkje sosiolektisk 
avgrensa, bare dialektgeografisk, mens type 2 er både dialektgeografisk og sosiolektisk 
avgrensa. Men jamvel om me held oss tu l det mest «folkelige» talemålet, er type 2 meir 
avgrensa enn 1 og 3. På den eine sida finst det dialektar innanfor jamvektsområdet der 
type 2 manglar meir eller mindre fullstendig — t.d. i Vestfold og Telemark. Eit tilsvar-
ande grensefenomen — på vestsida — finn me elles i Indre Sogn, der ein tu l dels kan ha 
alle tre typane — her er jo ikkje vegen lang over tu l det gamle jamvektsmålet i Valdres. 

Meir uventa er det å finne type 1 i Rogaland, som jo ligg langt frå austlandsområ-
det. Ikkje desto mindre er uttaleformer som 2ta med og 2  gå inn vanlige i Stavanger og 
på Jxren. Korleis dette skal forklarast dialektgeografisk, er eg ikkje viss på, og eg er 
heller ikkje sikker på kor gamle desse formene er i dette distriktet. Kan det tenkast at 
dej kjem av ganske fersk påverknad frå austlandsk talemål — t.d. frå austlendingar «i 
oljå»? 

12  Eg meiner derfor Trygve Bull tar feil når han m.a. skriv slik om det folkelige oslomålet: «1 «Vika-
målet» [...] Niger som kjent de mest brukte fremmedordene tendensen i alle germanske språk tu l å legge 
hovedtrykket på den forste stavelsen i ordet» (Bull 1980:27). 
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Når det gjeld type 3 — initialorda — er den «austnorske» uttalen i dag trulig på full 
fart inn i talemålet over det aller meste av landet — i alle fall i eit «massemedieord» som 
TV— mens eldre folk utanfor det austnorske området vel stort sett held på meir tradisjo- 
nelle uttaleformer i eldre initialord (frå for TV-tida!) som I eff-I enn og 	(LO). 

Bortsett frå desse unntaka på kvar side ser det ut til at området med trykkforskyving 
mot venstre med tonemskifte fell nokså nnr saman med området som viser spor av 
gammal jamvekt. Men dette er i seg sjolv ikkje nok til å prove at der finst ein språkhis-
torisk samanheng mellom jamvekt og trykkforskyving. For å sannsynliggjore dette vil 
eg ta utgangspunkt i uttryklca med verb + adverb (som 2ta med), ettersom eg reknar 
med at fremmendorda (som 2avis) sekundwrt må ha slutta seg til denne gruppa. Det 
same gjeld initialord som 2eff-enn (FN). I utviklinga av den siste typen må ein dessutan 
rekne med påverknad frå svensk som ein viktig faktor. 

For å finne opphavet til trykkforskyvinga vil eg gå til den norske dialekten som 
framleis har halde på «levande» jamvekt, dvs. nordgudbrandsdalsk, og undersoke kor-
leis uttrykk med verb + adverb blir uttala der. Dette emnet er omtala i ei avhandling 
som behandlar aksent og kvantitet i Vågå, ei av bygdene i Nord-Gudbrandsdalen. Her 
blir det m.a. slått fast at uttrykk av typen slå tå (= slå av) slå te (= slå til) og slå ti (= slå 
i) blir uttala med jamvektsaksent (Horne 1917:16). Supinum av det siste verbet er sli-ti 
og her legg Home til: «det siste er likelydende med s/iti, ptc. av slite, vb.» (ibid.). 

Av dette sitatet går det altså fram at slike verbalgrupper kan falle heilt saman med 
vanlige jamvektsord i eit «ekte» jamvektsmål som nordgudbrandsdalsk. Slike forhold 
tenker eg meg der kan ha vore også elles innanfor jamvektsområdet på den tida målet 
hadde verkelig jamvekt. Når så jamvekta blei avvikla ved kvantitetsomlegginga i dei 
«vanlige» jamvektsorda fordi dei fekk lang forstestaving med normalt hovudtrykk, så 
folgde naturlig nok også verbalgruppene med, eftersom dei jo hadde den same alcsentu-
eringa som jamvektsorda. 

Dersom denne teorien er rett, skulle ein altså vente å finne denne trykkforslcyvinga i 
mål som 

tidligare har hatt verkelig jamvekt, og 
har avvikla jamvekta ved å flytte trykket mot venstre. 

Om dette stemmer for alle norske (og svenske) dialektar, er eg uviss på. Eg meiner 
likevel samsvaret er såpass stort at teorien iklcje utan vidare bor avvisast. Men her 
trengst utan tvil meir forsking for ein kan seie noko sikkert. 

4. Sluttord 

Ovanfor har eg provd å etablere eit språkhistorisk samband mellom fenomena lågtone, 
jamvekt og trykkforskyving mot venstre med tonemskifte. Men som nemnt i ingressen 
er eit anna siktemål å argumentere for den tradisjonelle inndelinga av norske dialektar i 
austnorsk og vestnorsk, der dei nemnde kriteria då fungerer som austnorske målmerke. 

Som kjent blir tjuklc 1 tradisjonelt også rekna som eit austnorsk målmerke, eftersom 
tjukk 1 og spor av jamvekt langt på veg har den same geografiske utbreiinga. Det siste 
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gjeld også dersom ein ser desse fenomena i skandinavisk perspektiv» Når eg ikkje har 
argumentert sterkare med den tjukke 1-en ovanfor, kjem det av at eg ikkje er i stand til å 
sjå noe språklig samband mellom tjukk 1 og dei fenomena som er hovudemnet for 
denne artikkelen. Derimot er sjOlvsagt den påfallande likskapen i utbreiing mellom dei 
nemnde fenomena og den tjukke 1-en endå eit argument for å rekne dei dialektane der 
ein finn alle desse målmerka som ej gruppe. I innlegget mitt på dialektologkonferansen 
i Vasa (Torp 1983) kalla eg denne gruppa for indre nordskandinavisk, i motsetnad til 
ytre nordskandinavisk, som femnar om resten av dialektane i Skandinavia utanom 
Danmark. 

Som kjent er det ein nr samanheng mellom utbreiinga av tjukk 1 og såkalla retro-
flekse konsonantar. Det einaste storre unntaket her er nordlig nordnorsk, der målet i 
dag har retrofleksar ved r, men ingen tjukke 1. Dette er likevel språkhistorisk sett trulig 
sekundxrt, ettersom retrofleksane i dette området kanskje ikkje er sxrlig gamle. 14  

Ej anna fonetisk nyutvikling i delar av det skandinaviske språkområdet er overgan-
gen frå apikal til dorsal r — såkalla skarre-r (jf. Foldvik 1978 og 1988). Når ein jam-
forer utbreiinga av retrofleksar og skarre-r, viser det seg at desse fenomena aldri 
overlappar kvarandre. For min del trur eg dette ikkje er tilfeldig. Det ser nemlig ut til at 
dersom målet frå for har retroflekse konsonantar, så har skarre-r-en små sjansar til å slå 
gjennom. Det er altså likt til at retrofleksar verkar som ein slags «vaksine» mot 
skarre-r (jf. Torp 1994:291-299). 

I alle fall i Norge ser me dermed i dag ei utvikling der talemålsskilnadene innafor 
ein og same region blir stadig mindre, samtidig som grensene mellom dei ulike regio-
nane til dels blir skarpare enn for. På den eine sida har me den austnorske typen, som 
dominerer på Austlandet. i fjellbygdene sonnatjells og i Trondelag. På den andre sida 
har me den vestnorske typen, som trulig kan finnast i si «reinaste» form vestafjells i 
Sor-Norge. I Nord-Norge er målet også i hovudsak av den vestnorske typen, men med 
dei «nye» retrofleksane som eit klart «austnorsk» drag. Dei dominerande målmerka 
innanfor kvar region kan dermed framstillast skjematisk slik, der + betyr at vedkom-
mande kjenneteikn er einerådande eller dominerer i talemålet, og — at det manglar heilt 
eller (—) for det meste: 

AUSTNORSK VESTNORSK 
Vestlandet 	Nord-Norge 

lågtone 
spor av jamvekt 

+ 
+ 

(—) 

trykkforskyving + (—) (—) 
tjukk 1 + (—) (—) 
retrofleksar + (—) + 
skarre-r — + 

13  Rett nok går området for tjukk I i dag ein god del tenger sOrover i Sverige enn spora av jamvekt. Men 
som nemnt for tyder skrivemåten i dokument frå eldre tid på at det svenske vokalbalansområdet tidligare 
har strekt seg ein god del lenger mot sor (jf. t.d. Bandle 1973:92 f.), og dermed kan områda for dei to 
nemnde fenomena i Sverige ha vore meir samanfallande for enn dei er i dag. 
14  .11f. Iversen 1913:67: «Det ser nemlig ut som om supradentalerne, ialfald for en del, er nye lyd, som 
forst nu holder paa at trxnge ind i dialekten» [dvs. Senja-målet]. 
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Ivar Aasen og heimelsfolka hans 
Av Kjell Venås, Oslo 

Ferdene 
Ivar Aasen (1813-1896) er av ettertida mest kjend for at han skapte skriftmålet 
nynorsk, men for det var han også den fyrste dialektgranskaren i Noreg. Som formell 
utdaning hadde han 12 dagar omgangsskule i året og i ungdomen to års opphald med 
opplxring i huset hjå ein prost. Elles lxrte han seg alt på eiga hand. Språkarbeidet hans 
byrja sist i 1830-åra då han granska sitt eige heimemål, sunnmorsmålet. Resultatet var 
eit utkast fil ein grammatikk over det og eit brot av eit ordbokmanuskript. Med dette 
som prov på evnene sine fekk han ved hjelp av gode folk stonad av Vitskapsselskapet i 
Trondheim fil å gjera ej landsvid gransking av dej norske dialektane. Innsamlingsarbei-
det gjekk i fyrste omgang for seg frå 1842 fil 1846 og resulterte i ein grammatikk og ej 
ordbok (Aasen 1848 og 1850). Frå 1851 hadde han lon av departementet til å arbeide 
vidare med å granske norsk mål. Ein stor del av tida brukte Aasen tu arbeidet med det 
nynorske landsmålet og til anna arbeid med norsk. Men i sommarhalvåret drog han 
gjerne ut på ferd for å samle nytt tilfang i bygdemåla. Både på langferda og dej seinare 
ferdene må han ha hatt kontakt med ei mengd personar som gav opplysningar om tale-
målet der han kom. 

Med unntak av åra 1862 og 1863 var Aasen på utferd kvart år frå og med 1852 til og 
med 1868. Dej to unntaksåra greidde han ikkje rive seg laus frå arbeidet med å skrive 
den andre utgåva av grammatikken (Aasen 1864). Ein tur fil Telemark i september 
1868 vart den siste eigenlege granskingsferda Aasen gjorde til det Bygde-Noreg som 
gav han dej store oppgåvene i livet. Då den andre utgåva av ordboka var ferdig (Aasen 
1873), var Ivar Aasen 60 år gammal og kjende seg vel for gammal til å halde fram med 
ferdalivet, som han sxrleg på langferda sukka sårt over. Å vera på innsamlingsferd var 
det verste han visste. 

Dei seinare ferdene hadde det same foremålet som langferda: Aasen drog ut for å 
samle språktilfang til bruk i det vitskaplege og faglege arbeidet sitt. Arbeidsmeldingane 
hans syner at han hadde heilt faste planar for kva han skulle gjera, at han hadde valt ut 
kvar han skulle reise og hadde butt seg for å fylle hol i kunnskapane sine og for å etter-
prove skriftleg tilfang og opplysningar han hadde fått om målet der eller der (t.d. BD I 
231, 234, 257). 
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Nokre av dei seinare ferdene tykkjest å ha gått så snogt at det kan ha vore lite tid til 
å sokje opp heimelsfolk og å tala ved dei. Men oversynet i årsmeldingane syner at når 
Aasen visste så vel kva han skulle gjera kvar stad, kunne mykje arbeid gjerast snogt. 
Eit viktig vilkår var å vita om heimelsfolk eller å vera heldig med å finne dei. Det er 
tydeleg at Aasen nytta alle hove til å sarnle inn opplysningar om det han var oppteken 
av og var på leit etter. Det ser vi også av negative og frustrerte merknader han ikkje 
sjeldan kom med om uoppnådde eller dårlege resultat. Slikt kjem fram i dagboka med 
ei lett oppgjeven vending som «Intet udrettet» eller noko liknande om det som kom ut 
av arbeidet ein dag eller av opphaldet ein stad. 

På langferda var Aasen etter måten lenge på visse stader og mindre eller inkje på 
andre. Det fyrste på ein ny stad var å finne husrom. På vegen skaffa han seg opplys-
ningar om kven han kunne gå til. Han budde hjå gjestgjevarar eller andre han spurde 
seg fram til. Dej han fyrst vende seg til, var folk som andre visste om, og det vii seia 
folk som hadde eit visst gjetord. Av det folgjer det vidare at han ikkje i fyrste omgang 
kom til dei som budde i dei minste husa. 

Det beste på ferdene var at arbeidet gjekk framover, at han fekk fylt hol i kunnska-
pane, og at underlaget for påtenkte skrifter voks. Det var plagsamt å måtte vende seg til 
ukjende menneske om noko som dei fleste tykte var så meiningslaust og foremålslaust 
som det Aasen hadde til xrend. Men når isen var broten og kontakt oppnådd, kunne 
samarbeid og samrode også gje gode stunder. Trass i at han var utrygg på seg sjolv og 
hadde eit lite imponerande ytre lag, hadde Aasen ei innbygd evne tu å gleda både seg 
sjolv og andre i sosialt samvxr. 

Heimelsmenn og — heimelskvinner? 
Lite har vore kjent om heimelsfolka tu Aasen eller om korleis han arbeidde med dei. 
Det er ikkje gjort noko systematisk studium av det. Ein kan reise sporsmål som: Kven 
var det Aasen vende seg til, og korleis fann han fram til dei? Korleis skaffa han seg 
opplysningane om målet? Vi veit at han ville bruke bene slike heimelsfolk som ikkje 
berre trudde at dei kunne, men som verkeleg kunne dialekten på kvar stad. Kva for kri-
terium la han så til gninn for utveljinga, og kva krav sene han for å seia at folk kunne 
målet? Det kan gjerast tu eit sporsmål om dei han valde ut, alle var av den typen som 
Chambers og Trudgill (1980:33) kallar NORMs: det vii seia «nonmobile, older, rural 
males». Av di dei gamle granskarane ynskte å finne fram til «det gamle, ekte målet», 
skal dei ha samla seg om NORMane. Hadde også Aasen det på den måten? 

Ut frå det vi veit om tida og samfunnet, kan vi gjera oss visse tankar om slike spors-
mål. At heimelsfolka skulle tala ein bygdedialekt, altså vera «rural», var ein foresetnad. 
Det var målet på bygdene Aasen skulle granske, og han såg bort frå bydialektane. Eit 
anna kriterium var det heller ikkje store vanskar med. Dei fleste var non-mobile den 
tida, for Bygde-Noreg på 1800-talet var eit nokså stasjoneert samfunn. Sxrleg dei noko 
oppe på samfunnsstigen kunne då ha flytt på seg. I tillegg til prestar galdt det iallfall 
offiserar. Loytnant S0ren Leigh i Sogndal var såleis frå Kvikne, men hadde god greie 
på sognemålet og var heimelsmann for det. Foreåt ville ein tru at Aasen også la vekt på 
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alder. Det var det nedxtta gamle målet han var interessert i, og han skjonte vel at han 
fann det eldste målet hjå dej eldste. Skilnader mellom gammal og ung var han ikkje ute 
etter, så det er ikkje rimeleg at han brydde seg med talemålet tu dej unge. 

