Appendix B: Byönn nest työlbu
Detta appendix är Bengt Åkerbergs konferensbidrag1 till Fuost konferensn um övdalskų (Första
konferensen om älvdalska), som hölls i Älvdalen 18 – 19 juni 2004. Bidraget är något bearbetat.
Hänvisningarna till dåvarande Grammatik 2004 har uppdaterats, så att de refererar till den här
boken i stället. Teckensnittet Aelvdalska har bytts till Dialekt Uni. Exemplens stavning har inte
ändrats, trots att praxis har ändrats något sedan 2004, t.ex. i fråga om dubbelteckning av konsonant
i konsonantgrupp, se s. 48, E. Konsonanter.

Bengt Åkerberg

Funderingar i min grammatikverkstad
Om syftet med en grammatik för älvdalskan

Inledning
I tio år har jag arbetat med älvdalskans grammatik, först vid kurser med hjälp
av Lars Levanders Älvdalsmålet i Dalarna (Levander 1909) och sedan med hjälp
av utskrivna böjningstabeller i A4-format. Tabellerna sammanställdes till en
miniatyrgrammatik. Denna växte vid varje kurs och vid varje nytt behov att
förklara språkfrågor. Titeln ändrades för varje år, från t.ex. Grammatik 2000, som
omfattade 72 sidor, till Grammatik 2004 För kurser och självstudier i älvdalska,
som har 154 sidor och nu används i pågående kurser. Sommaren 2005 planeras
en utvidgning med flera exempel och omformulering av vissa partier. Jag har haft
stor hjälp av aktiva kursdeltagare som ställt nyttiga frågor och avslöjat oklarheter.
Den kurs i älvdalska som i många år pågått vid Institutionen för lingvistik vid
Stockholms universitet har ändrats från kurs till diskussionsforum för grammatik
frågor i älvdalska. Jag har där fått många påpekanden som lett till förbättring av
de förklarande partierna. Gunnar Nyström vid SOFI har ofta rådfrågats. Erfaren
heter från arbetet med den speciella arbetsgrupp för översättning till älvdalska,
som organiserats inom Ulum Dalska, har arbetats in och likaså svaren från
älvdalsktalande släktingar och bekanta som ofta rådfrågats.
Vad skall en grammatik beskriva? Vilka syften har en grammatik i olika av
seenden? Vilka riktpunkter kan man ha vid utformningen av en grammatik?
Vilka svårigheter tornar upp sig? Vad innebär det att man vill skapa ett älvdalskt
Samtliga bidrag finns på Uppsala universitets hemsida:
http://www.nordiska.uu.se/konferens/alvdalska.
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skriftspråk? Vilka hjälpmedel behövs för detta? Vilka speciella svårigheter i fråga
om språkvård, normeringssträvanden, skrivregler, normaliserad stavning står man
inför i älvdalskan? Vilken innebörd har begreppet bukkswenska (det riksspråk
som uppstår när en älvdaling försöker tala svenska utan att helt kunna frigöra sig
från älvdalskans fonetik och uttrycksförråd)? Varför är begreppet relevant? Detta
är frågor som jag ofta ställt mig under arbetet med kurserna. De aktualiserades
när jag ombads hålla ett föredrag vid denna konferens.
Jag har valt att behandla dessa frågor genom att analysera språket i en äldre
inspelning av älvdalska. Före själva textanalysen skall denna inspelning och de
föreliggande utskriftsversionerna av den presenteras i följande avsnitt.

En tidig inspelning. Utskriftsversioner
Enligt uppgifter som lämnats mig av SOFI, Uppsala, gjordes sommaren 1917
dialektupptagningar med fonograf på vissa orter i övre Dalarna, bl.a. i byn Åsen,
Älvdalen. Fonografrullarna ingår i SOFI:s fonogramarkiv. Den 6 juli gjordes i
Åsen under ledning av Lars Levander upptagningar av bl.a. Erkols Anna Olsdotter,
född 1859. Samma år som inspelningarna gjordes, och sannolikt i nära anslutning
till inspelningarna, transkriberade Levander dessa med landsmålsalfabetet. Hans
utskrift av den aktuella inspelningen återges nedan som textversion 1.
Denna Levanders utskrift från 1917 publicerades så, med vissa ändringar (bl.a.
har landmålstecknet för slutet å bytts mot tecknet för öppet o), i Lundell 1936.
Se textversion 2.
Med numera tillgänglig teknik har SOFI i år (2004) kunnat överföra inspelning
en på den aktuella, ömtåliga fonografrullen (SOFI VAX 1B) till digitalt format
(CD1979). En cd-kopia har ställts till mitt förfogande. Vi kan därför här på
konferensen lyssna till vad som genom Lars Levanders försorg intalats av Erkols
Anna (”End‑mun”) 1917. (Lyssna på http://www.skrievum.se/grammatik)1
För att kunna behandla denna text och sätta den i sammanhang med min
grammatik har jag gjort en egen utskrift från cd-skivan, textversion 3a (som i
några detaljer skiljer sig från versionerna 1 och 2, jfr nedan). Jag har tillämpat
den stavning som föreslås i Grammatik 2004. Denna utskrift ligger till grund för
behandlingen nedan. Interpunktionen är gjord med stöd av den intalade texten.
För att lätt kunna göra jämförelser mellan textversionerna har jag transkriberat
Levanders version till samma stavning (och i viss mening samma språkform,
åtminstone vad gäller nasalerat o:å), textversion 3b (där jag i tveksamma fall gått
efter version 1). Interpunktionen är samma som i Levanders manuskript. (Dock
börjar ny mening med stor bokstav.)
1
Ljudfilen nås även via http://www.nordiska.uu.se/konferens/alvdalska. Klicka först på ”Rapport från Fuost konferensn um övdalskų” och sedan på ”fulltext »”. Gå till s. 238 i FULLTEXT.pdf.
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En tidig inspelning. Utskriftsversioner

Textversion 1. Lars Levander 1917, utskrift av fonografupptagning 6/7 1917. ULMA 339:5 s. 5f.

När man ser att Levanders utskrift skiljer sig från min i fråga om några detaljer,
bör man beakta att Levander säkerligen inte hade möjlighet att höra den öm
tåliga intalningen om och om igen. Särskilt våra möjligheter t.ex. med hjälp av
datorprogram att repetera sista ordet vid avlyssning underlättar en noggrann
utskrift. Man kan göra intressanta iakttagelser om man jämför Levanders utskrift
med den mera noggranna som nu har varit möjlig att göra. Men det är inte syftet
med framställningen nedan.

En tidig inspelning. Utskriftsversioner
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Textversion 2. J. A. Lundell, Skandinaviska folkmål i språkprov (1936), s. 119f.

Den stavning som föreslås i Grammatik 2004 står under diskussion. En jämförelse
mellan de båda första textversionerna och den tredje ger bakgrund till frågor om
hur man skriver älvdalska.

