
 265

Recensioner

Carlquist, Erik, Hogg, Peter C. & Alvered, Zeth, 2019: Erikskrönikan. En me-
deltida krönika i nusvensk version. Förord av Thomas Småberg. 272 s. Lund:
Nordic Academic Press. ISBN 978-91-88909-30-5.

Under 2019 publicerades Erikskrönikan, en av den svenska medeltidens klassiker, i en
utgåva riktad till en bred allmänhet. Utgåvan heter Erikskrönikan. En medeltida krönika
i nusvensk version, och utgivare och översättare är Erik Carlquist, Peter C. Hogg och
Zeth Alvered. Ett förord har skrivits av Thomas Småberg, i vilket verket sätts in i en
historisk och litterär kontext, och därefter följer Erikskrönikans text i två nusvenska ver-
sioner. I en har man behållit originalets versform knittel (Carlquist och Hogg), och i en
har man återgett texten på prosa (Alvered). Efter dessa två texter följer innehållsliga
kommentarer om de historiska händelser som omtalas i verket, och sedan kommer en
kortfattad beskrivning av den s.k. Bjälboätten, som spelar en central roll i Erikskröni-
kan. Boken avslutas med ett person- och ortnamnsregister.

Det är värt att understryka att Erikskrönikan i både versversionen och prosaversionen
återges på nusvenska. Det är alltså fråga om regelrätta översättningar, inte fornsvenska
som har tillrättalagts och försetts med ordförklaringar. I denna recension har jag för av-
sikt att diskutera det tillvägagångssätt man har valt i utgåvan för att presentera en forn-
svensk text för en nutida läsekrets. Det fornsvenska språket har betydande strukturella
och lexikala skillnader gentemot det nusvenska, och när en fornsvensk text ska presen-
teras för en nutida svensk publik ställs utgivaren inför problemet hur den ska göras till-
gänglig för dagens läsare. För att hantera denna utmaning finns ett antal olika strategier
som har prövats i utgåvor under senare år. 

Den största delen av den fornsvenska litteraturen finns utgiven i textkritiska utgåvor,
främst i Svenska fornskriftsällskapets serie 1 (Svenska skrifter). Dessa utgåvor är i prin-
cip alltid diplomatariska i någon grad, dvs. man följer handskriftens ortografi, markerar
avvikelser från huvudhandskriften1 samt inkluderar varianter från andra textvittnen med
samma text. Den enda läshjälp som sådana utgåvor ger är normalisering av interpunk-
tion (ofta) och upplösning av handskriftens förkortningar (i princip alltid). Textkritiska
utgåvor förutsätter därmed omfattande kunskaper i fornsvenska, och för den breda all-
mänheten är sådana svåranvända. 

Utgåvor av fornsvensk text som riktar sig till en större målgrupp är däremot fåtaliga.
En sådan utgåva måste utgivaren förse med mer omfattande läshjälp för att texten ska
kunna avkodas av en läsare med begränsade kunskaper i fornsvenska. Ett sätt är att helt
1  Det vanliga vid textkritiska utgåvor av nordiska medeltidstexter är att man som grund följer en
viss handskrift, den man vid en textkritisk undersökning bedömer som den bästa. Syntetiska utgå-
vor, där man blandar läsarter från olika handskrifter, är ovanliga.
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enkelt förse den fornsvenska texten med en nusvensk översättning. Så har Per-Axel
Wiktorsson (2019) gjort i sin utgåva av Fornsvenska legendariet. Den nusvenska över-
sättningen är uttryckligen avsedd att fungera som läshjälp (se a.a. s. 11), och följer där-
för den fornsvenska texten nära. Detta förfarande är vanligt i internationella utgåvor av
exempelvis fornisländska texter, se t.ex. Marianne Kalinke (1999a och 1999b; se även
Williams 1999, med en fornsvensk text). En variant av detta upplägg är att ge en för-
kortad parafras av den fornsvenska texten, som fungerar som ett slags innehållslig
orientering innan läsaren möter den riktiga texten. Så har man gjort i utgåvorna av
Heliga Birgittas uppenbarelser på fornsvenska (Roger Andersson, t.ex. 2014). Även
detta förfarande har paralleller i utgåvor av fornisländsk text, t.ex. Agnete Loth (1962).