Mest interessant er sporsmålet om heimelsfolka tji Aasen var bene menn. I utgangs-
punktet vii ein helst tru det, for i dej fleste offentlege samanhengar var det bene tale om 
menn den gongen, og eit slags «offentleg» xrend får ein vel seia at Aasen hadde. 
Likevel kan ein undre seg på om Aasen kunne vera heilt roleg eller nogd med å utelata 
kvinnene, for det er klå'rt at han, både på langferda si og for og etter, også trefte saman 
med og tala med kvinner, og han skjonte og registrerte vel at dej ffi dels hadde eit eige 
ordfang. Med utgangspunkt i nokre ordlister etter ein kvinneleg samlar i Lofoten har 
Bull (1989:72) sagt seg lej for at «ei mengd ord knytte tu kvinneverda og kvinnelivet» 
har vorte borte fordi ingen har skrive dej opp. Aasen var tidleg inne på å systematisere 
språket innanfor visse emneområde, og når han gjorde det, måtte han koma inn på 
tankar om at kvinner kunne kjenne andre ord enn karar. Slike områdestudium ser vi alt 
av målsamlingane hans frå Sunnmore, såleis når han samla ordtilfang under emneordet 
«Vwvning», for det var avgjort eit kvinneleg domene (Aasen 1994:49). 

Arnbjorg Hageberg (1990:51) har teke opp dette. Etter at ho har notert at Aasen 
skreiv lite om dej eigenlege heimelsfolka sine, går ho reint logisk og psykologisk ut frå 
at han «snakka med gardsens folk av begge kjonn der han ferdast». I den samanhengen 
har ho saksa noko frå ein som har skrive om ein annan målforegranskar frå det forre 
hundreåret: Severin Eskeland (1948:75) skriv at Chr. Vidsteen «gjorde den same 
roynsla han, som Ivar Aasen; at den som vilde ha greida på eit bygdamål, han måtte 
venda seg fil dej gamle, for dej var mest ordminnuge og målhage, og dej aller beste i so 
måte var gamle konor eller tausakjerringar». Eskeland fortel ikkje om han har noka 
kjelde for det siste. Om vi ikkje veit noko visst, er det i alle fall to, Hageberg og Eske-
land, som har tenkt seg at Aasen også hadde kvinner som heimelsfolk. Walton 
(1991:159) skriv at Aasen «namngir så godt som ingen kvinnelege informantar» [...]. 

Det siste er jamvel for sterkt iteke, og ein kan ta bort «så godt som». Medan ein kan 
finne bort imot 100 namngjevne mannlege hjelparar eller heimelsfolk i reiseminna frå 
1842 tu 1846, er ingen heimelskvinner nemnde med namn. Ein stad gjev Aasen likevel 
ein forvitneleg karakteristikk av målet åt ej kvinne, endå han visst ikkje spurde henne 
beinveges ut om det. Han skriv frå Jxren at det der var mange bondefamiliar som 
merkte seg ut ved «seerdeles Kundskab og Dannelse», og held så fram (BD III 102): 

Blandt flere Exempler herpaa vil jeg isxr omtale en gammel Kone, hvis klare fleersidige Anskuel-
ser af forskjellige Ting jeg havde Anledning tu at hore. I et simpelt, flydende og smagfuldt dannet 
Bondesprog talede hun, i Anledning af de nylig afholdte Storthingsvalg, om forskjellige offentlige 
Anliggender, og det med en Fordomsfrihed, Indsigt og tillige Beskedenhed, som selv iblandt de 
saakaldte «mere dannede» er sjelden at hore. 

Frå ej seinare ferd og på anekdoteplanet blir ej kvinne nemnd som språkkjelde for 
Aasen i ei melding som samstundes fortel at han lydde etter språket i bruk og ikkje 
bene spurde folk ut om målet dej tala. Ein mann i Sparbu hadde etter far sin fortalt at 
Aasen gjekk saman med gardsfolka og lydde på korleis del ordla seg. Kom det eit ord 
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han ikkje kjende, tok han straks fram ej notisbok. Ein gong notisboka kom fram, var då 
ej av tenestjentene fekk ej flis i fingeren med ho vaska golvet, og så kommenterte uhel-
let med å seia: «Her er ej forro» (BD IM 445). 

Å tala med folket 
Walton (1991:132) har skrive om Aasens sosiale miljo på langferda, og det blir i nokon 
mon om heimelsfollca hans. Han nemner offiserar og underoffiserar, prestar, stortings-
menn, menn av allmugen, og «I reint swrskild grad» lxrarar. Det var såleis mange kon-
disjonerte mellom dej, endå ein skulle tru at Aasen ikkje i fyrste omgang ville sjå nett 
dej som naturlege heimelsfolk. Derimot var vel også folk av hogre stand kjende med 
det lokale miljoet der dej budde, slik at dej kunne rettleie om kven det ville vera lurt å 
gå til. Det var mellom slike folk Aasen kunne rekne med at han ville treffe nokon som 
tok han på alvor og hadde skjon for det han var oppteken av. Han lwrte snart å vera sr-
leg glad for å mote dej. Gong etter gong klaga han over at det var lita forståing for det 
han cireiv med. Folk flest trudde vel han var halvspro, som kom lange leier for å finne ut 
korleis dej tala, og så slcreiv det ned på papir. Storfolk hadde gjeme meir sans for 
immaterielle verdiar enn småfolk av di dej var meir opplyste. Walton (1991:140) har 
rett nok funne vitnemål om at den gode trua som Aasen fyrst hadde på vidsynet åt dei 
kondisjonerte, forancira seg som ej folgje av opplevingar han hadde. 

Ej gransking av det reiseminna frå langferda fortel om kven som var heimelsfolk 
for Aasen, viser at dej storste gmppene var bonder, med 16 i alt (av dej tre pro-
prietwrar), lxrarar med 15 og prestar med 15. Presten i ej bygd var gjeme den Aasen 
fyrst gjekk til. Andre såkalla kondisjonerte heimelsfolk var offiserar, medan stortings-
menn, i alt 11, gjeme kom frå sjolve grasrota. Også i Kristiania-tida var stortingsmenn 
ei god kjelde tu kunnskap om mange målfOre (BD I 265). Kjopmenn kunne det vera så 
ymist med, det er 6 av dej. Frå den langvarige ferda sommaren 1852 nemner Aasen 
nokre interessante folk som han kom bort i eller budde hjå i Sunnfjord, og dej var bon-
der og lwrarar (BD III 186, 441). Aasen budde ikkje så mykje hjå prestar. I Eivindvik 
gjorde han det, men etter to veker hjå den velkjende prosten Dahl flytte han til bonden 
Undertun og var hjå han i seks veker for å hoyre sognemålet i bruk. 

Den gode heimelspersonen 
Aasen meinte at eit visst allment daningssteg skulle til for at nokon kunne vera gode 
heimelsfollc. Han kunne bruke ej vending som «denne kundskabsrige og xdelttxn-
kende Mand» om huslxrar og konstituert lensmann Nils Vae i Skånevik (BD III 98). 
Vae var den viktigaste heimelspersonen i Sunnhordland. Ikkje lenge for hadde han 
mott ein av same slaget i Ullensvang, skulehaldaren Johannes Lofthus, som han hadde 
å taldce for mange viktige opplysningar om hardangermålet. Aasen kalla Lofthus «en 
ung og dannet Mand», og det fortel at sveert mogen eller hog alder ikkje var noko krav 
til ein heimelsperson (BD III 94). Tanken på Lofthus fekk Aasen til å gje ein definisjon 
av eit omgrep som var viktig for han: «Ved en dannet Mand mener jeg ikke en kornen 
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Mand, men en oplyst, fordomsfri og adelt tankende Mand, enten han saa er Bonde 
eller Stormand.» Ein god heimelsperson i Sogndal var lwraren Ola Flugeim. Han var 
tjueto år då Aasen tala ved han. Men andre heimelsfolk var godt oppe i åra. Den gamle 
haugianararen Hermund Hundere i Sogndal var «en agtvardig Olding, rig paa Kund-
skaber og Erfaring». I Ullensvang var Aamund Sexe «en aldrende og erfaren Mand, 
som vi talede lange med, og hos hvem jeg fik adskillige interessante Underretninger» 
(BD III 95). 

Frå Sogndal gav Aasen eit nedslåande bilete av den sedelege tilstanden hjå allmu-
gen. Han skreiv i eit brev at «De Bekjendtskaber jeg til denne Tid har her paa Stedet, 
ere ganske faa, da Oplysningen og tillige Sadeligheden iblandt Bondestanden her staar 
paa et meget lavt Trin, og her saaledes ikke i Narheden ere ret mange hvis Bekjendt-
skab kunde vare mig tu synderlig Nytte» (BD I 57). Han gjekk meir inn på det med å 
fortelja at folk levde i drikk og svir, i kiv og strid, at jentene hadde to, tre eller fire bom 
for dei gifte seg, at folk piska ungane sine og såg ned på folk som var arbeidsame og 
sparsame. Ein må verkeleg undre seg over at Aasen kunne få nokon positiv kontakt 
med ein bygdeallmuge som han vanvOrde slik denne framstelfinga gjev inntrykk av. 
Men det var i allfall «en gfimrende Undtagelse» i Sogndal: Ole Flugeim. Han var son 
av klokkaren, men lei desverre av «Sygelighed og Legemsfeil» både på hender og foter 
(BD 157, 59). Flugeim var likevel ikkje meir sjukeleg enn at han vart 71 år gammal og 
i den tida var kasserar i sparebanken i 49 år og klokkar i 41 år. 

Det var ildcje noko sarskilt for Sogndal at Aasen gjorde seg tankar om koncis mora-
len og folkekarakteren var på ein viss stad. Då han på langferda hadde kome til Seljord 
i Telemark, skreiv han til Maurits Aarflot om folket i «Ostbygderne». Han hadde funne 
«brave slcikkefige folk paa de fleste Steder, og ikke mwrket noget fil den Mistanksom-
hed mod Fremmede, som man saa ofte traffer i Bergens Stift» (BD 1109). Det var rett 
nok stor skil mellom folk austpå som andre stader. I fjellstroka var dei udana, men gan-
ske gode å korna tu rette med. Derimot var «Alting fornemt og paa en stor Fod» i dei 
nedre bygdene. Folk var likevel «temmefig greie» der og, så ein kunne ha det godt i lag 
med dei, men dei var «ogsaa for en stor Deel temmelig stolte og selvgode», og det var 
dyrt å bu der. I brev ffi kaptein Daae såg Aasen det som ei lukke at det dei fleste stader 
var «nogenlunde skikkelige og velvillige Folk, saa at man ved Taalmod og Foielighed 
kan komme godt af det». Best likte han «Fjeldfolkene», nwrare spesifiserte som 
«(Sretersdoler, Teler, Hallinger, Valderser)» (BD 1114). 

Systematisert utsporjing 
Vi har alt sett noko på korleis Aasen samarbeidde med heimelsfolka sine. Han måtte ta 
stode tu dei same sporsmåla om arbeidsmåtar som målgranskarar i dag. Av fleire utseg-
ner kan vi sjå at han spurde heimelsfolka beinveges ut om talemålet på ein stad. Men 
anten han brukte systematisert utsporjing eller provde å skaffe seg tilfang frå naturleg 
samtale, og eventuelt frå slikt han hoyrde i samtale ikring seg, var det å ha evne tu å 
skapa kontakt med heimelsfolka eit fyrste og viktig krav. 1 omgang med folk i heim- 
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bygda skal Aasen ha vore svxrt god til «aa lokka deim ordi or munnen», fortalde Johs. 
Barstad (1913:310) etter folk som kjende Aasen. 

Ein hovudvanske når ein skulle få tak i mange og systematiserte opplysningar om 
talemålet, var å finne folk som hadde «Tid nok og Taalmodighed nok» tu å tala om 
målet. Dette skreiv Aasen om så tidleg som i årsmeldinga til Vitskapsselskapet for 
1844 (BD 1 99), og han kom inn på det att fleire gonger seinare. Han hadde roynt at det 
til dels var vanskeleg å få dej opplysningane som han ynskte: 

Det kan naturligviis ikke altid indtrwffe, at man paa de Steder, hvor man maa opholde sig, trwffer 
Folk som baade bruge sin Egns Dialekt rigtig og tillige have nogen Kundskab og Dannelse, og 
som desuden have Tid og Taalmodighed nok til at give de mange vidtloftige Oplysninger, som 
kunde behoves. Denne Vanskelighed forOges ved visse almindelige Fordomme imod Sagen, saa-
som at Skriftsproget er det eneste rette, og at Dialektformeme kun ere haeslige Forvanskninger af 
samme, at en Beskrivelse af disse Former er unyttig og latterlig, eller i det hoieste lam tjenlig til 
Morskab, o.s.v. Man bliver saaledes sxdvanlig nodt tu at bekjwmpe en Rwkke falske Meninger og 
at anbefale sin egen Sag saa overbevisende som muligt, for man kan samle de fornodne Oplys-
ninger. 

Ej melding til departementet seinare fortel og om slike vanskar. Aasen var ilckje mykje 
nogd med det han fekk tak i på Vestlandet sommaren 1852, og resultatet då var bak-
grunn for at han kom med nokre allmenne utsegner om arbeidet i marka (BD 1 246): 

Men ved saadanne Reiser beroer saa meget paa et Tilfwlde eller et Lykketrwf. Det er vanskeligt 
nok at trwffe saadanne Mwnd, som baade bruge og forstaae sin Dialekt tilgavns og tillige have saa 
megen Kundskab, at de kunne indsee, hvad saadanne Undersogelser kunne nytte til, og saaledes 
finde nogen Fornoielse i at meddele Oplysninger derom. Og om man endog trwffer saadanne 
Folk, saa kommer det endnu an paa, om de have Tid nok og Taalmodighed nok dl at besvare de 
mangfoldige Sporgsmaal om Ordenes Brug og Betydning. I de heldige Tilfwlde kan man saaledes 
faae et stort Udbytte paa en meget kort Tid, men i andre Tilfwlde vii Udbyttet blive lidet, om man 
endog opholder sig leenge paa Stedet. 

Endå om vi veit at Aasen altså nytta beinveges intervju for å få opplysningar av hei-
melsfolka sine, kunne også dej gjerast på ulike måtar. Ein har vel for gått ut frå at han 
rett og slett bad heimelsfolka boye ord og å seia kva som var namn og nemning på det 
eller det. Det ville sikkert ha lcravt altfor mykje av «Tid og Taalmodighed» å gå fram 
som vi no veit at ein helst bor, ved å bruke indirekte og ikkje lejande sporsmål, for at 
alle opplysningar skal korna mest mogeleg spontant og naturleg. Få, om nokon, har 
teke opp framgangsmåten åt Aasen for Walton (1991:160) dofter det. Han meiner ein 
kan slutte seg til at Aasen kom med direkte sporsmål, og som prov på det har han drege 
fram eit tabellarisk system over rimord som Aasen brukte ved språkundersokingar. Eit 
utsnitt av ei arbeidsliste på 44 sider kan illustrere systemet hans: 

ak 	B Bl- Br- Fl- K- m- R- S- Sk- Sm- sn- sp- T- Vr- 

uk 	B- d- H- K- mj- 1j- 2) Br- 
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Det er tydeleg at det som folgjer etter oppslaga «ak» og «uk», er framlydskonsonan-
tisme tu utfylling for å laga ord. Walton meiner at Aasen har brukt tabellane som ej 
hjelp til å få fram «mogelege lydkombinasjonar i dialekten». Han har tenkt seg at 
Aasen ikkje trong gå gjennom dej 44 sidene kvar gong, men måtte «kunna undersokje 
både fonetiske og leksikalske sxrhåttar i ein dialekt ved å gå gjennom bestemde rek-
kjer», som Walton skriv. Det kan vera rett nok, men det er ikkje innlysande at desse 
listene fortel noko om arbeidsmåten med heimelsfolk. Dej har helst vore brukte ved 
analysen og struktureringa av tilfanget, som ej hjelperåd i arbeidet med fonotaksen i 
målet. Ej ny utgåve av lista på 69 sider er frå 1850. 

Med 0yro på stilk 
At Aasen brukte fleire arbeidsmåtar og også provde å samle kunnskap om målet i spon-
tan bruk, finst det fleire vitnemål om. Måten han gjekk fram på når han kom til ein ny 
stad, brukte han alt på den fyrste staden etter han sette ut frå Volda 29.9.42; det var på 
Eid i Nordfjord. Han drog straks inn til sentrum og fann fram til presten. Det var rett 
nok ingen god dag å koma til han, for «Prxsten Lie havde Forretninger og kunde ikke 
faaes i Tale». Aasen fekk derimot tala med huslxraren (Ole Solem), men «han var ble-
ven saa fordybet i Tydsk og Latin, at han syntes ganske at have glemt det Nordfjord-
ske» (BD I 52). Dette fortel at Aasen ikkje let seg lure av folk som ikkje tala målforet 
reint. Like etter syner dagboka at Aasen nytta dej sjansane han fekk til å samle kunn-
skap om målet, for ein skysskar han hadde, «gav mig adskillige Underretninger om 
Almuesproget og fortalte mig blandt Andet et gammelt Sagn fra Jolster» (BD III 128). 

