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§'pt1manutämma
SÖNI)AGEN den 5 apUL
i Foueåtö Hub, Jä4nå
(ca IQ Km öödeR om
Södemtät le)

Om detta nummer av
SÖRMLANDSLÄTEN
når dig ft$re den 21 mars
vill vi påminna dig att
Spelmansförbundet har

PROGRAM:
1300

Samling och genomgång
av aLUpeLöUtam

ÅRSMÖTE

1400

Stämman Udedö

denna dag i Katrineholm

Goda möjughetek titt buököpet och gammeLdån6.

ANNARS
hoppas vi att du var där
och att du hade trevligt!

För 4tteuigaze upptc/6blingaA
kontakta:
Foike Noitdeman, ätet: 0755/35534

Söde'itälj'e Spetmanötag
Jäzna Hembygdö 6öAeublg
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folklig dans och Utspel
Danser och låtar från Siljambygden
samt dokumentationsteknik

Glöm inte att anmäla dig till

»

LÅTLÄGRET
veckan efter midsommar!
Det dr hög tid. Kostnad kr 60'0:för en vecka vid Ndshulta lägergård.

'!K

Anmälan till Eivor, tel. 016- 82047.

'Iv

jHr«4t

Plats: Hantverkets folkhC$gskok, Leksand
Tid : 21 .6 - 28.6 1981, folklig dans och lötspel
28.6 - ].7 1981, dokumentation
Kursledore dans och dokumentation: Juno Boberg
Kursledare låtspel
: Magnus Bäckström
Danskursen är uppdelad i en grundkurs och en fortsattningskurs.
Deltagarna i iöhpekkwsen bör kunna spela fiol något.
Studiepenning (dogstudiesWd) kan erhöllas genom
Vuxenutbi Idningsndmnden i respektive län.
Upplysningar och anmälan: Siljambygdem Sommarfolk högskola, C/O Anders Grusell, Linvägen 48, 178 00
Ekerö. Tel.0756-304 36, eller Hantverkets Folkhögskola,
793 00 Leksand. Tel.0247-135 40.
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Metallarbetaren

Gustaf Eriksson

Henry Sjöberg

Det ar vår avsikt att göm ett specialnummer av
SBrmiandskten om denne fantastiske sörmlänning.
Gustaf Eriksson fCSddes den 28 september 1820 i
Hamds s:n, Åkers hd och dog den 2 februari 1894.
Den har gången tänkte vi enbart ge Er några smakprov på Gustaf Erikssons satt att berutta om gamla
seder och bruk . I sina uppteckningar angav han
relativt noggmnt från vilken tidsperiod traditionerna
iakttagits, Lex. "vanlig fortfarande på 1830-talet".
Hans uppteckningar inlämnades under Ören 1861-1879
i första hand till Södermanlands fornminnesförening i
StrUngnds. Detta material förvams numem på Dialektoch Folkminnesarkivet i Uppsala.
Det första exemplet ar en variant på Domaredansen
av G. E. klassificerad som pantlek.
Domaredansen.
Ungdomen sluter sig i ring och anföraren ställer sig
inuti ringen med ett ljus i handen. Anföraren gifver
tecken och ringen börjar dansa omkring honom under
det han sjunger:
SÖ vela vi begynne en domoredans
Och domaren (Jr sjalf inne
"Alla som i leken gÖr
Bör ha ett redligt sinne"
(Alla som i domaredonsen gå
Dems hjärtan skall le och brinna)
Alla så säger di hö hå hå I
Somliga säger di så så så I
Å ha"du sofvi hos kärestan i natt
Då skulle du åt ljuset le å le I
Nu stadnar ringen innan han fullt sjungit slut och vid
orden le O le, sätter han ljuset framför ansigtet på
någon och under hvarjehanda lekande åtbörder och
egendomlig röst söker få personen att skratta. Den
som skrattar får ge pant och så äro de som kunna hålla
sig då alltid det lekande i framställningen har en viss
värkan. SÖ kontinuems till de flesta om icke alla
gifvit pant. Detta ar en höfvisk, human och munter lek.
Allmun i Åkers härad.

