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Förord 

Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) har till uppgift att samla in, bevara, 
vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, folkminnen, folkmusik, 
ortnamn och personnamn. När SOFI:s direktör Björn Lindquist den 9 september 
2002 fyllde 60 år tillägnades han en vänskrift av SOFI:s personal, en publikation 
som delades ut till alla anställda inom myndigheten. Då artiklarna ger ett smak-
prov på den verksamhet som bedrivs vid SOFI, publicerar vi vänskriften som det 
första numret i serien Småskrifter. 

Uppsala i oktober 2003 
Eva Brylla 
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Målföre som föremål 
Av Lars Bleckert 

1. Inledning 
Det är inte alltid möjligt att entydigt definiera termer och begrepp som är använd-
bara i empirisk forskning. Ett par exempel på mycket frekvent brukade sådana 
språkvetenskapliga termer är stavelse och dialekt. Det finns inga enkla, hållbara 
definitioner att utgå från. Här ska jag ytterst kort ta upp det senare begreppet och 
frankt ställa frågan: dialekt — kan det mätas och vägas? 

Vanliga uppslagsböcker ger sken av att veta, men blir läsaren klokare av besked 
som t.ex. (1-3)? 

Bonniers folklexikon (1, sp. 1696) anför under lemmat dialekt: "Dialekt, 
folkmål, landsmål, bygdemål, munart, som användes av en viss grupp människor 
(t.ex. i ett landskap) och mer el. mindre avviker från riksspråket (se d.o.). 
D[ialekterna] äro i sin utveckling mindre konservativa än riksspråken men ha 
ibland bevarat språktraditionen renare än dessa." 

Nästa exempel (2) röjer stark släktskap med (1) men adderar också information: 
Bonniers lexikon (3, sp. 959): "Dialekt (grek. dia'lektos), folkmål, lands-

mål, bygdemål, munart som används av en viss grupp människor (t.ex. invånarna 
i en stad el. ett landskap) och mer el. mindre avviker från riksspråket. Gränsen 
mellan D. och riksspråk är ofta inte skarp. Det finns såväl riksspråkspåverkad D. 
som dialektpåverkat riksspråk. Dialekterna är i sin utveckling ibland mindre 
konservativa än riksspråket, ibland däremot ålderdomligare, i det att drag som 
försvunnit ur riksspråket kan leva kvar i en D. Så känner ännu en del svenska dia-
lekter verbens pluralformer. Den förr gängse uppfattningen att dialekterna var en 
förvrängning av riksspråken är grovt felaktig." 

Nationalencyklopedin (4, s. 547) anger: "dialekt (grek. dia'lektos 'samtal', 
'sätt att tala', av diale'gomai 'samtala') språkvariant som talas av invånarna inom 
ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken. En dialekt 
skiljer sig från riksspråket liksom från angränsande dialekter. Skillnaderna kan 
gälla språkdrag på alla nivåer: fonologisk, morfologisk, lexikal och syntaktisk 
nivå. Synonymer för dialekt är bl. a. Munart (ty. Mundart), bygdemål, folkmål, 
landsmål och allmogemål." 

Dialekt sägs vara språkvariant (3) som används (1, 2)/talas (3) av en viss grupp 
människor (1, 2)/invånarna inom ett avgränsat geografiskt område (3). 1(2) kan 
gruppen även utgöras av invånarna i en stad, f.ö. finns gruppen/invånarna inom 
lokaler som landskap (1, 2, 3) eller socken (3). Fixpunkten för att karakterisera 
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dialekt anges vara "riksspråket" (1, 2, 3). 1(3) anges dessutom differens mellan 
angränsande dialekter, en relativitet som även kommit till uttryck i ALE:s 
dialektbegrepp (1975, s. 13). 

Dialektbegreppet liksom f.ö. nordisk dialektforskning har relativt nyligen varit 
föremål för två uppsatser av Gun Widmark (1996) resp. Inge Lise Pedersen 
(2000). Jag har här endast möjlighet att snudda vid dessa arbeten. Jag lägger 
huvudvikten vid problemkärnan: är dialekt en entydigt avgränsbar storhet?1  

2. Några reflexioner 
Om jag först gör den entydiga distinktionen mellan talat och skrivet, hänför jag 
dialekt till det primärt naturligt talade. Dialekt i skrift är alltid resultat av en 
sekundär process (men är inte definitionsmässigt, såsom data, sekunda). Riks-
språket som fixvärde för att meningsfullt mäta och väga dialekt är en anomali. 
Rikstalspråket, standardsvenskan, är ett resultat i mångt och mycket av skrift-
språkliga förebilder. Rikstalspråkets regionalisering är inget eller föga undersökt. 
Med denna utgångspunkt jämförs i lexika (1, 2, 3) primär talspråkskod (= dialekt) 
med icke-primär talspråkskod (= riks(tal)språket) på den grunden att båda är 
enhetliga. Men denna grund är ett gungfly. 

Widmark visar i sin initierade studie att den vetenskapliga användningen av 
termen dialekt i modern engelsk facklitteratur liknar den som kommer till uttryck 
i de tidiga svenska källorna på 1600-talet. I princip innebär detta att alla (talare) 
har dialekt. Därmed är jag tillbaka vid min ursprungliga fråga. 

Den talade svenska i dess olika varieteter som saknat skriftspråksstöd har, helt 
naturligt, uppkommit — men den processen är ingalunda klarlagd —, och spritts, 
lokalt och kronologiskt, med förändringar som resultat. Vi vet inte hur enhetlig 
den äldsta talsvenskan var, men de äldsta skriftliga (!) beläggen från tidigt 1600-tal 
gör det troligt att 1500-talet uppvisat lokala varieteter i åtminstone Ovansiljans-
området, Västerbotten och Ångermanland (Reinhammar 1991, s. 3). 

För att meningsfullt utforska den talspråkliga situationen — åtminstone i de 
nordiska språken — är det på tiden att skrankorna mellan sociolingvistik och 
dialektologi bryts ner. Jag är helt enig med Inge Lise Pedersen på denna punkt 
(Pedersen 2000, s. 268). Tyska dialektologer (bland dem Wrede 1903) insåg tidigt 
att historiska, etniska och språksociala förhållanden nödvändigtvis behövde 
komplettera språkgeografiska uppgifter för att man bättre skulle förstå språklig 

1  Sedan denna artikel skrivits och lämnats in presenterades (2/4 2002) ett förslag till hand-
lingsplan för svenska språket, nämligen slutbetänkandet fråm Kommittén för svenska språket (Ku 
2000:3) Mål i mun (SOU 2002:27). Inga hänsyn har hunnit tas till dialektresonemangen i detta slut-
betänkande. 
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likhet och variation. Ett svenskt talspråkligt lexikon som OSD behöver alltså 
kompletteras med fortlöpande undersökningar av ordförrådet m.m. hos den bofasta 
befolkningen. Men det är en helt annan uppgift än den OSD ålagts: att "med 
angivande av ordens, uttalsformernas, betydelsernas etc. geografiska före-
komst/utbredning redogöra för i princip hela det svenska (men inte det finska eller 
lapska) dialektala ordförrådet inom Sveriges nuvarande gränser, sådant det är 
åtkomligt genom handskrivna eller tryckta källor från både äldre och yngre tid" 
(Reinhammar 1991, s. 5). Tanken är att OSD:s material, genom att vara taget ur 
ett lokalt talspråk, också ska spegla samhälle, kommunikationer i vid bemärkelse, 
kulturella, historiska och politiska förhållanden och förändringar fram till vår tid. 

Geolingvistik och språksociologi har mycket att vinna på att inte strikt bedriva 
forskning på skilda spår. Språkgeografiska karteringar av fonetiska och 
(morfo)fonologiska förhållanden (t.ex. nasalassimilationer m.m. (klint: klätt), 
palataliseringar, diftongeringar, förhållanden gällande vokalbalans, tilljämning och 
kvardröjande kortstavighet m.m.), morfologiska förhållanden (ordbildning och 
ordböjning), prosodiska förhållanden avseende intonering, betoningskorrelat, 
längdförhållanden, satsaccenter m.m. liksom av syntaktiska förhållanden avseende 
kasus, ordföljd, elliptiska konstruktioner, negativeringar, artiklar, tempus-
förhållanden, reflexivitet etc. — allt sådant och övriga förhållanden t.ex. gällande 
ordförrådet som är möjligt att meningsfullt kartfasta bör också kunna förankras till 
tid och talare. Finns materialet endast i arkiven? Då är undersökningen språk-
historisk. 

När främst yngre talare inte längre gör den semantiska distinktionen mellan 
'position eller geografiskt läge' (var?) och 'riktning ' (vart?) — är det engelskan 
som gett mönstret? Vad i de regionala talspråken hänför sig till belagt, omgivande 
lokalt talspråk? Och varför inte gå ett steg längre: det finns många eleganta 
formlösningar på t.ex. semantiska och syntaktiska problem i de belagda lokala 
talspråken som är väl värda att behålla och göra kända. Hur ska det gå till om inte 
sådana lösningar blir kända? Varför kan inte skolan ta sin modersmålsundervisning 
på allvar och åtminstone ge en anständig orientering om dialekter? 

Hur viktig är kategoriseringen i talspråkssorter? I de fall lokala grupperingar, 
gränsknippen eller kluster med individuella överensstämmelser på flera språkliga 
plan kan verifieras, kunde man meningsfullt tala om en makrodialekt. Men 
överensstämmelserna mellan individer är ofta komplexa och ligger snarare på ett 
mikroplan, med likheter i enskilda språkdrag. Sådana överensstämmelser kan 
sökas åt två håll: inåt, mot en allt trängre krets av individer och utåt, mot allt 
mindre väldefinierade (= större) språkgeografiska områden. 

Synsättet med ett fornspråkligt stamträd som grenar ut sig i lokala varieteter 
duger inte som generell förklaringsmodell. Det finns förändringar som kan 
genereras av regelsystemet självt om de nödvändiga förutsättningarna är förhanden. 
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Jag talar här om bl.a. fonologiska formlösningar som en funktion av styrande 
regler av mer generellt slag, inte i form av ljudlagar eller algoritmer men ofta 
skönjbara i ett större material som klara tendenser och riktningsangivelser. 
Klassisk dialektologi har mycket att ge här. Fenomenen kan visserligen karteras 
(ett exempel bland många är ordet regnbåge (obest. sing.) med estlandssvenska 
och norrbottniska kalixmålens r+vokal+nasal (ung. rän-/ren-) i förled och 
b+vokal+vokal (ung. boa) i slutled (Bleckert 1985 s. 89)), men förklaringen ska 
sökas på ett allmänlingvistiskt/språktypologiskt plan. 

Den enskilde språkbrukarens växling mellan individuellt/lokalt/regionalt/stan-
dardiserat talspråk behöver ytterligare utforskas. Språksociala faktorer som situa-
tion och ämne är kodväxlar vars egentliga styrning inkluderar psykologiska 
överväganden. Vad eller vilka förhållanden som faktiskt leder till — eller från — 
lokala varieteter bör i viss mån kunna prognostiseras (alla talar om det men ingen 
gör något åt det ...). 

Definitionen av makrodialekt förutsätter sålunda kvantifieringar. Kategorise-
ringen är lika viktig som etiketten på en förpackning. Men det är innehållets 
faktiska form och funktion — och historia — som är det språkvetenskapligt cen-
trala. 
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Behövs en personnamnslag? 
Namnlagens tillämpning ur språklig synvinkel 

Av Eva Brylla 

Personnamnslagen trädde i kraft den 1 januari 1983 och ersatte 1963 års namnlag. 
Den nya lagen avsåg bl.a. att öka valfriheten och förenkla proceduren för dem som 
vill byta förnamn eller efternamn. Det är uppenbart att lagstiftaren tagit intryck av 
den samhällsutveckling som ägt rum fram till lagstiftningstillfället, bl.a. den 
pågående internationaliseringen. 

Personnamnsskicket är en del av det immateriella kulturarvet. Under den period 
av nära tjugo år som den nya lagen har varit i bruk har från språkvetenskapligt 
håll ställts frågan vart svenskt namnskick är på väg. I en uppsats om släkt-
namnsskickets utveckling under 1900-talet avslutar jag med att något provokativt 
ställa frågan "om det snart finns något kvar att skydda?" (Brylla 1995b s. 76). Det 
ligger en viss oro i denna fråga. Redan 1988 efterlystes också från juristhåll i en 
översikt över aktuell svensk namnrätt "en mer övergripande översyn av namnlagen 
och dess samhällseffekter" (HaWn 1988 s. 433). Det synes nu vara dags med en 
sådan översyn. 

Efternamn 
1982 års personnamnslag innehöll i förhållande till den tidigare lagen nyheter som 
har inneburit stora förändringar i det svenska efternamnsskicket. Här kommer 
främst att fokuseras kring två problemkomplex: 1. Likhetshinder; jämförelse med 
redan existerande efternamn och 2. Lämplighetskravet på svenska efternamn. 

Likhetshinder; jämförelse med redan existerande efternamn 
Anledningen till de flesta avslag på ansökningar om nybildade efternamn är snar-
likhet med redan existerande namn. Vid Patent- och registreringsverket (PRV), den 
svenska namnmyndigheten, har man lagt stor vikt vid likhetsgranskningen, även 
om man på senare tid kan märka en viss mildring i bedömningen. Även den högre 
instansen, Patentbesvärsrätten (PBR), hade länge en liknande inställning som 
underinstansen till likhetsgranskningens betydelse. 

Namnlagens 13 § lyder: "Som efternamn, vare sig det är nybildat eller ej, får 
inte godkännas namn som lätt kan förväxlas med ett efternamn som någon annan 



20 	 Eva Brylla 

enligt lag bär eller har rätt att bära." På senare tid kan man från överinstansens 
sida se en klart förändrad inställning. Tidigare togs hänsyn till sammanfall i ut-
talet, men på senare tid har överinstansen börjat tumma även på dessa regler; så 
har t.ex. godkänts namnet Dekhil trots det befintliga Deckel. Även i andra fall 
har PBR gått emot PRV:s beslut, t.ex. i en ansökan om efternamnet Korske. 
PRV hade funnit detta namn förväxlingsbart med det existerande Koschke. PBR 
fann att det sökta namnet Korske genom sin annorlunda stavning och genom den 
associativa skillnaden trots föreliggande uttalsmässiga likhet inte lätt torde kunna 
förväxlas med det befintliga Koschke. Från språkvetarnas sida hävdades att det i 
större delen av landet i tal är mycket lätt att förväxla de båda namnen. 

Vid två tillfällen 2000-01 överklagade SOFI av språkliga skäl PBR:s beslut att 
trots invändning godkänna två nybildade efternamn (N 99/2896; SOFI dnr 
663/2000 och N 99/2095; SOFI dnr 402-139/01). Det ena namnet var Milmark, 
som skall jämföras med de existerande efternamnen Millmark och Milemark. I 
löpande tal är skillnaden mellan dels Milmark gentemot Millmark, dels Milmark 
mot Milemark alldeles för obetydlig för att namnen skall hållas i sär. I sin kom-
mentar till namnlagen skriver 011e Höglund (1998 s. 115) att förväxlingsrisk 
föreligger självfallet i första hand, när namnen är identiska. "I övrigt bör enligt 
vad som framhölls under förarbetena till 1963 års namnlag vid prövningen av 
frågan, om förväxlingsrisk föreligger, en rent språklig bedömning 
av likhet och förväxlingsrisk vara ett centralt moment 
[min spärr]." Han fortsätter: "Men bedömningen skall självfallet avse både 
namnets yttre form och de uttalsmöjligheter som kan komma i fråga. [---] Vidare 
kan t.ex. beaktas, att skillnad i kvantitet stundom har svag distinktiv förmåga, 
särskilt om följande stavelse börjar med konsonant; i löpande tal blir skillnaden 
ofta obetydlig mellan namn som Sikling, Sickling; Näslund, Nässlund; Mil-
ström, Millström; Olmark, 011mark." (S. 116.) 

Det andra namnet var BirMus, som skall jämföras med det redan existerande 
efternamnet BerUus. I trycksvag ställning är den första vokalen i så föga distinkt 
att den är svår att skilja från ett e. Vid isolerat, så att säga lexikaliskt uttal, kan 
visserligen BirUus hållas i sär från Berldus. I löpande tal är dock skillnaden 
mellan BirUus gentemot BerUus alldeles för obetydlig för att namnen skall 
hållas i sär. Namnet Birkåis bör därför inte godkännas som nybildat efternamn. 

Likhetsgranskningen är en grundläggande och viktig del i den språkliga 
bedömningen av namnförslagen. I namnförordningen 1901 fanns inte någon 
bestämmelse om hinder på grund av likhet med redan existerande namn. Trots att 
det inte fanns någon skriven bestämmelse om hinder för godkännande av 
släktnamn på grund av likhet har behovet ändå funnits. I Förslag till namnlag 
(1960 s. 142 f.) står att ett sökt namn kan vara likt ett befintligt namn utan att 
direkt överensstämma med detta. Att lösa problemet med de förväxlingsbara 
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namnen blev namnmyndighetens första stora uppgift. Under ca 20 år rörde frågor 
behandlade av Regeringsrätten just frågor om identitet och likhet. 

Gösta Eberstein lade fram ett lagförslag 1921, där likhetsproblemet beaktas. 
Men Eberstein, som inte var språkman, såg det hela utifrån aspekten huruvida 
namnlikhet kunde vara till någons förfång eller inte (Förslag till namnlag 1960 s. 
68). När språkvetenskaplig sakkunskap senare kom in i bilden, ökades intresset 
för likhetsgranskningen. I Svensk namnbok 1964 analyseras likhetsgranskningen 
utförligt. Detta ligger till grund för det nuvarande arbetet inom namnmyndigheten 
Patent- och registreringsverket. I 1963 års lag var det också frågan om en 
skärpning av likhetsgranskning gentemot tidigare praxis. 

I Svensk namnbok 1964 finns regler för likhetsgranskningen. Så skrivs t.ex.: 
"Om två namn skiljer sig från varandra endast genom att en konsonant enkel-
tecknas i det ena och dubbeltecknas i det andra, har kommittén ansett namnen vara 
alltför lika, t. ex. Blentorp: Blenntorp [...)" (s. 17). Vidare anförs att "namn utan 
mellanled och namn med mellanleden e i regel är lätt förväxlingsbara, t. ex. 
Kaggmo: Kaggemo" (s. 19). Parallellen till de aktuella namnen Milmark gent-
emot Millmark och Milemark är uppenbar. 

I fallet Birkbts meddelades PBR:s dom 2001-10-08. I domskälet fann rätten att 
efternamnet BerMus numera inte har någon bärare och att detta namn därför inte 
bort anföras som hinder mot godkännandet av det sökta namnet BirUus. "Vid 
sådant förhållande saknas anledning att pröva huruvida det sökta namnet är lätt 
förväxlingsbart med namnet BerkUs." PBR tog här således inte ställning till den 
språkliga bedömningen. 

I det andra fallet, Milmark, har PBR ännu inte meddelat någon dom. Om nam- 
net Milmark skulle godkännas som nybildat efternamn, kommer detta att få om-
fattande konsekvenser för namnskyddet i landet. Inte minst det stora antal 
människor som gjort ett namnbyte från ett "vanligt" namn med många bärare till 
ett mera unikt sådant, kommer att bli besvikna, om namnskyddet på detta sätt 
naggas i kanten. 

Lämplighetskravet på svenska efternamn 
Under senare tid kan man spåra vissa internationaliseringssträvanden i namn-
vå'rdsarbetet när det gäller de svenska efternamnen. Enligt lagen från 1963 var 
huvudregeln för nybildade namns struktur att de "till bildning, uttal och stavning" 
skulle stämma överens med "inhemskt språkbruk". Denna formulering — i stället 
för "svenskt språkbruk" — kom till för att ta hänsyn till de finsk- och samisk-
talande befolkningsgruppernas behov att kunna få släktnamn som överensstämmer 
med deras språkbruk. 

I samband med internationaliseringssträvandena har formuleringen ändrats i 
lagen från 1982. 1 stället uttrycks det så att som nybildat namn får inte 
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"godkännas namn som till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig 
form att det inte är lämpligt som efternamn här i landet" (§ 12:1). Denna ändring 
kom till stånd trots kritik från PRV, dess språkexpert och Svenska språknämnden. 
Formuleringen har resulterat i en snabb förskjutning av det svenska efternamns-
skicket. I och med att den nya formuleringen ger utrymme för olika tolkningar, 
kan den också få till följd att vårt svenska efternamnsskick helt förändras. 

Flera ansökningar om nya efternamn, som på senare tid har avslagits av PRV, 
har efter överklagande godkänts av den överordnade PBR (se t.ex. Andersson 1995 
s. 40 ff., Brylla 1995a s. 50 ff., dens. 1996 s. 21 ff., HalM 1998 s. 279). Ibland 
har det rört sig om efternamn som inte vållar uttalssvårigheter men som till sin 
struktur starkt avviker från svenskt efternamnsskick. Exempel på sådana namn är 
Lamagia och LelMlia (PBR, dom 1991-04-16 resp. 1992-02-14). Thorsten 
Andersson (1995 s. 42) hävdar att Lebäia snarast har karaktär av förnamn, medan 
Lamagia "kanske snarare ger association åt blommor (jfr kamelia) eller sjukdomar 
(jfr klamydia)". 

Ett kanske ännu djupare ingrepp i svensk efternamnsskick representerar 
godkännandet av namn som till sin bildning är helt osvenska, t.ex. Beachman 
och Mortaigne (PBR, dom 1995-12-13 resp. 1995-11-28; mål 94-146 resp. 95-
151). Ett mer eller mindre engelskt uttal förutsätts för Beachman, och det 
förtjänar att påpekas att ai i Mortaigne enligt sökandens egen uppgift inte, som 
man kunde tro, skall uttalas med ä- utan med a-ljud. Det har riktats invändningar 
från språkvetenskaplig synpunkt mot PBR:s godkännande av de två namnen. 
Regeringsrätten (RR), den högsta instansen i personnamnsfrågor, som tog upp 
fallen till prövning, fastställde senare PBR:s tidigare domar (RR 1997-12-23; mål 
57-1996 resp. 7345-1995). (Andersson & Brylla 1998 109 ff.) 

Den svenska namnmyndigheten har eftersträvat en följsam inställning till ut-
vecklingen och under senare tid godkänt utländskt klingande namn som har haft 
möjlighet att rota sig i det svenska namnbeståndet och ge upphov till inhemska 
bildningar. Detta är helt i linje med det svenska efternamnsskickets utveckling. 
Namnförrådet har — liksom språket i övrigt — undergått stora förändringar genom 
tiderna. Integrering av främmande namnelement är på sikt befogad. Också i 
fortsättningen kommer främmande namnelement att sätta spår i det svenska efter-
namnsskicket, men detta bör ske under samma villkor som normal språklig ut-
veckling, stegvis och successivt. Man bör i diskussionen också skilja på namn, 
som har förts in i landet genom inflyttade personer och en helt naturlig kul-
turpåverkan, och nybildade svenska efternamn. Namnen Beachman och 
Mortaigne hör till den senare gruppen. 

Från språkvetenskapligt håll har ställts frågan om inte myndigheterna i alltför 
hög utsträckning har styrt utvecklingen genom administrativa åtgärder och beslut, 
som byggt på en godtycklig tolkning av namnlagen. 
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Förnamn 

Enligt 34 § i personnamnslagen får som förnamn inte godkännas namn som kan 
väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som skall bära det eller som av 
någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn. 