I Lxrdal var det haustting, og Aasen nytta hovet til å lyde der mange folk var samla. 
Det gjekk ikkje så godt, og han fekk meir utbytte av samtaler med lxraren Nils Hauge. 
Andre heimelsfolk der var huslxrar, skomakar, bakar, handelssvein og landhandlar. 
Det eigenlege innsamlingsarbeidet tok til der, og vi ser at Aasen både lytta til naturleg 
tale og spurde folk ut. Frå seinare tider finst det ikkje mykje hjå Aasen om korleis han 
arbeidde med heimelsfolka, men når ein i telegramstilen i dagboka les merknader som 
«Hort meget» (BD III 245) eller «Talt med mange Folk» (BD III 251), er det grunn til å 
tru at dej fortel om språkstoff som han tok vare på frå direkte, spontane språlckjelder. 

Ein opplyst mann av allmugen 
Aasen hadde som prinsipiell og praktisk regel at han ikkje ville byggje beinveges på 
oppskrifter av andre for han hadde kontrollert dej. Å etterprove oppskrifter var eit fore-
mål med mange av ferdene hans. Han fOrebudde seg alltid godt med å setja seg inn i det 
som fanst av skriftleg tilfang, for han drog til ein stad. Det som vanta, leitte han etter 
ved å soda ut «oplyste Alinuesmxnd». Ein av dei beste heimelsfolka hans var hal-
lingen Sander Roo. Samarbeidet med han tok til med at Aasen i 1865 fekk sjå ej stor 
ordsamling frå bl. Den fekk han til å dra til Hallingdal sommaren 1866. Den eine for-
fattaren var altså Sander Roo (1816-92), som var bonde og kommunepolitikar i Hol. 
Aasen hadde ofte hen Sander nemnd, men hadde ikkje treft saman med han for. Det 
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må ha vore eit godt val og eit viktig mote for Aasen. Sander Roo er av ettertida kjend 
for at han samla gamle ting og sende fil Universitetet og var fil hjelp for mange som 
arbeidde med tradisjonsvitskapar (BD 11 342). For Aasen var Sander verdfull også fordi 
han var så god tu å fortelja. Ferda tu Ho! i 1866 gav eit godt resultat. Hjå Sander og eit 
par andre fekk Aasen gode opplysningar, og han gjorde mykje på statt tid (BD R 51). 
Han fekk tusen nye ord det året, av dej kring to tredelar frå Hallingdal. I februar 1867 
kom Santier fil Kristiania med tusen ord tu. Rett nok hadde han då hatt det så travelt at 
han ikkje hadde forldart orda (BD II 54, 66). Det var aller mest Sander å takke at Aasen 
fekk så mykje tilfang tu ordboka si frå Hallingdal. Aasen takka Sander i varme ord i eit 
brev i 1877 (BD II 162). Då mintest han «din utrxttelige Flid» i å oppdaga og opp-
teikne alt som ein kunne tru ville ha noko verd. Ved hjelp av Sander hadde Aasen fått 
«et usxdvanlig stort Forraad fra dette Bygdelag». Mange av orda hadde han rett nok 
også frå andre stader, «men de hallingdalske Ord syntes mig at udmxrke sig fremfor 
andre, saavel ved deres Klarhed i Betydningen, som ved deres gode Samklang med den 
gammelnorske Orddannelse». Ved tanken på alle desse fine og gode orda vart visst 
Aasen så oppglodd og varm i hugen at han gjekk over frå å skrive dansk tu å skrive 
landsmål. Ja, ilckje bene det: Etter at han hadde forebudd mottakaren på at det no kom 
«nokre Ord i eit annat Maal», opna han med å skrive at han «skulde hava god Hug fil aa 
skriva i Hallingmaalet, liksom du sjolv». Det lét han då vera av di han var redd for at 
han ville gjera så mange mistak at folk bene ville le av det. Sander vitja Aasen i Kris-
tiania fleire gonger. I februar 1868 noterte Aasen såleis at han hadde hatt «Lange For-
handlinger» med Sanden 

Litteratur 
BD = Aasen, Ivar, 1957-60: Brev og dagbOker 1—ffi. Ved Reidar Djupedal. Oslo. 
Bull, Tove, 1987: «To nordnorske ordsamlingar i grunnlaget for Ivar Aasens Norsk Ordbog». I: 

Mål og medvit. Heidersslcrift fil Kjell Venås på 60-årsdagen. Oslo. 
1989: «Ordsamling i Nord-Noreg gjennom 300 år». I: Ord og mål. Festskrift fil Magne Rom-
metveit. Oslo. 

Chambers, J. K. & Peter Trudgill, 1980: Dialectology. Cambridge. 
Eskeland, Severin, 1948: ««Ein god son av si heimbygd». Chr. Vidsteen.» Sunnhordland XXIX, 

s. 63-95. 
Hageberg, Arnbjorg, 1990: «Kvinner og menn og ordboken>. I: Norsk lingvistisk tidsskrift. Oslo. 
Walton, Stephen J., 1991: Ivar Aasens nedre halvdel. Oslo. 
Aasen, Ivar, 1848: Det norske Folkesprogs Grammatik. Kristiania. 

1850: Ordbog over det norske Folkesprog. Kristiania. 
1864: Norsk Grammatik. Christiania. 
1873: Norsk Ordbog. Christiania. 



John Milton på frervisk dialekt 
Af Eivind Weyhe, T6rshavn 

Fra begyndelsen af 1800-tallet har vi på farosk et religiOst digt med titlen Pfikall6mur 
(PL — titlen kunde på dansk gengives med »Djavlekvadet«). Det bygger på John Mil-
tons Paradise Lost (1667), et epos blandt mange om menneskets fald og genrejsning. 
Det farOske digt bygger dog ikke direkte på den engelske tekst, men på den danske 
oversattelse ved Joh. Hear. Schonheyder fra 1790, Det tabte Paradiis. 

PL er dog ikke nogen oversattelse, men en starkt forkortet gendigtning af dele af 
Miltons vark. Til sammenligning mellem de to varkers form og omfang kan nwvnes, 
at mens Miltons epos består af blankvers i et antal af ca. 11 000, består det faroske digt 
af 56 10-linjede strofer, dvs. 560 verslinjer. 

Forfatteren af det fwroske digt er Jens Chr. Djurhuus (1773-1853), bonde på kongs-
gården Viö Sj6gv i Kollafjoröur, hvorfor han ofte omtales som Sj6varb6ndin. Han er 
ellers kendt som fomyer og videreforer af balladetraditionen på game. Og set i relation 
til den indsats er dette digt lidt uswdvanligt, også set i forhold til hvad der ellers forelå 
af tekster på farOsk på det tidspunkt. 

I denne periode var der for alvor ved at komme gang i bestrwbelserne på at tage 
farosk i anvendelse i skrift, efter at det i nogle århundreder kun havde levet som hver-
dagens talesprog og som det sprog man fremfOrte de gamle ballader på. Det var også 
forst og fremmest ved optegnelse fra folketraditionen at sproget forst fandt sin anven-
delse i skrift. Men man udvidede hurtigt anvendelsesområdet. Jfr. Lyngbyes viseud-
gave fra 1822 og Schroters oversattelser af Matthus evangeliet (1823) og af 
Faringesaga (Rafn 1932). 

Men noget falks skriftsprog havde man ikke fundet frem til. Det skete jo forst i 
1846 med Hammershaimbs etymologiske retskrivning. ForelObig skrev man efter udta-
len, således at de forskellige visehå'ndskrifter i stOrre eller mindre grad kom til at bare 
prwg af optegnerens dialekt. 

Som navnt viser den fornyede sproglige aktivitet sig bl.a. ved optegnelse af balla-
der. Men den gamle visetradition fOres også videre ved nydigtning af ballader i den 
overleverede balladestil, herunder viser i den sirlige nidvisegenre. De nye viser indgår 
i visehåndskrifteme side om side med de gamle og selvfolgelig ifort samme ortogra-
fiske klwdedragt. 
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Selv om der nok var overleveret enkelte legendeviser, så kan man ikke sige at der 
leengere fandtes nogen religios digttradition på fxr0sk, Leks. i form af salmedigtning. 
Man var forlxngst gået over til dansk salmebog, ligesom hele lcirkesproget jo var ble-
vet dansk. Det bor dog nxvnes, at det islandske religiose digt Ljömur (ifolge traditio-
nen digtet af Islands sidste katolske biskop Jön Arason) levede i folkemunde på 
Fxroerne, og at det just var fra dette digt at Djurhuus hentede det metriske forbillede til 
sit epos (jfr. også titlen!). I 

Vi er så heldige at have PL bevaret i et håndskrift fra digterens egen hånd (i Lands-
biblioteket i Törshavn). Håndskriftet, der også indeholder en af hans nydigtede balla-
der (»Loiv Oxirssons Qvxje«, jfr. CCF 218 Leivur Ossursson) i gammel balladestil og 
med emne fra Fxringesaga, afsluttes med et personligt brev til Hammershaimb (tiltalt 
som »Hojstxrede Ven<), underskrevet af digteren den 2. maj 1842 i Kollafjorbur. Bre-
vet er skrevet på den resterende plads på håndslcriftets bagside. Det er dog ikke til at 
sige, om dateringen gzelder hele håndskriftet eller kun brevet. I hvert fald er såvel PL 
som balladen blevet til lxnge for. Den (tilsyneladende) aeldste optegnelse af PL, vi har 
(der dog kun omfatter den forste af digtets to dele), stammer fra omkring 1824, og den 
xldste optegnelse af Leivur Ossursson er fra 1819 (begge skrevet af andre optegnere).2  
Hvorvidt vort håndskrift er fra 1842 eller om det er xldre, får forelobig stå hen. 

Da Svend Grundtvig og Jorgen Bloch i slutningen af forrige å'rhundrede udarbej-
dede Foroya kvxbi el. Corpus Carminum Fxroensium (CCF) over den fxroske vise-
skat, tog de af en eller anden grund PL med, selv om digtet ikke har så forfxrdelig 
meget til fxlles med de traditionelle folkeviser. Men det skal siges, at også Ljömur, det 
nxvnte islandske digt og PL's metriske forbillede, er taget med (CCF 220), samt nidvi-
sen Simunar tåttur (CCF 232), der parodierer PL (denne nidvise har Djurhuus forresten 
vxret med til at digte, ifolge hans egne oplysninger i en notits i et andet viseh'åndskrift 
fra hans hånd i Landsbiblioteket). 

Men Grundtvig og Bloch har åbenbart ikke kendt Djurhuus' egenhxndige optegnel-
ser. Ved udarbejdelsen af CCF anvender de som grundlag for PL's forste del nxvnte 
optegnelse fra ca. 1824, og for digtets anden del en optegnelse fra 1853 af A. Wentzel 
Poulsen.3  I CCF VI (1972) er digtet trykt i normaliseret retskrivning. 

Vort håndskrift er altså skrevet med for-hammershaimbsk retskrivning (se tekst-
eksempler). Og som andre fxroske håndskrifter fra den tid afspejler det i hoj grad dig-
terens egen dialekt.4  

1  Angående det interessante problem omkring verseformen og melodien kan jeg henvise til Hj. Thuren, 
Folkesangen paa Fxrderne, Kdbenhavn 1908, s. 237-244. 
2  Håndskriftet med PL, et lille hxfte på 8 s., findes i J. Jakobsens samlinger i Landsbiblioteket og er vist-
nok skrevet af Jens Davidsen. Digtet brer titlen »Pfika-Ljoumur«, og nedenunder står »af J. Kr. Djur-
huus«. Dateringen stdtter sig til, at der efter teksten står forskellige avisnotater fra 1824-26. Leivur 
Ossursson er optegnet af J. Clemensen i 1819 (Hentzes samling, N.kg1.S. 1954,4to). 
3  Også dette håndskrift findes i Landsbiblioteket. Vort digt indledes med notitsen »Denne Sang, som her-
efter fulger, kaldes Puvkaljoumenar. Digtede og samensat af Jens Christian Dyrhuus ved Sjov a Kolle-
fjord«. 
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Nora oyar 

Kort over Fxr0erne, samt Streymoy i forstorret gengivelse. Dialektgrxnserne for de fire dialekt-
trxk, der omtales i artiklen, er indtegnet på Streymoy-kortet. Grxnserne for trxk nr. 1 og 2, hhv. 3 
og 4, falder sammen. Her er der ikke taget hensyn tu grxnsernes videre forlob på andre oer. 

Bygden Kollafjoröur ligger omtrent midt på Streymoy's ostkyst. Oen opdeles ofte i 
Noröstreymoy (NStr) og Suöurstreymoy (SStr), også i sproglig henseende. Kolla-
fjoröur horer til NStr, og kort syd for bygden går der ret markante dialektskel, der skil-
ler den nordlige del fra SStr, hvor Törshavn udgor den dominerende bebyggelse. De 
vigtigste dialektforskelle her (som vi kender dem i dag) er folgende: 

Grxnsen mellem udtalen [au l og [Di] af diftongen »ei«. 
Gramsen mellem udtalen [Du] og [ceu/Eu] af den lange variant af diftongen »ö«. 
Grensen mellem lenisering i SStr og mangel på samme i NStr. 
Grxnsen mellem et område i SStr med sammenfald af endelsesvokalerne i og u (i 
alle positioner undt. foran nasal, dvs. endelserne /-in/ og /-un/) og NStr med opret-
holdelse af opposition mellem de to endelsesvokaler. 

4 1 normaliseret retskrivning er håndskriftets PL-tekst trykt i bladet Vårskot (nr. 7-8, 1905, udgivet af 
Fxrösk forening i Kbh.). Efter digtets tekst står denne anmxrkning: 

»Sum »Plikaljömur« nti finnst her i iNårskoti«, er hann niburskrivabur av yrkjarinum, Jens Christiani, 
sjålvum; einans stavsetingin er broytt. 

Saman vi tS »Leiv Ossursons kvx5i« er ljömurin sendur tu l prost (tå student) V. U. Hammershaimb i 
1842.« 
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[1] 
Fraa Bretland hojrdist Songur, 
Slujgt hojrist ikkje longur, 
Um Aandirs Sindafadl. 
Michael stou uj Strujun 
Vi Ajnglun sujnun blujun, 
Ujmout tan Himmal Tradl. 
Almagt han uj svwelande Dujpe rende 
Vi sujnun Ajnglun han tfil Polin sende 
Evig Vraje ettur tajmun brwnde 
Slijin lan uj Helvit qvOr ajn Fjende 

2 
Nirre uj Svaavuls Hweve 

Ane  Ajngla Herur brweve, 
Sum trodsaje Harrans Magt 
Uj nujdgju Dwears Stundar 
Te dvxela tojr Helvits Hundar 
So hevur te Qvweje sagt; 
Raknar han Saatan sjolvur fist ur Dvwela 
So tekur Onda Tunga tiil at txela 
Mist hweve E nu Himmerikje sela 
Han eer Hovur u E man vera tiil Hwela  

3 
Belsabub up han higgur 
Sum han uj Pole liggur 
Han nastur vwer uj Kraft 
Tu Ajnglars HOvding gjeve 
Te Struj vxer okkun streve 
Nu hweva vät Hinunal tabt 
GlOande Rujkje hweva vät attur fingje 
Helvit koom u Himmerikje eer g,jing,je 
Kadla tujn Heer tiil Rna u Ajnla (!) Tingje 
Ligg,je aj heer! men up an Lande svingje 

4 
Tajr rajstist up ur Pole, 
U Saatan skwer te BrOle 
So Helvits Hola skjalv 
Mujnir Strujdsmwnd djarvir 
Heer eer oj Himla Arvir 
Viit bigva vi Afgrunds Galv. 
Svaavul Bilgja touk taa tiil at brouta 
Dundrar hart sum Gotur-Stikjir sjouta, 
Up flej outaligt Teel, taa tfil at njovta 
Sujt Helvete, u see an Lande fouta. 

Teksteksempel fra Ptilcalj6mur. En gengivelse af digtets 4 forste vers. 

