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FÖRORD 

En gärd av tacksamhet riktas till många för tillkomsten av denna monografi. Utan de 
informanter som välvilligt ställt upp i mina undersökningar, vissa av dem tyvärr inte 
längre i livet, hade den inte kommit till. Eftersom den röda jorden biter sig fast - la 
tierra colorada pega - återfinns här ett femtiotal svenskättlingar i Misiones som 
välvilligt låtit sig intervjuas vid mina återbesök 1988, 1991, 1997 och 1999, möjlig
gjorda genom bidrag från Magnus Bergvalls stiftelse, Högskolan i Örebro och 
Svenska institutet, Helge Ax:son Johnsons minnesfond och FRN, i nu nämnd ord
ning. I Misiones har jag alltid mottagits med mycken mänsklig värme och gästfrihet 
och känt mig som en kär gäst. Våra möten har präglats av återseendets glädje. Vi har 
haft mycket att prata om och att fullfölja frågeformuläret kunde ibland ta en hel for
eller eftermiddag i anspråk. Frida Wik de Bravo är värd ett speciellt tack för sin 
assistans vid hembesöken i den svenska kolonin. 

Att få tillfälle att fördjupa mig i min hembygds dialekter har varit en önskan allt
sedan min grundutbildning i Uppsala på 1960-talet. Att den drömmen kunnat för
verkligas har jag Humanistiska fakulteten att tacka för som stött projektet Dialekter i 
förändring ur den rörliga resursen alltsedan 1996. 

Informanterna i Bjurholm är inte lika många som Misiones-informanterna, men 
deras dialektintresse, välvilja och gästfrihet har också öppnat dörrar som inbjuder till 
förnyade kontakter och utfrågningar. Till Inger och Eskil Johansson och Hans-Bertil 
Johansson som gett mig värdefulla upplysningar och varit kontaktpersoner, men 
också hjälpt mig över tröskeln till vissa intervjuer, vill jag rikta min tacksamhet. 

Efter datainsamlandet har jag erfarit skrivandets glädje, en nåd att stilla bedja om, 
i det tvååriga arbetet med denna skrift, som är en syntes av min forskning under hela 
1990-talet. Jag vill tacka Kulturgräns norr, dess projektledare och huvudredaktör 
Lars-Erik Edlund för att ha inkluderat mig som medarbetare och låtit skriften ingå i 
serien Kulturens frontlinjer. Hans aldrig sinande entusiasm, inspirationsförmåga och 
konstruktiva ändringsförslag har betytt mycket under arbetets gång. Vissa kapitel 
har under arbetets gång satts under lupp vid det högre seminariet i nordiska språk, 
vilket inneburit läsinsatser av mina kollegor och konstruktiv kritik. Ett stort tack till 
er alla. 

En klippa vid redigeringen har Anna Greggas varit, datorkunnig och snabb som 
hon är. Vidare har Heidi Hansson, Institutionen för moderna språk, kommit med 
synpunkter på min engelska och förslag till förbättringar. Rdo Ricardo Veira och 
Lucas Veira Sand, Buenos Aires, har översatt den engelska resumén till spanska. Ett 
varmt tack även till er. 

Sist vill jag tacka Sven Arne Flodell, min färdkamrat i livet, som ställt upp som 
medintervjuare och inspiratör. 

Umeå den 18 april 2002 

Gunvor Flodell 



ABSTRACT 

"Things seem to decline..." - Language, ethnicity and identity illustrated by mate
rial from a former Swedish colony in Misiones, Argentina and dialect material from 
Bjurholm, Sweden 

Nowadays there is a universal tendency towards convergence and simplification in 
several official European languages, the existence of non-codified languages is 
threatened and dialectal varieties are subject to levelling. If minority languages and 
intralinguistic varieties are to survive, this depends to a great extent on the identity 
of the individual speaker and the values and attitudes attached to his/her variety and 
speech behaviour. Besides, it is also due to the size of the language group, sharing 
the same values, and its cultural activities, forming part of its tradition. For that 
reason I have selected material from two threatened speech communities: one from a 
former Swedish colony in Misiones, Argentina, the other from Bjurholm, a small 
dialect-speaking community in the interior of Västerbotten, Sweden, in order to 
study the mechanisms causing the preservation or loss of the linguistic varieties as 
well as the cultural boundaries. 

This study consists of three parts and is divided into eleven chapters. The first 
part consists of chapter 1-4. Initially concepts of ethnicity, identity and culture are 
discussed in the light of different sciences, i.e. social anthropology (Barth 1969; 
Hylland Eriksen 1998), ethnology, the sociology of language (Fishman 1989) and 
sociolinguistics (Edwards 1985). In the following chapter emigrant material (narra
tives, letters, local history) forms part of the historical dimension: from the cultural 
contacts of individuals arriving in Brazil to the later Swedish settlement in Misiones, 
where it is appropriate to talk about an ethnic group, its collective history and 
Swedishness. In chapter 3 the continuity of the cultural heritage is illustrated by 
onomastic material (personal names) from three generations of Swedish descen
dants. Chapter 4 is a report of investigations carried out in the 1990's. In 1999, the 
Swedish language had been maintained among 20 of the 32 informants of Swedish 
descent, each one representing one family network. 

Their identity is hyphenated: they are all Argentine but of Swedish descent, and 
constitute an ethnic group. 24 of them had grown up with Swedish as their first lan
guage. Language attitudes had become more positive since 1988, when a similar 
investigation took place. Lately a new denomination has appeared: Los Nordicos, 
and it is discussed whether it is ethnic or not. 

Part two consists of chapter 5-10 and is the result of the project Dialects in 
change. The principal questions in this pilot study concern dialect boundaries: are 
they still maintained or subject to levelling? Which dialectal items are used as 
boundary markers and which are substituted by standard forms? A dialect boundary 
implies that dialects are still used in fairly genuine forms and that a local norm is 
prevailing, which seems to be the case in Bjurholm. Via three types of data, includ
ing inquiries, two tests: on dialectal vocabulary (50 lexical items) and translation of 
twelve standard sentences into dialect versions, besides type recordings of authentic 



speech, the author has tried to describe the local norm, based on individual micro 
data. In chapter 9 criteria for dialect variables used in quantitative studies are dis
cussed. Based on this material there is evidence for dialect boundaries towards 
Lappland as well as towards the neighbour parish of Vindeln (former Degerfors). 
This material has to be extended to serve as a base for general conclusions and 
methods must be refined for further investigations. This will be possible, as the old 
dialects are still in use among the two oldest generations of adults. If they are to be 
used in the future depends on the younger generation (25-^4-0 years). 

In the final chapter data from the bilingual Swedish speakers in Misiones and the 
dialect speakers of Bjurholm are summarized, discussed and compared. For linguis
tic survival three key concepts are important: contact, prestige and identification, 
which can be related to ethnicity on a group level and identity on an individual level. 
There are striking similarities between them. In both cases there are boundaries 
between "us" and "them", but these are more subtle in an intralinguistic perspective. 
Both categories are using spoken varieties in a transitional stage, as Misiones 
Swedish soon will be extinct and the genuine Bjurholm dialect subject to levelling. 
Both varieties are also informal and diglossie in function, although codes are not 
always strictly kept apart. While the use of Misiones Swedish is reduced to the fam
ily sphere, the Bjurholm dialect can be extended to a wider range of domains. The 
great difference seems to concern the history of the varieties and the size of the 
group of speakers: the Bjurholm dialect can be traced back to at least 1750, maybe 
even to dialect splitting in the medieval time, while Misiones Swedish has been used 
for about 100 years by three generations of speakers, nowadays reduced to a number 
of approximately 150 persons. 





"De verkar te å gå bakåt" 
- Språk, etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och 

dialektmaterial 

Språk och samhällsgemenskap betingar 
varandra ömsesidigt. 
(K.-H. Dahlstedt, Om dialektsplittringens 
orsaker, 1987:52) 

INTRODUKTION 

Gränser mellan "vi" och "dom" har dragits sedan urminnes tider, mellan stammar, 
folk och nationer, mellan stadsbor och landsbygdsbor och mellan gruppbildningar av 
olika slag i våra samhällen, alltifrån sandlådan till vuxenlivets olika domäner. I alla 
tider och på olika nivåer har dessa gränsdragningar av social natur fatt språkliga 
konsekvenser: i form av dialekter, av vilka vissa upphöjts till språk, av mer eller 
mindre erkända gruppspråk eller sociolekter och på individnivå av idiolekter. Emot 
dessa divergenstendenser har det emellertid också funnits motkrafter, t. ex. politiska 
standardiseringssträvanden i statens namn, i form av naturhinder som satt stopp för 
ett språkdrags utbredning samt av det mänskliga behovet av att kommunicera inte 
bara med närstående utan också över gränserna, till en början muntligt, senare såväl 
muntligt som skriftligt. 

I våra dagar har denna utveckling snarare övergått till konvergenstendenser: lik
artade förenklingssträvanden uppenbarar sig i en rad europeiska språk, icke kodifie
rade mindre språk går mot språkdöd och dialekterna undergår utjämning i riktning 
mot standardspråk. Samtidigt sköljer mainstream-kulturens vågor över oss med olika 
effekt, beroende på hur vi, medvetet eller omedvetet, värnar om den egna särarten 
och anammar moderniteter utan att fotfästet rubbas. Språkligt sett är det ytterst en 
identitetsfråga, om de inomspråkliga varieteterna eller minoritetsspråken kommer att 
överleva. Därför känns det angeläget att utifrån ett avgränsat material, hämtat från 
två vitt skilda hotade språkmiljöer såsom en f.d. svenskkoloni i Misiones, Argentina 
och en dialekttalande bygd i södra Västerbottens inland studera de underliggande 
mekanismer som styr språk- respektive dialektbevarandet men också orsakar dess 
tillbakagång. 

Föreliggande studie har en sociolingvistisk ansats som syftar till att se på vilket 
sätt de i etnicitetsbegreppet ingående faktorerna samverkar, med särskild hänsyn till 
språkbevarande eller språkbyte hos olika grupper svensktalande, dels i ett fjärran 
exilsammanhang, dels på hemmaplan med fokus på bruket av dialekt i lokalmiljön. 

15 



Av speciellt intresse är de kulturella gränsdragningarna, vad som i realiteten ligger 
bakom "vi" i motsats till "dom" och hur dessa språk- och kulturgränser upprätthålls 
med språkliga och/eller andra medel. 

Underlaget är huvudsakligen talspråksmaterial och består av nyligen gjorda en
käter, intervjuer och inspelat tal, dels hämtat från svenskättlingar i en sydamerikansk 
f.d. svenskkoloni i Misiones, Argentina, dels insamlat bland dialekttalande i Sveriges 
minsta kommun Bjurholm, Västerbotten. För den förra delen har jag dessutom an
vänt mig av såväl tryckt emigranthistoriskt material som handskrivet i form av manu
skript och brevsamlingar samt för den speciella personnamnsstudien av excerpter 
från Misiones-församlingens (Parroquia Luterana Olaus Petri) kyrkbok. Grundmate
rialet för dialektdelen härrör huvudsakligen från en undersökning, delvis redovisad i 
rapportserien för forskningsprogrammet Kulturgräns norr (se Eriksson, L. & Flodeli, 
G. Mål i norr, Kulturens frontlinjer 11, 1998). Den har utökats med bl.a. en do-
mänundersökning och bandinspelade intervjuer. 

Studien som består av tre delar, omfattar elva kapitel och avslutas med en 
summering av etnicitetsfaktorerna och en jämförelse och sammanfattande diskussion 
av tvåspråkighet och bidialektism. Inledningsvis behandlas etnicitet och identitet 
inom kulturbegreppet. Huvuddelen av emigrantmaterialet behandlar den svenska 
etniska gruppen i en historisk dimension, belyst utifrån emigrantberättelser och lokal 
historieskrivning samt kontinuiteten i kulturarvet med hjälp av namnmaterial. 
Därefter förflyttar vi oss till 1990-talet och resultatet av två undersökningar bland 
svenskättlingarna. I den andra delen redovisas sedan dialektundersökningarna som i 
slutkapitlet knyts ihop i form av en jämförelse mellan tvåspråkigheten i Misiones och 
bidialektismen i Västerbottens inland samt övriga relevanta etnicitetsfaktorer. 

Del II i denna studie har tillkommit inom projektet Dialekter i förändring, finan
sierat av Humanistiska fakultetens rörliga resurs. Det har jag valt att lägga i nära 
kontakt med och i anslutning till det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet 
Kulturgräns norr, där jag kommit att samverka med forskare från en rad andra disci
pliner såsom etnologi, historia och religionsvetenskap. (För en projektbeskrivning, se 
Edlund 1999.) Därför har det också fallit sig naturligt att anknyta till den migrations-
etnicitet i form av svenskhet som jag funnit och studerat i Misiones alltsedan 1960-
talet. 

Inom Kulturgräns norr är basbegreppet gräns. Kulturgränser kan dela upp det 
geografiska rummet i sega strukturer med djup förankring men också i innovations-
krafter som förmått utradera en kulturgräns men lämnat en annan oanfrätt. Aktörerna 
i denna gränsdragning är alltid människor av kött och blod och interaktion en nöd
vändighet, vare sig det handlar om misionessvenskar eller dialekttalare i lokalmiljö. 
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DELI 

1. ETNICITET OCH IDENTITET 

1.1 ETNICITET, IDENTITET OCH ETNISK IDENTITET 

Etnicitet är enligt Nationalencyklopedin (NE:638) "den kvalitet som karakteriserar 
en etnisk grupp", ett koncept som ursprungligen använts inom socialvetenskaperna, 
särskilt antropologin sedan 1970-talet (t.ex. Barth 1969, Cohen 1974, Hylland Erik-
sen 1998). Termen förekommer tidigast i Oxford English Dictionary 1972. Märkligt 
nog finns ordet inte upptaget i nutida ordböcker såsom Svensk Ordbok (1986) eller 
NE:s ordbok (NEO 1995). Grundordet är grek. éthnos 'folk', 'nation' och adjektivet 
etnisk definieras som "det som karaktäriserar en folkgrupp: härstamning, egenart, 
kultur, ofta med betoning på folkseder" (Svanberg & Runblom (1988) 1990:74). 
Etnicitet är alltså ett socialt fenomen som rör socio-kulturella enheter och "har med 
klassificering av människor och grupprelationer att göra" (Hylland Eriksen 
1998:12). Den varierar i form, omfattning och intensitet och är beroende av histo
riska, sociala och psykologiska faktorer, vilket gör den till ett dynamiskt begrepp i 
jämförelse med stam, folkslag eller nation som är mera statiska. Sålunda avser ras 
enligt socialantropologerna endast en klassificering, medan etnicitet rör gruppidenti
fikation. Termen etnicitet har kommit att bli speciellt användbar i multietniska sam
manhang, där de kulturella identifikationernas föränderlighet accentueras. Därmed 
har mer välkända begrepp som assimilation och ackulturation blivit mer marginella. 

För etniciteten kan det finnas såväl subjektiva som objektiva definitioner, avse
ende egen och tillskriven grupptillhörighet. Etniska symboler lärs in genom uppfost
ran, alltså som en del av socialisationen. De markerar både gemensamma normer och 
etniska gränser för vad som är vedertaget för den aktuella gruppen. En intressant 
fråga blir vad som händer om de bryts? 

Etnicitet kan också tillskrivas en grupp av det omgivande samhället, ofta med en 
nedvärderande attityd. Det är viktigt att skilja mellan etniska grupper (med "vi"-
känsla) och etniska kategorier som fatt en gemensam etikett utan att därför hysa 
samhörighet. Vidare kan etniciteten vara symbolisk och inte särskilt djupt rotad som 
t.ex. hos svensk-amerikaner efter 4-5 generationer. Hur den ser ut för en grupp av 
svenskättlingar i tredje generationen i Sydamerika är ett av syftena med denna studie 
(se kap. 4). 

Etnicitetsforskarna brukar hävda att vi s.a.s. föds in i tre primära identiteter, näm
ligen kön, släkt och folkgrupp, från vilka vi givetvis kan ta avsteg senare i livet och 
därför inte är helt givna. I allmänhet har den etniska tillvaron sina naturliga repli
punkter i familjen, släkten och det sociala nätverket, den kontext som samtidigt ge
nererar språkinlärning och språkanvändning alltifrån tidiga barnaår (jfr Arnstberg 
1989:227ff.). 

Med ny etnicitet har det uppstått en splittring i "gammal etnicitet" versus symbo
lisk sådan, vilka i sin tur är relaterade till historicitets- och etnicitetsbegreppen. Den 
är av särskilt intresse i denna framställning. Vidare kan etniciteten vara medveten i 

17 



motsats till oreflekterad, när den senare t.ex. inte förmår bevara språket under trycket 
från en dominerande kultur (Hyltenstam & Stroud 1991:99). 

Basbegreppet för alla former av kollektiv etnicitet utgörs dock alltid av identitet 
på individnivå. Detta begrepp (av lat. idem 'densamma', 'jag är jag') är mångfacette
rat och rymmer i sig många bottnar. Att fånga det lär vara som att jaga en elefant. 
Det handlar under alla omständigheter om hemmahörande, såväl på ett personligt, 
individuellt plan som på ett kollektivt, gruppmässigt. Att något är identiskt med 
något annat betyder ett 1:1-förhållande och den betydelsen har vi (enligt NEO) haft i 
svenskan sedan 1642. I mänskliga sammanhang brukar ett kriterium vara likhet och 
gemenskap, ett annat särskildhet och avgränsning eller integritet (i svenskan sedan 
1858 enligt NEO; se Jacobsson-Widding 1983) och de kan förefalla motstridiga. 
Ytterligare ett kriterium med referens till en inre, personlig identitet (self identity) 
har anförts av den amerikanske psykologen Erik H. Erikson (1980), nämligen konti
nuitet, dvs. identitet över tid, något som rör en individs inre identitet (eng. selfsame-
ness). Frågor som "är jag densamma som för tio år sedan eller om tio år?" brukar 
hänföras dit liksom sådana som rör hemmahörighet, traditioner samt historiska och 
sociala sammanhang. 

I motsats till den inre talar vi också om en yttre identitet, dvs. den identitet som en 
person eller en grupp far sig tillskriven av andra (jfr etnicitet ovan). Här är det fråga 
om roller och förväntningar från andra, men också ofta om klichéer, fördomar och 
stereotypier. Den yttre identiteten kan tyckas vara en sak för sig, men den lär påverka 
människors upplevelser av vilka de verkligen är. Sådana här rollförväntningar brukar 
internaliseras hos individen, dvs. man blir den som omgivningen förväntar sig att 
man är. Vi strävar alltså efter en samstämmighet mellan vår egen självbild och and
ras. 

I ett sammanhang där vi är hemmahörande kan vi å andra sidan tala om en kollek
tiv, social identitet, som i sin tur är sammansatt av personliga identiteter eller del-
identiteter. Samma avgränsningar som gäller för individen är nu aktuella för gruppen 
(jfr etnicitet ovan), t.ex. om den vill bli betraktad som enhetlig eller upplever sig som 
hotad. Detta gäller speciellt minoriteter som brukar räkna religion, språk och en egen 
livsstil som sina främsta tillgångar (Arnstberg 1989:221). 

Av speciellt intresse är våra dagars multipla identiteter, speciellt för två- eller 
flerspråkighet (jfr Allardt & Starck 1981) och de konsekvenser de medför för den 
personliga identiteten och den språkliga kompartmentaliseringen (jfr Fishman 
1989:672). I vår vardag agerar vi i olika roller och den uppdelningen innebär i fler
språkig miljö en funktionell koppling till olika språk, inomspråkligt till olika språk
arter, alltifrån offentligt till privat på skalan neutralt standardspråk - genuin dialekt 
(jfr Dahlstedt 1978). Den uppdelningen behöver dock inte vara strikt utan kan i 
praktiken innehålla såväl blandspråks- som kodglidningsfenomen (se t.ex. Haugen 
1953, Hasselmo 1974, Flodell 1986, Edlund 1994, Flodell 1998). 

När blir då etniciteten viktig för individen? Den är som regel ett resultat av soci
ala kontakter, aldrig av isolering, och uppstår där kulturella skillnader har en bety
delse, där det blir meningsfullt att skilja mellan "vi" och dom". För att etnisk identi
tet skall fa personlig betydelse bör den tillföra individen något värdefullt, t.ex. 
make/maka, utkomst, vänner, religion men också personlig värdighet och kontinuitet 
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med det förflutna, såsom Hylland Eriksen (1998:45f.) visat. Den gäller dock ej när 
den blir påtvingad utifrån av dominerande grupper. Däremot blir yttre hot och tryck 
utifrån, t. ex. av förändringar i form av industrialisering och migration betydelsefull 
för den etniska identiteten och upprätthållandet av de etniska gränserna kring en 
stabil historisk kärna av etnisk tillhörighet, en kulturtrohet, där också religionen kan 
spela roll (Hylland Eriksen 1998:89).Tolkningar av det förflutna är viktig för alla 
etniska identiteter. Men etniska identiteter kan också vara relativa, flexibla och för
handlingsbara i ett föränderligt samhälle. Detta gäller ofta inom migrationsetniciteten 
att flera etniska identiteter är möjliga hos en och samma individ, och speciellt vanligt 
hos invandrares barn och barnbarn, som vi ska se. 

1.2 ETNICITET OCH KULTUR 

Eftersom språket enligt min mening intar en central plats i kulturbegreppet finns det 
anledning att granska antropologernas syn på relationen mellan etnicitet och kultur. 
Utgångspunkten är Fredrik Barths klassiska introduktion till Ethnic Groups and 
Boundaries (1969), vilken granskades 1993 vid ett symposium i Amsterdam (se 
Vermeulen & Govers eds, The Anthropology of Ethnicity: Beyond Ethnic Groups 
and Boundaries, 1994), varvid det konstaterades att Barths tre huvudprinciper fortfa
rande ansågs äga giltighet, nämligen: 1) att etnicitet är en form av social organisa
tion, ett sätt att organisera kulturskillnader, vilket i sin tur implicerar 2) att fokuse-
ringspunkterna för antropologiska undersökningar blir den etniska gräns som definie
rar gruppen snarare än kulturinnehållet som den avgränsar samt 3) att det särdraget 
hos den etniska gruppen består i att man själv tillskriver sig medlemskap, liksom att 
omvärlden gör detsamma. Men man ville dessutom infoga etnicitet i studiet av kol
lektivt och individuellt medvetande, varvid Barths gränsmetafor ansågs användbar 
men i behov av att kompletteras med en släktskapsmetafor, innehållande en genealo-
gisk dimension (jfr Roosens nedan). Med Barth har de antropologiska metoderna 
svängt från ett statiskt till ett interaktioneilt angreppssätt, vilket också borde ha en 
kulturell och inte minst språklig motsvarighet, eftersom mänsklig kommunikation 
innebär interagerande. 

Anmärkningsvärt för Barth är att etnicitet eller etnisk identitet endast är en aspekt 
av en social organisation, inte en kulturell. Följaktligen separeras etniciteten från 
kulturen som negligeras, vilket Hylland Eriksen (1998) förtjänstfullt påpekat. Kul
turhistoria kan t.ex. kasta ljus över etnicitetens ursprung (Hylland Eriksen 1998:121) 
och språk är inte bara en etnisk gränsmarkör utan "ett viktigt inslag i människors 
kulturella kompetens" (ibid. 1998:172). Det kulturella innehållet kan emellertid ha 
varierande social betydelse. 

På 1990-talet verkar dock pendeln ha svängt och antropologerna har frågat sig 
vad som egentligen skiljer etnisk från social identitet. En del forskare hävdar att det 
rör sig om grupper som delar samma normativa beteendemönster (t.ex. Cohen 1974) 
eller samma kultur (Hylland Eriksen 1998), andra beaktar en ideologi om gemensamt 
ursprung eller historia (jfr Roosens nedan; äv. Fishman 1989), något som Barth alltså 
inte fäste uppmärksamhet vid. Den senares emfas på egen och tillskriven tillhörighet 
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har lett till att somliga har betraktat vilken yttring som helst mellan "vi" och "dom" 
som etnisk. Förvisso kan gränser skapa identiteter, men inte nödvändigtvis etniska 
sådana. Att etniska identiteter inte är medfödda eller naturligt givna utan konstrue
rade har vidare ifrågasatts av såväl Roosens (se nedan) som språksociologen Joshua 
Fishman (1989). 

Relationen etnicitet-kultur kan ses på tre sätt: 1) etnicitet syftar på medvetenheten 
om en etnisk kultur 2) på bruket eller yttringen av denna kultur, samtidigt som den är 
en del av densamma samt 3) på en grupp människors subjektiva, symboliska bruk av 
vilken kulturaspekt som helst för att skilja den från andra grupper. Om gränser be
traktas interaktioneilt kan de också ses som gränser för vad som medvetet (eller 
omedvetet) skiljer, vilket kan graderas i t.ex. hög/låg medvetenhet beroende på olika 
individuella erfarenheter. I alla sammanhang tenderar kulturskillnader att markeras. 
De interetniska relationerna är tämligen stabila, eftersom människor betraktar kultur
skillnaderna som givna och knappast reflekterar över dem. Däremot kan människors 
uppfattningar om vad etnisk gemenskap är variera. Här finns oftast kognitiva system 
inbyggda vilka kan relateras till ideologi och historia. Exempel på detta kommer vi 
att få se längre fram i intervjumaterial, insamlat 1997 bland misionessvenskar och 
-tyskar (se avsnitt 4.4). 

Barth inskränker inte etnicitet till moderna förhållanden eller till specifika histo
riska perioder utan ser numera på kultur som en process, ett kontinuum som rymmer 
mångfald som organiserats på olika sätt. Andra forskningsinriktningar länkar etnici
tet till nationalism och statsbildning eller till förhöjd medvetenhet om kulturskillna
der, vilka kan uppmuntras eller motarbetas av staten som aktör. Etnicitet kan visser
ligen ses som en underavdelning till nationalism, men en nationell identitet utvecklas 
inte ur en etnisk utan skapar bara ramar som genererar den, vilket kan vara värt att 
notera. 

I den ovannämnda symposierapporten diskuterar Eugeen Roosens migrations-
etniciteten som är av speciellt intresse för denna framställning. Han behandlar länken 
mellan gränskonceptet (eng. boundary) och den etniska gruppen samt förhållandet 
mellan gräns och etnisk identitet som analysinstrument. Han anser det vara otill
räckligt med eget eller andras tillskrivande av kulturella särdrag för etnisk identitet, 
utan vad som gör en etnisk grupp specifik är den genealogiska dimensionen avse
ende ursprunget, vilket medger släktskaps- eller familjemetaforer. Den gör en socio-
kulturell gräns till en etnisk sådan. Gränskonstruktioner enbart konstituerar inte 
identitet; de kan bara uttrycka en redan existerande etnisk identitet i en tidsdimen
sion. Etnisk identitet som ett analysinstrument skulle inom Barths teoriram endast 
kunna betyda 'ett antal kulturella särdrag som tillskrivs någon', något som Roosens 
(1994:84) finner tämligen redundant. Han anammar psykologins identitetsdefinition 
som något 'bestående över tid' och anser att etnisk identitet bäst skulle kunna defini
eras som 'en känsla av tillhörighet och kontinuitet som ett resultat av ett auto-/ och 
heterotillskrivande av en grupptillhörighet som både hävdar ett gemensamt ursprung 
och gemensam kulturell tradition'. Han anser det användbart att intervjua en mål
grupp om hur den gör etniska avgränsningar. Detta har jag försökt mig på bland 
misionessvenskarna i 1999 års undersökning som vi ska se i kapitel 4. 
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När blir då ett "vi" etniskt i förhållande till "dom"? frågar sig Roosens och besva
rar frågan dunkelt med att det redan är etniskt inifrån. För dikotomin behövs endast 
ett diffust "dom" eller "dom andra". I varje identifikation som leder till etnisk identi
tet förutsätts det nämligen en minimal representation av individer som står utanför. 
Dessa "dom" behöver dock inte vara konkreta, utan kan vara fiktiva, symboliska 
föreställningar. 

Folkliga genealogier och föreställningar om ett f} ärran förflutet är också kon
struktioner, där historiska element och myter används selektivt, precis som vid 
gränskonstruktioner. Det är tillräckligt med minimala referenser till utomstående för 
att hålla gruppkänslan levande. Inte ens interaktion med någon annan grupp är nöd
vändig, anser han. Etnisk identitet har andra källor än etniska gränser och de är obe
roende av varandra, slår Roosens fast. Han finner också att den genealogiska dimen
sionen av etnisk grupptillhörighet förefaller vara mer stabil, kontextoberoende och 
relevant än kulturskillnader i allmänhet. Självdefinitionen görs med hjälp av ur
sprungskriteriet. Vad som finns innanför gränsen, vad man är och vad man äger som 
en specifik social kategori kan inte reduceras till en produkt av gränsformation. Roo
sens slår därmed fast att etnisk identitet inte är något enkelt socio-psykologiskt re
sultat av, eller innehåll i, en etnisk gräns. 

Immigranter tenderar att hålla ihop, även om de systematiskt skingrats av myn
digheterna, när de kom till sitt nya land. Så var fallet i USA (se t.ex. Portes & Rum-
baut 1990) och delvis för de svenska emigranter som kom till Brasilien 1890-91 
eller 1909-11, liksom för nutida immigration till Sverige. Immigranterna bildar 
nätverk och grannskap i sin nya omgivning (jfr t.ex. Rinkeby). Ofta utvecklas en 
idealiserad bild av ursprungslandet och första generationens immigranter lever kvar 
med de värderingar och traditioner som rådde vid utvandringstillfallet. Därför kan ett 
återbesök bli en besvikelse. Hur det förhåller sig med svenskättlingarna kommer vi 
att se i föreliggande studie (se kap. 4). 

Huruvida de är aktiva och medvetna medlemmar eller bara säger sig höra hemma 
i den etniska gruppen har de ett ursprung i en region eller ett samhälle. Därom vittnar 
t.ex. de svenska landskapsföreningarna i USA (se Nordahl 1999) och öknamnen på 
en del svenskar i Brasilien, senare i Misiones: Skåning-Nilsson, Kalmar-Andersson, 
Ölands-Olle, Värmlands-Nisse, Dal-Olle, Norsk-Nisse, Pite-Kalle och Lule-Nisse. 
För "landets folk" blev deras officiella, kollektiva identitet "los Suecos ", oavsett om 
de behållit svenskt medborgarskap eller bytt till mottagarlandets (brasilianskt eller 
argentinskt), i likhet med många andra europeiska invandrargrupper. 

Vad händer sedan med immigranternas barn? För mottagarlandets folk betraktas 
de också som immigranter eller immigrantungdomar, även om de råkat födas i det 
nya landet, vilket är fallet i Sverige idag. I sig kan de uppvisa olika grader av integ
ration och på så sätt kan olika etnicitetsmönster existera sida vid sida inom den egna 
gruppen i samma stad eller region. Från det nutida Belgien rapporterar Roosens 
åtminstone fyra olika förhållningssätt bland spanska invandrarungdomar i Antwer
pen: helt spanskorienterade, bikulturella, kulturellt ambivalenta och konfliktfyllda 
samt helt belgiskorienterade. Socialt umgicks de dock i alla läger. Därmed sätter jag 
punkt för denna resumé av antropologisk teoribildning för att behandla språksocio
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logins syn på etnicitet och övergå till att granska de särdrag som brukar känneteckna 
etniska grupper. 

1.3 ETNICITET INOM SPRÅKSOCIOLOGIN 

Språksociologins namnkunnige Joshua Fishman har i Language & Ethnicity in Mi
nority Sociolinguistic Perspective från 1989 också uppehållit sig åtskilligt vid etni-
citeten, speciellt hos minoriteter, inte minst av den anledningen att han själv är jude. 
Etniciteten anser han vara en del av kollektivets högsta/djupaste holistiska symbo
lism som man bör studeras med en deskriptiv/analyserande metod. Den ser han, i 
likhet med antropologerna, som en aspekt av ett kollektivs självinsikt, parad med 
utomståendes erkännande (1989:24). En adekvat fråga blir då hur man ser på sin 
egen respektive andras etnicitet. Detta utesluter inte en tidsdimension och förändring, 
varför det också kan vara befogat att tala om tidigare och nyare etnicitet (1989:29). 

Viktigt att notera är att Fishman betraktar etnicitet som ett variabelt begrepp i en 
stegrande skala, innehållande självinsikt (eng. self-recognition), identitet {identity) 
och medvetenhet (<consciousness), vi lka bör kontrasteras mot andras. Speciellt med
vetenheten varierar (1989:52), något som också antropologerna påpekat (jfr ovan). 

Enligt Fishman består etniciteten av en kärna (eng. central chord), ett ursprung 
(paternity) i form av nedärvt släktskap med tillhörande band, där skillnaderna ofta 
blir emotionellt laddade (jfr Roosens genealogiska dimension ovan). Andra ur
sprungsaspekter är fysiska drag, temperament, språk och t.o.m. beteende (behavi
our), vilket torde innefatta seder och bruk (jfr behaviorem hos Oksaar 1979). I likhet 
med psykologerna (se 1.1) betonar också Fishman kontinuiteten. Adjektivet etnisk 
innebär för honom att vara, att agera och att veta (eng. being, doing, knowing 
1989:16), inte olikt de centrala frågorna i Sandra Wallmans antropologiska under
sökning 1986 i en multietnisk engelsk stad: vem gör vad med vem, och i vilket syfte 
(Hylland Eriksen 1998:166f.). Fishmans centrala etnicitetsfrågor är i stället: vilka är 
vi, varifrån kommer vi och vad är det speciella med oss? (1989:11). De kan nämli
gen besvaras olika vid skilda tillfällen av samma försöksperson, något som vi har 
möjlighet att få bekräftat i enkätmaterialet för denna studie (se kap. 4). 

Även om Fishman ibland anklagas för att i sin objektivistiska syn alltför mycket 
betona det nedärvda och därmed etnicitetens ursprung och inte ta hänsyn till de sub-
jektivistiska synsätten om en delad vi-känsla eller gränsdragningar vi-dom (se t. ex. 
Appel & Muysken 1987:13), är dock språket för honom den viktigaste etnicitets-
symbolen. Det som brukar betraktas som subjektivistiskt hänför Fishman till feno
menologi. 

Språket som en nödvändig förutsättning för att upprätthålla etnisk identitet, men 
inte nödvändigtvis som gruppmarkör, har också hävdats av John Edwards, som anser 
att sociolingvistikens viktigaste uppgift är identitetsfrågornas utformning, presenta
tion och upprätthållande (1985:3). Definitionen av etnicitet som "en känsla av 
gruppidentitet emanerande från verkliga eller upplevda allmänna band som språk, ras 
eller religion" anser han vara för allmän och otillräcklig och inbjuder till fler frågor 
än svar (1985:6). Det viktigaste är tillhörighetskänslan: 
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Ethnic identity is allegiance to a group - large or small, socially dominant or sub
ordinate - with which one has ancestral links. There is no necessity for a con
tinuation, over generations, of the same socialisation or cultural patterns, but some 
sense of group boundary must persist. This can be sustained by shared objective 
characteristics (language, religion, etc.), or by more subjective contributions to a 
sense of 'groupness', or by some combination of both. Symbolic or subjective 
attachment must relate, at however distant a remove, to an observably real past. 
(1985:10) 

Edwards berör även den nya etniciteten med dess symboliska anslutning till "tomma 
symboler". 

Den variabla etniciteten kan också kopplas ihop med sociala nätverksstudier, vil
ket den tidigare nämnda Sandra Wallman (1986) gjort. Inom sociolingvistiken är det 
en välkänd metod som förtjänstfullt praktiserats av makarna Lesley och James Mil
roy i deras Belfaststudier (Milroy, L. 1987; Milroy, J. 1992). Såväl Wallman som 
James Milroy arbetar med öppna/heterogena nätverk versus slutna/homogena och 
därmed traditionsbevarande nätverk, vilket kan vara värt att notera i detta samman
hang, där språk- och dialektbevarande står i fokus. 

Här faller det sig naturligt att också anknyta till begreppet talgemenskap och vilka 
kriterier som bör användas för att ringa in en sådan. Enligt Fishman (1972) utgörs 
t.ex. kriteriet för gemensamt ursprung (jfr under punkt 1 i avsnittet 1.4 nedan) också 
av att personen i fråga har talat ett visst språk eller en viss dialekt som sitt 
förstaspråk, vilket förefaller användbart i de sammanhang som aktualiseras i denna 
studie. Enligt Hudson (1980) används begreppet allmänt inom sociolingvistiken för 
en gemenskap där språket intar en central plats. Han går igenom en rad definitioner 
alltifrån Leonard Bloomfields enkla (1933:42), som kräver att människor interagerar 
språkligt, till William Labovs (1972b: 120), som refererar till samstämmiga normer 
och speciella språkliga variationsmönster. Valet av definition är givetvis avhängigt 
det sammanhang i vilket termen talgemenskap används. Eftersom vi rör oss i språk
bevarande- och/eller språkbytessammanhang måste tillägg göras för sådana personer 
som har ofullständig språkbehärskning, s.k. semi-talare (jfr Dorian 1982), vilka ändå 
kan uppfatta sig själva och bli uppfattade av andra som fullvärdiga medlemmar av 
talgemenskapen. 

1.4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION. ETNISKA MARKÖRER 

I de föregående avsnitten har begreppet etnicitet presenterats utifrån flera forsk
ningsgrenars synvinklar, bl.a. socialantropologi, etnologi, språksociologi och socio-
lingvistik. Av vikt för den fortsatta framställningen står inte enbart gränserna utan 
snarare det kulturinnehåll som dessa gränser omsluter. Emellertid är kulturskillnader 
inte avgörande för etnicitet utan grupperna måste ha kontakt med varandra och anse 
att den andra är kulturellt annorlunda. Dessa kulturkontakter kan rimligtvis inte ute
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sluta interaktion. Hur dessa kulturmöten kan gestalta sig behandlas på individnivå i 
kapitel 2. 

Eftersom språket enligt min mening intar en central plats i kulturbegreppet kom
mer denna framställning huvudsakligen att vila på språksociologisk och socioling-
vistisk grund - på makronivå avseende grupper och etnicitet, på mikronivå rörande 
individer, deras identitet och språkanvändning, belyst utifrån material från två, vitt 
skilda sociala kontexter. 

Kriterierna för etnicitet kan skifta, men etniska grupper utmärks som regel av en 
gemensam kultur, omfattande religion, språk och sedvänjor (Hylland Eriksen 
1998:47), vilket enligt Fishman kan sammanfattas i de centrala frågorna vilka är vi, 
varifrån kommer vi och vad är det speciella med oss? Eftersom etniciteten är ett 
variabelt begrepp kan frågorna besvaras olika vid olika tillfällen. Hur det förhåller 
sig hos en grupp svenskättlingar kommer vi att se i kapitel 4, där deras etniska av-
gränsningar avhandlas. Förhistorien och kulturmötena presenteras inledningsvis i 
kapitel 2 och integrationsprocessen blir belyst utifrån namnmaterial i kapitel 3. 

Det förefaller fruktbart för den fortsatta framställningen att punktvis sammanfatta 
de s.k. etnicitetsmarkörerna och kriterierna för dem för att senare granska deras 
tillämplighet, på misionessvenskarna i kapitel 4 och på dialekttalare på lokal nivå i 
det avslutande kapitel 11. 

Bland etnicitetsmarkörerna brukar man skilja mellan objektiva och subjektiva kri
terier, såsom framgår av nedanstående sammanställning (enligt Bergman & Swedin 
1986:31, refererad i Hyltenstam & Stroud 1991:23): 

Objektiva 
1) Gemensamt ursprung (även omfattande ras och hudfärg), motsvarande antropolo

gernas historiska och genealogiska dimension (jfr avsnitt 1.2) 
2) Territorialitet (med etnicitet inom ett avgränsat geografiskt område), vilket inte 

längre är så aktuellt, t.ex. i urbaniserade miljöer men äger giltighet i flerspråkiga 
stater som Schweiz, Belgien och Finland eller Sâpmi i Norge, Sverige, Finland 
och Ryssland, tillika bland misionessvenskarna. 

