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SAMMANDRAG

I den här uppsatsen är målet att undersöka det återgivna talspråket i dialogen mellan

karaktärerna i Anne Karin Elstads självbiografiska roman Hjem (2006). Prosatexten är på

bokmål, men alla repliker är en form av Nordmøredialekt som mer eller mindre närmar sig

nynorskformer. Problemet som uppstår när talspråk blir skrift är att skapa den nivå av

återgivning som passar den tilltänka publiken. Elstads repliker är fullt läsbara av gemene man,

eftersom endast markerade dialektala drag finns med och inga specialtecken används. Elstad

lyckas på ett genuint sätt göra historien trovärdig, även om de rena Nordmøreformerna ibland

får stryka på foten.

Titeln betyder: ’Vem var det som sa så åt dig?’
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FÖRKORTNINGAR

adj. adjektiv

adv. adverb

bf. bestämd form

bm. bokmål

f. femininum

fsv. fornsvenska

fvn. fornvästnordiska, (dvs. fornnorska & fornisländska)

m. maskulinum

n. neutrum

Nm Nordmøre och Nordmøredialekten

nn. nynorsk

no. norska

nom. nominativ

obest. obestämd

obf. obestämd form

pers. person

pl. plural

pres. presens

pret. preteritum

sb. substantiv

sg. singular

st. stark

sv. svenska

urn. urnordiska

vb. verb
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1 INLEDNING

De norska dialekterna har alltid haft en stark ställning, vilket är helt annat än i Sverige där

riksspråk, i både tal och skrift, tagit över. I samband med ämnesvalet till min C-uppsats fanns

till en början inriktningen dialektologi, men ingen direkt specificering. Efter vidare läsning av

norska en hel termin stod valet inte längre mellan svenska och norska, utan siktet var inställt

på enbart norska dialekter. I norsk skönlitteratur finns möjligheten att placera människor rent

geografiskt genom att skriva dialekt i dialogen. Detta är något som svenska romanförfattare

inte kan i samma utsträckning, vilket ökar intresset för just norsk skönlitteratur.

Det som gjorde att dialektologin tog en vändning till Norge och den norska

dialektgeografin var ett arbete om 2p under vårterminen 2007, där jag fick i uppgift att läsa

och göra en analys av dialogerna i Dinas bok av Herbjørg Wassmo (1992), i vilken

karaktärerna talar Nordlandsmål. I och med den undersökningen väcktes en nyfikenhet inför

ämnet i stort, som i sin tur mynnat ut i ett faktiskt intresse i användningen av dialekter

återgivna i skrift i norska skönlitterära romaner. Lars Vikør, i Dialektar som skriftspråk

(2004), undersöker återgivet talspråk i skrift i litteratur där dialektala drag förekommer, och

han skriver angående skönlitterär prosa:

Vanleg praksis er det òg å bruke riksspråk (ofte sterkt dialektfarga) som forfattarspråk og dialekt i
replikkar. [...] I følgje Raknem (1972) er det ein tendens til at bokmålsforfattarar bruker meir dialekt i
replikkar enn nynorskkollegaene deira – noe han forklarer med at det er lettare å normalisere
replikkane og likevel behalde den munnleg-dialektale tonen når ein normaliserer til nynorsk enn til
bokmål. (Vikør 2004:29f)

Vikør behandlar för egen del mest lyrik, drama och sakprosa (bygdeböcker bl.a), och tar

därför inte upp skönlitterär prosa i sin undersökning när det gäller talspråk i skrift. Dock har

han en metod som jag har användning för i min egen undersökning av dialektala drag i skrift

hos Anne Karin Elstad och Nordmøredialekten.

När det redan från början står klart att flertalet fonologiska drag inte kan nedtecknas i

skrift utan ljudskrift i någon form, kvarstår för författaren att göra det så äkta som möjligt

utan att för den skull göra det svårt för läsaren att tolka dialogen. För den som kan dialekten

kan det tyckas ofullständigt, men för den utomstående är det tillräckligt för att någorlunda

komma djupare in i samhället romanen utspelar sig i.
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1.1 Syfte

Den norska författaren Anne Karin Elstad skriver i sin självbiografiska roman Hjem

(Aschehoug, 2006) all brödtext på bokmål, men använder enbart dialekt i dialogen. Det jag

vill undersöka är hur Elstad återger Nordmøre-målet i skrift, samt se efter vilka dialektala

drag som eventuellt fått stryka på foten för skriftformer.

2 BAKGRUND

Uppsatsens bakgrund delas in i fler mindre delar, där jag först nämner något om tidigare

forskning och därefter grundläggande information om Nordmøredialekten, satt i jämförelse

med andra norska dialekter. Här ingår också en diskussion kring dialektbegreppet samt en

introduktion till den konflikt som uppstår när talad dialekt skrivs ner.

2.1 Dialektbegreppet

Dialektbegreppet i sig har otalet forskare försökt att redogöra för och Gertrud Petterson har i

Svenska språket under sjuhundra år (2005:202) satt begreppen riksspråk och genuin dialekt i

varsin ytterkant, som i figur 1.

riksspråk regionalt riksspråk utjämnad dialekt genuin dialekt

Figur 1 Dialektbegreppet enligt Pettersson, efter Widmark (1996), m.fl.

Den svenska synen på dialektbegreppet kan gott tolkas efter figur 1, eftersom dialekterna från

förr passar in i de olika kategorierna, där en dialekt betecknas som genuin om den skiljer sig

fullständigt från riksspråket såväl fonetiskt, fonematiskt och morfologiskt, som syntaktiskt

och lexikalt. (Pettersson 2005:202)
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Vid en jämförelse mellan svenska och norska förhållanden är det med hjälp av figur 1 klart

att skalan är helt annan på norsk front. Lars Vikør har ytterligare utvecklat teorin om vad som

är dialekt och hans indelning baseras på Helge Sandøys definition av dialektbegreppet, som

har tre underdefinitioner: en lingvistisk, en sociologisk och en psykologisk. Den lingvistiska

definitionen är a) att dialekten i sig utgör ett komplett språksystem, men är så likt andra

varieteter (varianter av språk), att det då blir en dialekt av ett språk; samt b) att dialekten kan

kopplas till ett bestämt geografiskt område. Den sociologiska definitionen innebär att

dialekten inte är formellt standardiserad, vilket betyder att det inte finns något skriftspråk

knutet till varieteten, det så kallade närspråket (lokalspråket). Den tredje definitionen, den

psykologiska, beskrivs:

Ein dialekt er den første talemålsvarieteten ein person lærer, uavhengig av kva samfunnsfunksjon eller
status denne varieteten elles måtte ha. Ein skriftmålsnær talemålsvarietet er etter denne definisjonen altså
”dialekt” hos dei som har vakse opp med han, men ”standardtalemål” hos dei som har ”gått over til ham”
som vaksne (Vikør 2004:15, Sandøy 1985:269.)

Citatet av Vikør ger en tydlig bild av dialekternas betydelse i Norge och det är framför allt här

det skiljer sig rejält från svenskan, även om undantag förekommer, bl.a. Älvdalska och

bondskan i Västerbotten och Norrbotten. (Wessén 1960:43,50)

2.2 Nordmøre

Dialekten på Nordmøre (i fortsättningen Nm) har under lång tid varit en del av trønderskt

målområde, vilket gör att många drag liknar trøndersk, men likväl finns det lite av varje som

också visar på släktskap med östlandsk. Den generella uppdelningen av dialekterna återfinns i

Skjekkeland (2005), där dialekterna med vokalbalans är en grupp, med två undergrupper:

trøndersk (inkl. Nordmørsk) med apokope samt östlandsk utan apokope (undergrupper av

östnorsk). Den andra gruppen är dialekter utan vokalbalans med undergrupperna:

nordlandsmål (södra Nordnorge) med apokope samt vestlandsmål- och stora delar av

Nordland utan apokope.



9

Figur 2: Karta över Trøndelags dialektområdesindelning (Jenstad & Dalen 2002:15)

Vidare kan man se på Nm som ett övergångsområde, då drag som anses vara utmärkande för

området, kan vara helt eller lite använda i specifika områden. Området A1 (Nordmøre) på

kartan i figur 2 visar området Elstad skriver om i Hjem.