De skal bemxrkes, at disse isoglosser ikke falder fuldstwndig sammen. 1 og 2 går syd 
for Kaldbak-fjorden, som på de punkter horer med tu l det nordlige område. Hvad 3 og 4 
angår, horer Kaldbak sammen med SStr. Se kortet.5  Vi skal se på, i hvor hoj grad vort 
hå'ndskrift afspejler Kollafjor5-målet, hvad de 4 punkter angår. 

1. Det fonematiske sammenfald mellem skriftsprogets »ei« og »oy«, begge realiseret 
som [A],  i den nordlige del af landet giver et fonem mindre end i den ovrige del, hvor 
de realiseres som henholdsvis [ai] og 	jfr. at ordpar som rein — royn, breitt — broytt 
lyder ens nord for denne grxnse. 

Skriveren folger gennem det meste af teksten sin dialekt på dette punkt ved at gen-
give begge diftonger med oj. Dog har han i de forste 4 strofer en del eksempler, hvor 
han skriver aj svarende fil Hammershaimb-normalens »ei«, men han opgiver denne 
praksis fra og med 5. strofe. Også låneordet feilur skrives således fojl (alck.), ligesom 
han skriver spojja (der må svare til det danske verbum spejde). 

Det skal i forbindelse med diftongen »oy« nxvnes, at det danske låneord nOje (adv.) 
hos Djurhuus altid skrives med Oj (Oda) og at denne slcrivemåde sandsynligvis reprx-
senterer en anden diftong end den der skrives med oj (selv om diftongen i »eingil« også 
en enkelt gang skrives med Oj i stedet for Oj). Der er i hele området nord for Skopunar-
fjorbur opposition mellem de to diftongfonemer bil og /0i7. Sidstnazvnte forekommer 

5  Det kan vwre en smule usikkert, hvordan man skal umkke dialektgrwnserne i området her kort nord for 
hovedstaden, da de små bygder, iswr Hvftanes, Sund og Sylkadalur, er prwgei af blandet boswttelse. 
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Teksteksempel fra Pukalj6mur. Begyndelsen af digtets anden del, med digterens hånd og i afskrift. 

kun i en del indlånte ord, i vor nuvxrende retskrivning alm. også skrevet med »oy«, fx. 
floyal, floyta, skoyta, toy (da. II0j1, flojte, skOjte, toj'). Vi kan således sige, at tu l ret-
skrivningens »ei« og »oy« svarer diftongfonememe Mil og Mil i det nordlige område 
(NStr, Eysturoy og Noröuroyar), /ai/ og Mil syd for Skopunarfjoröur, hvorimod vii det 
mellemliggende centralfxr0ske område (SStr og Vågar) må regne med tre, nemlig /ai/ 
(fx. i skeita 'skele'), /oi/ (fx. i skoyta 'sammenfoje') og /0i/ (fx. i skoyta 'slojte'). 

Udtalen af (lang og kort) »6« tegner i de fxr0ske dialekter et broget billede. En 
udtale [ou] bruges i SStr (T6rshavn), på Suöuroy og i en vis udstrxkning på Sandoy. I 
den orige del af landet har man forskellige andre varianter, ister i retning af [ceu] og 
[Eu] (jfr. at Svabo konsekvent skriver ed). Men Djurhuus holder sig konsekvent dl ou 
(enkelte gange ov), selv om det (tilsyneladende) iklce stemmer overens med dialekten i 
NStr. Men det samme gor flere andre skrivere fra denne periode. Der synes allerede tid-
ligt at vxre opstået en vis tradition for at gengive diftongen på denne måde, måske ved 
påvirkning fra de foran omtalte trykte vxrker (af hvilke Fxringesaga-overs. dog gengi-
ver denne diftong med ow). 

Den korte variant af »6« gengives i hskr. altid med ö (her i artikeln gengivet ved 0) i 
overensstemmelse med dialekten i hele området nord for SkopunarfjOrbur (Nölsoy f01-
ger i denne henseende det sydlige område). Den korte variant af dette fonem falder 
altså sammen med kort 101 i denne del af landet. Jfr. i vor tekst formeme stört 'st6rt' og 
stoure 'st6ri' (af störur adj.). 

SStr har i modswtning til NStr »lenisering« — grxnsen går endda meget txt på Kolla-
fjorbur, idet også nabobygderne i syd og vest, Kaldbak og Noröradalur, har den. 

1 inter- og postvokalisk position gennemforer skriveren stort set p t k. Der en nogle 
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få eksempler på b d g (eksemplerne er fOlgende:6  Ondskceeb, udhongde, udslap, ud-
rikjin, Skolkasned, udkorne, udvalde, toug, aad), der ikke kan reprxsentere hans dia-
lekt, men må skyldes påvirkning udefra, måske fra dansk skrifttradition. 

Her kan jeg lige indskyde, at vii teksten også finder eksempler på lenisering i initial 
stilling, nemlig i dou (skriftsprogets »tö«, ön gang skrevet Tou, jfr. da. dog). 

4. Den grundigste undersogelse af endelsesforholdene i fxrosk har vi i Björn Hag-
ströms afhandling fra 1967. Han påviser nogle såkaldte »sammenfaldsområder«, hvor 
endelsesvokaleme i og u falder sammen, mens a bevares som eget fonem. Andre steder 
(på Sandoy, Vågar, NStr, Eysturoy og en del af Norboyar) skelnes der mellem 3 vokal-
fonemer i endelser (ligesom i norront og i det af Hammershaimb konstruerede skrift-
sprog), men deres distribution 4/tiger dog ingensteder skriftsprogets (der jo folger det 
norrone system). 

Ser vi på prxsensformerne i de verber, der i skriftsproget får -ur og -jr (de på -ar 
har ikke interesse i denne forbindelse), ser vi, at skriveren med ön undtagelse skriver 
-ur. -ur gennemfores i stxrke verber og ja-verber (og ligeledes i »eigur«, skr. oljur). 
Bortset fra det enlige eksempel spennir skriver han også -ur i ja- og e-verber (eksemp-
leme er: vendur, torur, drojmur, forglojmur, mOtur), som i vort nuvazrende skriftsprog 
har -jr. Dette er i god overensstemmelse med den lokale dialekt i vore dage, hvor man 
bruger -ur som prxsensendelse i 1. og 2. pers.sg. Vi kan ud fra de forskellige vise-
håndskrifter se, at denne overgang enten er gennemfort eller er i fuld gang her i tiden 
fyk og efter 1800. 

Men medens tendensen i området (og her taler jeg kun om området med 3 endelses-
vokaler) er, at -ur overtager rollen som eksponent for prxs.sing., så er tendensen for 
plur. af  substantiveme den modsatte: man indforer -jr som fiertalsendelse i de klasser, 
der i norront havde -ur eller -r (med senere svarabhakti-lyd), dvs, svage femininer (fx. 
vikur) og i rodstammer (fx. bokur). Men her synes vor skriver ikke at valde. Han skri-
ver Flammur, Gaavur, SjOdnur ('stjemer'), Tungur, Ikendur, Tennur.7  Lidt overrask-
ende er dog fiertalsformen Snildur, der forekommer 2 gange, mens han 1 gang skriver 
Snildir, som vi ville forvente. I ental hedder ordet i fxrgisk i alm. enten snild f. eller 
snildi f. el. n., men vi finder i vor tekst også formen Snildu i dat.sing. Digteren synes at 
valde mellem stxrke og svage former af dette ord. 

Medens tendensen henimod at markere plur. af  substantiveme med -jr på bekost-
ning af -ur, så står -ur som udprxget eksponent for nom.sing.mask. af  stxrke substan-
tiver og adjektiver. Dette praktiserer vor skriver også, hvorfor formen Arvir nom.sing. 
('arv') i linjen »Her eer oj Himla Arvir« kan undre. Vi skulle jo vente Arvur. Formen 
med -jr leder tanken hen på hovedstadsområdet (SStr). 

6  Som det ses, er her også medtaget ud- som fOrste led i lose sammensxtninger, hvor klusilen strengt 
taget ikke står inter- eller postvokalisk. Også i konsonantgrupper skrives der ofte leniseret konsonant, fx. 
skabt (dvs. 'skapt'), men skreepa; tabt (dvs. 'tapt'), men ueepa; vujgte (dvs. 'vfleti'), men vujkja o.fl. 
eksempler. 
7  Den almindeligste flertalsform af tonn er tenn, men tennur forekommer også. 
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I forbindelse med kasusendelser kan jeg også nxvne, at ordet »mööir« optrxder to 
gange, i nom.sing. og i alck.sing., begge gange i formen Mouvur. Ingensteder på 
Fxroerne opretholdes lxngere forskellen mellem nominativen og de ovrige kasus i 
ental af slxgtskabsordene, sådan som skriftsproget 

Sammenfaldet mellem i og u i SStr viser sig også i verbernes plur.-former, hvor 
NStr markerer sing. ved -i og plur. ved -u. Dette system forsynder vor skriver sig imod 
en del gange, idet vi finder en del eksempler med i el. e i plur., nemlig: Tajr rajstist; 
vilde tojr; Tojr truektuastu fildist; hinir sundur sjildist; viit nej/ut fadla vilde; skulle tej; 
Tojr raddist; Ojnglanir tan Onda munde kojra; Taarar munde strejma; Longje munde 
bceeje sceeman meta. 

Selv om sprogformen altså stort set reprxsenterer digterens dialekt (hvad der er en 
selvfolgelighed, da der endnu ikke var etableret nogen ortografisk norm, langt mindre 
en udtalenorm), så ser vi alligevel en del tegn, der peger bort fra dialekten og hen mod 
landets nxrliggende kulturelle centrum Törshavn. Som anerkendt digter og kulturper-
sonlighed stod Djurhuus i kontakt med hovedstadens miljo. Traditionen vil vide, at han 
har gået i latinskolen i Törshavn, men det kan så vidt jeg ved ikke verificeres. At afvi-
gelser fra egen dialekt i hojere grad viser sig i begyndelsen af teksten end senere hen, 
kan man så fundere over. 

Men savnet af en sproglig norm og en litterxr tradition på modersmålet kommer 
også til udtryk i andre sider af digtets sprog. Ved fortsxttelsen af balladetraditionen 
havde man trods alt de xldre ballader som sprogligt og stilistisk forbillede (for fxrin-
gerne var de fortsat en levende realitet), men også den tradition var, som isxr Michael 
Barnes (1978) har påvist, behxftet med stor ustabilitet med hensyn til morfologi og 
syntaks. Så meget desto storre måtte usikkerheden blive, når det gjaldt et religiost dig-
terisk sprog, hvor traditionen havde vret afbrudt i århundreder. 

Fravxret af en litterxr tradition viser sig ikke kun i morfologi og syntaks, men også 
i hoj grad i det leksikalske. Det var nok bl.a. sådanne ting der satte en (forelobig) stop-
per for yderligere bibeloversxttelser. Og set i lyset af den senere etablerede litterxre 
tradition, bliver dommen over sproget i disse tidlige forsog som regel hård. Om vort 
digt siger Chr. Matras (1935:40) således: »Målito er vånaligt i teimum [dvs. PLI, fult av 
donskum orbum, og heldur ikki er tann skaldsliga kraftin so mxt allastabni.« 

Men hvad er det der er »galt«, målt med senere tiders alen og set i bagklogskabens 
lys? Jeg vil trxkke nogle ting frem, der isxr stikker af imod den senere skrifttradition. 

Af ord der forekommer i digtet, og som sjx1den (eller aldrig) ses i fxroske litterxre 
tekster fra senere tid, kan en del eksempler nxvnes (tilsvarende danske ord og udtryk 
sxttes i parentes, hvor det skonnes nOdvendigt. Det kan nxvnes, at kun ca. en femtedel 
af ordene findes optaget i FDO, og da ofte i mere specielle betydninger): 

Substantiver: Almagt, BrØ1, Drceeka (da. drage), Era (da. xre), uj HOgdu (da. i hojde), 
uj Ordin (da. i orden, i fxrosk talesprog i dag hedder det (ordan), Ordra alck., Rcee-
saruj (da. raseri), Rojsa (da. rejse), Sjeel, SOM (i nominativ! Da. sOn, fr. sonur, — i 
teksten rimer det på LOOn), til Spot u Spee, Tvujvl (da. tviv/), UprO0r, Vaaning aldc. 
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At fremmedord som Elementir og Planetir optrxder i en tekst af denne art, er der 
ikke noget underligt i (om flertalsendelsen -jr i det forstnwvnte, som må vxre et neu-
trumsord, jfr. senere). Mere bemxrkelsesvxrdig er anvendelsen af ordet hagi om Para-
disets have. I fwrosk bruges hagi kun i betydningen 'udyrket udmark', men her i digtet 
bruges det tydeligvis i samme betydning som da. have. 

Adjektiver: Bneeve (da. brave), dum (da. dum, her nok i betydn. 'umxlende'), evigt, 
Haanavur (da. hånet), helligt, skjonu (da. skonne, rimer på grOnu). Adjektivet leiöur er 
godt nok fxrosk, men udtrykket hiin Lojje om Satan har vel dansk forbillede. 

Verber: beva (da. Keve), b0Or (da. b0r), fenga (da. fange i den xldre betydning 'få'), 
hevar (da. haver), krujdgja (da. krige, på fxr0sk bruges ordet altid i refleksiv form 
kriggjast), bydsar, lempa, nejja (da. neje), paatceeka (da. påtage sig), snakka, snikjin 
(da. sneget), spojja (da. spejde), standsar, strejja (da. strcebe?), svevar (da. swever), 
sujslar (da. sysler), trodsaje (da. trodsede), veta (da. vcede; fr. weta har diftongisk 
udtale, jfr. Era og evigt foran, hvor de tilsvarende fxroske former — i hvert fald i det 
dialektområde vi befinder os i — har diftongisk udtale, der i skrift gengives med 6e). 

Adverbier og prxpositioner: blandt, fordum, grant, ujmens, uj midlartuj, Oja, snart. 

Prx- og suffixer: Fxrosk sprogrogt har som regel vxret på vagt over for ord med prx-
fikser på an-, be-, (tryksvagt) for-, ge-, und- o.fign. og suffikser på -heit og -i/si. 

I digtet vrimler det med den slags former: bedrijin, Begjerlighojt, besvera, betaka, 
betikjin, bevceere; forbejlforbodna, forbrejtlforbrote, Forfcerdeliur, fotfOrde, forgjOrde, 
Fornuft, Forratning, forsaka, forsmaa-a, forsvo rna, fortera, forogte; gjelinga; und-
gjalda; Doilihojt, Evighojt, Gouhojt, Harlihojt, Saalighojt, Sannhojt; Frojstilse, 
Verilse; Gudinda, Manninda. 

I et digt med en fast metrisk form er der altid fare for konflikt mellem metrik og gram-
matik. Af metriske hensyn vxlger vor digter mange gange former og konstruktioner, 
der over vold mod den gxngse fwrOske grammatiks opfattelse. Den såkaldte digteriske 
frihed tillader vel fortsat visse afvigelser fra grammatikkens strenge regler. Men vor 
digter synes at tillade sig storre friheder i den henseende, end hvad der er almindeligt 
anerkendt i dag og hvad man seedvanligvis moder i skreven fxrosk fra senere tider. 

Der er mange eksempler på endelseslose former (stammeformer), hvor de gramma-
fiske regler krwver en bojningsendelse, men hvor der ikke er plads for den i versefoden. 
Ex.: Hoding (nom.), Saatans Trceel (nom.), Skapning cicdre (nom.), svarte Ondskceep 
(nom.), tiil evig Tuj (akk.), Fraa Bretland (dat.), Ujmout tan Himmal Trad! (dat.), ur 
hans Anliit (dat.), kjaa tuj Oukrut (dat.), prujsa Frelsarin u Sheeparin tuj vujsa (dat.), 
jfr. også den endelseslose nominativsform Skceepar ('skaparr ) og gen. Skceepars. Utal-
fige andre eksempler kunne anfores, fx. de mange eksempler på den forkortede form 
Helvit (for helviti), fx. uj Helvit, ut ceev Helvit. 