Textversion 3 a

E wa mes Trappmas‑faðer ulld westri
stammneð et työls o å og add mųä
minn sig og ǫ war ǫ sytn o ðier ulld
klyva.
O sę add ǫ ula go ien bįestweg ǫ sę,
mes dier add kumið åv westeðait, dar
e wa so sikkt, so an ulld far umringg
min estn.
Og ǫ add gai fromǫ gamman a nog
um momstaskallum, og eð add dǫ‑nt
we ba ti, femtǫ minute ses ǫ add
feri feld byönn add kumið attonað an
og.
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Textversion 3 b

E wa mę Trappmas‑faðer ulld west
ri stammneð o ðaitǫ työln o å og
add mųä minn sig, og ǫ war ǫ sytn,
o ðier ulld klyva.
O sę add ǫ ula go ien bįestweg ǫ
sę, mę ðier add kumi westeðait, og
an ulld far umringg min estn, för e
wa so sikkt dar.
Og ǫ add gai fromǫ gamman a
nogum momstaskallum, og eð add ba
weri ti eld femtǫ minuter ette ses ǫ
add ferið, so add byönn kumið attonað
an og.

En tidig inspelning. Utskriftsversioner

Sę add die kumi daita bu sam
tiðut, o gubbin min estn o mųä min
dietär, o byönn. Sę add‑n faið ev inn
mųär i buðę og, dietär ini buðę og estn
unde gamman, där upp duktigan jälld.
Sę add byönn we da ringgum buðę
iel nǫtę o winnt fuäsklågum og ollum
… oll liuätiet‑n add faið i, o työruätum
o aik iel nǫtę ollt tast eð add uärt
liuäst um morgun.
Men sę add Trappmas‑gubbin pak
kað, an, o fe jųätyvy bjärreð, fö ða
willd‑n int wårå.

O sę add die kumi daita bu
samtiðut. O gubbin min estn o mųä
min dietär, o byönn. O sę add‑n
faið ev inn mųär i buðę o dietär ini
buðę og estn unde gamman o där
upp duktigan jälld.
O sę add byönn we da ringgum
buðę iel nǫtę o winnt fuäsklågum
og oll liuätiet, an add faið i, o työruätum og oll aik, ollt tast eð add
uärte liuäst um morgun.
Men sę add Trappmas‑gubbin pak
kað, an, o fe jųätyvy bjärreð, fö
ða willd int an wårå.

Textversion 3a och b. Version a: Författarens utskrift från cd-skiva. Version b: Textversion 1
(och 2) omskriven med samma beteckningssätt som använts för version 3 a. Jfr framställningen ovan.

Översättning
Den älvdalska texten (3a) har jag översatt i tre versioner, som skiljer sig åt genom
den grad i vilken idiomatisk svenska har använts. De två första versionerna återges
här, den tredje i avsnittet Episkt grepp nedan
Som hjälp åt läsaren vid genomgången upprepas den älvdalska texten (3 a) vid
båda de första översättningsversionerna.
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E wa mes Trappmas‑faðer ulld westri
stammneð et työls o å og add mųä
minn sig og ǫ war ǫ sytn o ðier ulld
klyva.
O sę add ǫ ula go ien bįestweg ǫ sę,
mes dier add kumið åv westeðait, dar
e wa so sikkt, so an ulld far umringg
min estn.
Og ǫ add gai fromǫ gamman a no
gum momstaskallum, og eð add dǫ‑nt
we ba ti, femtǫ minute ses ǫ add
feri feld byönn add kumið attonað an
og.

En tidig inspelning. Utskriftsversioner

Björnen vid kölboden

Det var när Trappmasfar skulle västri för
dämningen och till köls och slå, och hade
mor med sig, och hon var havande, och de
skulle klövja.
Och sedan hade hon skolat gå en genväg
hon sen, när de hade kommit av västerdit,
där det var så sankt, så han skulle fara runt
med hästen.
Och hon hade gått framför kölbodens
förtak åt några Månstakarlar, och det hade
då inte varit bara, femton minuter sedan
hon hade farit förrän björnen hade kommit
bakom han också.
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Sę add die kumi daita bu sam
tiðut, o gubbin min estn o mųä min
dietär, o byönn. Sę add‑n faið ev inn
mųär i buðę og, dietär ini buðę og estn
unde gamman, där upp duktigan jälld.
Sę add byönn we da ringgum buðę
iel nǫtę o winnt fuäsklågum og ollum
… oll liuätiet‑n add faið i, o työruätum
o aik iel nǫtę ollt tast eð add uärt
liuäst um morgun.
Men sę add Trappmas‑gubbin pak
kað, an, o fe jųätyvy bjärreð, fö ða
willd‑n int wårå.

Sedan hade de kommit dit till boden
samtidigt, och gubben med hästen och mor
med getterna, och björnen. Sedan hade han
fått ha in mor i boden också, getterna i
boden, och hästen under förtaket, göra upp
duktig eld.
Sedan hade björnen varit där runt boden
hela natten och kastat murkna stockar och
alla … all styggelse han hade fått i, och
tjärrötter och sådant hela natten allt tills
det hade blivit ljust om morgonen.
Men sen hade Trappmasgubben packat,
han, och farit hit över berget, för där ville
han inte vara.

Textversion 3 a med översättning 1, som är mycket textnära (vilket innebär några
inslag av bukkswenska) och avsedd som hjälp vid den första genomgången. – Rubriken är tillagd av
författaren.

Nedan följer översättning 2, där några av inslagen av bukkswenska är borttagna.
Även några allmänt förekommande talspråksdrag har borttagits, men tempusvalet
är bibehållet.
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E wa mes Trappmas‑faðer ulld westri
stammneð et työls o å og add mųä
minn sig og ǫ war ǫ sytn o ðier ulld
klyva.
O sę add ǫ ula go ien bįestweg ǫ sę,
mes ðier add kumið åv westeðait, dar
e wa so sikkt, so an ulld far umringg
min estn.
Og ǫ add gai fromǫ gamman a no
gum momstaskallum, og eð add dǫ‑nt
we ba ti, femtǫ minute ses ǫ add feri
feld byönn add kumið attonað an og.
Sę add die kumi daita bu sam
tiðut, o gubbin min estn o mųä min
dietär, o byönn. Sę add‑n faið ev inn
mųär i buðę og, dietär ini buðę og estn
unde gamman, där upp duktigan jälld.
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Björnen vid kölboden

Det hände när Trappmasfar skulle västerut
till gräsområden vid fördämningen för att
slå. Han hade sin fru med som var havande.
De skulle klövja.
Då hade hon velat gå en genväg, när
de hade kommit västerut ditbort, där det
var så sankt, att han skulle gå runt ikring
med hästen.
Hon hade gått framför några månsta
bors förtak, och det hade inte dröjt mer än
tio, femton minuter sedan hon hade gått,
förrän det också hade kommit en björn
bakom henne.
De hade sedan kommit till kölboden
samtidigt, både gubben med hästen och
hustrun med getterna – och björnen. Han
hade då varit tvungen ta in husmor och
getterna i boden och hästen under förtaket
och tända en duktig eld.

En tidig inspelning. Utskriftsversioner

Sę add byönn we da ringgum buðę
iel nǫtę o winnt fuäsklågum og ollum
… oll liuätiet‑n add faið i, o työruätum
o aik iel nǫtę ollt tast eð add uärt
liuäst um morgun.
Men sę add Trappmas‑gubbin pak
kað, an, o fe jųätyvy bjärreð, fö ða
willd‑n int wårå.

Sedan hade björnen stannat i närheten
av boden hela natten och kastat murkna
stockar och allt skräp, han hade fått tag i,
och tjärrötter och dylikt ända till morgon
gryningen.
Men sen hade det varit Trappmasgubben
som hade packat och farit hemåt över ber
get, för där ville han inte vara.