3) Gemensam kultur och kulturella markörer som t.ex. seder och traditioner 
4) Gemensam religion eller trosbekännelse 
5) Gemensamt språk (modersmål), även inkluderande namngivning och icke-verbalt 

språk 
6) Gruppens sammanhållning liksom lojalitet och chauvinism 
7) Gemensamma normer för familjebildning och familjestruktur 
8) En exklusiv ekonomisk bas 
9) Endogami (giftermål inom den etniska gruppen) 

Subjektiva 
10) Viljeyttring fordras för medlemskap eller samhörighet 
11) Utomståendes kategorisering av individen (och därmed gruppen) 

Av dessa kriterier verifieras en gemensam historia och en gemensam kultur samt 
manifestationer genom språk, religion, klädsel, musik och mat av Orvar Löfgren 
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(Ehn, Frykman & Löfgren 1993:13). Han frågar sig särskilt hur de nationella före
ställningarna är organiserade i tid och rum. 

I den fortsatta framställningen kommer jag inte att behandla alla dessa kriterier 
utan lägga huvudvikten vid dem som har relevans för traditionsbevarandet, speciellt 
för det språkliga som nr 1, 3, 4, 5, 6 och 9 samt nr 10 och 11 utifrån det nyligen 
insamlade materialet. 

I det följande kapitlet kommer såväl kulturbevarande som mötet med en ny kultur 
att belysas med hjälp av emigranternas egna berättelser och de lokala historieskri
varnas aspekter. 
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2. KULTURBEVARANDE - DEN HISTORISKA DIMENSIONEN 

"Allting hade hos dem blivit vilande. 
Deras svenskhet var oanfrätt. Ehuru i 
djungeln språkade de obehindrat 
svenskan... " 
(Per Olov Enquist, Kartritarna s.100) 

Hur kommer det sig att vi år 2000 finner svenskättlingar i hjärtat av Sydamerika, i 
den argentinska provins som sticker in mellan Paraguay och Sydbrasilien och som 
bär namnet Misionesl Här har funnits svenska bosättningar sedan det förra sekel
skiftet och sedermera en svensk koloni, vars grundare ursprungligen tillhört Brasi
lienemigrationerna 1890-91 och 1909-11. Det är alltså fråga om migrationsetnicitet 
och kontinuitet i ett mer än hundraårigt perspektiv, av språk- och traditionsbevarande 
i åtminstone tre generationer men också om en integrationsprocess i en ny kultur
miljö. Här kommerjag emellertid inte att redogöra för den yttre, emigranthistoriska 
ramen utan far hänvisa till de framställningar som är gjorda i Sven Arne Flodeils 
Tierra Nueva (1974), speciellt avseende religion, seder och bruk, i Gunvor Flodelis 
Misiones-svenska (1986), med särskild tonvikt på språkbevarande och språkpåver
kan samt i Göran Friborgs Brasiliensvenskarna (1988), som är en lekmannahistorisk, 
demografisk redogörelse över vad som hände vissa familjer som blev kvar i Brasi
lien. En skildring av emigrantöden och Misiones-kolonin på 1940-talet ger Prins 
Wilhelm i Röda Jordens Svenskar (1948) liksom Axel Paulin i Svenska öden i Syd
amerika (1951). 

2.1 MLSIONES-SVENSKARNAS KOLLEKTIVA BAKGRUNDSHISTORIA 

"Det var det stora minnet som alla ännu 
språkade om. " 
(Per Olov Enquist, Kartritarna s. 101) 

Varje koloni med självaktning skriver sin egen historia och därvid utgör Misiones-
kolonin inget undantag. Intill dags dato har två publikationer utkommit i tryck på 
spanska, nämligen den svenskättade advokaten Lloyd J. Wickström med Del Yerbal 
Viejo a Obera (Los suecos en Misiones, 1989) och kolonisten Evald Guillermo Ols
son med Suecos en la selva (1991). Men också argentinaren Enrique Gualdoni Vigo 
utgav med stöd från kommunen staden Obéras historia i Resena Historica de Oberå 
(1987), där svenskarna erkänns som pionjärer. Några av dem stod faddrar, när staden 
Obera grundades 1928 på de jordlotter som tidigare tillhört svenskarna i kolonin 
Yerbal Viejo, varför stadsdelarna burit svenska namn såsom Villa Erasmie, Villa 
Falk, Villa Fredriksson, Villa Kindgren, Villa Stenberg, Villa Torneus och Villa Vik. 

27 



fr 

.PERU 

I Un» 

\ BRASILIEN 
ì ' 

BOLIVIA 

wmw* fo&^Msl» ttt 1884 feUåiét (tardi*««*) i toh* «i Argeatiaa, 
rtate», »Ut» om l<rtet*i ioit m» Pg «i =ch £*&«**? samt dem M8ôdsr« «rre». 14,?45 Iat. (1910), k*araf «**kr. 1,000 «wopfcr. 
Smtm Mm *i M «IM*» \fmm «»M£ Ir to-
mxm mà »ta &W*> *** **" ila* g arftarkark» m ite a «kH^a»irte| §r stsa ***** 3«tfhn]c«t ir «Ètài i 

{»»*, tebak, «ferrar, rts» *«iok,a*l« 
Binar, tataaar, asaaas). S'iJa « das,  vid Parlai ,  u ?p**h 19 .5 ha 8,000 mt .  
— OtarMai «a fatiar «» M a! é at fi »«J ia 
100,000 la*, tofcxld* laaèsfcap» i Imltet i***1*» 
pi 18Û&4&îet *al*ie ft» 304al srbffft;« ( »«««-ni Mkt aågrm ImJMà wm M  ̂|L a. 
db i CM«*» teligli* Tapay*, CsigM» S&ata 
Ama mmi å» i M, feeìifma. )f̂  Santa àaa, A jwsiei*«» € wm$m* »• ô* */£ »: 
tm m smwk-tm* MW L «*•f m 

^Brasilia ^ 

V / 
!) 

_mo+ \ s v— 
GUAY (• Guarita V ' 

om_ 
BuaoosAfc^s 

^Basista ietti 
: :ÌÌÌÉÌÌêk^Prminsen 

ARGEMmA 

tina; 29 800 km2, 300000 lair. U 992X M., 
M ligftr me&âa Merna ParaM och 

É^^^^H^HHMÌÌINIJMPÌÌ^ •• ringt» år j*»ta jordbruk* 4# viktigaste ni-
lingarniL Ito&oœiskt betydelsefull är ock
så tiirisimn, «HM! IGUAÇÂ&BM rui»«r-
na efkr mm teista 
mål. M. har atti a&mi* «ft«r d# på 1800* och 
1700-talen grundad« Jê itmia^onenra,, I 
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Bild 1. Minnesstenarna i Villa Svea. I förgrunden 1 OO-årsminnets, rest 1991, i 
bakgrunden 5 O-årsminnets från 1941. 
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Den 24 maj 1991 firades 1 OO-årsminnet av svensk utvandring till Sydamerika i Villa 
Svea, den ort belägen ca 3 km utanför Obera som koloniserades av en handfull 
svenskar redan 1913 och som alltsedan 1915 varit svenskarnas naturliga samlings
plats. Här restes ett monument med en nordisk och en indiansk ansiktsprofil, sam
manbundna i form av tio veck (= årtionden), symboliserande rasblandningen och 
integrationen. Överst pryds det av en glänsande sten, som syftar på Obera (eg. gua
rani overä) 'något som lyser', enligt dialektologen Amable (1975:43) namnet på en 
urskogsglänta, där ljuset faller in. Men detta var inte första gången man firade minnet 
av utvandringen. Det hade man gjort också 50 år tidigare den 24 maj 1941 och rest 
en "kummelsten", förfärdigad av stenhuggaren och emigranten August Hagelin från 
Stockholm (se Olsson 1991:61). I dess sockel infogades ett dokument i en blytub (sp. 
pergamino) med följande text: "El 24 de may o de 1941, cuando el rey de Suecia era 
Gustavo V; el Dr. Roberto Ortiz, Presidente de la Argentina y el Dr. Luis Romana, 
Gobernador del Territorio de Misiones, colonos suecos levantaron esta piedra para 
recordar la primera emigración al Brasil del ano 1891. De esos primeros emigran
tes existen todavîa entre nosotros représentantes de las siguientes familias: Abra-
hamsson, Bergquist, Björklund, Danielsson, Fredriksson, Hagberg, Hansson, Hen
riksson, Hagelin, Holm, Hultgren, Jakobsson, Jansson, Jonsson, Johansson, Karls
son, Kratz, Källsten, Larsson, Lindström, Lindquist, Lundkvist, Lundin, Nilsson, 
Olsson, Persson, Pettersson, Pettersen, Roos, Sandberg, Samuelsson, Skyttberg, 
Söderquist, Vik, Villing y Zetterlund. " (Olsson 1991:60. I svensk översättning lyder 
dokumenttexten: Den 24 maj 1941, när Sveriges konung var Gustaf V, Argentinas 
president Dr Roberto Ortiz och territoriet Misiones' guvernör Dr Luis Romana reste 
svenska kolonister denna sten för att hugfästa minnet av den första emigrationen till 
Brasilien år 1891. Av dessa första emigranter finns fortfarande bland oss represen
tanter för följande familjer:... min övers.) 

Var det verkligen den första utvandringen till Brasilien och varför firade man just 
den 24 maj 1891? För dessa människor var det naturligtvis en adekvat beteckning, 
men emigranthistorikerna har påvisat att en tidigare, föga uppmärksammad grupput
vandring ägt rum redan 1868-73 till Brasiliens näst sydligaste delstat Santa Catarina 
(se t.ex. Prins Wilhelm 1948:93f.; Friborg 1988), men den har inte avsatt några spår 
i Misiones, varför också jag lämnar den åt sitt öde. Den således historiskt andra ut
vandringen kulminerade 1890-91, men hade föregåtts av emigration under hela 
1880-talet och omfattade totalt ca 2500 personer, vilka emigrerade från Stockholm, 
Sundsvall eller Sydsverige men med födelseorter runt om i landet. 

Det rörde sig alltså om olika resor, också för de emigranter som nämnts i ovanstå
ende dokument. Detta har svenskättlingarna i Gen. 2 varit medvetna om (se t.ex. 
ULMA: Arg 7 VN, f. 1911, avsnitt 2.2.4), medan Gen. 3 inte har någon större kän
nedom om sakförhållandena (se enkätsvar 1999 i kap. 4). Vissa familjer hade lämnat 
Sverige redan 1889 (Lundin), andra 1890 (Andersson, Hagelin, Jansson, Kratz, 
Willing) och under 1891 gick åtminstone fyra resor: i april (Danielsson, Karlsson, 
Jansson, Zetterlund), den 24 maj (Andersson, Jonsson, Johansson, Källsten, Larsson, 
Lindström, Lundkvist, Olsson, Pettersson, Pettersen, Roos, Sandberg, Samuelsson, 
Wik), i juni (Bergquist) och i augusti-september (Abrahamsson, Björklund, Nilsson, 
Persson, Söderquist). Man har troligen enats just om majdatumet, eftersom det om
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fattade majoriteten. I den kontingenten återfinner vi också de ledande namnen i den 
tidiga kolonisationshistorien: Källsten, Lindström och Pettersson (jfr Gualdoni Vigo 
1987:19). Observeras bör att efternamnen Andersson, Nilsson, Olsson och Pettersson 
kunde bäras av flera, olika familjer, utvandrade vid olika tidpunkter, varför behov av 
särskiljande i form av öknamn aktualiserades (jfr ovan 1.2). 

Bild 2. Utvandrargenerationen vid minnesakten 1941. Till vänster om stenen står 
"Dal-Olles gumma" som höll tal (se avsnitt 2.2.3.2), till höger (i hatt) församlings-
sköterskan Sigrid Bjurström Holmström. 

För de s.k. norrbottensutvandrarna från den tredje emigrationsvågen 1909-11 blev 
mötet med de nya förhållandena i Sydbrasilien så negativa att en bön om återresa för 
de överlevande hörsammades av regeringen Staaf 1912. Dessförinnan hade minister 
Axel Paulin gjort ett besök hos de svenska emigranterna i Erechim, Guarany das 
Missöes och i gränsområdet mellan Brasilien och Argentina vid Uruguayfloden och 
rapporterat om de prekära förhållandena (materialet förvaras på Riksarkivet). Men 
inte alla valde att återvända till Sverige. Ett 30-tal familjer stannade kvar (se 
G.Flodell, 1986:15ff.). 

Hur ser då minnena ut från själva resan och från den första tiden i Brasilien? Vil
ken möjlighet har vi att ta del av dem idag? Företer de samstämmighet? Förekommer 
de fortfarande i muntligt traderad eller nedskriven form? Hur upplevdes kulturmötet? 
Ett försök att besvara dessa frågor kommerjag att göra i följande avsnitt. 
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2.2 EMIGRANTBERÄTTELSER 

Syftet med detta avsnitt är att se hur en kollektiv historia byggs upp med hjälp av 
olika berättelser på individnivå. Under denna rubrik kommer jag därför att ge prov 
på a) emigrantpoesi, b) nedtecknade hågkomster i form av minnesanteckningar, c) 
olika typer av emigrantbrev samt ett utvandraröde ur en brevsamling och d) en 
muntligt traderad redogörelse för den första tiden av en svenskättling i Gen. 2. Där
efter kommer jag att göra en jämförelse mellan Gualdoni Vigos, Wickströms och 
Evald Olssons tryckta historieskrivningar med hänsyn till selektivitet (jfr Hylland 
Eriksen 1998). Senare i kapitel 4 redovisar jag de inspelade svar som jag fick på 
enkätfråga 15 i 1999 års frågeformulär, om vad respektive informant (i Gen. 3) visste 
om sin svenska familjehistoria (se bilaga IV). 

Var och en av dessa brasiliefarare har naturligtvis sin egen emigrationshistoria. 
Ett fatal av berättelserna har gått i tryck, andra finns som manuskript eller i form av i 
Sverige sparade brevsamlingar. Mycket är förkommet vid det här laget. Prins Wil
helm (1948) återger utdrag ur uppteckningar av jämtlänningarna Magnus Lundkvist 
och Gustav Larsson samt delar av en radiointervju 1947 med Herman Källsten, vilka 
lämnade Stockholm den 24 maj 1891. Från den tredje utvandringsvågen finns John 
Brolins berättelse, också återgiven från en radiointervju 1947 jämte några brev från 
nödställda 1911-12, från de Paulinska samlingarna. 

Hos Evald Olsson (1991:129ff.) är Herman Källstens berättelse översatt till 
spanska och kompletterad med den i Brasilien födde brodern Allan Wandus' håg
komster från pionjärtiden i Obera, nedskrivna på 1960-talet, vidare John Brolins 
syster Sveas minnen i spansk översättning av en svensk version, återgiven i försam
lingsbladet Budkavlen nr 10/1966. Vissa tryckta berättelser, speciellt från 1909-11 
års utvandring och om emigranternas för oss ofattbara vedermödor, har också an
vänts i propagandasyfte mot emigrationen (t.ex. Olzon 1913). 

2.2.1 Emigrantpoesi 

Den ovannämnde f. jordbruksarbetaren Gustaf Laurentius Larsson Qvist, f. 24 no
vember 1849 i Böle, Råtans församling, södra Jämtland, miste hustru Kerstin (f. 
1853) i oktober 1891 och barnen Maria Sofia 7 år, Anna Mathilda 5,5 år, Gustaf 2 år 
3 mån. och Hilda Albertina 3 mån. under den första tiden i Brasilien, innan han efter 
ett år slutligen fick sig en jordlott tilldelad. Han levde en tid med fostersonen Nils 
Johansson (f. 1880), f.ö. i ensamhet, flyttade över till Misiones 1924, dog i Obera 
1937 och är begravd på den svenska kyrkogården i Villa Svea. Han skrev följande 
emigrantvisa som får illustrera familjens vedermödor. Den har cirkulerat i avskrift i 
den svenska kolonin (se Olsson 1991:140ff; mina korrigeringar och förklaringar 
inom snedstreck): 
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En liten sång jag sjunga vill om resan från vårt land, 
Från alla kära vänner som stod där på strand 
På ångfartyget Bore, som överlastat var, 
Med endast emigranter, som ifrån Sverige far. 

Flerhundrade familjer vi voro ifrån nord 
Som söka vill vår lycka långt från vår fosterjord. 
Och vi beslutat hade, att söka oss ett hem 
På andra sidan Ocean, uti Brasilien. 

Vår resa den gick lyckligt bortöver Ocean 
Och räckte nitton dagar som vi i land ej var. 
Då kommo vi till huvudstan uti Brasilien 
Till Rio de Janeiro och den är nog väl känd. 

Där gingo vi ombord på en annan ångare 
En liten, usel kustbåt vid namn Ajmoré /eg. Aymoré! 
Där packas vi tillsammans i lastrum och på däck 
Jag alldeles prisiss som man lastar spannmålssäck /Jag = Ja, ?/ 

Till Santos styrdes färden och dit kommo nu / ett vi torde vara utelämnat/ 
Den tjugutredje juni, på afton klockan sju. 
Den staden var ej vacker, Vi gingo där iland 
Och smutsen stod på gatorna till knä på varje man. 

Och färden styrdes sedan till Porto Alegre 
I staten Rio Grande do Sul, där vi ska bo 
Vi fraktades på pråmar ett stycke utom stan 
Till emigrantbaracken, som där uppförd var 

I fyra långa veckor vi far ligga här / får torde ha varit fingo / 
Och ingen enda av oss, vet sedan vart det bär 
Men många blevo sjuka i synerhet bland barn 
Och döden borttog ja fem sex om dan 

Men uti Juni månad, jag tror den artonde 
Vi fracktades i pråmar, som drogs av ångare, 
Och färden styrdes sedan, till Tacuari station, 
Och vi vick åka gratis på järnväg därifrån Ivick =fick\ fel avskrift eller 

feltryck?/ 
På hela långa dagen vi fingo intet bröd 
Det var ju och det värsta vi lidit i vår nöd loch ger större mening i formen ock/ 
Vi fingo ingen mat förrän mörka kvällen komm 
Då tåget stannade och vi voro vid station 

/stod torde vara ett felåtergivet 
stodo / 

/Porto Alegre, huvudstad i 
delstaten/ 
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Och sen på bara marken vi fingo slå oss ned 
Med säckar och med kläder, vi reder oss en bädd 
Men kallt det var på natten och många av oss frös 
Men många sovo ganska gott, allt intill dagen ljus. 

I trenne långa veckor vi nu far ligga här 
Och ingen enda av oss vet sedan vart det bär. 
Men än så har vi långt innan resan vår tar slut 
Och dessförinnan många av oss har kämpat ut. 

Den artonde Augusti då kom det bud till oss 
Att vi på kärror fracktas skall med all vår lilla tross 
Och dragna utav oxar och sedan framåt bär loch = de fil 
Uppöver berg och backar och mången djupan dal. 

Vi färdas över slätter så stora såsom hav 
Och över floder stora som vi på färjor far 
Om dagarna så går vi i kapp med oxarna 
Om nätterna då sovo vi inunder kärrorna. 

Men efter arton dagar var resan äntligt slut 
Vi kommo till Santo Angelo och får nu vila ut 
Och det är väl behövligt för var och en av oss, 
Att nu fa taga reda på vår lilla tross, 

Den stan var ganska vacker men inte är den stor 
Båd herrar och baroner uti den staden bor 
Och nästan i vartenda hus det finns en handelsbod 
Och alla säljer brännvin som på en öppen krog 

Vi kunnde ej fa komma ned till våran kolloni 
Och måste därför stanna och uti staden bli, 
En stor barack vi byggde en bit från stan 
Och till avlöning hade vi två Milreis om dan. IMilreis = dåtida brasiliansk valuta) 

Sen fingo vi, arbeta med huggning utav väg 
Och uti tjocka skogen vi fingo slå oss ned, 
Vi bodde uti kojor och uti några tält 
Ja, alladeles precis som man ligger uti fällt. 

Men äntligen fick vi fara ner till vår kolloni 
Med löfte att fa stanna och bofasta bli 
Och det är ej för tidigt för oss att fa vår jord 
När vår resa varit har ett helt år från vår fosterjord. /varit = varati! 
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Och den, som skrivit visan är och en emigrant loch = ock, jfr ovan/ 
Mitt namn är Gustaf Larsson, och är nog bekant 
Jag har förlorat maka och mina fyra barn 
På denna långa resa hit över ocean. 

Nu slutar jag min visa och slår mig ned i ro 
Uppå min lilla jordbit, där jag skall bygga bo; luppå enl. Olsson 1991:143/ 
Där far jag ensam vara och sträva för mitt bröd 
Till dess att jag i jorden får bäddas ned Som död. 

Även om metern är skral och rimmen haltar överensstämmer innehållsuppgifterna 
med reskamraten Magnus Lundkvists berättelse ca 50 år efteråt (se Prins Wihelm 
1948:201-210). Det är för mig okänt, när visan författades, och likaså hur originalet 
sett ut, dvs. dess exakta språkdräkt. Men "resan", från det man lämnade Stockholm 
till den nya bosättningsorten i sällskap med åtskilliga andra svenskar, hade alltså 
varat ett helt år och omfattat många händelser på vägen. (Det finns också andra lo
kala visor, tillkomna under pionjärtiden, se Olsson 1991.) 

Ur språklig synpunkt varierar stavning och ortografi, som vi här kan bortse från 
och anse som talspråksnära. Intressant är växlingen mellan som regel pluralböjda 
verb och en och annan singularform, såsom i första strofen, säkert tillkommen för 
rimmets skull. 

2.2.2 Minnesanteckningar: "En stockholmsarbetare minns" 

"Till flydda tider återgår min tanke än så gärna" har varit mottot för fler än Rune
berg. Omkring år 1948, således mer än 50 år efter utvandringstillfallet, satt en annan 
svensk emigrant, Anton Stiberg, i Obera och skrev ned sina hågkomster från resan 
och åren 1891-93 i Brasilien, på direkt uppmaning av Nils Bååthe (1904-1999, 
sjömanspräst och kyrkoherde i den svenska församlingen i Buenos Aires 1929-48). 
Manuskriptet (återgivet som bilaga I) består av ett tjugutal foliosidor, prydligt prän
tade med bläck och stålpenna. Det är ett dokument över en enkel, arbetares berättar-
språk, vilande på muntlig tradition. Hågkomsterna omfattar livfulla ögonvittnesskild
ringar av vedermödor och glädjeämnen, inte utan en humoristisk underton. Anled
ningen till att det medtagits här är dels att det är den enda, misionessvenska skriftliga 
dokumentationen av den tidiga historien med litterära förtecken, dels att det på indi
vidnivå beskriver mötet med en ny kontinent och dess kultur. 

Detta manuskript har jag jämfört med en annan arbetares nedskrivna minnen, 
nämligen Brasilien - några dagboksanteckningar (46 s.) av L(ars) J(ohan) Eriksson, 
vilka utkom i tryck 1896. De omfattar i stort sett samma händelser som Stibergs 
under åren 1891-92 men har delvis ett annat perspektiv. En stor skillnad är att min
nena i skrivande stund är tämligen färska för Eriksson, medan de för Stiberg ned
tecknades omkring 50 år senare. Vi kan inte utesluta att Stiberg tagit del av Eriks
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sons dagboksanteckningar, eftersom han vistades i Sverige 1896, när de utkom i 
tryck. 

^ * 

d̂̂ éù-

,^Ì)|j||jiÌ^ 

*ìf||jB 

Bild 3. Skriftprov ur Anton Stibergs testamente 3/1 1952. 

Manuskriptförfattaren Per Oscar Anton Stiberg, f. 16 oktober 1869 i Hedvig 
Eleonora församling, Stockholm, utflyttade från Adolf Fredriks församling 26 mars 
1891 men avreste först den 23 april från Hamburg med ångaren Campinas, alltså 
med en tidigare resa än den som skildrats i avsnitt 2.2.1. Dessförinnan hade han den 
12 april 1891 gift sig med kransbinderskan Agnes Cecilia Pettersson från Hagalund. 
Både Eriksson och Stiberg tillhörde "en mindre grupp från Rörstrand och trakten 
däromkring" (Paulin 1951:571), alltså porslinsfabriksarbetare som hade lockats av 
propagandan för ett friare liv och en större framtid i Brasilien och därför valt att 
lämna Sverige (jfr "en oberoende och tryggad ställning" Eriksson 1896:5). Men båda 
återvände; Eriksson 1892 med en starkt decimerad familj och Stiberg 1893 med 
hustrun. Efter några år i Sverige utvandrade dock Stiberg återigen till Brasilien 1911 
och slöt sig till Oberâ-kolonin i Misiones redan 1914. Från 1919 står han registrerad 
som medlem och t.o.m. vice sekreterare i föreningen Svea (se Olsson 1991:148). 
Invalidiserad och enarmad (p.g.a misshandel, se Olzon 1913:37; Prins Wilhelm 
1948:168f.) tillbringade han de sista åren av sitt liv i "Tillflykten", en stuga vid 
Obéras stadsgräns som tjänstgjorde som ålderdomshem. Stiberg underhölls f.ö. av 
kvinnoföreningen Verdandi mot slutet av sitt liv (Olsson 1991:57) och dog i Obera 
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den 28 augusti 1952. (Hustrun hade långt dessförinnan återvänt till Sverige med 
barnen och försörjde sig som mejerist i Hagalund, Solna, där hon dog över 80 år 
gammal.) 

Bild 4. Storfrämmande hos Anton Stiberg 1947. Alma Christen välkomnar Sveriges 
Radios Manne Berggren och pastor Mårdh till "Tillflykten". 

2.2.2.1 Jämförelse av sakinnehållet ur ett kulturmötesperspektiv 
Innehållsligt råder det stor överensstämmelse mellan sakuppgifterna hos Stiberg och 
Eriksson. När det gäller detaljerna måste dock större tillförlitlighet sättas till den 
senares med tanke på tidsavståndet och att förstahandsintrycken förbleknat för Sti
berg. Den 22-årige Stiberg utvandrade med sin nyblivna hustru, som dock intar en 
undanskymd plats i skildringen, men tillskrevs även en tio år äldre fosterson K.S. 
(Karl Svensson), eftersom ensamstående ej beviljades fri resa. Den 41-årige Eriksson 
däremot utvandrade med hustru och sju barn. Han hade varit söndagsskollärare, 
troligtvis i frikyrkan före utvandringen och hans förankring i religionen avtecknar sig 
tydligt i skildringen, medan Stiberg förhåller sig kyligare t.ex. till formerna av religi
onsutövning ombord. Likaså gick deras åsikter isär avseende bruket av alkohol hal
tiga drycker. 

Stiberg påpekar inledningsvis att detta inte var den första emigrantresan, utan att 
vissa namngivna familjer hade utvandrat redan 1890 (här har han dock fel beträf
fande Källstens min anm.) och danskar och sydsvenskar t.o.m. 1888, vilket stämmer 
(se Friborg 1988). Både Stiberg och Eriksson anger emellertid att deras resa anträd-
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des den 19 april 1891 och att ångaren Svithiod fraktade dem tillsammans med ca 300 
andra personer från Stockholm till Lübeck, varefter de åkte tåg till Hamburg. Där
ifrån avseglade emigrantångaren Campinas för 21 dagars sjöresa med folk av en 
mängd nationaliteter ombord. 

Om olyckshändelserna ombord är uppgifterna samstämmiga och likaså om maten, 
som ansågs bra. Stiberg kommenterar här portugiserna som medförde egen kock, 
vilken lagade speciell, ensidig kost. När Eriksson berättar om gudstjänsterna på 
båten och hur man förfor när något barn hade dött, skildrar Stiberg de världsliga 
förlustelserna ombord. Efter fyra dagar angjorde de Lissabon. Här deltog Stiberg i en 
vansklig roddtur in till staden med sydländska känsloutbrott, medan Eriksson note
rade andra kulturkontraster, speciellt hur portugiserna behandlade sina kvinnor. 
Ombord rådde sedan ett uppsluppet folkliv med stim och glam; det musicerades och 
dansades bland portugiser, ryssar och polacker. Somliga sjöng "Arbetets söner" och 
Marseljäsen, andra s.k."läsare" hade bönestunder och sjöng andliga sånger. Stiberg 
fördrev tiden med att läsa, när andra spelade kort. 

Det fanns inte bara människor ombord utan också oxar, får, grisar och löss; alla 
utom de sistnämnda ingick i provianten. Avlusningsprocedurer kännetecknade andra 
nationaliteter men ej svenskarna, noterar Stiberg. Språksvårigheterna och tolkarnas 
bristande insatser omnämns av båda i fle ra sammanhang. Så gick färden vidare mot 
Pernambuco, där båda nämner den ökände emigrantvärvaren Bernt Lundkvist ("litte
ratör" enligt skeppslistan, min anm.) som försökte värva landsmän till kakaoplanta-
gerna. Båda omnämner vidare en svensk handlare Lundberg, som bl.a. drev en krut
fabrik och hade växlingskontor. Här skedde också det första mötet med "menniskor i 
alla kulörer, men mäst negrer" (bilaga 1:254) som åt farinha 'maniokmjöl' i st. f. 
bröd, till på köpet med fingrarna (Eriksson 1896:13). Sedan styrdes kosan mot 
huvudstaden Rio de Janeiro, där de fick gå iland och ta vara på sitt resgods, återigen 
förenat med språksvårigheter. Värt att notera är att här fick de också välja till vilken 
delstat de ville åka. 

När Stiberg talar om Rios berömda inlopp och panorama som fullt jämförbart med 
Stockholms skärgård far vi faktauppgifter av Eriksson, t.ex. om invånarantal 
(816.000), myntslag och en i hans ögon utsökt vacker katolsk kyrka. Någon vistelse 
på det i propagandan utlovade berömda immigranthärbärget Ilha das Flores 'Blom
mornas ö' (se Vägledning... 1891:11) blev det inte för dessa resenärer, eftersom gula 
febern grasserade. I stället blev de inkvarterade på ett f.d. slav- eller krigsskepp, 
under vederstyggliga förhållanden. Den kallas av Stiberg för "Grå skorven", av 
andra för "Luskorven" (se Prins Wilhelm, 1948:221). Här insjuknade många, p.g.a. 
den dåliga maten och de bristande hygieniska förhållandena. Mötet med den verklig
heten hade före evigt etsat sig fast i de gamla emigranternas minnen, enligt Stiberg, 
som i det sammanhanget också gör uttalanden om den färgade besättningens slöhet. 
På en lika dålig kustbåt (en rullande "holk", enligt Stiberg) och under samma usla 
förhållanden gick färden vidare mot Santos, eftersom både Stiberg och Eriksson valt 
delstaten Säo Paulo. De svenskar som valt Rio Grande do Sul fortsatte med båten till 
Porto Alegre i ytterligare tio dygn. 

Därefter började äventyren på landbacken. I Santos gällde det liksom tidigare att 
rädda bagaget. Stibergs hade blivit uppbrutet; "svartingarna" hade nyfiket och hög
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ljutt undersökt hans medförda spisbrödskakor. Järnvägsresan upp till Säo Paulo tog 
hela sex timmar. Vagnarna vinschades upp längs en bergbana mot Alto da Serra och 
den tekniken beskrivs ingående av en imponerad Eriksson, medan Stiberg ansåg den 
primitiv och påpekade att linjen senare förbättrades. Beträffande Emigranthotellet i 
Säo Paulo är uppgifterna samstämmiga. Där bestod exempelvis sängkläderna av en 
bastmatta (full av kryp) och maten (ris, svarta bönor och mate-té) var undermålig. 
Mjölk kunde de köpa direkt från en ko som medförde sin kalv som "draghjälp". Här 
rådde en "sannskyldig Babels förbistring jämte den allra största osnygghet" (Eriks
son 1896:17) och hit kom plantageägarna för att värva arbetare. Då behövdes det 
förmedlare och tolkhjälp, som för deras del bestods av svensken Enge (inflyttad 
1886, sedermera gymnasielektor i geografi i Campinas, jfr Paulin 1951:236). I Cam
pinas (ca 50 km från Säo Paulo) fick många svenskar verkstadsarbeten, men Stiberg 
och Eriksson ville ha ett friare liv och lät sig värvas till fazendan 'plantageegendo
men' Miranda. Dessförinnan manades de att undergå en inspektion på ett föga män
niskovärdigt sätt, en kvarleva från slaveritiden (slaveriet hade upphört så sent som 
1888). 

Efter en veckas väntetid, då Eriksson bl.a. besökte en katolsk kyrka och gjorde 
jämförelser (1896:18f.), följde ännu en järnvägsresa nordväst inåt landet via Rio 
Claro till ändstationen Jaü, och vidare till trakten av Shape (Baryry), där de blivit 
utlovade arbete tillsammans med ett tjugutal andra svenska familjer. En uttrycklig 
önskan var att hålla ihop med andra landsmän (Eriksson 1896:18), men i själva ver
ket blev de uppdelade på fyra olika håll. Övernattningarna under denna resa skedde 
än i en gammal teater, än i e tt f.d. brännvinsbränneri utan bekvämligheter, innan de 
"vrålande" oxekipagen (port. carro de boi, f.ö. smorda med vrålapsfett) slutligen 
nådde målet, fazendan. Hur oxarna plågades av de inhemska fösarna beskrivs ingå
ende av Stiberg, medan Eriksson i detalj redogör för kärrorna, förspända av fyra par 
oxar. Slutligen hamnade Stiberg och Eriksson (tillsammans med familjerna Almgren, 
Berglund och Engman, alla f.d. rörstrandsarbetare samt tre ungkarlar, däribland 
Stibergs "fosterson" Karl Svensson) på en utgård, 4 km eller tre timmars resa från 
fazendan. Då hade de, enligt Stiberg, varit på väg i fyra månader och åtta dagar, och 
här slutar första delen av hans berättelse. 

Den andra delen beskriver de praktiska vedermödorna att ordna en dräglig tillvaro 
och att anpassa sig till ny flora och fauna samt nya arbetsförhållanden. Stiberg be
nämner Eriksson "rättarn", eftersom denne såsom varande den äldste anförtroddes 
lättare arbetsuppgifter. Till sin hjälp hade de en dansk tolk, Hansen, vilket inte ute
slöt viss språkförbistring, t.ex. att de skördade bönorna skulle läggas i en bunke (da. 
bunke 'hög'), ett kärl som inte stod att finna. Vidare inträffade incidenter med röda 
ettermyror, ilskna getingar i papayaträd och Stibergs plågsamma sjukdomstillstånd 
sedan han, i tron att det var jordnötter, hade provsmakat ricinbuskens frukter. De 
lärde sig att operera bort sandloppsbon i fötterna och att kurera fluglarvers (port. 
ur a) angrepp. De trivdes ganska gott på denna fazenda, hade bra italienska grannar 
och t.o.m. en mjölkko, men sedan inträffade en rad dödsfall som gjorde alla tve-
hågsna. Engman miste ett barn och mellan den 3 juni och 28 juli 1891 förlorade 
Eriksson sin hustru och fyra av sina sju barn, vilka han själv begravde. Även om det 
var ett sällsynt hårt slag (men ingalunda unikt bland de svenska utvandrarfamiljerna), 
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fann han oanad styrka och tröst i sin religiösa övertygelse (1896:24). Stiberg beskri
ver fru Erikssons likfärd ingående som "den bedrövligaste begravning" han varit 
med om, eftersom negrerna som fraktade kistan skrek, skrålade, skrattade och gyck-
lade till synes respektlöst och t.o.m. välte kistan flera gånger, medan svenskarna 
vandrade tysta bredvid och försökte undertrycka sin sorg och sina tårar. På denna 
fazenda vistades de båda till den 29 juli 1891, varefter de kom att arbeta ca 3 km 
ifrån varandra. Eriksson hade nämligen bara lyckats arbeta 8 dagar och var skyldig 
plantageägaren 98 kr; dagsförtjänsten belöpte sig till 50 öre (1896:25). Denna skuld 
blev dock efterskänkt av plantageägaren Miranda, enligt Stiberg. 

En händelse som upprörde båda var det brutala mordet på skomakare Sjöholm. 
De olika turerna i d ramat beskrivs ingående av Stiberg, av Eriksson mera kortfattat 
såsom hörsägen (1896:29). En landsman anklagades för dådet, dömdes till 30 års 
fängelse men fick avtjäna straff i 2 års tid, varefter han frigavs mot löfte att enrollera 
sig i armén, enligt Stiberg, som inte prisade Brasilien som någon rättsstat. 

Därefter arbetade Eriksson och Engman en kort tid på avstånd från de övriga på 
en större kaffeplantage, omgärdad av blodhundar. Där fick de inte ens ta emot besök 
av landsmän. När makarna Stiberg begåvats med en dotter insisterade hustrun på att 
hon skulle döpas. Den akten ville de att Eriksson skulle utföra, eftersom han var 
religiös. Stiberg begav sig iväg till Erikssons arbetsplats för att be om hjälp med 
dopet men blev bortmotad av de lösa hundarna. Dopförrättaren lyckades dock smita 
iväg i skydd av nattmörkret. Sålunda försiggick dopet mitt i natten i månsken. Där
efter skildes deras vägar och de återsåg inte varandra förrän tre år senare i Stock
holm. Därmed slutar också möjligheten till jämförelse mellan deras sakuppgifter. 

Eriksson vistades en tid i Campinas, försörjde sig som dödgrävare under gula fe
ber-epidemin 1892, reste senare söderut ända till Porto Alegre och kommenterade 
hur illa det gått för många svenska familjer (1896:29). Sedermera återvände han till 
Jaü, samlade ihop sina tre överlevande barn som varit utplacerade i olika familjer 
och begav sig till Santos, varifrån de avseglade den 28/5 1892 med destination 
Stockholm. 

Stibergs vidare öden och äventyr är livfullt skildrade i den fortsatta framställ
ningen. Vi far flera uppgifter om landsmän som dog i gula febern, t.ex. "fostersonen" 
Karl Svensson i Rio Claro, arbetskamraten Lund i Santos och andra i Campinas. 
Stiberg återvände till Stockholm först 1893 efter kortare anställningar på skilda orter, 
bl.a. hos dansken Jensen vid ett sågverk nära Santa Barbara, där han firade julen 
1891. Hustrun hade tagit anställning som amma hos ett "herrskap" i Campinas, där 
hon fick ha dottern med (jfr 2.2.3.3 nedan). I början av 1892 dog såväl värdfamiljens 
barn som Stibergs dotter i kikhosta. Fru Stiberg blev otröstlig och delade därefter 
tillvaron med sin man. Hos Jensen fick de ej betalning för sina arbeten i reda pengar 
utan i s.k vales "order till närmaste handelsbod" (Bil. 1:278; jfr Friborg 1988:71), 
varför de drog vidare till en annan fazenda med en svensk administratör. Han var en 
f.d. slavuppsyningsman som med ett 15-tal svenska arbetare ville driva en mönster
gård med rena slavmetoderna. Här blev Stiberg kvar i fem månader, sedan administ
ratören blivit utbytt och med honom också de svenska arbetarna. Fru Stiberg fick 
arbete i köket och tillsammans hade de en god lön. Sedan gula feber-epidemin upp
hört i Campinas (men fortfarande grasserade i Santos och Rio) arbetade Stiberg på 
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järnvägsverkstäderna under engelsmännen i ett år med bra förtjänst. Nu härjade i 
stället revolutioner som närapå äventyrade hemresan. Under den fick Stiberg med 
hustru sällskap av ett tjugutal andra återvändande emigranter. Då hade de tillbringat 
två och ett halvt år i "framtidslandet". 