Här kommer en ovanlig danslek som kanske vore
någonting för folkdanslagen.
Dansa på Sudden.
Bland alla de omöjliga, kmpliga och okhnpliga
upptog som förr öfvodes under julhdgen och hynnerhet medan julhdmen kg inne och såsom i beröring med denna var dfven ett att dansa på sudden.
Det till gick så att man hopvirade en halmring
eller matta sö beqvämlig att en person kunde sitta
därpå. Denne lades på golfvet och en person satte
sig därpå. SÖ tog en annan armstark stark dansör
eller dansös denna i händerna och började en dans,

hvars rörelser naturligtvis var beroende af sväng"
kraften utöfvad af den stående. Var halmviskan
hårdt bunden så löpte den lätt, men gjorde man
henne på spe lös för någon man ville gyckla med
så förnöttes den snart och det började svida i skinnet.
Ej dansade gärna någon på sudd mera än en gång.
Leken ar öfvad i Lanna socken och CSfverensstdmmer
i det nogoste med nationalkaraktären hos denna
sockens befolkning.
Endast i LOnno sn.
Så en variant på " Lek från Vårdinge".
Resa till Premium.
Gossarna uppstdlas i en md och flickorm i en rad,
sö mycket $ki|ida att en person kan ledigt gå emellan
linierna. Om nu gossarna stå stilla så gå flickorna
fmm för dem i Flanque, helt omvänd (variemnde)
och sjunga därvid:
Vi ska resa till premium
Till premium ha"vi vari
Där skall vi handla de rosor och de blader
De rosor och de silkesband
som vi skall gen vår fästeman
De rosor och de blader.
- - " - (paus)
Medan vi vandra
så klappa vi hvamndm
DÖ sammanträffa åter gossar och flickor med kyssande
såsom vid klappandet, och dö detta försiggått värkligt
eller skenbart sö uppstdla de sig igen och 1Urja sin gång
som förut under sången:
Vi ska"resa till premium
O. S. V.

+ m ~
Medan vi vandm
sö lyfta vi hvamndm,
och nu lyfte de hvamndm såsom de förut klappat
och kysst hvamndm, såsom handslag, nigningar,
armkrokar eller dylikt SÖ kunna de därmed fortkm. Då nu flickorna utfört alla grepp i sin
ställning så byta gossarna Ut sig mot flickornas
roll då dessa stå stilla och sången och rörelser
bli lika med undantag af epiteternas ombyte som
könsförändringen fordrar. Man kan i oändlighet
fortfom med denna lek med de många växlande
f'ömndringar som stå till buds.
Detta är en starkt mordiskt drogande och sympatisemnde lek könen emellan, och genom de vexlände rörelserna så hafva de tilKalle att närma
sig eller undfly hvamndra, och kunna de som öga
en skarpare omdC$mesfC$rmåga ärfam mera uti en
lek än på längre tid uti det pmktiska hvardagsIifvet, om man vill nämligen mena kärlig dmgning och förening .
Ja lekarna hafva ock sitt värde I
Ärila och Dunkers socknar.
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ena vändande sig till höger, den andra till verister samt
går utefter hela linien till dess bakersta anda, hvarest
de förena sig som förut. Hela linien kommer nu snart i
Slå i Bordet
ordning till taktmUssig rörelse, och fmmåtskridande, och
U ng d o m e n eller de lekande pam sig och mllo sig i
par efter par fmmgå och slö i bordet på samma viS.
flanklinie fmmf¢$r ett bord dock något därifrån. Nu
Leken fortgår mekaniskt lika och slutar aldrig N$rr0m mon
kommenderas sång eller musik (i polkett-takt) och det
tröttnar eller ledsnar därvid.
närmast stående paret framgå till bordet och slå däri med Några ord till denno lek aro icke kända,
bödo händer, båda två, hvorefter de skilja sig åt; den
Öfvos annv något i Ärila m.
Slutligen ytterligare en danslek.