Föräldrar anmäler i dag till folkbokföringsenheten på skatteförvaltningen vilket 
namn ett barn skall ha. Handläggarna på de lokala skattekontoren är de första att 
avgöra, om ett namn skall godkännas eller ej. Häri ligger givetvis ett element av 
godtycke. Om skatteförvaltningen inte godtar namnet, kan föräldrarna överklaga 
beslutet till länsrätten och sedan till kammarrätten. Här kommer juristernas 
bedömningar in, och endast i undantagsfall tycks dessa rådfråga språkexpertis. Om 
förslaget inte går i genom i dessa instanser, återstår prövning i RR. 

En genomgång av de förnamn som varit uppe till prövning i ovanstående 
instanser visar att den juridiska bedömningen varit tämligen subjektiv, och att 
godtycklighet i många fall fått råda. Ett exempel härpå är namnet Axl, som först 
avslogs av skattemyndigheten och länsrätten. Länsrätten avslog besvären från 
föräldrarna med motiveringen att Axl är en bokstavskombination, som från 
språklig synpunkt inte kan vara tillfredsställande som förnamn. Föräldrarna yrkade 
därefter i besvär till Kammarrätten i Göteborg att länsrättens dom skulle upphävas 
och anförde bl.a. att Axl representerade deras generation och kunde jämföras med 
den svenska dialektala formen Erk (av Erik)[!]. Man hävdade vidare att Axl i dag är 
ett internationellt väkänt namn buret som artistnamn av förgrundsfiguren i rock-
bandet Guns N'Roses. Riksskatteverket yttrade sig i ärendet och ansåg att den 
praxis som utbildats i mål om godkännande av förnamn var tämligen liberal och 
exemplifierade med namn som Bebben, Blomman, Fiddeli, Mix och Solstråle. 
Verket kunde inte finna att de invändningar av språklig art som kan anföras mot 
namnformen Axl var tillräckliga för att underkänna den som förnamn. 

Även i ortografiskt avseende har en kammarrätt ignorerat språkliga 
invändningar, när man godkände formen AnnaCarin (efter angloamerikanskt 
mönster): "Stavningen av AnnaCarin överensstämmer inte med svensk ortografi 
(stavningsskick). Detta innebär emellertid inte att AnnaCarin uppenbarligen inte 
är lämpligt som förnamn." (Kammarrätten i Göteborg 1989-12-19). 

Ett exempel, Twilight, som namn på en flicka, är speciellt intressant, eftersom 
det togs upp till prövning i RR. Dåvarande språklige rådgivaren vid PRV:s namn- 
enhet Thorsten Andersson (1984) anförde i sitt utlåtande över namnet att det alltför 
starkt avviker från svenskt förnamnsskick för att kunna godtas. Namnets språkliga 
struktur borde förhindra antagandet av namnet. RR (dom 1987-02-25) fann i likhet 
med domkapitlet och kammarrätten att användandet av det engelska ordet twilight 
som förnamn varken väcker anstöt eller kan antas leda till obehag. Det 
förhållandet att Twilight är ett engelskt ord som kan vålla osäkerhet i fråga om 
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uttalet innebar enligt RR inte att det uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn. 
(Brylla 1999 s. 221 ff.) 

Vid handläggningen av anmälan om förnamn till skattekontoren har jag erfarit 
att man ej godkänner förnamn som består av initial(er), t.ex. J. R., T, Eli (= L). 
Förnamn som har efternamnskaraktär, t.ex. Pontin, godkänns inte heller. Likaså 
försöker man undvika ord i språket som inte tidigare är kända som namn, t.ex. 
Hallon, Kattöga, Papegoja (Thomas Eriksson, Riksskatteverket, muntligt med-
delande). 

Slutomdöme 
rubriken till denna uppsats ställs frågan om det behövs en personnamnslag. 

Svaret är obetingat ja. Svenskt personnamnsskick befinner sig i ett utsatt läge. En 
liknande fråga — men då gällde det ortnamn — ställdes i en skrift utgiven av 
Ortnamnsarkivet i Uppsala 1995. För ortnamnen finns sedan den 1 juli 2000 en 
hänsynsparagraf införd i kulturminneslagen med föreskrifter att tillämpa god ort-
namnssed. Kanske man kan införa en liknande portalparagraf i namnlagen? 

Erfarenheterna från lagens tillämpning talar starkt för en översyn av 1982 års 
personnamnslag. Om en revision kommer till stånd, bör språkvetenskaplig exper-
tis tillmätas större vikt än vid tillkomsten av den nu gällande lagen. 
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Ordböcker i stöpsleven 
Av Birgit Eaker 

Svensk lexikografisk historia 
Efter en trevande början har forskningen kring svensk lexikografi först under 
senare år kommit igång på allvar. Lexikografi är den forskningsgren som har 
specialiserat sig på utarbetande av ordböcker och beskrivning och utveckling av 
teorier och metoder som rör ordböckers tillkomst, egenskaper, syften och 
användning. (Nordisk leksikografisk ordbok s. 169.) Den tilldrar sig nu ett allt 
större intresse både i och utanför Sverige. Bildandet av internationella nätverk för 
lexikografer är både resultat av och orsak till det ökade intresset och den fördjupade 
forskningen. Ur vårt perspektiv är European Association for Lexicography 
(Euralex) som bildades 1983 och i ännu högre grad Nordisk forening for 
leksikografi (NFL) viktiga fora. NFL bildades i Oslo 1991 vid den första konfe-
rensen om lexikografi i Norden. 

Historik 
I artikeln Svensk lexikografitradition diskuterar Bo Ralph (2000) lexikografins 
framväxt i Sverige. Han ansluter sig till en indelning av lexikografin i olika epo-
ker som har presenterats av Anna Hannesdöttir (1998): 1) tiden före ca 1700, 2) 
tiden ca 1700 — ca 1850 och 3) tiden efter ca 1850. Den första perioden ansluter 
till latintraditionen, då ordböcker skrevs med syftet att lära svenskarna latin. 
Perioden karaktäriseras av Ralph som ett närmast förvetenskapligt stadium enligt 
moderna kriterier. Under period 2 intensifierades utvecklingen. Ordböckerna 
frigjorde sig från latinet och blev hjälpmedel för inlärning och översättning av 
moderna språk. Den lexikografiska tekniken förfinades (bland annat stabiliserades 
den alfabetiska ordningen), informationen utökades och preciserades, ordböckerna 
utformades efter olika syften etc., samtidigt som det svenska skriftspråket blev allt 
mer konsekvent. Från mitten av 1800-talet har ordböckerna fått den karaktär vi är 
vana vid. Den lexikografiska traditionen hade etablerats. Ralph (a.a. s. 19) påpekar 
avslutningsvis att mycket talar för att vi nu är inne i en ny period och sätter ca 
2000 som startpunkt för den nya eran, period 4. Främsta orsak är den tekniska 
utvecklingen, som inte bara har underlättat traditionellt ordboksarbete utan också 
gjort det möjligt att förmedla information som förut av praktiska skäl inte kunde 
erbjudas. 
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Den nya eran 
Det är utan tvivel så, att sökning på Internet efter ord och uttryck, både i utlagda 
ordböcker och i fritext, har blivit allt vanligare. Kanske är detta till och med den 
vanligaste användningen av Internet för många. Det är en utmaning för etablerade 
ordboksföretag och ordboksprojekt att följa med i utveckligen och tillhandahålla 
information på Internet på bästa sätt. 

Under år 2000 fick jag i uppdrag av Björn Lindquist att undersöka möjligheterna 
att göra Språk- och folkminnesinstitutets (SOFI) stora ordboksprojekt Ordbok 
över Sveriges dialekter (OSD) tillgängligt på Internet och upprättade en modell för 
Internetpublikation. Modellen diskuterades och reviderades och framlades slutligen 
för SOFI:s styrelse i november 2000. Styrelsen beslöt att arbetet med OSD (så 
snart häfte 3 som då var under färdigställande hade utkommit) skulle inriktas mot 
uppbyggandet av en Internetversion enligt modellen. En stor del av arbetet med 
OSD under 2001 och 2002 har också koncentrerats på denna version. 

Nytt medium, nya krav 
Det nya mediet ställer nya krav. Bo Ralph (2000 s. 19) påpekar att själva be-
greppet ordbok nu har blivit ytterst relativt. Många av de ordböcker som finns 
tillgängliga på Internet liknar visserligen i mångt och mycket de tryckta förlagor 
de härstammar ifrån. Men andra har i mer eller mindre hög grad frigjort sig från 
bokformen och övergår efter hand till att bli orddatabaser. De är databaser 
skapade för sökning av ord, uttryck och/eller begrepp och kan ge information på 
olika nivåer, traditionell lexikografisk information (betydelse, användning, 
synonymer etc.) men också encyklopedisk information, bild- och ljudillustrationer 
med mera. I det följande ska jag diskutera några konsekvenser av datormediet för 
lexikografin i allmänhet och för OSD i synnerhet. 

Makro- och mikrostruktur 
Centrala frågor inom lexikografin är anpassning av ordböckers mikro- och makro-
struktur till syfte och målgrupp. Mikrostrukturen är de enskilda ordboksartiklarnas 
struktur, dvs, vad som behandlas i en och samma ordartikel och hur informationen 
i en artikel presenteras. Makrostrukturen är, enkelt uttryckt, det sätt på vilket de 
olika ordboksartiklarna placeras i förhållande till varandra. Den kan antingen vara 
systematiskt uppbyggd, till exempel efter tema eller begrepp, eller alfabetisk. En 
alfabetisk presentation av ett ordmaterial kan göras på olika sätt. Varje ord kan 
presenteras i ett eget stycke, så kallad enkel makrostruktur. Men ord kan också 



Ordböcker i stöpsleven 	 29 

sammanföras i gemensamma stycken, till exempel sammansättningar och avled-
ningar efter sitt huvudord. Den senare principen tillämpas i OSD. 

Vad händer med en ordboks makrostruktur på Internet? I en sådan ordbok skriver 
användaren vanligen ett sökt ord (eller ett sökt begrepp) i en ruta, varefter den 
artikel som behandlar ordet (i bästa fall) visar sig på skärmen. Vid en sådan 
sökning är givetvis den alfabetiska ordningen helt ointressant. I mindre ordböcker 
förekommer att uppslagsorden presenteras i alfabetiska listor med klickord, 
vanligen en lista för varje initial. Sådana listor har genomgående — jag har inte 
hittat något undantag — enkel makrostruktur. 

I större ordboksverk förekommer två- eller flerstegssökning. OSD på Internet 
kommer att tillämpa flerstegssökning på följande sätt: Användaren skriver ett sökt 
ord och kan därvid ange upp till tre stavningsvarianter. Därefter får han/hon se en 
lista med klickord, dels ett eller flera ord med den angivna stavningen, dels några 
ord som följer efter i alfabetet. Klickning på ett ord i listan ger detaljerad informa-
tion om ordet och möjlighet att se ordartikeln. Sökvägen kan tyckas lång, men vi 
har valt den av två skäl. Vi har själva funnit det frusterande, när vi har fått noll-
träff vid sökning i danska och norska dialektordböcker på Internet, eftersom vi då 
inte kunnat vara säkra på om ordet faktiskt saknas eller om vi har stavat det "fel". 
Dialekterna innehåller ju ett stort ordförråd utöver riksspråken och stavnings-
möjligheterna kan ibland vara många. Med vår något längre sökväg vill vi dels 
öppna för stavningsalternativ, dels ge användaren en liten överblick över de upp-
tagna orden, i någon mån en motsvarighet till den man får vid bläddring i en bok. 

Konsekvenserna av Internetmediet för ordböckernas makrostruktur är alltså 
stora. För OSD:s del innebär det en frigörelse från den tvångströja som 
publikation i alfabetisk ordning innebär. 

Även ordböckers mikrostruktur påverkas. För en tryckt ordbok föreligger så gott 
som alltid krav på begränsning av det totala utrymmet. Vi har vant oss vid små, 
kompakta typsnitt, många förkortningar och komprimerad stil i ordböcker. På 
Internet är utrymme ingen bristvara; det tycks närmast oändligt. 

Å andra sidan kan man bara få fram en liten del av informationen åt gången. Ett 
snabbt svep med blicken över några sidor i en tryckt ordbok ger användaren en 
översikt som inte är lika lätt att åstadkomma på en datorskärm, där informationen 
måste tas fram i mindre delar, klickas eller slcrollas fram på en begränsad yta. 
Resultatet blir, paradoxalt nog kan det tyckas, att Internet trots det närmast 
obegränsade utrymmet kräver minst lika komprimerad framställning som den 
tryckta ordboken. Den bör dock komprimeras på ett annat sätt. 

För att underlätta läsning av OSD på Internet löser vi upp mängder av 
förkortningar av olika slag, gör artiklarna luftigare genom styckeindelning och 
upprepar oftare information i stället för att göra hänvisningar som tvingar 
användare att söka fram andra artiklar o.dyl. Men själva definitionerna måste också 
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i fortsättningen göras korta och klara. Förmodligen krävs till och med större 
enkelhet i framställningen, till exempel färre inskjutna parenteser och kortare 
satser, för att man ska uppnå samma läsbarhet på skärmen som i trycket. 

De redan färdiga häftena omarbetas när det gäller förkortningar, styckeindelning 
och hänvisningar. Däremot läggs inte nu något arbete ner på omformuleringar. 
Våra formavdelningar, med deras ofta förekommande upprepningstecken omarbetas 
inte heller. Det skulle i nuläget innebära alltför stor arbetsinsats. Däremot 
kommer Internetmediet att innebära att dessa så småningom kommer att få ett 
enklare utseende. Jag övertygad om att även våra definitioner på sikt kommer att 
påverkas så att de blir enklare till sin struktur. 

Urval av information 
Förutom rent lexikografiska uppgifter förekommer vanligen viss encyklopedisk 
information i ordböcker. Man kan mycket förenklat säga att skillnaden mellan en 
ordbok och en encyklopedi är att medan ordboken svarar på frågan "Vad betyder 
(ordet) X?", ger encyklopedin svar på frågan "Vad är (företeelsen) X för något?" 
(SvensM 1987 s. 3). I en dialektordbok är det ibland ofrånkomligt med viss 
encyklopedisk information. Ordförrådet hör i hög grad samman med en delvis 
försvunnen kultur och för att vissa ord över huvud taget ska kunna förstås, måste 
företeelserna ibland kort förklaras. 

Medan sådan information måste hållas till ett minimum i en tryckt ordbok är 
det fullt möjligt att ge mer ingående upplysningar i en Internetversion, där ut-
rymme inte är något problem. Men informationen behöver inte inkluderas i själva 
ordboksartikeln. Den kan med fördel läggas separat men länkad, så att den 
användare som vill veta mer om företeelsen själv kan klicka fram relevanta 
uppgifter. Information av skilda slag kan på så sätt ges i flera olika nivåer i en 
Internetordbok. 

OSD på Internet har länkade avdelningar för illustrationer, där både bild- och 
ljudillustrationer kan förekomma, för kartor, som kan visa utbredningen av ord, 
uttryck och betydelser, och för uppsatser, kommentarer m.m., som mer ingående 
än själva ordartikeln behandlar det sökta ordet. I ett första skede läggs nu framför 
allt de färdiga ordboksartiklarna in i databasen, men förhoppningen är att denna så 
småningom ska växa genom att allt mer relevant information knyts till orden på 
olika nivåer. 

Tillförlitlighet 
Det är viktigt att den information som lämnas är relevant och tillförlitlig. I en 
tryckt ordbok är det relativt lätt att bilda sig en uppfattning om tillförlitligheten. 
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Dels kan man få en översikt av innehållet genom bläddring och slumpmässig 
läsning, dels finns uppgifter om författare, tryckår, upplaga, utgivare m.m. 
lättillgängliga på ett standardiserat sätt. Det är ofta inte lika lätt att kontrollera 
uppgifter på Internet. En av Internetordbokens fördelar är möjligheten till upp-
datering och revidering av uppgifter, gärna i interaktion med användarna. Man be-
höver inte vänta till en helt ny tryckning för att rätta till uppenbara fel eller 
komma med kompletteringar. Men detta kan resultera i att användarna känner 
osäkerhet beträffande uppgifternas aktualitet. Det är därför viktigt att alla uppgifter 
som läggs ut på Internet dateras så att användaren dels kan bedöma deras aktualitet, 
dels kan citera dem med relevant tidpunkt. I OSD på Internet har vi löst detta så, 
att vi vid varje artikel lämnar uppgift om när den har lagts in i databasen. I 
databasen lägger vi också in uppgifter om redaktör och huvudredaktör, uppgifter 
som vi dock för närvarande inte avser lägga ut på Internet förrän artiklarna kommit 
i tryck. Men möjligheten finns. 

Sökmöjligheter 
1 en traditionell, tryckt ordbok kan man endast söka på uppslagsord, stickord. En 
Internetordbok kan ha flera sökmöjligheter. Förutom sökning på klickorden 
(stickordens motsvarighet) kan man i OSD på Internet söka illustrationer, kartor, 
uppsatser, kommentarer m.m. 

Man kan också komma in i ordboken via ordbokens sammansättningsregister. 
Detta register som i skrivande stund innehåller 262 944 ord kan beskrivas som en 
bearbetad och något bantad version av OSD:s efterledsregister. Bearbetningen 
omfattar bland annat utveckling av möjligheten för användare att genom klickning 
invid en sammansättning (eller avledning eller förbindelse) direkt kunna läsa den 
ordboksartikel där ordet behandlas, om någon sådan har skrivits. Eftersom registret 
ger användaren möjlighet att söka på ordled och eftersom långt ifrån alla sam-
mansättningar kommer att tas upp i ordboken, utgör det ett mycket värdefullt 
komplement. 

För- och nackdelar med Internet 
Det finns både för- och nackdelar med ordböcker på Internet i förhållande till i 
bokform. Till fördelarna hör det så gott som obegränsade utrymmet och 
möjligheten att lagra information i olika nivåer, så att användaren själv kan söka 
efter just det han/hon vill veta. I OSD:s Internetversion har vi försökt utvidga 
sökmöjligheterna i olika led. Man kan naturligtvis tänka sig både ytterligare 
utvidgning och finare uppdelning av informationen. Till exempel skulle man 
kunna ha en valfri avdelning för finare fonetisk beskrivning och en för ety- 
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mologier, som mer detaljerat diskuterar ordets historiska ursprung och släktskap 
med andra ord. Vi har med avsikt valt en konstruktion för OSD:s databas som 
lämnar öppet för framtiden att komma med kompletteringar. 

En av datormediets nackdelar har jag redan berört, nämligen svårigheten att få 
den allmänna översikt som bläddring i en tryckt bok ger. Vi är nog också många 
som känner ett nöje i att plocka fram en ordbok och bläddra i den på måfå, läsa 
några rader här och där och ibland fastna en god stund i en intressant beskrivning 
eller få uppslag till fortsatta efterforskningar. 

En annan nackdel har jag också snuddat vid, nämligen att det i det stora infor-
mationsflödet på Internet kan vara svårt att bedöma olika uppgifters tillförlitlighet 
och aktualitet. 

Jag vill också ta upp en annan aspekt, den sociala. Inte sällan leder diskus-
sionerna i fikarummet till att någon tar fram ett uppslagsverk, en ordbok eller en 
encyklopedi, och läser högt. Den som läser är vänd mot arbetskamraterna som i 
sin tur är vända mot honom/henne. Det blir ett ögonblick av gemenskap. Visst 
kan vi någon gång tillsammans leta information på en dator, men då är både den 
som söker och de som deltar i sökandet vända mot skärmen, inte mot varandra. 
Gruppens storlek är då också starkt begränsad. Medan boken kan vara förenande 
människor emellan är datorn snarast isolerande — åtminstone i närmiljön. 

Men det må vara hur det vill med detta, Internetsökning och Internetordböcker 
har kommit för att stanna. Det är upp till oss att dels tillhandahålla informationen 
där den söks och dels ta till vara Internetmediets fördelar och se till att minimera 
nackdelarna. 
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En bukett blåklint 
Centaurea cyanus i ett europeiskt perspektiv 

Av Gerd Eklund 

I en svensk dialektal namnbukett finns blåblomma, blågubbe, blåhatt, blåherre, 
blåklint, blåklätt, blåkorn, blåtoppa, (blå) bondtoppa, blå sädestoppa, blått 
silke, duvstol, rågblomma, rågros, rågtoppa, styck(e)sblomma, åkersilke, åker-
blomma. Ytterligare ett knippe hittar vii litteraturen: blålilja, blå ringblomma, 
blåört, båtmanshatt, båtmansmössa, kornblomma, kornrosor, råggräs och 
åkerrosor. 

Blåklintens latinska släktnamn anses åsyfta den läkekunnige kentauren Chiron 
som var den unge Akilles lärare. Artnamnet cyanus är det latinska ordet för blå. 
Det svenska släktnamnet är i dag klint, men tidigare användes även kl ett. Det 
senare brukades också om Agrostemma githago åkerklätt. Hos Linné (1986 s. 
266) kan man under Centaurea Cyanus läsa följande: "Svenskt namn blåklätt, i 
Hälsingland blåklint, i Västergötland klint, i Västmanland åkerrosor, på Gotland 
båtmansmössa, i Roslagen blågubbar, i Skåne blåkorn, duvstol" och under 
Agrostemma Githago (s. 136): "svenskt namn klätt, i Småland klint, i Dalsland 
rödklint, på Gotland slätt." Blåklint är i dag vanligare än blåklätt i dialekterna. 

Språkligt sett är det två former av samma ord, eftersom klätt (no. kl ett 
'bergstopp', isl. klettr 'fristående klippa') är en assimilerad form av klint. Grund-
betydelsen är 'klump o.likn.' och den torde avse den klumplika formen hos frö-
kapseln på Agrostemma och hos Centaurea blomholkens form. Möjligt är också 
att ett namn överförts från den ena blomman till den andra, något som är vanligt 
för växtnamn. I detta fall torde det ligga nära till hands eftersom båda växterna 
utgör ogräs i sädesåkrar, eller som Linné (1986 s. 136) uttrycker det: "Denna 
vackra blomma [Agrostemma] växer på åkrar tillsammans med Cyanus." 

Ursprung och utbredning 
Blåklintens ursprungliga hem är Medelhavsområdet, där den växer i bergsslutt-
ningar och gärna på lös och grusig jord, som t.ex. på Sicilien, i Thessalien och 
Makedonien, och på Västasiens torra stäpper. Därifrån har den med jordbruket 
spritts över hela världen. I Danmark har man visserligen funnit pollen i sengla-
ciala lager, men blåklinten trängdes därefter troligen ut av skogen. Först under 
vikingatiden blev den åter rätt allmän, och från och med 1400-talet bredde den 
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starkt ut sig genom att man började praktisera höstsådd. I Norden, liksom i alla 
spridningsområden, följde blåklinten odlingen av säd. Vid mitten av 1900-talet var 
den tämligen allmän i Danmark, i södra Finland och i södra Sverige upp till 
Hälsingland. I övrigt förekom den på enstaka fyndorter i hela Norden. I dag har 
blåklinten starkt minskat på åkrarna genom kemisk bekämpning och effektivare 
rensning av utsädet. 

Användning 
Ganska utbredd i Norden tycks uppfattningen vara att ett avkok av blåklinten 
skulle ge ett ögonvatten som förbättrade synförmågan och hade en hämmande 
effekt på inflammation. Man ansåg också att det "giver svage ojne en utrolig 
klarhed" (Brondegaard 1987 s. 244). Enligt signaturlärans grundprincip var effekten 
störst för blåögda personer. 

Krossat frö kunde driva ut gallan. Te av blommorna verkade urindrivande och 
kunde även användas till gurgling av en ömmande hals. 