2.2.2.2 Textanalys 
Här kommer jag huvudsakligen att uppehålla mig vid Stibergs ordinlån och stil. 
(Analys av textmönster och en detaljerad språklig kommentar finns som bilaga I del 
2.) Författaren är en frejdig berättare, sätter en ära i att minnas och att klä minnesbil
derna i ord, stundom synnerligen detaljerat och elaborerat. Först kan det dock vara 
på sin plats att erinra om skrivsituationen, i vilken denna text tillkommit. Stiberg 
skriver på uppmaning av prästen (som dock inte inneburit något tvång utan snarare 
uppmuntran att skriva). Av texten framgår att den skall kunna publiceras någon gång, 
i något sammanhang. Mediet i detta fallet är handskrift, med bläck och stålpenna, på 
stora, linjerade dubbelvikta ark. Stilen är ömsom talspråksnära, ömsom skrift-
språkspåverkad. Sina förebilder kan Stiberg ha hämtat från reseskildringar och ro
maner, eftersom han enligt uppgift varit en flitig bokläsare och låntagare från det 
svenska församlingsbiblioteket (8000 band) och tidigare från föreningen Sveas bib
liotek. Mycket av stoffet torde dock vila på muntlig tradition: det har återberättats 
många gånger och jämförts med andra emigranters erfarenheter från samma resor, ett 
för dem naturligt samtalsämne. Därför ligger också tyngdpunkten på händelser och 
beskrivning av omständigheterna kring dem. I så måtto är Stiberg en dokumentär 
realist, men han tillämpar också en populär berättelsestrategi (jfr Häggström 2000:38 
efter Stoehrel 1994). (Kopior av dessa minnesanteckningar liksom andra versioner 
har cirkulerat i kolonin i flera exemplar.) 

Genremässigt hör texten hemma under folkligt berättande, nära befryndat med 
både dagboks- och brevskrivande, men kan i litterärt avseende också påminna om 
dåtida reseskildringar. En läsare kan associera till Linné, Strindberg och t.o.m. Harry 
Martinson avseende detaljbeskrivningarna eller till Jacob Wallenbergs Min son på 
galejan, när det gäller de humoristiska vändningarna. 

Inlån av främmande ord 
Kulturmöten brukar avsätta språkliga spår i form av inlån av främmande ord (lexikal 
interferens), till en början som citatlån, senare integrerade och anpassade efter mot-
tagarspråkets böjningsmönster (se Flodell 1986; Edlund & Hene 1992). I detta fall 
har skribentens 50 år på utländsk jord inte uteslutit påverkan i form av lexikal inter
ferens, även om de portugisiska inlånen är förhållandevis fa. Oväntat finner vi även 
lån från latin, t.ex. terra firma och fludium (felskrivet för fluidum 'vätska'; här en 
omskrivning för 'dryckesvaror'). Exemplet hospitalet 'sjukhuset' måste betraktas 
som inlån (kodglidning) från portugisiska/spanska, eftersom det på svenska vid den 
tiden betydde 'mentalsjukhus'. Åtskilliga av de övriga inlånen kan säkert betraktas 
som nödvändiga i sammanhanget, eftersom exakta svenska motsvarigheter inte exis
terar. Det mest frekventa inlånet är port. fazenda 'plantageegendom', i integrerad 
bestämd form fazendan (27 belägg i början), i växling med fasenda(n) (12 belägg i 
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den senare delen), betingat härav även fazendören 'plantageägaren ' och sammansätt
ningarna fazendabyggningen, grannfazendor, kaffefazenda, jämte yrkesbeteckning
arna capataz 'förman' (jfr "rättarn" i texten) och administradoren 'administratören'. 

Beteckningar för mått och mynt blir med nödvändighet portugisiska: alceir (för
svenskat Alker 25000 kvadratmeter, översatt i texten), legua, milreis och det för
svenskade reis are. Transporterna till lands skedde med vagnar, förspända med fyra 
par oxar, carro de boj (port. boi), pådrivna av carreron (jfr oxfösare/oxmotare i 
texten). Carro 'vagn', i best.f. carron, kallas även kar o s sa, i best.f. karos-
san/karossen. Vagnarna var smorda med gordora de bochio 'vrålapsfett'. 

Vissa naturföreteelser benämns med integrerade portugisiska inlån: baran-
ken/barankerna 'flodbrink', coral 'inhägnad', kamp (av port. campo) 'slätt', kapo-
era 'ogrässnår', mamäo 'papaya', onja de gatosnår (av port. unha de gato 'kattklo', 
en slags slingerväxt), tereran (översatt med 'planen' i texten), yerba (grönt mate-té), 
inlån som i de flesta fall även ingår som en integrerad del i misiones-svenskan (se 
Flodell 1986). Här i Yerbalen avser det tidigare namnet på staden Obera i Misiones, 
Yerbal Viejo (eg. 'den gamla teskogen'). 

Brasilero (eg. brasileiro), caboclo och portoges är personbeteckningar, liksom 
capangas, en slags hantlangare (som enligt förklaringen i texten kunde sälja sig för 
vilket uppdrag som helst). Slutligen må nämnas cachasa 'sockerrörsbrännvin'och 
krutlatter 'krutburkar' (av sp./port. lata 'bleckburk'). Formen remedio är spanska 
eller portugisiska mm remedierna 'botemedel' kan också vara ett inlån i svenskan 
(NEO).Tidigare har det också haft betydelsen 'hjälpmedel'(NusvO) och lever kvar 
dialektalt, t.ex. i södra Västerbotten som remidjen/remiljen 'bestick', enligt uppgift. 
Vårt sentida inlån av sp. machete 'djungelkniv' motsvaras i texten av machet(t). 

Stil 
Stilen varierar och är till en stor del skriftspråklig med talspråkliga inslag, speciellt 
när det gäller ordval i form av äldre stockholmsslang och preteritumformer, som öm
som är skriftspråkliga, ömsom talspråkliga (se kommentar under Lexikon och Mor
fologi i bilaga I del 2). Till den livfulla, frejdiga och medryckande berättarstilen bi
drar inte minst en varierad verbanvändning och målande adjektiv. 

Viss stilistisk finess åstadkoms med satsförkortningar av typen komna ned till flo
den, kommen över bäcken och framkommen till udden. Uttryck såsom med förstånd 
parad med uthållighet, grön av ilska, ett ordentligt kok bondstryk och drog jag nöjd 
och belåten mina färde bidrar onekligen till att göra de nedtecknade minnena stilis
tiskt läsvärda. Det saknas inte heller bibelallusioner: Och vi sågo på vårt verk och 
tyckte allt var ganska godt (Bil. 1:260) eller uttryck hemmahörande i religiös stil: 
Frid över hans minne (Bil. 1:272). De många humoristiska kommentarerna saknar 
inte självironi: Jag blödde åtminstone för min dam (Bil. 1:278). 
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2.2.3 Emigrantbrev 

Här har jag valt att återge tre olika typer av tidiga emigrantbrev, a) ett tryckt, åter
givet i pressen 1891, b) ett handskrivet, daterat 1908 samt c) ett levnadsöde 1892-97 
hämtat ur en brevsamling. 

2.2.3.1 Brev, återgivna i pressen 
Som representant för stockholmsutvandrarna har jag valt ett brev, daterat den 17 
januari 1891 och återgivet i tidningen Social-Demokraten den 10 mars 1891. Brevet 
är avsänt från Caxias, Rio Grande do Sul och undertecknat av Emma Anette Lovisa 
Olsson, f. Johansson, född den 23 juni 1866, utvandrad från Kungsholmen 10 febru
ari 1890 med mannen Johan Ossian, född den 24 juli 1861 och sonen Ossian Gustaf 
Isidor född den 7 januari 1887, död 1988 i Porto Alegre (se ULMA Arg 25-28). Det 
har följande lydelse [med tidningsredaktörens kommentarer inom parentes]: 

Caxias den 17 januari 1891. 
Jag kan tala om att äfven vi ha hälsan, jag har nog ondt i mitt bröst men är betydligt 
mycket bättre ändock nu, ty vi ha en skicklig läkare som hvarken sparar medicin 
eller sjukmat. Det är inte här som i Sverge, att det bara ordineras att man skall ha 
det och det och frågas ej efter, om man kan få det, utan vi få det som behöfs. Såsom 
t. ex. jag har nu fått 1 kg. färskt oxkött, en half kg. risgryn, ett halft stop oskummad 
mjölk om dagen. Dessutom har jag fått 4 buteljer finfin conjak och 1 butelj portvin. 
Hvad hade jag fått om jag varit i Stockholm? 

Jag lofvade att skrifva hurudant vi kom att få det här, men det har dröjt därför att 
jag ej vetat om vi kom att stanna här eller ej. Men nog ha vi bättre utsikter här än i 
Sverge för framtiden. Ja resan, det har du väl hört hur den gick. Blott ett vill jag 
säga och det är, att den som skall ut en sådan resa bör förse sig med salt sill och 
spisbröd, för har man det så reder man sig. 

När vi komma till den nya kolonien, då skall jag skrifva om allt hur vi få det, så 
du kan själf döma om vi få det bättre här än hemma. Du skall ej tro att vi äro slafi 
var, som de sade att vi skulle bli. Nej, tvärtom: vi svenskar äro afhållna öfverallt. Ett 
mera bekymmerslöst I if än hvad vi föra här kan vi aldrig få. O, hvad jag önskar att 
jag kunde blott komma till Stockholm och göra en titt till mina släktingar och be
kanta för att muntligen kunna bevisa, att hvarken nöd af den ena eller andra sorten 
ha vi behöft känna på. Att resan var rysligt besvärlig, det kunde vi ju förstå samt att 
de bekvämligheter Stockholm hade att bjuda på, det kan vi naturligtvis aldrig er
hålla, men hvad bättre är, så har ändock männen sin fria vilja, och ingen kommen
derar dem till hvarken det eller det. Ja, ni ha väl vinter och kallt nu, men vi ha 
sommar och varmt, men ändock ej så varmt, som ni föreställer er det. Här i Caxias 
är just inte vackert, men ute på vår lott är så vackert. Alla möjliga tropiska växter 
finnas där, såsom fikusar, höga som små träd, cypresser, kaktusar, nerier, myrtnar, 
isblommor och många andra. 

Här fins ej en massa farliga djur, men en massa apor och fågel af alla möjliga 
sorter. Här fins tapirer, stolta som oxar, med mycket fint kött. I julas kunde vi ej 
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komma utom dörrn knappt, för så regnade det här hela helgen. Julaftonen kl. 12 på 
natten gick folket i kyrkan: den är katolsk och där lästes och bads värre och så sköto 
de med bomber skott på skott. Hela natten och juldagen var stor fest. Hela nyårs
natten gick musikkårerna kring stan och blåste nästan framför hvarje hus. Du skulle 
vara här skulle du få se på mycket besynnerliga ceremonier, du skulle skratta mer 
än en gång. 

Här är ingen rangskilnad (månne ej för starkt uttryck? Red.), utan den sv arte så 
väl som den hvite, den rike så väl som den fattige umgås med hvarann. Jag är glad 
att vi få fara till en koloni för blott svenskar, ty ryssar, polackar och tyskar äro så 
rått och ohyfsat folk synes det mig. Det blir en resa på 14 dagar, men vi ha blifvit 
lofvade bättre där än här, och så få vi våra lotter vid segelbar flod, en gren af La 
Plata-floden. Här fins inga goodtemplare (brefskrifvaren var det här hemma). Inga 
sådana där offentliga nöjen eller något sådant, utan bara hvardagligt. 

På söndagen är det torgdag. Ja, här är allt nytt för oss; mycket ha vi sett och mer 
få vi väl se, när vi nu skall ut igen. Hälsa till alla som vilja emottaga vår hälsning. 
Skrif snart många nyheter från Stockholm. 

[Tydligen väntade man i Caxias på att Guarany-kolonin Nova Suecia, nära Uruguay
floden, skulle uppmätas. Familjen Olsson hamnade dock inte där utan i kolonin 
Santo Antonio da Patrulha, närmare Porto Alegre, enligt intervju med sonen Isidor 
Olsson, se ULMA Arg 25, min anm.] 

Kommentar 
Brevet är daterat ett drygt halvår efter bosättningen som tydligen inte är slutgiltig. 
Den "besvärliga" resan omnämns kortfattat, för vilken den vanliga svenska hus
manskosten sill och spisbröd ansågs som nödvändig rekvisita (jfr Stiberg ovan, av
snitt 2.2.2). Mötet med det nya landet är enbart positivt och brevet andas optimism 
och framtidstro. Någon nöd har de ännu inte känt, de hade ju fått en del förnödenhe
ter (som f.ö. ingick i bestämmelserna). Livet tedde sig behagligt och bekymmerslöst, 
till skillnad från olyckskorparnas tal om slaveri, farliga djur etc. De har också varit 
med om sitt första jul- och nyårsfirande med ceremonier som framstod som besyn
nerliga och skrattretande. 

Mellan raderna framskymtar såväl utvandringsorsak som samhällsideal: männen 
ville ha sin fria vilja och inte kommenderas till arbete i ett samhälle utan ras- eller 
rangskillnad. Vid mötet med andra nationaliteter får dock brevskriverskans höga 
ideal ge vika. Hon gläder sig åt att få fara till en koloni för "blott svenskar", eftersom 
ryssar, polacker och tyskar föreföll så råa och ohyfsade. 

Brevet får betraktas som välskrivet av en skribent, skolad inom folkrörelsen (jfr 
Josephson 1991), men vi kan inte utesluta att redaktionen gjort fler ingrepp än de 
som är markerade inom parentes i texten. Ortografin avseglar den norm som rådde 
före stavningsreformen 1906, t.ex. /v/ som betecknas med hv,f eller fv. Presensfor
men sing, av verbet finna återges som finns, medan däremot pluralformen har dub-
beltecknad konsonant finnas. Ordvalet är talspråksnära med några exempel på arka
ismer för nutida öron: blott, ändock (äv. belagt i tal hos Gen. 2, se t.ex. ULMA Arg 
61 CN). Som talspråksformer får vi betrakta dörrn och stan. Verben är som regel 
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pluralböjda med undantag av musikkårerna som gick. Växtnamnen nerium och myr
ten har oväntat pluralformerna nerier och myrtnar. Formen polackar är fortfarande i 
bruk i Misiones och avsåg ursprungligen polska gränsminoriteter, galizier eller 
ukrainare (se Prins Wilhelm 1948:195), dvs. ej etniska polacker. 

2.2.3.2 Ett handskrivet emigrantbrev från 1908 
Hur emigranterna levde efter överflyttningen från Brasilien till Argentina framgår av 
nedanstående brev. Det är skrivet 17 år efter utvandringstillfället av Henrik Olsson, 
född i Malung 16 juni 1861, ("Dal-Olle"), utvandrad från Hanebo, Gästrikland med 
hustrun Anna Mattsdotter (f. 10 oktober 1866) och barnen Lars Olof (f. 1887) och 
Kristina Henriette (f. 1891), vilka förmodligen hade dött på resan eller i unga år. [De 
fyra barn som omnämns i brevet var alla födda i Brasilien och Argentina.] Brevskri
varen var känd för att på 1890-talet ha bedrivit privat skolundervisning i hemmet i 
Porto Lucena, Brasilien (Olsson 1997:38ff). Därom vittnar ett terminsbetyg från 
1898 (se bilaga II). År 1900 flyttade familjen över floden till San Javier, Misiones, 
där mannen dog 1909 medan hustrun levde ända till 1942 och slutade sina dagar i 
Obera. Hon är känd för att, trots sin dövhet, ha hållit ett uppskattat tal vid 5 0-års-
minnet av utvandringen 1941 (jfr ovan 2.1). 

Så här står det i brevet: 

San Javier den 5 Mars 1908 

Àlskade Systerson Med familj och Din kära moder, min syster Kerstin. 
Må godt, önskas af oss, och stor frid! 
Nu, så får undertecknad ändtligen, efter ett så kollosalt långt dröjsmål, besvara ditt 
så kärkomna bref Wi fingo der veta huru ni har det i "Wårt" gamla fosterland Sve
rige, och i synnerhet fingo vi reda på huru det var i Hanebo och Segersta. Tack för 
underättelserna. Och må vi framgent lefva i benägen hågkomst. Hvarföre jag inte 
skrifvit svar förut är det. Att vi har lefvat under särdeles ogynnsamma förhållande 
den sista tiden, vi har 2 år varit utsatt för missväxt torka och gräshoppor. Under 
sådana förhollande har vi inte velat oroadt våra kära slägtingar, med dåliga unde-
rättelser så att ni skulle vara bekymrad för vår skuld. Som det nu för våra ögon ter 
sig så kan det synas som vi i år skulle få en god inkomst på vårt jordbruk. Wi hafva 
11.000 Tobaksplantor plantadt i år. så mycket Tobak har vi alldrig haft plantadt 
förut. Wi hafva också allaredan börjat skörda Tobak Och vi får hålla på och skörda 
och tillreda tobak innemot Midsommartiden. Sockerrörena i år växer ganska bra så 
ger skörden hvad den lofvar så får vi en god inkomst, hvilket äfven kan behöfvas för 
att Klara upp sig efter de dåliga tider som (sis)ta 2 åren varit rådande. Mais och 
öfriga växter Ge i år goda skördar. Klimatet är här ganska godt. Lungsoten, eller 
den så kallade "hvita Pesten trifs här inte, här äro de varma Solstrålarna en 
förskräkelse för "Bacillerna " hvilka förtär Menniskornas lungor. Men andra skjuk-
domar kan gå här; ja, till ock med Influensan ". Men i Allmänhet är här mera 
Friskt och sundt än i Sverige. Förty den barska och bistre "Kung Bore " regerar inte 
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Precist förgäfves i "Ultima Thüle. " Hoppas dock att när dessa rader komma dig 
tillhanda, så har nog "Kung Bore" fått gifvit vika för mildare Wårvindar. Så att ni i 
fulla drag kunna inandas Sol och blomsterdoft. 

Hela min Familj är sysselsatt med Tobaksgöromålen. Det är inte tungt arbete, ett 
barn gör god nytta dervid. Dock är det något smutsigt. Men i alla fall. Tobaken är 
här den bästa inkomstkälla, så att man får lof att finna sig, äfven om det icke är så 
renligt. 

Såg i brefvet ifrån dig att du nu bodde under Mårdnäs. Din Far var starkt betänkt 
att också ge sig under "Mårdnäs " en gång under sin lifstid - men Nu är i alla 
fall Hans Son der. Hoppas att din Patron "Edling" är "Ädel" nog att tillgodose 
sina underhafvandes välgång. Så att ett godt samförstånd er emellan är rådande, 
annars skulle det nog vara för tungt. 

Under det jag sitter och skrifver, så sitter min Hustru och skalar Potatis till Mid
dagen, men det tycks gå temligen långsamt för henne att skala. Förmodligen sitter 
hon nog i "Myra " eller "Hulsta " med sina tankar, efter hon vet att jag skrifver dit. 
Och undrar huru det är där, efter så många år. Men när detta bref kommer till dig, 
var god och tala om litet af hvarje huru det är der, så får vi då veta huru det tillgår, 
på de utaf oss så välbekanta ställen. 

Här hafva vi nu skönt och stämningsfullt i Naturens stora rike. Fåglarna " slå 
sina vackra drillar, "Biens" surr den framrinnande Bäckens stilla sorl den sköna 
Blå Himmelen, den lifliga grönska som här är rådande, allt påminnande om "Ho
nom " som har gjordt allt detta stora och sköna. Och har lofvat vara när de sina alla 
dagar intill verldens ända. Åra vare Honom. Må ni alla vara inneslutna inom Hans 
mäktiga hängd som oss vill kalla ifrån mörkret till ljuset från Satans makt, till Gud. 
Och måtte vi i beredning /.../ rike göra oss redo att lefva ett evigt lif tillsammans 
med Guds utkorade och Älskeliga i den sköna gyllene Staden, för att lofprisa Gud 
och Lamet, som igenlöst oss med sitt blod - O - må ingen saknas de/r/ 

Önskar din Morbror 
Enrique Olsson 

med familj 
War god hälsa till Färgsundet Anderses och C. Jansons, tusen helsningar. 

Samt Leks. Och Hulsta. 
Qviks Jonas. Gahn Erik varder af oss hälsad. 
Mina barn Signe, Agnes, Edgar, och Elvira hälsar. 
adress San Javier 

Misiones 
Argentina 

Min Hustru hälsar särskildt mycket! dröj inte med att skrifva svar. 

Kommentar 
När detta brev skrevs hade familjen lämnat Brasilien och flyttat över gränsfloden 
Uruguay till Misiones, där de bott i 8 år och startat en ny kolonisttillvaro med odling 
av tobak, sockerrör och majs som familjen skulle leva på. Detta hade inte skett utan 
bakslag i form av missväxt, torka och gräshoppsinvasioner (det sistnämnda öven 
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muntligt verifierat, se ULMA Arg 61 CN), vilket dock inte påverkat framtidstron på 
en drägligare tillvaro. Tydligen hade kontakterna med Sverige i och med motgång
arna glestnat, eftersom man inte ville oroa dem därhemma. Klimatet beskrivs i posi
tiva ordalag, t.o.m. som friskare och sundare än i Sverige, där lungsoten tydligen 
grasserat. 

I brevet omnämns några för brevskrivaren kända herrgårdar/bruksorter såsom 
Mårdnäs, "Myra" (= Mackmyra?) och Hulsta, Gävleborgs län, varifrån de vill ha 
underrättelser. Adressaten, systersonen, bor tydligen under Mårdnäs, där han tillöns
kas gott förhållande till sin patron. 

Språket är alltigenom opåverkad svenska med undantag av namnformen Enrique 
som är den förspanskade formen av Henrik (eller Hindrik, som är den namnform 
som, enligt uppgift, brukats inom släkten). Här ser vi återigen rester av ett tidigare 
stavningssätt, speciellt vad gäller v-ljudet samt äldre adjektiv- eller adverbformer 
såsom sundt och godt. Ordvalet är ömsom konkret och jordnära, ömsom lyriskt hög
stämt, inte utan pietistiska övertoner. Här skulle man kanske inte ha förväntat sig 
metaforiska omskrivningar såsom Kung Bore och Ultima Thüle. Det bestående in
trycket av detta skriftprov ligger på det stilistiska planet, i de tvära kasten mellan 
högstämd retorik och vanlig vardagsprosa. (De fyra barnen, numera döda, bevarade 
alla en god svenska, se t.ex. inspelning med sonen ULMA Arg 20 EVO f. 1899). 

2.2.33 Ett emigrantöde ur en brevsamling 
Många emigranter gick okända öden till mötes i Brasilien och har försvunnit i histo
riens dunkel. Gula febern och andra epidemier skördade sina offer redan de första 
åren och barnadödligheten var stor, vilket också framgått av Stibergs anteckningar 
(se ovan 2.2.2). Som representant för alla dessa okända öden har jag valt att lyfta 
fram ett familjeöde i ljuset. Materialet utgörs av elva brev, ursprungligen skrivna på 
svenska, avsända från olika delar av Brasilien mellan 1892 och 1899 till föräldrar 
och släktingar i Sverige. Tyvärr är originalbreven i privat ägo och ej åtkomliga, men 
de har sammanställts och översatts till portugisiska av anställda på Svensk-norska 
generalkonsulatet i Rio de Janeiro, vilket är den version jag här utgår ifrån. De är 
primärt av innehållsligt intresse och kommer att jämföras med tillgängligt material. 

Nio av breven är skrivna av Maria Kristina Holm, född Ågren (f. 1869), de övriga 
två av hennes man Olof Alfred Holm (f. 1868), båda utvandrade från Stockholm den 
16 april 1891 (men med rötter i Uppland resp. Gästrikland) tillsammans med barnen 
Karl Alfred Birger 4 år och Elizabeth Esmeralda Zenebra 2 år, vilka förmodligen 
dött under det första året i Brasilien, före september 1892. De elva breven är date
rade alltifrån 5 september 1892 till 3 februari 1899. 

Kristina och Alfred Holm valde till en början att bosätta sig i Brasiliens sydligaste 
delstat Rio Grande do Sul, i kolonin Baräo de Triumfo, i municipet Säo Jeronimo 
(jfr Flodell 1986:16), bland ett trettiotal andra svenska familjer (jfr ULMA Arg 42 
Ester Carlsson f. Nordin (f. 1903) och systern Wilma Senker f. Nordin (f. 1907), 
ULMA Arg 43). I det första brevet från den 5 september 1892 nämner Kristina att 
mannen hjälper en granne, snickaren Andersson med byggenskap och sågning. Brev-
skriverskan är nöjd med den jordlott de fatt sig tilldelad och den skörd de har att 
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vänta av allehanda slag: potatis, vete, råg, bönor, majs, sötpotatis och dessutom alla 
tropiska frukter och tomater, vindruvor och blommor. De slaktar svin och föder upp 
kycklingar, så att föda saknas ej. Däremot lider de brist på pengar, så länge som de 
inte fatt avyttra sina produkter. Därtill arbetar de för staten 14 dagar per månad i två 
år för 2 milreis (ca 4 sv.kr) per dag, vilket ingick i immigrantbestämmelserna. Brevet 
andas tillförsikt inför framtiden. Kristina trivs med livet och anser sig inte sakna 
något (jfr Emma Olsson 2.2.3.1). 

Emellertid längtar hon efter sina nära och kära och önskar att syskonen vore där. I 
så fall borde de medföra sänglinne, bomullskläder, ylleblusar och regnkläder. Där
efter nämner hon de båda barnen (som dött under det första året) som hon ej längre 
orkar tänka på men önskar att de vore vid liv. Det hade de varit om hon bara vetat 
det hon vet nu. De hade dött p.g.a. övernattning ute i de fria i regn och blåst och 
dåliga härbärgen. Nu är Kristina och Alfred friska men från början blev de alla sjuka 
av maten som var annorlunda. 

Hon nämner också en reskamrat, Karin, (f.d.mejerianställd på Mackmyra, ett bruk 
i närheten av Valbo, Gästrikland) som förlorat fyra av sina fem barn men som nu mår 
bra. Därefter redogör hon för svårigheterna att posta brev; till posten tar det 8 timmar 
att gå, för att få tag i frimärken måste de ännu längre bort till Minas (gruvorna). Vid 
regn är vägarna ofarbara. Den geografiska isoleringen måste ändå ha varit påtaglig 
för dessa emigranter som lämnat en urbaniserad tillvaro. 

Även om de är fullt upptagna med skörden redogör hon för en planerad 3-dagars-
resa till Porto Alegre för att invänta svärföräldrarna. (I skeppslistan för Gauthiod 30 
juli 1893 finns upptagna från Stockholm: Holm, Per Johan, arbetare, 60 år, hustrun 
Greta Lisa 64 år, sonen Johan Hilmer 13 år samt arbeterskan Hulda Albertina 21 år 
med sonen (?) Karl Hjalmar 1 år 9 mån. De återvände 1897.) Sedan omnämns en 
liten flicka som Kristina är beredd att ta hand om som sin egen, utan att avslöja hen
nes rätta ursprung (Hulda f. 18 juli 1892). De längtar efter barn; speciellt Alfred 
saknar sin döde son. 

Följande brev är gemensamt, också avsänt från Baräo de Triumfo och behandlar 
händelserna 1893-94. Här berättar Kristina om sådd och skördar, om hur Alfred 
måste arbeta på vägen och hur priserna stiger på det de måste inköpa. Nu har hon fatt 
en vedspis, där hon bakar mjukt bröd dagligen (men ej hårt, svenskt). Apelsiner har 
de i överflöd. Om bara svärföräldrarna hade varit på plats skulle de ha tillräcklig 
sysselsättning genom att vakta husdjuren och laga mat. De bör inte vara rädda för att 
bli sjuka, eftersom de kommer att hämtas direkt i Porto Alegre. Kristina tycker att 
det skulle vara bra om bröderna kom med, de skulle inte ångra sig och jord fanns 
tillräckligt strax intill deras lott. 

För vissa svenskar som blev kvar i Säo Paulo, som är långt därifrån, hade det en
ligt hörsägen gått illa. Klimatskillnaden var inte så stor, men där fick de arbeta som 
anställda för andra under sämre förhållanden än i Sverige. Sedan omnämns en 
granne, den store Jansson (kusin till Lindgren från Tierp) som inte vill arbeta. På 3 år 
hade han praktiskt taget inte gjort någonting. (Här gällde tydligen bara arbetets lag! 
Jfr inspelning ULMA Arg 61 CN.) Nu har Kristina vant sig vid förhållandena så att 
hon känner sig lika hemma som i Sverige. Och dessutom lärt sig en massa språk: 
spanska, brasilianska, tyska, franska. Men polackerna förstår hon aldrig. Återigen 
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kommer minnesbilder från den långa resan dit, där hon varit med om hemska och 
svåra saker såsom att sova utomhus i urskogen, att rida på en mulåsna och åka ox
kärra, med 8 förspända oxar på obefintliga vägar intill höga berg och djupa klyftor, 
där de trodde sig åka huvudstupa ner. Många gånger gick hon av vagnen och tittade 
bort för att inte se stupen. Det vore något för en journalist att beskriva; de var riktiga 
pilgrimer. Många svaga barn dukade under. Kristinas barn hade varit friska, men de 
älskade barnen dog, vilket var ett hårt slag. 

Nu har de åter hälsan. Den 7 juli 1893 födde Kristina åter en son som dog, p.g.a. 
att huset var så utkylt. Nu råder ingen kyla längre, den bär de inombords. Inom 9 
dagar måste de bestämma sig. (För vad?) De rekommenderar Brasilien som emi
grantmål för män. De har frihet, klarar sig ensamma och ser allt grönska och växa. 
Kristina förklarar att hon aldrig levt så bekymmersfritt. Oaktat rasblandningen levde 
man i fred och sällan sågs någon onykter, trots att de hade brännvin och vin så 
mycket de önskade. Alfred levde för att spara och komma upp sig, ville sällan köpa 
något. "Man får inte gräva ned sitt pund", som ordspråket säger. Kristinas mor skulle 
gråta av glädje över att se hur bra de hade det, trots avsaknad av elektricitet. De hade 
planterat palmer och olivträd och bor vid en numrerad, riktig gata: Lott 30 vid linjen 
Athur Viletta i Baräo de Triumfo. 

År 1895 var allt totalt förändrat för dem. Brevet är daterat Rio Negro (delstaten 
Paranâ) den 6 november och nu har de lämnat sin koloni för gott. Om detta har Kris
tina inte velat skriva för att inte oroa de sina, men problemen blev dem övermäktiga 
sedan de lämnat Baräo de Triumfo, något som de borde ångra för evigt. Svårighe
terna började när svärföräldrarna anlände. Kristina fick åka till Porto Alegre en gång, 
Alfred två gånger för att försöka finna dem. När de äntligen fick tag i dem och körde 
dem hem till sig, föll det svärföräldrarna inte i smaken att bo i skogen. De for till 
staden och började arbeta för att fa ihop till hemresa på våren. Sedan fick Alfred för 
sig att resa och sälja kolonin. Dessförinnan hade han anställt folk för att falla 10 
hektar skog och därefter planterat majs. Jorden stod i deras namn (det var nog endast 
en s.k. titulo provisorio, min anm.), men när svärföräldrarna givit sig iväg återtog 
staten lotten och allt som de planterat. Då hade de ingen föda för kreaturen under 
året: kor och kalvar, två getter, fyra dräktiga suggor, två hästar, 27 svin och 200 
kycklingar. För djuren fick de 700 kr; det var att skänka bort dem. Pengarna använ
des sedan till att resa: först till Porto Alegre, vidare med ångbåt till Rio Grande, där 
de var inkvarterade från maj till augusti och fick betala dyrt för allt. Därefter blev de 
rekommenderade av konsuln att åka norrut till delstaten Paranâ och ta ny jord. Efter 
en dags järnvägsresa kom de till fel station och fick vänta två dagar på att återvända 
med nästa tåg. När de slutligen kom till "det utlovade landet" var jorden redan upp
tagen av polacker, och där var ogästvänligt, med fula, "skotskt" kortklippta kvinnor i 
byxor och höga stövlar, oanständigt klädda upptill; de var inte vanliga polacker utan 
"karbiser" (avses tysktalande immigranter från brunkolsdistriktet i Karbitz, Böh
men?; se NF XIII:911). De hade alltså blivit grundlurade. I barackerna kunde de inte 
bo, för där var fullt av löss. De återvände utblottade till staden Curitiba, där det fanns 
svenskar. Nu saknar Kristina verkligen Sverige, något som hon inte känt förr. Fa
miljen har utökats med dottern Hulda (f. 18 juli 1892) som de trott skulle dö och till 
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våren väntar de ett nytt barn (Anna f. 27 mars 1896). Kristina nämner inköp av filtar 
och klädesplagg, som hon måste ha som stadsbo. 

I följande brev till Kristinas syskon, daterat 5 mars 1896 från Curitiba, Paranâ far 
vi Alfreds version av det inträffade, trots att han inte anser sig vara någon brevskri
vare. Han har inte hört av sig till sina föräldrar och syskon men borde väl göra det så 
att de vet att han är vid liv. Staden Curitiba hade växt på 10 år från att ha bestått av 
ett enda hus, precis som i Sätra (vid Marma, norra Uppland?), där han bott för 9 år 
sedan. Nu var den större än Gävle. Efter att ha lämnat Baräo de Triumfo åkte de 
hästskjuts med en tysk i 2 timmar, med vagn ytterligare 6 timmar till den lilla staden 
Barras do Ribeiro, varifrån de fortsatte per båt till Porto Alegre, som är en stor stad, 
vackert belägen på en halvö. Där bodde de på hotell i 8 dagar tills de gick ombord på 
ett fartyg med destination Rio Grande. Därifrån tänkte de åka till Argentina, men 
Alfred fick arbete som svarvare på en stor fabrik, där han dock ej trivdes. Rio 
Grande var en sympatisk stad som angjordes av många svenska båtar, t.o.m. från 
Gävle. Alfred längtade på nytt efter egen jord, ville ej vara lönearbetare och beslöt 
att resa tillsammans med två andra svenskar. De reste i tre månader, vilket kostade 
mycket, norrut till Desterro i Santa Catarina, vidare till San Fransisco och Paranaguâ 
i Paranâ. Därefter åkte de längs den imponerande järnvägen med en stigning på 880 
meter, genom 13 tunnlar på en halvtimme, upp till en hänförande utsikt (jfr Friborg 
1988:57ff.; järnvägen byggdes 1880-85) med Curitiba som mål. Den resan sade sig 
Kristina inte vilja upprepa. Här nämns också mänskliga övergrepp i samband med 
revolutioner, där en svensk, Gustaf Binger, hade varit inblandad som kanonkom
mendant. Intill deras första bostad, nära Lindholms (i Blumenauområdet? jfr Friborg 
1988:68) hade många blivit dödade liksom vid Lapa, där en stor massaker ägt rum, 
med ödeläggelse och högar av ben och skelett av alla slag. Militären ansågs bestå av 
obildade banditer som inte satte människovärdet högre än en fluga. Tre svenska män 
och en kvinna gick åt, enligt vad de där boende svenskarna berättat. 

Nästa brev från Kristina till föräldrarna är daterat Curitiba den 12 oktober 1896. 
Här berättar hon hur lilla Anna, 7 mån. gråter för tandsprickningen, f.ö. mår alla bra. 
Det hade varit regnigt, något som kunde äventyra potatisskörden och alla blommor 
hon planterat. Tydligen arbetade hon för en tysk patron som hade en stor klädeshan
del och varit i Tyskland i 3 månader. De hade det bra, behövde inte betala någon 
hyra, kunde så och skörda allehanda grönsaker och vindruvor och födde dessutom 
upp svin. Hon drömmer om en Sverigeresa men tror inte hon skulle trivas där allt är 
så rigoröst - i Brasilien är livet trots allt friare! Sedan berättar hon om vänfamiljen 
Larsson, om döttrarna Selmas och Annas förestående bröllop (jfr Friborg 1988:111). 
Här liksom i tidigare brev talas det om fotografering som aldrig blev av. I Curitiba 
blev de tydligen kvar, eftersom nästa brev är daterat juni 1897. Då har hon fatt veta 
att brodern gift sig. Nu tycker Kristina sig ha blivit gammal; hon ska fylla 28 år 
samma månad. Hon lyckönskar brodern och frågar om bruden kommer ihåg när de 
arbetade på fabriken, där Alfred också arbetade och hans bror var förman, när elekt
riskt ljus installerades 1888. Här skildras också deras resa 1896, när de åkte för att 
skaffa sig en ny koloni som de inte fick och aldrig nådde fram till. Nu har de fatt 
nyheter därifrån: 8 familjer dödades och misshandlades av indianer, som skar brösten 
av kvinnorna. Därtill saknades många (senare nämns 27 personer, dödade av india
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ner). Av detta drog Kristina lärdomen att det inte är rådligt att bosätta sig bland indi
aner och tackar Gud att de kom helskinnade därifrån. 

De tycker sig ha det bra nu, men Kristina tror inte att de blir gamla på detta ställe, 
eftersom Alfred tänker resa till Sverige till hösten eller under den svenska våren. Han 
vet inte om han reser direkt eller stannar i Rio de Janeiro, eftersom allt är så dyrt där 
i inlandet. 

Kristina uppskattar många brev hemifrån. Hennes brev skulle däremot bli likaly-
dande om hon skrev till alla. Till slut hälsar Hulda till mormor och morfar. Hon kan 
inte tala svenska "direkt" (rent?) utan blandar allt. 

I följande brev från Kristina av den 5 oktober 1897 återfinner vi familjen Holm i 
Rio de Janeiro, där de påstår sig ha det bra. Här tjusas Kristina av storstadens nymo
digheter: många hästspårvagnar som avlöser varandra dag och natt och gatuförsäljar-
nas skrin som erbjuder allt från grönsaker, kött och ägg till aluminiumvaror. Någon 
mjölkaffär finns ej utan mjölken levereras direkt från kon (jfr Stibergs och L.J. 
Erikssons berättelser i avsnitt 2.2.2.1). Samma vecka skulle Kristina och barnen 
vaccineras mot smittkoppor, eftersom man befarade epidemi, när sommarvärmen 
satte in. Sedan skulle de vaccineras mot gula febern som inte var en sjukdom att leka 
med. Efter hälsningar till alla nära och kära frågar sig Kristina hur de skulle komma 
att klara januarivärmen. Sedan undrar hon om släktingarna kommer ihåg Per Jönsson 
från Hudiksvall, vars dotter Johanna nu är deras granne och som planerar att åter
vända till Sverige med dem. Detta brev skulle enligt Kristina bli det sista, innan de 
skulle ses. Som födelsedagspresent till modern bifogar hon ett foto. 

Nästa brev är från Alfred till föräldrarna, daterat Rio den 30 november 1897 (med 
en inledande fras, A geléia treme som jag tolkat som 'i dallrande kyla'). Trots tropisk 
hetta andas brevet mänsklig kyla och försämrade relationer. Han ber om ursäkt för 
sina korta brev, men de kan inte förvänta sig något annat av folk som bor bland na
tionaliteter av olika slag. Man måste anpassa sig till de seder och bruk som råder där 
man är (månne en reprimand till föräldrarna som inte kunde förlika sig med något 
utan återvände?). Seder och bruk är väl bra utom när de är tråkiga och man aldrig 
finner något nöje i dem, säger han. Alfred anser det inte vara lönt att berätta någon
ting, för föräldrarna kan ändå inte förstå livet där. Sjömännen kommer hem till dem 
med nyheter, men han vet hur det sedan blir på barerna, med kvinnorna etc., man 
måste lära sig att klara sig själv utan hjälp av någon. Alfred hade hjälpt många sjö
män ut ur häktet, annars skulle de fortfarande "mögla" där, men utan något som helst 
tack från någon landsman. Han har t.o.m. hjälpt en viss greve Gösta Hamilton under 
två månader, med mat, husrum, klädtvätt och annat utan att fa en enda reis i ersätt
ning. (Enl. Landelius 111:110 ut flyttade Gösta 1896; brodern Hugo Gilbert hade ut
flyttat 1895 men dog i Lages redan 9 augusti 1897.) Holms skötte alla landsmän som 
var sjuka - sedan ville ingen veta av dem. 

Klimatet var så påfrestande att svetten dröp ur alla porer även på kvällen, ingen 
tråd var torr på kroppen, inte ens i helvetet kunde det vara värre. Därifrån kunde de 
inte resa; de hade inte fatt ihop tillräcklig reskassa ännu efter den senaste resan som 
kostade 300 milreis. Det gick att tjäna pengar men det kostade också mycket att leva. 