Mandolin No hl647, al
poIcrjd lönn, H slrjnRor,
mckan66kj mulvar. Längd
N cm

Pm #,!b(j pr 6l

REDAKTÖREN HAR ORDET :
Har kommer äntligen den utlovade artikeln om "Spel-Arvid".
Till vår gladje kon vi hälsa en ny medarbetare välkommen, So1-Britt Sundvall från Nyköping.
Som framgår på onnan plats i tidningen har vi planer på att låta ett kommande nummer handla
om metallarbetaren Gustaf Eriksson frön Åker. UtSver detta planerar vi artiklar Om bl .a.
kamrer Nils August Lundgren och Pontus Schwalbe, Vi har för avsikt att fortsOttQ med spelmonsponrdtten men vilka vi kommer att presentera vill vi inte meddela just nu .
Vi tror dock att vi även 1981 har möjligheter att bjuda er en lOsvdrd tidning. Om Du har en
god vän som Du gärna vill gkjdjo - rekommendera SÖRMLANDSLÄTEN.
Henry Sjöberg
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En trevlig

dag

hos Spel-Arvid

i Trosa

SO1-Britt Sunclvall

En dag i höstas åkte jag till Trosa R5r att halsa på Arvid.
Han ar mig en mycket kar vän, och jag tröttnar aldrig
på att lyssna till hans berUttelser frön förr i tiden och
musiken omkring honom. Jag ska här återge en del av
det vi pmtade Om den dagen och det mesta ar Arvids
egna ord. Arvid (jr så känd bland oss folkdansare och
spelmän att en presentation egentligen Ur onödig, men
jag vill OndO gärna återge nögot Om hans person.

mig. Var det en visa som hade en oförskämd text, då tog
hon upp förklädet och höll det framför ansiktet så att jag
inte skulle se hur hon sög Ut när hon sjöng de där grova
och opassande orden.

Arvid föddes pO Svärta Gård 1908 där hans föräldrar var
statare. Familjen flyttade senare till Tystberga och därefter har han även bott i Bettna och Nyköping. När hon
var tolv år fick han sin första fiol. Helst hade han önskat
sig ett dragspel, men fadern köpte honom en fiol. Efter
ett par års filande på egen hand började han ta lektioner
och lOm sig noter. Snart blev det en dansorkester, till
att börja med en grupp som hette Arvids Kvartett. Detta
var omkring 1930. Sedan blev det större band, bl.o. det
populäm Swings Kapell som spelade dommusik på dansbanorna - mest schlogers och gammaldans. Men intresset
för folkmusik tog 6verhanden och 1950 blev Arvid riksspelman i StOde. )952 var Arvid med om att bilda
NykClpingshw Spelmamgille. 1975 fick han Nyköpings
Kommuns Kdturstipendium och 1980 Trosas Fo|kdan$gi||e$
stom silvermeddj. Under de senaste Ören har utmOrkelserna duggat tätt. Det har sagts många berömmande ord
om hans satt att hantera fiolen och hans komponemnde.
Han hor saken gjort nögm hundm låtar och ormngemt
ca fymhundm. Nyköpingshus Spehnansgille har nyligen
spelat in en LP, som beräknas komma Ut under vintern,
med ett urval ur Spel-Arvids låtar.
Vi satt och pmtade omkring nögm av Arvids Iåtor och
ett par som han lOrt sig från andm spelmän. Arvid berättade om sin barndom och hur han ofta besbkte sin farmor, som han också lärde sig denna brudmarsch ov.
Arvid berättar:
Hon bodde i Hagstugan i Lästringe i utkanten av Sillesskog. Hennes make och hon hade haft ett torp under
Gardesta som hette Lillvik. När hon blev gammal fick
hon sitta pO undantag och fick lite hjälp från Gärdesta.
Jag minns att hon aldrig hade haft nögm pengar. Då
jag var i tioårsöldern fick hon sin första pension, två
kronor i månaden, och det var hon väldigt glad över.
Så småningom ökade pensionen till tio kronor och hon
kände sig nästan rik. Jag var ofta hos henne. På vinden
hade hon en massa skolböcker och andm saker, för hon
hade haft fosterbarn Från barnhuset i Stockholm. Det var
nämligen SÖ att pO den tiden Skulk ovälkomna bom frön
de besuttna gömmas undan. Hon hade tagit hand om två
barn, en pojke och en flicka, och de hode fått en hel
del böcker. Jag satt pO vinden och löste så fön jag kom
åt, Min farmor var vUldigt liten till växten och hon fick
arbeta mycket hån, sö gott som hela dygnet, när hon
var yngre. När hon blev trött sö satte hon ihop två
stolar och la sig pO stolarna och sov i tio minuter, en
kvart och sen jobbade hon igen. Ibland sjöng hon för