Textversion 3 a med översättning 2, som är mera idiomatisk, dock med älvdalskans
tempusval bibehållet. (Jämför översättning 3 i följande kap., avsnittet Episkt grepp.)

Textanalys 2004
Med hjälp av texten Björnen vid slåtterboden kan jag ge följande precisering
av syftet med min grammatik och med mina kurser i älvdalska: Grammatiken
skall täcka de äldre uppteckningarna och intalningarna av älvdalska och möjliggöra
korrekt analys av språkproven. Kurserna skall visa vägen till denna användning av
grammatiken. Sökandet efter det speciella i älvdalskan går hand i hand med befrielsen
från bukkswenska.
Nedanstående genomgång av texten ur flera olika aspekter går från detaljer till
större frågeställningar. Mitt arbete med älvdalskan går nu mer ut på språkjämförelse
(komparativt grepp) än tidigare. En fördjupad analys av det ena språket kan
kombineras med aspekter på det andra. Älvdalskstudiets dubbla syfte är: 1) att ge
kunskaper om älvdalska, 2) att belysa interferensfenomen, alltså bl.a. ge aspekter
på bukkswenska. För impulser till jämförelser mellan språken är tillgången till goda
beskrivningar av svenska språket av stort värde. (Svenska akademiens grammatik
och Svenska akademiens språklära.)
Översättningarna går från mera direkt översättning, där grundtextens egenart
återspeglas, till försök att överflytta texten till allt normalare svenska, varvid andra
sidor av texten än rent grammatiska kan analyseras och svenska och älvdalska
jämföras. Se översättningarna 1 och 2 ovan och översättning 3 i avsnittet Episkt
grepp nedan.

Älvdalska som skriftspråk
Textanalysen jämte de olika textversionerna och översättningarna ger material
till diskussion om skapandet av ett älvdalskt skriftspråk (vilket är en punkt i
Dalmålsakademiens och Ulum Dalskas målsättning).
Levanders landsmålsvariant ovan visar impulser, som man kan få från akade
miskt håll. Det finns värdefullt material av uppteckningar med landsmålsalfabetet,
Textanalys 2004
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men det vore svårt att använda detta i praktiken. Levanders grammatik brukar
anses svårläst av detta skäl. Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna (OÖD) har
ett ”grövre” beteckningssätt (OÖD s. 17 ff).
Bland diskussionsinlägg som jag tagit del av i stavningsfrågan finns kravet
att älvdalska skall kunna skrivas på en ”vanlig dator”. Detta krav är svårt att
tillgodose om man vill söka göra rättvisa åt älvdalskans fonetiska egenart. Ulum
Dalskas teckensnitt (font) Aelvdalska är visserligen mycket enklare än ett fonetiskt
alfabet av typ landsmålsalfabetet men rymmer ändå några speciella tecken (ð, ,
nasaleringstecken samt tecken för under- och överstrykning). Hur fonetiskt trogen
man skall vara vid skapandet av en skrift är en avvägningsfråga.
Vid valet av tecken kan två ytterligheter styra:
a) Om man av hänsyn till skribenten går in för sparsamhet med tecken, leder det
till att läsaren behöver fler uttalsregler.
b) Tecken i stor mängd blir kanske svårare att hantera för skribenten, men med
entydiga uttalsregler blir läsningen underlättad.
I Ulum dalskas kompromissförsök inför kursstarterna och i följande textpro
duktion har vi använt oss av alla svenskans tecken utom c, q, x, z, ck. De tecken
som används har vi sökt ge en entydig användning. Bokstaven o betecknar således
endast ett vokalljud (som liknar vokalen i bok), å är enda tecknet för å-ljud, ä är ä,
och e är e, och k är den konsonant som i svenskan förekommer före hård vokal.
Bokstaven i är vokal och endast vokal, och som konsonant används bokstaven j
och endast den. W är bilabial konsonant och u är vokal. Tecken för både tonlöst
och tonande tj-ljud är . Den tonlösa varianten (työl) förekommer endast efter t
och den tonande endast efter d (dietär). Det tonande läspljudet tecknas ð, som
har komplementär distribution med d.
Hur bra det vore med en normaliserad stavning, har vi känt många gånger
under den omfattande textproduktion som skett de senaste åren. Exempel på
förenklingar som skett kan man se om man jämför stavningen i Roð och i Rattin.
En normaliserad stavning är naturligtvis av värde när man upprättar alfabetiska
listor i språkböcker och i register. Bara att slippa tveksamhet vore av stort värde.
Jag vill ingalunda framhäva stavningsproblemen som någon viktig fråga. Stava
rätt eller stava fel är en ofruktbar frågeställning. Älvdalskan har inget rättesnöre
som svenskan har i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Man kan på sin höjd
tala om konsekvent eller inkonsekvent stavning (visavi t.ex. egna regler) och önska
rimlig tydlighet och entydighet.
Skapandet av ett älvdalskt skriftspråk innebär många andra problem av utom
ordentlig vikt och betydelse. Hur skall den kunskap om älvdalska språket som
faktiskt finns göras lättåtkomlig, och hur skall skribenter på älvdalska förmås att
uppsöka den kunskap som finns?
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Textanalys 2004

Nasalering
Stor enighet råder om behovet av nasaleringstecken, men tyvärr finns inte ett
sådant för alla vokaler i de gängse typsnitten i datorerna. Liksom i landsmålsalfa
betet används en ”näskrok” under vokalen.
För att inte texterna skulle bli överlastade med tecken, infördes begränsnings
regler. En jämförelse mellan textversion 2 och 3 visar funktionen av följande
regler1 om nasalering: ”Om nasalering sker utan att m‑, n‑ eller ng‑ljud följer,
skall nasaleringen betecknas.” ”Vokal omedelbart före m, n eller ng-ljud i samma
grundord uttalas nasalt.” Nasaleringen behöver därför inte betecknas i dessa fall
(stammneð, min, ien m.fl.). Stavningen i textversion 2 visar tydligt den höga
frekvensen av nasalerade vokaler. Textversion 3 visar endast fall då nasaleringen
inte är förutsägbar (mę, sę, ǫ, bįestweg m.fl.) och de få fall då nasaleringen
med ytterligare regler (som ibland skulle kräva språkhistoriska insikter) måhända
vore förutsägbar (mųär, nǫtę). I dessa fall rekommenderas att man markerar
nasaleringen.

Flyktiga konsonanter

Slutkonsonanterna r, ð och g har tidigare berett mig stora svårigheter, då jag
ofta känt tvekan om de skulle skivas ut eller inte. I textversionerna 1 och 2 kan
vi se ett resultat av den fonetiska principen. Enbart det som hörs är utskrivet, det
utelämnade får man i tanken supplera. Införandet av eliminationstecknet ( / ) ger
en lösning på dessa problem. Se textversion 3.
Konsonanterna ð och r faller och står kvar i slutet av ord enligt regler, som gäller
med stor regelbundenhet i den variant av talad älvdalska som min grammatik söker
beskriva. De faller om ett ord som börjar med konsonant kommer omedelbart
efter och står kvar om ett ord som börjar med vokal följer eller om paus följer.
Konsonanten g följer samma regler endast i några fall, nämligen när den står i slutet
av vissa ord. (Se avsnittet om flyktiga konsonanter i första kapitlet, Skrift och uttal.)
Textprovet visar tydligt denna regelbundenhet. Den skyms dock något i den
fonetiska utformningen i textversionerna 1 och 2 av den enligt min mening
oegentliga skrivningen av konsonantljuden w och j. I uttrycken
E wa … dar e wa so sikkt, … o winnt fuäsklågum och fe jųät stavas
w och j med vokaltecken. I den fonetiska texten ser därigenom utelämnandet av
ovannämnda konsonanter ut att inte följa reglerna. Konsekvensen bibehålls om
man använder konsonanttecknen w och j.