Sedan far vi världshändelser. Veckan tidigare hade en soldat försökt skjuta presi
denten men missade och tog sig in i Krigsministeriet. För två veckor sedan hade folk 
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kommit tillbaka från revolutionen utan kläder, utan skor och en del utan armar och 
ben. Nu var de ju vana vid sådana saker så de fäste sig inte så mycket vid dem, efter
som de sett så mycket i den vägen. Föräldrarna har tydligen i brev berättat om 
Världsutställningen och festligheterna i Stockholm 1897, och Alfred frågar sig om 
det verkligen är sant att ingenting går upp emot Stockholm. Venedig gör det i alla 
fall inte, säger han, men Rio kan "stoppa Stockholm i fickan"! 

Mån om relationerna med sina närstående är däremot Kristina (Stina) som under 
1898 skriver två brev likaså från Rio, det ena daterat den 6 mars, det andra den 23 
juli. 

I det andra brevet förklarar Kristina att de ska resa så fort som möjligt, men pen
ningvärdet sjunker: en båtbiljett kostar 300 milreis och de behöver tre. Men eventu
ellt skulle Kristina resa först med barnen i september/oktober och Alfred komma 
efter. Kunde hon då få bo i föräldrahemmet, medan hon inväntade Alfred? Om bar
nen far vi veta att Anna har en hudbristning i huvudet och att Hulda är "som en 
ryska". Breven i fortsättningen bör sändas i Alfreds namn till konsulatet, där de 
hämtar dem. Hulda talar om morföräldrarna varje dag, hälsar speciellt till mormor 
och undrar om hon har många leksaker och bär från skogen att äta. Brevet förmedlar 
viss resfeber och lust att planera för den närmaste framtiden i Sverige. 

Samlingens sista brev är skrivet av Kristina till sin käre Alfred (som befinner sig 
på okänd ort) och daterat Rio den 3 februari 1899. Hon hade visserligen nyss skrivit 
men mycket hade inträffat på sistone. Hon hade tagit plats som amma hos en bra fa
milj, där hon fick ha lilla Helga (f. 15 november 1898) med sig. Hulda, nu 6 1/2 år, 
hade familjen Eklöf tagit hand om, där hon ansågs få en bra uppfostran. Kristina blir 
lycklig av att höra henne prata, så intelligent, men varje gång låter hon hälsa att 
pappa snart ska komma åter. Annas situation är värre, många har tagit hand om 
henne hittills. Johanna (Jönsson?) kom med henne en kväll kl. 8. Kristina trodde att 
hon skulle bli tokig i familjen, där hon arbetade. De ville inte längre att hon hade 
Helga med sig; hon är nu utplacerad hos en brasiliansk familj för 40 milreis per må
nad. Att ha barnen än här, än där, tills de blir fullkomligt förvirrade, är något som 
upprör Kristina. Sedan uttrycker hon sin längtan efter Alfred. När han tjänat tillräck
ligt kunde de kanske åka till Nordamerika eller vill han verkligen tillbaka till Sve
rige? Han far göra vad han vill bara de blir befriade från denna tillvaro. I sin för
tvivlan säger sig Kristina vara full av taggar och upprördhet: hon är fånge, kan var
ken titta ut mot gatan eller se sina barn utan att de följer henne. Som om hon vore en 
tjuv, eller snarare som en adelsdam. Även om hon har det bra där hon är, alla gör allt 
för henne och hon blir uppassad, mår hon inte bra. Vore hon med Alfred och barnen 
långt, långt borta i skogen, skulle hon vara lyckligare. Hon längtar så och känner att 
hon håller på att bli sjuk i huvudet. Hon uppmanar Alfred att söka den bästa ut
gången för dem och ger honom goda råd: att ta hand om sig, att vara sparsam, att se 
upp med frestelser, eftersom allt kan äventyras p.g.a. ett enda felsteg samt att se upp 
med kamraterna runtomkring. Pengar skulle han sända via konsuln. Om han kommer 
dit med båt och Kristina fortsätter att arbeta tills han kommer skulle de tjäna på det, 
eller hur? Underskrivet av en hustru som förklarar sig trogen i livet intill döden. Här 
sattes punkt för hennes korrespondens. 
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Var Alfred befann sig när han fick detta brev, finns det inga uppgifter om, inte 
heller var eller när han dog. Någon återresa till Sverige kom aldrig till stånd, efter
som både Kristina och Alfred mötte en alltför tidig död. Huldas och Annas vidare 
öden är för mig okända, däremot ej Helgas. 

I en minnesteckning på portugisiska över hotellägaren Pontus Eklöf "Pontus do 
Rio " av Otto R. Landelius uppges nämligen att Pontus och hans danska fru Tora inte 
hade några egna barn, däremot en svensk adoptivdotter "Kalula" Maria (f. 15 no
vember 1898, dvs. Helga Maria jfr ovan), vars föräldrar hade fallit offer för gula 
febern i Rio och avlidit. Pontus Eklöf dog dock redan 1907, strax efter sitt andra 
återbesök i Sverige, hustrun Tora 1922. Helga, som nu kallade sig Karin Maria Ek-
löf-Holm, gifte sig 1920 med den tyske baronen Wolf Heinrich Freiherr von Puttka-
mer-Schickerwitz som flyttat från tyska Östafrika till Brasilien under första världs
kriget. Hon avled i Rio strax före jul 1954, 57 år gammal och en minnesteckning 
med foto publicerades i tidningen Utlandssvenskarna nr 5/1956. 

Kommentar 
På diverse punkter överensstämmer sakinnehållet i denna brevsamling med Emma 
Olssons (se 2.2.3.1). Det gäller frihetsbehovet hos männen, att inte behöva gå som 
underlydande och bli kommenderade, vilket också gällde Alfred Holm, på gott och 
ont. Det fria livet i Brasilien hade hägrat och var säkerligen drivijäder och utvand
ringsorsak för åtskilliga arbetarfamiljer. De båda brevskriverskorna ansåg också att 
det levde fritt och bekymmerslöst och var optimistiska inför framtiden, Kristina 
Holm åtminstone så länge de bodde kvar på jordlotten i Barao de Triumfo. Gemen
samt för dem, tillika för Henrik Olsson (se 2.2.3.2), var prisandet av naturens rike
dom och växtkraft, som i högsta grad skulle bidra till deras försörjning. Genom hårt 
arbete skulle man lyckas! 

Själva resan och mötet med den nya kontinenten hade dock för många satt djupa 
spår av negativa erfarenheter. Få utvandrarfamiljer hade förskonats från barnadöd
lighet: familjen Holm hade (liksom Henrik Olsson) mist två sverigefödda barn den 
första tiden, och de skulle följas av fler. Kristina Holm omnämner en reskamrat som 
mist fyra av sina fem barn. Speciellt Eriksson (1896) men också Stiberg (se 2.2.2) 
drabbades av den, liksom emigrantvisans författare (se 2.2.1). 

Gemensamt för brevskrivarna är att man inte ville skriva hem till Sverige för att 
oroa, utan prövningarna och olyckorna omtalas först i efterhand. Kvinnorna var 
måna om och odlade kontakterna med hemlandet, till en början i optimistiska orda
lag. I fallet Holm resulterade det t.o.m. i kedjeemigration, när Alfreds föräldrar och 
syskon reste över, till synes med mindre lyckad utgång. 

Temat för den senare delen av breven kretsar helt och hållet kring finansieringen 
av och planeringen för återresan till Sverige. Det har vi tidigare sett hos både Stiberg 
och Eriksson (1896). 

Kulturmötena, speciellt med den katolska kyrkan, dess ceremonier och parader 
som skildrats av Eriksson (1896) skymtar hos Emma Olsson men kommenteras inte i 
de holmska breven. En förklaring kan vara att familjen Holm under de första åren 
levde nybyggarliv långt ifrån någon större stad. I de sista breven från Rio noterar 
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Kristina storstadens nymodigheter, bl.a. hästspårvagnar och ljudlig gatuförsäljning 
natt som dag. 

Vidare var matkulturen inte den man var van vid. Kristina Holm ansåg att den då
liga maten var skuld till många olyckor, t.o.m. barnadödlighet (jfr Eriksson 1896). 
Den svenska livrätten sill och spisbröd, höjd till skyarna av Emma Olsson, blev 
Kristina Holm tvungen att överge för en mjukbrödskultur med fläsk, kyckling och 
grönsaker som bas i kosthållet. För en barnfamilj var tillgången på mjölk dessutom 
en nödvändighet, varför det första djurförvärvet ofta bestod av en mjölkko. Som en 
kulturkontrast framstod mjölkförsäljningen i städerna, direkt från en ko, naturligtvis 
betingat av klimatet och avsaknaden av kylmöjligheter. 

Till kulturmötet hörde också den politiska instabiliteten i en ung stat med mänsk
liga övergrepp, massakrer och revolutioner, där inte ens svenskarna gick fria. Sådant 
var de svenska emigranterna inte vana vid. Mötet med urbefolkningen, indianerna, 
blev negativt, liksom med de obildade militärerna, eftersom de inte respekterade 
människovärdet. Tidigare har vi sett att Stiberg (se 2.2.2) inte heller prisade Brasi
lien som någon rättsstat. 

Genomgående för de holmska ödena var att de under skiftande omständigheter 
sökte sig till landsmän. En rad namn på svenska grannar, vänner och barnflickor 
passerar revy. Uppgifterna i breven tyder dock inte på att någon större sammanhåll
ning ännu existerade. Det är alltså för tidigt att tala om en etnisk grupp av svenskar, 
t.ex. i Curitiba. De sista breven andas dock besvikelse och bitterhet över landsmän i 
Rio, många av dem sjömän som råkat i trångmål och tagit den holmska hjälpen för 
given. 

Efter ett par, tre år ansåg Kristina Holm att hon vant sig vid de nya förhållandena 
så att hon kände sig lika hemma som i Sverige. Samröret med andra nationaliteter 
hade lett till att hon "lärt sig" en rad språk såsom brasilianska (landets språk), vidare 
spanska, franska och tyska. ( Ville hon månne med detta imponera på brevets motta
gare?) Hur djupt rotade de språkkunskaperna var kan man fråga sig, men säkerligen 
hade hon snappat upp tillräckligt för att klara av vanliga kommunikativa kontaktsitu
ationer bland de många europeiska immigrantgrupper som sökt sig till Rio Grande 
do Sul. Polackerna sade hon sig inte förstå, och om "karbiserna" som hon senare 
mötte i Parana uttryckte hon sig mycket negativt, inte med avseende på språket som 
förmodligen var tyska, utan snarare för kvinnornas korklippta frisyr och både utma
nande och okvinnliga klädsel. 

Om barnen Holms språkkunskaper får vi inte veta mer än att Hulda inte kan tala 
svenska diretto (rent?) utan blandar och mot slutet sägs vara "som en ryska", vad 
som nu menas med det. Om hon fick fortsatt vistelse hos familjen Eklöf borde hen
nes kunskaper i svenska (eller danska) ha förbättrats. Den yngre systern Helga som 
adopterades torde ha stärkt sin identitet i det nya hemmet. 

Går det att utifrån breven dra några slutsatser angående Kristinas och Alfreds 
identiteter? De förändrades definitivt alltifrån de lämnade Stockholm 1891 tills de 
slutade sina dagar, förmodligen 1899. Kristinas optimism och framtidstro har då 
förbytts i ren frustration över att inte kunna ta hand om sin avkomma och hålla ihop 
sin familj. Hon förefaller vara nära ett psykiskt sammanbrott och önskar bara att bli 
befriad från sin plågsamma tillvaro. Den kom i form av gula febern och döden. 
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Om Alfred får vi veta ytterst litet, men sedan de lämnat jordlotten i Rio Grande do 
Sul (som var deras stora misstag, enligt Kristina) verkar han ha s vårt att trivas med 
något som helst lönearbete. 

Han fick genom sina resor se en del av Brasilien och pröva på många sorters till
varo som till slut gjorde honom bitter och besviken på såväl föräldrar som landsmän. 
Vi får lämna honom i den paradoxala tropiska hettan, parad med mänsklig iskyla. 

Om samröret med andra nationaliteter uttrycker sig även Emma Olsson skarpt 
(ryssar, polackar och tyskar var rått och ohyfsat folk); hon skulle ju flytta till en 
koloni för blott svenskar (här avses förmodligen Nova Suecia, d.v.s. Guarany-kolo-
nin i Rio Grande do Sul som sträckte sig ända till Uruguay-floden, se vidare 2.2.4 
och Flodeli 1986). 

Om den ovan nämnda Guarany-kolonin (som skulle reserveras för svenskar) och 
dess vidare öden får vi besked i en intervju med K.A. Jansson (kallad "Vintram-
parn") i Allsvensk Samling av den 1 oktober 1925 (se Landelius 111:246). Han var på 
Sverigebesök efter 34 emigrantår i Brasilien och berättar att Guarany nu invaderats 
av polacker och hur svårt det blivit med samarbetet: "Polackerna ha intet som helst 
intresse av det allmänna eller allas gemensamma väl. Vi svenskar fingo ensamma 
bygga vägar och föra utrotningskrig mot koloniens värsta plågoris - gräshopporna. 
Polackerna kommo aldrig med, och vi svenskar började anse oss för goda att slita 
och släpa också för dem." 

Guarany-kolonin hade ursprungligen omfattat 100 svenska familjer, av dem åter
stod nu endast 25. De övriga hade flyttat över till Yerbal Viejo (sedermera Obera) i 
Misiones, Argentina 'är r-r/x:: i.Ì: fa.<f.<t;ill at nz:i i:: svenskar få 
bosätta sig som kolonister. Därför är sammanhållningen där stark..." Huruvida detta 
var med sanningen överensstämmande får granskningen av de lokala historieskriv
ningarna utvisa. 

Intervjuaren (liksom också Prins Wilhelm drygt 20 år senare) var dock imponerad 
av "huru fullständigt och oklanderligt han bevarat sitt svenska språk! Ingen främ
mande brytning, intet enda främmande ord. Sådant är aktningsvärt." Intervjuobjektet 
förklarar avslutningsvis: "Jag är endast en fattig och olärd arbetare... det är dock 
gott att vara svensk." Detta uttalande avslöjar en etnisk identitet som varit lättare att 
upprätthålla i en geografiskt, någorlunda samlad svensk koloni än i en isolerad till
varo, långt ifrån svenska grannar och landsmän. 

2.2.4 Muntliga redogörelser 

Det från 1968-73 inspelade materialet (ULMA Arg 1-71) bjuder undantagsvis på 
sammanhängande berättelser om föräldrarnas vedermödor. En sådan utgörs dock av 
en inspelad intervju med svenskättlingen i Gen. 2 Valdemar Nilsson f. 1911 i San 
Javier, Misiones. A:^e::::::.i.. i. >«:n izzTZt-s nedan. Informanten var 
känd för att ha ett synnerligen gott minne för vad han hade hört, eftersom han blev 
blind i 20-årsåldern. 
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Utdrag ur inspelad intervju med svenskättlingen Valdemar Nilsson (VN), född 1911. 
Intervjuare: Gunvor och Sven Arne Flodell (GF resp. SAF). Intervjun inleds med 
frågor angående modern Josefina Nilsson, född Olsson. 

GF: Hon va född när? 
VN: Sextonde agusti (GF: samma år) artonhundraåttitre. 
GF: Artonhundraåttitre i...? 
VN: Stockholm (GF: i Stockholm) men sedan vet man inte mera vilken, vilken för

samling eller vilken kyrka hon blev döpt eller nånting, liksom. 
GF: Å dom utvandrade 1891? 
VN: Jaa, mamma for me en omgång emigranter som for från Sverige tjugufjärde maj 

artonhundranittiett å pappa han kom me en annan sändning som for ifrån Sverige 
den tjugusjunde agusti samma år. 

GF: Berätta dom nån gång om resan, hur...? 
VN: Jaa, berätta en del för att dom hadde ju - fick ju kosta på resan själv till Ham

burg, å ifrån Hamburg hadde dom ju fri resan (från) till Brasilien. 
GF: Var kom dom då i Brasilien? 
VN: Ja dom (- de ä) svårt å förklara de där riktit, för dom kom ju där - för fösst va 

dom ju i Blommornas ö ett par dagar, å sedan, na, sedan for dom ju till, sen var 
dom ju i Porto Alegre, å ifrån Porto Alegre sedan så kom dom me, for dom me en 
pråm och en bogserare långt opp efter floden. Å sedan åkte dom tåg en hel dag, så 
dom kom opp ti Santa Maria (GF: i Rio Grande?). Jaa, Santa Maria Boca de 
Monte brukar den kallas för, och där var dom visst ett par vecker, å sedan fick 
dom fortsätta me (ox)oxvagnar opp ti Santo Angelo och där va dom länge, så att 
när pappa å de andra följet kom, då åkte di ifatt dom där å for fö(r)bi dom. Å dom 
här - sällskapet som mamma va me i, dom blev kvar i Santo Angelo en tid till, 
dom till å me började å hugga upp en väg som skulle gå ner till kusten (sp.costa 
'flodstrand') där, gubbarna fick liksom regeringsarbete. Å sedan så småningom så 
(fo) fick dom fortsätta ner till kusten. 

GF: Och så fortsatte dom å... Var bosatte dom sej i...? 
VN: Ja, (då) då körde dom ifrån Santo Angelo och en hel massa krokvägar ner, så att 

dom kom ut där på brasilianska sidan men snett nedanför San Javier, en liten by 
som dom kalla för Puerto Javier (port. Porto Xavier) nuförtiden, å därifrån fick 
dom fara me kanot sedan ända opp dit dom fick blev (eller) satta i land för te å 
börja å arbeta sedan. 

GF: Å va hette platsen där dom sen röjde å...? 
VN: Ja de ä däromkring Porto Lucena som... 
GF: Å dit kom sen många svenskar? Till Porto Lucena? 
VN: Ja vill sä— dit - de va en hel sändning som fraktades dit och dom där - å blev 

utplanterade där, för dom nerifrån de där Puerto Javier blev dom fraktade me ka
not oppför floden ända dit opp, å där föste di dom iland bara i skogskanten där å 
sen fick di sköta se själva. De va ju meningen att dom skulle komma en gång i 
veckan me proviant till dom, men den där proviantkanoten den kom inte så 
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regelbundet så att ibland hant di väl nära på å svälta ihjäl, innan de kom någon 
mat. 

GF: De va pappas sällskap? 
VN: Nej (GF: de va mammas?) Jo. 
GF: Och har... vilka fler va me i sällskapet där? 
VN: Åh, de va många (GF: av dom som sen har kommit hit?) Ja uta' dom som kom 

hit så till esempel... uta' dom som kom hit så va de ju de här Dal-Olles som dom 
säjer och Hultgrens och Sandbergs å Trägå(r)ds-Kalson å Pettersén ja å Källstens 
å de va många, Bolinder-Anders å de va väl flera - ja gamla fru Jakobsson som 
hadde blivit änka på resan å Simonsson å Zetterlund å alla dom va - liksom hadde 
blivit destinerade till, dit till kusten. 

GF: Vet du när dom kom dit då å fick land? Va de året därpå eller nå sånt? 
VN: Jaa, de måste varit någon gång ve artonhundra å nittitvå, för att resan to... gick 

ett helt år sedan dom for ifrån Sverige å innan di kom dit opp å blev oppfösta i 
skogen där så gick de över ett år. 

GF: Och sedan så bodde... Vilket år gifte rom se pappa å mamma? 
VN: Nittonhundra å sju, fjortonde agusti. 
GF: Gifte rom se i San Javier då? 
VN: Jaa (GF: eller i Porto...?) Nej i San Javier (GF: i San Javier.) för att de va så att 

dom (-) där höllt dom på svenska(r)na dom där, dom bodde där på brasilianska 
kusten i bra många år, men de va så småningom så börja dom å fara över hit ti 
Argentina, för att dom fick ju i alla fall lov å fara hit me alla produkter di hadde, å 
då dä(r)för så räkna rom ut att de va lika bra å bo här på en gång, å dä(r)för så 
först for'om ner å sen for flera å till sist så vatt de inga, knappt inga kvar. 

SAF: Kom du ihåg hur de gick till när dom gifte sej på den tiden? 
VN: Ja de va visst inget vidare inte, för att(e) dom, de va inget, ingen bröllopsfest 

eller nånting, utan dom va ti domarn i San Javier bara å sedan kom dom igen hem 
till morfar å fick middag, å så fick dom två peso till bröllopspresent utav gubben 
Dal-Olle å så va de inte mera. 

SAF: De va inga, de fanns inga kyrker där, lutherska kyrkor där? 
VN: Nää, nää (SAF: Vet du om de över huvudtaget fanns några lutherska kyrkor 

där?) 
VN: Nä, ja tror de fanns inget kyrklit alls (SAF: Ingenting) däromkring då inte. 
SAF: Inte ens katålsk kyrka? 
VN: Nääj, ja tror inte de (-) ja vet inte. 
SAF: Hur döpte dom barna då? 
VN: De kom någon resande präst då å då så där å - stannade hos någon å hadde 

gudstjänst å döpte barna å så... 
SAF: När ni föddes till exempel, hur...? 
VN: Ja då, jag va ju fem år, när ja döptes men då fanns kyrkan i Alem (SAF: Jaha) så 

att å så kom prästen dit någon gång vet inte hur ofta å hadde gudstjänst å döpte å 
så, för ja kommer ihåg att när vi bodde i Bonpland, så morbror John kom ner å 
tala om att (att) prästen skulle komma å (där -) att vi skulle fara å döpa, å så 
kommer ja ihåg att mamma fick bråttom å sköta om en del kläder å sånt där, å sen 
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vände vi om, de vill säja morbror John vänta å så gjorde vi sällskap tibaks till... 
för morbror John bodde där bo(r)ta åt Dos Arroyos-hållet till på den tiden. 

SAF: Dom sa att de bruka vara massdop då när prästen kom, va? 
VN: Ja de kan nog hända att de va för ja kommer knappt ihåg... 
SAF: Har du något minne av de där - av dom där dopen? 
VN: Lite, lite minne har ja för att vi skulle åka i en vagn där, här ifrån Marias morfar 

där, så skulle vi åka i en vagn, å ja va rädd för den där vagnen för ja ville inte åka, 
de va ett väldit bråk där. Å sen hur de va så for vi, ti kyrkan. 

GF: Vilket år flyttade pappa å mamma över hit till Argentina? 
VN: Ja dom, de där blev inte på en gång, för att pappa han hålides å for här omkring 

å arbetade ett par år innan dom gifta sej /klockan slår/ för (-) morfar å dom där, di 
flytta ju över ti San Javier unjefär ve nittonhundra å ett eller någe så där, för nitton 
hundra eller nittonhundra å ett eller något i den stil..., vid den tiden, unjefår vi 
sekelskif... vi den tiden. Å pappa han va här oppe ve Colonia Aurora fö(r)st, ve 
timmeravverkning där, å sen var han å arbeta i San Ignacio å Santa Ana å ikring å 
sedan nittonhundrasju så gifte dom sej. 

GF: Var bodde dom då först, i Bonpland eller? 
VN: Jaa de blir efter vägen från Bonpland till Olegario Ändrades, opp där, tie kilo

meter ifrån Bonpland. 
GF: I Bonpland fanns de många svenskar då? (VN: Jaa just då...) Eller finnar, fin

narna förstås? 
VN: Finnarna kom nittonhundra å sex, men utav dom där ti esempel svenskarna ifrån 

Uruguay /= Uruguayfloden/ börja redan å komma ti Bonpland en del, som till 
esempel Källstens å Hultgrens dom va i Bonpland redan och Danielssons, dom va 
ifrån Guarany, Danielssons va ifrån Guarany (SAF: Hm) men utav dom som va 
ifrån kusten så va de Källsten å Hultgrens. 

GF : Du vet inte vilket år dom flytta till Bonpland inte? 
VN: Nääj, de vet jag inte men... (GF: Nån gång efter 1907 då?) Nä, de måste nog ha 

vari före, kanske ve nittonhundraåfem eller någe så där, för att när mamma å 
pappa gifta sej så bodde di där redan, Hultgrens å Källstens. 

GF: Men den här nuvarande chacran, här i, på den här platsen, den tog pappa 1917, 
va? 

VN: Jaa, nittonhundrasjutton. 
GF: När ä du född? 
VN: Tjugiåttonde september nittonhundraelva. 
GF: I Bonpland? 
VN: Nej, i San Javier. 
GF : Emil ä yngre än va du ä, din bror Emil ä yngre? 
VN: Jo han ä sex år yngre - å Wanda ä född i Bonpland å Emil också. (GF: Wanda, 

när ä hon född?) Artonde november nittonhundraåfemton. (GF: I Bonpland och 
Emil?) Femte november nittonhundraåsjutton (GF: Också i Bonpland?) Ja. 

GF: Så de va... Emil föddes då strax innan ni - pappa tog chacran här? 
VN: Pappa va här å arbeta då när de, för pappa kom hit opp me folk å börja här i 

skogen i agusti nittonhundraåsjutton. 
SAF: Var de fler svenskar me då, när han kom? 

58 



VN: Ja här oppe va de många redan då. När pappa kom hit så va de - fanns Källstens 
å Lill-Nisses och Adolf Lindström å dem va här redan. 

SAF: Men den här platsen, den tog han då? 
VN: Ah, den här chacran var de ingen på. 
SAF: De va ingen, de va urskog? 
VN: Ja de va bara skog, den hadde ingen börjat på förut. 
SAF: Berätta han nåt om de där? 
VN: Ja, knappt inge vi... sä(r)skilt. 
SAF: När han kom tilbaks, de kom du inte ihåg? 
VN: Ja berätta ju å så där om va som ha hänt en del saker liksom deras strapatser å 

de de ä ju kla(r)t (SAF: Kom du ihåg nånting?) Ja, ja kom ihåg att (att) en gång 
tala han om att en gång hadde han satte på majsgryn på elden te å koka, å så gick 
han ut å planta majs, å sedan när han kom hem å sku titta på grytan, så hadde den 
inte kokat opp ännu (SAF: Hm) å då skötte han om elden riktit å rörde om i grytan 
å så gick han ut å planta igen (å planta) å medan han (höll?) ur, så skulle de där 
vara kokt snart, så då gick han hem ti kojan igen, å när han då kom så dära så han 
kunde se elden å grytan å såg han hur de rökte då, då hadde de kokat å blivit torrt 
å va bränt redan så att de gick inte å äta de där, så han blev utan mat den dan. (-) 
Han for visst opp ti Danielssons å fick lite mat sedan, för att de fanns inte mera 
proviant till å laga mat utav i kojan. 

SAF: Men han va väl inte ensam här när han kom hit? 
VN: Ja ibland (SAF: Han hadde väl nån me sej?) ibland va han ensam, /slut band

sida/ 

Kommentar 
Beträffande sakuppgifterna ser vi att ramberättelsen består angående utvandringen 
24 maj 1891 från Stockholm och att den överensstämmer t.ex. med emigrantvisans 
(se avsnitt 2.2.1). Att detalj uppgifterna blir selektiva såsom hörsägen är naturligt. 
Berättartraditionen och -förmågan har likaså varierat från familj till familj. Det 
dröjde alltså ett helt år innan emigranterna fick sina jordlotter vid gränsfloden 
Uruguay mot Argentina. En vanlig missuppfattning är att de liksom hade blivit 
destinerade till, dit till kusten (sp. costa 'flodstrand'), men det hade ursprungligen 
stått dem fritt att välja destinationsort (jfr Stiberg i avsnitt 2.2.2.1). Enligt Paulins 
karta från 1912 (Riksarkivet, otydligt återgiven också hos Friborg 1988:55) är ett 40-
tal svenska bosättningar inprickade sida vid sida längs floden i närheten av Porto 
Lucena, dåvarande Nucleo Uruguay. (De emigrantfamiljerna är namngivna i Manne 
Berggrens inspelade material, Sveriges Radios arkiv.) Där hade de alltså blivit 
ilandsatta med hjälp av kanoter och fick klara sig bäst de kunde, beroende av 
provianttransporter som ibland uteblev eller dröjde, enligt informanten. 

Trots avbrott och omtagningar får man intrycket att informanten vill uttrycka sig 
så korrekt och vittnesgillt som möjligt. Informantens mor tillhörde Ölands-Olles 
familj och hade utvandrat från Stockholm. Deras utflyttningsbetyg är daterat Kata
rina församling redan 20 juni 1890 och upptar fyra barn, av vilka de yngsta, födda 
1888 och 1890 dog på resan. Detta omnämns dock inte i intervjun. Om faderns, 
Värmlands-Nisses familj, utvandrad från Norrköping, far vi inte veta mer än avrese
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datum 27 augusti 1891. I så fall bör de ha lämnat Hamburg den 6 september 1891 
med "Porto Alegre" som hade 85 svenska utvandrare ombord (se Friborg 1988:16). I 
den familjen som omfattade åtta personer dog också två av de minsta barnen under 
resan. Barnadödligheten var förmodligen något man velat förtränga (jfr Kristina 
Holm i 2.2.3.3) och som inte kommenterades ju längre tiden led. 

Om den svenska kolonin som uppstod vid Uruguayfloden 1892, "där de blev 
oppfösta i skogskanten" far vi veta mer i intervjun. Här omnämns en rad svenska 
familjer, däribland brevskrivaren "Dal-Olle", alias Henrik Oisson (se 2.2.3.2. Att 
Porto Lucena koloniserades 1892 av 25 svenska familjer framgår också av en annan 
intervju med Alf Olsson f.1903, d.1979; ULMA Bra 36 AO). 

I denna koloni praktiserades endogami, d.v.s man gifte sig vanligtvis inom den 
etniska gruppen. Härvid utgör informantens föräldrar inget undantag. Föräldrarnas 
bröllop 1907 innebar endast civil registrering hos domaren i San Javier, en enkel 
middag hos brudens föräldrar samt en bröllopsgåva i form av 2 argentinska pesos 
(månne i guldmynt?) av morföräldrarnas granne, ovannämnde Henrik Olsson. Någon 
kyrklig vigselakt var det alltså inte fråga om och barndopen utfördes som synes av 
någon ditrest präst. Informanten döptes först vid 5 års ålder i en tysk kyrka. 

Vidare får vi veta att morföräldrarna flyttat över från Brasilien 1900-1901 och att 
orten Bonpland i Misiones hyste bosättning av f.d. brasiliensvenskar redan 1905. 
Den kom att bli "en station på vägen" för många misionessvenskar. Familjen Nilsson 
kom också att vistas någon mil därifrån, men långt senare, innan de slutgiltigt 1917 
slog sig ner på jungfrulig mark i Yerbal Viejo, nuvarande Oberä-området i Misiones, 
Argentina. 

Denna nybyggarodyssé var denna familj alltså inte ensam om, utan den kom att 
delas av åtskilliga andra namngivna svenska familjer som vi kommer att möta längre 
fram (se avsnitt 2.4). Många av dem bar familjenamn på -son, därav beteckningarna 
"Dal-Olles", Ölands-Olles" och Värmlands-Nisses"(enligt geografiskt ursprung) 
eller "Trädgårds-Karlsson" och "Bolinder-Anders" efter de yrken eller arbetsplatser 
som de haft i Stockholm före utvandringen. 

Om nybyggarlivets strapatser, främst vad gäller mathållningen, vet också 
informanten besked. Den skilde sig väsentligt från vad en stockholmsk arbetarfamilj 
från Söders höjder varit van vid. Men misslyckades majskoket fanns det som synes 
grannar att tillgå. Sammanhållningen inom grannskapet blev säkert viktig och 
naturlig, eftersom alla levde under likartade betingelser under den första tiden. 

Informantens svenska är genuin och bär inte många spår av främmande påverkan, 
trots att han är född i Argentina. Beteckningen Uruguay-kusten (sp. la costa del 
Uruguay) skall här förstås som 'floden Uruguays strand' (och inte som landet 
Uruguay). Här har kust kommit att få utvidgad semantisk betydelse p.g.a. fonetisk 
likhet och är att betrakta som integrerat i misiones-svenskan, liksom också 
kulturordet chacran (jordbruk om vanligtvis 25 hektar; se Flodell 1986). I intervjun 
förekommer vidare former som hant och höllt, vanliga i stockholmskt talspråk. 
Faderns östgötska ursprung återspeglas inte alls i sonens talspråk. Av det kan man 
dra en försiktig slutsats att det i de flesta fall var moderns språk som gick i arv till 
barnen, eftersom fäderna ofta var borta från hemmet på arbeten som vägbyggen eller 
skogsavverkning, vilket också framkommit i intervjun (jfr Flodell 1986). 
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2.3 TIDIGA ETNISKA MANIFESTATIONER 

I föregående avsnitt har vi sett att svenskarna, trots alla individuella skillnader som 
måste ha existerat, t. ex. i fråga om politiskt eller religiöst engagemang (många var 
enligt resebreven till Social-Demokraten övertygade socialister) och attityder till 
seder och bruk i den nya miljön, ändå ville hålla ihop. Detta aktualiserades när det 
blev fråga om medborgarskap: skulle man kvarstå som svensk medborgare eller 
förvärva brasilianskt (senare argentinskt) medborgarskap? 

Det tidigaste exemplet på enskilda viljeakter som tillsammans utgör en etnisk 
markör i fråga om medborgarskap utgörs av en skrivelse, daterad 15 januari 1901, 
från kolonister i Guarany das Missöes, Rio Grande do Sul, Brasilien, med en begäran 
hos det svensk-norska generalkonsulatet att fa kvarstå som svenska medborgare (se 
bilaga III). Ett 40-tal underskrifter vittnar om att skrivelsen omfattade större delen av 
svenskkolonin, även om vissa familjer redan måste ha sökt sig över Uruguay-floden 
till San Javier-området på den argentinska sidan. Redan 1903 figurerar nämligen 15 
svenska familjer i statistiken i Misiones (se Flodeli 1986:18, och 1904 finns t.ex. 
pionjären Herman Källstens överflyttning dokumenterad, se Wickström 1989:13f.). 
Därmed befinner vi oss i pionjärskedet av Misiones kolonisering och den betydelse 
svenskarna haft som grupp för dess framväxt. I följande avsnitt kommer vi att se 
benägenheten att bilda föreningar och i kapitel 4 skall vi se i vilken utsträckning som 
den etniska förankringen kommit att bestå hos undertecknarnas efterkommande. 

En annan källa till vetskap om bevarat svenskt medborgarskap finns i nationali
tetsmatriklarna från det svenska generalkonsulatet i Rio de Janeiro 1912-1925. Här 
återfinner vi t.ex. familjerna Karlsson och Hultgren, utvandrade 1891 och Hamrén 
och Lidbom, utvandrade 1911. Med vissa av deras ättlingar kommer vi att återknyta 
kontakten i kap. 4. 

2.4 VAD SÄGER DE LOKALA HISTORIESKRIVARNA? 

Såsom nämnts i avsnitt 2.1 finns tre olika skildringar av "svensk-staden" Obéras 
tidiga historia på spanska, tillkomna strax före firandet av hundraårsminnet av svensk 
utvandring 1991, nämligen argentinaren Dr Enrique Gualdoni Vigos (f. 1934) Re-
seha Historica De Obera (1986, 339 s.), svenskättlingen Dr Lloyd Jorge Wickströms 
(f. 1942) Del Yerbal Viejo a Oberå med undertiteln Los suecos en Misiones (1989, 
239 s.) och svenskättlingen Evaldo Guillermo Olssons (f. 1916, d. 2000) Suecos En 
La Selva (1991, 201 s.). De båda förstnämnda är akademiker, tillika advokater, me
dan Olsson var kolonist och autodidakt med argentinsk folkskolebakgrund. De båda 
sistnämnda är svenskättade på fädernet; mödrarna var av argentinsk resp. tysk börd. 
Gualdoni Vigos skrift är utgiven och sponsrad av magistraten i Oberå, Wickströms 
är utgiven på eget förlag och Olsson bok har tillkommit i samarbete med historiskt-
kulturellt skolad personal från Misiones' statliga universitet i Posadas och är utgiven 
på förlaget Aurora. Skrifterna kommer jag att behandla i nu nämnd ordning, och 
beakta vilka etniska perspektiv som anläggs (utifrån och inifrån) och på svenskarnas 
bidrag till kolonisationshistorien som samhällsbyggare, med hänsyn till selektivitet. 
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2.4.1 En argentinares syn 

Gualdoni Vigos bok omfattar 52 kapitel med ett lika stort antal sidor svart-vita foto
illustrationer. Den omspänner en tidsepok som inleds med uppmätning av jorden år 
1907 fram till 1985. Skriften är kronologiskt uppdelad i två delar: kapitlen 1-12 
omfattar epoken 1913-1928, dvs. Yerbal Viejo-tiden fram till Obéras grundläggning 
1928, de senare kapitlen uppbyggnaden av infrastrukturen fram till dagens samhälle. 
Jag kommer huvudsakligen att uppehålla mig vid den första epoken men kommen
tera de senare, om de t. ex. innehåller svenska namn eller etniska manifestationer. 
Inledningsvis (s. 13) presenteras en municipal historiekommitté (10 pers.) som stått 
bakom utgivningen. Här figurerar två svenskättlingar: Alrik Kallsten och Gerardo 
Lindstrom. Bland informanterna (s. 17, totalt 47 pers.) återfinns sex svenskättlingar. 

Att figurera i kolonisationshistorien handlar ofta om att ha varit först på plats. 
Författaren nämner att vid uppmätningen av kolonin Picada Bonpland a Yerbal Vi-
ejo 1907-08 assisterades lantmätaren Francisco Fouilland av den sverigefödde tol
ken Linus Hultgren, då 18 år (s. 22), vilket indikerar att det existerat språksvårighe
ter. De första att förvärva jord 1911-12 var fyra fransmän, en tysk, en österrikare, 
norrmannen Thorleif Bögh (förvrängt till Terlieff Goff s. 22) och Gunnar Qviding, 
som av samtliga författare anges som norrman, men som var svensk (enl. muntlig 
uppgift av Torsten Graucob). Nordborna flyttade ganska snart och 1913 återfinns de 
f.d. brasiliensvenskarna på plats i området kring nuvarande Villa Svea: Herman 
Källsten (som redan 1908 rekognoscerat platsen), Adolf Lindström och Carlos J. 
(Jota) Pettersson. De skulle under de närmaste åren följas av flera: Juan Danielsson, 
G.A., Hilmer och Allan Källsten, Magnus Lundqvist, Juan Manuel Nilsson (Lill-
Nisse), Andrés G. Nilsson, Frans Gustaf Nilsson, Alfred Olsson, Jonas Pettersson, 
Oscar Skyttberg m.fl. Till dessa sällade sig också bröderna Axel och Magnus Sand 
(som kommit till Bonpland med den Thesleffska, finländska emigrationen 1906, se 
Flodell 1986:19). Gualdoni Vigo faster särskild uppmärksamhet vid pionjärstrion 
Källsten-Lindström-Pettersson med foton (s. 19), vilka senare omnämns som los 
fundadores del ano 13 (1913 års grundläggare, s. 34). I det följande kapitlet redo
görs för de övriga europeiska invandrarna: schweizare, italienare, tyskar och östeu
ropéer av slaviskt ursprung, av vilka många också hade ett förflutet i Brasilien. In
hemsk argentinsk kolonisation började först i slutet av 1926. 