Blomavkok blandat med alun ger en vacker ultramarin blå färg, men den är 
tyvärr inte så hållbar. Blomsaften har däremot använts i konditorier bl.a. för att 
färga socker. Man har även framställt blått bläck av den (Brondegaard 1987 s. 246). 

Enligt Linné (1986 s. 266) kunde "strålblommorna blandas i tobak, mera till 
prydnad än för smakens skull" . Också från Danmark finns uppgifter om att fattiga 
bönder kunde använda de torkade kronbladen som röktobak. 

Atlas Linguarum Europae (ALE) 
Den svenska namnbuketten ingår tillsammans med övriga europeiska dialektala 
blåklintsnamn i en undersökning om olika motiveringar för dem. 

Två karttyper 
Den UNESCO-understödda europeiska språkatlasen (ALE) syftar till att genom 
material från Europas samtliga dialekter undersöka och kartlägga språkliga och 
kulturella samband i Europa. Syftet realiseras dels genom onomasiologiska kartor, 
dels genom motiveringskartor (eng. motivational maps). De förra karterar benäm-
ningar för olika begrepp, t.ex. Europas alla dialektala ord för 'måne', 'dimma' 
eller 'träd'. I en utredande kommentar söker man redovisa eller forska fram ordens 
etymologi, dvs, beakta ordens släktskapsförhållande i det man söker fastställa både 
form- och betydelseutveckling. I den andra karttypen karteras motiveringarna till 
olika benämningar. Båda kartorna ger underlag till en belysning av europeiska 
språkliga och kulturella samband (eller det omvända), men de producerar dock två 
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helt olika isoglossmönster. På de onomasiologiska kartorna (benämningskartorna) 
följer detta oftast en eller flera språkfamiljer, under det att de semantiska isoglos-
serna följer helt andra mönster. Dessa övergripande mönster och tolkningen av 
dem är ett av ALE:s värdefulla bidrag till den internationella forskningen. 

Motiveringskarta 
Den term som ALE lanserat är motivational map. Av de tre svenska termerna, 
motiv, motivation och motivering, är den sista trots sin otymplighet innehålls-
mässigt lämpligast. Den återger entydigt den innebörd som den har i ALE:s 
undersökningar, nämligen ' skäl' , 'grund'. Motivation är främst en term som 
används inom psykologin för olika slag av processer, och motiv kan ha flera 
betydelser. Förutom 'skäl, anledning' kan det även avse 'stoff', eller 'ämne för ett 
diktverk eller en tavla', 'grundide. 

En motiveringskarta kan åstadkommas under förutsättning att samtliga benäm-
ningar eller de flesta är etymologiskt genomskinliga. Även om denna klarhet 
föreligger kan en benämning vara kulturellt dunkel. Det krävs en tolkning av 
motiveringen. Detta kan exemplifieras med ett enskilt ord, det engelska lord, som 
är en hopdragning av loaf-ward. Skall denna tolkas som en förhållandevis ung 
metafor eller återspeglar den en förhistorisk kulturell ordning? (Alinei 1996 s. 6.) 

Ett annat exempel är Europas alla dialektala ord för vessla. En kategori bland 
dessa består av släktskapstermer såsom exv. bulg. nevestulka 'brud', ung. meny& 
(av meny 'svärdotter') och spa. comadreja 'gudmor'. En del vesslebenämningar 
har i vissa etymologiska ordböcker ansetts som skämtsamma beteckningar. ALE:s 
utredning visar att de återspeglar en totemistisk världsuppfattning med ursprung i 
jägarsamhället. 

Motiveringens betydelse 
Motiveringens roll i språkforskningen (se Alinei 1996) har varit och är grundlägg-
ande både i historisk semantik och i etymologisk forskning. Eftersom motive-
ringsforskning lämpar sig sällsynt väl för ett så stort, varierande och gränsöver-
skridande språkligt material som ALE:s är det dock först här som den fått full 
status som en självständig teoretisk inriktning. 

Motivering är betydelsefullt när spåkbrukarna skapar kognitiva och språkliga 
medel för att uttrycka en ny verklighet. Snabbast och mest ekonomiskt är att 
återanvända gamla ord genom att ge dem ett nytt innehåll för nya begrepp. Vid val 
av motivering, som i hög grad är socialt präglat och kulturellt betingat, är det 
allra vanligast att välja en av flera komponenter i det nya begrepp som det gamla 
ordet avser att beteckna. För begreppet 'glasögon' valdes Brille i tyskan och bril-
ler i danskan efter mineralämnet beryll, som ingår i glasögontillverkning, glasses 
i engelskan efter materialet glas, occhiali i italienskan, dcu/os i portugisiska och 
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ocki i ryskan efter aspekten '(någonting för) ögonen'. Alla dessa motiveringar är 
valda från ett slags encyklopedisk definition av det nya begreppet 'glasögon'. 

Vanligt är också att motiveringen väljs genom en metafor. Även för franska 
lunettes 'små månar' är motiveringen en komponent i vår definition av glasögon, 
nämligen betydelsen 'rund', men den är i detta fall metaforisk. 

Man skall inte blanda ihop motivering med betydelse. Orden Brille, glasses och 
occhiali visar tre olika motiveringar men de har samma betydelse. Motiveringen 
representerar en betydelse men sammanfaller inte med den. 

Europeiska motiveringar för namn på blåklint 
De blåklintsnamn som redovisas i ALE (1997 s. 99 ff.) kan delas in i ungefär 160 
olika etymologiska grupper. Antalet identifierade motiveringar är betydligt färre 
och kan klassifieras i 17 grupper. 

Den största motiveringskategorin består av namn som hänför sig till den blå 
färgen. Representanter för denna grupp återfinns framför allt i romanska och i 
väst- och sydslaviska språk, i vissa turkiska språk och i svenska dialekter. 

Denna andra stora kategorin utgörs av namn som syftar på växtplatsen. Denna 
namntyp har vi framför allt i germanska och i östersjöfinska språk, i några 
baltiska språk samt i italienska dialekter. Man kan notera att denna semantiska 
grupp utöver de italienska beläggen sällan uppträder i övriga romanska språk och 
att den är sporadiskt belagd i slaviska språk. 

En tredje stor grupp (nr 8) innehåller namn som associerar till religion, kung 
och folkliga mytiska figurer. De har stor spridning i östslaviska språk, varifrån de 
tagits upp som lånord i permiska, mordvinska och baltiska språk. 

Övriga namngrupper bildar inga större sammanhängande områden utan återfinns 
överallt som spridda inslag. 

Ordstrukturen består dels av enlda eller avledda ord, dels av sammansättningar på 
två eller flera led. Analysen av motiveringarna är självklart lättare i den första 
gruppen. Det är betydligt svårare att avgöra den viktigaste motiveringsassocia-
tionen i sammansättningarna. 

I sammansättningar som blå + blomma prefereras blå, därför att elementet 
blomma redan ingår i den allmänna definitionen 'planta'. I kombinationen blå + 
hatt kan båda leden tyckas vara semantiskt lika viktiga, och att man därför lika 
gärna skulle kunna placera sammansättningarna i kategori 4, som innehåller 
motiveringar som syftar på blommans form. Med tanke på den större vikt man 
kan lägga vid färgen som motivering efter den grundläggande oppositionen "färg — 
avsaknad av färg" förs denna sammansättning och i konsekvens därmed alla med 
en bestämning 'blå' till grupp 1. 
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Även i övrigt har man valt att låta bestämningsleden väga tyngst vid val av 
motivering. Så förs t.ex. da. blåkorn till grupp 1 (färg) men da. kornblomma till 
grupp 2 (växtplats). 

Motiveringarna för blåklintsnamnen tar fasta på följande begreppskomponenter 
eller associationer. 

Färg: Blåklintens lysande blå färg utgör inte oväntat den mest utbredda 
motiveringen. Här finns också namn som bildats till adjektiv med annan ur-
sprungsbetydelse än 'blå' men som som genom betydelseutveckling i särspråken 
kommit att beteckna denna färg. Ett par exempel på detta är de rumänska namnen 
albasträ-ea och mierd-utå. Det förra ordet är bildat till adjektivet albasträ (lat. 
albus 'vit') och det senare till adjektivet miera (lat. merus 'ren, klar'). 

I denna semantiska namnkategori återfinns dels enkla och avledda namn, dels 
sammansättningar. I den förra gruppen har vi många romanska namn bildade till 
frankiskt *blek 'blå'. De uppvisar en stor formrikedom, t.ex. bleuet, bluet, bleu, 
biuve. I de rumänska och moldaviska dialekterna finns namn som etymologiskt 
hör samman med lat. venetus 'marinblå'. Bland de slaviska dialekterna finns fyra 
olika formkategorier, som alla är bildade till olika adjektiv med betydelsen 'blå', 
t.ex. pol. modrak, slovenska plavica, bulg. sin5ec (ryskt låneord), pol. btavat. 

I denna grupp ingår även sammanställningar som fr. bouquet bleu och 
italienska fiore celeste, fiore turchino, den förra på grund av sin association till 
den blå himlen och den senare till en föreställning om 'blått', som uttrycks 
genom adjektivet turc (jfr sv. turkos). 

Hit hör följande nordiska namn: sv. blåblomma, blågubbe, blåhatt, blåherre, 
blåklint, blåklätt, blåkorn, blåtoppa, (blå) bondtoppa, blå sädestoppa, blått 
silke liksom de da. blå Bodil, blåhatt, blåkorn, blåmand och blåurt. 

Denna största grupp innehåller elva undergrupper allt efter den andra sam-
mansättningsledens motivering. 

Växtplats: I denna namnkategori finns bara sammansättningar. Förleden 
består i allmänhet av ett ord för 'säd i allmänhet' eller ett 'speciellt sädesslag'. 

Motiveringen 'åker' har, kanske något överraskande, belagts endast i svenska 
dialekter, nämligen i orden åkerblomma, åkersilke och styckesblomma (ev. 
<åkerstycke-). 

Den andra leden betyder oftast 'blomma' i generisk mening. Det förekommer 
också att efterleden utgörs av en onomatopoetisk bildning som återspeglar en an-
vändning av blomman i barns lekar, t.ex. boba som i kar. ruitboba (där efterleden 
boba är ett ryskt lånord). 

Till grupp två hör de många germanska namnen som ty. Kornblume(n), 
kornbluome, eng. cornflower, fris. kuurnblömk, kuernblom, holl. koren-
bloem(e), da. kornblomme, kornblomst och no. kornblomster, kornblomst. De 
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östersjöfinska språken får representeras av estn. rugilill och fl. ruiskukka 'råg-
blomma'. Till denna kategori hör förstås de förhållandevis vanliga svenska nam-
nen rågblom(ma), rågblomster, rågros och rågtoppa. 

Ogräs, (skadlig) ört, buskage: Blåklinten är ett ogräs, men detta faktum 
återspeglas i ringa grad vid namngivningen. Namn av denna typ återfinns främst i 
de slaviska språken, t.ex. pol. chaber, sloven. och tjeck. chrpa. Även da. kys 
förs hit. 

Bladens eller stjälkens form: Yttersta delen av bladen påminner om en spets 
eller en krona. Detta har motiverat en del franska avledningar till substantivet 
come som fr. comeille, cornaille, cornille etc. 

Hållbarhet: I några slovakiska dialekter har belagts ordet nevädza, som 
möjligen kan tolkas som 'den hållbara blomman som inte vissnar'. 

Läkemedel, tobak: Blåklintens hämmande inverkan på blödning återspeglas i 
de franska namnen casse-lunettes, saigne-nez och i it. parasak. Bruket att an-
vända den torkade blåklinten som tobak reflekteras av de danska namnen tobaks-
rose och tobaksblomst. 

Andra växter: Att växtnamn blandas ihop är mycket vanligt, vilket framgår 
av att denna grupp innehåller 18 undergrupper. Som exempel kan nämnas 
förväxling med Agrostemma githago 'åkerklätt' som i eng. hardheads, med 
Syringa vulgaris som i it. fiu lila och eventuellt med Aquilegia vulgaris 'akleja' 
som i blekingskt och skånskt duvstol, där varje blomma kan erinra om en grupp 
fåglar sittande i klunga. 

Kung, religion och folkliga mytiska gestalter: Större delen av de östslaviska 
namnen hänför sig till grek. 13ocatkuc6; 'kunglig'. Möjligen kan blomtoppen 
påminna om en kunglig krona. Även egennamnet Vasilij (grek. Paatketog 
'kunglig') kan ha influerat till växtnamn som ry. vasila, vilket förekommer som 
ryskt lånord i mordvinska, t.ex. i eda vasilok. Denna namntyp är, genom slavisk 
förmedling, vanlig i de baltiska språken, t.ex. lit. vasilka. 

Människokropp eller djur: Motiveringar som 'huvud' och 'öga' hänför sig 
till själva blommans runda form. 

Fåglar: Namn i anslutning till 'duva', 'höna' och 'gök' kan förmodligen 
förklaras utifrån en association till fjäderdräkt eller färg. 

Något naggat, snärpar: Här föreligger en klar association till något naggat. 
Något ludet eller hårigt: Dessa namn tar fasta på blomkalkens utseende. 
Liten blomma: Hit hör den genetiska termen av typen 'liten blomma'. 

14 — 17: 'lysa'; 'förbereda'+'säck'; 'mjölka'; 'hopp': Det är oklart hur dessa 
motiveringar eller associatoner skall tolkas, och de bildar en övergång till kategori 
18, som innehåller namn med oklar eller okänd motivering. 
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Några reflexioner 
Man kan notera att Sverige (blåklint) i namngivningen skiljer sig från Danmark 
och Norge (kornblomst) och att det är namn med starkt dialektalt stöd i respektive 
land. De nordiska länderna brukar annars ofta följas åt. 

I sin ursprungliga miljö växer blåklinten vilt, men utanför denna är den i 
praktiken ett ogräs. Det är dock slående hur sällan detta faktum visar sig i namn-
givningen. Endast i de slaviska dialekterna visar denna namnmotivering någon 
större utbredning. 

Människan har tagit blåklinten till sitt hjärta. Den har ett stort symbolvärde och 
den har inspirerat många författare. 

Et sxlsomt Sker — Thi ogsaa Havets Glans 
er gemt den. I Rug som ravgult Hav 
du blinker bolgeblaa i Blxstens Dans 
som Smf* af Hav paa Ray — 
som Hav tu l Lands. 
(K. L. Kristensen, Kornblomst ur Aarsens Tid.) 
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Från Smålands minnen till SOFI DAL 

Av Göran Hallberg 

Vid 1800-talets slut var järnvägsnätet nästan fullt utbyggt. Kommunikations-
system och elektrifiering möjliggjorde företagsetablering inte som tidigare bara 
vid kvarnfall och hamnplatser. Vid 1900-talets mitt innebar bilismen en ny 
kommunikativ revolution. Vägnätet ledde från snabbväxande tätortscentrum, 
sovstäder och industriområden ut över riket. Jordbruket mekaniserades och arbets-
kraften drogs till tätorterna. Det traditionella svenska jordbrukssamhället urba-
niserades. 1850 levde fortfarande 90 % av befolkningen på landsbygden, 1900 
75%, 1940 44 % och 1980 17 %. 1880-1940 flyttade 2,5 miljoner svenskar in 
till städerna. Idag är bara 2 % fullt sysselsatta inom lantbruket. "Flykten från 
landsbygden" pågår ännu, från glesbygd till tätort, från inland till kustland, från 
norr mot söder. 

Migrationen, teknikutvecklingen, utbildningsexplosionen och folkhemmets 
sociala nivellering fick avgörande betydelse för dialektbruk och namnskick. 
"Genuina" dialekter med tusenåriga rötter överlevde i stor utsträckning 
samhällsomvandlingen fram till tiden efter andra världskriget. Sedan snurrade 
hjulen allt fortare. När industrisamhället övergick i informations- och 
tjänstesamhälle, överlevde huvudsakligen språkliga faktorer som ord- och 
satsmelodi, diftongering, vissa syntaktiska och lexikala särdrag o.1., med etablerad 
spridning över hela regioner. Fortfarande påträffas lite varstans tvåspråkighet bland 
äldre svenskar, som talar regionalt standardspråk med främlingen, mera 
dialektfårgat med grannen. Enbart dialekttalande miljöer, utan påtagliga inslag av 
standardspråk, är idag sällsynta. 

Medvetna om vad som höll på att hända med jordbrukssamhällets immateriella 
kulturarv bildade studenterna vid universiteten i Uppsala och Lund från 1870-talet 
landsmålsföreningar, som genom sin dokumentation lade grunden till 1900-talets 
institutionaliserade dialekt- och namnforskning. I Lund tillkom Föreningen för 
Smålands minnen redan 1861 i syfte att uppteckna "språk, seder, saga och sång" 
(SvLm 2:1 s. 69-73, Vide 1961 s. 7-24). Föreningen bedrev dialektuppteckningar 
till o. 1890. Den upptog bara studenter från Växjö stift (dock från hela Småland 
1865-75). Därför ombildades Ölands landsmålsförening, startad 1876, till Ölands 
och Östra Smålands landsmålsförening 1880, för att ta hand också om studenterna 
från Kalmar län. 

Skånska landsmålsföreningen (S1cL) tillkom 1875, Blekingska 1879 och 
Västgöta 1883 (SvLm 2:1 s. 74-83, Ingers 1975 s. 7). Alla utom Skånska 
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Landsmålsföreningen upplöstes o. 1893, men 1915 nybildades istället Halländska 
och Småländska landsmålsföreningarna, pådrivna av dialektologer som hallänning-
en Ernst Wigforss och smålänningen Gunnar Hedström, 1916 följda av Lands-
målsföreningen för Blekinge och Kalmar län (Ingers 1975 s. 9). Föreningarna fick 
1916 en gemensam centralstyrelse. Skånska Landsmålsföreningen erhöll 1917 
anslag från Malmöhus läns landsting och från 1918 statsanslag. Samlingarna 
förvarades ursprungligen hemma hos föreningarnas funktionärer. Den skånske 
dialektupptecknaren och amanuensen, senare förste bibliotekarien vid Lunds uni-
versitetsbibliotek Anders Malm såg till att samlingarna 1888 bereddes plats i det 
gamla bibliotekets bokmagasin i Lundagård och 1908-30 i det nybyggda biblio-
teket på Helgonabacken. De skånska och halländska samlingarna fanns från 1916 i 
ett litet rum om 4 m2  vid uppgången till Svenska Akademiens ordboksredaktion. 
Malm var medredaktör i tidskriften Svenska Landsmål och redigerade den 1888 av 
Skånska Landsmålsföreningen utgivna boken Teckningar och toner ur skånska 
allmogens lif. 

Med föreningarnas omfattande samlingar, ämbetsarkiv och kassabehållning som 
grund inrättades 1930 i Lund ett statligt dialektarkiv, först placerat i rum 318 på 
Kungshusets tredje våning. Arkivet flyttade 1931 tillsammans med Folkminnes-
arkivet in i rum 203 på andra våningen. En bokhylla fick utgöra gräns mellan de 
två. Folkminnesarkivet flyttade 1937 ut till egen lokal, varefter Landsmålsarkivet 
ensamt fick disponera rummet. 

Efter ansökningsförfarande blev dialektologen och uppsaladocenten Natan 
Lindqvist arkivets föreståndare. I den rollen verkade han t.o.m. 1936, varpå han 
tillträdde professuren i svenska språket i Uppsala. Ny arkivchef blev 1937 
dialektologen och ordboksredaktören, docent Gunnar Hedström, den drivande 
kraften bakom Småländska landsmålsföreningen, och författare av den digra 
avhandlingen Sydsmåländska folkmål, utgiven 1932 som nr 1 i serien Skrifter 
utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund. Ingemar Ingers, skånsk dialekt-
upptecknare och SlcL-funktionär på 1920-talet (fil. dr 1939), blev 1930 amanuens 
och från 1939 till pensioneringen 1968 arkivarie. Smålänningen Sten-Bertil Vide 
(fil. dr 1967) innehade 1944-47 en arvodestjänst, var 1947-52 kontorsbiträde, 
1952-56 amanuens och därpå arkivarie till pensioneringen 1980. Fröken Dagmar 
Wahlgren var 1931-59 expeditionsbiträde, senare kontorist. Arvodestjänsten 
övertogs 1948 av fru Brita Vide, som sedan var kontorsbiträde till 1959. Fru Amy 
Ruborn var kontors-, senare kanslibiträde, kontorist och assistent 1953-78. 

Som arkivstyrelse 1930-41 verkade den 1916 inrättade Centralstyrelsen för 
landsmålsföreningarna i Lund. SlcL överlät sitt bibliotek och fortlevde som 
stödförening åt verksamheten, dock vilande från 1941. Ett protokollfört 
nostalgiskt 100-årsjubileumsmöte med Skånska Landsmålsföreningen hölls på 
Akademiska föreningen i Lund den 22 september 1975, vari författaren deltog. 
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Ordföranderaden består av namnkunniga lundaprofessorer, i Centralstyrelsen Elof 
Hellquist 1930-33 och Emil Olson 1933-37, i Skånska Landsmålsföreningen 
Axel Kock 1916-25 och Emil Olson 1925-37, varefter båda funktionerna 
upprätthölls av Martin P:n Nilsson 1937-39 och Erik Noreen 1939-41. Åren 
1941-70 utsågs styrelseordföranden av Kungl. Maj:t, medan självskrivna leda-
möter var professorerna i nordiska språk och svenska språket, överbibliotekarien 
vid Lunds universitetsbibliotek och arkivföreståndaren. Universitetskanslern utsåg 
ytterligare två ordinarie och två suppleanter bland universitetets professorer. 

Man började 1935 göra studioinspelningar av dialekt på grammofonskivor, från 
1939 med inspelningsbil ute på fältet i samarbete med Uppsalaarkivet. Sedan kom 
trådbandspelare och efter andra världskriget rullbandspelare, men det skulle dröja 
ända till våren 1968, innan man avslutade pressningen av grammofonskivor och 
istället bevarade inspelningarna på rullband. 

I ett drygt decennium var arkivets officiella benämning Landsmålsunder-
sökningarna i Lund, trots att man i tal och skrift alltsedan tillkomsten kallade sig 
Landsmålsarkivet i Lund. Namnfrågan drevs bl.a. av professor Emil Olson, 
Skånska Landsmålsföreningens ordförande och Centralstyrelsens sekreterare, senare 
ordförande, författare till arkivreglementet som antogs 1931-01-31 (årsberättelse 
1930-31 i SvLm 1932 s. 132 f.). Oppositionen leddes av Herman Geijer, till sin 
avgång 1938 föreståndare för Landsmålsarkivet i Uppsala (Ingers 1975 s. 11 f.). I 
årsredogörelserna i SvLm 1931/32 — 39/40 hette det därför t.ex. "landsmåls-
undersökningarna i Lund, benämnt Landsmålsarkivet i Lund" (så SvLm 1933 s. 
82). Först med Kungl. Maj:ts reglemente 1941-04-04, dvs. fr.o.m. budgetåret 
1941/42, kunde man tryggt få lov att kalla sig Landsmålsarkivet i Lund. 

Åren 1937-49 var arkivet inrymt i två lärosalar, nr 9 och 10, på Universi-
tetshusets andra våning. Universitetet hyrde och upplät 1949-61 den Ingvarska 
privatvillan på Gerdagatan åt Institutionen för nordiska språk och dess sam-
arbetspartner Landsmålsarkivet. Efter Hedströms pensionering 1956 övertogs 
arkivchefsposten av ännu en dialektolog, blekingen och docenten Sven Benson, 
som varit amanuens vid arkivet 1947-52 och därpå docent i nordiska språk i Lund 
1952-56. 