1

Se s. 41 Nasalering.

Textanalys 2004
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Det behövs inte alltid ett meningsslut (med efterföljande paus) för att kon
sonanten skall stå kvar. Paus som markeras med komma är ibland tillräcklig
(jųätyvy bjärreð, fö).
Konsonanten d i början av vissa ord är mycket riktigt uppmjukad enligt reglerna
(Se s. 56 Påverkbar konsonant: d > ð.) i o ðier ulld klyva, westeðait, fö ða
willd‑n int wårå. Ett undantag från uppmjukningsregeln säger att den blockeras,
om föregående ord slutar på vokal genom att ð har bortfallit (och att således
teckenföljden  ð inte förekommer). Uttrycken sę add die kumi daita
bu och sę add byönn we da ringgum buðę är alltså helt regelrätta, utan
uppmjukning av d-ljudet i daita och da.
En jämförelse av texterna visar hur det föreslagna skrivsättet fungerar. Att icke
uttalade konsonanter skrivs ut men markeras, underlättar ordidentifieringen.
Att skriva ut dessa konsonanter utan att markera bortfallet kan jag inte våga
rekommendera. Jag tror att det skulle försvåra läsningen och kanske i längden
påverka språket. Men många anser att man borde använda detta hjälpmedel endast
i pedagogiska sammanhang.

Språkljudens längd och några accentfrågor
Att ett språkljud är långt betecknas i den fonetiska skriften med understrykning.
Frånvaro av streck under ett tecken innebär att ljudet är kort.
Det wa som finns på första raden har hos Levander längdtecken. Övriga
war saknar streck och betecknas därigenom som korta. Är den lilla skillnaden i
ordets funktion avgörande? Får war före tidsbisats lång vokal, medan war före
predikatsfyllnad får kort vokal? Det är den fråga jag ställde mig efter studiet av
textversionerna 1 och 2, innan jag hade tillfälle att höra den intalade texten. Jag
kan nu inte säkert höra någon längdskillnad hos de olika förekomsterna av ordet
och antar att de av ren tillfällighet betecknats med olika längd av Levander.
Enligt min uppfattning har verbformen adde liksom dess apokoperade form,
alltså add, alltid grav accent. Detta är en generell regel för alla flerstaviga finita
verbformer (som inte gäller på samma sätt för svenskan). Jfr Nyström 1991 s. 231f.
Den grava accenten är förenad med en viss betoning som medför långt d. I
samtliga fall i den tryckta fonetiska texten saknas tecken för grav accent på add. I
Levanders manuskript är första förekomsten (og add mųä minn sig) markerad
med grav accent och längdtecken under d. I alla de andra talrika fallen, där add
är hjälpverb i pluskvamperfekt, står d, även i manuskriptet, utan längdbeteckning.
Detta har inget stöd i den intalade texten. Ordet add uttalas med grav accent
och långt d i samtliga fall. Av Levanders fonetiska text får man intrycket att add
när det är hjälpverb har kort konsonant och saknar accent och att det när det är
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huvudverb har lång konsonant och grav accent. En sådan distinktion kan inte
beläggas i det intalade.
Ett annat längdproblem rör teckningen av l-ljudet. Det betecknas i Levanders
utskrift helt riktigt som långt i jälld. Däremot är behandlingen av verbformen
ulld märklig:
Trappmas‑faðer ulld westri stammneð (i textversion 1 grav accent men
kort l)
ðier ulld klyva (utan accent, kort l)
an ulld far umringg min estn (utan accent, kort l)
Den grava accenten saknas i Levanders utskrift, när ulld är hjälpverb. Detta
saknar stöd i intalningen. Verbformen ulld har i alla fallen grav accent och långt
l. Jämför ovan om add.
Verbformen willd (hjälpverb) i sista meningen är korrekt i textversion 1 och 2
med grav accent och långt l.

Konsonanters dubbelteckning

I min utskrift betecknas i regel inte lång vokal (t.ex. war, faðer, å). Enkel,
lång konsonant anges med dubbelteckning (t.ex. Trapp, stammneð). Genom
dubbelskrivning av konsonanten vet man dessutom både i svenskan och i älv
dalskan i regel att föregående vokal är kort. (Se dock nedan om överlång stavelse
i älvdalskan.)
Vi har undvikit att till älvdalskan överföra speciella regler för dubbelteckning
som gäller i svenskan. Ordformen stammneð är bestämd form av stammen lik
som nammneð kommer av nammen. På svenska gäller regeln att m dubbelteck
nas enbart mellan vokaler (samt i slutet av ord endast i damm, lamm och ramm). M
dubbeltecknas alltså aldrig före konsonant. Ords släktskap och uttal gäller i dessa
fall för älvdalskan: samm (sam/simmade), framm (fram betonat), rimm (rim).
Ortnamnet Momstað (Månsta), skrivs med ett m, eftersom släktordet är mom
(malm). På svenska gäller att konsonanten n aldrig dubbeltecknas före d eller t.
Denna för svenskan speciella regel bortser vi från och skriver t.ex. kennde (kände).
Ett specialfall för älvdalskan är två långa stavelser i följd1 i enkla ord. I bu
(boden dativ) betyder strecket under n att konsonanten är lång, trots att föregående
vokal också är lång. I staað (stannat) är första stavelsen överlång2, eftersom
både första a-et och n-et är långa.

1
2

Detta betecknas i denna bok följdriktigare än tidigare: (–́ –).
Betecknas (—̀ •).
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Apokopering
Apokopering av långstaviga ord sker i texten regelbundet. I följande ord (med
antalet fall) drabbas vokalen e: ulld (3), add (13), int (1), willd (1). I följande
ord drabbas vokalen a: iel (2), ba (1) och i följande ord vokalen u: ti (1), oll (1),
aik (1). Utebliven apokopering före paus förekommer, i enlighet med reglerna,
i ett fall: klyva.
Apokopering av kortstaviga ord förekommer hos verb som följs av betonat
adverb. Detta exemplifieras av där upp och ev inn.
Uttrycket far umringg exemplifierar också en apokoperad kortstavig infinitiv
form framför betonat adverb. Infinitiven heter fårå, när infinitiven ej följs av
betonat adverb, t.ex. i An ulld fårå bįestwe (Han skulle fara genvägen). Den
apokoperade formen har alltså a som vokal, medan den icke apokoperade har å
(”dubbel infinitiv”). Jag antar att den apokoperade infinitivformen far uppstod
innan fara hade utvecklats till fårå och att apokopen var verksam mycket tidigt.
Det skulle i så fall vara en infinitivändelse ‑a som i forndalskan apokoperats
permanent framför betonat adverb. Företeelsen är inte ovanlig, och ”dubbel
infinitiv” (med växlingen å : a) finns av verben fårå, drågå, gnågå, gråvå,
målå, tågå, wårå och åvå och kan exemplifieras: Ulum wį far iem elld wa
kwer iet tag til? Bellum wį drag til nų? An dugd gnag a sig ollt. Ulum
wį grav nið an? Ig al mal ni skuärpur i die. I bruke war iem um
kwelldą. Ulum av iem Ulov. (Skall vi gå hem eller vara kvar ett tag till? Kan vi
starta nu? Han kunde tjata till sig allt. Skall vi gräva ned honom? Jag skall mala
ned skorporna i degen. Jag brukar vara hemma om kvällarna. Vi skall ha Olov
hemma.) En parallellföreteelse i fråga om infinitiven är lat (av låtå?) Du al it
lat sįo eð! Ulum låtå (?)/lat e wårå. Ulum lat wårå eð. (Du skall inte visa
det! Vi skall låta det vara. Vi skall inte röra det.)