En annan strategi är att låta den fornsvenska texten i sig uppbära hela den kommuni-
kativa funktionen, men att öka läsbarheten hos denna. Detta angreppssätt valde Henrik
Williams (2018a och 2018b) i sina utgåvor av Eufemiavisorna. Där har principen varit
att åstadkomma en så sen fornsvenska som möjligt, vilken därmed ska komma så nära
nusvenskan som det går. Denna språkform följs också av ordförklaringar och i vissa fall
översättningar av hela textrader som har bedömts vara svårförståeliga. En variant av
denna strategi använde Sven-Bertil Jansson (1991) när han gav ut just Erikskrönikan.
Han gör dock ytterst begränsade redaktionella ingrepp. Jansson för in interpunktion (vil-
ket för övrigt ofta görs också i textkritiska utgåvor), samt gör vissa regleringar av stav-
ningen. Han ger också vissa ordförklaringar. Texten har dock en högre svårighetsgrad
än i Williams utgåvor, främst pga. att ordförklaringarna är betydligt mer sparsamma.
Jansson har inte heller moderniserat språkformen.

Den tredje vägen för att presentera fornsvensk text är att göra detta enbart utifrån en
översättning, och det är den väg man har valt i den aktuella utgåvan. Detta förfarande
har också paralleller, varav de mest kända sannolikt är Åke Holmbäcks och Elias
Wesséns utgåvor av de svenska landskapslagarna (t.ex. 1940). Det ska direkt sägas att
det hade varit svårt att ge ut landskapslagarna, med deras ålderdomliga språkform, i en
reviderad fornsvensk form, och svårigheterna på ordnivån hade knappast kunnat över-
bryggas med löpande ordkommentarer. Carlquist, Hogg och Alvered hade valet att be-
handla Erikskrönikan enligt samma principer som de som Williams tillämpade, efter-
som Erikskrönikans språkform inte bjuder på lika stora svårigheter som landskapsla-
garna. Deras val, att skapa översättningar, är likväl fullt legitimt, och dessa översätt-
ningar utgör ett bra komplement till de tidigare utgåvorna.

Jag ska i det följande ge ett antal exempel från Carlquist, Hogg och Alvereds utgåva
under jämförelse med vad som står i den textkritiska utgåvan av Erikskrönikan, nämli-
gen den av Rolf Pipping (1963). Utgåvan av Sven-Bertil Jansson (1991) redovisas inte,
eftersom det är en redigerad version av Pippings text.1 Det ska understrykas att jämfö-
relsen endast gäller textgestalten hos de olika utgåvorna. Den största skillnaden mellan
Pippings textkritiska utgåva och de övriga är att man där får information om vilken va-
riation som finns mellan de olika textvittnena. Detta lämnas därhän i jämförelsen. Såväl
den versifierade versionen  som den på prosa redovisas.

Det första textstycket som ska jämföras är Erikskrönikans inledning.
1  Det finns fler utgåvor än dessa, t.ex. den av Gustaf Edward Klemming (1865). Poängen med ge-
nomgången här är dock inte att vara fullständig avseende textredovisningen, utan att kontrastera
den aktuella översättningen med en utgåva som innehåller grundtexten.
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Pipping (huvudtext från Cod. Holm. D 2, Spegelbergs bok, ca 1470–80):
gud hawe heder äro ok looff
han er til alskons dygd vphooff
all jorderikis frygd ok hymmerikis nade
thz han er welduger ouer them bade

Carlquist och Hogg, versversionen:
Må Gud få äran för allt gott!
Han har givit de gåvor vi fått
och råder över all jordisk fröjd
och all nåd i himlens höjd.

Alvered, prosaversionen (uppdelad på samma rader som versversionerna):
Må Gud hedras, äras och prisas!
Han är upphov till allt vad gott är,
all jorderikets fröjd och himmelrikets nåd;
han råder över dem båda

Texten i originalet framstår här som lättförståelig även man inte har särskilda kunskaper
i fornsvenska. Den huvudsakliga avvikelsen från nusvenskan ligger i att orden här har
en något annorlunda form beroende på bl.a. kasusböjning och avvikande species (äro
gentemot äran i versversionen) samt konjunktivböjning (hawe gentemot må + verb i in-
finitiv i båda versionerna). Sedan finns naturligtvis andra skiljaktigheter avseende or-
dens form, men det torde inte vara några problem för en modern läsare att avkoda texten
i originalet i övrigt. Versversionen skiljer sig från originalet i fråga om rimord och även
vad gäller ordval i övrigt, men den avviker likväl inte innehållsligt. Jag vill dock särskilt
framhålla prosaöversättningen, särskilt ur ett pedagogiskt perspektiv för personer intres-
serade av den fornsvenska grundtexten. Den fungerar som ett gott stöd för den som vill
få hjälp med att läsa den fornsvenska texten, eftersom den följer grundtexten nära utan
ambitioner om att upprätthålla rim. 