Omkring 1925 kom jag i kontakt med Bergström. Han vor
väldigt intresserad av mig när han hörde att jag också
spelade fiol, Ofta när jag var på väg hem från arbetet
stod han utanför och väntade pO mig. Då måste jag hem
till honom för han hade kommit på en gammal bit. Jag
var inte Särskih intresserad av folkmusik just då. Man
spelade mest dansmusik och slagdangor, det tyckte jag
var mycket roligare, men jag lände mig också en hel del
av honom, Han var mycket rolig och hade Fin humor.
Hon spelade bl .a. en gi3kpolska. Han kunde inte spela
flageolettoner, för han hade ringfingret skadat. SÖ när
han spelade denna polska så gol han i stallet. Det såg
väldigt $koiigt ut för han hade långt vitt skägg, och
när han gjorde sig i ordning för att gola blev det ett runt
hål i skägget. Han spelade för Gustaf V i MalmkClping
en gång, bl.a. den har Gökpolskan, och dö gol han
också. Efteråt tackade kungen de gamla spelmännen och
sa till Bergström:
- Det dtjr gjorde du bro.
- Ja, men ers majestät, jal'ar liksom lite skrtWliger i
halsen (han kunde inte gala riktigt som hon brukade
göra).
Kungen vände sig dö till uppvaktningen och sa:
- Skrövliger, vad dr det för något?
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1952 var första gången jag deltog i Hembygdsdagarna i
Vilhelmina. Det var en upplevelse att komma dit, det
var sö annorlunda mot vad jag var von vid har nerifrån.
Det var väldigt trevligt och man kände sig välkommen
bland spelmännen. Det var ett sextiotal spelmän som deltog, men bam två frön Södermanland. H8jdpunkten på
festligheterna dr ett hembygdsbrdlop som Hembygdsföreningen bekostar. Till detta bröllop spelade vi, och
ledare var Jon Erik Öst. Jag kände honom sedan en
längre tid, och han tyckte det var trevligt att det kom
folk så löngt nerifrån Sverige. Vi blev betraktade lite
som utknningar, så de tog det lite försiktigt med oss.
En av pojkarna däruppe minns jag saxkilt val, Fritz
Nystedt, en väldigt duktig spelman. Han bodde utanför
Lycksele och reste senare till Amerika.
Han sa inte "du" till mig, jag var nämligen lite äldre.
Så råkade han saga "du" en gång. Han bad dö om ursäkt och sa: "ja, har står jag och duar ner er". Jag
försökte förklam för honom att har nere var det inte
några ceremonier utan man sa "du".
Jag har många minnen från Vilhelmina, och många
vänner hor jag fått,

SJUSKÄVARLAPPEN
Arvid berUttade för mig att hans fru Gudrun dansade
den som barn. Detta var omkring 1920. Flickorm
dansade i ring. De kröp ihop och drog upp kjolens
bakvöd mellan benen och hoppade runt som när man
hoppar kröka. Ringen var inåtvänd och dansades först
or ena hållet och sedan åt andra hållet. Sludigen
vände de ringen så att den blev utåtvänd och ringen
drogs ihop sö an de stötte ihop med bakarna mot varandra. Den dansades bland barnen, ofta på skolgörden,
och även på bröllop. Det låg inget allvar bakom dansen
utan allt var på skoj . Arvid suger sig ha hört att dansen
har ett samband med fårklippning.

Arvid på vdg till Nyköpingshus tillsammans med
sin far och fru Gudrun, tidigt 60-tal.
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Gånglåt i 5:e månaden, den har vi inte spelat så mycket.
Jag skrev den dö det gick mot sommar i maj månad.

"nn" j'f ! "g L' ttff US Gåir

; "

i"' :F ' 1!9 U ij,'jj Ej ilj Lj'j g '

y' g G É jg n ,= f= £åg
g"' 'A 3 Ij73 A = -jZjjijW
i"' Gr Fil, Nr!q åw L' éé
46"Gtjjj Lµgj'ij2-,,

M9==

'"!)'"f jg njem rZEÉ'y
'% ',?
Cj iF
"" ,:'
I' :';;
m jMi'
_rNn' 'l l'|1
l,§'":1 = Am'j "'tm

i"" = = 3' -- _-""
M" m=su " "'
>\¶J
·
i

'

,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,

"E.