Så levde Landsmålsarkivet i Lund och de två systerarkiven i Uppsala vidare, 
Ortnamnsarkivet och Landsmålsarkivet, som egna statliga myndigheter fram till 
1970, då de med visarkivet i Stockholm samlades under en hatt till myndigheten 
Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). Arkivens styrelser 
blev nu rådgivande nämnder, och Landsmålsarkivet i Lund (LAL) blev Dialekt-
och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). 

Tillägget "och ortnamnsarkivet" har även det sin särskilda historia. 
Landsmålsföreningarna, fr.a. SkL, påbörjade den systematiska insamlingen av 
ortnamnens lokala uttalsformer. Uppsaladocenten Jöran Sahlgren var under sin 
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lundatid en av de fyra stiftande ledamöter, som 1925 initierade såväl Sydsvenska 
ortnamnssällskapet som dess fr.o.m. samma år utgivna årsskrift (SOÅ; Hallberg 
1975 s. 20 f., tabell över styrelsen s. 2.2 f.). Åren 1925-38 var Sahlgren 
sällskapets sekreterare och undersökningsledare, även sedan han 1930 kallats till 
en personlig professur i Uppsala. Dit, till Svenska Ortnamnsarkivet, tog han med 
sig både initiativkraften och ortnamnssamlingarna. Följaktligen utkom lunda-
forskaren Erik Bruhns avhandling Ägonamn i Rönnebergs härad 1931 som nr 2 i 
serien Meddelanden från Svenska Ortnamnsarkivet (anmäld av Moder 1932 s. 50-
55). Allt från 1930 nytillkommande material sändes till Sahlgren i Uppsala. Man 
begärde i upprepade skrivelser att få tillbaka samlingarna, men det dröjde till 
december 1939, innan de sista uppteckningarna tillsammans med kartor och 
primäranteckningsböcker åter befann sig i Lund (Hallberg 1975 s. 30 f.). 

Detta är bakgrunden till att Landsmålsarkivet i Lund blev ett renodlat 
dialektarkiv för de sydsvenska landskapen Skåne, Halland, Småland, Blekinge och 
Öland. Folkminnes-, senare Folklivsarkivet i Lund fanns ju redan (jfr ovan om det 
delade rummet 1931-37). Skånska Landsmålsföreningens styrelse föreslog 1931 
att också ortnamnssamlingarna skulle deponeras på arkivet, men arkivets in-
struktion kom aldrig att innehålla någon passus om ortnamnsverksamheten, inte 
ens när arkivet efter Kungl. Maj:ts beslut den 1 juli 1951 från ortnamnssällskapet 
övertog såväl anslagna medel som uppgiften att insamla och bearbeta de skånska 
ortnamnen. Sällskapets samlingar övertogs av arkivet 1952 och dess bibliotek 
1953. Det var först vid den gemensamma DOVA-myndighetens tillkomst 1970, 
som instruktionen ändrades, och Landsmålsarkivet i Lund blev Dialekt- och 
ortnamnsarkivet i Lund. 

Humanisthuset stod inflyttningsklart 1961. Dåvarande arkivchefen Sven Benson 
var djupt engagerad i planering och inredning. Han blev 1961 också på 
universitetets uppdrag husprefekt med samordningsansvar för gemensamma 
ärenden mellan vaktmästeri, lokalvård, hyresgäster (universitetsinstitutionerna och 
arkivet) och hyresvärd (Byggnadsstyrelsen, sedermera Akademiska Hus AB). Som 
motprestation fick arkivet fri anslutning till universitetets telefonväxel, senare 
också till universitetets datacentral. Fortfarande förordnas arkivchefen som 
husprefekt, sedan 1990-talets mitt också för grannhuset Absalon. Det var närmast 
självklart, att arkivet och nordiska institutionen skulle ha lokaler intill varandra, 
från tiden för landsmålsföreningarnas reorganisation 1916 till 1990-talets slut, 
detta med tanke på det ömsesidiga ämnesanknutna utbytet av forskning, 
publicering, studenthandledning, undervisning och examination. Dessutom produ-
ceras två årspublikationer i personalunion mellan arkivet och institutionen, den 
internationellt spridda tidskriften Arkiv för nordisk filologi (ANF 1883—) och den 
regionala Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift (SOÅ 1925—), båda sedan 
1960-talet med redaktion knuten till arkivet. Enligt Sydsvenska ortnamns- 
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sällskapets styrelsebeslut 1964 skulle SOÅ även stödja och publicera dialekt-
forskningens arbeten. 

Sven Benson tog bl.a. 1954 initiativet till den redaktionskommitté som sjösatte 
skriftserien Skånes ortnamn, vars första tre delar utgavs i samverkan mellan 
Sydsvenska ortnamnssällskapet och Landsmålsarkivet (Serie A. Bebyggelsenamn, 
delarna 1. Albo härad 1958, av docent Bertil Ejder, 18. Södra Åsbo härad 1962, av 
fil.lic. Bertil Svensson och arkivchef Sven Benson, och 3. Bjäre härad 1964, av 
dåv. fil.lic. Bent Pamp). Efter DOVA-myndighetens tillkomst 1970 blev serien 
helt och hållet arkivets uppgift. Planerna på skriftserien ledde till en mångårig och 
intensiv excerpering av ortnamnens skriftformer ur allehanda tryckta och 
handskrivna källor. Ett betydelsefullt projekt blev skyddsfilmningen fr.o.m. 1964 
av de o. 840 sockensamlingarna med ordsedlar i sedesformat. Med dessa socken-
samlingar bevarade på mikrofilm möjliggjordes en hopsortering till 65 
häradssamlingar. All sökning vid förfrågningar, excerpering och kontroll blev 
mera lätthanterlig och mindre tidskrävande. Sist men inte minst inleddes vid 1970-
talets början den med tiden nästan allt uppslukande datoriseringen. 

När Benson 1974 tillträdde professuren i nordiska språk i Göteborg, blev 
skåningen och ortnamnsforskaren docent Bengt Pamp arkivchef. Han verkade i den 
rollen till pensioneringen 1993, efterträdd av hallänningen och ortnamnsforskaren 
docent Göran Hallberg. Hallberg hade vid arkivarie Ingers pensionering 1968 
övertagit rollen som ansvarig för den skånska ortnamnsverksamheten, som 
amanuens 1968, arkivarie 1970 och förste arkivarie 1981. Ny arkivarie med 
huvudansvar för dialektverksamheten efter Vides pensionering 1980 blev 
ortnamnsforskaren docent Stig Isaksson, vikarierande arkivarie 1977-79, extra 
arkivarie 1979-80. Från 1994 till pensioneringen 2002 innehade Isaksson tjänsten 
som förste arkivarie, tillika arkivchefens ställföreträdare. Hans roll blev alltmera 
dataexpertens, när digitalisering, multimedialisering och nätverkspresentationer 
blev vardagsuppgifter för arkiven. 

Gränsen mellan renodlade kontorsgöromål och traditionella handläggaruppgifter 
började suddas ut. Skrivmaskinerna försvann och tjänstemännen lärde sig att med 
datorns hjälp själva producera manus och brevsvar. På ett regionalt arkiv med få 
anställda måste alla idag efter förmåga besvara förfrågningar och handleda 
besökare. Som expeditionspersonal "före" datorn' verkade 1959-66 kontorist, 
senare kansliskrivare Brita Axelsson, f. Jönsson, 1965-66 kanslibiträde Maj-Britt 
Kvant, 1966-67 kansliskrivare Inger Olofsson, 1967-68 kontorist Annette 
Persson, f. Ljunggren, och 1968-76 kontorist Britt-Marie Lundin. De som 
däremot påtagligt fick ta klivet in i IT-samhället var Eva Nordin, f. Lundberg, 
1967 kontorist och samma år kansliskrivare, 1972 assistent, 1976 förste 
arkivassistent, 1984 byråsekreterare och från 1986 förste byråsekreterare, Inga-Lis 
Löfquist, 1976 kontorist, 1977 kansliskrivare, 1978 assistent, 1981 förste 
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arkivassistent, 1984 byråassistent, 1986 byråsekreterare och 1988-94 förste 
byråsekreterare, Mariann Saurow, f. Kristiansson, kontorsbiträdesaspirant, senare 
skriv-, kontors- respektive kanslibiträde 1959-65, 1979 återanställd som 
kansliskrivare, assistent 1980, byråassistent 1986 och byråsekreterare från 1988. 
Det gällde också fil. stud. Claes Ringdahl, lönebidragsanställd arkivarie sedan 
1990, grafikern och multimediaspecialisten Jörgen Vik, lönebidragsanställd 
arkivarie 1995-96, fil. dr Magnus Olsson, arkivarie 1995-99, och fil. kand. Ola 
Svensson, projektanställd arkivarie 2000-01. 

Under DOVA-tiden, åren 1970-93, utökades myndigheten med motsvarande 
arkivinstitutioner i Umeå 1971 och Göteborg 1974, även dessa med bakgrund i 
regionalt verksamma föreningar för tillvaratagande av det immateriella kulturarvet, 
och 1984 med de båda ordboksprojekten i Uppsala, som då blev Arkivet för 
Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) och Arkivet för ordbok över Sveriges 
medeltida personnamn (SMP). Lett av en externt rekryterad och av regeringen 
utsedd central styrelse med säte och ordförande i Stockholm kom DOVA i 
praktiken inte att medföra någon sammansmältning inom myndigheten. Varje 
enhet bibehöll sin jämförelsevis fria ställning och sina regionala och ämnes-
mässiga ansvarsområden. DOVA ombildades bl.a. av detta skäl 1993 till Språk-
och follcminnesinstitutet (SOFT), ett s.k. enrådighetsverk som leds av en direktör 
med kansli i Uppsala. Inför tillkomsten av ett nytt Språk- och litteraturcentrum 
vid Lunds universitet framstår Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund idag i univer-
sitetsförvaltningens ögon som "extern" hyresgäst hos hyresvärden, Akademiska 
Hus AB. Följden blir en utflyttning sent 2003 eller tidigt 2004. Den innebär bl.a. 
en påtvingad separation från Institutionen för nordiska språk i Lund, arkivets 
samarbetspartner sedan 1900-talets början. 

Språket lever. Kraven växer. Fler därute vill ha ut mer av oss, våra samlingar 
och vår tolkningskompetens. Och snabbare. — Vi blir fortare färre, och äldre. Vi 
får mindre att röra oss med. Är vi på väg att förvandlas till ett immateriellt 
kulturarvs dödgrävare? Språket lever. 
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Det evigt kvinnliga? 
Sägen, folksaga, konstsaga 

Av Bodil Nildin-Wall 

Inom klassisk folkloristisk sagoforskning i Sverige har det länge varit ett välkänt 
faktum att muntligt sagoberättande och sagouppteckningar varit starkt påverkade 
av tryckta sagosamlingar. Detta betraktades under lång tid som ett problem, efter-
som det således var omöjligt att dra någon exakt gränslinje mellan den genom 
generationer muntligt traderade sagan och den bearbetade konstsagan. Problemet 
löstes ofta genom att uppteckningar där starka influenser från skrivna källor var 
märkbara inte togs emot vid de folkminnessamlande arkiven.' Svårigheterna för de 
äldre forskare som var intresserade av att göra en uppdelning i muntligt kontra 
litterärt kunde emellertid inte lösas så lätt. 1800-talets främsta inspiratörer för 
samlandet av folksagor, bröderna Grimm, publicerade sina sagor som insamlade av 
bröderna Grimm. Detta uppfattades som att sagorna återgavs på det sätt som de 
hade traderats, givetvis med de förändringar som alltid måste följa med ett 
överförande från muntligt till skriftligt medium. I själva verket var sagorna starkt 
bearbetade och anpassade för att tillfredsställa 1800-talets tyska borgerskap i dess 
uppfattning om vad som var lämpligt för barnen. Det är möjligt att följa bear-
betningarna från upplaga till upplaga. Så tonades t.ex. sexuella anspelningar ned 
och kvinnliga huvudpersoner passiviserades.2  

I dagsaktuella omarbetningar av klassiska sagor har förändringarna vad gäller den 
kvinnliga gestaltningen gått ännu längre. Walt Disneys version av "Askungen" är 
välkänd för alla, åtminstone i västerländska samhällen. Filmversionen bygger i 
huvudsak på bröderna Grimms variant, men Askungens utsatthet och hjälplöshet 
har ytterligare accentuerats. Förutom de vänliga smådjuren, som söker hjälpa 
henne — i filmen möss och fåglar — har hon också försetts med en övernaturligt 
hjälpare i form av en fegudmor. Den gestalten har hämtats från andra varianter av 
sag an.3  Filmen förmedlar en kvinnobild där, åtminstone för unga kvinnor, 
bindning till hemmet, passivitet och oförmåga till självhjälp är idealet, medan det 

1  Swahn 1978 s. 46-47. — De sagor som omnämns i föreliggande uppsats har följande AT-
nummer: "Askungen" AT 510, "Rödluvan" AT 333, "Snövit" AT 709, "Törnrosa" AT 410, "Prins 
Hatt under Jorden" AT 425, "Svanjungfrun" AT 400. 

2  Ellis 1983. 
3  Askungesagorna har behandlats av Rooth 1951. 
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manliga idealet är att vara aktiv i samhället, handlingskraftig och initiativrik. Mot 
den bilden kan ställas en tidigare mycket spridd askungevariant, som i Sverige 
vanligen kallas "SkinnpäIsen"eller "Träkjorteln", där hjältinnan när situation i 
hemmet av någon anledning blir ohållbar beger sig bort och på så sätt själv bidrar 
till att skapa sin framtid. I sammanfattande beskrivningar av sagoversionen 
uppges vanligen att hon flyr hemmet på grund av att fadern önskar gifta sig med 
henne. Motivet är mycket ovanligt i de svenska upptecknade varianter jag har sett. 
På liknande sätt har många huvudsakligen muntligt traderade berättelser genom 
bearbetningar stereotypiserats och urvattnats för att passa in i ett rådande beteende-
mönster och inte verka stötande på någon. 

I dagens populärlitteratur förekommer relativt ofta omtolkningar av klassiska 
sagor för ungdomar och vuxna.1  I sådana läggs ofta tonvikten på det som både 
bröderna Grimm och andra folkminnesupptecknare tonade ner eller censurerade 
bort, de sexuella aspekterna. Nytolkningar i Freuds och Bettelheims (1976) anda 
har varit populära under hela 1900-talet, men har med fantasylitteraturens 
frammarsch ökat starkt i antal. De sagor som flitigast nyttjats för sexuellt 
explicita nytolkningar tycks vara "Rödluvan", "Snövit" och "Törnrosa".2  Sam-
tidigt skapas också andra varianter, där mildhet och eftergivenhet byts mot styrka 
och maktbegär. Tanith Lee har i Red as Blood or Tales from the Sisters Grimmer 
i novellen "When the Clock Strikes", förvandlat Askungen till trollkvinna och 
låter henne binda prinsen till sig inte bara genom skönhet utan också med hjälp av 
trollformler. Det blir inte något lyckligt slut för prinsen. Lyckligt slutar det inte 
heller för den prins Charming som konfronteras med en Askunge som envisas 
med att ta med sina möss till slottet och kompenserar för sin påvra tid med 
styvsystrarna genom överkonsumtion av lyxvaror.3  

Att döma av det bevarade uppteckningsmaterialet var de muntligt förmedlade 
sagorna och berättelserna ofta stereotypa med fasta karaktärer och motiv. Betraktar 
man handlingsmönstret i olika sagotyper, är det dock uppenbart att mäns och 
kvinnors roller på ett övergripande plan var utbytbara. De välkända sagorna "Prins 
Hatt under Jorden" och "Svanjungfrun" kan tjäna som exempel på detta. I båda 
berättas om hur, i det första fallet, en kvinna och i det andra en man möter en 
övernaturlig varelse. De gifter sig med varandra, men människorna måste avge 
löften om att inte bryta mot vissa tabun. Givetvis förmår de inte stå vid sina ord 
och den övernaturliga maken/makan försvinner. Kvinnan eller mannen beger sig 

1  Klassiska sagor och sagomotiv används ofta som tema även i seriös litteratur. Se t.ex. 
Bacchilega 1997. 

2  Se t.ex. Lee 1983, Snow White, Blood Red 1993, Black Thom, White Rose 1994, Ruby Slippers, 
Golden Tears 1995. 

3  Fahnestock & Custer 1999. 
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då ut på en lång vandring, under vilken hon/han måste övervinna en rad svårig-
heter för att finna sin partner. Slutligen återförenas de båda. 

Under vandringen som är en botgöring möts de båda av olika hinder. I sättet att 
hantera svårigheterna kan man se vilka roller och färdigheter som förväntades av de 
olika könen. Det manliga sättet att lösa problem var ofta genom styrkedemon- 
strationer: han slogs och besegrade monster, men använde också list och magiska 
hjälpmedel. Det kvinnliga sättet att lösa problem framvisas genom att hjältinnan 
framställs som mycket skicklig i att t.ex. spinna, väva eller baka, men även hon 
använder list och magiska hjälpmedel. Könsroller och färdigheter som de fram-
ställs i den här typen av material från traditionssamlande arkiv är således 
stereotypa och kulturbundna, men samtidigt framträder mannen och kvinnan ur ett 
genusperspektiv som relativt likvärdiga. Både man och kvinna visar beslutsamhet, 
mod, uthållighet och intelligens och framställs som fullt i stånd att nå 
betydelsefulla och likvärdiga mål. 

När fantasy- och skräckgenrernas författare och filmskapare idag vill framställa 
kvinnor som likvärdiga med män, är det sällsynt att de uppmärksammar att det 
kan finnas skilda beteendemönster och färdigheter för att övervinna svårigheter och 
lösa problem. Vanligen övertar kvinnliga hjältar stereotypt manliga strategier och 
roller. Det manliga sättet att lösa uppgifter blir således normen. Ett tydligt 
exempel på detta är TV-serien Krigarprinsessan Xena, som skapades som en 
pendang till TV-serien om Herkules. Rollfiguren Xena har till fullo övertagit alla 
Hercules färdigheter och egenskaper, svårigheter löses bäst genom ett rejält 
slagsmål. 1  — Det enda exempel jag funnit där en manlig hjälte använder sig av en 
klassiskt kvinnlig strategi för att klara sig ur en knipa är i Stephen Kings (1987) 
The Eyes of the Dragon. Hjälten som spärrats in i ett torn, räddar sig genom att 
under fem års tid på en dockvävstol väva ett band av linnetråd, med vars hjälp han 
sedan lyckas klättra ned från tornet. 

När muntligt traderade berättelser används som underlag för konstsagor för barn, 
görs vanligen ingen skillnad på genrer. En sägentyp som i flera hundra år varit 
mycket populär som utgångspunkt för litterära bearbetningar behandlar i sin 
muntliga form giftermål mellan en man och ett övernaturligt väsen. Traditionellt 
brukar man tala om olika sägentyper beroende på vilket kvinnligt övernaturligt 
väsen som förekommer i varianten. Det kan det röra sig om ett vattenväsen eller 
en underbyggare, en kvinna i fågelgestalt, en mara eller en kvinna i ormgestalt. 
Händelseförloppet överensstämmer på ett övergripande plan med inledningen till 
de tidigare diskuterade sagotyperna "Prins Hatt under Jorden"och "Svanjungfrun". 
Sagor definieras traditionellt som berättelser vilka är diktade och av åhöraren 

1  Bland fantasyförfattare som i vissa verk utnyttjar samma förenklade mönster kan nämnas 
Mercedes Lackey (1988-98) i serien Vows and Honor och Barbara Hambly (1982) i The Ladies of 
Mandrigyn. 
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uppfattas som dikt. Strukturen i dem förutsätter ett lyckligt slut. Sägner definieras 
vanligen som korta, ofta en- eller tvåepisodiska berättelser vilka uppges återge ett 
faktiskt skeende och av åhörarna kan uppfattas som sanna. Sägnen innehåller 
stundom en olöslig konflikt som omöjliggör en lycklig upplösning. Jag skulle 
hellre vilja definiera sagan som omstörtande, en berättelseform som framställer det 
omöjliga som möjligt. Sägnen kan däremot upprätthålla normer som omfattas av 
samhället som helhet eller mindre gruppen i samhället och påvisar konsekvenser 
av oriktiga eller orättfärdiga handlingar. 

I korthet lyder de olika sägentyper jag här vill diskutera som följer.' En man 
som är ute på något arbete upptäcker en vacker kvinna som badar i en sjö. 
Eftersom han på marken ser en svanhamn, en sälhamn eller något klädesplagg, 
förstår han att kvinnan är ett övernaturligt väsen, gömmer föremålet och hindrar 
på så sätt hennes återförvandling till djurgestalt. De gifter sig och bildar familj. 
När flera år har gått återfinner kvinnan den gömda hamnen, återförvandlas och 
måste då lämna man och barn. Ibland återkommer hon tillfälligt för att se till 
barnen, ge dem gåvor, lära dem fiska etc., men samlivet med mannen kan aldrig 
återupptas. Genom att gömma kvinnans djurhamn eller klädesplagg har mannen 
begått ett normbrott (stöld) och tvingat henne in i äktenskapet (olaga frihets-
berövande). I vissa varianter av den här sägnen har berättaren uppenbarligen känt 
att normbrottet behöver understrykas och förtydligas. Så förekommer det till 
exempel att sjöjungfrun förtvivlat utbrister: "Jag har sju barn i havet och sju på 
land." För henne finns således ingen möjlighet till lösning av problemet. 

I de sägner där kvinnan uppträder som mara är händelseförloppet något annor-
lunda. Mannen sover dåligt och har mardrömmar. Han får rådet att leta efter en 
öppning ut från sitt sovrum och upptäcker då ett litet kvisthål under fönstret. När 
han märker att maran finns i rummet passar han på att täppa igen hålet och på 
morgonen ligger en vacker kvinna i hans säng. När hon åratal senare undrar hur 
hon egentligen kom dit, tror han att han nu tryggt kan berätta sanningen eftersom 
de har flera barn, så han visar henne kvisthålet och hon försvinner då omedelbart 
genom detta. Även maran kan ibland besöka barnen i efterhand. 

En annan sägentyp — Melusina — har sannolikt kommit in i nordisk tradition 
genom folkboken "En vacker och behagelig, dock därhos mycket ynkelig historia 
om prinsessan Melusina och grev Reimundt". Det första svenska trycket är från 
1736, men den utgavs på danska redan 1613.2  Det är den äldsta litterära 
omarbetning jag funnit i Sverige. Den skiljer sig från de övriga genom att norm-
brottet inte består av att kvinnan hålls kvar mot sin vilja, utan utgörs av ett 

1  Holmström 1919, s. 83-104, har en utförlig genomgång av de skilda sägentyperna. — Irländska 
litterära bearbetningar av sjöjungfusägnen och den irländska traditionen behandlas av Almqvist 
1990. 

2  Texten återfinns i Svenska folkböcker 6 (1951) s. 10-54. 
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löftesbrott. Mannen lovar på hennes begäran, att hon varje lördagskväll skall få 
vara ensam och att ingen då skall få se henne. Han fattar misstankar mot henne, 
spionerar på henne och upptäcker att hon i sin enskildhet förvandlas till en orm. 
Eftersom löftet brutits får hon inte längre stanna hos honom. 