Fortsättningsvis behandlas bostad, vattenförsörjning och mat som under den första 
tiden var av primitivt slag: bostäderna var små trähus med jordgolv med tak av trä
bitar, källvatten måste ibland bäras lång väg (grävda brunnar kom senare) och ingen 
ägde några rör för att leda vattnet. När pionjärerna några år senare flyttade dit tog de 
med sig grönsaksfrön från sina tidigare boplatser i Bonpland, men i urskogsområdet 
rådde andra växtbetingelser. Kött erhölls från urskogens rika fauna, varför jakten var 
ett viktigt inslag i hushållningen. Drycken bestod uteslutande av yerba mate, det 
gröna teet. Senare började Källstens att saluföra vin i sin livsmedelsbod i Villa Svea 
och från 1922 existerade lokal vinproduktion. Sockerrörsbrännvin fanns dock tidigt 
att tillgå. Klädedräkten var av primitivt slag och barnen gick uteslutande barfota. 
Gerardo Lundqvist (f. 1909) fick först som yngling sina första skor, ett par alparga-
tas (snörsandaler). Gerardo Lindström (f. 1906, son till Adolf ovan) erinrade sig 
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familjer som hade medfört visst husgeråd från Sverige (s. 37). Barnadödligheten som 
decimerat så många familjer under Brasilien-tiden var fortfarande hög och pionjärti
dens hårda slit skördade också sina vuxna offer, då inga läkare fanns att tillgå. 
Svenskarna höll sig dock med en egen "naturdoktor" Magnus Lundqvist (s. 41). 

Bland pionjärgrupperna var hjälpsamhet ett högt skattat begrepp och man samla
des ofta på kvällstid för att dryfta enskilda och gemensamma problem och det knöts 
kontakter mellan de olika etniska grupperna. Enligt Catalino Barbaro (s. 47) fanns 
det inte tid för egoism; "svenskar, schweizare, tyskar, italienare, polacker, ukrainare 
etc. samlades i glädje och sorg och glömde från vilken del av världen vi kom" och en 
ryss, f.d. soldat under tsaren erinrade sig att han öppnade stigar och bekämpade far
soter för att hjälpa svenskar, schweizare och polacker. Man firade olika länders na
tionaldagar jämte Argentinas egna (25 maj och 9 juli). Gualdoni Vigo omnämner 
grundadet av Skandinaviska Föreningen Svea den 1 augusti 1923 (skall vara 1915; 
min anm.) som den första etniska föreningen av social karaktär, där det musicerades 
och dansades i föreningshuset till tonerna av "Blinda John" Anderssons dragspel och 
sportaktiviteter förekom (s. 48). Socialt kunde nuvarande Obera delas upp i två po
ler, menar författaren. Medan skandinaverna höll till i Villa Svea, vid östliga infar
ten, grupperade sig andra blandade nationaliteter på den motsatta sidan på 2-3 kilo
meters avstånd. Detta aktualiserades vid Obéras grundläggning 1928, då somliga 
ville att centrum skulle ligga i Villa Svea, medan andra föreslog ett uppmätt, reserve
rat område mitt emellan polerna. Det senare alternativet segrade, förmodligen bero
ende på att argentinaren Barreyro ägde angränsande jordlott {min anm.). 

Urbefolkningen guaraniindianerna förde då liksom nu en undanskymd tillvaro. 
Med dem hade pionjärerna från 1913-14 (se förteckning s. 54) direktkontakt och 
byteshandel: mot yerba mate erhöll de grönsaker och fagelfå av kolonisterna. För
fattaren redovisar tre vittnesmål om indianbyar som legat ett tiotal kilometer utanför 
Obera, en t.o.m innanför nuvarande stadskärnan. Indianerna betecknades som lugna 
och fredliga; de höll sig för sig själva och besvärade inte någon. 

En annan grupp som kunde ha utgjort ett yttre hot var los contrabandistas 
(smugglarna), som dock inte har de negativa konnotationer som beteckningen har 
idag, enligt författaren. Då var det i denna gränszon ingen överträdelse att köpa, sälja 
eller byta handelsvaror från grannländerna, främst Brasilien. Då de fungerade i sam
röre med såväl kolonister som indianer kan de sägas ha haft en kulturöverbryggande 
funktion. 

I den femmannakommission av 1927 som skulle förbereda övergången till muni-
cipalsamhället återfinner vi pionjärerna Adolf Lindström och Carlos J. Pettersson 
(tillsammans med Domingo Berrondo, Aristides Ruiz och Leo Lutz), vilka stod som 
faddrar vid stadens grundande 1928. Därefter har intill dags dato två svenskättlingar 
varit borgmästare: Walter Carlsson (1952, 1953-54) och Rolf Lillieskold (1963-66). 

Ett nybyggarsamhälle i urskogen far snart behov av kontakter med omvärlden och 
för Obéras del gällde det 1923 en farbar väg (Picada San Martin) till provinshuvud
staden Posadas. En 36 km lång vägsträcka röjdes genom urskogen och för dess till
komst svarade 16 kolonister, av vilka elva var svenskar: Adolf Lindström, Arturo 
Torneus, Gustavo Björklund, Carlos Andersson, Einar Nilsson, Herman Källsten, 
Alrik Källsten, Carlos J. Pettersson, Axel Torneus, Axel Karup och Sixten Vik (s. 
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195). Detta betecknar författaren som en heroisk insats i argentinsk väghistoria. 
Angående 20-talets postutbärning nämns också två svenska namn: Haroldo Furten
bach och Herman Källsten (s. 114). 

Den första skolan tillkom 1918 i Villa Svea. Bland de 33 inskrivna eleverna var 
2/3 svenska emigrantbarn (enl. förteckn. s. 131). 

Det första journalistiska initiativet togs inom föreningen Svea, då Conrad Falk 
1923 publicerade den handskrivna tidningen "Kometen" som officiellt organ (s. 141) 
på svenska. Den utkom endast med tre nummer som cirkulerade inom föreningen och 
kolonin. 

Nordborna var vana att samarbeta och deras produktionssträvanden resulterade 
1929 i grundandet av en agrar kooperativ förening med Adolf Lindström som dess 
förste ordförande. Där dominerade också svenskarna: Carlos Lindström, Gustavo 
Andersson, Carlos Kindgren, Hilmer Källsten, Magnus Sand, Frans Gustavo Nilsson 
och Guillermo Lillieskold (s. 212). 

Slutsatsen av denna genomgång blir att Gualdoni Vigo i sitt utifrånperspektiv er
känner svenskarnas mångahanda pionjärinsatser, vilka får ett förhållandevis omfat
tande utrymme. Bland illustra gäster nämns i första rummet Prins Wilhelm som be
sökte kolonin 1947. Tyvärr innehåller texten många sakfel, något som författaren 
inledningsvis urskuldar sig för. Besvärande är också de många förvanskade person-
och familjenamnen. Att de förekommer i förspanskad form är naturligt (se vidare 
kap. 3), men stavningen är inkonsekvent. 

2.4.2 En svenskättlings syn I 

Lloyd Jorge Wickströms ambition har varit att dokumentera de svenska insatserna, i 
stort som smått, på basis av det arkivmaterial som fadern Lloyd samlat in sedan 30-
talet, men också, som han säger i företalet, inspirerad av Gualdoni Vigos skrift. Han 
vill med bokens första del hedra de emigranter som lämnade Stockholm den 24 maj 
1891 och som kom till dåvarande Yerbal Viejo 1913 (s. 13). Författaren är noga med 
att dokumentera sitt svenska ursprung (omslaget innehåller genealogi tillbaka till Per 
Persson f. 1632) men är till skillnad från fadern ej svensktalande, vilket tyvärr hind
rat honom att gå till svenskspråkiga källor. Boken omfattar 30 kapitel med ett stort 
antal foto- och dokumentillustrationer (64 opaginerade sidor) och innehåller ett per
sonregister i alfabetisk ordning (8 s. med många felstavningar). 

Kapitlen är tematiska, alltifrån emigrationshistorisk bakgrund till avslutningska
pitlets förteckning av de första nybyggarna enligt nationalitet, och behandlar i likhet 
med föregående skrift skolväsende, kyrkliga organisationer, föreningsbildningar 
jämte sociala och sportsliga aktiviteter, kommunikationer och prominenta besök. 
Inledningskapitlet handlar om bakgrunden till emigrationen och emigranternas första 
tid i Brasilien, vilket bär sagoberättandets skimmer över sig. En del faktauppgifter är 
korrekta såsom vi känner dem från tidigare dokumentation, andra dubiösa, t.ex. att 
"omkring 200 familjer, härrörande från Stockholm, Kiruna, Norrland, Uppland och 
andra lokaliteter samlades i Stockholms hamn för avresa med Bore med destination 
Brasilien den 24 maj 1891" (s. 20-21 min övers). Antalet kan enligt min mening 
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diskuteras; siffran är troligen hämtad från Nils Bååthe, jfr Olsson 1991:59. (Kiruna
emigrationen ägde rum långt senare, 1909-11; de svenska, geografiska begreppen är 
osorterade min anm.). Kapitel 2 El Yerbal Viejo y Obera är ett av de mest omfångs
rika kapitlen (24 s.) och behandlar utförligt, med dokumenthänvisning, hur jordlot
terna förvärvades (inte minst av familjen Wickström s. 52), bakgrunden till den fin
ländska emigrationen (112 personer) och framför allt de juridiska dokumenten kring 
Obéras grundläggning 1928, där Wickström på juridiska grunder går i polemik mot 
föregående författare. 

Följande kapitel behandlar ortnamnet Obera (guarani overà) och kan vara av sär
skilt intresse. Här omtalas inledningsvis övergrepp i argentinsk, nationalistisk anda, 
t.ex. att föreningen Svea år 1927 förbjöds att organisera fester på sin egen mark i 
Villa Svea och repressalier mot utlänningar som skulle tvingas att lämna sina jord
lotter till förmån för argentinare (s. 71-72). Svensken Gideon Larsson t.o.m. häkta
des och bland de övriga offren märktes Jonas och August Pettersson, N. Nilsson och 
norrmannen Arne Arnesen. Detta övergrepp kommenterades i pressen (La Prensa 
19/12 1927; 27/1 och 28/1 1928), vilket försvarades med att en gränszon borde vara 
befolkad med argentinare och inte med utlänningar (s. 73), också en anledning till att 
stadsnamnet blev kompromissen Obera (7 december 1927) och inte Svea eller Nueva 
Argentina (jfr ovan). Jordlotterna i fråga återlämnades sedan Sveriges ambassad 
protesterat. Svenskarna bland stadens fäder (se ovan) uppmanade därefter de sina till 
solidaritet med det nya landet för att undvika nya konfrontationer. I kap. 4 relateras 
kriminella övergrepp mot utlänningar, bl.a. morden på tysken Herbert von Braun 
1917 och på Tor och Victor Johansson i oktober 1921 (jfr intervju med sonen Va
lentin, ULMA Arg 8 VJ). Då gick svenskarna man ur huse, tog lagen i egna händer 
och sköt den fargade gärningsmannen. Detta omtalas än idag och har levt kvar som 
muntligt traderad berättelse. (Från 1917 till 1927 fanns dock polis installerad på 
Herman Källstens ägor i Villa Svea.) Svenskarna hade redan 1915 utarbetat ett sys
tem för självförsvar och utsett en signalkommitté. 

Ganska snart aktualiserades frågan om en egen begravningsplats och pionjären 
Carlos J. Pettersson donerade 1917 en bit jord av sina ägor för ändamålet. Den be
står än idag, kallas "El Cementerio Sueco"och är Sydamerikas enda svenska kyrko
gård. Invigningen skedde långt senare (1954). Den första som kom att begravas där 
var Amanda Sand, hustru till pionjären Hilmer Källsten år 1920 (men Wickström 
hävdar utan källhänvisning att den förste i realiteten var en alkoholiserad luffare av 
spansk eller italiensk härkomst). Kyrkogården, avsedd för jordbegravning, var öppen 
för skandinaver och deras ättlingar samt för vissa pionjärfamiljer. 

Under 1920-talet bröts isoleringen i och med det tidigare nämnda vägbygget, där 
många svenskar deltog, vilket Wickström visar med kopior på dokument och en 
namnlista (s. 103). Därmed inleddes också bilismens, T-Fordarnas och bensinstatio
nernas tidevarv med detaljerade redogörelser. Post fungerade fram till 1927 i Käll
stens handelsbod i Villa Svea men flyttades efter en brand upp till nuvarande Obera. 
Telefonförbindelse kom först 1936 med 60 abonnenter, 1941 med 200; ett tillstånd 
som fortfarande rådde på 1960-70-talet, då telefon var en bristvara. Särskilt utförlig 
blir författaren när det gäller familjen Wickströms insatser, t.ex. som ägare till den 
första bensinmacken eller som initiativtagare i lokalflygets historia (från 1937). 
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Sedan beskriver författaren svenskarnas skolsträvanden med tradition från obli
gatorisk svensk folkskola från 1832 (skall vara 1842, min anm). Enligt argentinsk lag 
var de därstädes födda barnen till de svenska emigranterna argentinare och det gällde 
att fostra och integrera dem till medborgare i landet, anser författaren. Detta skulle 
ske genom att starta en nationell skola (nr 84). Förberedelserna inleddes 1916 i Villa 
Svea och Juan Manuel Nilsson upplät en tobakslada för ändamålet, under förutsätt
ning att föräldrarna hjälpte till med inredningen av skollokalen. 1918 anlände den 
första lärarinnan, varvid 33 elever skrevs in. Vid invigningen samma år uttryckte 
skolinspektören sin beundran över kolonins utveckling, dess nybyggares kultur och 
förundrades över att ha fatt höra Argentinas nationalsång korrekt sjungen (s. 125). 
Det var dock svårt att rekrytera lärarpersonal till en skola utan möbler och hjälpme
del och under 1922 stod den tom. Därtill hade läraren svårt att förstå eleverna som 
talade mer svenska än spanska och som först måste lära sig landets språk, liksom 
personalen som måste lära sig en del svenska (s. 126, min övers. o. kursiv.). Liksom 
Gualdoni Vigo har Wickström med en lista på de 33 första eleverna (s. 127, namnen 
överensstämmer ej men summan blir densamma, min anm.) 

Följande kapitel ägnas den svenska sommarskolan, understödd av Svenska kyr
kans mission, som kom att fungera i föreningen Sveas lokaler från 1922. Dess förste 
lärare var Gösta Nordin, 1924-28 undervisade Janne Tullberg och 1929-37 Hjalmar 
Holmström. 1937-39 fungerade en svensk-argentinsk partikularskola som stängdes 
p.g.a. dels oenighet inom föreningen, dels nationalistiska strömningar. 1961 åter
upptogs skolplanerna och den privata grund-, senare gymnasieskolan "Institute Car
los Linneo" byggdes upp i centrum av Obera. Här undervisas det inte i svenska, trots 
att det existerar såväl historiska som kulturella band med pionjärernas moderland 
och förekommer svenska festdagar, påpekar författaren. 

Svenskarnas och nordbornas föreningssträvanden resulterade 1915 i b ildandet av 
den skandinaviska föreningen Svea, som bildade bas för många aktiviteter. (Den 
hade 1911 föregåtts av den skandinaviska föreningen "Nytta och Nöje" i Bonpland, 
före överflyttningen till Yerbal Viejo.) Den kom att upphöra på 50-talet och ägnas 
litet utrymme i boken (s. 135-138). Vad som förvånar författaren mest är de direkta 
demokratiska spelreglerna som försvårade toppstyrning. 

På platsen för det första föreningshuset i "Sveaparken" Villa Svea påstår författa
ren att det står en minnessten i form av en runsten (sic!) som vittnesbörd om och som 
evigt minne av de första "vikingarna" på den röda jorden (s. 138). Det är en stor, 
grovhuggen natursten utan runor, enligt Olsson (1991:58) benämnd "Kummelsten", 
en beteckning som enligt min mening inte heller varit vedertagen inom kolonin. 

Knapphändigt behandlas Obéras lutherskt svenska kyrkohistoria som omfattar ti
den 1920-1973 (s. 153-156). Kyrkliga aktiviteter förekom redan på 20-talet med 
tillresta sjömanspräster från Buenos Aires (bland dem David Wahlberg, ej Wallgren 
S.153), sedermera med månadslånga besök av den svenske sjömansprästen, senare 
kyrkoherden Nils Bååthe 1929-41. Den förste stationäre prästen blev Erik Janulf 
(1942-46), följd av Nils Henrik Mårdh (1946-50), Erik Åkerberg (1950-52), An
ders Ruuth (1953-63) och Sven Arne Flodell (1963-73). Tidigast fungerade guds
tjänsterna i föreningen Sveas lokaler, sedermera i "Hachas" (skall vara Hackås) i 
centrum av Obera. 1956 invigdes den nuvarande kyrkan "Olaus Petri". Liksom vid 
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Obéras grundande tvistade man om var kyrkan skulle stå: en falang hävdade i Villa 
Svea, en annan i Obéras nuvarande centrum. Den senare segrade. En speciell insats 
inom det diakonala området har utförts av den svenska församlingssköterskan Sigrid 
Bjurström-Holmström (verksam 1932-74; ej vigd diakonissa, min anm.). Från 1946 
publiceras församlingsbladet "Budkavlen" (tidigare på svenska, senare på svenska 
och spanska, idag endast på spanska). Större utrymme (6 s.) far av naturliga skäl 
(författaren är katolik) den katolska kyrkan, som likaså startade med prästbesök 
1919, vilka t.o.m. helt uteblev åren 1925-29 och 1930-31. Grundstenen till den 
nuvarande kyrkan lades först 1943, där det i protokollet f.ö. inte finns ett enda 
svenskt namn. Obéras svenskar förblev lutheraner. 

Bland övriga svenska föreningsbildningar omnämns Nykterhetsföreningen 
Templanza, bildad 1923 på initiativ av pionjären Jonas Pettersson och dess ordfö
rande fram till år 1946. I medlemsregistret figurerar många svenska pionjärnamn 
men också tyska (s. 139). En annan förening var "Vikingaklubben" (1927-1933), 
öppen endast för nordbor, varför den betraktades som exklusiv och sluten, jämförbar 
med frimureriets och vikingarnas sammanhållning, enligt författaren. (Initiativet 
skulle ha tagits av författarens farfar efter svensk-amerikanskt mönster från Wasaor
den; samme man tillskrivs också initiativet till bildandet av Obéras sociala klubb 
1938.) Andra sportgrenar var fotboll (inledd med Adolf Lindströms förslag till 
bollinköp 1917, vilket effektuerades först 1920) och bildandet av en fotbollsklubb 
1921 med idel svenska namn. Vidare ger författaren fadern äran för att ytterligare en 
klubb bildades 1925 och en internationell match som ägde rum 1941 (s. 166f.). Nor
diska namn figurerar också i boxningens historia (med anor från 1915) liksom i den 
lokala skytteföreningen från samma år med Carlos J. Pettersson som förkämpe. 

När Obera blev eget municipalsamhälle 1945 fick det till följd att lokalval skulle 
hållas. Frågan skulle ha väckts av författarens far i dennes tidning "El Vocero Regi
onal" (Regionala Språkröret). I municipets första exekutivkommitté (1946) finner vi 
endast ett svenskt namn, Adolfo Lindström (s. 181). Det dröjde dock till 1951 innan 
val kom till stånd, då peronistpartiet segrade och svenskättlingen Walter Carlzon 
blev borgmästare. Den senare svenskättade borgmästaren Lilliesköld omnämns inte. 

Ett kapitel ägnas lokalbibliotekens historia, och det inleds med föreningen Sveas 
bibliotek, i funktion sedan 1916 med sedermera 5000 svenska volymer, inkl. läro
böcker i de egna lokaliteterna. Som en partsinlaga bör betraktas beskrivningen av hur 
biblioteksböckerna senare slängdes. Författaren gör vidare stor affär av Prins Wil
helms besök 1947, eftersom farfadern Wickström upplät sitt hus för de kungliga 
gästerna. Avfotograferat finns t.o.m. vykortet med tack på svenska, avsänt från slot
tet Stenhammar (s. 190ff). 

De resterande kapitlen utgörs av en grundlig genomgång av de olika yrkeskatego
rier som varit representerade i Obera under historiens gång, alltifrån läkare och an
nan hälsovårdspersonal till advokater och domare (kap. 27), vilket i kap. 29 följs upp 
av den förste vinodlaren, bibliotekarien, frisören, fotografen, hotellägaren, verk
stadsmekanikern osv., där åtskilliga svenska namn förekommer. Som ett kuriosum i 
nationalistisk anda far betraktas kapitel 28 om stadens monument, men här nämns 
också "runstenen" som restes 1941 till minnet av den svenska utvandringen i Villa 
Svea (s. 206f.). I slutkapitlet "Symfoni av efternamn" redovisas sex sidor med fa
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miljenamn, uppdelade enligt nationalitet, även om de efterlevande idag innehar ar
gentinska medborgarskap, som författaren inledningsvis påpekar. Den största grup
pen utgörs av ukrainare, men exposén inleds med svenskarna, eftersom de varit först 
på plats. Många av namnen är felskrivna. Därefter följer tyskar, ryssar-ukrainare, 
fransmän, österrikare, spanjorer, italienare, schweizare, danskar, norrmän, polacker, 
portugiser, finländare, tjeckoslovaker, ungrare, litauer, libaneser, japaner, engels
män, judar, paraguajare, "criollos" (= argentinare) och övriga nationaliteter. Den 
sammanställningen har författaren gjort för att visa på den etniska mångfald som 
kännetecknade nybyggarsamhället. 

Att boken är skriven för att ära faderns och farfaderns minne är inte att missta sig 
på, eftersom det Wickströmska namnet lyser igenom, ibland på omotiverad detalj
nivå, i många oväntade sammanhang. Att framhäva den egna familjens initiativ och 
insatser ger ett "osvenskt" intryck och hör till författarens familjehistoria. Trots att 
denne är en tredje generationens svenskättling tyder vissa uttalanden på att han i själ 
och hjärta är argentinare som anlägger ett utifrånperspektiv. I hans fall tog språkbe
varandet och den etniska förankringen, i den mån den existerat, slut i fö räldragene
rationen (blandäktenskap). 

Bild 5. Fam. Olsson, 1965. Till vänster den tyskfödda modern Johanna med Elisabet 
f. 1914 och författaren Evald f. 1916. I bakgrunden Lars Carlzon, sedermera biskop i 
Stockholm. 
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2.4.3 En svenskättlings syn II 

Etniskt förankrad är den tredje skribenten Evald Olsson (f. 1916, d. 2000). Det är 
också han som står för citatet i titeln till denna studie. Han var svenskättling i andra 
generationen och har kännetecknats som en god språkbevarare (se Flodell 1996 och 
1997), vilket möjliggjort hans tillgång till svenskspråkiga källor. Olssons bok om
fattar 201 sidor, av vilka 129 utgör huvudtext uppdelad på fem kapitel och de sista 
femtio sidorna uppdelade på fem olika bilagor. Därefter följer bibliografi och käll
förteckning. Sin bok har författaren tillägnat sin sverigefödde far John Albin Olsson, 
som lämnade Stockholm den 24 maj 1891 tillsammans med föräldrar och syskon. 
Genom att utge boken på majoritetsspråket spanska vill han bidra till ökad kunskap, 
så att "minnet segrar över glömskan" hos efterföljande generationer. 

Inledningskapitlet om bakgrunden till emigrationen och de båda utvandringsvå
gorna (1890-91 resp. 1909-11) är kort (10 s.) och summariskt; mycket är hämtat ur 
S.A. Flodeils avhandling (se Flodell 1974). Liksom hos Wickström ges en noggrann 
förteckning över de lotter som pionjärsvenskarna förvärvade (s. 26), men här med 
nära nog korrekt skrivna för- och efternamn. 

Angående svenskarnas skolsträvanden och den första argentinska skolan i Villa 
Svea (nr 84) stämmer antalet 33 först inskrivna elever med tidigare (jfr Gualdoni 
Vigo s. 131; Wickström s. 127) men skiljer sig de facto (s. 30 not; här är fördel
ningen 21 svenska barn mot 12 av annan nationalitet och Olssons uppgifter förmod
ligen de korrekta.). Vidare skildras den svenska sommarskolan från 1923 (jfr Wick-
ström 1922) och dess undervisning (understödd av Svenska Kyrkans Missionssty
relse m.fl.), vilken torde ha haft avgörande betydelse för språkbevarandet. Av de 
första eleverna var 13 samtidigt elever i den argentinska skolan (nr 84), men här 
tillkom yngre syskon och nya, längre bort boende barn, allt eftersom skaran av in
flyttade svenskar ökade och kolonin växte med därstädes födda svenskättlingar, vare 
sig de enligt svensk lag juridiskt var svenskar eller enligt inhemsk lag argentinare. 
Dessutom fungerade två svenska söndagsskolor. Den svenska sommarskolan hade 
1932-33 ett elevantal om 52 barn (5-18 år), följande år 72. Vid denna tid uppgick 
(enligt census av Nils Bååthe) den svenska kolonin till 927 personer, av vilka 350 
var ungdomar under 15 år. Ett prominent veckolångt besök av svenske ministern 
Einar Modig 1936 beskrivs detaljrikt, varvid tillkännagavs donationen från svensk
amerikanen Alarik Myrin som skulle möjliggöra den svensk-argentinska partikular-
skolan (1937-39, med 35^4 elever). Detta kan ses som ett första integrationsförsök 
som blev motarbetat på grund av inre motsättningar. Som skäl anförs (enl. Bååthes 
skrivelse s. 41) dels oenighet och bristande förståelse för syftet mellan de svenska 
och argentinska lärarna, dels bristande föräldrastöd och rent av motarbetande från 
vissa svenskar. Detta analyserades också i föreningen Svea, där ett skäl angavs vara 
nya, rigorösa lagar för privatskolor (månne i nationalistiskt syfte?), ett annat 
bristande relationer mellan skolledningen (inkl. pastor Bååthe) och föreningen. Men 
många önskade fortsatt skolverksamhet på svenska och 1941 återuppstod den 
svenskspråkiga sommarskolan, nu också med argentinska inslag i historia, geografi 
och samhällskunskap. Den kom att existera fram till 1952 och måste varje år ansöka 
om nytt tillstånd hos skolmyndigheterna för sin verksamhet. År 1945 anhöll Hjalmar 
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Holmström, sedermera svensk vicekonsul, om permanent tillstånd för skolan, vilket 
tillbakavisades, eftersom denne ej kunde uppvisa argentinskt medborgarskap. Pro
blemet löstes så att en behörig, svenskättad lärarinna utsågs till "directora". De 
svenska skolsträvandena seglade inte längre i medvind och kom att upphöra, när 
peronisterna innehade makten på 50-talet. 

Bland föreningsbildningarna ägnas föreningen Svea och den svenska kyrkogården 
förhållandevis stort utrymme (s. 45-54). Inledningsvis ges också en bild av språksi
tuationen: de som kommit via Brasilien talade portugisiska, vilket var vanligt i 
denna gränszon och möjliggjorde kontakter över språkgränserna, medan nyligen 
anlända direkt från Sverige enbart var svenskspråkiga (s. 45f., min kursiv.). För 
föreningens tillkomst redogörs detaljerat och vi far en lista på de 21 första medlem
marna (15 män + 6 kvinnor, s. 47; styrelsesammansättningarna 1915-49 framgår av 
skriftens bilaga II). Vid ministerbesöket 1936 höll Conrad Falk (Sveas ordförande 
under 11 perioder) ett tal på svenska som författaren översatt (s. 50-52). Här berörs 
medborgarskapsfrågan: barnen föds till argentinskt medborgarskap, då de argen
tinska myndigheterna vill assimilera och på sikt förena individer av olika nationali
teter till en enda nation (min kursiv.). Det kan inte ske på annat sätt, ansåg talaren, 
även om vi äldre håller fast vid våra ursprungsländer, men vad vi kan lämna i arv är 
ärbarheten (sp. honradez) ett karaktärsdrag som kännetecknar alla skandinaver (s. 
51). 

Föreningen Svea var mansdominerad; de ledande styrelseuppdragen innehades av 
män, även om kvinnor initiait valts till hedersmedlemmar. Redan 1917 figurerade 
Lovisa Nilsson som vice sekreterare och 1923 Leonor Källsten som revisor. Det 
skulle dröja ända till 1933-37 innan kvinnor innehade poster som bibliotekarier, 
revisorer eller som indrivare av medlemsavgifter, dvs. på lägre styrelseposter. År 
1929 bildade kvinnorna sin egen förening Verdandi, som t.ex. 1954 hade 119 med
lemmar. I den första styrelsen förekom kända namn som Alma Christen, Lovisa 
Nilsson och Ester Källsten (s. 54) och de följde strikt dagordningen. Dess uppgift var 
att samla medel till föräldralösa barn och åldringar och ta ansvar för dem. Medlen 
insamlades via kollekter och tombolor, fester och basarer, där handarbeten försåldes. 
Verdandi åtog sig också att förbereda Sveas föreningslokal för gudstjänster och 
barnfester vid jul och trettondag. Vidare assisterade medlemmarna som tolkar åt den 
svenska sjuksköterskan i hennes diakonala arbete och hjälpte ensamstående och 
fattiga i kolonin. Dem bistod också föreningen med begravningskostnader. År 1935 
fick de en husdonation "Tillflykten" som fungerade som ålderdomshem för tre per
soner. Där tillbringade t.ex. Anton Stiberg sina sista dagar, understödd av föreningen 
med 25 pesos/mån. (se avsnitt 2.2.2). Föreningen arrangerade också kurser i huslig 
ekonomi såsom textilslöjd och matlagning, och deltog i världsvida insamlingar, 
t.o.m. för europeiska krigsoffer (enligt information av Agda Olsson vid 70-årsjubi-
léet 1999). I mitten av 50-talet blev det en nedgång och 1958 inkorporerades 
Verdandi i den kyrkliga syföreningen. På detta sätt tog alltså kvinnorna sitt sociala 
ansvar för de marginaliserade inom kolonin med i många stycken beundransvärda 
insatser. 

År 1954 bildade kolonin i Obera Asociación Concordia, en förening med rättig
heter som juridisk person för att säkerställa de kyrkliga aktiviteterna och äganderätts



förhållandena. Föreningen hade som uppgift att stimulera de kulturella och vänskap
liga förbindelserna mellan argentinare och svenskspråkiga invånare och deras ätt
lingar genom konferenser, sociala samlingar och biblioteksverksamhet samt genom 
evangelisk-lutherska gudstjänster för att höja den moraliska utvecklingen och utöva 
välgörenhet bland där bosatta svenskar (s. 63, min övers.). Föreningens första upp
gift blev att bygga en kyrka (Iglesia Sueca), invigd 1956. För dess tillkomst och 
donationer för konstruktion och inventarier redogör författaren grundligt. Där före
kom regelbundna gudstjänster på svenska fram till 1973, sedan dess endast spora
diskt. (Kyrkan är idag inlemmad i den argentinska lutherska kyrkan och kallas Par-
roquia Luterana Olaus Petri, min anm.) Sedan fortsatte skolsträvandena som 1962 
kom att realiseras i form av grundskolan Instituto Carlos Linneo, vilken 1971 utöka
des med en handelsgymnasiedel, kursverksamhet i språk etc. Idag förekommer t.o.m. 
akademisk undervisning inom dess väggar. 

Närvaron av från Sverige utsända präster måste författaren ha ansett viktig, efter
som ett tjugotal sidor (s. 73-91) ägnas beskrivning av de aktiviteter som förekommit 
under Obéras "svenska" kyrkohistoria 1920-73. Här redogörs ingående för de första 
dopen, sjömansprästbesöken etc. till dess att församlingen fick en egen, stationär 
präst 1942. Därefter skildras aktiviteterna i präst-kronologisk ordning med hjälp av 
församlingsbladet "Budkavlen", annat källmaterial samt författarens egen insides-
information fram till 1990. Här liksom tidigare är stoffet också hämtat ur Flodell 
(1974). 

Kapitel 4 bär titeln protagonisterna, dvs. huvudrollsinnehavarna (s. 93-122), och 
är en biografisk förteckning med kortfattad personhistoria i alfabetisk ordning, en 
Obéras nordiska "Vem är vem?". Efter vilka kriterier urvalet skett redovisas inte. 
Den är, av likaså okänd anledning, uppdelad i två perioder 1913-20 och 1920-37 
och behandlar såväl sverigefödda som svenskättlingar, födda i Brasilien. Av de 25 
personerna under den första perioden är 24 män och en enda kvinna; av dem är 18 
födda i Sverige, 6 i Brasilien och en i Finland. Författaren skiljer därvid inte mellan 
vuxenutvandrade och de som utvandrat som barn. Den andra perioden (1920-37) 
omfattar totalt 18 personer (12 män, men nu 6 kv.), av vilka 11 är födda i Sverige, 4 i 
Brasilien och 3 i Norge. Om detta personurval skett på basis av att de varit förtroen
devalda inom kolonin saknas en del namn. En jämförelse mellan de båda tidsperio
derna visar dock att den första perioden dominerats av de som utvandrat som barn 
(många av de vuxenutvandrade hade tidigare avlidit i Brasilien), den senare däremot 
av vuxenutvandrade som i de flesta fall utvandrat direkt från Sverige. De senare har 
med säkerhet förstärkt den svenska gruppidentiteten och medverkat till språkbeva
randet. Svenskheten torde ha stått i sitt flor på 30-talet fram till andra världskriget. 

Det sista kapitlet utgörs av personliga vittnesbörd på svenska, en del publicerade i 
tidskrifter och böcker, som författaren samlat och översatt. Det inleds med en artikel 
från 1935 av Hjalmar Holmström (6 1/2 s.). Här sägs bl.a. att även om de materiella 
förutsättningarna förbättrats på sistone präglades bostadsstandarden fortfarande av 
primitivism. Som skäl för svenskarnas överflyttning från Brasilien angavs Argentinas 
politiskt lugna förhållanden samt dess propaganda för storskalig odling av yerba 
mate. Vi far också en uppgift om att antalet svenskar i Misiones var 800 (endast 
tyskarna var fler, ca 1000 personer), av vilka de flesta hade yerbaodling som sin 
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utkomst. I Obéras historia figurerar alltid två svenska namn: Lindström och Petters
son och svenskarna hade alltid blivit väl sedda av de argentinska myndigheterna, 
sägs det i rapporten. 

Någon svensk kyrka existerade ännu inte utan den svenske sjömansprästen be
sökte kolonin en månad om året och förrättade t.ex. 50 dop (1934). Alla svenskarnas 
barn går i argentinsk, spanskspråkig skola men glömmer ej sitt modersmål (s. 125, 
månne en överdrift? min kursiv.), då Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse under
stödde den svenska sommarskolan, där Holmström undervisat i då åtta år. Här far vi 
också den språkliga upplysningen att i den argentinska skolan lär sig de svenska 
barnen spanska, vilket de också brukar på rasterna, men hemma talar de svenska 
med föräldrarna (s. 126); det rådde alltså ett diglossiförhållande. I blandäktenskapen 
med svensk far och tysk mor kunde man förvänta sig att hemspråket blivit spanska 
eller tyska, men det hade blivit svenska, när barnen gått i svenska sommarskolan. Det 
är en ära att dessa icke-svenska mödrar lärt sig vårt språk och använder det i hem
met, säger Holmström. (Har han möjligen haft författarens familj Olsson, där barnen 
blev trespråkiga i åtanke?; min anm.) De svenska sångerna och ringlekarna som bar
nen lärt sig använde de också under rasterna i den argentinska skolan. Därefter redo
görs för den svenska sjuksköterskans verksamhet och hur hon 1932-33 hade tillryg-
galagt 300 sv.mil till häst för sjukbesök och förlossningar. I slutet av artikeln be
skrivs stadskärnan Obéras utveckling under de senaste tio åren, där ett fyrtiotal 
svenskar befann sig i en kosmopolitisk omgivning bestående av argentinare, tyskar, 
italienare, spanjorer, ryssar, polacker, tjeckoslovaker, japaner, turkar m.fl. Trots 
detta ser staden svensk ut med sina röda hus (argentinarna vitkalkar sina, s.128); den 
förste svensken som rödmålade sitt hus döpte det också till "Torpet". Avslutningsvis 
anför Holmström att svenskarna då hyste positiva känslor gentemot sitt fädernesland, 
även om de tidigare, strax efter emigrationen 1909-11 känt bitterhet och att det 
svenska språket, svensk kultur och religion säkert skulle komma att överleva i 
många kommande generationer i Yerbal Viejo. Hur det förhåller sig med den saken 
skall vi granska i kapitel 4. 

Därefter följer muntliga, nedskrivna berättelser samt Larssons emigrantvisa, för 
vilka redogjorts i avsnitt 2.2. Skriftens bilaga I omfattar medlemsmatrikel för före
ningen Svea med inträdesdatum; bilaga II och III en kronologisk förteckning av 
styrelsesammansättningarna i föreningen Svea resp. Asociación Concordia (1915— 
1990). Personhistoriskt värdefulla är bilaga IV och V: ett försök till personregister 
över de första svenska emigranterna som kom till Yerbal Viejo och deras ättlingar 
resp. ättlingar till svenska invandrare med uppgifter om generation och språkbeva
rande. De sistnämnda är sammanställda av författarens syster Agda Olsson. Om de 
utsätts för detalj granskning visar sig en del uppgifter vara inkorrekta angående födel
seår, att de kom till Yerbal Viejo eller noteringen svensktalande (s. 177ff.). I bilaga 
V är generationsbegreppet för svenskättlingar förvillande (utvandrargenerationen 
brukar betecknas som Gen. 1, min anm.). Beteckningarna svensktalande är tveksam
ma, liksom att de saknas för andra dokumenterat svenskspråkiga. (Att här inkludera 
personer numera bosatta i Mexico, USA eller Sverige förefaller inte adekvat.) De 
noterade svenskspråkigas antal uppgår i varje fall till 173 (1991), vilket verkar rim
ligt. Frågan är sedan vilka kriterier som råder för beteckningen (jfr Flodell 1986:26). 
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Här måste man skilja mellan passiv läs- och hörförståelse och aktiv förmåga att tala; 
att skriva svenska förmår ytterst fa. 

Olssons skrift är faktaspäckad och har i spansk språkdräkt förmedlat en rad fakta 
till eftervärlden. Kriterier för urvalet av material borde dock ha presenterats liksom 
källhänvisningar. Vidare kan vissa sakuppgifter i bilagedelen ifrågasättas; de måste 
kompletteras, kontrolleras och göras till en pålitlig genealogi, som säkert skulle upp
skattas av många som idag söker sina rötter. 

2.4.4 Sammanfattning av den lokala historieskrivningen 

Sammantaget bildar dessa tre skrifter de historiska källor som dagens spanskspråkiga 
svenskättlingar kan konsultera. De överlappar av naturliga skäl men kompletterar 
också varandra på detaljplanet, beroende på respektive författares urval och per
spektiv. 

Gualdoni Vigos skrift ger intryck av en objektiv sakframställning av staden 
Obéras framväxt, där han av naturliga skäl anlägger ett utifrån-perspektiv på svens
karnas pionjärinsatser, erkänner dem som grundläggare men nämner också åtskilliga 
andra europeiska invandrargrupper jämte urbefolkningen, indianerna. Kontakter 
mellan de olika etniska grupperna verkar tidigt ha förekommit, där hjälpsamhet var 
ett honnörsord, oavsett nationalitet. Varje etnisk grupp tilläts fira sina egna national
dagar jämte Argentinas. En speciell kulturöverbryggande funktion med grannlandet 
Brasilien hade smugglarna, utan nutida negativa konnotationer. 

Grundandet av staden Obera 1928 och förhållandet att den kom att ligga som en 
kompromiss mitt emellan två poler av dels skandinaviska invandrare i Villa Svea, 
dels blandade invandrargrupper på den motsatta sidan av den nuvarande stadsbebyg
gelsen far av naturliga skäl ett särskilt utrymme. Som en heroisk insats i argentinsk 
väghistoria betecknar författaren svenskarnas arbete 1923 med farbar väg till pro
vinshuvudstaden. Bland de övriga pionjärinsatserna nämns skolsträvandena, den 
första agrara kooperativa föreningen, postutbärningen samt den första svenska hand
skrivna tidningen som cirkulerade bland Skandinaviska Föreningen Sveas medlem
mar. Det påpekas att det var den första etniska föreningen av social karaktär i områ
det. Här var etniciteten alltså inte enbart svensk utan utsträckt till skandinavisk, vil
ket kan vara värt att notera. 