-

X "=

G

0
t

'

3vG ': ,k
H8nglih No 7416, al
4ock MIpIM, med 2 nycklar,
Höjd Bj '3 cm, Amedkamkl.
Pm 0,40 pr Bl.

_N99~, no

U¢

" l
6

éf,m

i7&

=
l

n

13

På resa i Österrike med Folkdanslaget på Nyköpingshus
1962. En liten flört med två österrikiska flickor.
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PoLska på Ostkuö ten
komP. A. K.
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Vi här i Trosa bor ju på Ostkusten. Den har inte heller
spelats så mycket.

Copy'ight Arvid KarlsSon
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Copyright Arvid Karlsson

Den dr gammal den här. Den dr åtminstone från 1950,
men jag har inte skrivit ner den förrän 1976. På Sjösa"
vägen utanför Nyköping finns det en mycket lång backe
som kallas tre backar lång, och det har jag kallat polskan
för. Det dr en av de första jag har skrivit.

l
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Det var ett fasligt regnande 1976, Det hörs i första
reprisen. Den gör i moll, och jag tycker man känner
att det ar dåligt väder, men så i tredje reprisen börjar
solen titta fmm, och dö gör den 5ver i dur,

Än,,,,.n,,.n.,,.,,a.,,.,.,&.n,ö,d,.,..,.
intresserade:

"POLKAN, sådan den dansas i salongerna."

Fak,hnilutgövo efter origindutgövan från )844
med efterskrift av Henry Sjöberg.

POLKAN
SÅDAN DEN DANSAS l SALONGERNA

32 sidor.

ISBN 91-7612-001-5
Pris: 20 kronor.
Boken kan bemllas genom Arkivet för Folklig Dans,
C/O Dansmuseet, Labomtonegatan 10, 1)5 27 Stockholm.
Tel. 08-60 28 26.
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Kort handledning i
DET SÖRMLÄNDSKA

TUNGOMÅLETS GRAMMATIK

med Övningsuppgifter
Bernt Olsson

Foto Nordiska Museet

Om genus
Svenskan har fym genus, står det i gmmmatikböckerna.
Ord som betecknar varelser, saker och ting kan ersättas
med
pronomina "han", "hon" , "den" eller "det" . Att
Författaren har medelst föreliggande arbete velat resa
människor antingen dr maskulina eller feminina dr ett
ett - ehuru ofdlkomligt - äreminne över de människor
välkänt faktum, som tilldragit sig stort intresse. Vi säger
som utan att sväva på målet kunnat späcka sitt tal med
"han" eller "hon" om människor och en del andra varelser.
uttryck som "ansjuger", "rÖnte" och "jolpäro" och har
Om de materiella tingen säger vi i stallet "den" (reale)
dymedelst tillika ansett sig bidraga till tackandet av en
eller "det" (neutrum). l vissa andra språk kan det hända
länge saknad brist å populära fmmstälkingor beträffande
att mon talar också Om andm företeelser an levande varsörmländsk grammatik. Med de felaktigheter som videlser som om de vore maskulina (manliga) eller feminina
låder fmmsMlningen ber jag om läsarens benägna över(kvinnliga). På detta satt har det också varit i svenskan;
seende, enar de ej tillkommit med avsikt. Jag vill rikta
alla ting har omtalats som manliga, kvinnliga eller neuett varmt tack till min hustru, för att hon ej stått vid min
tmla . Numera skriver och säger vi emellertid vanligen
sida och st6rt mig under arbetet samt vill sktligen också
inte "klockan - hon" eller "stolen - han", utan vi anmed tacksamhet och uppskattning rikta uppmärksamheten
vänder "den" om båda sakerna .
mot signaturen Emanuel, som förr sk rev historier på vingåkersmål i Katrineholmskuriren. De ha berett mig mycket l dialekter kan vi dock finna det gamla systemet. Fortnöje och torde väl vara värda förnyad publicering - eller famnde finner man också att många människor har ganska
hur, Katrineholmskuriren?
säker känsla för "grammatiskt genus". De hör, att man
kan säga "han" om en vagn men inte om en vägg och att
lnnesktande mig i den undseende Idsarem ynnest och
man kan saga "hon" om en hand men inte om en fot. Låt
benägna hågkomst
oss ta någm exempel från vårt eget sC$rmkndska tungomål
F6rfatta ren
(hämtade från vingåkersomrödet):
Förord

19

obestämd form

bestämd form

3.