I verslinjerne »E fir vxer stum, sum Djovr um Vorild rekur / Men nu vi Viit at 
snakka eer oj trekur« savner vi (sikkert dikteret af metriske krav) både dativsendelsen 
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»-i« i Viit og »-i« i eer (»E ... eer«, alm. faerosk »eg eri«). -i er obligatorisk i 1. p. 
prxs.sg. af famOske verber med undtagelse af modalverberne (og vita). Dog optrxder 
der sporadisk i visesproget former som eg scer i stedet for eg siggi. Formen 1,00r i 1. og 
3. pers. (»gjera sum E bOOr« og »Tuj bOOr qvgirt sindigt knxe for honun nejja«) må 
opfattes som dansk lån, og det er ikke utwnkeligt, at også E ... eer skal forklares som 
danisme. 

Den slags forkortelser for at filfredsstille metrikkens krav rammer ikke kun b0j-
ningsendelser, men det sker også, at en stavelse, der horer med tu l stammen, skxres 
bort. Således anvendes den forkortede form Port (i Helvits Port) for portur (denne nor-
malform optrwder ellers tre gange lige i nxrheden, 2 og 4 linjer for og 3 linjer efter, 
men da passer den ind i rytmen). Også i udtrykket »Uj gjognum Mirk u Gruus« har vi 
en forkortet form af myrkur, hvor -ur også er en del af ordets stamme. 

På den anden side finder vi konstruktioner, hvor det ikke er »pladsmangel« der gor 
sig gx1dende, snarere tvwrtimod. Vi finder således linjen »Hann svevar Hxev u Lan-
dar«, hvor det grammatisk set deforme Landar i stedet for »land« (sg.) eller »lond« 
(pl.) synes at vxre valgt for at fylde ud. Og bedre bliver det ikke, når digteren, for at få 
det til at rime, i nwste linje skriver »U krydsar Bugt u Strandar« (hvor man ud fra et 
sprogrigtighedssynspunkt skulle forvente »strendur« eller evt. i ental »strond«). Det er 
nxrliggende at tamke sig, at der bag sådanne konstruktioner spoger danske former som 
»lande« og »strande«. 

At »elements får flertalsformen Elementir, behover ikke at tages som udtryk for 
forsog på udfyldning af versefoden med en ekstra stavelse. Tendensen tu l at tilfoje -ir 
som flertalsendelse i neutrum, iswr i fremmedord, er også kendt i fwrosk. Også innova-
tionen med r i flertal af neutrale ija-stammer har vi et eksempel på i Gotur-Stikjir 
'goturstykkie, mens Eepli (pl.) 'epli' er uden -r. Ifolge Hammershaimb (1854:286) får 
de neutrale zja-stammer »nordenfjords nu ahnindelig« -r i flerta1.8  

Genitiv som levende kasusfunktion er i fxrosk stort set opgivet for flere å'rhundreder 
siden, men de xldre genitivsformer findes bevaret i en del faste udtryk og selvfolgelig i 
sammenswtninger. Vor tekst har mange eksempler, hvor digteren forsoger sig med 
forskellige slags genitivskonstruktioner. Der råder dog stor usildcerhed. Stort set 
prxges brugen af mere eller mindre korrekte »citaten< af xldre sprogbrug (isaer kvad-
sproget), analogiske konstruktioner og fri overforelse af danske konstruktioner fil 
fxrosk. 

Når han »rammer rigtigt«, som fx. i Lujvsins Boukun og Ljovsins Ojngjil, kan vi 
vist godt tale om citater fra xldre sprogbrug. De er så udgangspunkt for analogiske 
konstruktioner som Aandirs Sindafadl, nujdgju Dceears Stundar, Tu Ajnglars ~ing, 
Verdins Sind, Sindins Afkoom, Sindsins LO0n, Soulins Ojngjil, Soulins Fyrste, Djevlars 
Helvit, VOrilds Drotning, Verins Frua osv. Men forbilledet for konstruktioneme synes i 

8  Om de neutrale an-stammer bruger Hammershaimb i samme vxrk denne formulering: »Istedenfor 
eygu bruges nu overalt i Strömodialekten og tildels også på Norderoeme eygur, hjörrur.« Og når Ham-
mershaimb taler om »Strömodialekten,« så inkluderer han i den »Vågo samt en del af Ostero« 
(1854:236). 
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de fleste ti1fx1de at vxre danske formuleringer direkte overfort tu fxrosk og med tilfo-
jelse af postpositionen -s som klitisk element. 

Af sammensxtninger, hvor s indsxttes som fugeformativ, uanset hvilken geni-
tivsendelsen ordet ville have haft på xldre sprogtrin (og har i skolegrammatikken) kan 
eksempelvis nxvnes: Avgrunds Galv, Kundskmebs Trcee, Ondskceeps Tonkun. 

Side om side med sammensxtningerne med Helvits som forste led (fx. Helvits Port) 
finder vi mange eksempler uden -s: Helvit Vevur, Helvit Kon gur osv. Også dette leder 
tanken hen på dansk praksis. 

Vor tekst er et i flere henseender interessant sprogligt dokument. Ikke bare fordi vi her 
er så heldige at have en tekst fra digterens egen hånd. Men i de to digtervxrker i dette 
håndskrift, sammen med tre nydigtede ballader i digterens andet håndskrift i Landsbib-
lioteket, har vi en kxrkommen lejlighed til at studere en fxrosk dialekt, der forresten 
ikke er sxrlig veldokumenteret iovrigt fra denne kvadenes optegnelsesperiode. Des-
uden frembyder den her omtalte tekst interessante muligheder for andre sproglige 
undersogelser, fordi den reprxsenterer et djxrvt forsog på at tage fwrosk i anvendelse 
som digtersprog i en genre, hvor der ikke fandtes nogen levende tradition, og for man 
gennem den senere sprogrejsning havde nået at udstikke linjerne for, hvad man ville 
opfatte som akceptabelt sprog. Med den nationale sprogrejsning har man fået skabt et 
nyt ideal for litterzert fxrosk sprog, og man kan så spOrge, om en sprogform der ligner 
den i vor tekst, ikke lxngere findes. Svaret er både—og. 

Hvad ordforrådet angår, kan stort set alt hvad vor tekst indeholder, genfindes i 
fxrosk talesprog. Det er i den forbindelse tilstrxkkeligt at henvise til Lockwood's ofte 
citerede udtalelse: »It is hardly an exaggeration to say any Danish verb, noun, adjec-
tive, even adverbs and prepositions, could be heard in spoken Faroese in the Faroes« 
(1950:106). Og dette leksikalske stof, ifort en syntaktisk og morfologisk dragt der min-
der om vor teksts, har ikke vret usxdvanligt i religios sprogbrug i vort å'rhundrede, 
isxr blandt lxgprzedikanter fra tiden for man fik Bibelen på fxrosk, og i en vis 
udstrzekning også senere. Det er dette sprog, som forfatteren Hein Brn parodierer i sin 
roman Fe5gar å fer5 fra 1940, hvor han lader Klåvus tale på denne måde. 

For jeg etter punktum, kan jeg også lige nxvne digtet eller sangen »Sang til Hjern-
met«, som en fxring, der som ung udvandrede til Australien, digtede i 1915 og lod 
trykke i Dimmalxtting i 1921, nr. 93. Dette digt er således blevet til, efter at man havde 
knxsat det nye litterxre stilideal, men på grund af udlzendigheden har digteren ikke 
havt lejlighed til at tilegne sig dette nye ideal, og han kan dermed på en måde siges at 
have viderefort vort digts stil ind i vort århundrede. 

Jeg citerede, hvad Matras mente om sproget og de digteriske kvaliteter i PL. Det har 
ikke vret min hensigt her at tage stilling til digtets litterxre kvaliteter. Men når det 
også i litterxr henseende bedommes lidt negativt, så har man en fomemmelse af, at det 
just skyldes den omstxndighed, at man ikke er tilfreds med sprogformen. Og man 
kunne så stille det sporgsmål, om det er retfxrdigt mod digteren at domme hans sprog-
form ud fra et sprogligt og stilistisk ideal, som ikke eksisterede på hans tid. 
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Dialekternas begreppsvärld 
Av Gun Widmark, Uppsala 

Dialekterna erbjuder naturligtvis ett outtömligt stoff för forskning men de kunskaper 
som hittills kommit i dagen är ojämnt fördelade. Om det dialektala språkets formella 
sida, uttryckssidan, vet vi åtskilligt — bortsett från syntaxen där forskningen har häm-
mats genom brist på sammanhängande texter. Om dess innehållssida vet vi långt mind-
re, även om på senare tid en del semantiska undersökningar har kommit fram. Det 
relativa ointresse som dialektologer har visat semantiken kan delvis ses som en följd av 
att lingvistiken över huvud taget har varit rätt obenägen att ge sig in på det semantiska 
fältet. Naturligtvis har det för en historiskt inriktad dialektologi varit lättare att få ett 
grepp om fonologi och morfologi än om de undflyende betydelserna men dialektologer 
kan inte gärna slå sig till ro med att endast konstatera detta faktum. 

En högst konkret semantisk försummelse är att man i arkiven oftast saknar precisa 
och fylliga översättningar till dialektorden. De betydelsebeskrivningar som vi där 
möter är inte sällan tunna, kan utgöras av ett enda riksspråksord. Om backe översätts 
med 'höjd' och höjd översätts med 'backe' — för att ta ett från Staffan Nyström lånat 
exempel — så ger oss ju översättningarna bara en mycket grov beskrivning. Man miss-
tänker att de egentligen endast är avsedda att vara till hjälp när vi identifierar ordet. 
Många upptecknare har säkert vetat om att dialektorden ofta är mättade på betydelse 
men skrinlagt alla tankar på att förmedla den, till stor del därför att uppgiften är svår, 
tids- och utrymmeskrävande men nog också därför att arkiven inte förefallit tillräckligt 
angelägna om att få sådana uppgifter. 

Ointresse för semantik är i grund och botten ett ointresse för människor. Det djupast 
liggande skälet till att man ger sig in i dialektal semantik är — tycker jag — att man via 
den kan förvänta sig att finna speglingar av en dialektal tankevärld. Visserligen är det 
något omstritt i vilken utsträckning språket utgör en nyckel till vår värld men ingen lär 
bestrida att det på något sätt är en spegling av den kultur som det formats i. Vi bör kan-
ske inte av Hopiindianernas brist på beteckningar för tid — för att ta ett känt exempel — 
dra den slutsatsen att de inte är medvetna om tiden. Troligt är väl ändå att tiden spelar 
liten roll i deras kultur och sådana upptäckter är väl väsentliga nog. Dialekttalande i 
Norden kan förstås förväntas ha för oss mindre aparta kulturella drag men man har all 
anledning att tro att den värld som man kan vaska fram ur dialekterna skiljer sig rätt 
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mycket från den standardspråldiga. Varje översättare vet att också närbesläktade språk 
kan skilja sig avsevärt i sina begreppsvärldar. 

När dialektintresset på allvar blommade upp under 1800-talet så var det ju också 
hela den folkliga kulturen som man ville lyfta fram. En av de svenska förgrundsgestal-
terna i sammanhanget, Gabriel Djurklou, säger uttryckligen att dialekterna är viktiga 
genom att de ger kunskaper om allmogens begrepp, »den form hvamti allmogens tan-
kar och föreställningar framträda», se Lars Sellbergs avhandling om Djurklou (s. 115). 
Man kan där också följa hur en mera vetenskaplig inställning till dialekterna kom att 
knytas till uttalsvariationen och därmed körde över ett mera lekmannamässigt men 
genuint och högst påtagligt intresse för den speciella dialektkulturen. I den utveck-
lingen tappades intresset för dess begrepp mer och mer bort. 

Man kan tycka att dialektologerna själva som ju så ofta har haft en mycket nära 
kontakt med sitt forskningsområde borde ha varit på sin vakt mot en sådan insnörpning 
av uppgiften. Troligen var de med sin bakgrund föga observanta på utvecklingen. 
Ordens betydelser hade de ju i stor utsträckning levande för sig och de kunde alltså 
utan svårighet själva fylla ut en tunn betydelsebeskrivning. Det är kanske först i våra 
dagar som problemet har blivit riktigt synligt och därmed akut. Om vi gör tankeexperi-
mentet att vi skulle försöka återskapa en dialektal värld uteslutande med hjälp av de 
översättningar som vi möter i de arkiverade samlingarna, så skulle vi säkert slås av hur 
magert resultatet skulle bli. Något bör göras innan alla dialektologer befinner sig i den 
situationen. 

Det är alltså ett gammalt men lite glömt intresse för begreppen som dialektologin 
på något sätt borde ta upp och försöka vidareutveckla. Det spännande målet är att syn-
liggöra den vanliga människans värld, i en ofta försvunnen eller försvinnande kultur. 
Historisk vetenskap har ju rört sig i den riktningen. Det gäller också dialektologins sys-
tervetenskap etnologi. Antagligen sitter även dialektologer på en myckenhet oupptäckt 
kunskap som kan befrukta annan humanistisk forskning. 

Naturligtvis är dialektal semantik inget oproblematiskt forskningsfält. Bl.a. måste 
vi räkna med att gammalt och nytt kan leva sida vid sida i språket eftersom detta 
genom sin trögrörlighet kan bevara för länge sedan försvunna förhållanden. Hur långt 
semantiska studier leder oss kan därför vara osäkert men att de skulle fördjupa våra 
kunskaper om allmogevärlden betvivlar nog ingen. Egentligen skulle man vilja ha 
någon sorts mera långsiktig planering av hur positionerna kan flyttas fram. Kanske 
behöver vi i första hand mera tentativa beskrivningar som hjälper oss att sedan gå 
vidare till mera djupgående punktundersökningar. 

Som en startpunkt för sådana undersökningar tycker jag Peter Skautrups Et Hard-
sysselmål kan tjäna. Det är en alldeles osofistikerad framställning men författaren för-
söker verkligen beskriva en dialekt från innehållssidan. På åtskilliga sätt kan arbetet ses 
som ett efterföljansvärt föredöme. Det är en djupundersökning av ett begränsat område 
som författaren själv kan se inifrån. Han har själv växt upp med dialekten och har som 
huvudinformant sin tydligen ytterst dialektkunniga mor. Materialet samlas in genom en 
systematisk inventering av olika begreppsområden. Gammalt och nytt i ordförrådet 
observeras. Vi får alltså klart för oss på vilka punkter dialektens termer har börjat ge 



Dialekternas begreppsvärld 327 

vika för riksspråkets men också om sådana fall där rilcsspråksordet aldrig används. 
Vissa begreppsområden konstateras vara rikare än i riksspråket, vid andra kan förhål-
landet vara omvänt. Beskrivningen kryper ibland så nära allmogevärlden att den nästan 
återskapas som då en redogörelse för känslobeteckningar leder in i de ganska återhåll-
samma interjektionerna och vidare till en redogörelse för det oftast också mycket 
behärskade kroppsspråket (5:117). 

Et Hardsysselmål citeras rätt sällan, förefaller det mig. Åtminstone är det fallet i 
Sverige. Det brukar vara ett tecken på att ett verk egentligen inte har fått några efterföl-
jare, vilket i sin tur beror på att det inte har uppfattats som tillräckligt intressant. För-
klaringen till det förströdda intresset är i detta fall kanske återigen att svenska 
dialektologer ofta har en så djup egen kunskap om dialekterna att de inte riktigt ser 
poängerna i Skautrups framställning. De är med andra ord hemmablinda. Skautrups 
storhet ligger nog till stor del i att han på en gång hade både insyn och utsyn. För den 
stora hop av lingvister och andra som aldrig har kommit nära en dialekt är det naturligt-
vis inte alls så att dialektvärlden är bekant. 

Egentligen är det rätt anmärkningsvärt att vi i Sverige saknar ordentliga beskriv-
ningar av det dialektala ordförrådets karaktär av den typ som Skautrup ger. Det är en 
vit fläck som det fortfarande borde vara möjligt att någorlunda väl fylla ut. En översikt 
av sådant slag kan väl visserligen bara åstadkommas av den som har en egen djup för-
trogenhet med dialekten och också har tillgång till goda informanter men en del sådana 
personer finns det säkert fortfarande. Möjligen är det så att Skautrups beskrivning i rätt 
hög grad mutatis mutandis kan gälla även för andra nordiska dialekter men med flera 
granskare skulle säkert perspektiven vidgas och beskrivningarna därigenom bli mera 
mångfasetterade. 