Jag kommer här att presentera olika dialektala drag, som är karaktäristiska för Nm, och jag

gör så detta efter ordningen som Ernst Håkon Jahr har i Den store dialektboka (1990). En

likadan uppställning finns i den andra upplagan av Tor Erik Jenstad och Arnold Dalens

Trønderordboka (2002), men jag har valt att lägga till några punkter på listan, utöver de som

nämns av Jahr och Jenstad & Dalen, nämligen cirkumflex (i samband med apokope) och

frågeställning utan inversion, (där den sista gäller syntaktiska förhållanden).

2.2.1 Vokalbalans

En tryckstark stavelse kunde i de fornnordiska språken ursprungligen vara kort: VK skin n.,

normallång: V:K skín 1.pers. pres. sg. av skína, VK: skinn 'hud' eller överlång: V:K: skínn 2.

o 3. pers. pres. sg. av skína1, men de sista slogs ihop till en gemensam lång i fornvästnordisk

tid (Torp & Vikør 1993:52).

Tvåstavelseord med kort rotstavelse hade ett jämt tryck på bägge stavelserna, ex. modern

trøndersk: våttå 'veta' (no. jamvektord) emedan tvåstavelseord med lång eller överlång

1Exempel från Skjekkeland 2005:38, som i sin tur har hämtat dem från Venås 1971:325. Kolon markerar vokal-
och konsonantkvantitet: V, K (kort vokal, kort konsonant) och V:, K: (lång vokal, lång konsonant).
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rotstavelse fick huvudtryck på rotstavelsen och därför mindre tryck på slutstavelsen, (no.

overvektsord).2.

I de långstaviga orden försvagas vokalen i efterföljande stavelse och blir schwaa, en s.k.

neutral vokal,    eller försvinner helt, (se vidare om apokope i 2.2.3). De kortstaviga

jamvektsorden behåller slutvokalen mer eller mindre intakt, ex. bæra 'bære', satt i jämförelse

med det långstaviga overvektsordet å kaste, som i apokoperad form får å kast . (Dalen

1972:10) Finns i østlandsk, trøndersk och nordnorsk.

2.2.2 Vokalharmoni

I trøndersk har kortstavingarna, de sk. jamvektsorden, utvecklat lång konsonant: vætta, våttå

v. 'veta', där östnorskan har lång vokal: veta. Nm och grannkommunerna Hemne och

Snillfjord i norr har tilljämning: ei veke; vekku, vøkku, vækkå, vekko. (Jenstad & Dalen

2002:17) Vokalharmoni är ett fenomen som tydligt har funnits i öst och på norra Vestlandet,

samt i trøndersk, där vokalbalans också verkar jämsides. Enligt Skjekkeland är det en

distansassimilation mellan vokaler och liknar därför omljud (jfr i-omljud i fornsvenskan, fsv.).

En vokalassimilation är oftast regressiv, där slutvokalen påverkar rotvokalen, men kan också

vara progressiv, där rotvokalen färgar slutvokalen, eller resiprok, där vokalerna har ömsesidig

påverkan (Skjekkeland 1997:80).

I norska dialekter kan harmonin delas i två, närmare bestämt tiljamning och utjamning,

vilka i svensk dialektologi har samlingsbegreppet tilljämning. Jag kommer fortsättningsvis att

använda mig av en direktöversättning av den norska begreppsuppdelningen. Utjämning är när

vokalerna blir helt lika, emedan tilljämning endast gör att vokalerna närmar sig varandra i

kortstavingarna. Inre Trøndelag är kärnområdet för full utjämning, ex. vatta/våttå. Maskulin

rotstavelse med -o- eller -u- får harmoni med å – å eller ò – ò, ex. fvn. dropi/dropa

2Vokalbalans finns även i de svenska dialekterna, skriver Elias Wessén i Våra folkmål (1960), men har varit ett
fenomen som gällt från götamålsgränsen och norrut. Det är de norrländska målen som har levande vokalbalans,
och mycket utpräglat är det också i dalmål. I älvdalskan slutar de gamla kortstaviga orden på -å, -i, -u, ex. fårå
’fara’, livå ’leva’. De gamla långstaviga orden slutar på -a, -e, -å, ex. bajta ’bita’, bjärå ’bära’. Precis som i
östnorska dialekter (østlandsk och trøndersk) fanns i fsv. en uppdelning i fullständig och ofullständig
vokalharmoni, där den fullständiga gäller för i : e, och ofullständig gäller u : o. (a.a. s. 50). Wessén skiljer dock
inte mellan vokalbalans (no. jamvekt) och vokalharmoni (no. jamning) när han benämner allt för
vokalbalans.Trots att fenomenet tas upp som ett gemensamt nordskandinaviskt språkdrag beskriver han inte
harmonin som en egen punkt. För vidare läsning om vokalbalans på svensk mark, se Wessén 1960:50ff.
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m.obf.sg.'droppe'; ein drå:på/ein dróppó. Svaga femininer med -o/-Ä- eller -u- får u – u eller o

– Ä, ex. fvn. lúfa f.obf.sg.; ei luvu. (Skjekkeland 2005:60)

2.2.3 Apokope & cirkumflex

Vad gäller apokopen har långstaviga ord, sk. overvektsord, förlorat slutvokalen helt och hållet

i trøndersk i de tre följande kategorierna: 1) infinitiv av verb: å kast, [se   'sende/sv. skicka',

2) preteritum av svaga e-verb: kjøpt, senjt [se  'sendte', samt 3) obest. form av svaga

femininer, sg.: ei vis, ei kist. Dock har man på Nm kvar -e i ord med historiskt j framför

slutvokal i både vb. och sb.: tenkje, røykje; och svaga f.obf.sg: førkje 'neds. kvinne, jente',

vækje 'no. jente', kjerkje 'sv. kyrka'. (a.a. s. 19)

Övriga Norge. Apokopen drabbar långstaviga ord i trøndersk och nordnorsk, men med lite

olika regler gällande grammatiska kategorier i de båda distrikten (se Lie 1985:5).

Cirkumflex är enligt Riad (2002:907): ”[...] where in some dialects too many tones in too

few syllables give rise to complex tonal configurations and quantitative effects. This is known

as circumflex.”.Vid bortfall av svagtonig, mindre betonad stavelse, så kallad apokope, får den

kvarvarande rotstavelsen en tvåspetsig accent, vilket kan ses som ersättning för den förlorade

slutstavelsen, t.ex.: /skyyt/ [ skyt] inf. av skyte 'skjuta'. (Skjekkeland 2005:37).

2.2.4 Monoftongering

Allmän förenkling av diftongerna /ei/, /øy/ och /au/, ex. [be:n, ste:n, rø:k, lø:s, frø:s] för 'bein,

stein, røyk, laus, fraus'. verkar ligga till grund för fenomenets spridning i trøndersk.

(Skjekkeland 1997:60ff) Monoftongeringen drabbade Nm så sent som på 1800-1900-talet,

och på Nm har det inneburit att det tillkommit vokalljud, exempelvis diftongen /ei/ som blivit

till ett mellanting mellan e och æ: [], (halvöppen främre orundad): 'bein' > [b  (Jahr

1990:126). I stora delar av området har /ei/ och /øy/ assimilerats, medan /au/ bevarats. På

inlandet har monoftongering drabbat alla tre: /ei/ > [ eller [æ], /øy/ och /au/ > [] eller [ö]:

ex. [b:n] 'ben', [st:r] 'stör, staur', i jämförelse med [b:in], [st:ur]. (Dalen 1995:126) Äldre
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folk kan därför ha diftongerna levande i sitt språk, medan ungdomarna i samma bygd har

förlorat dem, med undantag för de som har kvar /au/. (Jenstad & Dalen 2002:22)

Övriga Norge: Monoftongeringen har haft stor spridning i dialekterna när diftongen stått

framför lång konsonant eller konsonantsammansättning, främst på Østlandet och i Nordnorge.