Hon feck mO sej l! ärtmjöhpannkaka åt skogen, men
ho va så hårder, så när han skulle svdlja nerha,
fÉék han ta spjärn må ryggen mot gärsgårn. Da"geck
väger PÖ?! (garsgåm), när han waljde.

MASKULINUM
Ental
en
min, din
ingen
nån

l

väg
vante
da(g)
kväll
~

vägen
vanten
dan
kvällen

)da(ga)r
'Qägar
vantar

väga
vänta
daga
kvällo

4.

j

_kvällar

(=vägarna)
( "va nta ma)
('dagarna)
(=kvdllarna)

FEMININUM
Ental
e
mi, di
inga
nåm

l

,kldnning
°mössa
vägg
känga

mössa
('mössan)
vagga
(=väggen)
känga
("kängan)
klOnninga

l

fmösser
'känger
vägge'
,klänninger

mössera
väggera (väggo)
köngera (kängo)
klänningem

/1år
jSkåP
Yok
öra

få,.
skåpe
take
öm

NEUTRUM
Ental
·tt
mitt, ditt
inget
nåt

l

Flertal

l.

j

"får
skåp
tak
grön

fåm
skåpa
raka
Brono

(=fåren)
(=skåpen)
(maka)

e (inga, nära) mössa en (ingen, nån) väst

Har du inga mössa ?
Na, ja har inte ,n.åm mössa. Ja glC5mde"na.
Har du ingen vU'T"
"
Na, ja "har inte nån väst. Ja gkSmde"n.
(Han har alltså glömt ude "si mössa" och _"sin väst" .)
2.

e lita flicka, en liten gubbe

Mi flicka d lita å min gubbe a också liten.
AÄi tröja a för Tita, men min rock a för sÅr.
_
Det ar viktigt att fastslö, att man inte kan saga exempelvis
"e timme" eller "e kväl1°', eftersom orden ar maskulina.
Säger man "en björk" och "en tall" dr det rikssvenska
och inte sörmländska. På detta tungomål bör det heta
"e björk" och "e tall" . Orden dr feminina. Dialekter
ar inte något lökprat hur som helst utan följer vissa bestämda språkregler och stör i det här fallet med genus
kvar på ett wsprunghgare stadium än riksspråket. Realgenus (den"genus) är ett sentida påfund.

Det finns fortfarande fördomar gentemot dialekter, även
om de numem inte brukar ta sig lika grovt onstödiga
former som när en talpedagog annonsemde att "dialekter
och talfel bortarbetas". Men man kan finna sorgliga
exempel på att folk skäms över sin dialekt eller på att
man uppfattar dialekten som en förvanskning av riksspråket. Dialekten dr ett riktigt språk med sina bestämda
regler och kan talas rätt eller fel. l det följande har jag
sökt förklara nögra typiska företeelser i sörmlänåkan.
Tjocka "l" brukar inte anses fint. Företeelsen är emellertid gammal. Man föreslog på 1600-talet att tjocka I borde
stavas med "hl" t .ex . i "stoh I" och "boh 1'° (bord) . De
används ocksö efter bestämda regler. Ord som "alg",
"mjölk", "flyta" och "vråla" har tjockt l men aldrig
nögonsin ord som "full", "hölla", "sylt" eller "siutQ".

b

flera
inga
nöm

5.

Strödda iakttagclser jämte apologi.

Flertal
flem
inga
nära

e snok, e vägg - en klabb, en laqg
Ho flata lek över snoka må plattlaggen. Då knosa
han te"na må e.n veklab"b. Di trätte å7pa, så da
eka imilla vdggem (vagg9)·