Det skulle sannolikt också gå att göra flera generaliseringar i materialet än dem 
Skautrup har gjort. Han arbetar ju inte utifrån några teoretiska modeller utan försöker 
helt enkelt beta av ordförrådet område för område. Till stor del känner en svensk igen 
indelningarna från ULMA:s frågelistor. Här finns det alltså ett redan insamlat material 
som också i viss utsträckning har beskrivits. Vad det rör sig om är ofta det man skulle 
kunna kalla dialekternas fackspråk, termer för åkerbruk, spinning etc., allt det som 
bondesamhället behövde för att fullfölja de nödvändiga sysslorna. Det borde vara en 
tacksam arbetsuppgift att beskriva dessa termer just i deras egenskap av fackspråk. 
Som ett efterföljansvärt försök i den riktningen kan man se Kristina Nikulas avhand-
ling om dialektal väderleksterminologi. 

Allmogekulturen hade givetvis ibland på sina fackområden termbanker som i sin 
utförlighet kan mäta sig med Tekniska nomenklaturcentralens. Skillnaderna bör samti-
digt vara påtagliga. Det ordförråd som TNC redovisar är med stor sannolikhet mera 
präglat av systematisk planering medan allmogespråkets troligtvis är mera naturvuxet. 
Frågor som man kan ställa till materialet är t.ex.: Hur långt är det naturvuxna allmoge-
fackspråket systematiskt? Hur långt har man tytt sig till det egna ordförrådet med dess 
möjligheter till nybildning och i vilken utsträckning har man gått till riksspråket? 
Under vilka villkor var dialekterna i stort sett självbärande i sina fackspråk och vilka 
var villkoren för att riksspråket skulle tränga in? 
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Vad jag har kallat för dialektala fackspråk kan ju ofta beskrivas som ovanligt rikt 
differentierade begreppsvärldar. En viktig infallsvinkel i studiet av dialekterna borde 
just vara ordförrådets täthetsgrad inom olika områden. Skautrup jämför som framgått 
ofta differentieringen i ett dialektalt fält med motsvarande riksspråkliga och kan kon-
statera att det dialektala fältet kan vara både finare och grövre än riksspråkets. Vissa 
begrepp förefaller att vara kraftigt överrepresenterade i dialekterna med en ytterst rik 
semantik. Skautrup kan t.ex. peka på hur rikt försedd hans dialekt är med verb som 
beskriver hur man rör sig (4:68). Det finns också många ord som betecknar hörselför-
nimmelser (4:50). Bondens öra är fint, konstaterar han. I den stilla värld som han lever 
i har hörseln skärpts. 

Ett vanligt specialfall av ordtäthet är då ett och samma begrepp uttrycks genom ett 
stort antal synonymer. För t.ex. begreppet 'flicka' har ju inte minst slangspråket många 
benämningar. Det finns säkert åtskilliga företeelser där synonymerna hopar sig, bero- 
ende på att man har en starkt emotionell inställning till företeelsen i fråga och känner 
sig manad att ge uttryck för den genom ideliga nybildningar. Hur beskriver t.ex. dialek- 
terna människor? Mitt intryck är att det för lata, smutsiga kvinnor finns många synony- 
mer. Finns det mönster i den synonymiken? Är inte de positiva benämningarna 
betydligt färre? Är de också uppbyggda på annat sätt? Vad kommer fram om man på 
samma sätt undersöker benämningar på män? Är man möjligen där generösare med 
positiva benämningar? Margareta Svahn kunde i sitt föredrag under konferensen visa 
att frågor av detta slag kan blottlägga bondesamhällets värderingar. 

Med sådana undersökningar i vår hand bör vi också kunna säga något om var det 
dialektala språket har sina styrkor och svagheter. Troligen bekräftas Skautrups iaktta- 
gelse att det dialektala ordförrådet är ovanligt rikt på karaktäriserande benämningar av 
olika slag. Det visar en stor förmåga till observans på komiska egenheter hos männis-
kor. När Djurklou ville lyfta fram den folkliga kulturens värde nämner han just folk-
språkens humor. Med vilka medel har ordförrådet lyft fram den humorn? Är det genom 
överdrift eller underdrift? Hur utnyttjar man i det avseendet bildspråket? 

Mest svåråtkomlig i dialekternas begreppsvärld är säkert den kognitiva, sakligt 
intellektuella kategoriseringen. Här är alltså uppteckningarna magra och lämnar ofta 
forskaren i sticket. Det blir därför nödvändigt att på egen hand skaffa fram precisare 
upplysningar. De svårigheter som då möter forskaren diskuteras i ett par rätt nya 
avhandlingar av Staffan Nyström och Staffan Wiklund som båda har försökt ge mera 
tillfredsställande beskrivningar av terrängord. De grundbegrepp som tas upp är 'höjd' 
och 'sluttning', resp. 'våtmark' och hur de olika orden för dessa begrepp skiljer sig åt 
semantiskt inom ett begränsat område. 

Själva informantutfrågningen spelar en stor roll i dessa undersökningar. Nyström 
och Wiklund har slitit med den uppgiften och också visat upp att man kan komma 
betydligt djupare med en semantisk undersökning ute i fältet än med arkivens pappers-
lappar. Ändå är det väl med en viss förtvivlan som en dialektolog tvingas konstatera att 
resultatet av slitet är försvinnande litet i förhållande till de stora behov som måste fin-
nas. 
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Den allt överskuggande fråga som undersökningarna väcker är därför framför allt 
praktisk. Hur skall arkiven bära sig åt för att komplettera dialektorden med någorlunda 
rättvisande semantiska beskrivningar? Uppgiften är givetvis helt omöjlig att fullfölja så 
frågan reduceras raskt till om vi kan skaffa oss åtminstone representativa glimtar av 
denna dialektvärld. Inte ens för den uppgiften räcker dialektarkivens personal särskilt 
långt. Såtillvida är ändå Nyströms och Wiklunds undersökningar hoppingivande som 
de visar att det fortfarande i Sverige går att få fram informanter som vet något om dia-
lektal semantik. Frågan är hur man skall kunna utnyttja den tillgången. 

Det har föresvävat mig att man i varje fall kunde komma en bit på väg genom att 
vända sig till hembygdsföreningar och andra sammanslutningar med intresse för våra 
rötter. Där finns säkert en hel del dialektkunskap lagrad som kanske inte är så värdefull 
i fråga om sådant som arkiven har uppmärksammat sedan gammalt men fortfarande har 
mycket att ge just i fråga om semantiken. I stället för att svara på direkta frågor från en 
upptecknare/forskare kunde informanterna kanske ha en gemensam diskussion om 
utvalda ords betydelser. Antagligen redovisar de sina resultat bäst i form av inspelade 
band där man kan följa deras diskussioner. Att resultaten inte alltid blir entydiga, kan 
förstås inte undgås. Ordens innebörd kan ha individuella variationer. 

Det underlättar säkert redan insamlingsarbetet om man arbetar med någon seman-
tisk teori i bakhuvudet men troligen bör man ha klart för sig att den kanske inte räcker 
ända fram. Huvudsaken förefaller mig vara att man befriar sig från sin egen ofta rätt 
omedvetna kategorisering av olika företeelser och alltså inser att en översättning av ett 
dialektalt ord med ett riksspråkligt alltid löper risk att inringa en för vid eller för trång, 
i värsta fall en helt missvisande innebörd av dialektordet. 

Ett numera rätt gammalt sätt att närma sig semantiken är att göra en analys av ett 
semantiskt fält, ett sådant som framför allt har Trier som upphovsman. Bakom Trier 
skymtar man andra, väl framför allt Saussure med hans uppfattning att det i språket är 
skillnaderna, gränserna, som är viktiga, inte något innehåll i sig. Betydelsen hos ett ord 
kommer vi alltså inte åt genom att behandla det som en isolerad enhet utan genom att 
se hur det är avgränsat gentemot andra närliggande ord. Det sättet att se tvingar således 
forskaren att närma sig betydelsen på ett förutsättningslöst sätt och borde alltså vara 
rekommendabelt. Samtidigt är det ibland inte utan vidare användbart. 

I en recension av Nyströms avhandling har Jan Paul Strid konstaterat att författaren 
där visat upp hur de betydelsefält som han har analyserat inte stämmer med principerna 
för Triers ordfältsteori. »I själva verket är avhandlingen en torped riktad mot denna 
analysmodell. Det är bara besynnerligt att han kunnat motstå frestelsen att trycka av», 
säger han avslutningsvis. Om Strid här menar att fältteorin i alla avseenden är oanvänd-
bar så har han säkert fel. Det räcker att på den punkten hänvisa till Kristina Nikulas 
avhandling om dialektal väderleksterminologi där ordfältsteorin utnyttjas med fram-
gång. Där diskuteras också teorins begränsningar och författaren ansluter sig till en lite 
svagare version av teorin som nöjer sig med att i ett fält söka de systematiska mönstren. 

Teorin är nog alltså användbar men inte hur som helst. Det går kanske att föra ett 
suntförnuftsresonemang kring den. Det verkar inte särskilt troligt att dialekternas ord-
förråd genomgående är så logiskt till sin uppbyggnad att det alltid kan inordnas i 
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snyggt uppdelade fält. En sådan systematik kräver genomtänkta planerande strategier 
av nomenldaturtyp som vi nog aldrig har i ett vardagsspråk, rätt hafsigt tillkommet som 
det är. Men det utesluter inte att delar av ordförrådet kan ha karaktär av ett ganska strikt 
ordnat fält. I sådana fall blir analysen inte bara ett hjälpmedel för beskrivningen. Den 
kan också blottlägga orsakssammanhang. 

Skautrup konstaterar apropå rörelseverben att de blir många därför att rörelse-
mönstren faktiskt är olika. De avtecknar sig alltså tydligt i vår perception. Troligen gäl-
ler ändå för betydelser detsamma som för uttal att vi mycket väl klarar att göra 
distinktioner även i fråga om små skillnader försåvitt dessa på något sätt är viktiga. Om 
man inte strikt skiljer mellan stup och stalp — se Nyströms avhandling — skulle det 
alltså bero på att skillnaden inte är särskilt betydelsefull. Det är däremot åtminstone i 
vissa miljöer viktigt att man kan skilja mellan olikas sorters nederbörd, t.ex. dugga, 
regna och hällregna, liksom förstås snöa med sina underavdelningar, se Nikulas 
avhandling. 

Det är sådana viktiga skillnader som man skall vara uppmärksam på och försöka se 
bakgrunden till. Att tall betyder 'ungtall' och fura betecknar det fullvuxna trädet får 
mening först när man inser att beteckningarna reflekterar olika sätt att se på träd — se 
Fries 1992. Snarast hör orden hemma i olika fält, ett som betecknar växande träd och 
ett annat som ser träden som material av större och mindre användbarhet — det överord-
nade begreppet blir alltså då virket. Den analysen för oss närmare en syn på världen 
som inte alls är vår egen. När vi väl har fått den världen blottlagd kan vi börja leta efter 
andra kategoriseringar av liknande typ. Analysen ger oss vidare en pusselbit som kan 
vara användbar också i etymologiska resonemang. Fura brukar uppfattas som samhö-
rigt med latinets Quercus 'ek'. I vår egen föreställningsvärld rör det sig om mycket 
olika träd men en begreppsmässig överlappning blir rimlig om vi utgår från att det är 
användbarheten som virke som en gång har stått i förgrunden vid kategoriseringen. 
Därmed kan de artegenskaper ha suddats ut som vii vår tid har svårt att bortse från. 

Indelningen i semantiska fält kan nog alltså vara en värdefull modell i forskningen 
men de etableras inte bara genom att man plockar ihop ord med likartade betydelser. 
Det kan ibland vara nödvändigt att söka efter de grundläggande principerna för katego-
riseringen. Även den verklighet som vi till synes delar med andra kan struktureras på 
ett för oss främmande sätt. 
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Synen på dialekt i 1994 års 
finländska läroplan 
Av Barbro Wiik, Vasa 

Hösten 1994 trädde en ny läroplan i kraft i den finländska skolan. Medan läroplanen 
utarbetades hade jag möjlighet att bekanta mig med olika versioner av de avsnitt som 
behandlade modersmålsämnet (svenskämnet i finlandssvenska skolor), och jag tyckte 
att den språksyn som förmedlades kunde presenteras och diskuteras bland dialektolo-
ger. När jag förberedde mitt inlägg vid dialektologkonferensen märkte jag att det blev 
många tankar kring dialektologemas möjligheter att bidra till att modersmålsämnet blir 
så mångsidigt som möjligt. 

Min egentliga forskningsuppgift är att beskriva de moderna österbottniska dialek-
terna, och i samband med detta arbete har jag fascinerats av variationsrikedomen och 
stabiliteten i den genuina dialekten, de unga informantemas språksociologiska intui-
tion, språkliga anpassningsförmåga och starka känsla för dialekten. Jag kan inte för-
vänta mig att alla skall se skönheten i dialektala strukturer, men jag unnar varje 
dialekttalande att få ut mera av sin språkkännedom. 

1. Den språldiga heterogeniteten 
Modersmålsämnet engagerar finlandssvenskarna. Det är många röster som vill göra sig 
hörda, och intressena kan vara motstridiga. 

I den finlandssvenska skolan finns elever med skiftande språklig bakgrund (se t.ex. 
Bruna 1983). Var fjärde elev kommer från tvåspråkiga — eller i en del fall från helt 
finska — hem, och kunskaperna i svenska varierar mycket. Finlandssvenskarna har med 
viss framgång försökt få tvåspråkiga familjer att välja svensk skola för sin barn, och 
detta ställer speciella krav på modersmålsundervisningen. 

Närmare hälften av de finlandssvenska eleverna har dialekt som modersmål, och 
även här kan konstateras att de språkliga förutsättningarna varierar, beroende på kon-
takterna med standardspråket, hur djup dialekten är osv. Det skall för tydlighetens skull 
nämnas att det råder ett slags konsensus om att det i finlandssvenska skolor talas stan-
dardsvenska av lärarna; målsättningen är också att eleverna skall få lära sig standard-
svenska i skolan. 
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Oberoende av vilket eller vilka hemspråk (eller språkliga varieteter) barnen har kan 
de förstås ha dåliga språkliga förutsättningar; de har inte haft förmåga och/eller tillfälle 
att använda, öva upp sin språkförmåga. Det är givetvis svårt att se vilket slags stöd 
olika barn kan behöva, då förutsättningarna varierar så mycket. Det kan finnas flera 
orsaker till att elever får s.k. skolspråkssvå'rigeter. 

Den språkliga situationen i skolorna varierar mycket från region till region. I vissa 
klasser kan långt mer än hälften av eleverna komma från tvåspråkiga hem, och i sådana 
klasser kan det förekomma elever från helt finska hem. Detta gäller skolor i Helsing-
forstrakten, i gränstrakter mot det finska Finland och på de s.k. språköarna inne i lan-
det. 

I andra klasser råder helt andra förhållanden: i skolor på den österbottniska lands-
bygden kan närmare 100 % av eleverna vara dialekttalande. I en undersökning som 
gjorts vid den finlandssvenska lärarutbildningsenheten i Vasa (Silvander & Söderholm 
1993) ges några talande exempel: En lärare med 32 års lärarerfarenhet har stött på 
summa tre standardspråkstalande elever, en annan lärare med 18 års erfarenhet har inte 
haft en enda standardspråkstalande elev. Man kan förstå att eleverna i en så starkt dia-
lektdominerad miljö sällan får tillfälle att öva standardsvenska i naturliga samman-
hang. I samma undersökning ges exempel på lärare i Åboland som under en lång 
karriär aldrig haft dialekttalande elever. Lärarutbildningen anpassas numera efter detta: 
de nyutexaminerade lärarna skall ha beredskap att undervisa i de mest skiftande språk-
liga miljöer. 

2. Språksynen i grundskolornas läroplaner från 1970 till 1994 
När grundskolan gradvis infördes kring 1970 var tankarna på decentralisering långt 
borta. Alla skulle ha likadana möjligheter till utbildning, och alla skulle, inte minst med 
demokratiska motiveringar, klara av ett standardspråk; i den första läroplanen för 
grundskolan (Grundskolans läroplanskommitt6 betänkande II, 1970:31) talas om att 
dialektala och personliga egendomligheter bortarbetas — under årskurs tre! Utanför de 
kompakta dialektområdena var det svårt att vara dialekttalande. Den dialekttalande 
hade två möjligheter: att tiga eller att lära sig standardsvenska. 