I de dialekter där /au/ bevarats är det inte konsekvent användning, utan det varierar starkt

mellan /ø/ – /au/: laus, men løst adj. Där monoftongering inte skett har en förkortning av

diftongen istället ersatt ursprunglig lång diftong, dock med uttalad diftong av samma kvantitet

som en kort vokal. (Skjekkeland 2005:49)

2.2.5 Tjockt l & retroflexer

Tjockt l []3, s.k. kakuminalt l, som antingen kommer av ett fvn. tjockt l eller ett fvn. rð skiljs

åt på Nm: [] av fvn. l, men däremot inte [] av fvn. rð. Man skiljer därmed på ett [b r] 'sv.

bord' och ett [b ] 'sv. bo'. Dock är gränsbedömningen svår här, eftersom målområdet för

denna uppsats ligger precis söder om gränsen för [] av fvn. rð, vilket gör att undantag kan

förekomma, bl.a. i ortnamn. (a.a. s. 24) Däremot finns [] av fvn. l väl representerade på Nm.

Övriga Norge: Tjockt l ses framför allt som ett drag som tydligt kopplas till østlandet, men

dock inte i Vest-Telemark, däremot en god bit in på västnorskt område, i Romsdal och

Nordnorge (upp till Salten i Nordland). (Skjekkeland 1997:90ff)

Retroflexer finns i dialekter med tjockt l. Det som händer är att l eller r assimileras med en

efterföljande alveolar konsonant (n, l, t, d, s, r), t.ex: [su ] adj. 'surt', [fæ ] adj. 'bm. fælt, sv.

skrämmande', [fø e] pret. 'bm. førte, sv. förde'.

Retroflexer finns i hela Trøndelag och Østlandet, samt en i en del västlandsdialekter och

delar av Nordnorge. (Skjekkeland 2005:68)

3Om tjockt l på svenskt område skrev Samuel Columbus om redan i En swensk orde-skötsel (1678), citerat efter
Wessén (1960): ”Ett tiockt ell finnes i swänskan som knapt nogon främmande ska’ kunn’ säij’ ut. Ok tycks wara
kommit tåf ett blöttnat err. kan skrivas hl. af hård håhl, bord bohl, … däd höres ok i andre ord: ståhl, måhl,
Påhl, wahl, men intet i smaal, saal, pijl. Men Hof-folke [d.v.s. adeln, de förnäma] ha tungan (rösten) weekare,
hål, bool, wälen, mål, snål, med tunnt (blött) ell.” (Wessén 1960:21) Wessén nämner härefter att dialekterna
senare övergick till läsuttalet rd, ex. /hård/. (a.st.)
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2.2.6 Palatalisering av dentaler och alveolarer

En assimilationsprocess, där konsonanter, men också vokaler, som vanligtvis uttalas på annat

ställe i munhålan flyttas till palatum (hårda gommen). Konsonanten palataliseras i tryckstark

stavelse: mannj [ma , kallj [ka  och reddj [re  'mann m., kall m., redd adj.' (Skjekkeland

2005:74, 204), men också i trycksvag stavelse: gutanj [guta], grytånj [gryt], oksinj

[oksi] (Jenstad & Dalen 2002:25) Jenstad & Dalen nämner också att g och k i trøndersk

ändras till j och kj: taug > tauje [taujə], sækk > sækkjen [sæçən], tak > takje [taçə] n.bf.sg.

Även konsonantsammansättningarna nt, lt, ns och ls (i vissa fall också ld och nd) palataliseras

och får då uttalen kvelldj [kvel  'kveld', hundj [hon ] 'hund'. (Skjekkeland 2005:74).

Övriga Norge: Palatalisering av: t, d, n, r, , s,, l. Vanligt i Trøndelag, Nordnorge, Väst-

Telemark, Hallingdal och Nord-Gudbrandsdalen, samt Vestlandet, dock med stor variation.

(Skjekkeland 2005:69ff)

2.2.7 Substantivböjning

Där trøndersk i allmänhet har ändelsen -a i starka maskulina pluraler, obestämd form, t.ex.

hæsta, med r-bortfall, av fvn. hestar, har Nm i stort sett behållit -r, som i føter (jämsides fota),

men en hel del variation är att vänta: fleire fø:t eller fø:ter. (a.a. s. 100) Tablå 1 visar

böjningsparadigm för starka och svaga maskuliner på Nm. Norsk ordbok (bokmål) (2006)

skiljer inte på stark och svag böjning på det hela taget, vilket visas i Tablå 2.

Tablå 1. Stark respektive svag böjning av maskuliner på Nm. (Jfr Larsen 1897:91)

Tablå 2. Böjning av maskuliner i bokmål. (Norsk ordbok, 2006)

Maskuliner i bokmål

sv. 'gard' Singular Plural

obest. form gard garder

best. form garden gardene

Maskuliner på Nm. Stark böjning Svag böjning
sv. 'gård' och 'stubbe' Singular Plural Singular Plural

obest. form stabbe stabba

best. form

dativ stabbå stabbå

gar gara

ga gara stabbi stabba

gara garå
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Svaga femininer i plural tar formen grytå 'gryte' och kåpå 'kåpe'. Nm:s sammanfall i böjning

av svaga femininer i singular bestämd form och plural obestämd form ger: /hle grytå/heile

gryto/ och /to grytå/gryto/. (Jahr 1990:130) En jämförelse med bokmålsformerna visar på r-

bortfall i pl. obf. på Nm, och bortfall av –ne: bjørke, i pl. bf. (Jfr Tablå 3 o 4) Amund B.

Larssen i Oversigt over de norske bygdemål (1897) nämner exemplet bok f.obf.sg. som

avvikande form i pluralböjningen: obf.: bø:k - bø:k-ər; bf.: bø:kər - bø:kə.

Tablå 3. Stark respektive svag böjning av femininer på Nm. (Jf. Larsen 1897:91)

Tablå 4. Böjningsparadigm för femininer i bokmål. (Norsk ordbok, 2006)

Feminer i bokmål

sv. 'bjørk' Singular Plural

obest. form bjørk bjørker

best. form bjørka/-en bjørkene

Neutrumböjningen finns i Larsens uppställning inte uppdelad i stark resp. svag böjning, men

likväl har jag satt upp även denna i tablå 5 nedan. (jfr. Larsen 1897:92) Orsaken till att en

uppdelning inte har skett torde vara att det är ytterst få substantiv i svag böjning bland

neutrerna, u-klassen i fvn.; an-stammar i urn. Odd Einar Haugen (2006:135) nämner att dessa

ofta är kroppsdelar, t.ex. hjarta 'hjärta', auga 'öga', eyra 'öra'. Tablå 6 visar bokmålsböjningen.

Tablå 5. Böjningsparadigm för neutrer på Nm.

Tablå 6. Böjningsparadigm för neutrer i bokmål. (Norsk ordbok, 2006)

Neutrer i bokmål

sv. 'hus' Singular Plural

obest. form hus husen

best. form huset husene

Femininer på Nm. Stark böjning Svag böjning
sv. 'björk' o. 'klubba' Singular Plural Singular Plural

obest. form björk

best. form

dativ

björe k obb kobbå

björa björe kobbå kobbå

björən björkå kobbå kobbå

Neutrer på Nm.
sv. 'hus' Singular Plural

obest. form

best. form

dativ

hus husə

husə hu´sa

hu`sa huså
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Övriga Norge: Helge Omdal skriver i sin avhandling Med språket på flyttefot (1994:85). att

starka (ei tid, ei sol) och svaga (ei klokke, ei vise) femininer tar olika ändelse i bf.sg. och det

nynorska i-målet visar tydligt på det: ex. (den) soli – (den) klokka. Annars används -a i bf. för

bägge kategorierna på Østlandet och -å (Rogaland), utöver Bergenområdet som inte alls

skiljer på femininer och maskuliner. (a.a. s. 93)

2.2.8 Pronomen

Tablå 7 förtydligar uppställningen av personliga pronomen i subjekts- och objektsposition.

För 3. pers., pl. görs ingen åtskillnad vad gäller subjekts- och objektsposition, vilket framgår

av tablån.

Tablå 7. Personliga pronomen i subjekts- och objektsposition.(Jahr 1990:132)

Demonstrativa pronomen har på Nm denne, dette, desse för objekt i närheten (kortformer: ne,

te, se > ne gut'n), emedan denna, detta, dessa, med a-ändelse, används för objekt längre bort

(kortformer: na, ta, sa > na gut'n) och formerna de , de, di för objekt utanför synfältet. (a.a.

s. 133). Övriga Norge: Jfr Skjekkeland 2005:217f.