I Evald Olssons bok far vi många fakta ur ett svenskt inifrån-perspektiv, vilket 
ibland blir mycket detaljerat, t.ex. när det gäller de svenska jordlotterna eller den 
svenska sommarskolan 1923-52. Den senares betydelse för språkbevarandet skall 
dock inte underskattas. Vidare behandlas föreningsbildningarna, inte bara Före
ningen Svea utan också kvinoföreningen Verdandi och dess sociala ansvarstaganden 
samt Obéras "svenska" kyrkohistoria 1920-73, eftersom författaren är lutheran. Till
komsten av den svenska kyrkogården far likaså ett avsevärt utrymme. I ett kapitel 
presenteras åtskilliga familjeöden i form av personhistoria. I fokus står nu inte längre 
de vuxenutvandrade svenskarna utan deras barn, somliga födda i Sverige, andra i 
Brasilien. På 1930-talet hade kolonin dessutom utökats med en rad direktutvandrade 
svenskar och andra nordbor. Stadsbilden var fortfarande svensk med en rad röda 
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stugor, enligt dåtida rapporter. Den svenska etniska gruppen hade vuxit till ett bety
dande omfång och omfattade på 1930-talet 800-900 personer, endast den tyska var 
större. Kolonin kunde emellertid splittras i en del sakfrågor, t.ex. avseende den 
svensk-argentinska partikularskolan 1937-39 eller på 1950-talet i samband med 
grundläggandet av kyrkan. Ett yttre assimilationstryck från de argentinska myndig
heterna gjorde sig samtidigt gällande. 

Här och var i Olssons bok får vi upplysningar om språksituationen inom den et
niska gruppen. På 1930-talet, när den var som störst, bestod den dels av tvåspråkiga 
som vuxit upp med svenska och portugisiska i Brasilien, dels av nyligen anlända 
enbart svenskspråkiga personer. Det uppväxande släktet lärde sig spanska först vid 
skolstarten i den argentinska skolan. Till en början hade gruppen varit sluten och 
praktiserat endogami, varför hemspråket förblivit svenska. Med tiden blev blandäk
tenskap allt vanligare. I de fall där giftermål förekom mellan tyskar och svenskar, 
lärde sig de tysktalande svenska, vilket förblev hemmets språk. Hemspråket svenska 
stärktes genom den svenska sommarskolans verksamhet. Den leddes av Hjalmar 
Holmström (f.ö. den förste svenske vicekonsuln), en idealist och eldsjäl för det 
svenska språk- och traditionsbevarandet, vilket framgår av de rapporter som Olsson 
refererat. 

Wickströms skildring av Obéras framväxt och svenskarnas historia är den mest 
subjektiva, där författaren intar en ambivalent attityd till det svenska kulturarvet, 
vilket kan förklaras av familjens bakgrundshistoria. (Farföräldrarna emigrerade till 
USA och kom via Paraguay till Oberâ på 1930-talet.) Han önskar framstå som initie
rad men anlägger ett argentinskt utifrån-perpektiv på många av de händelser där 
enskilda eller svenskar i grupp varit inblandade. Han förvånas t.ex. av de demokra
tiska spelreglerna inom Föreningen Svea och ansåg att svenskarnas barn borde fost
ras och integrereras till argentinska medborgare i nationella skolor. Att barnen talade 
mer svenska än spanska framställs som ett problem för lärarna i den första argen
tinska skolan i Villa Svea (1918), där 2/3 av elevantalet var svenskättlingar. På 
1980-talet efterlyser han dock svenskundervisning, eftersom det existerar historiska 
och kulturella band med pionjärernas hemland och förekommer svenska festdagar. 

Att svenskarnas integrering i det argentinska samhället inte förlöpt friktionsfritt är 
Wickström ensam om att meddela. Strax före Obéras grundande 1928 hade det t.ex 
skett nationalistiska övergrepp på svenskar (och norrmän), vilka hade tvingats avstå 
sina jordlotter till förmån för argentinare, ett förhållande som rättades till efter ingri
pande av svenska ambassaden. Vidare hade Föreningen Svea 1927 t.o.m. förbjudits 
att bedriva verksamhet på sin egen mark och dess medlemmar uppmanats till lojalitet 
med det nya landet. Vari överträdelserna bestod, omtalas dock inte. Den allmänna 
meningen var enligt pressen att en gränszon borde vara befolkad av argentinare och 
inte av utlänningar. Man kan undra om den svenska gruppen vuxit sig alltför stark i 
nybyggarsamhället (liksom jesuitreduktionerna 200 år tidigare) och utgjorde ett hot i 
maktkampen? 

Pionjärernas insatser förringas inte, men selektivt är det ideliga framhävandet av 
familjen Wickströms betydelse för samhällsutvecklingen. Att bara nämna den ene av 
Obéras båda svenskättade borgmästare vittnar likaså om selektivitet, men nu med 
politiska förtecken. Snarare är det genom samarbete som svenskar och svenskätt
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lingar som grupp lyckas åstadkomma något, efter att ha börjat på nytt med två 
tomma händer på jungfrulig mark i början av 1900-talet. 

Svenskarnas föreningsbildningar och gemensamma satsningar, inte minst på skol
undervisningen, tyder på att de utgjort en tillräckligt stor, livskraftig grupp som för
medlat sitt kulturarv till följande generation. Vi har också fått upplysningar om 
språksituationen som visar att de passerat stadier från monolingval svenskspråkighet 
till tvåspråkighet i sina roller som samhällsbyggare i en mångkulturell nybyggar-
miljö. Detta har också medfört lokal prestige. 

2.5 INTEGRATION ELLER ASSIMILATION? 

Vid alla kultur- och språkmöten, vare sig på individnivå eller i grupp, aktualiseras 
två strategier eller förhållningssätt till den nya miljön, nämligen integration eller 
assimilation. I det förra fallet handlar det om anpassning och sammansmältning till 
en ny kulturmiljö men med bibehållna kulturella förtecken från tidigare, i det senare 
om att individer eller grupper påverkas och omvandlas i den nya kulturmiljön så att 
de till slut ger upp sina ursprungliga kulturmarkörer. Detta var lika aktuellt för 
svenskarna i Brasilien, senare i Misiones som för grupper i dagens Invandrar-Sve-
rige. 

Dessa begrepp aktualiserades i samband med svenskarnas möten med de argen
tinska myndigheterna, dels i fråga om jordlotterna, dels när det gällde skolsträvan-
dena och den svensk-argentinska partikularskolan på 30-talet. Den skolformen var ett 
integrationsförsök som inte slog väl ut p.g.a. oenighet. Den föräldrafalang som 
motarbetade skolan ville hellre sända barnen till argentinska skolor för att säkra 
deras framtid; det var ju i det nya landet de skulle slå sig fram och då fick lojaliteten 
mot den svenska gruppen vika. Skolfrågan blev alltså en etnicitetsfråga. Samtidigt 
har vi sett att myndigheterna stod för yttre påtryckningar, d.v.s. nationalitets- och 
assimilationstendenser för att skapa ett framgångsrikt land, ett inte ovanligt drag hos 
unga stater såsom Argentina. 

Ytterst handlar detta om kulturbevarande och kulturpåverkan - att på individnivå 
behålla sina kulturella särdrag som språk, religion, seder och bruk men samtidigt 
anpassa sig till rådande omständigheter eller helt anamma det nya landets kulturella 
drag, ett val som många gånger varit omedvetet men också rymt många grader i en 
ackulturationsprocess. Särskilt skarpa kan inte kulturgränserna ha varit, om vi får tro 
historieskrivarna, men här och var skymtar språksvårigheter speciellt under den för
sta tiden. 

2.6 SAMMANFATTNING 

Ur etnicitetssynpunkt kan vi på basis av denna kronologiska genomgång konstatera 
att de individer vars levnadsöden vi följt bejakat sitt svenska ursprung och behållit 
sitt språk men också mött och anpassat sig till nya levnadsförhållanden. Samman
hållningen med släktingar och landsmän var viktig i nybyggarmiljön, speciellt under 
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den första tiden i Brasilien men också senare under de första decennierna i Misiones, 
Argentina. De gemensamma minnena från resan och de svåra prövningarna, inte 
minst dödsfallen bland barnen, blev till en kollektiv historia för emigrantgeneratio
nen. Samtidigt ville man säkert också glömma vissa händelser. 

Frågan om medborgarskap blev aktuell redan efter ett tiotal år och hade förmodli
gen samband med äganderättsbevis på den jord som man röjt och brukat. Brasilien 
hade som vi sett skakats av revolutioner och massakrer under 1890-talet. Att ett 
fyrtiotal Guarany-svenskar 1901 anhöll om att fa kvarstå som svenska medborgare i 
en orolig omgivning innebar kanhända ett visst mått av trygghet. Samtidigt är det den 
första etnicitetsmarkören för denna emigrantgrupp. Därmed bejakades både gemen
samt ursprung och etnisk tillhörighet i en ny, mångkulturell miljö. 

I början av 1900-talet, väl inne på argentinsk mark, uppstod bland emigranterna 
ett behov av att organisera sig. Detta skedde i Villa Svea 1915, när Skandinaviska 
Föreningen Svea bildades. Här var svenskarna som etnisk grupp i majoritet, men den 
hade också norrmän och danskar som medlemmar. Med tiden anlände andra emi
grantgrupper och argentinska kolonisatörer till kolonin Yerbal Viejo, där Oberâ kom 
att grundas 1928 med svenska pionjärer som faddrar. Vid denna tid förekom en del 
nationella övergrepp i kampen om jordlotterna. 

Den svenska etniska gruppens identitet sattes på prov också i andra situationer, 
inte minst i skolfrågor 1918 och 1937-39. I det första fallet gällde det en argentinsk 
skola, där 2/3 av elevkadern var svensk, i det senare fallet en svensk-argentinsk par-
tikularskola på donationsmedel som inte vann kolonins stöd. I stället kom en kom
promisslösning i form av en svensk sommarskola 1923-52 som ett komplement till 
argentinsk skolgång. Där såddes fröet till det fortsatta bevarandet av språk och tradi
tioner. Samtidigt grundlades en etnisk identitet hos det uppväxande släktet. Hur 
denna etnicitet kommit att gestalta sig på 1990-talet framgår av kapitel 4. 

När den svenska Oberâ-kolonin var som störst på 1930 - 1940-talet bestod den av 
800 - 900 personer, endast den tyska var större. Då hade den svenska etniska grup
pen förstärkts av en rad direktutvandrade som var enspråkigt svensktalande och hade 
svenskt medborgarskap. Majoriteten utgjordes dock av pionjärerna, deras barn och 
barnbarn, som var två- eller flerspråkiga. Gruppsolidarieteten omfattade ett "vi-skap" 
i och med att man var integrerad genom aktiviteter inom kollektivet, inte minst den 
kyrkliga verksamheten, men också ett "oss-skap", vilket innebar att man var lojal och 
integrerad i förhållande till det argentinska samhället (jfr Hylland Eriksen 1998:88). 
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3. KULTUR I KONTINUITET 

I föregående kapitel har vi sett hur de svenska emigranterna och deras barn, enskilt 
och i grupp, med mer eller mindre bevarade etniska förtecken, kämpat sig fram i sin 
nya miljö fram till 1940-5O-talet. Därefter rör det sig om en numerär tillbakagång, 
även om svenskättlingarnas antal ökar. Inom emigrantforskningen brukar man dock 
dra en gräns vid tre generationer (jfr Fishman 1989), vilket även jag kommer att 
göra. Därmed lämnar vi svenskkolonins kronologiska utveckling och förflyttar oss 
ett halvt sekel framåt i tiden och frågar oss vilka spår och resultat som nordborna och 
svenskarna jämte deras ättlingar lämnat till eftervärlden och 2000-talet. Därefter 
skall vi se hur etniciteten manifesterats i form av namngivning och språkbevarande. 

3.1 NORDISKA NAMN I STADSBILDEN 

Den av svenskar grundade staden Obera är fortfarande centrum för svenskheten i 
Misiones och numerärt provinsen Misiones andra stad (enligt uppgift ca 60 000 
invånare 1999). Av 30-talets och nybyggarepokens röda stugor kvarstår inte många, 
annat än som enstaka, pittoreska inslag i stadsbilden. På nutida kartor brukar Villa 
Svea finnas angivet, men Picada Sueca 'svenskstigen', svenskarnas vandringsled 
från Bonpland till Villa Svea, verkar idag vara ersatt av andra vägbeteckningar. Rakt 
igenom Villa Svea löper en stor genomfartsled, idag kallad Avenida Los Inmigrantes 
och Parque Svea blev 1987 förklarat för historiskt minnesmärke. Villa Svea fungerar 
fortfarande som postadress, enligt 1999 års telefonkatalog över Misiones. 

Obéras tidigare stadsdelsnamn, innehållande svenska efternamn (se avsnitt 2.1), 
har allt eftersom stadsplaneringen fortskridit ersatts av gatunamn, men de gamla 
stadsdelsbeteckningarna lever fortfarande kvar i folkmun. Två av dem verkar enligt 
telefonkatalogen dock att bestå som adresser, nämligen Villa Tornens och Villa Vik 
som idag heter Barrio Sixten Vik. År 1999 kunde jag konstatera tillkomsten av ett 
nytt i stadens utkant Villa Lindstrom. Av relativt sent datum är också Parque de las 
Naciones, ett område som upplåtits för Obéras många etniska grupper, där den årliga 
immigrantfestivalen äger rum i september. 

De äldsta gatunamnen i Obera bär argentinsk, nationalistisk prägel i form av namn 
på presidenter och guvernörer, nationaldagar, provinsnamn etc. men i och med att 
staden vuxit har nya tillkommit, erinrande om invandrargrupperna, såsom Alemania, 
Bèlgica, Francia, Italia, Japon, Polonia, Suiza och Ucrania. Bland dem, troligen av 
färskt datum, återfinner vi också de nordiska gatunamnen Dinamarca, Finlandia, 
Noruega och Suecia. Av dem torde Finlandia vara den äldsta och längsta (2,1 km = 
21 kvarter), därefter Dinamarca (1,8 km), Noruega (0,7 km) och Suecia (0,7 km). Ett 
fatal nordiska släktnamn förekommer dessutom såsom gatunamn: Eras mie, Hultgren 
och Kleiven. I stadens centrum upptar den svenskgrundade lutherska kyrkan Parro-
quia Luterana Olaus Petri och skolkomplexet Instituto Carlos Linneo ett helt kvarter. 
Med undantag av några få firmaskyltar med nordiska namn, t. ex. Andersson Maqui-
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narias, Casa Lindstrom, Sand y Albrechtsen SA eller Lillieskozd Automotores (skall 
vara Lilliesköld) är gatubilden för övrigt argentinsk. 

Tidigare har vi sett hur staden fram till 1973 hade cirka 200 telefonabonnenter, 
knutna till en manuell växel. För att illustrera samhällsutvecklingen kan Misiones 
telefonkatalog användas: 1988 fanns det i Obera 2971 privatabonnenter (firmanamn 
ej medräknade), av vilka 115 hade nordiska efternamn (knappt 4 %). Bland dem var 
Andersson, Carlsson, Lindström, Nilsson, Pettersson och Sand de mest frekventa (se 
Flodell 1991:279). År 1995 hade hade antalet privatabonnenter ökat till 4497, av 
vilka 163 bar nordiska efternamn (2,8 %) och 1999 uppgick antalet till 5720 abon
nenter med andelen 195 nordiska efternamn (fortfarande 2,8 %). Av dem domine
rade Andersson (18), Lindstrom (13), Carlsson och Sand (12 vardera), följda av 
Kallsten och Nilsson (9 vardera), Abrahamsson och Hedman (7 vardera) och Hult-
gren, Olsson och Pettersson (6 vardera). Att t.ex. Monica Olsson, boende på Hult-
gren-gatan har svenskt påbrå är otvivelaktigt. Däremot kan stavningssätten vara 
högst varierande, t.ex. Abrahansson, Abramson, Abranson, Abrahsson, ibland för
vanskade, t.ex. Johanrsom (för Johansson) till oigenkännlighet Sadorsquist (av 
Söderquist). Vem kan idag ana att ursprunget till släktnamnet Skittberg/Skittbreg är 
Skyttberg, en sundsvallsemigrant och f.d. båtsman? 

Alla nordiska ättlingar bor dock inte längre kvar i Oberâ utan har flyttat till andra 
orter i Misiones, där de nordiska efternamnen sammanlagt uppgår till ett hundratal. 
(Därav återfinns i Eldorado ett drygt trettiotal danska efternamn till följd av direktut
vandring.) I ett nybyggarsamhälle som San Vicente i norra Misiones finns släktnam
nen Hultgren, Lindstrom, Olsson, Pettersson och Sandberg representerade. Många 
svenskättlingar har också flyttat till Buenos Aires och andra provinser. Migration och 
giftermål är de faktorer som är utslagsgivande för kultur- och språkbevarande, såväl 
bland tvåspråkiga här nere som bland dialekttalande i Sverige (jfr Edlund 1994). 

3.2 NAMN i NY MILJÖ 

Namngivningen torde kunna rubriceras som en medveten identitetshandling, dock 
inte för namnbäraren utan för föräldragenerationen och borde konkret kunna av
spegla dels kulturbevarande, dels kulturpåverkan. Först måste dock erinras om att de 
utvandrargrupper som ligger till grund för föreliggande namnmaterial tillhörde ar
betarklassen eller kategorin hantverkare. Som vi sett hade ytterst få erfarenhet av 
jordbruksarbete, allraminst i subtropiskt klimat, vilket skulle komma att utgöra deras 
vardag i den nya miljön. Läs- och skrivkunnigheten varierade, men i allmänhet hade 
de sverigefödda några års skolgång bakom sig. Utvandrade minderåriga och de barn 
som föddes under den första tiden i Brasilien fick ingen officiell skolundervisning 
utan undervisades i hemmen eller privat (se 2.2.3.2 och bilaga II). Organiserad 
skolundervisning tillkom först i ett senare skede på bl.a. svenskt initiatv, t.ex. pastor 
Janssons skola i Guarany från 1915 och skolhuset i Porto Lucena som byggdes av 
svenskar. Detta nämns här eftersom namngivningsidéer kan ha kommit från läst 
litteratur. I det följande kommer jag att behandla namngivningsskicket avseende 
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personnamnen, men för att kunna göra det kommer jag inledningsvis att göra en 
sammanfattning av språkmiljön som skymtat här och var i framställningen ovan. 

3.2.1 Den nya språkmiljön 

Språkligt och kulturellt är Misiones med ca 700 000 invånare mångfacetterat och 
fortfarande en veritabel smältdegel. Det är det enda område i världen där vi kan stu
dera resultatet av svenska i kontakt med spanska, portugisiska och guarani. Numerärt 
intar svenskan numera en undanskymd plats bland immigrantspråken, överträffad av 
bl.a. immigranttyska, ukrainska och polska. Provinsen Misiones kännetecknas av 
flerspråkighet och diglossi. Spanska är det officiella språket, administrationens, 
handelns och skolans språk, vilket till följd av det geografiska läget utsatts för främ
mande påverkan från såväl urbefolkningens språk guarani (talas i Paraguay) som 
portugisiska (officiellt språk i Brasilien). Lantarbetarbefolkningen består till stor del 
av inflyttade paraguayare som talar spanska på guarani-substrat och benämningar 
inom flora, fauna och topografi utgörs ofta av guarani-ord, t.ex. Iguazü 'det stora 
vattnet'. Brasiliansk portugisiska har ett starkt fäste, speciellt i gränsområdena samt 
bland de äldre immigranterna, även de svenska - det var ju det första språket de kom 
i kontakt med på den nya kontinenten. På 1970-talet uppgavs 20 % av befolkningen 
tala spanska-guarani, medan spanska-portugisiska omfattades av 18 % (Sileoni de 
Biazzi 1977:24). I mitt inspelade material från 1970-talet finns åtskilliga belägg på 
interferenser från spanska/dialektal misiones-spanska, portugisiska, guarani och 
tyska hos de svensktalande (Flodell 1986:106). 

Antalet svensktalande i Misiones uppgick år 1952 till 811 personer (Flodell 
1986:25), enligt min skattning 1976 till 422 personer, 1988 till drygt 200 personer, 
företrädesvis svenskättlingar i Gen. 2 och 3. Antalet (som inte bör uppfattas som 
absolut) sjunker för varje år (jfr 173 personer hos Olsson 1991), eftersom ingen ny 
utvandring förekommer och kravet att tala svenska minskar i och med de äldre 
språkbärarnas frånfälle. Detta signalerar att ett språkbyte är nära förestående. Vad 
kommer sedan att kvarstå av "svenskheten"? I det föregående har vi sett omfatt
ningen av de svenska släktnamnen. Med vilka dopnamn kombinerades de? En inven
tering av de namngivningsprinciper som varit rådande kan kanske ge en ledtråd. 

3.2.2 Namngivningen: Hur registrerades och kallades barnen? 

När ett barn hade fötts skulle födseln så snart som möjligt anmälas till civilregistret, 
vars chef var municipets fredsdomare. Under de första pionjärtiden med bristfälliga 
kommunikationer kunde det dröja länge innan barnet registrerades. Långt senare 
kom kyrkliga dop in i bilden. Enligt brasiliansk/argentinsk lag erhöll barnet då lan
dets nationalitet, enligt dåtida svensk lag, baserad på blodsband, förblev barnen 
svenskar fram till 21 års ålder, då de fick välja nationalitet, såvida inte föräldrarna 
redan ansökt om det nya landets nationalitet. Många valde dock att behålla sitt 
svenska medborgarskap, vilket den tidigare omtalade skrivelsen från 1901 (se bilaga 
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III, jfr avsnitt 2.3, Friborg 1988:54) vittnar om. Därefter och fram till 1970-talet har 
ett antal svenskättlingar ansökt om att fa tillbaka sitt förlorade svenska medborgar
skap, bl.a. för att komma i åtnjutande av svenskt socialunderstöd som utgått till vissa 
obemedlade personer under de senaste decennierna. 

I en av inspelningarna med kirunaemigranten Emilia Karlsson (f. 1896 i Älvsbyn 
d. 1977) berättas det hur "man gick till domarn och satte namn på pojken" (Pedro 
Helge A, f. 1961 kallad "Pilo"). Hur stor påverkan den lokale fredsdomaren haft 
över namngivningen har förmodligen varierat från fall till fall och mellan olika orter. 
Fr.o.m. andra världskriget, till följd av de nationalistiska strömningarna, skärptes 
reglerna och endast förspanskade former godkändes (t.ex. Rolf Gustav f. 1953 som 
blev registrerad såsom Rodolfo Gustavo). En princip under senare år har varit att det 
första förnamnet skulle ha förspanskad form. 

Det nedärvda bruket med två eller tre förnamn (jfr Otterbjörk 1979:34ff.) höll 
svenskarna fast vid. Alf Fredrik Olsson (f. 1903 i Porto Lucena, Brasilien) nämner i 
en inspelning (ULMA Bra 36) att i hans familj (kallad "Kul-Olles") fick alla sju 
barnen tre namn vardera: "Vi var ju så få svenskar, så därför fick vi så många namn." 
Detta i jämförelse med "landets folk" som i allmänhet bara fick ett. 

I denna språkmiljö var det och är det fortfarande ytterst vanligt med smeknamns
former, hämtade från barnspråket. Mario K (f. 1942) kallas fortfarande "Bubben" 
(av gubben) och Jan-Erik S (f. 1941) för "Ponte" (eller Ponté, av pojken), Irma Alida 
K (f. 1927) för "Pigan", men efterhand har mer spanskt klingande former tagit över
handen, t.ex. Allan Walter K (f. 1924) kallad "Nito" eller Leonardo Ernesto A (f. 
1937) kallad "Nene". De tre sistnämnda har vuxit upp i samma familj, vilket tyder på 
att smeknamnen varit vanligare i vissa familjer. 

3.3 PERSONNAMN - IDENTITET OCH KONTINUITET 

3.3.1 Namnmaterial och metod, bakgrund och begränsningar 

Den kyrkbok från Obera-församlingen som jag använt som källa för excerperingen är 
förd enligt svensk folkkyrkoprincip, dvs. här förtecknades alla svenskar och svensk
ättlingar (även finländare utvandrade 1906) liksom danskar och norrmän och senare 
ensamutvandrade, oavsett om de förblivit lutheraner eller kommit att tillhöra de ka
tolska majoritetskyrkan eller andra trossamfund såsom pingstvänner, baptister eller 
Jehovas vittnen. Den upprättades på basis av en konsulatsenkät 1936 och fördes av 
präster, utsända från Sverige (se avsnitt 2.4). Dessa kan naturligtvis ha påverkat 
namnformerna. Det skulle i detta avseende även ha varit önskvärt att jämföra namn
former och stavning med de lokala civilregistren, ett omfattande och tidskrävande 
arbete som fått vika för andra prioriteringar under mina senare återbesök. Förmod
ligen skulle en sådan jämförelse påvisa åtskilliga förvanskade nordiska namn. 

Namnmaterialet som är begränsat till förnamnen har jag sammantaget studerat en
ligt principerna traditionsbevarande och kulturpåverkan. Avseende den förra har jag 
noterat frekvensen i tre generationer i absoluta tal och jämfört med rikssvenska för
hållanden procentuellt (vilket naturligtvis kan diskuteras metodiskt) samt på familj e-
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nivå påvisat förekomster av t.ex. nedärvda, nordiskt/götiska eller bibliska namn samt 
förnamn enligt allitterationsprincipen. När det gäller kulturpåverkan har jag dels 
anlagt formella aspekter, här kallade förspanskade former och ortografi, trots att de 
omfattar både portugisiska och spanska, dels anfört aspekter på själva namnen som 
kan vara internationella, avspegla dåtida ideal eller vara knutna till den nya kultur
miljön. 

Emigrationshistoriskt omfattar materialet tre generationer, utvandrargenerationen 
jämte deras barn och barnbarn. Till utvandrargenerationen (Gen. 1) räknas personer, 
födda i Sverige, utvandrade som vuxna eller som barn 1890-91 eller 1909-11. För 
dem far vi dra en gräns i och med den s.k. norrbottensutvandringen 1911. De allra 
äldsta inom denna kategori var födda omkring 1850 och senare, deras barn ca 1870— 
91. För norrbottensutvandrarna får vi göra en förskjutning ett par decennier framåt i 
tiden. Sedan får vi följa Gen. 2 och 3 och se vilka förändringar som uppstått. Ur 
assimilationssynpunkt är förhållandena hos Gen. 3 mest intressanta. 

Tabell 1. Namnfrekvens Gen. 1. Män (f. före 1911). 

N = 297. Jfr Otterbjörk för 1875 D:o för 1900 
Karl 20 Karl 18,4% Karl 16,5 % 
Johan 15 Johan 16,6% Erik 10,7% 
Gustaf 14 Gustaf 8,2 % Gustaf 9,8 % 
Erik 13 August 7,5 % Johan 8,6 % 
Oskar 12 Erik 5,7 % Nils 5,1 % 
John 9 Oskar 5,5 % Oskar 5,0 % 
Petter 

41 
Axel 4,4 % 

Per 3 >• 9 Per 5,0 % Vilhelm 3,7 % 
Petrus 2j Olof 3,6 % 
Olof 7 Olof 4,6 % Gunnar 
Axel 7 Anders 4,6 % Emanuel 
Magnus 7 Axel 4,5 % John 
Nils 6 Sven 
Adolf 6 Einar 
Artur 5 Ernst 
August 4 
Fredrik 4 
Ernst 4 
Wilhelm 4 
Arvid 4 
Hjalmar 4 
Einar 4 
Emil 4 
Anders 3 
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3.3.2 Namnfrekvens hos Gen. 1 

Gruppen omfattar totalt 390 personer, 297 män och 93 kvinnor. 
Dopnamnsskicket hos de sverigefödda borde rimligtvis avspegla de förhållanden 
som rådde i hemlandet vid utvandringstillfället och så verkar också vara fallet. 
Tabell 1 visar mansnamnen hos Gen. 1 enligt fallande frekvens (färre än 3 belägg har 
ej medtagits i tabellen). 

Vidare förekommer Lars, Sven, Sigurd, Henning, Viktor, Joel och David med var
dera 3 belägg bland misionesborna. Jämfört med Roland Otterbjörks rikssvenska 
material för "kärnåret" 1875 ser vi att den inbördes rangordningen är densamma för 
de tre första namnen. I Otterbjörks material från år 1900 finns 7 av de mest frekventa 
namnen från år 1875 med men nu har tillkommit bl.a. Nils, Vilhelm, John, Sven, 
Einar och Ernst, vilka också finns i Misiones-materialet. Detta sampel verkar alltså 
avspegla den svenska verkligheten vid denna tidpunkt, även om det numerärt inte är 
så stort. 

Existerar månne samma mönster för kvinnonamnen? 

Tabell 2. Namnfrekvens Gen. 1. Kvinnor (f .före 1911). 

N = 93 Jfr Otterbjörk för 1875 D:o för 1900 
Anna 14 Anna 16,1 % Maria 16,5 % 
Maria 8 Maria 12,6 % Anna 10,5 % 
Kristina 8 Kristina 9,5 % Elisabet 8,7 % 
Ester 6 Matilda 7,2 % Ingeborg 7,6 % 
Lovisa 6 Sofìa 6,5 % Kristina 6,5 % 
Matilda 5 Augusta 5,3 % Linnea 5,0 % 
Sofìa 4 Karolina 5,1 % Margareta 4,5 % 
Augusta 4 Emma 4,8 % Sofia 4,1 % 
Alma 4 Johanna 4,8 % Elsa 3,9 % 
Eugenia 4 Charlotta 4,4 % Ester 3,5 % 
Erika 4 Viktoria 
Viktoria 4 Rut 
Charlotta 3 Signe 
Margareta 3 Matilda 
Amanda 3 Karin 
Ingeborg 3 
Sigrid 3 
Svea 3 
Otilia 3 
Linnea 3 

Även om materialet numerärt endast utgör en tredjedel i jämförelse med mansnam
nen återkommer samma mönster vid jämförelse med Otterbjörk 1875; rangordningen 
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är densamma för de tre första namnen. År 1900 har bilden förändrats. Ingeborg, 
Linnea och Matilda åtnjuter popularitet och de finns även representerade i Misiones-
materialet, låt vara med låga tal, eftersom materialet är begränsat. Sammantaget står 
alltså utvandrargenerationens personnamn i överensstämmelse med den svenska 
verklighet som de lämnat bakom sig. Existerar samma namnbild hos svenskättling
arna? 

3.3.3 Namnfrekvens hos Gen. 2 

De barn som föddes i Brasilien eller Argentina av sverigefödda föräldrar har jag 
kallat Gen. 2a till skillnad från Gen. 2b med en sverigefödd förälder (blandäkten
skap). Bland svenskättlingarna med direkt påbrå finns också en mellangeneration 
Gen. 2,5, där modern tillhör Gen. 2 och fadern Gen. 3 eller vice versa. 

Åldersmässigt omfattar Gen. 2a dels personer födda efter 1891, dels efter 1911 till 
följd av de båda utvandringsvågorna. I båda fallen kan det delvis röra sig om yngre 
syskon i familjer med likartat kulturellt arv men i ny födelsemiljö, delvis om barn till 
yngre sverigefödda som kommit att bilda familj i den nya miljön. Gruppen omfattar 
240 personer, 136 män och 104 kvinnor, majoriteten födda 1901-30. 

Tabell 3. Namnfrekvens Gen. 2a. Män (f. 1891-1950). 

N = 136 D:o förspanskad form Jfr Otterbjörk för 1900 
Karl 11 Carlos 2 Karl 16,5 % 
Gustaf 11 Gustavo 1 Erik 10,7% 
Vilhelm 9 Gustaf 9,8 % 
Erik 7 Johan 8,6 % 
Albert 7 Nils 5,1 % 
August 5 Oskar 5,1 % 
Edvard 5 Axel 5,0 % 
Alexander 5 Vilhelm 4,4 % 
John 4 Olof 3,7 % 
Adolf 4 Gunnar 3,6 % 
Gunnar 4 Emanuel 
Frans 4 John 
Edvin 4 Sven 
Viktor 4 Einar 
Rikard 4 Ernst 
Leonard 2 Leonardo 2 
Alfred 3 Alfredo 1 
Helge 3 
Hjalmar 3 
Emanuel 3 
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Vidare har Isidor, Birger, Emil, Ivar, Anton, Henning, Oskar och Valdemar 3 belägg 
vardera. Rangordning och frekvens hos motsvarande kategoris kvinnor, majoriteten 
födda 1911-30 framgår av följande tabell. 

Tabell 4. Namnfrekvens Gen. 2a. Kvinnor (f. 1891-1950). 

o
 II Z
 D:o förspanskad form Jfr Otterbjörk 1910 D:o 1925 

Maria 10 Maria 16,5 % 8,9 % 
Elvira 8 Anna 10,5 % 7,9 % 
Linnea 7 Elisabet 8,7 % 7,3 % 
Matilda 6 Ingeborg 7,6 % (<3,9 %) 
Elisabet 5 Kristina 6,5 % (<3,9 %) 
Kristina 4 Linnea 5,0 % 5,7 % 
Anna 3 Ana 1 Margareta 4,5 % 8,3 % 
Edit 3 Sofia 4,1 % — 

Eva 3 Elsa 3,9 % — 

Elsa 3 Ester 3,5 % — 

Astrid 3 Viktoria 
Viktoria 3 Rut + 

Otilia 3 Signe ... 

Regina 3 Matilda ... 

Hildur 3 Karin 5,5 % 
Ingrid 6,2 % 
Ingegerd 5,5 % 
Viola 4,7 % 
Britta 3,9 % 
Birgit + 
Anne-Marie 1,3 % 

För både män och kvinnor i Gen. 2a verkar namngivningen till stor del vara traditio
nellt svensk och de flesta far därför också som regel två namn, men nu verkar för-
spanskade former göra sitt ytterst blygsamma inträde. 

I följande tabell skall vi se hur namngivningsskicket ser ut hos Gen. 2,5, dvs. hos 
svenskättade barn, vars ena förälder var sverigefödd och den andra född i Brasi
lien/Argentina av svenska föräldrar. 

Gruppen omfattar 134 personer, 72 män och 62 kvinnor, majoriteten födda 1921— 
40, de allra flesta fortfarande med två namn vardera. 
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Tabell 5. Namnfrekvens Gen. 2,5. Män (f. 1914-1946). 

N = 72 D:o förspanskad form Jfr Otterbjörk 1925 
Karl 5 Carlos 3 Karl 11,8% 
Gustaf 6 Gustavo 1 Gustav 5,6 % 
Henrik 2 Enrique 1 Erik 11,5% 
Erik 3 Enrique Erik 
Axel 5 — 

Rikard 4 Ricardo 1 ... 

Ruben 4 — 

Oskar 4 ... 

Teodor 4 ... 

Artur 3 Arturo 1 ... 

Alfred 2 Alfredo 1 — 

Georg 2 Jorge 1 — 

Leonard 1 Leonardo 1 Lennart 5,5 % 
Rudolf 1 Rodolfo 1 _ _ _  

Bertil 2 Bertil 4,3 % 
Johan 1 Juan 1 — 

Därefter Adolf, Alvar, Arvid, David, Emil, Einar, Sven 7,2 % 
Hilding, Napoleon, Valter och Vilhelm med 2 Olof 6,1 
belägg vardera) Gunnar 5,8 

Rune 4,6 
Arne 4,4 
Stig 4,4 
Åke 4,3 % 
(Därefter Bengt, Per, Lars, 
Gösta, Ingvar, Karl-Henrik) 

Det finns fortfarande vissa överensstämmelser med namnskicket i Sverige 1925, men 
snarare med det äldre namnskicket år 1900 (jfr tabell 3). Denna eftersläpning kan 
bero på att den äldre namngivningstraditionen med faderneärvda namn fortfarande 
rådde. 

Det nyare svenska namnskicket, t.ex. med dubbelnamn har ännu inte spritts. Finns 
månne samma tendenser hos kvinnonamnen? 

För kvinnonamnen ser vi att överensstämmelserna inskränker sig till Maria, Anna, 
Viola, Karin och Rut, för övrigt avspeglar namnfloran likaså ett äldre namnskick. I 
ett par fall finner vi dock exempel på svenska dubbelnamn (Ann-Mari, Anna-Lisa) 
som är ett svenskt 3O-talsfenomen jämte kortformerna Karin, Birgit och Margit. Det 
bör noteras att materialet numerärt är litet. 
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Tabell 6. Namnfrekvens Gen. 2,5. Kvinnor (f. 1917-1954). 

N = 62 D:o förspanskad form Jfr Otterbjörk 1925 

Maria 6 Maria 8,9 % 

Anna 5 Anna 7,9 % 
Edit 4 ... 

Viola 3 Viola 4,7 % 

Ingeborg 3 Ingeborg + 

Amanda 3 ... 

Aurora 3 ... 

Lydia 3 ... 

Otilia 3 ... 

Sylvia 3 ... 

(Därefter Astrid, Alice, Dolly, Elly, Elvira, Frida, 
Gertrud, Irene, Judit, Karin, Matilda, Olivia, 
Sofia och Viktoria med 2 belägg vardera samt 
Ann-Mari, Anna-Lisa, Birgit och Margit med 1 
belägg vardera.) 

Margareta 

Elisabet 

Ingrid 

Linnea 

8,3 % 
7,3 % 
6,2 % 
5,7 % 

Ingegerd 5,5 % 
Karin 5,5 % 
Därefter Kristina, Rut, 
Birgit och Anne-Marie 

Det gäller också den följande kategorin Gen. 2b, dvs. blandäktenskapen, som sam
manlagt innehåller 156 personer, varav 72 män, födda 1904-43 och 84 kvinnor, föd
da 1904-50, vilkas namnfrekvens presenteras tillsammans i tabell 7. 

I tabell 7 ser vi samma tendenser som hos föregående kategori. Det svenska 
namngivningsskicket, t.o.m. med dubbelnamn avspeglar sig även i detta material, låt 
vara med påfallande låga siffror. Likaså kan det konstateras att mansnamnen 
förspanskas, många gånger för att underlätta framtida jordinnehav eller anställning i 
offentlighetens tjänst. Vissa kvinnonamn förspanskas inte, eftersom de är 
internationella. 

Vad händer sedan i Gen. 3? 
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Tabell 7. Namnfrekvens Gen. 2b (blandäktenskap). Män och Kvinnor (f. 1904-
1950). Absoluta tal. 

Män 
(N = 72) 

Förspanskad form Kvinnor 
(N = 84) 

Karl 8 Carlos 2 Elvira 5 
Gustav 4 Anna 4 
Albin 4 Astrid 4 
Alfred 3 Alfredo 1 Cecilia 4 
Erik 1 Enrique 3 Elsa 4 
Johan 2 Juan 2 Lydia 4 
Vilhelm 1 Guillermo 3 Maria 3 
Valter 3 Margareta 3 
John 2 Elisabet 3 
Viktor 2 Helena 3 
Oskar 2 Linnea 3 
Edvin 2 Karin 2 

Ingrid 2 
Sigrid 2 
Karolina 2 
Matilda 2 
Inga-Lisa 1 

Summa 34 11 51 

3.3.4 Namnskicket hos 3:e generationens svenskättlingar (Gen. 3a och 3b) 

I följande tabeller skall vi studera namnfrekvenserna i Gen. 3a (som avser dubbelt 
svenskättade personer, dvs. både på mödernet och fädernet). Kategorin omfattar 152 
personer, varav 68 män och 84 kvinnor, födda 1913^18 resp. 1920-63. Deras namn
bild skall sedan jämföras med Gen. 3b (som avser personer med en svenskättad 
förälder eller barn till föregående kategori Gen. 2b). Denna grupp omfattar 202 per
soner, 98 män och 104 kvinnor, födda 1917-57 resp. 1916-66. 