Frågor om hopskrivning eller särskrivning och om
hopskrivning med bindestreck
I fråga om gårdsnamn i förbindelse med substantiv har jag valt att skilja delarna åt
med bindestreck. Gårdsnamnet stavas med stor bokstav: Trave‑gardn, Bettfamun. Följs gårdsnamnet av ett eller flera egennamn stavas också dessa med stor
bokstav: Uls‑Kristin, Elin‑Stig, Niss‑Pär. I gårdsnamnet Nisspär‑Emil har
första ledet övergått från att vara personnamn till att vara gårdsnamn (vilket även
exemplifieras av Trappmas). Därav stavningen Trappmas‑faðer i textversion
3. Jag önskar ingalunda ge några rekommendationer i denna fråga utan redogör
bara för de egna provisoriska reglerna.
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Levanders bruk av bindestreck (ev‑inn, faið‑i, fe‑jųät och willd‑int) vill jag
inte införa, eftersom jag skulle finna det svårt att tillämpa konsekvent. Skrivningen
add‑n (hade han) finner jag däremot motiverad och tydlig, eftersom an har mist
sin vokal och därigenom förlorat karaktären av självständigt ord. Estn wa‑nt
ini stollę (Hästen var inte i stallet) exemplifierar ett annat fall, där bindestrecket
är motiverat som markör för vokalförlust i ofullständigt ord i stället för inte. Se s.
216 Personliga och possessiva pronomen och s. 325 ”Kortformen -nt …”.
Sammansatta ord kan hopskrivas enligt ungefär samma modell som i svenskan,
men sammansatta prepositioner och adverb är så talrika att det motiverar ett
särskilt omnämnande.

Sammansatta prepositioner och adverb
Följande sammansatta prepositioner (adverb + rumspreposition) förekommer i
texten: westri, daitað, ini, jųätyvyr. Dessa är i min text skrivna som ett ord.1 I
Levanders text tillämpas särskrivning i samtliga fall: westr i stammneð, ðait ǫ
työln (motsvarar det intalade et työls), dait a bu, in i buðę, jųät yvy
bjärreð. Man kan kanske i några fall uttala dem som två ord, och de skall i så fall
stavas i två ord. Den ökade betoningen på adverbet skulle i så fall leda till att man
i stället för ini buðę skrev inn i buðę. Man kan i många fall ha olika åsikter om
särskrivningen, men i första fallet finner jag särskrivningen särskilt egendomlig.
Jag kan inte uppfatta westr som ett självständigt adverb. Se s. 349 Sammansätt-
ningarnas förled, där förledet west(r)- behandlas som sammansättningsled i
prepositioner jämte regeln att formen med r används vid sammansättning med
preposition som börjar på vokal och formen utan r framför konsonant. Även
det självständiga wester (västerut) omnämns. Jag rekommenderar hopskrivning.
I de andra fallen kan man kanske motivera båda skrivsätten, men jag föredrar
hopskrivning.
Texten illustrerar att sammansatta prepositioner i rumsadverbial är frekventa.
Märk att fromǫ i uttrycket fromǫ gamman inte är en preposition som är
sammansatt av from + ǫ, utan ett ord som uppstått enligt fornspråkets ord
bildningsregler. Enkel preposition finns också i ev inn mųär i buðę, eftersom
adverbet här är skilt från prepositionen i genom substantivet mųär. Märk dubbel
skrivningen av n. Däremot enkelteckning med sammansatt preposition: dietär
ini buðę.
Följande ”småord” följs inte av något tillhörande substantiv och benämns därför
här som adverb i detta fall sammansatta adverb: westeðait, umringg, attonað).

1

I samstämmighet med denna grammatik och dess tidigare versioner.
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I riktningskonstruktionen ðier add kumið åv westeðait har det samman
satta adverbet bildats av adverben wester (västerut) och dait (dit). Det första
ledet får betoningen och det andra får svagton och blir kortstavigt. Skrivningen
i ett ord stämmer med intalningen. Man kan emellertid annars kanske tänka sig
två ord med ett uttal weste ðait med två akuta betoningar. Något naturligare
än detta vore dait wester. Minst naturligt eller omöjligt vore nog daitwester.
I an ulld far umringg min estn är sammansättningsleden um och ringg.
Denna sammansättning är mycket fast och kan ses som ett enkelt ord eftersom
ringg inte finns självständigt vare sig som preposition eller adverb.
I byönn add kumið attonað illustrerar attonað (bakom) regeln att av förledet
attǫ‑/atton‑ används den senare formen när efterledet börjar på vokal. Ordet
används både som preposition och adverb. Denna dubbla användning behandlas
på många ställen i denna grammatik. Om t.ex. attonað, se s. 375, Sammansättningar med attǫ‑/atton‑, och Sammanställning I, sidan 405.

Översikt över textens verb
Nedanstående tabell ger uppgifter om de i texten förekommande verben enligt
följande:
Spalt 1: Verbformerna i den ordning de först förkommer jämte antalet (om
mer än en)
Spalt 2: Det verb formen kommer av med temaformer (infinitiv, imperfekt,
supinum)
Spalt 3: Böjningstyp. Visar var man kan hitta verbet i en grammatik
Spalt 4: Översättning av infinitiven
Spalt 5: Sidohänvisningar till kap. IX. Verb
1
wa/r 3
ulld 3
å
add 13
klyva
ula
go
kumi 3
far 1
gai
we 2
ferið
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2
wårå war werið
ula ullde ulað
å uä aið
åvå adde apt
klyva klyveð klyvað
ula
go dikk gaið
kumo kam kumið
fårå fuär ferið
go
wårå
fårå
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4

st v
sv v 4
st v
sv v 4
sv v 1B

vara
skola
slå
ha
klövja

st v
st v
st v

gå
komma
fara, gå

5
278
268, 284, 294
276
269 f.
257
268
275
275
274, 513
275
278
513
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ev
där
winnt
faið 2
uärt
pakkað
fe
willd
wårå

eva adde apt
däro garde gart
winnda winnde winnt
fǫ fikk faið
werda
pakka pakkeð pakkað
fårå
wila willde wilað
wårå

sv v 4
sv v 2
sv v 3A
st v
st v
sv v 1B

ha
göra
kasta
få
bli
packa

sv v 4

vilja

268
260
262, 294
274
277
257
274, 513
268
278, 513

Förkortade supinumformer

Verben wårå, fårå och werda har vid sidan om de fullständiga supinumformerna
(werið, ferið, uärteð) förkortade former (weð, feð, uärt), vilket illustreras i
texten:
Fullständig form:
ses ǫ add ferið
Förkortade former:
eð add dǫ‑nt we ba ti, femtǫ minuter,
sę add byönn we da ringgum buðę,
ollt tast eð add uärt liuäst och
o fe jųätyvy bjärreð