2.2.9 Dativ

Maskulina ord i singular får -a i dativ och femininerna -en: himmela m. och kyrkjen f. I Inre

Trøndelag, Namdalen och trakterna därikring, har pluralformen fortfarande ändelsen -m: ji/je

hæstom/ -åm/ -øm, inni husom/ -åm/ -øm, där man på Nm har tappat m:et och får då formerna:

ji/je hæstå/ -o, samt i i huså/ -o, men enligt Maj Reinhammar (1973:33) är -a den mest

förekommande. Det som många dialekter har kvar av de gamla dativerna är singularformerna

av starka och svaga femininer och maskuliner, fvn. hestinum > 'hesté/'heste, samt neutrer i

plural. Maskulina dativer i obest. form utgår från äldre -i, -a, och best.form -(i)num, -a-num.

1. pers. sg. 2. pers. sg. 3. pers. sg. 1. pers. pl. 2. pers. pl. 3. pers. pl.

subjektspos. æ(g), e(g) du han, ho vi, ve di/de dem

objektpos. mæ(g), me(g) dæ(g) nå, henne, dem dåkk(er) dem
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Variationen i ändelsen beror på om ändelsen har utsatts för synkope -(in)um, -(an)um eller

apokope -in(um), an(um). (Reinhammar 1973:29) Dativen är enligt Jahr (1990) på retur och

nyanserna i språket förloras därmed. Både Jahr och Skjekkeland (2005) anser dock att det är

efter preposition som dativen starkast håller sig kvar, eftersom trycket faller på olika sätt i

sammansättning med preposition. (Skjekkeland 1997:153)

2.2.10 Frågeställning utan inversion

Subjektet i satsen sätts framför det finita verbet: [Ka ´ma   heite, d?], 'bm. Hva mann heter,

du?', vilket motsvarar sv. 'vad heter mannen?'. (Sandøy 1993:134) Trøndersk och nordnorsk

har båda övervägande dessa former, dock kommer inversionen in i dialekterna igen ju längre

söderut man kommer. Nm ligger i utkanten av det område som har frågeställning utan

inversion, men möjlighet att ha bägge formerna finns.

3 TEORI / DIALEKT I LITTERATUREN

I följande kapitel tas teorin bakom konflikten mellan talad och skriven dialekt upp under

punkt 3.1. Därefter följer under punkt 3.2 och 3.3 svenska och norska forskningsexempel.

3.1 Konflikt mellan talad och skriven dialekt

Det som Vikør kommer in på mer och mer i sin undersökning är hur språket hanteras när tal

möter skrift och det är den konflikten som gör ideologin hos varje enskild dialektskribent

intressant. Oavsett hur man gör det så blir det en krock mellan det lingvistiskt ”rätta” sättet att

återge dialekt på och de skriftkonventioner man har vant sig vid genom bokmålet och/eller

nynorskan. (2004:11) Vidare skriver han om konfliktens två huvudproblem, 1. talad och

skriven standard (riksspråk) i möte med talad dialekt, samt 2. standardiserat och dialektalt tal

i möte med standardiserad skrift (s. 19). Vikør skissar upp frågeställningen enligt figur 3.
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standardiserad

tal

standard skriftnormal

skrift
dialekter X

ostandardiserad

Figur 3: Den grundläggande konflikten (2004:19)

X står här för den än så länge icke namngivna språkformen som blir när man återger dialekt i

skrift. Orsaken till att det vållar problem är de rättstavningsprinciper man bör ta hänsyn till

vid nedtecknandet. Vikør pekar på fem punkter som är relevanta för återgivning av tal och

den mest fundamentala är ortofoni eller fonologisk entydighet, vilket innebär att man så långt

det går skriver som det låter. Utöver det ortofona krävs också morfologisk entydighet, det vill

säga att man har ett fast skrivsätt, trots att morfemet i sig har skiftande uttal. En ytterligare

punkt att lägga vikt på är etymologi, där orden bör stå i sin ursprungsform. Vikørs fjärde

punkt handlar om anpassning till skriftspråket, vilket i själva verket är den svåraste

avvägningen för en dialektskribent, eftersom punkt ett, ortofoniprincipen, här ger starkt

motstånd. En femte punkt som Vikør skriver är: ”Markering av avstand til skriftspråka.”, som

tillsammans med punkt fyra bildar en enhet som väger lika tungt som trycket på ortofoni.

(2004:20)

Einar Haugen har också tagit upp ämnet till behandling i ”Hvordan skal en dialekt

skrives?” i Nordiske studiar. Innlegg på den tredje nordiske dialektologkonferansen (1986).

Hans huvudpoäng är att man måste anpassa transkriptionen av dialekten i fråga efter den

publik som ska tolka dialektframställningen. Innan IPA användes för att återge dialekt

vetenskapligt och teoretiskt, fanns (och finns fortfarande i viss mån) Johan Storms Norvegia.

Det är ett alfabet som bygger på det svenska landsmålsalfabetet (J. A. Lundell, 1879) och som

med en god del norska ljudtecken täcker dialektala drag från hela landet. Vidare skriver han

om problemet att hitta rätt nivå i återgivningen: ”Skal dette leses bare av fagfolk eller skal det

også nå frem til dem som selv bruker dialekten til daglig?” (Haugen 1988:214). Frågan är

central även för författare som inte nödvändigtvis är språkvetare i grunden. Normalisering är

nödvändigt, men nivån på normalisering varierar starkt. (a.a. s. 217)
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3.2 Svensk litteratur

I Sverige finns ett antal författare som i skrift växlar mellan ren prosa och inslag av dialekt i

repliker och personliga tankar. Sara Lidman var bland de första att använda sig av stildraget

att ha dialog på dialekt i sin roman Tjärdalen (1953), vilken har analyserats och diskuterats av

Gun Widmark (1996).

Dialekten kan av någon anledning kännas som så viktig att den som talar den ovillkorligen vill ha den
med i någon form även i skriftlig framställning. [...] Författaren kommer i en svår valsituation; hänsynen
till stoffet kan kräva dialekt, hänsynen till läsaren kan kräva riksspråk. (Widmark 1996:47)

Lidmans hemdialekt, Jörnsmålet, en form av Skellefte-bondska, gör historien trovärdig och

enkelheten hos människorna som Lidman försöker teckna förstärks när de får

dialektmarkerade dialoger. I analysen av språket kommer Widmark fram till att en större

rensning har skett, eftersom förståelsen i annat fall skulle kräva att läsaren helt och hållet kan

dialekten från början. Genuint uttal finns i viss mån, men det är tre drag som tydligt

framkommer, enligt Widmark, och dessa är plurala verbformer (vi hava), apokope (han sitt')

och 'n Petrus, där det antagligen är både en bestämd artikel och pronomenet han. I övrigt

finns en del andra markerade dialektdrag och Widmark ger exemplen : int 'inte', jer 'är' och

prepositionen däri 'hos'. Tjärdalen anses här inte vara någon svår bok att läsa i sin helhet, men

ordförrådet skiljer sig flera gånger från riksspråket och det kan bli missförstånd. Olika

karaktärer har också olika mycket genuin dialekt (se. 2.2.1). Lidman visar tydligt på

skillnaden mellan byns språk och det lite mer religiösa och högspråkliga (riksspråkliga) när

Petrus vid ett tillfälle frågar: ”Vars vara karlarn?” (a.a. s. 57), med genomgående

dialektmarkörer, men nästintill riksspråkligt i: ”Om vi är Guds barn allesammans hur kan det

då vara viktigare med min rening än med Jonai liv?” (a.a s. 58). Lidman förenklar hela tiden

och varierar stilnivån med en skicklighet som bygger på ett gott kunnande och god förståelse

av hembygden. Widmark skriver: ”Det som för henne är en språklig signal skall vara det

också hos läsaren.” (a.a. s. 60), vilket inte betyder att hantverket är färdigt och följt efter satta

regler, snarare att målet att nå läsaren har nåtts och Tjärdalen levandegjorts. (Jfr Widmark

1996)