Ytterligare ett exempel ska tas, den kanske mest kända formuleringen i Erikskröni-
kan, nämligen kung Birgers lakoniska yttrande (Minns ni Håtunaleken?) till sina bröder
Erik och Valdemar vid Nyköpings gästabud.

Pipping:
Ther kom konungin gangande nidher
styrnade öghom hardla vreder
Mynnes jder nakot aff hatwna leek
fulgörla mynnes han mik
Thenne er ey bätre än hin
j wardhin nw fölgia mik om sin
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Carlquist och Hogg, versversionen:

Kungen kom till kammaren ned
med stirrande blick och mycket vred.
»Bröder, minns ni Håtunaleken?
Fullt klar i mitt eget minne står den.
Nu blir det en annan, lika hård lek;
nu lyder ni mig, som förr ni svek!»

Alvered, prosaversionen:

Kungen kom ner dit, 
med stirrande blick och mycket vred. 
»Minns ni något av Håtunaleken? 
Jag minns den mycket väl. 
Denna är inte bättre än den! 
Den här gången måste ni följa mig»

Detta parti i grundtexten rymmer ett antal ord som har en mycket begränsad (om ens nå-
gon) användning i modern svenska (t.ex. stirna, hardla, fulgörla, sin), och vidare före-
kommer ett antal grammatiska konstruktioner som inte används (mik minnes, dat. pl.
ögom). Man kan också lägga till j wardin, som innehåller verbet vardha, som i sig är
ålderdomligt, och detta dessutom i en betydelse ’vara tvungen att’. Prosaversionen åter-
ger grundtexten mycket nära, och det gäller även vid de övriga prov jag har gjort. I vers-
versionen tvingas man göra vissa avsteg från grundtexten för att upprätthålla versfor-
men, t.ex. genom att lägga till kammaren i första versraden, bröder i den tredje, och i
den fjärde och femte versraden har en helt avvikande meningsstruktur valts. Avvikel-
serna leder inte till några större innehållsliga avvikelser, och översättarna har skapat en
text som till form och innehåll ger en god bild av originalet.

Jag vill avslutningsvis understryka att det är mycket glädjande att se en utgåva av
fornsvensk text riktad till en bred allmänhet. Den fornsvenska litteraturen förtjänar att
nå flera läsare, och en översättning, som det är fråga om här, gör att den språkliga bar-
riären försvinner. Man kan sedan hoppas att denna text också hos läsarna väcker en öns-
kan om att närma sig texten i dess ursprungliga språkform. Erikskrönikan innehåller ett
myller av färgstarka gestalter och fascinerande händelseförlopp, och den rymmer
mycket av intresse för en medeltidsintresserad allmänhet. Trots det har detta klassiska
verk hittills endast förelegat i textkritiska versioner (Pipping och Klemming) samt i en
lätt normaliserad version (Jansson). Min förhoppning är att denna utgåva kommer att få
många efterföljare, och att dessa i förlängningen också kommer att leda till ett större in-
tresse för det svenska medeltidsspråket.
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Lasse Mårtensson

Kautonen, Maria, 2019: Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt
tal på olika färdighetsnivåer. (JYU Dissertations 90.) Diss. 115 s. Jyväskylä
universitet. ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7778-8.

Maria Kautonens doktorsavhandling i nordiska språk handlar om finskspråkiga perso-
ners uttal av finlandssvenska och kopplingen mellan uttal och nivån på muntlig färdig-
het. Det är fråga om en sammanläggningsavhandling som består av en kappa och fyra
artiklar. Kautonen är intresserad av vad som vållar svårigheter i uttalet på olika nivåer
och hur svårigheterna avtar när språkfärdigheten ökar. Den mer övergripande frågan i
avhandlingen gäller hur finskspråkiga inlärare som har lärt sig svenska som andraspråk/
främmande språk uttalar finlandssvenska. Dessutom utreder Kautonen hur uttalet är
kopplat till nivåerna i muntlig färdighet enligt den europeiska referensramen (s. 16–17).