Vi vet förstås inte hur det såg ut i de enskilda grundskolorna; den s.k. dolda läropla-
nen bestämmer mycket om skolornas faktiska arbete. De officiella läroplanerna kan 
alltså ha en rätt liten betydelse. 

Det är inte möjligt att i detalj gå in på vad som hänt på 20 år från 70-tal till 90-tal. 
Viktigt är i alla fall att man började peka på den varierande språksituationen i finlands-
svenska skolor. Debatten kom att kretsa kring skolans svårigheter att ge varje elev ett 
välfungerande språk. 

En hel del dialekttalande som i likhet med mig studerade svenska i Åbo blev enga-
gerade i dialektfrågan, tack vare professor Bengt Loman, som var en av de viktiga 
påverkarna i debatten. Vi upplevde dock ett stort ointresse från »etablissemangets» 
sida. De som inte var intresserade av att ta itu med problemet tog till gamla argument: 
Dialekten dör ändå ut (just detta argument får jag anledning att återkomma till); barn 



Synen på dialekt i 1994 års finländska läroplan 335 

lär sig standardsvenska om de vill; dialekter behöver man inte bry sig om, satsa hellre 
på att hjälpa tvåspråkiga elever. Missuppfattningar av olika slag florerade, till exempel 
i fråga om läsinlärning på dialektens grund. Men det rörde på sig. 

På äkta finlandssvenskt mana blev det alltså häftiga diskussioner, och redan grund-
skolans läroplan från 1985 tar upp den språkliga heterogeniteten; man talar om respekt 
för elevernas hemspråk, men man betonar att skolans språk är standardsvenska. Riktigt 
hur man skall göra för att visa denna respekt förblir oklart. Man får i varje fall inget 
intryck av att dialekten kan beredas någon plats i modersmålsundervisningen. 

Läroplanen från år 1985 är ett omfattande dokument på sammanlagt c. 400 sidor, 
varav 15 ägnas åt modersmålet, och man ger detaljerade uppgifter om undervisningens 
innehåll årskurs för årskurs. Läroplanen 1994 har bantats ner åtskilligt: den är på 112 
sidor, 6 sidor ägnas åt modersmålet, och indelningen gäller nybörjarstadiet, lågstadiet 
(åk 3-6) och högstadiet (åk 7-9). Det kan tilläggas att läroplanen gäller för hela Fin-
land men att modersmålsämnet beskrivits separat för olika språkgrupper (finska, 
svenska, samiska). 

En del lärare har ställt sig frågande till den nya läroplanen: Varför detta när vi har en 
läroplan som fungerar? Svaren formuleras i läroplanen, där man vill beakta 

vetenskapens och teknologins utveckling 
samhällsutvecklingen 
behovet av decentralisering (ökat lokalt ansvar) och möjlighet till profilering av det 

finlandssvenska 
eleverna som individer 
vikten av ämnesintegrering, temaområden 
en ny kunskapssyn: förmåga att skaffa ny kunskap i ett föränderligt samhälle. 

En intressant samhällelig utveckling tas upp av en av läroplansutformarna, Erik Geber, 
i boken Finlandssvenskt i skolan (1994). Han konstaterar nämligen att dialekterna på 
den finlandssvenska landsbygden inte försvagas just alls, vilket betyder att 70-talets 
argument om en snar dialektdöd inte håller 1994. 

Det ökade lokala ansvaret innebär att varje kommun gör upp en lokal läroplan, vil-
ket i flera skolor lett till att man befäst gällande praxis: den dolda läroplanen har blivit 
synligare genom att en lokal läroplan införts. Det återstår att se hur man under de när-
maste åren utvecklar det lokala läroplansarbetet. 

3. 1990-talets modersmålsundervisning 
»Syftet med modersmålsundervisningen är att eleverna skall få språklig säkerhet så att 
de vågar, vill och kan uttrycka sig naturligt och frimodigt i tal och skrift.» Genom 
denna formulering har man i 1994 års läroplan bland annat kanske försökt råda bot på 
det svårförklarade och ofta diskuterade problemet att eleverna går talande in i skolan 
och tysta ut ur skolan (Hansa' 1988:242, jfr även Hansa' 1991). Vidare talas det om 
nyanserad språkkännedom, insikter i svenska språkets rikedom, uppbyggnad och 
utveckling, en variationsrik och naturlig användning av,  språket, och det svenska stan- 
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dardsprå'ket som ett naturligt uttrycksmedel för eleverna. Både dialekt och standard-
språk får plats i modersmålsundervisningen, enligt min läsning. Man får alltså komma 
till skolan och med stöd av läroplanen beställa en lagom portion av detta goda. 

3.1. Dialekt och standardspråk i nybörjarundervisningen 

Enligt läroplanen skall mani nybörjarundervisningen tillse att eleverna 
... i en trygg och tillitsfull atmosfär vågar och vill använda språket i alla dess funktio-
ner 
... i samband med läsning och skrivning gör iakttagelser om ... språkets variation 
... tar del av [...] bamkultur [...] som ger dem upplevelser och vidgar deras erfarenhets-
värld samt grundlägger deras språkliga och kulturella identitet. 

I avsnittet om nybörjarundervisning nämner man ej tvåspråkighet och dialekt; man 
talar om språkets variation, men detta kan ju betyda vad som helst. Man kan nog upp-
fatta det som en brist att man inte specificerat sig desto mera. Anpassningen till skol-
språket beskrivs inte: Hur skall lärarens språk se ut? Skall man uppmuntra dem att 
använda standardspråk? Skall man diskutera dialektord? Hur gör man i en språkligt 
heterogen klass? Hur går läsinlärningen till, när man tillämpar LTG-metoden 
(LTG=läsning på talets grund)? I varje fall ger ju läroplanen den dialektintresserade 
läraren möjligheter att lära eleverna att iaktta språket i omgivningen. Jag är inte heller 
säker på att till exempel en dialekttalande sjuåring saknar språklig identitet och att en 
sådan måste grundläggas. 

3.2. Årskurserna tre till sex 

Under årskurserna tre till sex skall eleverna lära sig att 
... uttrycka sig naturligt, begripligt och med en språkform som lämpar sig för den aktu-
ella situationen 
... göra iakttagelser om språkbruk i olika sammanhang och om varierande språkan-
vändning. 

Man talar också här om att utveckla elevernas språkliga och kulturella identitet. Jag 
tycker att man här antyder att standardspråksanvändning uppmuntras utan att avkrävas, 
medan tydliga krav var formulerade i den första läroplanen för grundskolan. Vidare kan 
man tolka formuleringen så att dialekten är en resurs — för identitetsbygget och för en 
utvidgad språkkännedom. 

3.3. Högstadiet 

På högstadiet betonas standardspråket mera. Det är viktigt att de dialekttalande eleverna 
»också får tillgång till standardspråket som en naturlig uttrycksform i tal och skrift». 
Eleverna »vidgar sin kännedom om språkets variationsrikedom», och även på hög-
stadiet gäller det att »vidareutveckla elevernas språkliga och kulturella identitet». 
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Attityder till språklig variation 
Jag anser att läroplanen uttrycker en för finlandssvenska förhållanden generös attityd 
gentemot språklig variation. Man har försökt formulera sig så värderingsfritt som möj-
ligt och undvikit de tidvis och för många laddade termerna högsvenska och högspråk, 
vårdat och ovårdat, högt och lågt. Man har i stället använt standardsvenska och i ett 
fall riksspråk. 

Dock finner man mindre lämpliga formuleringar, utanför modersmålstexten visser-
ligen, till exempel: 
... fördjupar och nyanserar sitt ordförråd på olika ämnesområden och lär sig skilja 
vårdslöst tal (eventuellt slang och dialekt) från vårdad normalfinska i tal och skrift. 

Det här avsnittet handlar om finska språket som läroämne i svenska skolor, närmare 
bestämt den modersmålsimiktade finska som är läroämne för tvåspråkiga elever, men 
man måste fråga sig om det verkligen är rätt att definiera dialekt och slang som vårds-
löst tal i en modern läroplan. Jag vill kalla detta en vårdslös formulering. 

Dialektkunskap 
läroplanen betonas respekten för dialekterna, men man diskuterar inte dialektens plats 

i modersmålsundervisningen, till exempel vad finlandssvenska grundskoleelever skall 
lära sig om finlandssvenska dialekter. På lågstadiet finns många tillfällen att anknyta 
till dialekten i flera skolämnen. Även om timantalet i modersmålet är lågt på högsta-
diet, cirka två timmar per vecka, borde det finnas plats för dialektkunskap, inte minst 
med tanke på dialektens betydelse för identiteten. Tillgång till två varieteter av det 
svenska språket ger också fördjupad språkkännedom. 

På finlandssvenskt håll finns det inte så mycket material som behandlar dialekterna 
på en nivå som passar för skolelever. Också från lärarutbildningshåll har Material efter-
lysts. När detta skrivs är Utbildningsstyrelsens modersmålsbok under tryckning. Med 
anledning av den nya läroplanen har även boken Finlandssvenskt i skolan utkommit. 
Den språkliga identiteten tas upp i en artikel, men av bokens 101 »Praktiska tips att 
stärka den finlandssvenska identiteten» gäller bara ett dialekten, medan dialekten tang-
eras i ett fåtal andra. Det kan bland lärarna finnas en viss rädsla för att behandla dialek-
terna för dialekternas egen skull, eftersom standardsvenskan i så fall tros förlora 
terräng. I icke-dialektala områden kan dialekt upplevas som något gammaldags, peri-
fert och exotiskt. 

Synen på språklig variation bland elever och lärare 
Det torde vara välkommet att den nya läroplanen betonar vikten av decentralisering. 
Modersmålsämnet kan skräddarsys utgående från de språkliga förutsättningarna. Den 
lokala läroplanen utformas nämligen skolvis. Undersökningar från dialekttalande 
områden (Björk & Lindholm-Rantala 1992) visar att eleverna på lågstadiet är intresse- 
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rade av sin dialekt, de har t.o.m. genomtänkta åsikter om dem. De tycker sig behärska 
standardsvenska ganska bra men inte i alla situationer. De anser sig behöva standard-
svenska, främst av sociala skäl: för att bli accepterade, för att känna sig som de andra 
och för att bli förstådda. De vet att man behöver standardsvenska i det finlandssvenska 
samhället. Lärarna har också denna insikt; de betonar inte standardsvenska för att 
eleverna skall lära sig veta hut eller något annat; det är för elevernas egen skull man 
satsar mycket på standardsvenska (Silvander & Söderholm 1993). 

Varför denna pragmatiska inställning sedan försvinner kan man fråga sig, för det är 
allmänt känt att dialekttalande högstadieelever har en negativ inställning till standard-
svenska, och då används dialekten som ett protestmedel. En lärare berättade att hennes 
elever brukar ställa följande fråga: »Skall vi tala högsvenska eller skall vi diskutera?» 
Denna lärare låter behärskning av standardsvenska påverka modersmålsbetyget, vilket 
kan vara det enda sättet att få eleverna i kompakta dialektområden att då och då 
använda standardsvenska i skolan. 

Av bara farten fortsätter man med dialekt på gymnasiet. Kanske på grund av elever-
nas ålder, kanske på grund av ökad kännedom om språk kan det bli lättare i gymnasiet; 
å andra sidan har man rätt litet tid över för muntliga övningar. Senast i samband med 
universitetsstudier på annan ort möts de unga av kravet på ett offentligt språk, en stan-
dardsvenska. De flesta finlandssvenska universitetsstuderande uttrycker sig dock natur-
ligt och otvunget på standardsvenska. 

*** 

Det kan vara så att dagens unga har en vidare syn på vad som är standardsvenska — de 
sitter inte längre tysta tills de kan tala en perfekt standardsvenska. Kanske dagens unga 
som medelålders bestämmer sig för en ny konsensus i fråga om förhållandet mellan 
dialekt och standardsvenska. 1994 års läroplan är trots allt kanske ett dokument över 
de metamorfoser ett antal medelålders modersmålsintresserade genomgått utgående 
från de egna skolerfarenheterna (som elever och lärare), intrycken av de gångna årens 
debatt och en stor portion ansvar för svenskans position i Finland. En dialektolog kan 
finna en nisch i en utvidgad syn på modersmålsämnet, men i det finlandssvenska sam-
hället kan dialektologen bli tvungen att marknadsföra sin utmärkta, identitetsskapande 
och kunskapsgivande produkt, åtminstone i skolsammanhang. 
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Dialekt som skriftspråk i Trondelag 
Av Lars S. Vikor, Oslo 

Prosjektet «Dialektar som skriftspråk» baserer seg på prenta dialekttekster, som blir 
analysert med tanke på å studere korleis dei rettskrivingstekniske problema ved å 
skrive på dialekt er blitt loyst. Prosjektet omfattar tre dialektområde: Gudbrandsdalen, 
Indre Hordaland og Trondelag (ikkje medrekna Nordmore). Eg har tidlegare lagt fram 
noen resultat frå dei to forstnemnte distrikta (sjå lista over tidlegare rapportar til slutt i 
artikkelen), og skal her konsentrere meg om det tredje. 

Det er svart ulikt kor mye det fins av dialekttekster frå dei tre distrikta: Det er rike-
leg frå Gudbrandsdalen og Trondelag, derimot svart lite frå Indre Hordaland (Hardan-
ger og Voss). For Trondelag har eg avgrensa korpuset slik at det berre omfattar tekster 
som er komne ut i bokform; tidsskriftartiklar (som det uansett er få av) har eg ikkje tatt 
med. Tilfanget er likevel blitt svart stort; 28 forfattarar er så langt dregme inn i analy-
sen. Eg trur nok det er det meste av det som fins, men eg har i ettertid funne noen få til 
som eg skal ta med når eg skriv den endelege rapporten om undersokinga — som vonleg 
blir tilgjengeleg i 1998. 

Alle tekstene eg bruker, er frå vårt hundreår; dvs, den eldste er frå 1899, og så 
fordeler dei seg jamt over heile hundreå'ret heilt fram til vår tid — den yngste teksta er 
frå 1992. Dej fordeler seg på ulike sjangrar. Lokalhistorie og folkeminne er det noe av, 
men ikkje så mye. Det mest utprega eksempelet er lwraren og folkloristen Karl Braset 
frå Sparbu, som gav ut både folkeminnesamlingar og diktsamlingar på dialekt i begyn-
nelsen av dette hundreåret. Lyrikk og viser finn vi bg ein del av, vi har namn som 
Kristofer Uppdal, Ingvar Dillan, Inge Krokann, Birger Jorstad, og dialektrockarane 
Åge Alexandersen og Hans Rotmo. Men den absolutt dominerande sjangeren er 
humor. Trondersk er forst og sist «skronespråket» — ikkje minst Trondheim er sterkt 
representert med denne sjangeren, utan at eg skal begynne å nemne namn; dei er vel 
stort sett herre kjent lokalt. Knapt halvparten av dei 28 forfattarane går inn i denne 
gruppa. Dette er eit srertreklc for Trondelag jamfort med dei to andre distrikta, jamvel 
om sjangeren er representert andre stader. Men i Gudbrandsdalen spesielt er det lokal-
historiske tekster som dominerer i kvantitet, mens dike tekster sjeldan blir skrivne på 
dialekt i Trondelag. Dette er eigentleg i godt samsvar med stereotypiar som dei fieste 
nordmenn kjenner tu frå egne erfaringar: TrOndermål har i sarleg stark grad eit stem- 
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pel som «komisk» og «skrOnespråk» i folks auge og ore, mens gudbrandsdalsmål i 
langt stOrre grad blir rekna som eit «vordeleg» uttrykk for gammal bondekultur, liksom 
hallingmål, telemål og sxbyggmål. 

Når det gjeld den geografiske fordelinga av tekstene, så er dej fleste knytt til Innhe-
rad og altså Trondheim. Best representert blant landdistrikta er Verdal og blant byane 
Steinkjer. Elles er ni kommunar, noenlunde jamt fordelt på Nord- og SOr-Trondelag, 
representert med än forfattar kvar. 

Så går vi over på sjOlve språkattgjevinga. Det blir sjolvsagt bene snakk om grov 
penselforing for å vise noen hovudtendensar. 