Anna Westerberg har i sin uppsats ”Bondskan i Sara Lidmans romaner – tillgång eller

hinder?” i Västerbotten (2005:1) sett över Widmarks betraktelser och skriver så sina egna,

inte bara gällande Lidmans Tjärdalen, utan också Merabs skönhet av Torgny Lindgren
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(1983). En utav hans, enligt Westerberg, tydligaste dialektmarkörer är substantiv i bestämd

form, som kan ses i följande lovsång till korna:

Alla hava vi enahanda ande, men märkvärdigast är ändå korna, inga andra levande varelser är så
oppfyllda av ande och liv, juvret som dignar av saven och fruktbarheten och buken deras som rymmer
fyra magar och ini alla fyra är det livet, och ögonen deras som förstår och förlåter meste allt, och skinnet
som darrar av glädjen. Korna, dem hava blivit beklädda med andekraft. (Westerberg 2005:19)

Lindgren använder ett typiskt norrländskt drag, som Lidman väljer att inte hantera på samma

genomskinliga sätt. Å ena sidan ansåg Sara Lidman själv att Lindgren lyckats bättre med att

fånga dialekten i skrift, i en sammanfattning i Språkvård (1988:4): ”Det är svårt att skriva

dialekt. Vi har ju inget alfabet. Skrivs det helt som det sägs, då förstår ingen. [...] Torgny

Lindgren använder fler dialektord än jag men har lyckats bättre tycker jag. Sparsamhet med

dialektord ger läsaren närmare kontakt med texten. [...]” Å andra sidan anser Westerberg att

Lindgrens användning av Skelleftemål ingalunda bör blandas ihop med Lidmans Jörnsmål,

eftersom de har helt olika utgångspunkt för stilnivån i replikskiftena. Lidman vill skapa en så

autentisk form på språket som möjligt, emedan Lindgren snarare försöker fånga uttryckssätt

och igenkänning hos läsaren med färre dialektord i dialogen och i övrigt hitta en bra balans

mellan dialekt och riksspråk. (Westerberg 2005:24f)

Karl-Hampus Dahlstedt, stor svensk dialektforskare inom området för folkmål i tal och

skrift, har i artikeln ”Folkmål i rikssvensk prosadiktning” i Norrländska och nusvenska: tre

studier i nutida svenska (1971) diskuterat det stilistiska syftet hos envar författare som

använder sig av dialektinslag i prosadiktning. Dahlstedt ställer här upp tre ömma punkter

vilka bedömer ”rätt eller orätt vid återgivandet” (a.a. s. 129), och den första behandlar de rena

felen, som av honom tidigare benämns hyperdialektism. Författaren har helt enkelt

missuppfattat dialekten i dessa fall. En andra punkt är kompromisser mellan dialekt och

standard, antingen författarens egna eller riksspråksformer som hamnar mitt emellan. Det som

här gör återgivning svårt är just att tolka satsmelodi och vokalkvalitet/kvantitet, vilka är drag

som ju tydligt visar på lokal variation och närhet till den geografiska hemvisten. De är enligt

Dahlstedt inte ämnade att återge på annat sätt än i talat språk. (a.a. s 130) Dahlstedts tredje

punkt handlar om en författares inkonsekvens vad gäller växling i samma ords

böjningsändelse eller annat som genom denna inkonsekvens kan skapa misstro mot dialekten i

fråga.



20

3.3 Norsk litteratur

Lars S. Vikør, i Dialektar som skriftspråk (2004), analyserar dikter och kortare bidrag i

bygdeböcker skrivna på dialekt. Han går igenom verk från tre olika distrikt, Gudbrandsdalen,

Hardanger och Voss, samt Trøndelag. Dessa distrikt har han valt av praktiska skäl, utöver de

rent principiella. I första hand är det tre områden som har rikt med dialektlitteratur och

dessutom representerar de vardera ett eget dialektområde: Østlandsk, vestnorsk och trøndersk

(se karta i bilaga 2). Vikør har endast sett till tryckta källor i form av böcker och tidskrifter

som har stora korpusstycken skrivna på dialekt. (a.a. s. 23). Vikør ser i sin undersökning bort

ifrån Nordmørsk, men delkapitlet om Trøndersk fångar många av de dialektala dragen som

också finns på Nordmøre.

Vikør analyserar bland annat Som dei gamle sa for eit ord. Ordtak og talevendingar frå

Stjørdalen ved Olav Bjørgum og Olav Røkke (1921) från Trøndelag. I förordet skriver Røkke:

”Kunde ein bruka den vanlege internasjonale lydskrift, so var det inga sak. Men storslumpen

av lesarane kunde vel ikkje skyna den, og då var det lita hjelp i det.” (Vikør 2004:213)

Problemet Røkke ställer upp är allmänt känt bland dialektskribenterna, och alla har en egen

lösning på det. Vikør har i detta verk valt att särskilt undersöka tjockt l, palatalisering,

dubbeltecknande av konsonanter och stumma bokstäver (dt) (a.a. s. 213).

Som en uppsummering jämför Vikør de olika resultaten från de undersökta distrikten och

finner att det är svårt att sätta klara gränser för vilka drag som används för att återge en viss

dialekt i skrift. Författaren hamnar i valet och kvalet att skriva så ortofont som möjligt, men

samtidigt ha en läsbarhetsnivå som passar den tilltänkta mottagaren. Detta medför att en

kompromiss måste ske, och eftersom det primära målet torde vara att ha en så ortofon

återgivning som möjligt (att skriva som det låter), är det ett aktivt val från författarens sida att

välja det som framhäver genuinitet. Några få författare, däribland Ivar Aasen, har haft som

mål och önskan att ha en långt gången ortofon återgivning och därför sänkt läsbarheten, men

lyckats få till ett fungerande system med specialtecken. De som inte har haft detta mål har haft

en egen normaliseringsprincip som ofta inte följer något mönster som är allmänt applicerbart.

Texttypen och mängden fonetiserande skrift bygger enligt Vikør på syfte och mottagare.

Facktexter kan ha en hög fonetiseringsgrad, men ska allmänheten kunna förstå krävs en

normaliserad dialektfärgad text, som närmar sig nynorsk eller bokmål. (a.a. s. 300f)
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4 MATERIAL OCH METOD

Grunden för denna uppsats är att språkligt undersöka det återgivna talspråket i de replikskiften

som förekommer i romanen Hjem av Anne Karin Elstad.

4.1 Anne Karin Elstads Hjem

Den självbiografiska romanen Hjem av Anne Karin Elstad (A K) handlar om uppväxtåren på

gården Hestnes i Halsa kommun i Nordmøre, Vest-Norge. Första kapitlet, själva inledningen,

är en snabb inblick i en tolvårig flickas liv där barndomen och den frihet som den innebär

tidigt tas ifrån henne. Istället tvingas hon mer eller mindre stanna hemma och ta ett vuxet och

moget ansvar för hemmet medan modern ligger svårt sjuk i omgångar.

Den 6 november 1950, på natten, dör Mor Jenny. A K tar över hushållssysslorna på heltid

och skolgången får vänta tills det blir tid över till det. Tolv år gammal styr och ställer hon

över fadern, Johan, syskonen Arnljot och lilla Jorunn. Även storasystern Bjørg finns hemma

från Oslo en tid för att hjälpa till. Syskonen hjälps åt på gården, sköter djur och ladugård med

mycket möda och stort besvär, men alltid med arbetsvilja och tid över för nattgäster och

besökande från annorstädes. Fadern söker ständigt någon som skulle kunna hjälpa till i

hemmet, men ingen lockas av erbjudandet och därför blir A K den som fortsatt är husmor på

Hestnes.

Det är först när fadern på våren 1953 ger sig iväg på en resa till Oslo som en förändring tar

vid. Innan dess har den nödlösning som alla talat om när A K tog över hushållet, varit

permanent. Dock kommer fadern hem från Oslo med en kvinna i sällskap, en Theodora som

vill kallas för Dora. Från och med nu fråntas A K sina plikter gällande hus och hem, eftersom

Dora är ny husfru. En viss tid av inlärning av allt nytt är självklart, men sedan måste A K få ta

igen skolgång och annat som hon missat genom att gå hemma. Jorunn är vid det här laget

elva, A K femton och Arnljot nitton.