Under 1900-talet användes sägnen av två svenska barnboksförfattare i varianter 
avsedda för barn. En av dem var Elsa Beskow (1926) som i sagosamlingen Kistan 
på herrgårdsvinden publicerade sin version "Mick-Mi". Den andra var Helena 
Nyblom (1908) som publicerade "Svanjungfrun" i andra årgången av Bland tomtar 
och troll.' Mick-Mi är en älva som i skogen hittar några klädesplagg och därefter 
smyger sig in till en skogshuggare och hjälper honom att laga hans kläder. Så 
småningom gifter de sig, men folket i bygden uppfattar Mick-Mi som avvikande 
och tror hon är ett troll. Mannen märker snart att hans hustru inte tål att han höjer 
rösten, grälar han försvinner hon i flera dagar. Han lär sig att behärska sitt humör 
och är glad åt sin hustru, som är en duktig husmor och håller hemmet i bästa 
skick. Hon serverar honom till och med stekt fläsk, fastän hon inte kan tåla 
lukten. Men en kväll när han kommer hem från ett gille i byn, där han druckit för 
mycket, och fått höra sin hustru kallas troll, talar han ursinnigt om det för henne. 
Hon svarar då: "Mick-Mi inte troll, Mick-Mi bara stackars älva ... Nu Mick-Mi 
gå!" Hon försvinner därefter för alltid och mannen gifter så småningom om sig 
med en flicka som minsann både kan steka fläsk och gräla, men han kommer 
aldrig över sin längtan efter den första hustrun. 

I "Svanjungfrun"berättas om tre svanar som en höstkväll kommer till en sjö, 
där de kastar av sig sina fågelhamnar och i mänsklig kvinnogestalt simmar ut i 
sjön. Under tiden finner en gammal gumma den yngstas hamn och bär hem den. 
Flickan kan då inte återförvandlas, utan hon sveper in sig i håret, vandrar iväg och 
lyckas få tjänst på ett slott som väverska. Sonen i huset blir förälskad i henne och 
de gifter sig så småningom. Hon glömmer efterhand sitt tidigare liv, men blir när 
svanarna flyttar på hösten alltid sorgsen. En höstdag finner hon sin svanhamn 
som gumman lagt ut på vädring. Med ett jubelskri skiftar hon gestalt och för-
svinner från slottet utan att kasta en blick tillbaka. Mannen sörjer henne länge, 
men gifter efter en tid om sig och får tolv barn. 

Båda dessa omtolkningar är ur ett genusperpektiv problematiska. De kvinnliga 
väsendena framstår i sitt agerande antingen som hjälplösa — Mick-Mi — eller 
hjärtlösa — Svanjungfrun. Båda författarna har, sannolikt utan att tänka på det, 
uteslutet det för sägnerna grundläggande normbrottet, vilket enligt genrens struk-
tur måste sanktioneras. Förövaren måste bestraffas, för att samhällets normer skall 
kunna upprätthållas. Elsa Beskow är den som kommer närmast ett uttryck för att 
mannen gör något fel, när han genom erfarenhet får lära sig att hustrun inte tål att 

1  "Svanjungfrun" trycktes även i Bland tomtar och troll 1946. 
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han höjer rösten. Det handlar dock inte om vare sig ett löfte som bryts eller något 
kvarhållande av kvinnan mot hennes vilja. Tvärtom bryter Mick-Mi mot dåtidens 
borgerliga norm för kvinnligt beteende. Hon försvinner i dagar utan någon 
förklaring. Dessutom beskrivs hur hon själv har försatt sig i en situation som hon 
inte klarar av, genom att frivilligt uppsöka mannen i hans hem — även detta ett 
brott mot dåtida normer. 

Helena Nybloms konstsaga kan tolkas som ett uttryck för kvinnlig frihets-
längtan, en dröm om möjligheten att bryta upp och tänka på självförverkligande 
utan att behöva känna några band. Men genom att det normbrott som här beskrivs 
— gumman som tar någon annans egendom utan lov — är helt fristående från 
mannen, vilken inte begår något annat än brott an att bli förälskad, blir strukturen 
haltande. Mannen förvandlas från att i sägnen ha varit förövare till att i sagan bli 
offer för en situation, som han saknar delaktighet i och aldrig får någon förklaring 
till. Parets barnlöshet förefaller vid en första analys som tidstypisk, det som trots 
allt gör kvinnans agerande möjligt. Helena Nyblom har emellertid även gjort en 
omarbetning av balladen "Agneta och havsmannen", som publicerades i Bland 
tomtar och troll 1910 med titeln "Agneta och sjökungen". Balladen om flickan 
som förs bort av ett demoniserat manligt vattenväsen och föder honom sju barn, 
innan hon vid ett tillfälle får göra ett besök i sin egen värld återges mycket troget. 
Hon återvänder aldrig till havet. I sagoversionen svarar Agneta när sjökungen 
bönfaller henne att komma tillbaka till honom och barnen: "... Du kan längta så 
mycket du vill. Barnen kunna längta, de stora, de små, den lille i vaggan! Ingen af 
er alla skall någonsin få mig att vända åter till djupets rike. Nu tänker jag endast 
på alla de härliga ungdomsåren, jag har förspillt hos dig ..." 

Vilken tolkningsmodell som än väljs för att analysera dessa berättelser, är ett 
förhållande alldeles klart. Det sätt på vilket de kvinnliga aktörerna gestaltas har 
avlägsnat sig mycket långt från sjöråets förtvivlade rop i den muntliga sägen-
varianten: "Jag har sju barn i havet och sju på land." 

1  Sveriges medeltida ballader 1(1983) s. 207-228. 
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SOFI och dagens ortnamnsvård 
Av Leif Nilsson 

1990 skrev jag en artikel med rubriken Har vi fått en "ny" ortnamnsvård? (Nilsson 
1990). Bakgrunden till denna fråga var Ortnamnskommitténs betänkande från 1982 
(Ortnamns värde och vård) och dess eventuella effekter. Ett konkret resultat var 
tillkomsten av Ortnamnsrådet 1985, och artikeln handlar delvis om detta råds 
verksamhet under de första åren och om olika former av samarbete med an-
knytning till rådet. Redovisningen mynnar ut i en tro på att samordning och 
samarbete leder till en viss enhetlighet och konsekvens inom ortnamnsvården. När 
nu mer än tio år förflutit sedan denna avstämning kan ytterligare en vara på sin 
plats, anlagd med ett visst SOFI-perspektiv. 

Det är ingen överdrift att påstå att intresset för ortnamnsvård har varit fortsatt 
stort efter 1990. Riksdagsmotioner under en rad av år om lagskydd för ortnamn 
och ett flertal symposier om ortnamnsvård följdes av Kulturarvsutredningens 
betänkande 1996 (Skyddet av kulturmiljön). I enlighet med direktiven behandlas 
där bl.a. behovet av föreskrifter till skydd för ortnamn. Avsnittet om ortnamn är 
en utmärkt redogörelse för läget vid mitten av 90-talet. Utredningens genomgång 
och överväganden leder till ett förslag om en hänsynsregel om ortnamn i 
kulturminneslagen (KML). Ett par år tidigare hade man inom kulturmiljövården 
myntat begreppet god ortnamnssed och detta utvecklas både i direktiven och i 
betänkandet. Genom den fortsatta hanteringen har begreppet etablerats, slutgiltigt i 
en paragraf i KML, där bestämmelsen om ortnamn fått just rubriken God 
ortnamnssed. Texten utgör 4 § i 1 kap. av KML och lyder i sin helhet: 

Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär 
att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 
- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävd-
vunna stavningsformer talar för annat, 
- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och 
- svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt på kartor 
samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 
Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra sammanhang 
användas i sin godkända form. 

Under hela processen från betänkande till lagtext har SOFT fortlöpande lämnat 
synpunkter till berörda instanser, både skriftligt och muntligt. Därvid har främst 
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två aspekter diskuterats — språkriktighetsfrågor och den kommunala ortnamns-
verksamheten. 

I sitt remissyttrande (SOFI 30/97) över betänkandet konstaterar SOFI att 
språkriktighetsaspekten tonats ned alltför mycket i förhållande till hävden och 
föreslår vissa omformuleringar för att få bättre balans mellan principerna. I 
samband med att regeringens proposition i ärendet skulle färdigställas framförde 
SOFI liknande tankar. Bl.a. föreslogs att bisatsen "om inte hävdvunna 
stavningsformer talar för annat" skulle ersättas med "om inte den officiellt 
fastställda skriftformen talar för annat". Också efter lagrådsremissen och i 
anslutning till delningen av förslaget till proposition pläderade SOFI för större 
språkliga hänsyn. Några avgörande förändringar infördes dock inte i själva 
lagtexten. Däremot kom propositionens författningskommentar att innehålla en 
formulering som är av stor betydelse i sammanhanget: "Bestämmelsen innebär att 
vedertagna regler för språkriktighet i första hand skall följas. Bestämmelsen är inte 
avsedd att stödja ålderdomliga stavningsformer i allmänhet." (Regeringens propo-
sition 1998/99:114 s. 73.) Detta får trots allt betraktas som en viss framgång, och 
det är sannolikt att denna passus kommer att citeras vid behov. 

Beträffande den kommunala ortnamnsverksamheten har SOFI uppmärksammat 
två problem, som hänger ihop med varandra, nämligen de kommunala kartorna 
och adressering på landsbygden. Av lagtextens sista mening framgår att namn som 
godkänts för "offentlig kartproduktion" skall användas i sin godkända form även i 
andra sammanhang. I första hand åsyftas de allmänna kartor som ges ut av 
Lantmäteriverket och vars namn är språkligt granskade, men även kommunala 
kartor är offentliga, och dessa har normalt inte fått någon motsvarande granskning. 
I det nämnda remissyttrandet framhåller SOFT att detta knappast kan vara förenligt 
med god ortnamnssed och understryker vikten av en samordnad ortnamnshantering 
vad gäller alla normerande kartor. I propositionen (s. 34) kommenteras detta 
förhållande sålunda: "Av den anledningen finns behov av riktlinjer till stöd för 
kommunal namnverksamhet." 

Behovet är således konstaterat, och kopplat till det andra problemet är situa-
tionen faktiskt akut. Sedan några år tillbaka är kommunerna ålagda ansvaret för 
adressering på landsbygden, en verksamhet där ortnamnshanteringen självfallet är 
av allra största betydelse. Kulturarvsutredningen (s. 248) ser "med en viss oro" på 
att detta riskerar att behöva ske under tidspress och menar att det "under inga 
omständigheter" bör forceras. Man kan dock inte finna någon lämplig form för att 
reglera adressregistrets kvalitet. Samtidigt bedömer man det som angeläget att 
ortnamnsexpertis får medverka med synpunkter i adressfrågorna. "Uppgiften är 
dock närmast gigantisk och torde för att få önskad effekt kräva helt separata 
resurser, närmast i form av ett projekt, där ortnamnsexperter och kommunala 
handläggare samarbetar fortlöpande." (SOFI 30/97.) Man kan utan överdrift dra 
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paralleller med den jättelika fastighetsdatareformen, vars genomförande tog 20 år 
efter stora insatser från bl.a. språklig och kulturhistorisk expertis (med egna 
avdelningar inom SOFI och RAÄ). Så som förutsättningarna idag är hos berörda 
ortnamnsmyndigheter är det snarast frustrerande att iaktta hur kommunernas 
adresseringsarbete pågår utan några Möjligheter att ge mer hjälp än i form av 
slumpmässiga kontakter. Vid SOFI finns en tjänst, vid RAÄ en och vid LMV ett 
par för att täcka ett behov från närmare 300 kommuner! Eftersom flera kommuner 
har för avsikt att redovisa adressernas ortnamn också på sina kommunala kartor, 
finns en uppenbar risk att lagtextens formulering om "offentlig kartproduktion" 
inte alls träffar sitt mål. 

Den "nya" ortnamnsvård som kunde skönjas kring 1990 och som förutsatte 
samordning och samarbete mellan berörda aktörer lever således under liknande 
premisser idag. Resurserna är inte anpassade till plötsliga och stora insatser, men 
klimatet inom ortnamnsvårdens olika organ är mycket positivt med en gemensam 
vilja att bevara och vårda ortnamnen på bästa sätt. SOFT (och dess föregångare) har 
i hundra år haft sin givna plats i den svenska ortnamnsvården och hoppas utveckla 
detta arbete under nästa sekel. 
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OSD och SAOB 
Samvaro med konsekvenser 

Av Gunnar Nyström 

Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien heter egentligen den 
ordbok som allmänt går under namnet Svenska Akademiens ordbok eller, åtmin-
stone bland fackfolk: SAOB. 

Är ordbokens egentliga titel adekvat? Man skall nog ha min utsiktspunkt — 
Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) — för att alls komma på tanken att ställa 
frågan, och i synnerhet för att kunna besvara den med nej: titeln är för vid. SAOB 
behandlar ju det svenska skriftspråket, inte — eller i varje fall bara i mycket be-
gränsad utsträckning — ordskatten i de varianter av (talad) svenska som de svenska 
dialekterna odiskutabelt utgör. Detta sagt, kanske något tillspetsat — med svenska 
språket taget i den vidare betydelsen, inte 'det svenska riksspråket' — till på-
minnelse om att det är först SAOB och OSD (och, bör det tillfogas, ordböcker 
över de östsvenska dialekterna) tillsammans, som kan ge oss det svenska ord-
förrådet (under nyspråklig tid) i dess helhet. 

Vid ett symposium anordnat av SAOB-redaktionen för några år sedan dristade jag 
mig till att anlägga detta perspektiv på ordboksverket och dess titel. Inga 
invändningar mötte från de församlade, knappast ens några höjda ögonbryn. Och 
inom SAOB-redaktionen har man i själva verket ända sedan OSD-projektets till-
komst helt delat den uppfattning jag gav uttryck för. Däremot har man — eller hade 
vid tiden för symposiet — inte fullt ut dragit konsekvenserna av att OSD nu finns 
vid sidan av SAOB. 

Just om gränsdragningen mellan de båda ordböckerna i behandlingen av 
svenskans ordförråd skall det följande handla. Men också några mer allmänna data 
om relationen mellan OSD och SAOB, om likheter och olikheter etc., är här på 
sin plats. 

Att det råder en nära relation kan avläsas redan på det yttre, personliga planet. 
Förbindelserna kan sägas ha varit täta ända sedan OSD:s tillkomst. Det besök som 
SOFI och OSD-redaktionen fick av SAOB-kollegerna i augusti 2001 var det 
senaste i en lång rad möten (där vi vid OSD oftast har varit de inviterade). 

Ännu närmare är förhållandet på det s.a.s. inre planet. Man kan där tala om ett 
ömsesidigt beroende, även om väl OSD är den mest beroende parten. Först och 



62 	 Gunnar Nyström 

främst är själva tillgången till SAOB med dess ingående beskrivning av 
skriftspråkets ordförråd från 1521 och framåt en närmast oundgänglig förutsättning 
för redigeringen av OSD, inte bara vad gäller den betydande del av ordförrådet som 
är gemensam för skriftspråket och dialekterna. Vidare, och kanske viktigast: 
Genom Gunnar Hedström (1890-1982), som under fjorton år var redaktör vid 
SAOB och därtill en framstående dialektolog, har en direkt tradition förmedlats 
från SAOB-redaktionen till OSD. På uppdrag av Kungl. Gustav Adolfs Akade-
mien (OSD:s dåvarande huvudman) utformade Hedström under en rad år från slutet 
av 1950-talet regler för redigeringen av OSD. Ordbokens redigeringsprinciper och 
ordboksartiklarnas uppställning ansluter sig också — trots vissa efter hand gjorda 
ändringar/förenklingar — i grunden nära till SAOB:s. Det gäller t.ex. betydelse-
beskrivningen, hierarkiskt uppbyggd efter historiska linjer, och redovisningen av 
sammansättningar i en ramsa (i alfabetisk följd) i samma artikel som huvudordet 
(deras förled). Också en god del av terminologin i betydelsebeskrivningen har 
övertagits från SAOB: absolut eller utvidgad användning, inskränktare, pregnant 
etc. Sådana likheter ordböckerna emellan ger främst användarna en rad lätt insedda 
fördelar. 

Men för denna bakgrund och dessa likheter får man inte glömma de faktiskt 
avsevärda olikheterna mellan OSD och SAOB i fråga om uppläggning etc. Jag 
nämner här bara ett par av de viktigare: SAOB är en enspråkig ordbok (med de 
särskilda krav detta ställer på definitionerna), OSD närmast att betrakta som 
tvåspråkig (eller flerspråkig) med nutida svenska som målspråk. — SAOB redovisar 
efter strikt kronologiska (och inte geografiska) linjer med årtalsuppgifter (och 
källangivelser) för former, språkprov m.m., medan OSD genomgående anger geo-
grafisk förekomst/utbredning för ord, former, betydelser, konstruktioner osv. (och 
bara mera sällan årtal eller källa för en uppgift). — SAOB meddelar genomgående 
etymologier, OSD bara i vissa fall. 

En i och för sig beaktansvärd likhet mellan SAOB och OSD är att ordböckernas 
underlagsmaterial är tämligen jämstora: ca (eller drygt) 8 miljoner språkprov. Men 
av denna likhet bör inga mer långtgående slutsatser dras. Bl.a. är språkprovs-
samlingarna till de båda ordböckerna delvis starkt olikartade. 

I detta sammanhang kan det vara värt att peka på en betydande olikhet mellan 
ordböckerna: Den totala textmassan i den färdiga SAOB beräknas bli 6 å 7 gånger 
så stor som motsvarande i den färdiga OSD. Ungefär den skillnaden i omfång 
finner man också mellan den hittills tryckta delen av OSD och motsvarande av 
SAOB. Förhållandet kan förstås också uttryckas så, att samma antal språkprov 
som OSD-redaktören skriver en sida av, för SAOB-redaktören resulterar i sex å sju 
sidor. (Skillnaden har flera orsaker. En är det för varje artikel genomsnittligt 
betydligt större antalet citerade språkprov i SAOB, och att dessa språkprov i 
allmänhet är klart längre än OSD:s.) 
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Är det då berättigat att säga att SAOB också står i något slag av beroende-
förhållande till OSD? Ja, åtminstone enligt SAOB-redaktionen själv. Sedan 1970-
talet besvarar OSD-redaktionen löpande frågor från kollegerna vid SAOB om ord, 
former, betydelser etc. med i något avseende dialektal (eller möjligen dialektal) an-
knytning. Enligt SAOB-redaktionen är OSD dess viktigaste sakkunniginstans. 

Till detta kommer så en ny form av samverkan mellan ordboksredaktionerna. 
Den utgår ifrån en ändring av den gränsdragning som SAOB gör mot det dialektala 
ordförrådet. 

För OSD:s del är avgränsningen mot riksspråket klar i princip, om än inte alltid i 
praktiken. OSD skall ju redogöra för hela ordförrådet — så långt det är känt — i 
Sveriges nordiska dialekter. Den betydande del av ordförrådet som dialekterna har 
gemensam med riksspråket består, grovt räknat, dels av arvord, dels av ord 
(naturligt nog ofta för begrepp inom teknik, ekonomi, politik, religion osv.) som 
lånats in från riksspråket. Ordboken redovisar självfallet också orden av den senare 
typen, som f.ö. inte sällan erbjuder mycket av intresse. (Ett gott exempel är ande 
i betydelsen 'andeväsen' m.m. som redovisas i artikeln 2ande och som bör jäm-
föras med samma ord i betydelsen 'andedräkt' m.m., upptaget som 'ande.) 

Men ibland kan det erbjuda problem att avgöra om ett ord som föreligger i 
materialet faktiskt är införlivat i dialekternas (eller någon dialekts) ordförråd. 
Avgörandet är vanligen enkelt om ordet i fråga finns uteslutande hos (någon av) de 
upptecknare som — enligt vad källkritisk granskning och erfarenhet visat — har 
åstadkommit sina ordsamlingar med hjälp av någon riksspråklig ordlista, t.ex. 
SAOL, och därvid nödtorftigt anpassat riksspråksorden till dialektens ljudsystem; 
extra lätt blir avgörandet i sådana fall då andra upptecknare utifrån sin erfarenhet 
och genuina språkkänsla har anmärkt att ordet i fråga inte tillhör dialekten (som i 
stället använder det eller det uttrycket för begreppet). Men i andra fall är 
gränsdragningen svårare. Ibland visar analysen att ett riksspråksord t.ex. är inför-
livat i vissa dialekters ordförråd men inte i andras, eller där bara i den yngre 
dialektens, och att för vissa andra mål ingen säker slutsats kan dras. Ordboken 
upptar sådana ord med tillfogade anmärkningar som delvis mer eller mindre 
riksspråkligt, i yngre mål osv. 

Den gränsdragning OSD gör mellan dialektalt och riksspråkligt ordförråd är 
alltså, trots svårigheter som de nämnda, klar och enkel. Sett från OSD:s horisont 
ter sig SAOB:s gränsdragning mot det dialektala ordförrådet inte lika skarp. SAOB 
behandlar ju det svenska skriftspråket. Men också dialektord behandlas i viss 
utsträckning. Carl-Erik Lundbladh beskriver saken så (1992 s. 72, not 2), att "om 
ett dialektord har ingått i en skrift som inte är en direkt återgivning av dialektalt 
talspråk kan det mycket väl tas med i ordboken. Alltså kan sådana egentligen 
dialektala ord som har använts i riksspråkliga texter, t.ex. de dialektord som Sara 
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Lidman har i sina romaner, mycket väl redovisas i SAOB". På likartat sätt har 
förhållandet uttryckts av Sven Ekbo, som framhåller att gränserna blir flytande 
(Ekbo & Loman 1965 s. 8). 

Hösten 1994 ägde ett SAOB-symposium rum i Lund. Ett huvudämne var tänk-
bara nya vägar att öka redigeringstakten. Mitt bidrag var ett föredrag med rubriken 
SAOB och OSD — samvaro med konsekvenser? I denna uppsats vill jag — som 
titeln antyder — beröra samma ämne mer bestämt ur ett SOFI-perspektiv och något 
följa upp vad som har hänt efter SAOB-symposiet. 

Min utgångspunkt inför symposiet var det intryck jag fått av mångårig 
användning av SAOB: ordboken är, särskilt i en räcka ganska sent utgivna band, 
betydligt generösare mot dialektord än den ovan citerade avgränsningen borde 
tillåta. Nu visade en närmare granskning av de båda då senaste banden (30 och 31) 
att intrycket stämde. I föredraget redogjorde jag för den bild som genomgången 
givit mig. Kort sammanfattat här ser den ut på följande sätt. 

Man finner inte sällan ord upptagna — visserligen ofta men inte alltid med 
bruklighetsangivelsen (numera bl.) i vissa trakter, bygdemålsfärgat — som 
källorna själva på ett eller annat sätt anger som dialektala och enligt vad materialet 
visar inte annars förekommer i skriftspråket. Av en lång rad påträffade fall ger jag 
här ett par exempel. 

Stomme sbst.3  betecknar ett slags av en urholkad bit av en trädstam eller av en 
ihålig stubbe tillverkad fågelholk. Enda belägg på ordet är följande, hämtat ur 
Ekman, Norrland jakt och fiske (1910): "Egentligen är det knipan, som afses med 
dessa [ur trädstockar uthuggna] holkar, eller, som de af befolkningen kallas, 
stommar eller stutar." — Artikeln stylta v.2  har som enda belägg en uppgift ur 
Enholm, Enfalliga anmärkningar om öst-giötha skäre-boars öfiiga fiske-sätt i 
Östersjön (1753-54): (Vid övertelnen av en strömmingssköt fästs ett rep) "och 
kallas af dem [dvs, fiskarna] stylta skötan". Källan upptar ett betydande antal 
fiskeritermer som uppges tillhöra den östgötska skärgårdsbefolkningens språk (och 
är excerperade för OSD). —1 artikeln stut sbst.2  (betecknande olika runda, avlånga 
o. ihåliga föremål), som upptar större delen av en spalt, synes alla språkprov 
utom ett mer eller mindre klart ange ordet som dialektalt; undantaget är ett citat ur 
en dombok från Ångermanland 1646. 