Vokalismen i trondermålet er prega av eitt sentralt gjennomgåande trekk, nemleg 
lågning av korte vokalar der standardtalemålet og skriftmåla held på hogare vokalar, så 
vi får /e/ for /d, /0/ for /y/, /x/ for /e/, /D/ for /u/, /u/ for hg. Dette skaper problem for 
dialektslcribentane, sidan ein her må kollidere kraftig med enten uttalen eller rettskri-
vingsvanane hos folk — slik ein kan sjå av denne oppstillinga (skriftspråksformer til 
venstre): 

hest — hxst 
fisk — fesk 
bygd — bogd 
ung — ong 
kloklc — klåkk 

Når ein analyserer materialet her, finn vi at skribentane fordeler seg i tre grupper: 
Dej som gjengir lågning konsekvent. «Konsekvent» er ikkje eit heilt rett ord her, 

for det er mye vakling, men poenget i denne samanhengen er at desse skribentane 
gjengir lågning både i fremre og i bakre vokalar; dej bruker altså formene til hogre i 
oppstill inga over. I denne gruppa finn vill forfattarar, alle unntatt to verksame for den 
andre verdslcrigen. 

Dej som gjengitt lågning av fremre vokalar, men ikkje av bakre, altså <hxst>, 
<feslc> og <bogd>, men <ung> og <klokk>. 12 skribentar horer til heg og av dej er alle 
unntatt to verksame i etterkrigstida. 

Dej som folgjer normalortografien meir eller mindre fullt ut. Dej er det forhold-
vis få av, alle frå nyare tid. 

Dermed har vi marken eit monster som er nokså gjennomgåande i materialet, nem-
leg at forfattarar som var verksame for krigen, skriv meir etter dialektuttalen enn dej 
yngre; saerleg dej som er fodde etter krigen og skriv i 1970- og 80-åra legg seg jamt 
over opp til normalortografien. 

Når det gjeld palatalisering av dentalar, viser det seg likevel eit litt anna monster. (I 
parentes legg eg til at eg bruker litt upresise fonetiske termar; den fonetiske beskrivel-
sen er ikkje noe hovudpoeng her.) Eg stiller igjen opp ulike belagte skrivemåtar av 
noen karakteristiske ord: 
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hannhund — hainnhoinn — hajnnhojnn 
den — denn — dein — deinn — dejnn 
inn — ijnn — innj 
itj — ittj — ijt — ikj — ikkj — itt — it 

Vi ser forebels bort frå nektingsadverbet. 
Skrivemåten lengst til venstre i dei tre forste orda markerer i det heile ikkje palatali-

sering, og den er gjennomfort av ca. halvparten av skribentane, 14 stykke. Pussig nok 
gjeld dette mest dei eldste av dei; det ser m.a.o. ut til at den tendensen eg nettopp 
nemnte, blir broten her. Men forklaringa på det kan vi få om vi dreg inn sjanger; da finn 
vi at dei fleste av dei som gjennomforer palataliseringsmerking, horer til i guppa 
«humor», nemleg ni eller ti av tretten. Det momentet skal eg komme tilbake til. 

Den vanlegaste palataliseringsmerkinga er ein innskoten <i> fore konsonanten. 
Bene to bruker <j>. Eg trur det må ha noe å gjere med estetiske vurderingar: Ei tekst 
med mange ord slcrivne med <j> (<hajnnhojnn>, <dejnn>) vil truleg verke lite appelle-
rande på lesarane. Fordelen med å bruke <j> er at ein da får ein kontrast med vanleg 
diftongmarkering, noe som er sxrleg viktig ved <ei>: Ej form som <dein> kan prinsi-
pielt uttalas /dein/ i staden for /den/ (sjolv om eit ord /dein/ tilfeldigvis ikkje fins). Ein 
kan ög merke seg variasjonen mellom enkel og dobbel <n>, som vi finn i tryklclette ord 
som pronomena han og den. Her gir systemet mulegheit for ein i og for seg nyttig dis-
tinksjon, men det er mange som ikkje greier å gjennomfore han konsekvent. 

Ordet inn er spesielt fordi ein av gode grafiske grunnar vanskeleg kan sette inn ein 
ekstra <i> her. I dette tilfellet markerer nesten ingen palatalisering; skrivemåtane 
<ijnn> og <innj> er belagt hos &n skribent kvar. 

Så til nektingsadverbet, som skil seg klart ut frå andre ord med palatalisering. Her 
ser det ut som at <itj> er blitt ein slags konvensjonalisert «normaltrondersk» skri-
vemåte. Fjorten skribentar bruker denne forma, også fleire som elles ikkje har palatali-
seringsmerking. Seks slcribentar skriv <itt>, dei fleste frå for krigen. Dej andre formene 
eg har fort opp, har 6n eller to brukarar kvar i materialet mitt. 

Tjukk 1 er det få som markerer sxrskilt: Eit par bruker kursiv 1 her (<so/a>, <o/>), 
éin bruker halvfeit I og tilsvarande r (<sola>, <or>), éin bruker I og r med priklc under. 
I tillegg er det noen som skriv normal <1> for tjukk I av rå, men det vanlegaste er at 
normalortografien blir folgt: <1> og <rd>. Dei som prowr å skrive fonetisk horer mest 
til i dei eldste generasjonane. Det viktigaste unntaket er Andreas Bokseth, som gav ut 
ej diktsamling på snåsamål om det gamle seterstellet i 1978. Han bruker ein prikk 
under dentalar for å markere retroflektering, ein finesse ingen annen har maken til. Men 
han brukte Ingeborg Hoff som rådgjevar, og dermed har vitskaplege krav fått storre 
vekt hos han enn hos dei andre. 

Når det gjeld dei såkalla stumme bokstavane, ser vi den same tendensen som vi alt 
har stoytt på: eldre forfattarar går langt i å slOyfe dei, yngre folgjer normalortografien. 
Det gjeld stum <d> etter vokal, <1> og <n>, og stum <t> i inkjekjonn bestemt form. 
Derimot folgjer alle uttalen når det gjeld stum <r> i fleirtal og presens. Desse trekka 
går langt på veg att også i Gudbrandsdalen. 
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Eg har sett opp ein «fonetiseringsskala» for gudbrandsdals- og trondelagstekstene 
(på s. 346-347), og eg må med ein gong gjere merksam på at den er eit forebels utkast 
og ikkje gjennomarbeidd enno. Termen «fonetiseringsskala»1  har eg laga sjolv; med 
fonetisering meiner eg da i denne samanhengen det å velje skrivemåtar som vik av frå 
normalortografien for å komme dialektuttalen nxrare, ikkje det å skrive «fonetisk» i 
streng forstand. 

Eg har rangert dej ulike problematiske språldege trekka i dialektane etter det eg kal-
lar fonetiseringstersklane deira. Låg fonetiseringsterskel betyr at fonetiserande skri-
vemåtar er svxrt frekvente i materialet, hOg fonetiseringsterskel sjolvsagt det motsette. 
I og med at fonemsystema i gudbrandsdals- og trondermåla i store trekk stemmer 
overeins, kan desse skalaene også langt på veg jamforas. Ein kan sjå at skalaene, gra-
deringa, er lift ulikt sett opp, eg har ikkje gitt opp kriteria for graderinga i gudbrands-
dalstekstene — det er ting som må forbetras i den vidare bearbeidinga. Likevel kan ein, 
når ein samanfiknar treklca, sjå at det er mange parallellar. Vi ser at begge dialektane 
har låg fonetiseringsterskel for -r i boyingsendingar, og det same gjeld apokopert -e i 
slike endingar — det står ikkje nemnt under Trondelag, men det er ein lapsus. I begge 
dialektgruppene har nOytrums-t hogare terskel, guld( 1 og stumme bokstavar i framlyd 
enda hogare, mens assimilasjon av g framfor t er det som aller sist blir fonetisert i 
begge gruppene. Her må vi rekne med visse allmenne grunnar til den felles rangeringa, 
forst og fremst det at trekk som markerer motsetning til eit normaltalemål blir folk som 
meir nodvendig å fonetisere enn trekk som fell saman med normalmålet og bene står i 
motsetning tu reine skriftkonvensjonar. 

Men vi kan sjå visse interessante skilnader. Fremre vokalar har svxrt låg fonetise-
ringsterskel hos tronderane, og det gjeld i sxrleg grad fordelinga i bruken av <x> for 
<e>. I Gudbrandsdalen har dette trelcket derimot ein relativt hog terskel. Forklaringa 
her er at sjolve dialektane er ulike: I Gudbrandsdalen har denne lågninga langt mindre 
omfang; den er mest utbreidd i Nord-Gudbrandsdalen. I Trondelag er denne bruken av 
<x> så allmenn at han blir oppfatta som eit sentralt identitetsmerke for trondersk — 
sjolv om ikkje alle tronderdialektane har han heller, men dej fleste har han, og framfor 
alt står han sterkt i bymåla. Eit trekk som er vanskeleg å forklare, er at fonetiseringster-
skelen for palatalisering er lågare i Gudbrandsdalen enn i Trondelag. Det burde vere 
omvendt, etter det resonnementet eg nettopp nemnte. Her må eg gå nOyare inn i tekst-
korpuset for å undersoke meir detaljen korleis det kan ha seg; inntil vidare nemner eg 
bene dette som eit uklart punkt. 

Når det gjeld skrivemåten av grammatiske partiklar eller formord, ser det ut fil å 
vere ein tendens at gudbrandsclolane har ein noe storre tendens til å skrive dej i samsvar 
med normalortografien enn tronderane har — og kanskje dej har ein noe storre motvilje 
mot å la ord bestå av ein bokstav. I alle fall ser vi at mens pronomenet eg og verbet er i 
Trondelag har svxrt låg fonetiseringsterskel, dei skriv altså normalt <x> og <e>, så er 
terskelen her hogare for gudbrandsdolar. Spesielt interessant er det at det hos gud- 

Denne termen er problematisk og vart kritisert i ordskiftet etter foredraget, og den vii bli vurdert på nytt 
når den endelege rapporten skal skrivas. 
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brandsdolar er ein viss tendens tu at <eg> og <er> har lågare terskel enn <meg>, 
<deg>, <seg> og <var>, mens det ikkje er noen tilsvarande skilnad blant tronderane. 
Også konjunksjonen og har klart hOgare terskel blant gudbrandsdOlane enn blant tron-
derane. 

Slike skilnader kan tyde på at det dannar seg visse normtradisjonar eller konvensjo-
nar for attgjeving av dialekt i skrift, riktignok svert lause. For Trondelags del kan vi, 
om vi avgrensar oss til formorda, skilje ut somme ord som blir skrivne likt av nesten 
alle forfattarane; det gjeld nettopp pronomenet <e> med dei tilsvarande formene 
<me>, <de> og <sa>, og Nerba <e> og <va>. Det gjeld også <ska> og <te> for 
<skal> og <fil>. Når det gjeld nektingsadlerbet ser det altså ut som at dei yngre samlar 
seg om <itj>, som dermed kan seias å ha fått status som trondersk «normalform». Eg 
har ikkje funne nedslag av ikke, som no breier seg i talemålet; eg trur den i ein slik kon-
tekst framleis vii verke «utrondersk» — enda mange av skribentane ikkje er redd for å 
blande inn bokmålsinnslag i trondersken sin. 

I den grad ein kan snalfice om tronderske «normalformer» i skrift, er dette noen av 
dei mest sentrale. Men folk frå bygder med avvikande former, bruker sjolvsagt desse 
formene: Forste persons-pronomenet blir skrive <mg>, <e> (ev. <e'>) eller <i> av folk 
som uttalar det slik, men <e> er ekspansiv og har nok fått status som «allmenntron-
dersk» i folks medvett. 

Eg har alt vore inne på tendensen til at eldre forfattarar skriv meir fonetiserande enn 
yngre — noe som også er tydeleg i Gudbrandsdalen, og må ha å gjere med at utdan-
ningseksplosjonen og eksplosjonen i skriftspråksproduksjon har festna skriftspråks-
konvensjonane i folks medvett langt meir enn for. Dessutan ser det ut til, i alle fall for 
Trondelags del, å vere ein annen forklaringsfaktor med i bildet: I alle fall humorlittera-
turen var tidlegare mest laga for ein lokal marknad, mens han i dag i storre grad blir gitt 
ut på nasjonale forlag og har heile landet som marknad. Ortografisk dreg denne utvik-
linga i to leier: For det forste blir det viktigare enn for å bryte minst muleg med folks 
lesevanar, men samtidig blir det viktig å markere det lokale, å understreke «tron-
derskheita» for resten av landet. Det gjer ein ved å velje ut ein del spesielt konstitue-
rande språkdrag, som vi kan kalle «trondersjibboletar», markere dei tydeleg, og elles 
unngå fonetisering mest muleg. Serleg i humorlitteraturen ligg denne strategien ner, 
sidan noe av grunnfOresetnaden for den er at trondersk er morosamt, komisk. Eg har alt 
nemnt at palatalisering av dentalar er meir konsekvent gjennomfort i humorboker, også 
i nyare tid, enn i andre sjangrar. Noe liknande ser vi i bruken av <e> for <e>, også ein 
typisk trOndersjibbolet. 

Tidlegare rapportar frå prosjektet «Dialektar som skriftspråk»: 
Bruken av dialekt som skriftspråk i to norske distrikt. Eigenproduksjon 36,1990, s. 11-18. 
Dialekt som skriftspråk i Gudbrandsdalen. Ortografiske strategiar i lokalhistoriske tekster på gud-

brandsdalsdialelctar. Eigenproduksjon 36,1990, s. 19-24. 
Dialekt som skriftspråk i Hardanger og på Voss. Ortografiske strategiar i tekster av lokale skriben-

tar. Danske folkemål 33,1991, s. 181-190. 
Dialekt som skriftspråk i Gudbrandsdalen. Årbok for Gudbrandsdalen 1991, s. 7-24. 
Dialects as Written Languages in Norway. Scandinavica årg. 30 nr. 2,1991, s. 205-222. 
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Fonetiseringsskalaer 
Trondelag 

Svert låg fonetiseringsterskel (gjennomfort av 20-26 forfattarar): 
Fremre vokalar 
<-r> i boyingsendingar 
Enkeltord: <eg>, <meg>, <deg>, <seg>, <fil>, <en, <sar>, <skal>, <kan> 
Låg fonetiseringsterskel (16-18 forfattarar): 
Stum <d> i medial og final posisjon 
<-t> i bestemt form eintal av substantiv 
Endinga <-leg> 
Enkeltord: <han>, <ned> 
Ubestemt artikkel (veksling etter trykk) 
Middels fonetiseringsterskel (11-14 forfattarar): 
Bakre vokalar 
Palatalisering av dentalar 
<j> framfor hog vokal 
Assimilasjon av <p> framfor <t> 
Enkeltord: <det>, <den>, <med>, <og> 
Ubestemt artikkel (bruk av reduserte former som <i>) 
Hog fonetiseringsterskel (5-6 forfattarar): 
Tjuklc 1 
Stumme konsonantar i framlyd 
Ekstremt bog fonetiseringsterskel (2-3 forfattarar): 
Assimilasjon av <g> framfor <t> 

Gudbrandsdalen 

Svert låg fonetiseringsterskel: 
Vokalisme: Fordelinga <o> — <u> og <y> — <0> 
Jamningsformer med <å-å> av ID-a/ 
Beingsendingar generelt, med unntak nemnt nedanfor. Spesielle trekk i 

boyingsendingar: vokaldistribusjon, apokopert <e>, stum <r> 
Enkeltord: <tu>, <skal>, <hans>, <Nar> 
Låg fonetiseringsterskel: 
Palatalisering av dentalar 
Stum <d> i medial og final posisjon 
<t> i bestemt form eintal av substantiv 
Assimilasjon av <p> framfor <t> 
Enkeltord: <ved>, <eg>, <kan>, <er> 
Middels fonetiseringsterskel: 
Endinga <-leg> 
Enkeltord: <med>, <ned>, <meg>, <deg>, <seg>, <han>, <den>, <det> 
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I-10g fonetiseringsterskel: 
Vokalisme: Fordelinga <o> — <å> og <e> — <x> 
Schwa (1a1) 
Tjukk 1 
Stumme konsonantar i framlyd 
Enkeltord: <og>, <men> 
Ubestemt artikkel 
Ekstremt fonetiseringsterskel: 
Prosodiske trekk 
<2e> for <ej> 
Assimilasjon av <g> framfor <b 
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