Efter nyår tar A K anställning hos vännerna Martha och Ludvik i Otnes, och blir kvar där

tills hon sexton år gammal söker arbete i Kristiansund. Jobbet får hon och hon har i samband

med detta gått över till riksmålsuttal, då familjen hon bor hos talar riksmål, vilket är den

finare sociolekten i Oslo, och hon själv har lärt sig detta av Dora.
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4.2 Metod

Här presenteras först urvalskriterierna för excerperingen av materialet och sedan följer en

beskrivning av hur materialet har undersökts.

4.2.1 Urvalskriterier

Materialet har excerperats ur Anne Karin Elstads Hjem (2006), från sidan 1 till 150.

Egentligen skulle excerpering av hela boken ge ett bättre och tydligare resultat, men eftersom

det redan vid 150 sidor text krävs en god del koncentration och noggrannhet har den tanken

fått ge vika.

Med utgångspunkt i den språkliga analysen har jag läst vad jag funnit i skrift om

Nordmøredialekten och det är trots allt mer än vad jag trodde det skulle bli, vilket gör att jag

kan göra en undersökning som har en bra grund i tidigare känt material.

4.2.2 Undersökningen

När det kommer till analysen av själva replikerna har jag allt eftersom vissa delar av

excerperingen blivit klara tittat efter påfallande former av substantiv, verb, pronomen, o.s.v.

och försökt jämföra med tidigare forskning om dialekten i området. Min undersökning har

varit övergripande och jag har försökt göra rättvisa åt varje punkt som är med på listan av

dialektala drag i Elstads språk. Just verben är en kategori som är ett stort projekt som kräver

en god del av förstudier gällande verbböjning i allmänhet, varför jag endast sett över

tempusformerna och inte särskilt djupt analyserat avvikande former. Elstad följer dock i de

allra flesta fall det som skrivits om verbböjning på Nm. Verbkategorin är därför inte med

bland resultaten.
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5 RESULTAT

Här kommer resultaten av den ovannämnda undersökningen att redovisas. Alla

sidhänvisningar till Elstad är inom parantes, (xx). Ord mellan snedstreck /yy/ visar fonemisk

transkription, medan ord inom hakparantes, [zz], är fonetisk transkription med IPA-tecken,

där den sistnämnda är ett teoretiskt försök att visa hur det skulle kunna låta. Ord inom

klamrar, <aa>, visar återgivning av grafem.

Min indelning följer den ordning som finns i punkt 2.2. I tillägg till den ordningsföljden

har jag lagt till en punkt med enskilda trønderord som lite djupare förklaras. Att de får en egen

punkt beror på att det är värt att kommentera betydelse och användning för dessa ord sett ur

sammanhanget de används i Hjem.

5.1 Vokalbalans och vokalharmoni

Vokalbalansen syns inte i skrift hos Elstad, men ett fall av vokalharmoni har uppdagats,

nämligen utjämningsformen låvå m.bf.sg. av fvn. láfi 'bm. låve/sv. lada' (120).

5.2 Apokope och cirkumflex

Formerna finn pres, kom pres (jfr komme imp.), ligg pres. har apokoperade former.

Imperativformen komme (109) uttalas av Mor Jenny när hon är i Molde (Romsdal) och

barndomsdialekten slår igenom. Infintiven dekkje (9) följer också mönstret.

Elstad skriver inte ner cirkumflexton i dialektåtergivningen. Enligt Sjekkeland (2005:37)

finns cirkumflex i trøndersk, men fenomenet är på tillbakagång. Antingen blir ordet enstavat

eller så återinförs den bortapokoperade ändelsen igen.
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5.3 Monoftongering

Diftongerna /ei/ och /øy/ har monoftongerats, endast /au/ finns representerat i dialogerna, till

exempel i olika former för 'tös, flicka' : tause (9,98,131), taus (46,53,138), småtause(n) (46,

141), litj-tausa (52,136), vesletausa (67, 107), samt dauding 'döding' (120), jau 'jo'4 (6 ggr),

sau'n 'får(tacka)' av fvn. sauðr m. (129) och taug f. 'rep, grövre lina' (131). Undantag /øy/;

Farfar Nils: Send mæ te grini, send mæ te Tyskland, æ e så gammel, æ ska snart døy, kor som

e. (39) Ett annat exempel på monoftongering av /øy/ är: Æ drømt så nifst. 'nifst: otäckt' (69),

där fvn. dreyma (pret. drÄymd) har övergått till drømde > Nm. drømt.

5.4 Tjockt l och retroflexer

Som förväntat finns inte tjockt l av rð belagt i någon av replikerna jag har excerperat, utan det

är genomgående <gard>, /ga:r/ ['gar], <bord>, /bor/ ['br], <ord>, /o:rd/ ['r], <jord>, /jo:r/

['jr].

Retroflexer är heller inte synliga i skrift hos Elstad. Även ordet ord n.sg. står utskrivet

<ord> trots att det torde vara normalfall att uttala det [or].

5.5 Palatalisering av dentaler/alveolarer

Palataliserad konsonant återges med grafemet <j>: dekkje vb. inf. 'bm/nn. dekke/sv. duka' (9),

tenkje vb. pres. 'tenker' (46, 76), litj- adv. 'bm. vesle-', sjitt vb. pret. 'sett' (52), litj okspankjen

m.bf.sg. 'lille oxpalten' (53), vekkje inf. 'väcka', skitungje 'skitunge' (65), ti still dråkungje 'nn.

ufjelg jente/sv. äckelunge' (66), krigjen m.bf.sg. 'kriget; Andra Världskiget' (94), eggjet

n.bf.sg 'bm. egget' (130), din snorungje 'snorunge' (137). Undantag: Ka e det du tenkje på,

dråkunge? (69), där dråkunge i tidigare belägg visade på palatalisering, dock inte denna gång.

4Jau är enligt min tolkning ordet för 'jo', jämfört med Ja i andra sammanhang där det är ett jakande adverb.
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5.6 Substantivböjning

5.6.1 Svaga femininer, sg. bf. -å

Å jo, det va den historiå, (46) säger Mor Jenny vid ett tillfälle och syftar på en specifik

historia, bm. historie bf, sg. Lite senare nämner hon också att det är rent slarv att ”antennå

ikkje e fjerna” (59) vilket är bf.sg. av bm. antenne.

5.6.2 Starka femininer, pl. bf. -en

Ett tydligt exempel är det väl använda ordet taus f. i olika böjningar: ei lita taus (98), litj-

tausa mi (136), flinke tause te hjølp (9), sjå på småtausen (141). Det som sticker ut är

pluralformerna, i vilka obf. tappar ett -r och bf. tappar ett -e. Tablå 8 visar böjningsmönster

enligt Nynorskordboka5 och Nordmørsk.

Tablå 8: Böjningsparadigm för taus, st. f., i obest. resp. best. form

När Jenny senare skäller ut sin son för försök till bokbränning, säger hon: Gi mæ bøkern. (76)

Denna form har inte en helt genomskinlig koppling till assimilationen -rn > -n(n), (jfr 5.6.4)

eftersom bøkern helt klart har kvar ett r som rent analytiskt gör det svårt att se det mönster

som Skjekkeland (2005:170) tycker sig se hos substantiv i bestämd form plural.

Dock kan bøkern enligt Larsen (1897:91) förekomma både med och utan -r- i ändelsen,

eftersom ord som får omljud i plural tenderar att ha just den variationen.

5http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html, sökord: taus.

Nynorskordboka Nordmørsk
Singular Plural Singular Plural

obest. form taus tauser taus tause

best. form tausa tausene tausa tausen
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5.6.3 Starka femininer, sg./pl. bf. -ån

Av avis: avisån f.bf.sg. 'tidningen' (46), hønån f.bf.sg. 'hönan' (130). Så långt som jag har

excerperat i Hjem har det dock inte dykt upp någon svag ob.f. pl. som slutar på -ån, fast jag

fann däremot exemplet: dem satt oppi treet og ligna på to forpjuska kråkå (52), som passar in

i systemet om det bara råkar vara så att man har tappat r:et som annars finns i obest. form:

västno. gry:ter (Sjekkeland 2005:93ff).