Mansnamnen är totalt 127 (hapaxbeläggen ej medtagna i tabellen). Frekvensmäs
sigt dominerar Oskar följt av Karl/Carlos, vilka haft hög frekvens hos utvandrarge-
nerationen liksom hos Otterbjörk 1875 (jfr tabell 1). De flesta männen (= 54) bär två 
namn, tre män t.o.m. tre {John Hjalmar Harry, Edmundo Marino Gunnar, resp. Carl 
Valter Linné), vilket betyder att man hållit fast vid den svenska traditionen. Av 
mansnamnen förekommer 27 st. (=21 %) i förspanskade former nästan utan undan
tag hos personer födda efter 1937. Denna namnbild skiljer sig inte mycket från 

89 



biandgenerationens (Gen. 2b, tabell 5) med ett antal latiniserade former, men nu med 
ett tillskott av helt nya namn såom t.ex. Mario och Orlando. 

Tabell 8. Namnfrekvens Gen. 3a. Män och Kvinnor f. 1913-1963. Absoluta tal. 

Män 
(N = 68) 

D:o förspanskad 
form 

Kvinnor 
(N = 84) 

D:o förspanskad form 

Oskar 6 Matilda 6 
Karl 3 Carlos 3 Ester 4 
Emil 5 Sylvia 4 
Robert 5 Helena 3 Elena 5 
Gustav 4 Maria 3 
Valter 4 Lydia 3 
Rikard 4 Viktoria 3 
Johan 2 Juan 3 Elisabet 3 
Leonard 3 Leonardo 1 Anna 2 
Fridolf 3 Eva 2 
Alfred 3 Edit 2 
Artur 3 Emma 2 
Algot 2 Ida 2 
Albin 2 Anita 2 
Georg 2 Jorge 1 Lovisa 2 
Allan 2 Kristina 2 
Linus 2 Teresa 2 
Harry 2 

9 
Margarita 2 

Mario 4 
Enrique 2 
Orlando 2 

Summa 59 16 45 9 

Kvinnonamnen är totalt 152 (hapaxbeläggen ej redovisade i tabellen). Frekvens
mässigt dominerar här Matilda, följt av Ester, Sylvia och Helena. Först därefter 
kommer Maria som tidigare dominerat såväl i Sverige som härute. Namnfloran har 
fatt en större spännvidd och här återfinnes allt från nordiska namn som Alfhild, Hil
levi, Linnea och Svea till de förspanskade Margarita eller Guillermina och det popu
lära Graciela del Carmen (f. 1963). Av de 84 kvinnorna bär 64 två namn och endast 
två av dem tre namn {Dolly Märta Ester resp. Ester Helena Matilda), de övriga ett 
noterat namn. Av kvinnonamnen utgörs 30 % av förspanskade former. 

Låt oss slutligen studera kategori Gen. 3b i följande tabell: 
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Tabell 9. Namnfrekvens Gen. 3b. Män och Kvinnor (f. 1916-1966). Absoluta tal. 

Män D.o förspanskad Kvinnor D.o förspanskad 
(N = 98) form (N = 104) 

Karl 1 Carlos 7 Maria 10 
Artur 2 Arturo 5 Ester 6 
Albert 2 Alberto 5 Kristina 4 
John 1 Juan 5 Teresa 4 
Viktor 5 Anna 3 Ana 2 
Gustav 2 Gustavo 3 Viktoria 3 
Leonard 3 Leonardo 1 Sofia 3 
Lennart 1 Astrid 3 
Erik 2 Enrique 2 Frida 3 

Eduardo 4 Julia 3 
Roberto 4 Laura 3 
Raul 4 Elisabet 3 

Adolf 3 Adolfo 1 Olivia 2 
Vilhelm 3 Guillermo 1 Elvira 2 
Oskar 3 Otilia 2 
Emil 2 Emilio 1 Helena 2 
Anton 1 Antonio 1 Hilda 2 
Rikard 1 Ricardo 1 Hildur 2 
George 1 Jorge 1 Eugenia 2 
Fredrik 1 Federico 1 Paulina 2 

Ernesto 3 Sylvia 2 
Luis 2 Irma 2 
Alejandro 2 Margareta 1 Margarita 1 

Lovisa 1 Luisa 1 
Gertrud 1 Gertrudis 1 
Hedvig 1 Eduviges 1 

Summa 34 54 68 10 

Mansnamnen är totalt 161, fördelade på 98 personer. Frekvensmässigt dominerar 
Karl men nu i dess förspanskade form Carlos, i paritet med Artur/Arturo och Al
bert/Alberto, vilka förekommit flitigt hos utvandrargenerationen. Det tycks vara så 
att man hållit fast vid det svenska mönstret med namngivning efter mor- och farfö-
räldragenerationen, dvs. traditionsenlig dopnamnsgivning. Av de 98 männen bär 61 
två namn (= 62 %); endast en har tre namn (Juan Carlos Alberto f. 1953), de övriga 
har endast ett namn i likhet med det nya landets sed. Majoriteten (=55 personer) är 
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födda 1931-1950. Andelen förspanskade former har nu blivit relativt stor och ett 
tillskott av nya spanska namn har skett, t.ex. Luis. 

Kvinnonamnen är totalt 171, fördelade på tre personer med tre namn {Frida Vil
helmina Viktoria, f. 1921, Gertrud Elisabet Paulina f. 1923 och Ida Olga Luisa f. 
1950), 59 personer med två namn och 42 personer med ett namn. Frekvensmässigt 
leder Maria före Ester och Kristina. Antalet förspanskade former är få, eftersom en 
stor del är internationella namn. Förekomster av t.ex. Karin, Gunborg och Birgitta 
tyder på att svensk namngivningstradition varit levande till omkring 1940. Redan på 
20-talet finns exotiska tillskott som Dorina, Dorilda och Lucinda, ett resultat av den 
icke-svenskättade förälderns påverkan. När det gäller blandäktenskapen, såväl i Gen. 
2 som Gen. 3 vore det intressant att undersöka om det är kvinnans eller mannens 
namnideal som varit utslagsgivande vid namngivningen. 

3.3.5 Sammanfattning namnfrekvens i tre generationer 

Denna generationsvisa genomgång av personnamnen har gett vid handen att namn
skicket hos utvandrargenerationen, i jämförelse med Otterbjörks material från 1875 
och 1900, i stort sett uppvisar samma relativa frekvensmönster, även om siffrorna är 
låga. Detta är således utgångspunkten och plattformen för den vidare utvecklingen. 

För svenskättlingarna i Gen. 2 har namngivningsskicket fortfarande varit traditio
nellt svenskt med obetydlig främmande påverkan. Här är det viktigt att erinra sig att 
det varit föräldrarna som varit namngivare, vilket skall ses som en identitetshandling. 
I denna kategori var åtminstone en av dem född i Sverige, men tycke och smak kan 
också förändras med tiden. Främmande påverkan uppenbarar sig först i form av 
förspanskade motsvarigheter till de svenska namnen, vilket hör ihop med tidsfaktorn 
och yttre omständigheter såsom blandäktenskap eller annat, politiskt samhällstryck. 

En gräns verkar kunna dras vid tiden för andra världskriget, omkring 1940. Dess
förinnan noterades namnen enligt svenska, ortografiska regler. I Gen. 2 och 3 ökar 
därför de förspanskade formerna successivt, samtidigt som en allt större andel span
ska eller internationella namn bidrar till namnflorans brokighet. 

Därefter skall vi på individnivå gå in på några av de mönster som följts vid namn
givningen. 

3.4 NAMNGIVNINGSTRADrnONER PÅ FAMILJENIVÅ 

3.4.1 Nedärvda namn 

Ett exempel på namn som återkommer i tre generationer är mansnamnet Henning. 
Emigranten Carl Wictor Henning Andersson, kallad "Smed-Andersson" till skillnad 
från många andra Anderssöner, låter alla sex sönerna få Henning som tredje namn. 
Hans familjedata ser ut som följer (tilltalsnamnet kusiverat): 
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Carl Wictor Henning Andersson 
Född 16/3 1849 i Torsåker (Sörml.?) 
Död 13/11 1908 i San Javier, Misiones, 
Argentina 

gift med Kristina Andersdotter 
Kratz 
Född 12/10 1854 i Rogberga 
Död 25/9 1933 i Misiones, 
Argentina 
Utvandrade från Kungsholmen, 
Stockholm 17/2 1890 

Barn: (Gen. 1) 
1. Ernst Leonard Henning, f. 29/3 1875 i Kristinehamn, d. 1936 
2. Ester Amanda Elvira, f. 29/3 1878 i Kristinehamn, d. 1955 
3. Ellen Maria, f. 4/10 1880 i Stockholm (Kungsholmen), d. 1971 
4. Jo(ha)n Mauritz Henning, f. 22/4 1883 i Stockholm (Kungsholmen), d. 1946, ogift 
5. Erik Fabian Henning, f. 20/1 1885 i Stockholm (Kungsholmen), d. 1974 
6. Knut Teodor Henning, f. 14/7 1887 i Stockholm (Kungsholmen), dog ung 
7. Agnes Henrietta, f. 23/8 1889 i Stockholm (Kungsholmen), dog ung 

Barn: (Gen. 2a) 
8. Agnes Gertrud Henrietta, f. 19/5 1895 i Guarany, Brasilien, dödsår okänt 
9. Rïkard Isidor Henning, f. 18/6 1897 i Guarany, Brasilien, d. 1963 i Obera 
10. Herbert William Henning, f. 6/11 1900 i Colonia Uruguay, Brasilien, d. 1948, 

ogift 

Hur ser namnbilden ut för den följande generationen till de ovanstående tio barnen? 

1. Ernst Leonard Henning Andersson f. 1875, d. 1936, gift med Hedvig Erika An
dersson, f. 1879, d. 1958 

Barn: (Gen. 2a): 
1.1 Hedvig Leonor f. 1896, d. 1986, gift med Allan Källsten, f. 1893, d. 1976 
1.2 Leonard Alexander f. 1898, d. 1977, gift med Teresa Montenegro, d. 1986 
1.3 Elisabet Evelina f. 1901, d. omkr.1990, gift med Axel Sand, f. 1898, d. 1947 
1.4 Algot Henning f. 1905, gift med Iris Sandberg, f. 1909, d. 1949 
1.5 Bruno Henning f. 1909 
1.6 Erik Ernst (Enrique Ernesto) f. 1912, gift med Olivia Beimira Lindström 

Den äldste sonen Henning låter alltså sitt eget och faderns namn gå vidare som andra 
namn hos sina söner nr 4 och 5, men också Leonard till sin äldste son och Ernst till 
sin yngste. 

2. Ester Amanda Elvira f. 1878, d. 1955, gift med Gustaf Herman David Källsten, f. 
1879, d. 1951 
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Barn: fGen. 2aì 
2.1 Alrik Herman Konstantin f. 1903, d. 1988, gift med Hilma Leonor Sandberg, f. 

1919 
2.2 Constancia (Constance) Maria Kristina f. 1905, dödsår okänt, gift med Pedro 

Bouchet 
2.3 Hilma Fabina Alexandra f. 1911, dödsår okänt, gift med Julio Måttos 
2.4 Edvard Gustaf f. 1913, d. 1974, gift med Anna-Lisa Ulfsjöö 
2.5 Wanda Svea Elvira f. 1916, dödsår okänt, gift I med Alfonso Maurio Suarez, II 

med Raul José Prevosti 
2.6 Isidor (Doro) Henning Gustaf f. 1921, d. 1971, gift med Santa Baez 
2.7 Rikard Gustaf Henning f. 1925, gift I med Ernestina Meuiul, II NN 

Hos den äldsta dottern finner vi således Henning som andra, respektive tredje namn 
hos de yngsta sönerna, födda 1921 respektive 1925. 

3. Ellen Maria f. 1880, d. 1971, gift med Alexander Pirelli, f. 1883 i Warszawa, d. 
1963 

Barn: (Gen. 2b) 
3.1 Alexander Henning f. 1908, dödsår okänt, gift med Hildegard Evelina Skyttberg, 

f. 1919 
3.2 Karl Viktor f. 1910, d. 1947 
3.3 Karl Bertil f. 1911, dödsår okänt, gift med Hillevi Aina Skyttberg, f. 1921 
3.4 Iris Josefina f. 1914, d. 1995, gift med Karl Magnus Linell 
3.5 John Herbert f. 1916, dödsår okänt 
3.6 Agnes Elvira f. 1922, gift Torres 

För det tredje barnet är traditionen fortfarande levande, eftersom den förstfödde 
sonen far Henning som andra namn. Det ijärde barnet fick inga barn, eftersom han 
levde ogift. Hos barn nr 5 är mönstret följande: 

5. Erik Fabian Henning Andersson f. 1885, d. 1974, gift med Rosa Gomes (data 
saknas) 

Barn: (Gen. 2b) 
5.1 Victor f. 1922 
5.2 Maria f. 1923 
5.3 Hector f. 1924 
5.4 Lilia f. 1928 
5.5 Dora f. 1931, gift Mauri 
5.6 Susana f. 1933 

I denna familj går namnet inte vidare, månne på grund av blandäktenskap? I stället är 
det farfaderns andranamn Victor som den äldste sonen far som enda namn. Här har 
hustrun förmodligen haft inflytande över namngivningen. Om vi sedan går vidare till 
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barnen nr 6 och 7 i emigrantfamiljen dog de som unga, förmodligen på resan eller 
under den första tiden i Brasilien. För barn nr 8 föreligger knapphändiga uppgifter. 

8. Agnes Gertrud Henrietta f. 19/5 1895 i Guarany, Brasilien, dödsår okänt. Gift med 
Mamedio Baez. Uppgifter om barn saknas. Hon far alltså två av sina tre namn ef
ter den avlidna systern nr 7. 

Därefter går vi vidare till barn nr 9. 

9. Rikard Isidor Henning Andersson f. 1897, d. 1963, gift med Maria Salomé 
Lundkvist f. 1906, d. 1984 

Barn: (Gen. 3a^ 
9.1 Evelina Viktoria f. 1923 
9.2 Robert Leonard f. 1926, d. 2/9 1997 
9.3 Silvia f. 1929, gift Antunia 
9.4 Raul Rikard f. 1932 d. 1998 
9.5 Artur(o) Knut f. 1935 (bor i Villa Lutz) 
9.6 Jorge f. 1937, d. 1939 
9.7 Margit f. 1940, gift Escobar 
9.8 Noemi Elisa f. 1942, gift Oliveira 
9.9 Lucia Haydée f. 1946, gift Perreyra 
9.10 Carlos f. 1949 (bor i Buenos Aires) 

I denna familj går inte heller namnet Henning vidare, men sonen Carlos kan mycket 
väl vara uppkallad efter farfadern. I Gen. 3 heter Algot Henning Anderssons (nr 1.4) 
son Leonardo Ernesto (f. 1937), sannolikt efter farfadern, medan Henning ej förs 
vidare. Detta exempel visar att det alltså fortfarande kan vara fråga om nedärvda 
namn, om än i förspanskad form. 

Bland kvinnonamnen finns ingen lika påtaglig motsvarighet. Äldsta dottern Ester 
(nr 2) låter moderns Kristina gå i arv som tredje namn till sin äldsta dotter Constan-
cia (nr 2.2) och dottern Ellen (nr 3) låter systrarnas Agnes (nr 7 och 8) i sin tur gå 
vidare till sin yngsta dotter (nr 3.6). 

Sedan kan man spekulera om inte Henrietta ursprungligen varit tänkt som en 
kvinnlig motsvarighet till Henning? Hos barn nr 2.1 finner vi Konstantin som tredje 
namn och systerns (nr 2.2) Constancia kan mycket väl vara tänkt som en kvinnlig 
motsvarighet. Till Fabian som andra namn hos barn nr 5 finns en kvinnlig motsva
righet Fabina hos systerdottern (nr 2.3). Ett annat namn som återkommer är Elvira, 
som tredje namn hos barn nr 2, likaså hos dottern (nr 2.5) och systerdottern (nr 3.6). 
Vidare förekommer Evelina som andra namn hos nr 1.3 och som första namn hos nr 
9.1. 
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3.4.2 Namn efter avlidna syskon 

Denna genealogiska genomgång har också visat att barn kunde fa namn efter avlidna 
syskon. Barn nr 8 (Agnes Gertrud Henrietta f. 1895) har som vi sett fatt två av sina 
tre namn efter den sverigefödda men tidigt avlidna systern nr 7. Då vi vet att barna
dödligheten varit hög under brasilienemigranternas första år ställer man sig frågan 
om detta från Sverige nedärvda mönster var vanligt? 

En parallell och intressant vidareutveckling finns hos kakelugnsmakarfamiljen 
Källsten som utvandrade den 24/5 1891 från Kungsholmen, Stockholm. 

Gustaf Albert Källsten gift med Hilma Maria Lovisa f. 
Född 30/8 1853 i Nyköping Bergström 
Död 5/12 1918 i Buenos Aires Född 31/1 1854 i Nyköping 

Död 1930 i Villa Svea 

Barn: (Gen, lì 
1. Gustaf Herman David Källsten, f. 25/5 1879 i Stockholm, d. 1951 i Villa Svea 
2. Anna Matilda, f. 1881 i Stockholm, d. 1891 under båtresan på "Itaparica" 
3. Adolf Hilmer Källsten, f. 8/8 1885 i Stockholm, d. 1965 i Villa Svea 
4. Allan Wandus, f. 1889 i Stockholm, d. 16/7 1891 i Brasilien 
5. Gurli Maria, f. 1890 i Stockholm, d. på resan till Brasilien 

Barn: (Gen. 2a) 
6. Allan Wandus Källsten, f. 5/8 1893 i Brasilien, d. 1976 i Obera 
7. Anna Matilda, f. Ml 1896 i Brasilien, d. 1954 i Obera 

Redan i u tvandrargenerationen finner vi att barn nr 6 Allan Wandus och nr 7 Anna 
Matilda blivit namngivna efter sina tidigare avlidna syskon nr 2 och 4. Hur ser 
mönstret ut i den följande generationen? 

1.Gustaf Herman David f. 1879, d. 1951: se familjeförteckning ovan under avsnitt 
3.4.1, barn nr 2. 

Här finns inget iögonenfallande exempel på denna kategori men för barn nr 2.5 
Wanda Svea Elvira f. 1916 kan man mycket väl ha haft den avlidne brodern nr 4 
eller den senare födde nr 6 Allan Wandus i åtanke. Vidare kan barn nr 2.3 Hilma 
Maria varit uppkallad efter farmodern. Eftersom barn nr 2 dog ungt far vi gå vidare 
till barn nr 3. 

3. Adolf Hilmer Källsten gift I med Anna Amanda Sand 
f. 1885, d. 1965 f. 1893 i Vasa, Finland, d. 1920 i 

Villa Svea 

Barn: (Gen. 2a) 
3.1 Dolly Amanda f. 1913 d. 1990, gift med Odd Bothner f. 1903 d. 1993 
3.2 Wandus Axel f. 1914 dödsår okänt, gift med Rigmor Adelina Nielsen, d. 2000? 
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3.3 Hildur Adolfina f. 1916, gift med Oscar Schreiner 
3.4 Albert Gustaf f. 1918 dödsår okänt, gift med NN Zarratea 

gift II med Ester Maria Lindström f. 
1899 i Brasilien, d. 1980? 

Barn: (Gen. 2,5) 
3.5 Torsten Bertil f. 1922, gift med Iracema Falk 
3.6 Edit Ingeborg f. 1924, gift I med Victor Azcârate (död), gift II med Sören Both-

ner (död) 
3.7 Fanny Maria f. 1926, gift Schuster 
3.8 Betsy Matilda f. 1927, d. 1997 gift med Italo Sartori 
3.9 Elly Annette f. 1931, ogift 
3.10 Axel Lennart f. 1934, gift med NN Töndering 
3.11 Luisa Maj f. 1936, gift med Torbjörn Kleiven 
3.12 Ingvar Adolf f. 1939, ogift 

Här finner vi att namnet Wandus återkommer hos äldste sonen (nr 3.2). Namnet 
Hilmer kan mycket väl ha ursprung i moderns Hilma (i Utflyttningsboken för Ulrika 
Eleonora förs., Kungsholmen står hon dock angiven som Hilda, min anm.) och att 
Albert Gustaf (nr 3.4) är uppkallad efter farfadern fastän i omvänd ordning torde 
vara ställt utom allt tvivel. Denne föddes också samma år som farfadern dog. Faderns 
första namn Adolf återkommer hos den yngste sonen (nr 3.12) som andra namn och i 
det moverade Adolfina som andra namn hos dottern nr 3.3. Den äldsta dottern nr 3.1 
far Amanda som andra namn efter sin mor. Ett annat påfallande drag i denna familj 
är f.ö. förekomster av nyare namn som slutar på -y: Dolly, Fanny, Betsy och Elly, en 
namntyp som enligt Allén & Wåhlin (1995:25lf.) började slå igenom först på 1920-
talet i Sverige. 

Eftersom barn nr 4 och 5 dog unga far vi gå till barn nr 6 som fått samma namn 
som sin avlidne broder. Hur ser namngivningsmönstret ut i hans familj? 

6. Allan Wandus Källsten gift I m. Anny Nyström 
f. 1893, d. 1976 f. 1893 i Gällivare, d. 1918 i 

Brasilien 
gift II m.Hedvig Leonor Andersson 
f. 1896 i Brasilien, d. 1986 i Obera 
(jfr ovan avsnitt 3.4.1 barn nr 1.1) 

Barn: (Gen. 3a) 
6.1 Allan Leonard f. 1923 i Yerbal Viejo, gift med Mabel Bonnet (smeknamn 

"Nene") 
6.2 Allan Walter f. 1924 i Yerbal Viejo, gift med Beda Centurion (smeknamn 

"Nito") 
6.3 Irma Alida f. 1927 i Yerbal Viejo, gift Sosa (smeknamn "Pigan") 
6.4 Evy Maria f. 1928 i Obera, gift Thegman (smeknamn "Tesita" 
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6.5 Allan Oscar f. 1933 i Oberâ, d. 1941 
6.6 Lilia Matilda f. 1934 i Obera, gift Sanchez Bogado (smeknamn "Itcha) 

Här ser vi att fadern Allan, uppkallad efter sin bror som dog som treåring under det 
strapatsfyllda första året (se Olsson 1991:95), i sin tur låter namnet gå vidare till 
samtliga tre söner. Likaså far den sist födda dottern Lilia Matilda sitt andra namn 
efter faderns avlidna syster nr 2 Anna Matilda. Till sist går vi till emigrantfamiljens 
barn nr 7. 

7. Anna Matilda f. 1896 d. 1954, gift med Conrad Theodor Falk f. 3/11 1886 i Fa
lun, d. 1954 i Obera 

Barn: (Gen. 2,5) 
7.1 Gustav Teodor f. 12/6 1919 
7.2 Carl Georg f. 20/9 1920 
7.3 Elon Wandus f. 7/6 1922 
7.4 Inez Maria f. 20/8 1925, gift Moreno 

Denna dotter föddes i Brasilien och blev direkt uppkallad efter sin avlidna syster nr 2 
Anna Matilda. 

Hennes äldsta son far säkert Gustav efter sin morfar och Teodor efter sin far. So
nen nr 3 får Wandus som andra namn, med stor säkerhet ursprungligen efter sin 
avlidne morbror nr 4 eller nr 6 som uppkallats efter honom. Dotterns andra namn 
Maria kan mycket väl gå tillbaka på den avlidna Gurli Maria (nr 4). 

Ytterligare exempel på namngivning efter avlidna syskon finner vi hos familjen 
Wik som utvandrade från Stockholm 1891. 

Anders Magnus Wik gift med Maria Albertina 
f. 23/11 1856 i Ånimskog, Älvsborgs län Seinknecht 
d. 1942 i Oberâ f. 10/10 1861, d. 1900 i Brasilien 

Utvandrade fr. Katarina förs., 
Stockholm 25/3 1891 

Barn: 
1. Magnus Edvin Teodor f. 26/6 1884 i Stockholm gift med Victoria Söderqvist f. 

1891 i Brasilien 
(Barn: Albertina, Teodor, Gerhard) 

2. Gottfrid Victor Julius f. 1886 i Stockholm 
3. Gunhild Olga Maria f. 1889 i Stockholm. Dog som barn? 
4. Sixten Magnus Rudolf f. 1890 i Stockholm. Dog som barn? 
5. Gunhild (Gulli) f. 4/4 1893 i Brasilien. Sammanbodde med Alfred Olsson, San 

Javier. 
(Barn: Carl, Conrad.) 

6. Olga Paulina Ottilia f. 10/1 1896 i Brasilien, d. 22/10 1959 i Oberâ. Gift Zubi-
mendez, d. 1936 
(Barn: Felix, Lucia, Leonida (Lusinda), Georg, Raul) 
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7. Sixten Raoul Estane, f. 28/8 1897 i Brasilien, d. 25/2 1960 i Obera. Gift med Svea 
Ingeborg Brolin f. 5/7 1901 i Kiruna, d. 1971 

I likhet med föregående familjer ser vi hur de sverigefödda avlidna syskonens namn 
nr 3 Gunhild och nr 4 Sixten återkommer hos barn nr 5 och 7 som föddes senare i 
Brasilien. 

3.4.3 Specifikt nordiska (götiska) namn 

Hur nationalromantiken och göticismen påverkat namngivningen avspeglas i det 
följande. Ett exempel är familjen Holm som lämnade Sverige 1897. Deras familje
bild ser ut som följer. 

Johan August Holm, målare gift med Anna Sofia Augustdotter, 
f. 30/6 1855 i Glanshammar/Hakarp? småskollärarinna 
d. 1947 (försvunnen) f. 24/6 1863 i Härryda 

d. 7/11 1947 i Obera 

Barn: 
1. Alma Urd f. 17/2 1885 i Härryda, d. 23/2 1954 i Eldorado. Gift med William 

Christen f. 1889 i Schweiz, d. 1951 
2. Dagmar Ingeborg f. 23/4 1887 i Huskvarna, d. 7/11 1966 i Obera. Ogift 
3. Svea Skuld Göthilda f. 15/4 1892 i Huskvarna, d. 7/1 1952 i Obera. Ogift 
4. Hulda f. 1893 i Sverige, dödsår okänt 
5. Tyra f. 1894, d. 1895 
6. Set f. 1895, dödsår okänt 
7. Hildur f. 1899 i Brasilien. Dog ung 
8. Anna Verdandi Olivia Regina f. 27/10 1903 i Curitiba, Brasilien, d. 1975 i Obera, 

ogift 

Här ser vi de tre nornorna representerade som andra namn, Urd och Skuld hos de 
sverigefödda, Verdandi först hos den yngsta dottern, född i Brasilien. Kanhända 
hade det sistnämnda namnet funnits med hos barnen 4, 5 eller 7 eller hos något tidi
gare fött, men några sådana uppgifter föreligger ej. Inte nog med att nr 8 far Ver
dandi som andra namn, hon begåvas inalles med fyra namn, vilket är ovanligt. 
Namnfloran bär för övrigt nordisk prägel, speciellt hos nr 3 Svea Skuld Göthilda, 
men namnen har ej gått vidare av brist på avkommor, med undantag för nr 1 som far 
sönerna Roger Edvard f. 1914, Raul Valdemar f. 1916, d. 1958, Edvard Bertil f. 
1920 och René August f. 1922, där de tre sönernas namn allittererar. 

Göta och Svea har jag betraktat som typiskt nordiska/götiska namn. De finns 
också belagda hos familjen Brolin, utvandrad 16/12 1910 från Kiruna. Göta går ej 
vidare av brist på avkomma. Det gör inte heller Svea (totalt tre belägg i Gen. 1, en
dast ett belägg i Gen. 3 hos en person f. 1933). Dottern Svea Ingeborg låter däremot 
moderns Fredrika komma igen som kortformen Frida hos sin äldsta dotter med det 
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nordiska Ingeborg som andra namn. Ingeborg får också brodern Joh(a)n Fredriks 
äldsta dotter heta. Vidare finns det ursprungligen danska namnet Dagmar belagt, 
t.o.m. i Gen. 3, men det uttalas med långt, bakre /a/ i en inspelning med modern (se 
ULMA Arg 57 RP). 

Hos Helge Halvdan Andersson (f. 1894 i Brasilien, d. omkr. 1985) har vi de nor
diska Helge och Halvdan belagda. I detta fall får sonen f. 1961 heta Helge, men 
Halvdan går ej vidare. Helge finns f.ö. belagt hos åtskilliga familjer. Birger före
kommer hos två personer i Gen. 2 och förspanskas till Berge hos Berge Amantino 
Lindkvist f. 1914 men kvarstår i sin ursprungliga form hos Birger Sigvald Magnus 
Lundkvist (f. 1903 i Brasilien, d. 1944) och Alfred Birger (Berge) Nilsson f. 1925, 
sannolikt beroende på registreringsort. 

3.4.4 Bibliska namn 

De bibliska namnen ingår i den internationella namnskatten. När vi möter David och 
Petrus eller Ester och Maria kanske inte associationerna omedelbart går till ur
sprunget. Historikerna hävdar att emigrationen 1890-91 också hade frireligiösa 
(baptistiska) förtecken (se Stenbeck 1972). Om den religiösa medvetenheten varit 
stor borde den ha kunnat avspeglas i namnskicket på familjenivå, men så verkar inte 
vara fallet. Låt oss se på en familj Larsson med tre barn, kallad "Läsar-Lasse" (till 
skillnad från jämtlänningen Larsson, se 2.2.1). Fadern, smeden Otto Larsson (f. 1847 
i Småland, d. 1932) och modern Lena Sofia Vesterberg (f. 1836) utvandrade den 30 
maj 1891 från Össebygarn till Guarany, Brasilien med barnen Gustaf Oscar (f. 
1878), Emma Sofia (f. 1880) och Naboth Emanuel (f. o. 1885, d. o. 1970). Det är 
således endast det sista, sverigefödda barnet som fått bibliska namn, förmodligen till 
följd av väckelsen. Namnen förs dock ej vidare. Naboth Emanuels söner (med Astrid 
Elvira Samuelsson) är: Gunnar, Artur, Lennart, Sigvard och Herbert. Däremot får 
systern Emma en son med det bibliska namnet Simon. 

Det nytestamentliga Emanuel är vidare belagt hos Emanuel (Manne) Nilsson, 
född 1889 i Skönsmon. Hans barn får namnen Edvard Valfrid (f. 1922), Robert 
Leander (f. 1925), Juan Emanuel (f. 1945) och Margit Susana (f. 1950). Modern 
heter Olivia och familjen tillhör pingstkyrkan. I detta fall går alltså det nytesta
mentliga Emanuel vidare i Gen. 2,5. 

Mera medvetna val av bibliska namn finner vi hos familjen Fredriksson, utvand
rad från Norrbotten 1909-11. Barnen i Gen. 3 får namnen Isak Henrik (f. 1930), 
David Filippus (f. 1936) och Juan Mateo (f. 1940). Även de är pingstvänner. Hos 
familjen Palo, utvandrad från Jukkasjärvi 1909 finner vi vidare övervägande gam
maltestamentliga namn. Fadern Isak Aronsson Palo (f. 1869 i Enontekiö, Finland) 
och hustrun Maria Johanna Fjällberg (f. 1880 i Jukkasjärvi) får i Sverige barnen 
Kajsa Maria (f. 1902), Johannes sedermera Juan (f. 1904) och Aron (f. 1908), i 
Brasilien Hanna sedermera Juana. Hos de följande barnen Evelina, Östen Artur och 
Carlos Hjalmar förekommer de inte. Dessa gammaltestamentliga namn går sedan ej 
vidare i den nya miljön. 
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En annan kategori utgörs av helgonnamnen som funnits i den gamla almanackan. I 
utvandrarnas nya, katolskt präglade miljö breddas detta register, t.ex. med Nikolaus, 
Antonius, Cecilia och Constancia. 

3.4.5 Namn enligt allitterationsprincipen 

Här finner vi exempel som Brage Birger Bertil, f. 1921, och syskonen Helge Henrik, 
f. 1911, och Hulda Hildur Hansson, f. 1917, samt syskonen Samuel, Sylvia, Stig och 
Siv Sand, födda mellan 1928 och 1937 i Gen. 2a. Andragenerationaren Harald Hil
ding Samuelsson, f. 1897, far 1933 en son som far namnet Harry Hilding. 

Ännu tydligare framträder mönstret hos familjen Furtenbach-Björklund, vars 
namngivningsskick framgår av följande sammanställning. 

Sofia ("Fia") Andrina Sjöholm gift I med Herman Nikolaus 
f. 3/2 1889 i Gällivare, d. 1967 i Oberâ Furtenbach 
Utvandrade från Jukkasjärvi 1909 f. 12/7 1873, d. 1915 i Porto 

Lucena, Brasilien 

Barn: (Gen. Ib och 2a) 
1. Hildur Sofia, f. 1905 i Jukkasjärvi, d. 1991, gift Sanchez Negretti 
2. Harald Nikolaus, f. 1906 i Jukkasjärvi, d. 1979, gift med NN Barbaro 
3. Hulda Andrina, f. 1911 i Porto Lucena, Brasilien, d. 1934 
4. Helga Kristina f. 1915 i Porto Lucena, Brasilien, d. o. 1970. Gift med August 

Pettersson, f. 1900, dödsår okänt 
gift II med Rikard Anton Björklund 
f. 10/6 1894 i Brasilien, d. 1968 i 
Obera 

Barn: (Gen 2,5) 
5. Ragnhild Matilda f. 13/4 1918, gift med Oskar Pettersson, f. 1902 (död) 
6. Ragnar Gustav f. 1921, d. 1934 
7. Reinhold (Reinaldo) Rikard f. 5/12 1923, d. 1989, gift med Isabel Melnik 
8. Rubina Amanda f. 19/9 1925, gift Weiss 
9. Regina Anna f. 8/3 1928, gift Zamudio 
10. Ruth Augusta f. 9/9 1932, gift Albrecht 

Med all sannolikhet har fädernas första namn varit utslagsgivande så att samtliga fyra 
barn i första giftet fatt förnamn med begynnelsebokstaven H (trots att h-ljudet är 
stumt i portugisiska och spanska), medan alla de sex barnen i andra giftet på motsva
rande sätt fatt namn med begynnelsebokstaven R. 

Allitteration enligt en annan modell finner vi hos familjen Hultgren, vilket fram
går av följande sammanställning. 
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Victor Vilhelm ("Ville") Hultgren 
f. 25/3 1909 i Palmeira, 
Rio Grande do Sul, Brasilien 
Dödsår okänt. 

Barn: (Gen. 3a) 
1. Martin Eugenio f. 1935 
2. Mauritz (Mauricio) Emilio f. 1936 
3. Mario Enrique f. 1938 
4. Mats Edvard f. 1940 
5. Raul Linus f. 1945 
6. Monica Elena f. 1952 
7. Norma (födelseår okänt) 
8. Victorio (födelseår okänt) 

Här hade man kanske väntat att barnen skulle fa namn på V efter föräldrarna, men i 
stället ser vi att fem av barnen far första och andra namn på begynnelsebokstäverna 
M och E. Varför allitterationsprincipen inte blivit konsekvent genomförd, kunde 
modern (vid förfrågan 1991) inte ge något svar på. 

gift med Vera Evelina Lundkvist 
f. 18/2 1915 i San Javier, Misiones, 
Argentina, d. 2001 i Obera. 

3.4.6 Namn efter kända personer 

Bland de svenskättlingar som begåvats med tre namn finner vi att vår egen Linné 
förekommer som tredje namn hos Carl Valter Linné Rundkvist, f. 1928 (systern heter 
Linnéa), men även Nobel och nordamerikanska presidentnamn kan förekomma, t.ex. 
hos Rubén Nobel Wilson Olofsson, f. 1940, och hos Roosevelt Valter Skyttberg, 
född 1907. Även Napoleon finns med som dopnamn i Gen. 1 (ett belägg) och i Gen. 
2,5 hos personer födda 1926 respektive 1928, men sedan går det ej vidare. 

3.4.7 Namnassimilation 

Vi har sett hur förspanskningstendenserna ökat med generationerna och tidsfaktorn, 
där 1940-talet ser ut att ha utgjort en gränslinje. Men giftermålsfaktorn som lett till 
blandäktenskap har naturligtvis inverkat på dopnamnsgivningen. Vid giftermål med 
brasiliansk eller argentinsk kontrahent verkar de främmande namnen och namnfor
merna avgå med segern och det svenska far stryka på foten. Låt oss se på namngiv-
ningsskicket hos Obéras grundare Adolf Lindström och hans stora familj. 

Adolf Gärhard Alexander Lindström gift 3/6 1906 med Maria 
f. 24/9 1878 i Sundbyberg Diamantina Zarratea 
d. 8/1 1958 i Obera f. 23/10 1880 i Säo Börja, Brasilien 

d. 19/3 1947 i Oberâ 
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Barn: (Gen. 2b) 
1. Gärhard (Geraldino) Adolf f. 1907 i Argentina. Gift med Barbara Ponce. Dödsår 

okänt Son: Omar Plinio 
Sonson: Omar 

2. Gustav{6) Maxim f. 8/2 1909, d. 1972 
3. Adelino Conrado f. 4/7 1910, dödsår okänt, gift med Ida Ondina Sandberg 
4. Aurelio f. 21/1 1912, dödsår okänt 
5. Karl Romulo f. 30/8 1913, d. 1964 
6. Olivia Belmira f. 9/10 1915, gift med Enrique Ernesto Andersson 
7. Irazema Alexandra f. 14/2 1918, gift Mosquiere 
8. Royal f. 8/10 1920 
9. Hipolito Guillermo Avelano f. 25/4 1922 
10. Adolfo f. 26/9 1924 

Det är en något brokig namnflora i denna familj som för tankarna till det gamla Rom 
(Romulo, Aurelio) men också till Argentinas president Irigoyen, som stod fadder till 
barn nr 9. Kanske begåvades barnet med tre namn av den anledningen. Svenska 
namngivningsprinciper verkar inte dominera, men vid närmare skärskådande märker 
vi att sonen nr 1 får faderns andra namn Gärhard, nr 2 farfaderns Gustav och den 
sistfödde sonen nr 10 faderns Adolf i dess förspanskade form Adolfo. Dottern nr 7 
far ett brasilianskt första namn men Alexandra som andra namn, vilket sannolikt hör 
ihop med faderns Alexander (farmodern var dessutom född Alexandersson). Allitte-
rationsprincipen verkar också ha fått råda till viss del: sönerna nr 3, 4 och 10 har alla 
namn med begynnelsebokstaven A. 

Som slutvinjett har jag valt en familj av nordnorrländskt ursprung. Familjen 
Wickström tillhörde inte de egentliga utvandrargrupperna utan emigrerade via USA 
1902 till Paraguay och flyttade till dåvarande Yerbal Viejo 1925. På 1930-talet be
drev de lanthandelsverksamhet i Obera (se vidare 2.4.2). Svenska språket lever kvar 
t.o.m. Gen. 2 men förs ej vidare. Namnskicket ser ut som följer. 

John Oscar Wickström gift II (31/12 1913 i Paraguay) med 
f. 11/1 1880 i Ale, Nederluleå Victoria (Tora) Eugenia Ericksson 
d. 29/4 1967 i Obera f. 22/8 1892 i Sandsele, Sorsele 

d. 19/9 1967 i Obera 

Barn: (Gen. 2a) 
1 .Lloyd Oscar Ramon gift med Josefina Gutierrez Brower 

f. 20/8 1915 i Departamento Ajos, Paraguay f. 16/5 1915 i Argentina 
d. 20/9 1983 i Oberâ 

2.Adri Elisabeth gift med Gustav Adolf Andersson f. 
f. 29/3 1917 i Colonia 1887 i Sthlm, d. 1944 
Nueva Australia, Paraguay, död 2001 

3.Erik Einar (Einar Erico) 
f. 2/8 1918 i Colonia Nueva Australia, Paraguay 
dödsår okänt 
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Här finner vi det nordamerikanskt inspirerade Lloyd och Adri (av Audrey?) hos två 
av barnen, födda i Paraguay, medan sonen nr 3 far svenska namn. Hur ser namngiv-
ningsskicket ut i följande generation? 