Huvudverb – hjälpverb

Verbet åvå förekommer som temporalt hjälpverb tolv gånger med den apoko
perade imperfektformen add. Det bildar med supinumformen av sitt huvudverb
tempus pluskvamperfekt. I uttrycket og add mųä minn sig är add huvudverb
och satsen står i imperfekt.
Hjälpverbet ula förekommer med den apokoperade imperfektformen ulld
i två uttryck: ðier ulld klyva och an ulld far umringg, där det med infi
nitivformen av huvudverbet bildar en konstruktion som antingen uttrycker tem
pus det förflutnas futurum eller är modal och säger vad man borde eller ville
göra. Jfr s. 251 ”Futurum (framtid) …”, s. 268 ”ula”, s. 284 f. pkt. a och s. 285
pkt. a. Också i satsen Trappmas‑faðer ulld westri stammneð förekommer
formen ulld (med grav accent i textversion 1). Den har här funktionen som
huvudverb (dvs. utan infinitiv). Ig al a Stokkol och Ig ulld a Stokkol
är exempel på att ula jämte riktningsadverbial används som huvudverb (eller
hjälpverb till ett underförstått huvudverb) i betydelsen ’skall/skulle resa’. I exemplet
ovan finns tillfogat o å. Se mera därom nedan.
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Hjälpverbet ula förekommer med sin supinumform i sę add ǫ ula go ien
bįestweg och bildar med add tempus pluskvamperfekt. Jämför med Ǫ ulld go
ien bįestweg (Hon skulle gå en genväg). En ordagrann översättning av sę add ǫ
ula go ien bįestweg ’sedan hade hon skolat gå en genväg’ är omöjlig, eftersom
man på svenska enbart använder presens eller imperfekt av skola i kombination
med infinitiv. Jämför med vad nedan sägs om det ymniga bruket av pluskvam
perfekt i älvdalskan.
Det modala hjälpverbet wila förekommer en gång med sin apokoperade imper
fektform: ða willd int an wårå tillsammans med infinitiven wårå.
Verbet fǫ (få) kan vara både hjälpverb och huvudverb och förekommer i texten
med supinumformen faið som huvudverb en gång: oll liuätiet, an add faið i
(’fått tag i’), och som hjälpverb en gång: Sę add‑n faið ev inn mųär i buðę,
o … där upp duktigan jälld. Betydelsen blir i sammanhanget snarast ’måste’.

Objekt i ackusativ
Direkta objekt i form av ackusativobjekt förekommer i följande tre sammanhang:
add mųä minn sig (ett objekt till add)
ev inn mųär i buðę, o dietär ini buðę, og estn unde gamman (tre
objekt till ev inn)
där upp duktigan jälld (ett objekt till där upp)
Inget av dessa substantiv har objektsform skild från grundformen, men i sista
exemplet visar adjektivet att frasen står i ackusativ. (Angående formerna duktin
och duktigan, se s. 190).

Objekt i dativ

Verbet winda (/winnda) står med objektet i dativ. Se Levander 1909 § 158 och
kap. IX. Verb s. 294. I texten förekommer det en gång med fyra samordnade objekt
(”manipulationsobjekt”): o winnt fuäsklågum og ollum (…) oll liuätiet
o työruätum o aik. Substantiven i plural visar tydligt att de står i dativ.
I Levander 1909 § 93 nämns att oll böjs som adjektiv enl. § 74. Om oll som
indefinit pronomen, se sidan 249 oll (all). Före avbrottet står ollum antydande
att talaren tänkt säga ett substantiv i plural men ändrat sig. Före det feminina
substantivet liuätiet står den apokoperade formen oll. Nu antar jag att accenten
inte enbart i ackusativ utan även i dativ skall vara grav, fastän inget sägs därom i
Levander 1909. Detta bekräftas av intalningen. Ordet aik har grav accent, vilket
förklaras av att det är en apokoperad form av aiku, dativ neutrum singular. I
Levander 1909 § 111 sägs att aik böjs som ett adjektiv1.
1
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Vilket också framgår av s. 228 aik (sådan).
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Grammatisk stringens visar sig i att alla led i en lång uppräkning böjs regel
bundet, trots att den avbryts av en inskjuten bisats. I yngre språk kan man lätt
tappa tråden och övergå till förenklad böjning (t.ex. aikt).
Maj Reinhammar 1973 behandlar ”objekt i dativ”. Särskilt intressant är vad
som sägs på sidorna 226–228 om ”försvagad dativkänsla”. Det kan gälla vissa
sammansatta verbfraser i älvdalskan. När winnda har den allmänna betydelsen
’kasta omkring sig’ som i texten, hör det till regelbunden älvdalska att verbet styr
dativ, men när det gäller winnd aut, kasta ut ett bestämt föremål, står hellre
objektet i ackusativ. Ǫ winnd aut kattn. (Hon kastade ut katten.)

Prepositionsuttryck
I kap XII. Enkla prepositioner behandlas tre grupper: A. Prepositioner med dativ, B.
Prepositioner med ackusativ, C. Prepositioner med dativ eller ackusativ. I avsnittet
Utförligare prepositionsregler s. 341, behandlas valet mellan dativ och ackusativ i
grupp C. Sammansatta prepositioner styr det kasus som den enkla prepositionen
(efterledet) styr. Nedan redovisas förekomsten i texten av prepositioner tillhörande
grupperna A–C.
A. Texten har följande fraser med preposition i grupp A:
1) a nogum momstaskallum (dativ plural, av kall MIa)
2) daita bu (dativ singular femininum best.f., av buð FIa)
Kommentar: Den sammansatta prepositionens senare led visar att ordet skall
följas av dativ. Genitivformer har minskad frekvens, eftersom älvdalskan ofta
tillgriper omskrivning med prepositionsuttryck (eller använder ren dativform,
se sidan 120 ”Dativ = former …”). Den ordagranna översättningen av a nogum
momstaskallum vore ’åt några månstabor’, vilket blir fel eller missvisande på
svenska.
B. Texten har följande fraser med preposition i grupp B:
1) fromǫ gamman (ackusativ singular maskulinum best.f., av gamme MIIIa)
2) ette ses ǫ add ferið (prepositionen styr en bisats, varvid kasusfrågan
bortfaller)
3) ringgum buðę (ackusativ singular femininum best.f., av buð FIa)
4) um morgun (ackusativ singular maskulinum, av morgun MId+)
(Endast i första fallet visas en ackusativform som skiljer sig från nominativen.)
C. Texten har följande fraser med preposition i grupp C:
a) Prepositionen styr i följande exempel troligen dativ i sammanhanget ǫ
sytn. Exemplet är för mig oklart, då ett substantiv syt annars är obekant
för mig. Är det en feminin avledning till verbet syta (vårda om barn)?
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b) Prepositionen styr i följande exempel ackusativ, enligt regeln om ackusativ
vid rörelse eller riktning (se Utförligare prepositionsregler s. 341):
1) westri stammneð
3) ini buðę
5) jųätyvy bjärreð
2) i buðę
4) unde gamman
Exemplen illustrerar hur vanliga sammansatta prepositioner är i rumsadverbial. I
exempel 2 finns ett adverb (inn) skilt från prepositionen av ett objekt. De adverb
som är första ledet i sammansättningarna illustrerar i exempel 1 och 5 hur det
ofta återspeglas i språket att det mesta ses ur hembyns perspektiv. Man underlåter
ofta att uttrycka detta i svenskan och använder ofta en enkel preposition, t.ex. det
neutrala till.
Prepositionen styr i följande exempel ackusativ enligt regeln om ackusativ vid
min vid transport (se s. 346 minn/min):
1 och 2) min estn
3) min dietär
I frasen minn sig finns i denna betydelse alltid ett reflexivt pronomen. Det
framgår därför inte här vilket kasus minn styr, då formerna ej skiljer sig åt.