Av vissa andra typer av rent dialektala ord som man kan finna upptagna i SAOB 
skall jag här bara nämna en, exemplifierad av sammansättningen stunt-påle '(i 
Dalarna, mera tillf.) om var och en av de två i en fågelfällas (fågelstocks) låga 
ände ingående korta pålarna; motsatt: långpåle'. Enda källa är Levander, Övre 
Dalarnes bondekultur etc. 1. Detta är ett etnologiskt arbete som fungerar som 
komplement till OÖD, dit läsaren hänvisas med kursivering av normaliserade 
dialektord, vilka direkt motsvarar ordbokens uppslagsord. 
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För SAOB:s enligt mitt synsätt mycket generösa behandling av det mer eller 
mindre rent dialektala materialet i språkprovssamlingarna ser jag flera olika motiv, 
av vilka jag i föredraget pekade på ett som det kanske grundläggande: omsorg om 
svenska språket i dess helhet. Den kunskapsförlust det medför att lämna de ofta ur 
olika synpunkter viktiga och intressanta dialektorden i materialet utanför har man 
velat undvika. 

Mot den bakgrund jag nu har skisserat pekade jag så på de möjligheter till en 
omprövning av dialektmaterialets behandling som existensen av OSD numera ger 
SAOB-redaktionen. Ansvaret för redovisningen av dialekternas ordskatt bärs av 
OSD, som ju också med sitt vanligen mycket rikligare material kan ge orden 
(t.ex. de ovan nämnda) en fylligare behandling än SAOB kan/skulle kunna. Med 
en strängare gränsdragning mellan riksspråkligt och dialektalt skulle redaktionen 
också göra en eftersträvad, enligt min (visserligen något osäkra) beräkning inte 
försumbar tidsvinst i redigeringsarbetet. 

Förslaget kom att tas väl upp av SAOB-redaktionen, som sedan har beslutat sig 
för en betydligt restriktivare behandling av mer eller mindre rent dialektala ord än 
tidigare. Enligt en överenskommelse tillställs OSD kopior av de belägg i språk-
provssamlingarna som SAOB-redaktionen förbigår såsom innehållande dialektord. 
Detta material kommer att excerperas för OSD:s samlingar och ingå i ordbokens 
redigeringsunderlag. 

Hur ser så resultatet av överenskommelsen ut så här långt? Det hittills till OSD 
inkomna materialet är inte omfattande, bl.a. för att en strängare gränsdragning har 
kunnat börja tillämpas av SAOB-redaktionen först vid redigeringen av ord på 
bokstaven t. Men materialet är ofta i skilda avseenden intressant, vilket följande 
exempel får belysa. 

Adjektivet tegen, i SAOB:s samlingar föreliggande i ett ensamt belägg, har 
(efter förfrågan till OSD) bedömts som enbart dialektalt. Belägget är excerperat ur 
Växjö domkapitels arkiv 1736: (Ljunga prästgård i Småland) "är af ganska swag 
och tegen åcker, som eij gifwer ähring utan tempererad wäderlek". Med enbart 
detta som underlag är tolkningen av betydelsen givetvis något vansklig. Men ett 
ganska rikligt OSD-material från just Småland är klargörande. Ordet (som uttalas 
tejen el. dyl.) används om person eller djur och betyder vanligen 'kinkig (särskilt 
i fråga om mat och dryck)'. Mot denna bakgrund synes det klart att adjektivet i det 
citerade äldre språkprovet betyder 'fordrande, krävande'. Denna användning, inte 
belagd i OSD:s material, vidgar vetandet om ett etymologiskt inte fullt klarlagt 
ord (jfr Hedström 1932 s. 139 f.). 

Den nya formen av samverkan mellan SAOB och OSD är till klar vinning för 
båda ordböckerna — och för beskrivningen av det svenska ordförrådet. 
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På DAGstur 

Av Margareta Svahn 

När man kliver in på DAG möts man av en lång korridor som till att börja med 
har brunfanerade väggar som senare övergår i vitmålad väv. En röd linoleummatta 
i kombination med lysrören i taket ger korridoren ett speciellt sken. Allra längst 
ner till vänster i denna långa korridor finns Konstantrummet. Så har denna lilla 
skrubb kallats ända sedan arkivet flyttade hit 1980 och ett rum med konstant 
temperatur och luftfuktighet inreddes för förvaring av fonogrammen. I ett av plåt-
skåpen där förvaras bortåt 600 rullband. Där hittade jag också de band som jag ska 
beskriva i denna uppsats.' 

Göteborgsungdom 1977 
Banden utgör material till projektet "Göteborgsungdom 1977", som beskrivs av 
dåvarande arkivchefen vid DAG, Hugo Karlsson (1979a), i ett maskinslcrivet 
manuskript (DAG: acc. 4925 B, avd. D). Ur detta hämtar jag uppgifterna för den 
allmänna beskrivningen av projektet. Göteborgsungdom 1977 är ett samarbete 
mellan DAG och Göteborgs historiska museum (idag Stadsmuseet) startat bl.a. 
som en konsekvens av att FN beslutat att göra 1979 till ett internationellt barnår. 
Insamlingen av ett ungdomsspråkligt material från Göteborg var också en del av 
arkivets dåvarande satsning på stadsmål. Karlsson skriver: "Vid sammanträde med 
DAG:s rådgivande nämnd den 19 mars 1976 diskuterades arkivets verksamhet i ett 
längre perspektiv. På ortnamnssidan skulle en fortsatt utgivning av serien 
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) främst prioriteras. På lång sikt 
komme dock tyngdpunkten i verksamheten att överflyttas på dialektsidan. Dialekt-
samlingarna skulle kompletteras med inriktning på t.ex. språket i fiskelägen och i 
städer."2  Utformningen av undersökningen hade som utgångspunkt att tillgodose 
ett gemensamt intresse för såväl arkivet som museet. "Ungdomskulturen och 

1  Banden är nu kopierade av Christina Dahlberg vid SOFI:s fonogramavdelning i Uppsala, och 
originalen finns deponerade där. På DAG finns kopior på kassettband. Inom en snar framtid 
kommer vi också att ha materialet digitaliserat och därmed mera lättåtkomligt. 

2  Detta skrevs alltså 1979. Tyvärr kom inte intentionen att uppfyllas. Medelsbrist har i princip rått 
sedan dess, och satsningen på dialekter och stadsmål kom av sig. Sannolikt är insamling den del av 
arkivverksamheten som främst fått stryka på foten under de senaste decenniernas stora ned-
skärningar. 
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ungdomens språk är i sig en intressant forskningsuppgift. För såväl DAG som för 
Historiska museet och dess folklivsavdelning framstår det som viktigt att 
dokumentera dessa." (Karlsson 1979a. Se också Karlsson 1979b.) Man bestämde 
att undersökningen skulle bedrivas på grundval av en frågelista över ämnet Fritid 
och umgänge. Frågelistan utarbetades av Kristina Söderpalm, intendent vid 
museet, och Hugo Karlsson. Den gjordes i två versioner, en som skulle passa 
yngre — grundskolans årskurs 3 och 5 — och en som skulle passa äldre — grund-
skolans årskurs 8 och gymnasiets årskurs 3. 

Utifrån frågelistan gjordes sedan intervjuer med barn och ungdomar. Intervjuerna 
med mellan- och högstadieeleverna gjordes av Kerstin Vansvik som vid den tiden 
var arkivarie på DAG. Intervjuerna med gymnasieeleverna sköttes av adjunkt 
Sölve Wikström vid Burgårdens gymnasium. Det framgår när man lyssnar på 
banden att Wikström är svensklärare, och i många fall de intervjuade elevernas 
lärare. (Till detta återkommer jag.) Sammanlagt finns 44 band. 6 av dem utgörs av 
inspelningar med högstadieungdom (band 336-341). Två pojkar födda 1962, och 
fyra flickor födda 1962-63 — samtliga elever vid Buråsskolan — är intervjuade 
27/9-14/10 1977.12 band utgörs av inspelningar med mellanstadieelever (band 
342-353). Tre pojkar och tre flickor, alla födda 1966 och elever vid 
Johannebergskolan, är intervjuade 26/10-1/111977. Resten av banden, dvs. 26 
band, utgörs av inspelningar med gymnasieungdom (band 354-379). Fyra av 
intervjuerna med Johannebergsbarnen finns transkriberade (Transkriptioner 103-
106). Av dessa framgår att barnen är tämligen fåordiga. Ibland svarar de bara 
"ja","nä". Exempel: 

1: Mm .. Spelar du nårra andra spel? 
E: Nä. 
I: (Du) spelar du nått spel hemma mä dina föräldrar äller syskån äller så? 
E: Ja, dä jör ja. 
I: Mm. 
E: Tjuv å polis.. åck .. ja spelar ... fia spelar vi mä. 
I: Mm. Brukar ni spela kort nån gång da? 
E: Jaa, (de) jör vi. 
I: Mm. Va spelar ni då? 
E: Ä, bluffståpp äller sträss." (Transkriptioner 103 s. 14) 

Tre intervjuer med högstadieeleverna på Buråsskolan finns transkriberade 
(Transkriptioner 107-109). Här tycks inte svaren vara alls så kortfattade som hos 
mellanstadieeleverna. Exempel från Transkriptioner 107: 

I: Får du veckopäng eller hur ha(r du dä)? 
E: Nää (Skratt) får ä..ä nä ja får säjer liksåmm åmm ja behöver pängar då va så .. så 
får dåmm ju tycker j .. får dåmm ju se fall dåmm tycker dä ä onöditt älle(r) inte då va 
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så få ja ju pängar då ifall dåmm tycker dä ä nödvändit att ja ska ha pängarna då så få ja 
pängarna. 
I: Mm. Varje da när ni går te skolan här ni mä er ä.. ä pängar då? 
E: Naä ibland nä a bruka' nte ha ja jö slut mä så mycke pängar på häljerna så att ja ja 
ha näst .. ja ha'nte mä mä nåra pänga på ä skolan faktist inte så mycke ä nånn gång 
iblann så där inte så åfta. 
I: Mm. Du jåbbar ingen.. ting? 
E: Jaa jåbbar på såmman brukar ja jåbba (i) änn sånn här bensinstasjon fö(r) båtar va 

tjäna(r) lite grann å så nu så ska ja få se ja ska försöka prya på ett sånt här 
båtföretag nu så ska ja få se ifall ja kann försöka få jobb dä(r) sänn va.. så dä(r). 
I: Mm. Spara du te nånn ting da? 
E: Nää inte deräkt. Klart mann har ju lite pängar va männ ja vet'nte va ja vet inte 
riktit va (ja) ska ha. (Transkriptioner107 s. 14 f.) 

Jag har valt att undersöka intervjuerna med gymnasieeleverna lite närmare. Av 
dessa finns inga transkriptioner. Jag har lyssnat igenom samtliga 26 band en 
gång, vissa band eller partier av band någon fler gång. Ett band visade sig vara 
tomt, och fortsättningen på detta hade mycket dålig ljudkvalitet (365-366). 
Fortsättningsvis räknar jag bort dessa, och materialet kan alltså sägas utgöras av 
24 band. Min ambition är i första hand att presentera materialet. Jag kommer att 
beskriva intervjuerna, de intervjuade (kön, bostadsområde m.m.) och intervju-
situationen. Mycket ytligt kommer jag också att säga något om i vad mån ett 
typiskt ungdomsspråk används. Dessutom kommer jag att diskutera de typiskt 
regionala göteborgsdrag som ungdomarnas språk innehåller. Eftersom jag ännu 
inte haft möjlighet att gå på djupet i materialet blir det fråga om en mera tentativ 
beskrivning för att visa att detta material finns i arkivet, och därmed också ge idéer 
om hur det skulle kunna användas för fördjupade undersökningar. 

Intervjuerna, de intervjuade och intervjusituationen 
Sammanlagt består gymnasieungdomsmaterialet av 13 olika intervjuer med två 
eller tre gymnasister (8 x 2, 5 x 3). Varje intervju pågår minst 30 minuter (dvs. 
minst ett band finns). Beroende på hur många de intervjuade är, och hur mycket de 
pratar, varierar samtalslängden. En del pågår en hel timma, men genomsnittet 
ligger snarast på något över 45 minuter. De 13 olika intervjuerna utgör sam-
manlagt ca 10 1/2 timmas taltid. De intervjuade är 31 stycken, 13 killar och 18 
tjejer. Tre av samtalen är blandkönade såtillvida att både killar och tjejer finns 
bland de intervjuade. Intervjuaren är man. Inspelningarna är gjorda från maj 1977 
till juni 1981. 

Allmänt kan sägas att samtliga ungdomar som intervjuas går sista året på 
treårig linje på Burgårdens gymnasium, de allra flesta på samhällsvetenskaplig 
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linje, men några på ekonomisk, och tre flickor på humanistisk linje. Samtliga 
elever bor i Göteborg, eller i dess närmaste omgivning, utom en flicka, som två 
år tidigare flyttat till Alingsås, men som går kvar i sin gamla skola. Av de 31 
ungdomarna är 18 födda i Göteborg med omnejd. Nio personer är födda i andra 
delar av Sverige. Fyra är födda utomlands, och av dessa är tre invandrare, alla 
flickor, en från Finland (inflyttad 1964), en från Jugoslavien (inflyttad 1971) och 
en från Portugal (inflyttad 1966). Nästan alla har bott förhållandevis många år i 
Göteborg (eller omnejd). Alla, utom två inflyttade — en västgöte som också 
tydligt identifierar sig som västgöte, och en kille som flyttat in från Eskilstuna ett 
och ett halvt år före inspelningen — har mycket tydlig göteborgsk språkmelodi. 
Invandrarflickorna har bott 10-16 år i Göteborg, och talar alla svenska helt utan 
brytning. 

Burgå'rdsgymnasiets upptagningsområde tycks vara tämligen stort eftersom 
eleverna kommer, förutom från olika delar av Göteborg, från såväl Rävlanda, 
Landvetter och Mölnlycke som Sävedalen. De stadsdelar som är representerade är 
Torslanda, Björlanda, Tuve, Backa, Gårdsten, Angered, Bergsjön, Kålltorp, 
Örgryte, Frölunda, Tynnered. Flest representanter har Örgryte och Angered, med 
fyra från vardera stadsdelen. 

Huvuddelen av ungdomarna bor i villa (16) eller i kedje- eller radhus (5). Endast 
sju bor i lägenhet. Av dessa har två flyttat hemifrån till egen lägenhet och av dem 
har en flyttat från ett radhus. Det framgår inte hur tre ungdomar bor, men 
åtminstone en av dem bor sannolikt i någon typ av egnahem. Bostadsorten är 
Landvetter, och huvuddelen av bebyggelsen där är villor och kedje- och radhus. 
Totalt innebär detta att åtminstone 23 av de 31 ungdomarna (sannolikt) har sin 
bakgrund i egnahemsområden. Huvuddelen av föräldrarna är yrkesarbetande, endast 
två säger sig ha mammor som är hemma, men flera av mammorna uppges dock 
arbeta deltid. I majoriteten av intervjuerna anges föräldrarnas yrken, men inte i 
alla. Yrken eller arbetsplatser som uppges för mammorna är i ett urval 
Götaverken, SKF, televerket, hemsamarit, kontorist, sekreterare, mentalsköterska, 
förskollärare, dataoperatris, sjukgymnast, lärare. På motsvarande sätt får man 
uppgifter för papporna. De jobbar på arbetsplatser som Volvo och SKF, eller är 
verksamma som t.ex. plåtslagare, däckförsäljare, polis, personalchef, lärare på 
Sjökrigsskolan, civilekonom, ingenjör, tandläkare, hovrättsråd, bankdirektör. 

Av en muntlig uppgift från en person med kännedom om Burgårdens 
gymnasium vid den här tiden framgår att en del av de elever som sökte sig hit var 
barn till arbetare eller lägre medelklass som "jobbat upp sig" och fått råd att skaffa 
någon typ av egnahem, och som ville se till att barnen fick utbildning. Inte sällan 
hörde de här barnen till den första generationen i familjen som gick gymnasiet. 
Detta framgår inte direkt av banden, men det är samtidigt tydligt att de intervjuade 
ungdomarna inte talar riktigt samma form av göteborgska. En del har betydligt 
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fler av de drag som brukar förknippas med denna regionala variant, och dragen 
förekommer också i olika hög grad. 

Det språk som ungdomarna talar är företrädesvis regionalt standardspråk, men 
ligger ibland på skalan något närmare utjämnad dialekt, någon enstaka gång något 
närmare neutralt standardspråk (jfr Andersson 1985 s. 62; se också Grönberg 2002. 
Med hennes terminologi skulle ungdomarnas språkvariant också kunna benämnas 
regional dialekt.) Intervjuaren är man, han är de intervjuades lärare (eller i varje fall 
en för dem känd lärare), och i vissa fall deras svensklärare.' Han talar synnerligen 
vårdat regionalt standardspråk, ofta väldigt formellt och skriftspråkligt och ibland 
t.o.m. direkt töntigt och gammaldags: "Vad säger du då Hans om dylika ting." Att 
Wikström är svensklärare och att hans språk är formellt påverkar sannolikt ele-
verna att tala mer formellt. Vissa väldigt slcriftspråkliga användningar av ord eller 
uttal förekommer då och då, men aldrig genomgående. T.ex. säger en flicka 
broder. Andra mer slcriftspråkliga ord som förekommer är såsom, dylikt. En 
pojke uttalar samtliga ljud i sådant, mycket bra, en annan i någonting, sedan, 
arbetade. Den västgötske pojken blandar slcriftspråldiga drag med starkt dialektala 
(västgötska). Han uttalar alla ljud i morgonen, sådant, sådana men säger också sa 
'ska', tinninga 'tidningen', sönt däringa 'sådant där', möcke 'mycket', körka 
'kyrka', derrekt 'direkt'. I vissa intervjuer kan man märka en tendens till mindre 
formellt språk en bit in i intervjun. Att man så småningom slappnar av i själva 
intervjusituationen och inte längre tänker så noga på vem som ställer frågorna kan 
väl tyckas vara tämligen normalt. Det är nämligen också viktigt att påpeka att 
Wikström genomgående verkar ha ett mycket gott förhållande till dem han 
intervjuar, och tonen är vänlig och ofta rentav hjärtlig. Wikström sägs vid 
åtminstone ett tillfälle ha haft gymnasisterna under tre år. De intervjuade tycks 
alltid vara minst klasskamrater, men ofta framgår det att de också umgås närmare i 
skolan (och är typ bästisar, eller i varje fall bänkkompisar), ibland också på 
fritiden. De inblandade känner alltså varandra väl, man tycks också öppen med att 
berätta saker. Att eleverna och läraren är bekanta sedan lång tid kunde väl också 
påverka språket mot en mindre formell nivå. 

Intervjusituation är direkt styrd av en frågelista. Frågorna följer formuläret och 
ställs först till den ena eleven, sedan till den andra o.s.v. Intervjuaren tar inte upp 
en fråga som finns upptagen senare i formuläret ens om ämnet kommer på tal 
tidigare i intervjun. Så talar t.ex. en kille om att han är politiskt engagerad redan i 
inledningen av intervjun, men Wikström frågar inte vidare om detta just då utan 
ställer frågan "Är du politiskt engagerad?" först när det enligt formuläret är dags. 

1  I flera av samtalen uttalas explicit att Wikström är de intervjuades lärare, någon gång framgår 
det av kontexten att han är, eller möjligen har varit, just deras svensklärare. Huruvida detta gäller i 
samtliga intervjuer är omöjligt att veta. Det kan i princip tänkas att Wikström genomgående 
intervjuar sina egna elever. 
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En annan sak som man lägger märke till är att intervjuaren väldigt sällan går 
utanför formuläret (med undantag för den sista intervjun). Det blir nästan absurt 
tydligt när en av killarna i sitt svar på frågor kring boende och familj avslöjar att 
man just nu har det jobbigt i hemmet eftersom föräldrarna eventuellt ska skiljas. 
Han säger att han därför helst vill vara hemma så lite som möjligt. När killen lagt 
ut texten kring sitt problem, och intervjuaren tar ordet ställer han kort och gott 
frågan: "Träffar du dina far- och morföräldrar nånting?". 

Detta gäller inte den sista inspelningen. Här blir intervjun långt mera av ett 
samtal än i alla tidigare inspelningar, vilket kan ha flera orsaker. För det första 
sker intervjun först i juni 1981. Då har det hunnit gå ett och ett halvt år sedan den 
senaste intervjun gjordes. Möjligen kan detta ha inneburit att Wikström inte 
längre exakt minns hur han gått till väga tidigare. För det andra intervjuas tre 
flickor som gått i samma klass i tre år, och de har alla haft Sölve Wikström som 
lärare under dessa tre år. Följaktligen känner de fyra inblandade varandra väl. 
Flickorna är samspelta, och Wikström är uppenbart förtjust i, och ärligt 
intresserad av, sina elever. Han ställer många följdfrågor som inte finns i for-
muläret, och intervjun tar formen av samtal på ett annat sätt än tidigare. Om det 
inverkar att två av flickorna är invandrare är svårt att säga, men det är tydligt att 
det ofta är just utifrån dessas svar på diverse frågor som följdfrågor formuleras. 
"Finns din släkt kvar i Jugoslavien?", "Åker du hem på semester?", "Var det svårt 
att lära sig svenska?", "Hur upplever du främlingsfientligheten?" etc. 

Detta sista samtal skulle kunna lämpa sig för någon typ av samtalsanalys. Inga 
andra inspelningar skulle i sin helhet ge särskilt mycket som har just samtals-
analys som syfte, tror jag, eftersom det så tydligt handlar om frågor och svar, och 
inte om ett samtal i egentlig mening. Några gånger utspinner sig dock, under 
kanske några minuter, diskussioner där ämnet engagerar så att de inblandade börjar 
tala i munnen på varandra. Framför allt gäller detta den näst sista frågan som tar 
upp könsroller i samhället. På band 360 hamnar tre flickor i en ganska häftig 
diskussion i ämnet. De höjer rösten, avbryter varandra etc. ljust denna intervju 
(band 359-360) uppstår ytterligare några gånger lite av ett samtal mellan tjejerna, 
då de fyller i varandras tal och avbryter. Också i inspelningarna 361-362 finns 
några små tendenser till samtal. Även här är det två flickor som intervjuas ihop 
och som ibland fyller i varandras tal etc. Det tycks som om det oftare blir något 
av ett samtal när tjejer blir intervjuade. Nästa exempel på detta är i slutet av band 
374 där de bådaljejerna svarar i munnen på varandra och diskuterar. Ämnet är 
vänner och umgänge, och man har uppenbarligen olika åsikter i frågan. Den 
intervju som är minst intervju och mest samtal är annars alltså den allra sista, 
som också redan nämnts ovan (band 378-379). Här talar de tre intervjuade ofta i 
munnen på varandra, de håller med, avbryter, skrattar m.m. Också Wikström deltar 
i samtalet utan att alltid vara bunden av frågeformuläret. 
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Eftersom intervjun alltså är styrd av en frågelista ställs samma frågor till alla 
deltagarna. De ges inget självklart utrymme att själva ta ordet utan frågeställaren 
riktar sig till var och en, gärna med förnamnet tillagt. I en del intervjuer framgår 
det trots upplägget att vissa är mer benägna att ta ordet och att avbryta. Jag har 
inte mätt taltid för de olika deltagarna, men kan konstatera att skillnaderna i varje 
fall inte är väldigt framträdande vid en första genomlyssning av banden. 