5.6.4 Svaga maskuliner, sg. bf. -in

Djurbeteckningar såsom: oksin 'oxen' (52, 53, 129, 133), bekrin 'baggen' (129), hanin 'tuppen'

(129, 130, 139) har efterställd bestämd artikel -in(n) i fvn. m.bf.sg. A K:s bästa vän Gudrun

lägger upp hela registret: Bekrin laga lam når'n rir på sau'n, oksin laga kalv, hingsten laga

fållonga, og hanin laga kjuklinga. (129) Formen bekren bryter mönstret när den dyker upp en

andra gång: Bekren og hanin og hingsten [...]. Böjningen borde vara -in även här, eftersom

Gudrun är talare båda gångerna.

Andra exempel från samma kategori är skulin: Du ska slepp å gå på skulin i dag. (70) och

vaksin perf. part. av fvn. vaxinn 'vaksen' > vaxa 'växa' (58), som är ett väl känt substantiverat

adjektiv i både norska och svenska. I Elstads replik: ikkje te nå'n vaksin, är substantivet i

obestämd form, sg., vilket gör att det inte hör till den här kategorin enligt regeln, men passar

in väl analogt sett.

5.6.5 Starka maskuliner, pl. bf. -an

Ett belysande exempel på den karaktäristiska pluraländelsen -an i m. bf. är när Gudrun

fastslår: Det e karan så lage ongan. 'Det är karlarna som skapar ungarna' (139) Formerna

karan och ongan m.bf.pl. kommer troligen av den fvn. bestämda artikeln -inir: karlarnir >

karlane > karan med bortfall av -i efter plural-r (Spurkland 1989:91). Mor Jennys fråga:
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Plages du med å sovn om kveldan? (45) med formen kveldan av fvn. kveldanir6, torde på

samma sätt ha tillkommit. Ett r i slutstavelse uttalas inte längre i någon av dialekterna i Norge

på grund av assimilationen -rn > -n(n), och i:et har sänkts till e eller försvunnit som i Elstads

återgivning (Skjekkeland 2005:101). Arnljots uttalande till systern: Bilan kjøre da ikkje om

natta, skjønne du vel. (105) innehåller också samma böjning: bilan m. bf. pl.: *bílarnir >

bilane > bilan.

5.6.6 Starka & svaga neutrer, pl. bf. -ån

Stark neutrum i bf. pl. av klær: kleån 'kläder' (9), samt svag neutrum i bf. pl. av øye (fvn.

auga): øyån 'ögonen' (120) Neutrumändelsen verkar hos Elstad ha sammanfallit med de starka

femininerna. (jfr 5.6.3)

5.7 Pronomen

Tablå 6 visar en uppställning av personliga pronomen i Hjem, som kan jämföras med tablå 7 i

avsnitt 2.2.8. Enligt Jenstad och Dalen (2002:30) påvisar Valsøyfjorden och Halsa (Elstads

geografiska hemvist, se karta i avsnitt 2.2) pronominet e för 1. pers. sg., men de lägger till: ”I

dag er forma æg ikkje så vanleg lenger, og i store delar av Trøndelag har æ vorti den einaste

forma.” (a.st.) Genomgående former utan –g, ex.: De får held dokk ette mæ. 'Ni får hålla er

bakom mig.' (104), E de ikkje ferdig med maten? Alt e no så tregt hos dokk. (9), vilket följer

mönstret för trøndersk (Vikør 2005:285).

Tablå 9: Personliga pronomen hos Elstad i subjekts- och objektsposition

Undantag: Morfar Johan Roaldset: Det va i so lærte deg danse og seie dei første orda (98)

och Mormor Ingeborg: I meine dei små e bleike om nebben. (107), samt Mor Jenny under ett

6Dock är fvn. kveld neutrum, nom.bf. pl: kveldin, och motsvarande maskulint ord för 'kväll' är fvn. kveldr, vilket
i plural, bf. torde bli kveldarnir, med bevarat r.

1. pers. sg. 2. pers. sg. 3. pers. sg. 1. pers. pl. 2. pers. pl. 3. pers. pl.

subjektspos. æ du han, ho vi dem
objektpos. mæ dæ han, henne/ho dem dåkk dem

de [di:]
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besök hos föräldrarna i Molde: Ska i sitte her og sjå på at du arbeide? (108) och A K: I har

fått ei besteveninne. Me ska brevveksle. (109) Formen i [i] för 1. pers. sg. är ett typiskt

dialektdrag från Romsdal, i detta fall Molde, och några mindre områden på Inre Nm, norra

Gudbrandsdalen och norra Trøndelag. (Skjekkeland 2005:107) Formen me 1.pers.pl. i A K:s

replik är en vanlig form på Sør- och Vestlandet och i delar av Trøndelag, vilket inkluderar

Romsdal. (a.a. s. 110)

5.8 Dativ

Tydliga dativer är: oppa lofta n.bf.sg, i husa n.bf.sg. (57), oppi himmela, i himmela m.bf.sg.

(70), frå garda m.bf.sg. (71), i garda m.bf.sg (76). Inte lika genomskinligt är: oppå låvå 'sv. i

ladan' (120), som troligen råkat ut för vokalharmoni. Undantag: i huset (59). Ackusativformen

i Gudruns uppmaning: Vi spring oppå loftet og kike. (131) verkar vara genomtänkt, då den

syftar på ett rörelsemoment och inte befintlighet.

5.9 Prepositioner & konjunktioner

5.9.1 Stumma konsonanter

<med>, <ved> 'vid'

Skrivs ut i sin helhet, ex: Du kan godt få ligga sammen med oss, hvis du vil. (65), ved

meddagsbordet (9).

<og> 'och', 'också'

Skrivs ut i sin helhet: Du har da vel lov te å bli klar av og te, du og? 'Du har väl lov att vara

trött av och till, du också?' (8), ho bessmor og’n bessfar 'hon mormor och han morfar' (105),

Æ vet det og 'också' (107) Undantag: ha også foreldran min (139)
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<til> 'till', 'tills'

Alltid <te> för <til>: te grava (73), te Grini (58), te bygs (52), te begravelsen (67), te krigjen e

slutt 'tills kriget är slut' (94), te bygds (52).

5.9.2 <tå> ’av’

Ordet av skrivs <tå>, sju förekomster allt som allt: ex. ikkje gløm tå ka du ska sei. 'glöm inte

bort vad du ska säga' (137), finast tå alt 'finast av allt' (109), gløm tå at du såg radio’n 'glöm

bort att du såg radion' (58), bra lei tå skitkjeften din (39), kvalm tå oljelukta 'illamående av

oljelukten' (143), ba’n har godt tå å lær sæ (91).

5.10 Frågeställning utan inversion

Frågeställning utan inversion: Ka du sei ba'n? 'Hva sier du barn?' (67), men det är också det

enda belägget som följer trøndersk och nordnorskt mönster. Övriga frågor med inledande

frågeord har inversion: Ka e det du tenkje på, dråkunge? (69), Kven e du for ei lita taus? 'Vad

är du för en liten tös?'(98), kva for ei lita dokke e du lell (107), Koffor gjer dem det? 'Varför

gör de det?' (129), Kan va det så sa det åt dæ? 'Vem var det som sa det åt dig?' (136), Ka e det

du sie, ba'n? 'Vad är det säger, barn?' (138), Ka e det med dæ 'Vad är det med dig' (143)

5.11 Trønderord

Ett exempel på ett Nm-ord som har lite egen betydelse är adjektivet klen: Ka e det med dæ,

Anne Karin, du e så blek, du e vel ikkje klen? 'dålig, i dåligt skick' (143), som kan sättas i

jämförelse med Mor Jennys uttalande: Skjønne ikkje ka så feile mæ, skjønne ikkje at æ bli så
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frøkteleg klar7. 'förstår inte vad som är fel med mig, förstår inte att jag blir så fruktansvärt

eländig' (8)

Mor Jenny tröstar en ledsen A K med: Vara med mæ inn, så ska du få et bakels. Da går det

over, tenkje æ. (139), och en bakels är enligt Trønderordboka (2002) en våffla. (a.a. s. 53).