Konjunktioner och meningsbyggnad
De underordnande (dvs. bisatsinledande) konjunktioner som förekommer är
mes (2 gånger), ses (1), tast (1). Exemplen återges med tillhörande huvudsats
inom parentes:
a) (E wa) mes Trappmas‑faðer ulld westri stammneð et työls o
å og add mųä minn sig og ǫ war ǫ sytn o ðier ulld klyva.
b) (O sę add ǫ ula go ien bįestweg ǫ sę,) mes ðier add kumið åv
westeðait, dar e wa so sikkt, so an ulld far umringg min estn.
c) (eð add dǫ‑nt we ba ti, femtǫ minute) ses ǫ add feri feld byönn
add kumið attonað an og.
d) (Sę add byönn we da ringgum buðę iel nǫtę o winnt fuäsklågum
og ollum … oll liuätiet‑n add faið i, o työruätum o aik iel
nǫtę,) ollt tast eð add uärt liuäst um morgun.
Kommentarer:
a) Den korta inledande huvudsatsen följs av en bisats i flera led (till och med
klyva). (Man kan också tolka meningen så, att bisatsen upphör efter minn
sig (i så fall komma här) och att den inledande huvudsatsen samordnas
med följande två huvudsatser. Denna tolkning ställer jag mig dock tveksam
till.)
b) En huvudsats (som anknyts till det föregående med og) följs av en tids
bisats. Huvudsatsen innehåller tidsadverbet sę, som anknyter till bisatsen.
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Denna har en relativ bisats underordnad, vilken har en konsekutiv bisats
underordnad.
c) Huvudsatsen har tidsbisatsen ses ǫ add ferið. Denna helhet har tids
bisatsen feld byönn add kumi attona an og.
d) En huvudsats inleder. I den finns en inskjuten bisats (‑n add faið i).
Utan detta inskott ser man huvudsatsens struktur: O sę add byönn
we da ringgum buðę iel nǫtę o winnt fuäsklågum og ollum
… oll liuätiet o työruätum og oll aik. Det är två predikatsdelar
som samordnas med og (framför winnt) Den andra delen har subjektet
(byönn) och hjälpverbet (add) gemensamt med den första. I den andra
delen förekommer fyra med og samordnade objekt till verbet winnda. Den
inskjutna relativa bisatsen är egentligen so an add faið i. So är ej utsatt,
endast underförstått. Den avslutande bisatsen är en tidsbisats som inleds
med tast (tills) förstärkt med ollt.
Karakteristiskt för meningsbyggnaden i muntlig berättarstil är att man ofta sam
ordnar element, dels satser, dels satsdelar, med hjälp av og. Ny mening anknyts ofta
till det föregående med ordet og, varvid karaktären av samordning minskar. Ordet
og förekommer ofta (varav någon gång i betydelsen ’också’). I överflyttningen
till normal prosa (översättning 2 och 3) nedan har samordningen minskats eller
varierats.
I Ulum Dalskas översättningsgrupp har deltagarna ofta tvekat inför svenskans
talrika bruk av för att + infinitiv för att uttrycka avsikt. Man har ofta föreslagit
konstruktionen med og + infinitiv. Ursprungstextens o å betyder egentligen
’att slå’ eller ’för att slå’. Denna användning av og är mycket gammal. Jfr OSD,
artikeln 3att o. 1och inf-märke, moment I1a.
Exempel på denna företeelse i sammanhang utan ula (skola):
O sę mes e wa ut ǫ spaikum, fuä Och sedan när det var slut på spikarna, åkte
rum wį niðǫ iennafärę og andel.
vi till järnaffären för att handla.
Fuärum inn o jäto klukką ellåv.
Vi gick in för att äta klockan elva.

Vid samordning kan man på svenska ofta ha imperfekt i stället för infinitiv, men
då förändras nyansen något: Vi gick in och åt klockan elva. (Fuärum inn og
åtum klukką ellåv.)
Med hjälpverbet ula förstärks nyansen av avsikt:
I ulld niðǫ komunalkontoreð o Jag skulle till kommunalkontoret för att skriva
skriev unde nogų papir.
under några papper.
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När skulle finns i huvudsatsen verkar samordningen ofta vara lika möjlig på svenska:
Ig ulld aut o go.

Jag skulle ut och promenera.

Episkt grepp
Texten ger exempel på den episka tradition som goda berättare upprätthöll. Vid
gemensamma stunder tog ofta en berättare de närvarandes uppmärksamhet i
anspråk. Det var ofta berättelser som upprepades vid givna tillfällen i årsrytmen.
De utformades likartat vid varje improvisationstillfälle och kunde vara så in
arbetade, att åhörarna förväntade sig samma formuleringar och till och med lade
sig i berättelsen med rättelser och påminnelser. Berättandet låg nära muntlig
litteratur.
Ett intressant drag är hur man utnyttjade tempus, växlingen mellan imperfekt
och pluskvamperfekt, för att ge struktur åt framställningen.
För att lätt kunna visa detta språkliga drag har följande sammanställning gjorts:

Imperfekt

E wa mes Trappmas‑faðer ulld westri
stammneð et työls o å og add mųä
minn sig, og ǫ war ǫ sytn o ðier ulld
klyva.
dar e wa so sikkt, so an ulld far
umringg min estn.
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Pluskvamperfekt

O sę add ǫ ula go ien bįestweg ǫ sę,
mes ðier add kumi westeðait,
Og ǫ add gai fromǫ gamman a
nogum momstaskallum, og eð add dǫnt we ba ti, femtǫ minute ses ǫ add
feri feld byönn add kumið attonað,
an og.
Sę add die kumi daita bu sam
tiðut, o gubbin min estn o mųä min
dietär, o byönn. Sę add‑n faið ev inn
mųär i buðę, o dietär ini buðę, og
estn unde gamman, där upp dukti
gan jälld.
Sę add byönn we da ringgum bu
ðę iel nǫtę o winnt fuäsklågum og
ollum … oll liuätiet‑n add faið i, o
työruätum o aik iel notę ollt tast
eð add uärt liuäst um morgun

Textanalys 2004

fö ða willd‑n int wårå.

Men sę add Trappmas‑gubbin pak
kað, an, o fe jųätyvy bjärreð,

Textversion 3a med tempusfördelning.