Flertal
flera
inga
nära

e pannkaka (ho, 'ha), en gä'sgård (han, °en, °n)

en bonne, en dräng, en da, en kväll men e vägg
Bonn å dränge.n dog hö hela daga ("dagarna), men
på GUalla (=k"välarna) satt di ijdmter sNgvOgga
(_vdggen) å vylCi.
"
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l exempelvis ordet "kolmilo" dr det första I:et tjockt det
andm inte.
Å-ljud, som (vanligen) stavas med o får en dragning åt
ö i sCSrmkndska. Man får väl tycka vad man vill om det,
men det sker regelmässigt det också. Dialekten behåller
olltså en skillnad mellan orden "kål" och "kol" inte bara
i stavningen utan också i uttalet. Kålsoppa uttdas med
å och är ätbar. KOlsopp finns dessbättre inte - om inte
kålen ar mycket vidbränd.
"Honom", "henne" och "det" uttrycks med 1e)n, "na,
1e)t: Jag såg"na. Jag hörde på°n. Ät opp"et.
Detta smidiga ti||vagagång$$att beror inte på slarvigt
uttal, utan vi har här att göra med rester av fornnordisk
ordböjning. ("han" och "hona" var ackusativformer.
"honom" dr från början dativformen av "hann" .)
Ordet "falle" (eller bara le) kan mkstdnkas vara ett förvanskat "väl". SÖ är det emellertid inte. Det kommer
istället av det förr gängse "fulla", som senare felaktigt
förfinats till "väl",
"Danna(r)" med betydelsen "där" har en urgammal Utpekande och förtydligande ändelse ho . På klandska
säger man "farna", vilket CJr precis samma ord.

l ,m/uue1 kort .d'a ligga. sa käringen. trilla
omkull.

"Tocke" (sådant) har likaså fornnordiskt ursprung.
"Vart" och "vurti" kommer av det numem högtidliga
nordiska "varda", medan "bli" (blev, blivit) Or inlånat
från tyskan.

Efterskrift.

Tidigare har dialekterna motarbetats, och i skolan har
man i all valmening sökt förmå eleverna att tala "vårdat" ,
Uttryck som "e klocka" och "klocka - ho" beror, som ovan Därigenom har man Försämrat den jordmån ur vilken ett
visats, pO att man i dialekten behållit känslan för ordens folkligt och demokratiskt riksspråk skulle ha spirat upp.
Rikssvemkan år nu i stalla socioh skiktad i onödigt
urspnmgliga genus.
hög grad. Det har blivit en latinsk -fronsk-engelsk
l sörmlänåkan som i andra dialekter skiljer man på "di"
pyttipanna, osmältbar FÖr stora befolkningsgrupper.
och "dom " . Formen "di" anses numera vanligen som ful
l moderna läroböcker talar mon dock inte längre illa om
men tyder på bättre utvecklat språksinne än när man andialekterna,
utan behandlar dem med överseende välvänder "dom" både som subjekt och objekt. "Dom dmde
vilja
som
intressanta
rester av en primitiv kultur. Man
dom" kan man saga nuförtiden. Det dr fult det!
får tala dialekt, sägs det vdvilligt, men det varnas
Exemplen hade kunnat möngfaldigas, om jag kommit på
vanligen för risken att tala så att andra inte Förstör.
fler.
Sådana varningar brukar inte åtfölja ord som pkusibel,
nivellering, petitess, integration, fiction, stereoreciever,
fuktmilk och colognedeodorantspray med refill.

Ueljgifter.
l . a) Bestäm substantivem genus i följande sång:
Do satt en_¥bbe uti e vrå
Han hade stom grå vQntär
Då kom da en liten sE)eiman in
Å gubben Opp te å dansa
Å gubben dansa
Å skagge vicka
Å hor du fått någe i di ficka
SÖ ge mej må!
Du får1e da!
b) Vad betyder "-le" ?

2.

Sök förklaring till följande ord och uttryck:
maghove, smÖl, buding, åvising, hCSrker,
amjuger, öpplessen, kuckla, lagga å, orm ve,
ivarard.

Men - a la bonheur - vi bör kanske skippa alltför lågfrekventa och aparta provinsialismer och acceptera en
mer internationell, anglicemd, aktuell vokabulär som
mera relevant i vör tid. För att citem den ovannämnda
signaturen Emonuel: "Fint ska dej vara. .. sa bonn som
skar Dröna å drängen. "
Bernt Olsson
P . S .

Om Du drar Dig till minnes egendomliga uttryck,
som Du hört eller har andra påpekanden angående
det sC$rmlundska språket - skriv till denna tidnings
redaktion. D . S .
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