Om djuren på gården säger Gudrun, ex: Bekren og hanin og hingsten, dem gjer det. (139)

Djurbeteckningen bekre m. för (geta)bock gäller för Nm, Hemne, Hitra och Orkdal, vilket är

ett tämligen litet område i Trøndelag. (a.a. s. 59)

6 DISKUSSION

Att återge dialekt i skrift är en bedrift, eftersom det kräver mycket mer av både författare och

läsare än om dialogen också skulle vara skriven på standardskriftspråk. Därför finns det

anledning att diskutera användningen av återgivet talspråk och se efter vad i dialekten som

anses vara utmärkande och visa på närhet och äkthet hos karaktärerna i boken. I Elstads fall

har hon genomgående Nordmørsmål med viss dragning åt standardiserad nynorska. När

Widmark skriver om Sara Lidman och hennes roman Tjärdalen finns ett erkännande som inte

ligger i fonetisk eller morfologisk kunskap, utan snarare en känsla av att faktiskt använda sig

av den dialekt man känner och kan, men att inte helt låta läsaren tappa bort sig i jer och däri

(se 2.3.1.), och därför variera genuin dialekt med tillnärmat riksspråk.

Man skulle sålunda kunna gå djupare i återgivningen, anser jag, men med detta påstående

är jag medveten om att jag troligen har läst på betydligt mer om dialekten på Nm än hennes

övriga läsare, och kan därför gissa mig till ponerade former för hur Elstad skulle kunna skriva

sin barndoms dialekt. Konsonantsammansättningen nd i exempelvis: nasabandet 'nosringen

(på oxe)' (131), levandes 'levande' (58) och Skynd 'skynda' (9), torde uttalas nn i obetonad

stavelse, och detta inte bara på Nm, utan även runt om i landet. Dock har man enligt Larsen

(1897:90) ett undantagsfall för Nm., i vilka <d> står kvar i ord där vokal följer: nd + vokal:

[lá də] 'landet', samt ld + vokal: [kvæda] kvelder 'kvällar'.

Elstad har helt klart vetskap i lokalspråket och använder således former som ibland är

svårtolkade, djur- och naturbeteckningar (ex. bekre) som nog har varit starka genom tiderna.

7Jenstad och Dalen (2002:40) skriver: ”Ein trønder som er klar, han e berre sliten og er ikkje så ille ute som ein
austlending eller vestlending, som kan nærmast vera døden nær.” Dock är fallet här att Mor Jennys känsla av att
vara för klar för att orka med husliga bestyr faktiskt kommer av att hon är sjuk och nära döden.



31

Substantivböjningen är genomgående ett gott försök att fånga talspråkliga drag. Vidare har

hon i små formord fått till en realistisk dialog, med enklitiska stavelser (at'n -at han), <te> för

<til>, (undantag <tå> i ett fall) och levande dativbruk, ex. oppi himmela (70) med den typiska

a-ändelsen för singular maskulinum. (Reinhammar 1973) Det som däremot inte finns vida

utbrett är fler exempel på vokalbalans och vokalharmoni. Endast en gång återfinns harmonin

nedskriven och det i utjämningsformen låvå m.bf.sg. av ’lada' (120). Detta fenomen kan lätt

göras synligt i olika böjningsformer både hos verb och substantiv, men likväl väljer hon att

bortse ifrån det. Varför hon väljer att inte ha med ett sådant drag kan helt enkelt vara för att

det inte är märkbart i hennes egen dialekt. Nm är ett gränsområde på många sätt och det är

högst troligt att det varierar från kommun till kommun, och en del språkliga drag förblir kvar

på en del ställen och slipas ner på andra.

Än mer problematiskt, vilket också är Vikørs slutsats i Dialektar som skriftspråk, är att det

rent fonologiska inte är lätt att klargöra i skrift, varken för skribenten eller för läsaren. Ett

tjockt l skrivs helt sonika med <l> oavsett ljudvärde, även om det förekommer halvfeta

markerade <l> i en del av Vikørs textkorpus, vilket dock endast gäller ett fåtal författare i

Norge. Elstad markerar ytterst få av de specialiteter som hennes hemdialekt bjuder på. Det är

synnerligen lätt att skriva <j> för att visa på palatalisering, men det behövs specialtecken för

att få med den speciella monoftongen [] som är enarådande på Nm.

Med ovannämnda diskussion i bakhuvudet är det läge att tänka på hur jag som mottagare

av texten tolkar det som är skrivet på dialekt i dialogen. Min teori att ett alltför troget

återgivande skulle göra det nästintill oförståeligt håller jag fast vid. Det är en bred publik som

ska nås av Elstads Hjem och som det är skrivet nu krävs att man kan förstå en god del om

norska dialekter, samt kunna klura på vilka dialektala former vi har att göra med. Samtidigt är

det långt ifrån genuin dialekt som finns i skrift, då många drag helt sonika har valts bort och

ersatts av nynorsknära former.

Dahstedts tre punkter som tidigare nämnts i forskningsöversikten (se punkt 3.2), som

översiktligt ger oss en bild av vilka dialektala ”fel” som lätt blir synliga när man ger sig på att

skriva ner dialekten som man själv tolkar den. Elstad har i min undersökning ett antal olika

egenheter som faller inom ramen för de olika kategorierna. Jag har inte hunnit gå djupare in i

jakten på hyperdialektismer, som i Dahlstedts första punkt, ej heller kompromissformer som

ligger mellan dialekt och riksspråk och gör lite rättvisa åt båda. Undantagsfallen som sticker

ut är en blandning av de tre olika punkterna som Dahlstedt arbetar utifrån. Palataliseringen är

noggrant återgiven, dock med ett tydligt undantag: Ka e det du tenkje på, dråkunge? (69), där

Elstad troligen har missat ett <j> i förbifarten.
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Sist men inte minst bör här nämnas frågeställning utan inversion, ex: Ka du sei ba'n? 'Hva

sier du barn?' (67), (jfr 5.11), där Elstad annars i alla frågor utom en har inversion, ex. Kan va

det så sa det åt dæ? 'Vem var det som sa så till dig?' (136). Troligen är det ren inkonsekvens.

Som avslutning är det av värde att ännu en gång se över hur Elstad faktiskt hanterar sin

hemdialekt i skrift. Så länge man kommer undan specialtecken, vilket gäller till exempel

palatalisering, är det synnerligen enkelt att återge på ett lagom troget sätt. Dessutom är

målgruppen bred och målet med dialektanvändningen nås utan att till fullo redogöra för

Nordmøredialekten.

7 FRAMTIDA FORSKNING

En C-uppsats löper över en alldeles för kort tid för att hinna förkovra sig i ett material som

egentligen kräver mer tid och plats i sin analys. Sett till den lilla del som jag själv har hunnit

se över har jag fått lägga en hel del åt sidan för att fokusera på Nordmøre enbart. Övriga

Norges dialektgeografi har jag behandlat styvmoderligt och inte alls lagt särskilt mycket krut

på. Mig veterligen har det gjorts mängder med rena dialektologiska undersökningar i och

omkring Trøndelag, vilket också gäller för Nordmøre. Uppsatsens fokus har dock legat på den

rent språkliga analysen av Elstads dialektala inslag i replikerna. Sett till syfte och ändamål har

jag kunnat få ut en god del av intressant stoff, men därmed missat andra sätt att vrida och

vända på Elstads dialektanvändning.

Karl-Hampus Dahlstedt (1971) har satt upp några viktiga punkter för analys av dialekt i

skrift och enligt honom kan man belysa detta forskningsområde på en mängd olika sätt och

det viktigaste och minst forskade på är den kategori som benämns stilforskning. Han själv har

tittat på Sara Lidmans verk och tittat på hur och varför, i vilket syfte, en författare blandar

folkmål (dialekt) och riksspråk i prosatext. Jag har i viss mån tittat på hur Anne Karin Elstad

använder sig av sin hemdialekt, men vad jag medvetet endast snuddat vid och åsidosatt till

vidare forskning är i vilket syfte dialekten finns i skrift. Något som också är av värde att

undersöka mer djupgående i en annan uppsats är en analys av enbart substantivböjning och

dess avvikelser från skriftmålsformerna, för att komma åt de små nyansskillnaderna.
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