Texten är delad på två spalter, där man lätt ser fördelningen av tempus. De
berättande delarna, de som för skeendet framåt står i pluskvamperfekt. Till att
beskriva bakgrunden används imperfekt. När det episka skeendet hejdas för en
inskjuten förklaring, används imperfekt. Ett exempel på något mera ”normalt”
bruk av pluskvamperfekt finns. Bisatsen ses ǫ add ferið kan översättas med
’sedan hon (hade) gått’. Det finita verbet add kan ej utelämnas som på svenska.
Den avslutande summerande frasen står i god kontrast till det föregående och får
en speciell betoning genom växlingen till imperfekt.
Detta ymniga bruk av pluskvamperfekt förekom just vid de typiska berättar
tillfällena. (Jämför med tempusbruket i Orsamålet så som det beskrivs av Hansson
(senare Olander) 1989.) En viss berättelse aktualiserades ofta av något tema eller
någon fråga i samtalet. Innan vår berättelse startade, hade kanske någon kommit in
på den spridda och välkända tanken att björnar särskilt lätt lockas av (lukten från)
gravida kvinnor och kan vara speciellt farliga för dem. Kring detta tema cirkulerade
flera ibland ganska hemska berättelser, ibland med ortnamnsanknytning. Detta
tempusbruk tillgrips alltså gärna i ”illustrerande berättelser” och verkar vara
begränsat till berättelser i tredje person. Jag har ingen erfarenhet av att man väljer
pluskvamperfekt på samma sätt, när man upplyser om någon enstaka episod som
hände en själv personligen. Då har pluskvamperfekt den gängse funktionen av
”det förflutnas förflutna”. Deltagare i diskussioner över texten har på olika sätt
belyst funktionen hos pluskvamperfekt i sådana berättarsammanhang. Berättaren
signalerar därigenom ”icke förstahandskunskap”, talar om vad som hänt en annan
person, uttrycker ”vad man hört”, ”står inte för sanningen i berättelsen”. Avståndet
i tid behöver inte nödvändigtvis vara särskilt stort men är det ofta.
En jämförelse med svensk berättande prosa visar att det här illustrerade bruket
av pluskvamperfekt är något som ger god verkan på älvdalska men inte på svenska.
(Se översättning 1). Mina skolminnen rimmar med detta. Vid våra försök att skriva
ned något på svenska fick vi elever ofta höra ”Skriv inte ’hade’ så ofta!” Det var
inte så lätt att befria sig från gamla ingrodda berättarvanor, och jag har först långt
senare fått en överblick som låter mig förstå, varför jag skulle vara så sparsam med
det lilla ordet ’hade’.
Det rådet vi elever fick att inte skriva ’och’ så ofta var också väl motiverat, men
behovet av denna förhållningsregel delade älvdalsktalande barn med många andra
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dialekttalande, eftersom vanan att använda småord som ’och’, ’sen’, ’då’ är mera
spridd.
Med betoningar, pauser och fördröjningar kan man vid muntligt berättande
strukturera framställningen på många sätt. Det är därför inte omöjligt att över
sättning 3 återspeglar den verkan ett framförande av berättelsen i sin ursprungs
miljö hade.

Björnen vid slåtterboden

Det hände när husbonden på gården Trappmas skulle till gräsfördämningen i väster och
områdena däromkring för att slå. Hans fru som var med barn var med, och de skulle
klövja.
När de kom fram till platsen där i väster, skulle hon gå en genväg. Han skulle gå en
omväg med hästen, eftersom det var så sankt där. Hon passerade framför förtaket till
några månstabors kölbod, och det dröjde inte mer än tio eller femton minuter sedan hon
gått, förrän det också kom en björn bakom henne.
De kom sedan till sin slåtterbod samtidigt, husfadern med hästen, husmor med
getterna – och björnen. Husfadern måste då placera husmor och getterna i boden och
hästen under förtaket och tända en duktig eld. Björnen stannade i närheten av boden
hela natten och kastade murkna stockar och allt skräp, han fick tag i, tjärrötter och dylikt
ända till morgongryningen.
Men sen var det Trappmasfar som packade och for hemåt över berget, ty där ville han
inte vara.
Översättning 3 där bruket av tempus normaliserats. (Ytterligare några detaljer är ändrade.)

Avslutning
En noggrann genomgång av en gammal text av detta slag visar hur grammatiska
kategorier kan beskriva ett språkprov och närma sig dess stilistiska särart. För det
senare syftet behöver man dock troligen flera termer än de rent grammatiska.
Min erfarenhet säger att den grammatiska analysen hjälper mig att komma
till klarhet med de tendenser (och begränsningar) i min egen behandling av det
svenska språket som beror på bukkswenska. Alla vi, som undertryckte det först
inlärda språket vid skolgång och vidare utbildning, har haft att stegvis göra oss
medvetna om svenska språkets lagar. Att så tidigt som möjligt bli medveten om
skillnader i de båda språkmönstren skulle ha varit av stort värde.
Allt detta föranleder mig att betona det dubbla syftet med allt studium av
älvdalska. Dels når man kunskaper om nyansrikedomen i regelbunden älvdalska,
dels får man aspekter på vad regelbunden svenska kräver av språkanvändaren.
Detta dubbla syfte bör man ha i åtanke när man ivrar för att älvdalska skall få
ha en rättmätig plats i skolutbildningen i Älvdalen. Analys av och kunskaper om
älvdalskans struktur är av värde för smidig behärskning av båda språken.
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Summary
Bengt Åkerberg: Thoughts in my Grammar Laboratory. About the Purpose of
an Elfdalian Grammar.
The lecture on Lars Levanders’s transcription of the recording Björnen vid
kölboden (’The Bear at the Haymaking Shed’), told by Erkols Anna Olsdotter in
1917, points out some characteristic phenomena in grammar and style of that
text. It also shows glimpses of my ten years’ work with the formulation of a new
grammar, which every year yields a revised and more extended version. The aim
of my grammar is to describe regular Elfdalian in transcriptions and recordings
and likewise to enable text analysis. My courses instruct how the grammar should
be used. Describing typical traits of Elfdalian helps Elfdalian-speaking people get
rid of the so called bukkswenska, i.e. Swedish influenced by Elfdalian. This can
be observed in different translations of Levander’s text, ranging from a version
where the Elfdalian words are translated into their etymologically closest Swedish
equivalents to versions with more idiomatic Swedish.
When transforming spoken Elfdalian into a written language, one must have
spelling-rules and letters for the special sounds. The present paper discusses
such problems, regarding nasal vowels, eliminated consonants, sound quantities,
accents, double spelling of consonants, elimination of vowels at the end of words,
and compounds (especially compounded prepositions). Moreover, grammatical
phenomena in the mentioned text are discussed, such as the declension of verbs,
verb types, noun flexion in different syntactical environments, the formation of
sentences, and the use of the pluperfect tense in narrative tradition. Likewise, the
epical structure is analysed. The recording Björnen vid slåtterboden (’The Bear at the
Haymaking Shed’) may be regarded as literature, as an example of the traditional
story-telling in special situations in the rural life.
The double aim of all studies of Elfdalian is to describe the richness of the regular
Elfdalian language and likewise to highlight the problems it means for Elfdalianspeakers to switch over from Elfdalian to the correct use of regular Swedish. Both
aspects should be taken into account by those working for the establishment of
Elfdalian as a school subject in Älvdalen.
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