Ungdoms språkliga drag 
Även om det inspelade materialet inte i första hand är samtal i egentlig mening 
förekommer i elevernas svar, som ju ibland blir ganska långa utläggningar, 
samtalspartiklar och utfyllnadsord. Flitig användning av sådana, liksom av slang 
och fula ord, brukar betraktas som ungdomsspråkliga drag (Kotsinas 1994 s. 71). 
Ord som va och liksom uppträder i förhållandevis stor mängd hos en del av 
talarna, i liten mängd hos många av talarna. De ord som finns i materialet är va, 
lissom / liksom, la, alltså.' Därtill förekommer två typ som möjligen skulle 
kunna vara tidiga exempel på, eller föregångare till, det typ som idag är mycket 
vanligt i (särskilt) ungdomars talspråk. (Se Kotsinas 1994, särskilt kap.7.) I 
diskussionen i slutet av band 374 finns ett typ: 

A: det är roligare mänskor där också 
E: typ folk, det händer ju aldrig liksom att folk för skoj, för skoj skull åker upp till 
Angered å sätter sig där å fikar. 

I mitten av band 357 förekommer ytterligare ett typ, men det är också så att 
ordet används i intervjuarens bjudfråga (punkterna betecknar tvekpauser): 

Intervjuare: Vad är det för typ av filmer du ser då? 
H: Ja ...ja ser.. såna som .. ja.. typ som ja ... finns ju massa men... 

Som redan har framgått är samtalssituationen inte sådan att man ska förvänta 
sig något särskilt stort bruk av slang eller fula ord. Sammanlagt förekommer 18 
svordomar i ungdomarnas språk. Av dessa står en och samma kille för åtta 
stycken. De svordomar som förekommer bland killarna är: himla, herregud, vete 
sjuttan (2), helvete, jädra, jävla (2), jäv/i, jäv/it (4), nej för fan. Tjejerna 
använder endast två olika fula ord. Det ena är det oförargliga förstärkningsordet 

1  Det kan tänkas att fler förekommer men att jag inte uppmärksammat dessa. Jag har, som 
nämnts, bara lyssnat igenom banden en gång, och sannolikt har jag inte hunnit registrera allt som 
förekommer som är av intresse. 
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himla som förekommer tre gånger och det andra som används en gång är det lite 
grövre fy fan. Också tämligen få slangord förekommer. Samme kille som står för 
huvuddelen av svordomarna använder också mer slang än övriga: käka, morsa, 
braller. Andra slangord är: okej (3), tjöta, tjöti, tjötit (2). Förstärkningsordet gör 
används två gånger i materialet, och då av flickor. 

Göteborgska drag 
Som jag redan tidigare har nämnt har samtliga ungdomar utom två inflyttare en 
mycket tydlig göteborgsk melodi. Också de som har få andra typiskt göteborgska 
drag har ändå den så speciella melodin, som väl i princip varje svensk kan kate-
gorisera som just göteborgska. Jag kommer här att ta upp de göteborgska drag 
som man kan höra med blotta örat, och som samtidigt är så tydligt framträdande 
att man lägger märke till dem vid en första genomlyssning av materialet. Med 
några få undantag rör det sig om fonologiska drag. 

Dragen förekommer i olika hög grad hos de intervjuade ungdomarna. Eftersom 
två är inflyttade relativt sent kommer dessa inte att ingå i redovisningen fort-
sättningsvis, och det handlar då om 29 informanter.1  Jag kommer att ta upp de 
oftast förekommande dragen först, och därefter mindre ofta förekommande drag. I 
den mån de finns beskrivna, förankras dragen i diverse litteratur om göteborgskan, 
främst Bertil Björseths Göteborgsspråket (1958) och Bengt Holmbergs Språket i 
Göteborg (1976). 

Det allra tydligaste draget som förekommer någon gång hos alla ungdomarna, 
utom hos två Örgryte-flickor, är dragningen av långt a mot å. (Björseth 1958 s. 5, 
Holmberg 1976 s. 18.) Å-halten är olika utpräglad hos ungdomarna, och 
förekommer också i olika hög grad. Tydliga drag är också surrande långt i och y 
(Björseth 1958 s. 6 ff, Holmberg 1976 s. 9 fl). (Dessa i- och y-ljud har ett 
konsonantiskt inslag som kan upplevas som surrande, därav benämningen. De 
bildas med tungan något lägre och mer tillbakadragen än vanliga i- och y-ljud, 
Elert 1989 s. 44. Se också Kotsinas 1994 s. 108.)2  Alla utom en kille har 
åtminstone ett par exempel på surr-i. Fler flickor än pojkar har det mer eller 
mindre genomgående. Jag har antecknat att tre flickor surrar "ibland", sju surrar 
"ofta" och åtta i princip "genomgående" (bland dessa sistnämnda de tre Örgryte-
flickorna, men också en från Angered, en från Backa och en från Sävedalen). För 

1  I vissa avseenden har dock den inflyttade Eskilstuna-killen redan efter så kort tid som ett och ett 
halvt år tillägnat sig flera göteborgska språkdrag, t.ex. förekommer flera exempel av surr-i och 
surr-y, liksom å-haltigt uttal av långt a i hans tal. 

2  Då surrande i och y förekom i äldre dialekter bl.a. i Viby i Närke benämns de i landsmåls-
alfabetet Viby-i och Viby-y. 
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pojkarna gäller att surr-i "förekommer" hos en, att fem surrar "ibland", att en gör 
det "ofta" och tre "genomgående" (av dessa tre bor två i Örgryte och en i Kålltorp). 
I den mån det överhuvud taget finns exempel på surr-y tycks dessa följa samma 
mönster som motsvarande i, och förekommer således oftare hos flickorna. 

Drag som sannolikt uppfattas som lite mer ålderdomliga idag är drag som 
göteborgskan har gemensamma med andra götamål: kort i> e och kort y>ö (som i 
feskekörka) (Björseth 1958 s. 6, 10, Holmberg 1976 s. 11, 14). Dessa före-
kommer med ett flertal exempel hos fem killar, men bara med ett enda eller få 
exempel hos två av flickorna. Genomgående för killarna är att de uppvisar båda 
övergångarna, och gemensamt för samtliga är att de också uppvisar andra speciella 
göteborgska drag som inte är lika vanligt förekommande hos de andra. Stefan, 
Kjell och Hans har tämligen många exempel, 011e något, på 6-uttal för kort å-
ljud, t.ex. nött ('någon), nåt (något') nånting ('någonting'), nånstans ('någon-
stans'), sön C sådan% söm (' som'), döm ('dom'), åss ('oss'), könstit ('konstigt'), 
sköjit ('skojigt'), håller ('håller'), böll (' boll'). (Björseth 1958 s.10 f., Holmberg 
1976 s. 1701  Detta förekommer bara hos två flickor, hos den ena tämligen ofta i 
just pronomen av någon-typ, men också i Götebörg, och hos den andra hörde jag 
det bara en gång. Stefan, Kjell, 011e, Hans, Thomas har också ä>a före j (Björseth 
1958 s.11, Holmberg 1976 s. 13) i ord som maj ('mig'), saj ('sig'), graj ('grej'), 
tjaj (' tjej' ), sajer ('säger'). Övergången ä>a kan man också märka i andra 
ställningar: pangar ('pengar'), Götavarken ('Götaverken'), marker ('märker'). 
(Alla exemplen från tidigare nämnda killar.) Ytterligare tre pojkar och fem flickor 
uppvisar också övergång ä>a franför j i orden maj, sa], grajer, saja. Man kan 
alltså säga att detta drag är tämligen vanligt, men möjligen förekommer det 
framför allt i pronomen, i verbet säger och i just ordet grej. En kille med dessa 
uttal säger t.ex. okej med e-uttal. 

Ersättning av supradental med dental (Björseth 1958 s.14, Holmberg 1976 
s. 23, se också Andersson 1994 s. 285) förekommer i någon utsträckning också 
hos dem som har ovan nämnda drag. 011e har fösst, fössöka, fortsätta, skjorta, 
bode ('borde'), Hans har svåt, gjort, skötesker, Thomas annass. Detta drag före-
kommer dock hos flera andra killar, oftast faktiskt hos två som inte har så speci-
ellt många andra dialektala drag (Ingemar 5 och Mats 2). Endast en flicka uppvisar 
detta drag: vart och fössöka (2). Det är samma flicka som har kort i>e. 

Övergång av ä-ljud till e, som till en del liknar ett s.k. stockholms-e (se 
Kotsinas 1994 s. 113) förekommer i åtminstone de senaste inspelningarna i mitt 
material. Enligt både Björseth (1958 s. 11) och Holmberg (1976 s. 12 f.) är detta 
inte vanligt utom i individuella fall i göteborgskan.2  Andersson (1994) tar inte 

1  Också detta drag har göteborgskan gemensamt med götamålen. 
2  Holmberg (1976 s. 12) skriver: "S[tandardspråk]-talande göteborgare skiljer mellan lett och lätt 

lika klart som mellan rev och räv." 
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heller upp det. Jag menar dock att det är mycket tydligt bland mina ungdomar. 
Flertalet säger de e 'det är', men från intervjun som gjordes i januari 1979 och 
framåt tycks draget oftare förekommande, till en början vid lång vokal i eta, eter, 
leser, kleder, steda, lekare, men också i lexer. Med tiden blir detta e-ljud allt 
vanligare. I Anitas tal (november 1979) förekommer leger, leser, stedar, kleder, 
bekvema, nette rna, teckjacka, hestar, sjette, velja, lett. Samtliga har efter denna 
tidpunkt tämligen många exempel på denna variant, särskilt flickorna. 

Ytterligare ett ljud som tycks öka är uttalet av långt u med ett i- eller e- förslag. 
Holmberg (1976 s.16) skriver att detta drag ibland märks i dialekten "särskilt hos 
femininer". Jag tycker mig höra tendenser till någon slags diftongering av långt u 
redan i tidiga intervjuer — det gäller då främst enstaviga ord som betonas, t.ex. niu, 
jiul. Riktigt tydligt blev detta drag i mina öron först i några av de sista 
intervjuerna, där samtliga med detta drag är flickor. Allra tydligast hör man det hos 
de tre flickorna i den allra sista intervjun från juni 1981: diu, jiul, kiul, iut, siur, 
niu, miur, hius, briukar, absoliut, diukar, förbjiudet, kultiurkommitte. 

Ett ljud som skulle vara värt att undersöka närmare är ö-uttal. Jag registrerar att 
detta ofta avviker från standardspråket på flera sätt men skulle behöva lyssna 
noggrannare för att kunna systematisera avvikelserna. Björseth (1958 s. 12). talar 
om två olika skikt i Göteborgsdialekten: "ett äldre med genomgående tämligen 
slutna ö-ljud, och ett yngre skikt där i växande utsträckning ö ersättes med u". 
Också Holmberg (1976 s. 14 f., se också Andersson 1994 s. 287 f.) tar upp ö- 
ljudet och talar om ett begränsat antal ord som uppvisar mycket öppna ö-ljud. 
Andersson (a.a. s. 288) skriver att det under de senaste fem eller tio åren "bland 
unga människor funnits en tendens att generalisera det öppna ö-uttalet, alltså att 
efter östgötskt eller mellansvenskt mönster ha ce-allofonen över allt". Kanske är 
det denna förändring, eller början till förändring, som jag hör i bandmaterialet som 
ju är från slutet av 70-talet och början av 80-talet. 

Sj-ljudet skulle också kunna undersökas närmare. De göteborgska varianterna av 
detta ljud diskuteras både ur ett historisk och socialt perspektiv av Andersson 
(1994 s. 286 f.). Utifrån Kotsinas (1994 s. 111 f.) påpekande angående ungdoms- 
språket i Stockholm att sj-varianterna är tydligt regionalt och i viss mån köns-
skiljande blir intresset förstås ännu större. Utifrån en enda genomlyssning av 
banden går det inte att ge några tendenser. Jag har bara noterat ett uttal av kanske 
som av tämligen många sägs med ett sj-ljud som ligger ganska långt bak i 
munnen. Just detta uttal tycks varken regionalt eller könskiljande då såväl 011e 
från Tuve som Cecilia och Eva från Angered, Annika från Gårdsten, Kristina från 
Örgryte och Anita från Mölnlycke har det. 

Det skulle också vara intressant att undersöka huruvida uttal av särskilt r- och 
k-ljud skiljer sig från andra regioners uttal. Det tycks mig som om k-na uttalas 
längre fram i munnen och får ett "spetsigare" uttal. Också r-ljudet upplever jag 
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som mer pregnant, som om det tremulerar mera. Jag har dock inte sett detta 
beskrivet någonstans, och utgår här bara från mitt eget, icke göteborgska öra och 
min egen språkkänsla. 

Några speciella uttal, som snarast har med kvantitet att göra, ska också nämnas. 
I materialet påträffas exempel på kort vokal framför konsonantförbindelse som 
avviker från standarduttal: mårrmårr 'mormor', fottboll. 

En av pojkarna — en av dem som har flest av ovan nämnda lite äldre drag — 
uppvisar också två fall av lite ålderdomliga morfologiska drag, nämligen plural, 
bestämd form av de två substantiven törgena och bössera . Ålderdomlig är också 
samme pojkes böjning av adjektivet ensammen, liksom sulle för skulle (011e). 
Andra morfologiska avvikelser är brea för breda (Anita), blitt för blivit (Mats). 

På ordförrådsnivå finner man endast några få exempel. (Exemplen som följer är 
desamma som togs upp under Ungdomsspråkliga drag.) Den speciella västsvenska 
partikeln la 'väl' förekommer hos åtminstone sex talare. Förstärkningsordet gör 
(2) är väl också snarast västsvenskt, medan himla (4) antagligen är mera 
göteborgskt, eller var det tills det fick större spridning via teveprogram som Kurt 
Olsson och Galenskaparnas En himla många program. Verbet tjöta med därtill 
hörande adjektiv (4) kan väl också sägas vara typiskt göteborgska ord. Exemplen 
är alltså inte många, men samtalsituationen är ju inte heller sådan att man ska 
förvänta sig något stort inslag av ord med lokal prägel. 

Avslutning 
Med denna uppsats vill jag göra reklam för DAG:s bandmaterial, och särskilt då 
det ungdomsspråksmaterial som finns från slutet av 70-talet. Jag har velat visa på 
såväl möjligheter som begränsningar som detta material har. 

Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att utifrån mer systematiska studier göra 
jämförelser med såväl språket i tidigare insamlat bandmaterial från äldre tid, som 
med ett nyinsamlat dagsaktuellt material, och på detta vis undersöka förändringar i 
Göteborgspråket. Då skulle den satsning på dialektsidan, och särskilt då stads-
målet, som Hugo Karlsson gav i utsikt för över tjugo år sedan, äntligen kunna 
genomföras. Då skulle samtidigt insamling av dialektmaterial som i princip legat 
nere ända sedan 70-talet kunna återupptas, och SOFI skulle därmed ta ansvar också 
för den dialekt som talas idag. Detta skulle dock kräva en medelssatsning från 
myndighetens sida. Kanske kan denna text till vår direktör bidra till DAG:s tur i 
detta avseende. 
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Död mans mot 

Av Jan-Inge Wall 

Föreställningen om döda människors genfärd är av betydande ålder. Allvarlig sjuk-
dom och död har alltid varit skrämmande och framkallat skräckupplevelser. Hos 
germanska folk har det funnits en urgammal föreställning om det levande liket. 
Enligt denna tro var en död fortfarande till viss del vid liv om än med försvagad 
livskraft.' Den avlidne kunde utgöra ett hot mot de efterlevande och fruktan för 
gengång var stark. Utmärkande för nordisk, förkristen gengå'ngartro är att den döde 
ansågs ha en kroppslig existensform. Som en levande död eller som ett likspöke, 
med spår av dödssätt eller tillvaron i graven, hemsöker gengångaren de levande och 
sprider sjukdom och död. Det var ett skräckväsen i gestalt av ett lik som ville dra 
andra efter sig i graven. Redan i förkristen tid lades största vikt vid att följa 
hävdvunnet skick vid begravning av den döde. Förekom någon ringaktning eller 
något regelbrott riskerade de efterlevande att den döde återkom för att hämnas.2  

En medeltida besvärjelse mot genfärd som ristats med runor på ett stycke brons 
har påträffats på Högstena kyrkogård i Västergötland. Inskriften är svårläst men 
kan förmodligen tolkas på följande sätt: 

Jag galdrar mot den dödes ande, 
mot gengångaren, 
antingen han kommer ridande eller rännande, 
visar sig sittande eller segnande, 
kommer farande eller flygande. 
I alla skepnader skall han förlora sin livskraft och dö.3  

Det är ett tidigt exempel på en formel som i senare tid troligen skulle ha kallats 
för Död mans mot. Här kommer också till synes ett drag känt från senare tid. Det 
är av vikt att förutse och skydda sig mot angreppet i vilken form det än kommer. 
Längre fram i tiden ersattes de hedniska formlerna av latinska motsvarigheter som 
ristades på metall och lades i de dödas gravar.4  Att efterlevande med olika medel 
försöker binda lik vid graven är sedan gammalt väl känt och dokumenterat och har 

I WaWn 1959 s. 119. 
2  Wall 1989 s. 45 if. 1CLMN, Döden o. de döda. 
3  Den svenska litteraturen 1987 s. 44. 
4  Den svenska litteraturen 1987 s. 44. 
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fortlevt långt fram i tiden. Kyrkans ritual att jordfästa en död innebar ursprung-
ligen att liket skulle bindas till graven. Termen ändrades först med den svenska 
kyrkohandboken 1986 och genom begravningslagen 1990. 

Ordet gast kunde beteckna ett dödsväsen, som härrörde från en osalig död, vilken 
begravts på en kyrkogård, eller från en person som ljutit ond bråd död på havet 
eller i ödemarken. Enligt folktron kunde den döde enbart vara verksam under 
dygnets mörka timmar och måste därför vara tillbaka i graven innan dagen grydde. 
Den som inte lyckades därmed var tvungen att stå stilla och osynlig tills mörkret 
åter föll. En sådan död kallades för dagståndare eller daggast och troddes orsaka 
svår sjukdom, om någon gick emot eller kom nära den. Förmådde en uppdagad 
gast gå även under dygnets ljusa timmar sades den vara det värsta död mans mot en 
människa kunde få. I senare tradition har gasten inom vissa områden fått drag av 
ett naturväsen. Gasten har avpersonifierats och kommit att anta skepnaden av en 
obestämd död eller av ett demoniskt väsen i skog och mark, som bringar sjukdom 
och död.' 

En ofta förekommande sjukdomsförklaring inom folklig läkekonst är att den 
sjuke varit i kontakt med de döda och deras värld. I södra delarna av landet är 
benämningen gast allmän på gengångaren och det ansågs att den som råkade möta 
en sådan insjuknade. Sjukdomsbenämningar som förekommer är gastkram, 
gastnyp, gastgrepp och liknande. Vid ärkebiskop Abraham Angermanni beryktade 
räfst, som drabbade Linköpings stift år 1596 straffades ett flertal personer, vilka 
kunde läsa över sjuka och signa för gastawredh och gastatkram, mycket hårt och 
dömdes att slita ris.2  I djävulsbesvärjelser från södra Sverige som nått landet 
söderifrån över Danmark anges i uppräkningar av inhemska sjukdomsalstrande 
väsen gast eller återgångare och i norska låsningar talas om sjukdomen död mans 
grepp.3 

Död mans mot är ett sjukdomsnamn, som anger att sjukdomen härrör från ett 
möte med en död människa. Det är en gengångare från en avliden man, kvinna 
eller ett barn som vållat det hastigt påkomna onda.4  Död mans mot är också 
benämningen på signelser och formler, vilka brukades för att bota den förmodade 
sjukdomen. Under ett uppehåll i Lenhovda socken i Småland på sin resa mot 
Öland år 1741 nedtecknade Linné följande läsning som där brukades mot 
febersjukdomar: 

1  Jfr af Klintberg 1973 s. 34 if. Se även Hagberg 1937 kap. XXI—XXX. 
2  Holmström 1901 s. 12, 114, 130, 144, 152. 
3  HyltM-Cavallius 1864 s. 422 ff., Linderholm 1917-40 nr 409c, 410b, 411b., Bang 1901-02 

nr 81, 82, 83. 
4  Rietz s. 446 a. 
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Wår Herre Chrest och Santa Peer 
De ginge seg den wäjen fram 
Så möter dem en döer man 
Då sa wår Herre å Santa Peer 
Te den döa Mannen: 
Hwa ska du gå? 
Den döa Mannen sa 
Ja ska gå te N.N. 
Hwa ska du där? 
Sa wår Herre å Santa Peer. 
Ja ska krysta honom så hierta-hloet ska rotas. 
Näj dä ska ja förwäira dej. 
Ja ska lägga deke unde ståk och stojin 
så at du ska giöra ingen man mojin.1  

Den här episka eller berättande formeln som handlar om ett möte mellan 
magiskt kraftfulla personer och en sjukdomsdemon är mycket vanlig och har 
troligen nått Norden under medeltiden i fullt utbildad kristen form. Besvärjelse-
typen har urgamla anor och återfinns på såväl fornromerskt som fornindiskt 
område.2  Under benämningen död mans mot är den känd i ett flertal varianter. 
Samma formel förekommer också med den döde utbytt mot en lång rad andra 
sjukdomsdemoner som avunden, kvesan, fulslaget, grammen m. fl. I episka 
formler berättas om en händelse som tilldragit sig någon gång långt tillbaka i 
tiden och genom att återge den skall boten nås. Sjukdomsdemonen skall på 
motsvarande sätt än en gång fördrivas. Den botkunnige intar en mera passiv roll 
och läkekraften tillskrivs de i formeln nämnda personerna. 

Ingeborg Jonsdotter hette en kvinna som var född någon gång under de sista åren 
av 1620-talet. Hon växte upp i Mönsterås socken i Småland. Vid sexton års ålder 
bodde hon fortfarande i sitt föräldrahem och gjorde dagsverken tre dagar i veckan 
vid en herrgård som låg relativt långt från hennes hem. Hon var för sin ålder liten 
till växten. Många gånger fick hon gå ensam genom öde trakter morgon och kväll 
i gryningsljus och skymning. Hon var som flertalet andra i sin samtid rädd för och 
fruktade övernaturliga väsen som kunde lura i skogen. En kväll mötte hon under 
färden hem en gast. Hon skulle gå över en spång och då blev hon vilseförd av 
gasten. Denne hade skrattat åt henne när hon irrade omkring och inte fann vägen. 
En halvmil hade hon kommit fel när hon äntligen blev av med den förföljande 
gasten. 

När hon slutligen uppjagad kom hem och berättade om den övernaturliga 
upplevelsen hade hon fått lära sig en formel som hon kallade död mans mot. Den 
skulle skydda henne från gengångare i fortsättningen. Formeln kunde även brukas 

1  LintA 1962 s. 40. 
2  Steffen 1928 s. 7. 
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för att bota de skador som ett gastmöte kunde medföra. I vuxen ålder hamnade 
Ingeborg Jonsdotter på Gotland. Där kom hon att syssla med sjukdomsbot och 
brukade ofta denna formel i sin verksamhet. Hon botade bland andra ofta dem som 
varit ute för gasten. Slutligen blev hon indragen i en trolldomsprocess. I samband 
med den tvingades hon bekänna om sin sjukdomsbot och återge de formler hon 
kunde. Svårt torterad avled hon i ett av Visbys fångtorn nyårsafton år 1705. Mot 
sjukdom vållad av gasten läste hon sålunda: 

Syster gick tu l Grafwen, 
Weckte up kiäre broder sin: 
eller ästu lijten, 
som döde folck har grijpit, 
tu l Twärböte will iag möte, 
med Sax, Ring ok Kiortelgijra, 
där wil iag mina heela böter böta, 
innan dagen dages, 
innan diure reeser, 
innan fogel sine Wingar skaker: 
I Nampn Gudz Faders, Gudz Sons, ok thens helge Andes, 
Amen. 1  

I SvLm 1928 har Richard Steffen tidigare, utbruten ur sitt sammanhang, 
återgett och analyserat Ingeborg Jonsdotters läsning, som han kallade en 
trollformel ur hedendomen. Han anser att det eller som förekommer i tredje versen 
är oklart och kunde tyda på att något gått förlorat, men finner inte någon 
ofullständighet i vare sig innehåll eller vers. Det tu liten som följer uppfattar han 
som ett tilltal till en varelse under jord och då till en av de små, vilka han anser 
bör uppfattas som dödas andar. Traditionen om de små under jorden har varit djup 
rotad på Gotland, framhåller Steffen, och anför att så har varit fallet även i sen tid. 
Med avseende på svårtolkade ord framhåller han följande (s. 6): 

tvärböte, dubbla böter; fsv. tw"er, tvcer, i sammans. vanligen twceböte; 
kjortelgira 'kjortelflik'; isl. geiri, flit. Oro, "vinkel, vinkel- eller triangelformat 
stycke, i sxrdeleshed kile, som er insat, infxIdt i et kIxdningstyklce" (Fritzner); 
sv. dial. gere, 'kilfomiigt stycke' (Rietz); skörte-gere. 
djure ... Ordet torde böra uppfattas såsom kollektiv ... motsvarande isl. d9ri i 
sammansättningarna bjarnd9ri, rautd9ri 

Enligt Steffen, har man uppfattat formeln så att systern väcker upp sin döde 
broder i syfte att förmå honom sluta hemsöka de levande. Brodern får då förmodas 

1  Wall 1989 s. 74 ff., Nildin-Wall 1996 s. 154 if. 
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vara den förste som avlidit av ett antal personer. Det är han som gripit döde folk. 
Orsaken till genfärden skulle vara den att brodern i graven inte fått med de 
sedvanliga gravgåvorna, vilket systern vill gottgöra genom dubbla böter.' Det bör 
i sammanhanget understrykas att Ingeborg Jonsdotter lärde sig läsningen i sitt 
barndomshem i Småland och det förefaller inte troligt att hon själv omformat den 
på något vis. Åsyftas något väsen under jord så är det inte någon av de gotländska 
små under jorden som avses utan en småländsk älva. Det är knappast troligt. 

Formeln är episk och berättar om genfärd och ond bråd död som tilldragit sig 
någon gång i tiden. Ursprungligen syns den åsyfta en epidemi som orsakats ett 
flertal människors död. Det är enligt min mening mindre troligt att avsikten är att 
framhålla att döda folk har gripit brodern. De på varandra kommande dödsfallen 
tolkas som orsakade av en gengångare — den först avlidne — som av någon anled-
ning inte fått ro i sin grav utan går igen och drar andra efter sig i döden (som döde 
folck har grijpit). Eftersom det sägs att den döde gripit sina offer kan formeln 
mycket väl avse just gastgrepp. De efterlevande inser att de har försummat något 
som har med överförandet av den först döde från de levandes värld till de dödas att 
göra. Något fel kan ha begåtts i samband med omvårdnad av liket eller vid 
begravningen. 

För att avvärja den pågående katastrofen går en syster till den avlidne till dennes 
grav och väcker upp den döde. Skulden är hennes. Hon lovar sin döde broder att 
hon innan gryningen (innan dagen dagas ...) skall komma till ett möte och vid 
detta erlägga dubbla böter (twärböte) för sin försummelse. Natten är de dödas tid 
och innan första hanegället måste de försvinna. Det betonas att fullständig bot 
skall erläggas vid mötet (där wil iag mina heela böter böta) och boten synes bestå 
av tre föremål: en sax, en ring och ett triangelformat tygstycke (med sax, ring ok 
kiortelgijra). 

Den här formeln har säkert traderats muntligt under flera generationer i Ingeborg 
Jonsdotters släkt och omvärld. Härvid kan det ha skett förskjutningar i betydelser 
och ord kan ha missuppfattats. Skall eller uppfattas i betydelsen eljest. Har 
brodern avlidit i späd ålder? Är det fråga om en barngast? Om så är fallet varför 
dubbla böter? Är det för att försummelsen är svår eller för att följden av den blivit 
så katastrofal som det krävs extra åtgärder? Kanske, men det finns andra 
tolkningsmöjligheter. 

Kvinnan i den berättande formeln frågar ju faktiskt, enligt Steffens tolkning, 
om det är brodern eller den lille som har gastgripit folk och dragit dem efter sig i 
graven. Finns det två lik i graven? Det är ingen omöjlighet eftersom det en gång i 
tiden har varit brukligt att lägga ett barnlik i samma grav som liket av en vuxen. 
Barnet fick en ledsagare vid övergång till de dödas värld. Det lämnades inte helt 

1  Steffen 1928 s. 5 ff. Jfr Wall 1989 s. 76 ff., 97 ff. 
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ensamt när det överfördes från de levande till de döda. Det hade en vuxen att trygga 
sig till. Dödfödda och avlidna späda barn sattes ned i andra gravar lång fram i 
nutiden. En ny grav grävdes inte alltid av kostnadsskäl eller andra praktiska 
orsaker. 

I formeln åberopas att ett flertal personer avlidit i nära följd. Det förstärker 
naturligtvis antagandet att det kan finnas två kroppar i graven och att det råder 
osäkerhet om vilken som är gengångare av de båda avlidna. Den först avlidna 
borde dock ha varit den vuxna åt vilken graven ursprungligen grävts och kan vara 
den som drar andra efter sig. Vad kan systern ha försummat i samband med 
broderns död? Varför kom en av de döda tillbaka som gast? Vilka förklaringar som 
kan passa in finns det i senare tradition om död, begravning och genfärd? 

Först kan framhållas att personer vilka avlidit i hastigt påkommande och okända 
skrämmande sjukdomar kunde komma åter som gastar. Vid dödsfall förekom 
bruket att lägga stål på liket när det vårdats, klätts i likkläder och placerats i 
kistan. På den döde mannen lades ofta en kniv och på kvinnan en sax. Det kunde 
dock hända att en sax i stället för kniv lades på manslik. För avlidna barn gällde 
det samma. Verktyget kunde också få följa med i graven tillsammans med andra 
gravgåvor. Säkerligen var bruket att placera vasst, spetsigt stål på kroppen en 
skyddsåtgärd.' Har det begångna felet något att göra med gravgåvor? Saknas något 
plagg i likklädseln eller finns det inget stål med i graven? Är det sax, ring och 
tygstycke som fattas? Det sägs ju så i formeln. Är det två i graven skulle väl 
kvinnan veta vilken kropp som blivit satt i jord utan gåvorna. Har fel begåtts vid 
båda gravsättningarna? Osäkerhet kan råda. 

Det hade varit betydligt lättare att tolka formelns innebörd om det varit brodern 
som gått till sin systers grav och om denne avlidit havande utan att ha blivit 
förlöst. En kvinna som avlidit oförlöst betraktades som mycket farlig för de 
efterlevande. Hon var ett skräckväsen och det varnas tidigt för sådana. Trosföre-
ställningen fanns under medeltiden. Från tyskt område omtalas att den oförlösta 
döda barnsängskvinnan pålades i graven.2  Även en förlöst kvinna som dog i 
barnsäng var farlig eftersom hon inte var kyrktagen och stod utanför den kristna 
gemenskapen. I senare nordisk tradition betonas motivet med utebliven kyrk-
tagning.3  Överlevde inte heller barnet begravdes de båda tillsammans. 

Enligt folktraditionen skulle den döda oförlösta kvinnan ha sax och kläde med 
sig i graven. Sax, nål och tråd nämns också. Tretalet dominerar. Till sax och kläde 
bör ett tredje höra. I formeln talas om en ring. I tro och sägen framställs före-
ställningen att kvinnan skulle bli förlöst i graven och då behövde saxen till 

1  Hagberg 1937 s. 124 f. 
2  Weiser-Aall 1968 s. 210 not 66 från Burchard av Worms (död 1025) Corrector nr 181. 
3  Gustavsson 1972 s. 207 if. 
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navelsträngen och klädet till linda. Ett värdeföremål eller pengar kunde hon ha 
som offer för den uteblivna kyrktagningen.' 

En ring är onekligen ett värdeföremål men också en symbol. Är formeln från 
heden tid är kyrktagning inte relevant. De gravgåvor som omtalas passar inte 
särdeles väl ihop med en vuxen man. Vad skall han med sax, ring och kjortelflik 
till? Handlar det däremot om en barnsängskvinna som avlidit oförlöst är föremålen 
de rätta. Kan det vara så att formeln i ett tidigare stadium haft en annan inledning? 
Är det möjligt att en kvinnlig boterska någon gång utan tanke på innehåll ändrat 
ett Broder gick ... till Syster gick ... för att den som tidigast utförde boten skulle 
ha samma kön som hon själv hade? Vi vet egentligen mycket litet om hur 
läsningar, formler eller signelser medvetet förändras för att passa om den 
botkunnige var kvinna eller man. 

Richard Steffen letade förgäves på sin tid efter varianter till den här formeln, där 
motivet gravgåvor är kombinerade med motivet dödsuppväckelse, men fann 
ingen i de stora tryckta samlingarna. Såvitt jag vet föreligger det fortfarande inte 
någon känd variant till Ingeborg Jonsdotters läsning, vilket försvårar tolkningen 
av den. För att finna något att jämföra med vände sig Steffen till fornisländsk 
litteratur och medeltida ballad. Här finns motivet att uppväcka en död i graven för 
att kräva något av denne. 

Enligt Steffen anger kombinationen av motiven gravgåvor och dödsupp-
väckelse att det är ställt utom tvivel att formeln bygger på hedniska föreställningar 
och bruk, vilket ger anledning att förmoda att den har sitt ursprung i svensk 
hedendom. De ålderdomliga, delvis dunkla orden och beröringspunkter till land-
skapslagarnas och i någon mån också folkvisans språk och stil ger den en medel- 
tida prägel. Den kan ha formats långt före senmedeltiden. Dess kärna skulle kunna 
vara ett alster av förkristlig tid.2  Det är möjligt att han har rätt däri, men själv är 
jag inte beredd att försöka tidsfästa formeln förrän flera varianter är kända. Jag 
utesluter inte att sådana kommer att påträffas och då blir det kanske lättare att göra 
en korrekt tolkning av den och skingra det dunkel som omger den. Till dess är det 
bara att konstatera att formeln är ett skönlitterär skapelse av hög klass och ett 
stycke stämningsfull poesi. Några direkta motsvarigheter med avseende på detta 
står med något undantag inte att finna bland hithörande alster, som oftast är 
stereotypa och förekommer i ett otal varianter. 

1  Hagberg 1937 s. 211 f., Moller 1939 kap. IV, Weiser-Aall 1968 s. 126 f., Gustavsson 1972 
s. 207 f. 

2  Steffen 1928 s. 9 f. 
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Namngivning av datafiler vid digitalisering 
av skriftligt arkivmaterial 

Av Ola Wennstedt 

Inledning 
Digitalisering är ett begrepp som kommit att användas allt oftare inom arkiv-
världen på senare år, men med en innebörd som ofta är ganska ospecifik och 
luddig; området är stort och innefattar användning av ny teknik som många ännu 
inte har hunnit få någon erfarenhet av. I ordet sammanfattas därför hela processen, 
från t.ex. konvertering av information på papper och långtidslagring till utgivning 
på CD och publicering på Internet. 

I stora drag kan man dock konstatera att digitalisering egentligen innebär att 
kopiera en originalkälla med digital teknik och över-
föra dess innehåll till datorläsbart format. 

Många tekniker och arbetsmetoder finns utarbetade och beskrivna för t.ex. kon-
vertering från papper till datafil, men den sista lilla detaljen, nämligen beskriv-
ningen av hur datafilerna ska namnges, har inte rönt lika stor uppmärksamhet. 

Datafiler är lagrade i ett mycket flyktigt format. De finns egentligen inte utifrån 
hur vi traditionellt betraktar och delar in världen, men man kan se innehållet i dem 
på datorskärmen eller få det utskrivet på papper. Det flyktiga formatet i datafilen 
medför att en ytterst kontrollerad och välstrukturerad namngivning och strukture-
ring av filerna är nödvändig för att bibehålla ordningen i samlingarna och för att 
originalkällorna ska vara möjliga att identifiera och återfinna. 

Först några rader om hur vi arbetar på Dialekt-, ortnamns- och folkminnes-
arkivet i Umeå (DAUM) med digitalisering av materialet i samlingarna. 

Digitalisering av DAUMs samlingar 
DAUM ingår i den statliga myndigheten Språk- och follcminnesinstitutet (SOFI), 
som fått i uppdrag av regeringen att prioritera digitalisering av samlingarna. 

Varför ska då samlingarna digitaliseras? Vinsterna med att digitalisera det 
arkiverade materialet är uppenbara. Hanteringen av samlingarna i digitalt format 
medför en betydande rationalisering framförallt beträffande 



88 	 Ola Wennstedt 

bevarande: skydds-/säkerhetskopior för långtidsförvaring samt upprättandet av 
arbetskopior för att undvika att originalen förslits 
tillgängliggörande: sökning, publikation på Internet eller Internet som me-
dium för försändelser 

För inspelat material blir också tidsvinsten betydande vid kopiering, när mate-
rialet väl är konverterat till digitalt format; kopiering av kassett- eller rullband 
sker i realtid (ett C90-band tar en och en halv timme att kopiera) medan den 
digitala versionen kopieras och skrivs över på t.ex. CD-R på några minuter. 

För att kunna resonera om metoder för digitalisering av materialet kan det delas 
in efter sin form i tre kategorier: ljud, text och bild. En metod för digitalisering 
av ljud finns utarbetad vid nuvarande Fonogramenheten vid SOFI i Uppsala och 
kommer därför inte att tas upp här. 

Skanning av källor på papper 
Vid datorarbete bör man skilja mellan formaten text och bild. Den informa-
tionsstruktur som av våra hjärnor kodas in som bild har en innehållslig struktur, 
som tolkas subjektivt av varje betraktare. En bild, t.ex. ett foto, kan skannas in 
och redigeras i särskilda bildredigeringsprogram, men en bild är aldrig möjlig att 
konvertera till text på grund av dess komplexa innehållsstruktur. Den informa-
tionsstruktur som vår hjärna däremot kodar in som text (alltså bokstäver som 
bildar ord, fraser och meningar) kan skannas in och tekniskt lagras som bild (och 
redigeras i ett bildredigeringsprogram). Den kan också konverteras till text, som 
kan redigeras och efterbehandlas i ett ordbehandlingsprogram, genom s.k. optical 
character recognition (OCR). 

Stora delar av DAUMs textmaterial är skrivet för hand eller består av (karbon-) 
kopior av maskinskriven text och lämpar sig därför inte gärna för OCR. 
Resultatet av OCR är ofta också ganska inexakt och kräver ett stort efterarbete i 
form av korrekturläsning och redigering. Det finns de som menar att en van 
maskinskrivare skriver in texter på nytt lika snabbt, eller till och med snabbare, 
än vad som blir fallet när man läser in, konverterar och korrigerar skannad text. 
Därför väljer DAUM att spara det inskannade materialet som bild. Fördelarna är 
många. En inskannad text kan alltid konverteras från bild- till text-modus genom 
OCR närhelst man så önskar. En bild som föreställer t.ex. en A4-sida skriven text 
kan läsas av människor på samma sätt som om den vore text. Den mänskliga 
hjärnan känner ingen skillnad på datorns indelningar i grafik och text. Den kodar 
av tecken som bygger upp ett innehåll. 

Materialet i arkivets samlingar kan vara i svartvitt och i färg. Alla svartvita 
originalhandlingar läses in i gråskala, som ger en mjukare övergång i tonen 



Namngivning av datafiler vid digitalisering av skriftligt arkivmaterial 	 89 

mellan ljusa och mörka partier, oavsett om originalhandlingen består av ett foto-
grafi eller är en handskriven text. Alla färgbilder läses in enligt standardformatet 
RGB-colour (red, green and blue). Om en textsida t.ex. har anteckningar med en 
annan penna, kanske en färgpenna, men sidan för övrigt återges i svartvitt, så 
skannas den in som en färgbild. Detta för att det tydligt ska framgå att anteck-
ningarna kan vara tillagda vid ett annat tillfälle än när originaltexten skrevs, och 
kanske av en annan person. 

Bilderna läses in i en upplösning om minst 300 dots per inch (dpi), alltså som 
högupplösta. Vid en eventuell tryckning av det inskannade materialet räcker denna 
upplösning väl till för ett korrekt återgivande av bilden i tryck. Upplösnings-
graden räcker också för att bilden ska kunna förstoras. En högupplöst bild kan 
även reduceras till ett lågupplöst format (76 dpi) för publicering på Internet; det 
omvända är inte möjligt med bibehållen bildskärpa. 

En högupplöst bild kräver förstås mer utrymme än en lågupplöst bild. En A4-
sida inskannad i gråskala, 300 dpi, brukar omfatta c:a 8 Mb medan en RGB-bild i 
samma upplösning brukar bli c:a 25 Mb. Omfånget bör dock inte utgöra något 
hinder eftersom den tekniska utvecklingen kommer att ge datorer som blir ännu 
kraftfullare och snabbare än vad fallet är idag. Filerna lagras på Exabyte-band och 
CD-R-skivor, vilket i praktiken ger tillgång till obegränsad lagringskapacitet. 

Det inskannade materialet lagras slutligen icke-komprimerat i s.k. tiff-format 
(tagged image file format), enligt liknande principer som Fonogramenheten har för 
lagring av ljud, nämligen en högupplöst skyddskopia på Exabyte-band, en 
högupplöst "masterkopia" på CD-R-skiva och en komprimerad lågupplöst version 
på en "användar-CD-R". 

Inskanningen genererar en mycket stor mängd datafiler — minst en fil per sida 
originalhandling — och för att bibehålla kontrollen över dessa datafiler krävs en 
strukturerad ordning vid namngivning av dem. 

Namngivning 
Grundprincipen vid DAUM för namngivning av filer, som innehåller inskannat 
originalmaterial, är att namnet ska återge en strukturell hierarki från det stora till 
det lilla. En digitaliserad kopia av ett källmaterial erhåller originalmaterialets 
accessionsnummer som filnamnets första del, t.ex. DAUM_6225. Därefter förses 
varje kopia av varje informationsbärande sida i originalhandlingen med ett under-
nummer, ett ordningstal, som speglar sidornas inbördes ordning i original-
handlingen. Inga blanka sidor i originalhandlingarna kopieras alltså. Ordningstalen 
1-9 föregås i filnamnen av en nolla om det totala antalet filer kommer att 
understiga ett antal av 99, och upp till två nollor om antalet filer understiger 999 
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sidor (eller informationsbärande sidor i originalhandlingen) o.s.v., t.ex. 
DAUM_6225_01, DAUM_6225_02... DAUM_6225_99 och DAUM_6226_001, 
DAUM_6226_002... DAUM_6226_999. 

Den skanningsutrustning som för närvarande används på DAUM medger skan-
ning av originalhandlingar i färg i maximalt A4-format och i svartvitt i maximalt 
A3-format. Om en sida i en originalhandling är för stor för skanningsytan på 
skannern delas sidan upp i det antal skanningar som är nödvändigt för att hela 
originalsidan ska täckas. Varje skanning ger då upphov till en egen fil, vars inne-
håll representerar en del av sidytan i originalhandlingen. De skannade bildernas in-
bördes ordning återges i filnamnen med stora bokstäver A, B...n, t.ex. DAUM_ 
6227_0 l_A, DAUM_6227_01_B... DAUM_6227_01_n (sannolikt är n.C). 

En originalhandling kan bestå av ett foto- eller klippalbum där varje sida 
innehåller minst en bild. Sidan ska då skannas in i sin helhet och varje bild eller 
tidningsurklipp ska också sparas som en egen bild. Sida är överordnad del av sida 
som är överordnad bild. Den inskannade helsidan namnges därför enligt de 
principer som formulerats ovan. De foton och urklipp på en inskannad sida, som 
sparas som enskilda bilder, får som filnamn sidans namn men med ett tillägg av 
små bokstäver som särhåller de skilda bilderna på sidan, t.ex. DAUM_6228_01_a, 
DAUM_6228_01_b... DAUM_6228_01_n. Genom att markera enskilda objekt på 
en sida med små bokstäver upprätthålls sidans strukturella hierarki bland namnets 
element. Första namnelementet refererar på formnivå till en viss sida, nästa 
element också på formnivå till en del av sidan (om sidan har delats upp i flera 
delar p.g.a. storleken på pappersoriginalet) medan det tredje namnelementet 
refererar till en innehållsnivå — de enskilda bilderna på sidan. Filnamnet 
DAUM_6228_01_A_a.tif signalerar således att filen är en digital kopia av 
DAUMs accession 6228, första informationsbärande sidan, första delen av sidan 
och den första bilden på den första delen av sidan. 

Om ett foto är försett med text på baksidan skall även fotots baksida skannas. 
Sambandet mellan fotots fram- och baksida måste då framgå av filnamnet. Detta 
samband markeras med tillägget av _1 för framsida och _2 för baksida, efter den 
bokstav (i gemen) som beskriver att filen återger ett objekt på en (del av en) sida. 
En fil som återger ett foto (på en del av en sida) får namnet DAUM_6228_ 
Ol_A_a_l.tif för motivsidan DAUM_6228_01_A_a_2.tif för baksidan. Behovet 
att markera sambandet mellan framsida och baksida kan förstås gälla även annat 
material än fotografier. 

Genom att låta varje position i namnet åtskiljas med ett understrykningstecken 
binds namnet ihop till en sekvens (DAUM_6228_01_A_a_Ltif). Alternativet 
vore att dela upp namnet med mellanslagstecken (DAUM 6228 01 A a 1.tif). Att 
skriva ihop namnets skilda enheter är däremot uteslutet eftersom accessions-
nummer och uppgift om sida då kan sammanfalla (DAUM622801Aa1.tif). 
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Filnamnets uppbyggnad kan sammanfattas i följande formel, där fakultativ in-
formation markerats med hakparenteser: 

arkivnamnets akronym_originalhandlingens accessionsnummer_index för inskannad 
informationsbärande sida i originalhandlingenLindex för del av inskannad 
informationsbärande sida i originalhandlingen] [_index för enskilt objekt på del av 
inskannad informationsbärande sida i originalhandlingen] [_index för motivsida 
eller baksida] 

För att slutligen kunna återfinna och ta del av den digitala versionen av ori-
ginalhandlingarna registreras den sekvens av filnamn, som skanningen av en 
originalhandling givit upphov till, i ett fält i accessionens post i DAUMs 
registerdatabas, t.ex. DALTM_6228_01.tif-DAUM_6228_12.tif. Posten i data-
basen innehåller också uppgifter om på vilket Exabyteband skyddskopian ligger 
sparad, på vilken CD-R "masterkopian" finns bevarad samt till vilken "användar-
CD-R" en besökare ska hänvisas för att få ta del av materialet. Eftersom lag-
ringskapaciteten skiljer så markant mellan de olika fysiska lagringsformerna (band 
och CD-R) och graden av upplösning (högupplöst eller lågupplöst) kommer inget 
1:1-förhållande att råda mellan de tre lagringstyperna. Varje lagringstyp numreras 
därför utifrån individuella indexserier vars relation och samhörighet kommer att 
framgå i DAUMs registerdatabas. 
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