1.1 Lloyd Jorge f. 12/10 1942 gift med Carmen Hilda Bilinski (polskättling i Gen. 3). 
Barn: Lloyd Alexander och May-Britt 

1.2 Sheila Zoraida 
1.3 Myrna Gladys 
1.4 John Oscar 
1.5 Victoria Josefina 

Här finner vi såväl tradition som främmande påverkan i namnfloran. Den äldste 
sonen ärver således faderns namn Lloyd och son nr 4 farfaderns John Oscar, medan 
den äldsta dottern far det engelska Sheila. Namnen hos dottern nr 1.3 förefaller ty
piskt argentinska, medan dottern nr 1.5 far ärva farmoderns Victoria jämte moderns 
Josefina, således en kompromiss. 

Vidare får emigrantfamiljens dotter (nr 2) Adri en enda dotter som får det äkt-
svenska namnet Ulla. Såvitt jag är informerad hade inte Erik Einar Wickström några 
barn. 

I Gen. 4 finner vi slutligen May-Britt (med okänd förebild) som ett medvetet tra
ditionsbevarande hos fadern, en slags etnicitetsmarkör, trots att han ej fört svenska 
språket vidare. 

3.5 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har vi lämnat svenskolonins kronologiska utveckling fram till omkring 
omkring 1950 för att se vilka spår och resultat som svenskarna, deras ättlingar och 
övriga nordbor lämnat åt eftervärlden inför 2000-talet. 

Oberâ i Misiones är fortfarande centrum för svenskheten men har vuxit till en 
modern stad med ca 60 000 invånare (1999). De tidigare svenska stadsdelsnamnen 
lever kvar i folkmun men är idag mestadels ersatta av gatunamn som avspeglar en 
mångkulturell omgivning. Gatubilden är argentinsk, men en och annan röd stuga och 
ett fåtal firmaskyltar med svenska och nordiska släktnamn vittnar om svenskars och 
andra nordbors närvaro. Vid stadens södra infart, tre kilometer från centrum, består 
Villa Svea som ortnamn och postadress, medan de tidigare svenska vägnamnen har 
ersatts av andra. 

En genomgång av Misiones' telefonkatalog och abonnentförteckningen för Obera 
från 1988, 1995 och 1999 vittnar likaså om en svensk (och nordisk) närvaro i form 
av nordiska släktnamn, men procentandelen nordiska namn har minskat från ca 4% 
(1988) till 2,8% (1999) i och med stadens befolkningstillväxt och ett ökat antal 
abonnenter. Mobiliteten har ökat och svenskättlingar har utflyttat till andra orter i 
Misiones, vilket likaså framgår av telefonkatalogen. 

Medan släktnamnen är nedärvda och tillhör traditionen frågar man sig med vilka 
personnamn som de kombineras. Dopnamnsgivningen är en identitetshandling av ett 
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annat slag, dock inte, helt naturligt, för namnbäraren utan för föräldragenerationen. 
Genom att följa svenskättlingarna intill tredje led borde såväl traditionsbevarande 
som kulturpåverkan kunna konstateras. Därför har jag gjort en personnamnsinven
tering ur den kyrkbok (här också medlemsregister) som förts av svenska präster i 
Olaus Petri-församlingen från 1930-talet fram till omkring 1965. 

Namnmaterialet omfattar således tre generationer: utvandrargenerationen jämte 
deras barn och barnbarn. För utvandrargenerationen ( totalt 390 personer) avspeglas 
det namngivningsskick som rådde i Sverige vid utvandringstillfället med Karl, Gus
taf och Erik som de mest frekventa mansnamnen respektive Anna, Maria och Kris
tina som de mest frekventa kvinnonamnen. 

För Gen.2 med sverigefödda föräldrar (240 personer) dominerar fortfarande Karl 
och Gustaf, respektive Maria men ett fatal förspanskade former börjar nu uppträda. 
Samma förhållanden råder för en mellangeneration med en sverigefödd förälder, den 
andra svenskättling (134 personer). Namngivningen följer alltså svensk tradition med 
en obetydlig främmande påverkan. För blandäktenskapen i Gen.2 (156 personer) 
råder i stort sett samma tradition, men mansnamnen börjar nu förspanskas mer på
tagligt. Bland kvinnonamnen dominerar Elvira och Anna vilka kan sägas tillhöra en 
internationell namnskatt. 

I Gen.3 (totalt 354 personer) dominerar Karl/Carlos (14 belägg) följt av Oskar (9) 
respektive Maria (13) och Ester (10). De förspanskade formerna har nu ökat succes
sivt och helt främmande namn börjar nu förekomma. I denna stora grupp uppvisar 
också namnfloran en vidare spridning, där främmande påverkan är uppenbar. 

Som ett komplement har jag sedan gått ned på individnivå och granskat en rad 
familjegenealogier för att illustrera de olika namngivningsprinciper som varit aktu
ella. Här finns exempel på nedärvda namn i tre generationer, namn efter avlidna 
syskon, specifikt nordiska/götiska namn, bibliska och allittererade namn samt namn 
efter kända personer. Avslutningsvis ges i kapitlet ett par exempel på namnassimila
tion inom blandäktenskap, t.ex. en av Obéras grundare Adolf Lindström, vars son nr 
3 far namnen Karl (enligt svensk tradition) och det romerskt klingande Romulo (so
nen är född 1913, samma år som svenskarna anlände till Villa Svea), medan sonen nr 
9 far genomgående spanska namn såsom Hipolito Guillermo Avelano 1922, då pre
sidenten Irigoyen var på besök och stod fadder. 

Att främmande inslag och förspanskade former med tiden blivit allt vanligare i 
namnskatten, samtidigt som traditionsenliga namn fortfarande bejakas tyder på att 
den ursprungligen slutna etniska gruppen nu är öppnare och integrerad i sin nya 
kulturmiljö, vilken helt naturligt utgör en påverkansfaktor. Yttre påbud och nationa
listiska strömningar har medfört att en gräns får dras omkring 1940, då svensk 
namngivning inte längre godtogs. 
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4. SVENSKHETENS NYA GRÄNSER - SPRÅKBEVARANDE/SPRÅKBYTE OCH 
ETNICITET 

4.1 BAKGRUND 

Av föregående kapitel har framgått att det tidigt, helt naturligt, gjorts gränsdrag
ningar mellan fränder och utomstående, d.v.s på etniska grunder (se t.ex. avsnitt 
2.2.3; jfr Hylland Eriksen 1998:28f.). Väl inne på argentinsk mark uppstod den 
svenska etniciteten i organiserad form och gränsdragningar blev åter aktuella, t.ex. 
för medlemskap i Föreningen Svea eller vilka som skulle fa begravas på den svenska 
kyrkogården i Villa Svea (se avsnitt (2.4). Nu gällde gränsdragningen liksom tidigare 
svenskar kontra "landets folk" eller medlemmar av andra immigrantgrupper. I detta 
kapitel skall vi se om, och i så fall hur, dessa gränser ser ut idag. 

4.1.1 Vad är svenskhet? 

För att kunna utröna den mänskliga gränsdragningen "vi - dom" är det först nödvän
digt att närmare granska begreppet svenskhet. Definitionen enligt såväl Svensk Ord
bok (1986) som NEO (1995) är 'det att hålla på gamla svenska traditioner', första 
gången belagt hos C.J.L. Almqvist 1829. Av exemplen i Östergrens Nusvensk Ord
bok torde svenskhet ursprungligen ha avsett kulturföreteelser utanför Sverige, speci
ellt i Nordamerika med språkbevarandet som en viktig, karaktäriserande tradition, 
varför det är användbart även i detta sammanhang. Det aktualiserades i och med 
Wilhelm Lundströms grundande av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i 
utlandet (1908-1979), numera Riksföreningen Sverigekontakt (som också bistått 
misionessvenskarna). Begreppet har fatt förnyad aktualitet, månne också förändrad 
innebörd, i och med de senaste decenniernas invandring och uppkomsten av ett 
mångkulturellt Sverige, då vi fått anledning att reflektera över vår egen kultur. Ta
lande är därför boktiteln Svenskhet av etnologen Karl-Olov Arnstberg (1989) som 
behandlar vår egenart i ett nutida kulturkontrastivt perspektiv. Vidare förekommer 
det som titel på en etnologisk översikt av Åke Daun i Det mångkulturella Sverige 
(1990:41 Iff.). 

Daun definierar inledningsvis svenskhet som 'svenskt kulturmönster' (1990:411), 
en samlingsbeteckning för en internationellt sett kulturellt homogen grupp, obero
ende av de inhemska skillnaderna i accentuering i enlighet med geografiskt ursprung, 
klass eller kön. De svenska kulturdragen är ingalunda unika och kan sammanfalla 
med andra länders, utan det är kombinationen av vissa iögonfallande drag som bildar 
ett svenskt mönster. Enklast beskrivs begreppet när det kontrasteras mot andra natio
nella kulturmönster. Det är inte heller statiskt utan förändras med generationerna, 
vilket är viktigt att notera. 

Kulturbegreppet är mångfacetterat och innehåller många dimensioner. Vi måste 
skilja mellan en övergripande svensk kultur med historiska rötter, förbundna med 
religion, ekonomi och samhällsorganisation liksom med bebyggelse, demografi, 
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klimat och natur och den enskilda individens avgränsade värld med sina relationer 
som en grogrund för den svenskhet som vi bär inom oss såsom en del av vår menta
litet (se Daun 1994). Till mentaliteten hör personlighetsdrag och värderingar som vi 
tillägnat oss sedan barnsben som en del av den personliga identiteten. Grund
läggande för deras utformning är att människor vill hålla fast vid det välbekanta, vid 
en livsform man vant sig vid (Daun 1994:28f.). Detta har klart framgått av emigrant
berättelserna i avsnitt 2.2. Mentaliteter är visserligen föränderliga, när det gäller yttre 
influens men brukar också höra till de sega strukturer som genom uppfostran vidare
förs från generation till generation i historisk kontinuitet (se Daun 1994:236). I så 
måtto kan alltså svenskheten förklaras biografiskt. Hur detta stämmer in på våra 
aktuella svenskättlingar kommer att framgå av den följande enkätredovisningen och 
avsnittet 4.4 om den mentala kulturen. 

Av de inre kultur- och mentalitetsdragen sägs enligt Daun blyghet, anspråkslöshet 
och tystlåtenhet, ärlighet, känslokyla, saklighet och förnuftsorientering, ordning och 
reda, kompromissvilja samt allvar och duktighet, såsom en målmedveten strävan att 
göra rätt för sig genom arbete, karaktärisera svensken enligt vår egen nutida själv
bild (Daun 1994). Bland förklaringarna till hur detta mönster uppstått brukar anföras 
klimatet med vintermörker och inomhusvistelse, bosättningsmönstret med gles be
folkning och sen urbanisering, den stränga lutherska religionen och den starka 
svenska samhällsorganisationen som manat gemene man till underkastelse, därav 
också det myckna tackandet. Daun poängterar avslutningsvis att detta är preliminära 
slutsatser och att begreppet svenskhet är synnerligen komplext och variabelt, vilket 
varit föremål för etnologernas forskningsinsatser på 1980-talet. 

Av speciellt intresse är Orvar Löfgrens studie Nationella arenor, där svenskt kon
trasteras mot amerikanskt och identitet och hemkänsla förankras territoriellt. Den 
ingår i samlingsvolymen Försvenskningen av Sverige (1993). Men spridda tolk
ningar av svenskar och utlänningar hade förekommit långt tidigare utan att vila på 
vetenskaplig grund, så t.ex. Gustav Sundbärgs Det svenska folklynnet (1911), tillika 
starkt ideologiskt färgat för att stävja emigrationen. Svensken karaktäriseras här av 
t.ex. naturkärlek, ordningssinne, brist på psykologisk insikt och känslosamhet, parad 
med arbetsamhet. Vilka av de ovannämnda egenskaperna som ingår i våra aktuella 
svenskättlingars självbild kommer att framgå av den följande enkätredovisningen. 

Även emigranthistorikerna har intresserat sig för begreppet Swedishness som de 
betraktar som en etniskt-relaterad identitet, sprungen ur ett mänskligt behov av att 
markera gränser såväl för de egna kulturkomponenterna som mot omgivningens (se 
Lindmark i förordet 1999:7f.). Svenskheten i Nordamerika betraktas här som en 
amerikansk företeelse, alltså en syntes av erfarenheterna från båda sidor av Atlanten 
och behandlar t.ex. regional identitet i form av landskapsföreningarna (se Nordahl 
1999) och nationell identitet i Canada (se Rönnqvist 1999). Den sistnämnda studien 
är den som tidsmässigt ligger närmast till hands för en jämförelse. Vilka motsvarig
heter kan vi finna i Misiones? 

Av ordboksexemplen har framgått att språkbevarandet varit en viktig, karaktärise
rande tradition och det har av förklarliga skäl också varit min ledstjärna. I det föl
jande skall vi se vari svenskheten består bland svenskättlingar i 1990-talets Misiones 
och hur den kontrasteras mot den sydamerikanska kulturmiljön. 
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4.1.2 Materialinsamling under 1990-talet 

Det material som legat till grund för min avhandling Misiones-svenska (Flodell 
1986) rörde i huvudsak språkförhållandena bland sverigefödda och andra generatio
nens svenskättlingar, medan den tredje generationen var knapphändigt dokumente
rad. Därefter har jag, tack vare extern finansiering, haft förmånen att göra återbesök i 
Misiones, det första år 1988. Vid det tillfället gjordes dels en enkätundersökning 
över språkbevarande och etnicitet hos tredje generationens svenskättlingar, dels en 
gruppinspelning, vilka jag tidigare redovisat i uppsatser, publicerade i olika sam
manhang (se Flodell 1991 och 1996). Under 1990-talet har jag gjort tre återbesök: 
1991 med kompletterande inspelningar, 1997 med kartläggning av mental kultur, 
dvs. etiska koncept och värderingar hos 12 svensktalande svenskättlingar (i syfte att 
jämföras med motsvarande bland tyskättlingar), som också kan ses som en förbere
dande etnicitetsstudie, samt 1999 med en uppföljning av 1988 års enkät. I det föl
jande kommer jag huvudsakligen att uppehålla mig vid 1999 års undersökning i 
jämförelse med förhållandena elva år tidigare. 

För språkutvecklingen på samhällsnivå som lett fram till den nutida språkmiljön 
har jag redogjort i avsnitt 3.2.1, varför jag i fortsättningen endast kommer att be
handla språkutvecklingen på individ- respektive gruppnivå, i nu nämnd ordning. 
Inledningsvis måste också nämnas att etnicitetsfrågorna fått större och annorlunda 
utformning i 1999 års enkät i jämförelse med 1988, där t.ex. attitydfrågor gentemot 
svenskan förekommit men med tämligen neutrala svar som inte påvisade några ne
gativa attityder eller konnotationer i socio-ekonomiskt avseende. Därför fann jag inte 
anledning att åter ta upp dem 1999. 

4.1.3 Syfte, material och metod i 1999 års undersökning 

Inför återbesöket 1999 hade jag på förhand sammanställt en projektskiss, "Svensk
hetens nya gränser", med en rad frågor rörande språkbevarande och -byte, svenskätt
lingars identitet och nutida grupptillhörighet, etnicitet och gränsdragningar, "svensk
het" förr och nu, den nya nordiska identiteten samt kunskaper om familjehistorien, 
vilka jag ville fa svar på via enkätundersökning och intervjuer, således med en kva
litativ metod som bygger på självskattning. Det tvåspråkiga enkätformuläret med 15 
frågor (se bilaga IV) försöker avspegla dessa bakgrundsfrågor som jag kommer att 
behandla först på individnivå angående språkbevarande/-byte och sedan på grupp
nivå, när det gäller etniciteten. 

Eftersom en liknande undersökning gjordes 1988 var premisserna givna för en 
longitudinell studie, speciellt när det gäller språkbevarandet och till vissa delar också 
den inre identiteten, en av kärnfrågorna kring kontinuitet, dvs. identitet över tid (jfr 
eng. selfsameness i avsnitt 1.1). Det gällde alltså att göra en förnyad enkät och inter
vju med 32 informanter. I genomsnitt tog varje enkät och intervju upp till två timmar 
att genomföra, antingen på svenska eller spanska eller på båda språken, när svenskan 
tröt för informanten. Eftersom skrivkunnigheten (även på spanska) varierar och det 
vore hämmande att be vissa av informanterna att fylla i ett enkätformulär, fyllde jag 
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själv i svaren (således på samma sätt som 1988), något som undersökningsmetodiskt 
naturligtvis kan ifrågasättas. Likaså kan min närvaro naturligtvis också ha påverkat 
svaren. 

En självskattad språkförmåga bör givetvis jämföras med en faktisk sådan (se 
Nordberg 1982). Trots att öppen eller dold prestige hos vissa språdrag kan åstad
komma könsskillnader i form av över- respektive underrapportering, har det visat sig 
att det brukar råda relativt stor överensstämmelse mellan uppgivet och faktiskt 
språkbruk (se t.ex. Trudgill 1974:97ff.). I detta fall kunde de som ansåg sig förstå 
och tala svenska utan större problem också göra bruk av den, när de (muntligt) be
svarade enkätfrågorna. Även andra som inte tillstod fullgod språkförmåga gjorde 
försök på svenska eller presenterade rester av den svenska de tidigare kunnat. De 
båda sista enkätfrågorna spelades dessutom in på band, vilket möjliggör en gransk
ning av den uppgivna språkprofilen. 

4.1.4 Informanturval 

De 32 informanterna 1988 liksom 1999 skulle uppfylla kravet att vara svenskättade 
såväl på mödernet som på fädernet, dvs. med dubbelt påbrå, var och en represente
rande ett familjenätverk. I praktiken höll inte detta streck fullt ut: i två fall var ena 
föräldern dansk- eller tyskättad och i ytterligare två fall var modern ensamstående, 
men dubbelt svenskättad. Dessa personer deltog både 1988 och 1999. Däremot blev 
det aktuellt med utbyte av informanter, eftersom två avlidit sedan 1988, en hade 
flyttat till okänd adress och andra var svåranträffbara eller så upptagna att ett inter
vjutillfälle inte gick att få till stånd. Totalt utbyttes 8 informanter, 7 av dem mot 
syskon eller i ett fall en kusin i Gen. 4, i ett annat fall mot en helt ny informant från 
ett svensktalande hem men med en tyskättad mor. (De nya informanterna 1999 har 
beteckningen ny efter sitt signum, se tabell 10.) Därför försköts också åldersgrän
serna som kom att omfatta personer födda 1923 till 1970 (jfr 1926-70 1988). 

Av tabell 10 framgår vidare fördelningen på åldersgrupper: 10 kvinnor och 2 män, 
födda 1923-30, 9 kvinnor och 2 män, födda 1931-40, 7 kvinnor, födda 1941^48 
samt en man och en kvinna, födda 1966 respektive 1970. Nu blev könsfördelningen 
ännu snedare, eftersom antalet manliga informanter kom att minska från 7 (1988) till 
5 (1999). Detta innebär att 24 (eller 75 % av informanterna) är desamma som 1988 
och kan utgöra underlag för en direkt jämförelse. Tillsammans representerar de 32 
informanterna fortfarande familjenätverk om ca 150 personer, vilket uppskattnings
vis utgör 5 % av det totala antalet svenskättlingar i 3:e generationen. Detta material 
kan inte uppfylla krav på statistisk representativitet och kan därför inte bearbetas 
med exakta metoder utan får ses som mjukdata eller underlag för en kvalitativ och 
deskriptiv analys. 

Indexsiffran för generationstillhörighet (kolumnen Gen i tabell 10, s. 115) avslö
jar att 17 av informanterna är ättlingar i rakt nedstigande led till utvandrargeneratio-
nen; de övriga tillhör tidsmässigt en biandgeneration, t.ex. K4 (Gen. 3 på mödernet, 
2 på fädernet = 2,5) eller M3 (Gen. 4,5 på fädernet, 3 på mödernet = 3,75), vilket 
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beror på de båda utvandringskontingenterna 1890-91 och 1909-11 jämte några en
samutvandrare från annan tidpunkt. 

Samtliga informanter utom en är infödda Misiones-bor som så småningom flyttat 
till Obéras stadskärna eller dess närhet (15 födda i Obera, 5 i Colonia Guarani, 4 i 
Villa Svea, vidare i San Javier, Puerto Rosario, Santa Ana, Bonpland, Martires, Los 
Helechos och Ameghino, orter belägna inom en sjumilaradie från Obera). Den åter
stående kvinnan var född i Buenos Aires men inflyttad till Oberâ vid 10 års ålder. 

4.2 RESULTAT. SPRÅKUTVECKLING PÅ INDIVIDNIVÅ 

"De kunde förtälja om så mycket när de 
språkade /.../ och språkade det gamla 
språket mycket istadigt. " 
(Per Olov Enquist, Kartritarna, s.100) 

4.2.1 Språkbevarare och språkbytare 

Vi har tidigare sett hur den svensktalande utvandrargenerationen kommit i kontakt 
med mottagarlandets språk, dvs. först med portugisiska i Brasilien, senare med 
spanska i Misiones, Argentina, båda majoritetsspråk i respektive länder. Ingen av 
denna undersöknings informanter var född i Brasilien, vilket innebär att majoritets
språket för deras del är den regionala spanska som brukas i gränsprovinsen Misiones, 
vilken dock inte utesluter inslag såväl från guarani som från brasiliansk portugisiska 
(jfr Amable 1974). Alltifrån utvandrargenerationen till de aktuella informanterna har 
det skett förändringar i språkmiljön och språkligt beteende, vilket inneburit att in-
vandrarspråken successivt minskat i omfattning och betydelse. Härvidlag utgör 
svenskan inget undantag. Symboliskt kan denna tvåspråkighetsprocess (efter Einar 
Haugen) återges på följande sätt: A - Ab - AB - aB - B - B(a), där A betecknar 
svenska i dominans, B spanska. 

Denna språkutveckling kan dels omfatta en person under dennes livstid, dels 
grupper av såväl en- som tvåspråkiga (monolingvala/bilingvala) sett i ett flergenera-
tionsperspektiv över tid. Den vuxna utvandrargenerationen var till en början ensprå-
kigt svensk (A). Efter hand lärde sig immigranterna antingen mottagarlandets språk 
(och andra invandrarspråk, t.ex. immigranttyska) i varierande grad (kategori Ab 
ovan) eller förblev enspråkigt svenska (kategori A) livet ut, beroende på vars och ens 
språkliga omgivning och kommunikationsbehov med omvärlden (jfr Kristina Holm i 
avsnitt 2.2.3.3 och ULMA Arg 19 HS). Generellt kan nog sägas att männen som ofta 
var ålagda vägarbeten på annan ort tillägnade sig det nya landets språk tidigare än 
kvinnorna som vistades med barnen på nybyggena. 

Såväl utvandrargenerationens barn, födda i Sverige och utvandrade före 12 års ål
der, som de som föddes under den första tiden i Brasilien eller senare i Argentina 
blev tvåspråkiga i varierande grad (kategori Ab eller AB ovan). Somliga immigrant
barn uppvuxna i Brasilien lärde sig aldrig spanska eller talade spanska på portugi-
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siskt substrat (se t.ex. ULMA Arg 2 EJ, 44 BD och 55 HA). Språkligt sett kan dessa 
barn, även om de var födda i Sverige, anses tillhöra Gen. 2. 

Utvecklingen från balanserad tvåspråkighet (kategori AB) till dagens faktum att 
svenskan hamnat i en undanträngd position (aB) kännetecknar framfor allt Gen. 2 
och 3. Under gynnsamma yttre och inre omständigheter kan dock svenskan ha levt 
kvar såsom kategori AB ända till Gen. 3, vilket var fallet för 7 informanter 1988. När 
det gäller språkbytarna (kategori B) far vi söka förklaringar hos föregående genera
tioner, i hemförhållandena men också i tidsfaktorn som sådan. I detta sammanhang 
har jag också tagit med ytterligare en kategori B (a), dvs. språkbytarna som vuxit upp 
med svensktalande föräldrar men kanske tillhör de yngre i en syskonskara, där 
spanskan tagit överhanden och den svenska de har hört som barn fallit i glömska. 
Hos vissa av dessa informanter fanns ett uttalat intresse av att uppliva den glömda 
svenskan, därav beteckningen (a). 

4.2.2 Informanternas tidigare språkförhållanden 

Av de 32 informanterna hade 30 vuxit upp med en svensktalande mor, 27 haft för
äldrar som brukat svenska sinsemellan och 24 vuxit upp med svenska som hemspråk, 
åtminstone fram till skolåldern. För 12 informanter hade svenskans närvaro förstärkts 
genom att någon, oftast enspråkig, sverigefödd far- eller morförälder bott med fa
miljen eller i dess närhet fram till sin död under informantens uppväxttid. För 8 in-
formanter rörde det sig om en mor- eller farmoder, i två fall om en farfader, i ett om 
en morfader och slutligen om en äldre, sverigefödd, närstående släkting som dock 
hade blandat portugisiska, spanska och svenska. Med tiden växte sig spanskan star
kare i familjen, vilket resulterade i att de äldre syskonen i en stor syskonskara var 
svensktalande, men efter hand hade de yngre helt övergått till spanska, ett faktum 
som påpekas av 4 informanter. 

En yttre förstärkande effekt för det individuella språkbevarandet har möjligheten 
att delta i svenskspråkiga skolaktiviteter, dvs. den svenska sommarskolan i Villa 
Svea, inneburit. Det tillstod 5 av de äldre informanterna och två nämnde också den 
tidigare svenskspråkiga söndagsskolan i kyrkans regi. 

Att hemspråket varit svenska betyder dock inte att informanten är språkbevarare 
idag. Beroende på ålder och ställning i syskonskaran kunde vederbörande vid tilltal 
ha svarat på spanska, vilket intygas av tre informanter. De hemmen har tydligen varit 
tvåspråkiga. Som regel har modern stått för språkbevarandet och varit den som vis
tats mest med barnen, men även fäder kunde framstå som språkbevarare. Modern var 
siempre ocupada 'alltid upptagen', nämner en informant som vuxit upp i en 12-
barnsfamilj. En annan informant anser sig delvis ha vuxit upp med svenska som varit 
moderns språk, även om danskan dominerat (faderns och farmoderns språk), efter
som modern gärna talade svenska och höll svenskan och danskan isär (se inspelning 
1991:6 HN). Närvaron av den sverigefödda mormodern torde också ha inverkat, men 
hon talade också spanska. Två informanter hade tysktalande mödrar (tillika systrar) 
som lärt sig god svenska, vilket varit hemspråket i båda fallen, men omväxlande med 
tyska för den ena av dem (som idag inte heller anser sig fullgott svenskspråkig). 
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På frågorna 6 b) varför man behållit svenskan eller 7 c-d) ansåg sig ha kommit 
ifrån svenskan, och i så fall när och varför är svaren högst varierande. Inte mindre 
än 11 informanter, alla kvinnor, förklarade att de inte kommit ifrån svenskan och det 
överensstämmer i de flesta fall med deras uppgivna språkprofil AB 11 eller aB12. (I 
1988 års undersökning bestod den svarskategorin av 7 informanter.) Vidare uppgav 
sig 13 informanter delvis ha kommit ifrån svenskan (att jämföras med 15 informanter 
1988), medan resten, dvs. 8 informanter ansåg sig helt ha kommit ifrån svenskan i 
den mån de någonsin ägt någon svensk språkkompetens. 

Här kan det vara på sin plats att skilja mellan inre och yttre orsaker. Som en inre 
orsak har jag tolkat tre språkbevarare som svarat att svenskan är deras förstaspråk, 
två att det fortfarande är hemspråk eller en att det "jämt talades svenska", det är 
alltså en nedärvd tradition. Samtidigt ser några det som en viljeakt: tre vill helt en
kelt inte glömma svenskan, en har behållit den för att hon själv vill, en annan för att 
det är affektivt och ytterligare två därför att det helt enkelt tycker om svenskan och 
att det gör den enas mor glad. Att svenskan är en del av deras identitet eller att den 
naturligt "bara finns där" understryks av tre informanter, varav en underhåller den 
via läsning. Några informanter har i detta sammanhang också uppgivit att de läser, 
ytterligare tre att de både läser och skriver svenska, vilket innebär aktiva insatser för 
språkbevarandet. 

Yttre orsaker som besök i Sverige eller Skandinavien har inneburit reaktivering av 
förstaspråket för 4 informanter. En manlig informant förklarade att den bevarats tack 
vare modern och en mångårig förtroendepost inom kyrkoföreningen men att han 
numera ansåg sig delvis ha kommit ifrån svenskan. I samband med att dagliga 
svenskspråkiga aktiviteter upphörde 1973 tyckte sig en kvinnlig informant tillfälligt 
ha kommit bort från svenskan, men situationen hade förbättrats i och med tillkomsten 
av "Svenska Cirkeln" 1989. Giftermål och flyttning hade bidragit till att en annan 
kvinnlig informant delvis hade kommit ifrån svenskan i ett tidigare skede. De båda 
sistnämnda har detta till trots fortfarande den optimala språkprofilen AB11, dvs. de 
är balanserat tvåspråkiga och förstår och talar svenska utan svårighet. 

Det faktum att den svenskättade modern inte talat svenska till barnen eller att inte 
föräldrarna krävde att barnen skulle tala svenska har naturligtvis inneburit språkbyte 
för 4 informanter. En manlig informant relaterar att han kom bort från svenskan 
redan som liten, eftersom fadern ansåg att barnen skulle lära sig landets språk (fadern 
var tolk vid uppmätningen av jorden i Villa Svea, se avsnitt 2.4.1). Bland språkby-
tarna är f.ö. den oftast angivna orsaken yttre faktorer som giftermål och flyttning (5 
inf.), även om fyra av dem som ensamstående senare återvänt. Tre informanter tyckte 
att "det fattas praktik" för svenskan eller som en av dem sade att "det inte längre är 
nödvändigt" med svenska. Ytterligare två förklarade att de talat svenska till skolål
dern men sedan lagt bort eller glömt den. För den ende informanten i Gen. 4 gällde 
detta redan i föräldragenerationen: fadern hade talat svenska fram till 5 års ålder, när 
hans mor dog. Det definitiva steget bort från svenskan sätts f.ö. också i samband med 
dödsfall av 5 informanter, antingen det rör sig om mor- eller farföräldragenerationen 
eller föräldrarna såväl för språkbevarare som språkbytare. 
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Tabell 10. 

Enkätundersökningen 1988 
Inf. Född Gen. Sv.i hemmet Sv.tal.l988/ Språk- Nätverk Samhörighet Reli- Atti-

Far Mor hemsp. Hur ofta? profil med svenskar gion tyd 

sysk.,grannar + lut. 15 
sysk. ,gr., vänkrets + lut. 22 
sysk.,gr., vänkrets + lut. 17 
fam.,sysk., vänkrets + lut. 17 

+ kat. 15 
+ lut. 21 
+ lut. 17 

sy sk.,släkt, vänkrets + lut. 19 
(arbetskamr.) + lut. 15 

mor, sysk., gr.,släkt, vänkr. + lut. 13 
sy sk.,släkt, vänkrets + lut. 15 
sysk., vänkrets + lut. 17 

+ kat. 19 
sysk.,släkt,granne + lut. 11 

+ lut. 15 
granne »vänkrets -f lut. 15 
far .släkt, vänkrets + lut. 15 
faxn.,släkt,gr. .vänkrets + lut. 15 

+ lut. 17 
(da,förstår sv.bättre) - lut. 19 
(språkbyte 1965v.fars död) + lut. 15 
mor,släkt,vänkrets -f lut. 15 

-f lut. 13 
+ lut. 18 

(först.da.bättre) + lut. 17 
-f lut. 18 

mor .släkt, vänkrets + lut. 15 
+ lut. 17 
+ lut. 16 
+ lut. 17 

+ lut. 14 
+ lut. 16 

S:a 32 + = 23 + = 14 
(+)  =  5  

- = 4 - = 18 

Ml 1926 3,0 + + + + 3 aB 12 
Kl 1926 3,0 + + + + 1 AB 11 
K2 1927 2,5 + + + + 2 AB 11 

M2 1928 3,0 + + + + 3 aB 12 
K3 1928 3,0 + + + - B 23 
K 4 1929 3,25 + + + - B 23 
K5 1929 3,25 + + - - B 34 
K6 1929 3,5 + + + + 4 aB 22 
K7 1930 3,0 + + + - aB 12 

KB 1931 3,0 + + + + 2 aB 23 
M3 1931 3,0 + + + + 3 aB 12 

K9 1932 3,0 + + + + 2 AB 11 
M4 1933 3,75 + + (+)sp - B 44 

KlO 1934 3,0 + + + + 1 AB 11 
Kil 1935 3,5 + + + - B 23 

M5 1935 3,0 0 + + + 3 aB 12 
K12 1936 3,0 + + + + 2 aB 12 
K13 1937 3,25 + + + + 1 AB 11 
K14 1937 3,0 + (+)  +  - B 33 
K15 1938 3,0 (+)daf (+)da - aB 22 

M6 1939 3,0 + - + - AB 11 
K16 1940 3,25 + + + + 1 aB 12 

K17 1941 3,5 + + + - aB 23 
Kl8 1942 2,75 + + + - B 44 
K19 1943 3,75 + + - - B 24 
K20 1945 3,25 + + (+)«p - B 23 
K21 1946 3,5 0 + + + 1 AB 11 
K22 1946 3,5 + + + - B 24 
K23 1948 3,25 - + (+)*p - B 33 
K24 1949 3,0 + + (+)sp - B 23 

M7 1956 3,5 + + - _ B 44 
K25 1970 3,75 (+ )  - • - B 44 

AB 11 = 7 pers. 
aB 12 = 7 n 
aB 22 = 2 M 

aB 23 = 2 « 

B 23 = 5 
B 24 = 2 " 

B 33 = 2 
B 34 = 1 >» 

B 44 = 4 
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Svenskhetens nya gränser Enkätundersökningen 1999 

Informant Född Gen. Svenska i Sv. tal 1999 Språk Sam- Rei. Enkät 
Signum -99 hemmet Hem- profil hörigh. -88 (ersätter) 

far mor spr. Hur ofta? 
Kl sv/sp 1923 3 + + + + 3 ABl 1 1,2,3 lut. (Ml, d. -97) 
K2 sv 1924 3 + + + + 2 AB11 1,2,3 lut. (M6, broder) 
K3 sv 1926 3 + + + + 1 ABll 1,2 lut. Kl 
K4 sv 1927 2,5 + + + + 2 ABll 1,2,3 lut. K2 

Ml sv/sp 1927 3 + + + + 4 B(a)23 1 lut. (M3, broder) 
K5 sp 1928 3 + + (+) 

(sp) 
- B(a)23 1,2,3 (kat) K3 

M2 sv/sp 1928 3 + + + + 1 aB12 1 lut. M2 
K6 sp 1929 3,25 + + - - B33 1,2,3 lut. K5 
K7 sp 1929 3 + + + + 2 ABll 1,2,3 lut. (K9, syster) 
K8 sp/sv 1929 3,25 + + (+) 

(sp) 
(+) 4 aB23 1,2,3 lut. K4 

K9 sp/sv 1929 3,5 + + 
(ty) 

+ (+) 4 aB23 1,2,3 lut. K6 

K10 sv/sp 1930 3 + + + + 1 aB22 1,2,3 lut. K7 
Kil sp/sv 1931 3 + + + + 2/3 aB22 1,2,3 lut. K8 

M3 sp 1933 3,75 + + + - B44 1 kat. M4 
K12 sv/sp 1934 3 + + + + 3 aB12 1,2,3 lut. (K24, 

fost.syster) 
K13 sv 1934 3 + + + + 1 ABll 1,2,3 lut. K10 
K14 sp 1935 3,5 + + + - B(a)23 1,2,3 lut. Kl 1 

M4 sp/sv 1935 3 - + + - (4) aB12 1,2,3 lut. M5 
K15 sv 1936 3 + + + + 3 ABll 1,2,3 lut. K12 
Kl 6 sp 1937 3 + + (+) 

port. 
- B(a)33 1,2,3 lut. K14 

K17 sv 1937 3,25 + + + + 1 ABll 1,2,3 lut. K13 
Kl 8 sp/sv 1938 3 + 

(da) 
+ + - aB12 1,2,3 

(da) 
lut. Kl 5 

K19 sv 1940 3,25 + + + + 1 aB12 1,2,3 lut. K16 
K20 sp/sv 1941 3,5 + + + + 4 aB23 1,2,3 lut. K17 
K21 sp 1944 3,75 + + - - B(a)33 1,2,3 lut. (Kl 9, d.) 
K22 sv 1944 3 + + + + 3 ABll 1,2,3 lut. (Kl 8) 
K23 sp 1945 3 + + (+) 

(sp) 
- B(a)23 1,2 lut. K20 

K24 sv 1946 3,5 - + + + 1 ABll 1,2,3 lut. K21 
K25 sp/sv 1946 3,5 + + + + 4 B(a)13 1,2,3 lut. K22 
K26 sp 1948 3,25 - + (-) (+) (4) B(a)34 1,2,3 lut. K23 

M5 sp 1966 4 (+) - - - B44 1,2 lut. (M7) 
K27 sp 1970 3,75 (+) - - - B34 1,2 lut. K25 

Summa 32 + = 24 += 18 ABll = 10pers. 
(5 män + 27 kvinnor) (+) = 3 (+) = 3 aB 12 = 5 
Intervjuspråk: - = 5 -=11 aB22 = 2 
Sv = svenska aB23 = 3 
Sp = spanska B(a)13 = 1 

B(a)23 = 4 
B(a)33 = 2 
B(a)34 = 1 
B33 = 1 
B 34 = 1 
B 44 = 2 
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4.2.3 Nuvarande språkprofil 

Enkäten utfördes på svenska med 9 informanter, markerade med sv efter signum i 
tabell 10; omväxlande på svenska och spanska med 5 informanter, noterade med 
sv/sp; omväxlande på spanska och svenska med 6 informanter, noterade med sp/sv; 
på spanska omväxlande med danska/svenska med Kl 8 samt på spanska med 11 
informanter, markerade med sp i tabell 10. 

För 17 av de 24 informanter som deltagit i både 1988 och 1999 års undersök
ningar hade samma språkförmåga rått vid 1988 års utfrågningar. Fem av de övriga 
som enbart svarat på spanska 1988 visade sig 1999 också vilja göra bruk av sina 
svenskkunskaper, låt vara att spanskan dominerade. Informanten Kl5 som 1988 hade 
svarat omväxlande på svenska och spanska använde sig 1999 enbart av svenska och 
för Kl 8 gällde samma sak, men i detta fall svenskanpassad danska. Sammanlagt 7 
informanter hade således reaktiverat och förbättrat sitt förstaspråk. För tre av dem 
räcker säkert förklaringen att de under tiden fatt möjlighet att besöka Skandinavien, 
då de upptäckt värdet av sitt förstaspråk; för de övriga att de nu var mer positivt 
inställda till sitt immigrantspråk till följd av den nya etnicitet som utmärker Oberâ-
området och manifesteras i de årliga immigrantfestligheterna. 

I kolumnen Språkprofil i tabell 10 anges på individnivå dels den tvåspråkiga ba
lansen mellan svenska (A eller a) och spanska (B), vilket bygger på informanternas 
självskattning enligt fråga 10 i enkätformuläret; siffrorna anger förmågan att förstå 
och tala svenska enligt fråga 6 a (se bilaga IV). Den första siffran avser förståelsen 
av svenska: 1 = Ja, utan svårighet, 2 = Ja, med någon svårighet, 3 = Några ord (helst 
också med precisering vilka) och 4 = Inte alls. Den andra siffran avser förmågan att 
tala svenska med motsvarande siffergradering. (För spanskan existerar ingen grade-
ring, eftersom alla dessa tredjegenerationare behärskar majoritetsspråket. Inte heller 
har här medtagits förmågan att läsa och skriva svenska, eftersom åtminstone den 
sistnämnda är närmast obefintlig hos Gen. 3.) I de fall då informanten också använt 
sig sina uppgivna svenskkunskaper, låt vara om intervjun skedde helt på svenska 
eller omväxlande på spanska, hade han/hon också dokumenterat dem. I de fallen står 
alltså skattade uppgifter också mot faktiska. 

Resultaten av självskattad språkprofil hos språkbevararna framgår av tabell 10. 
Här finner vi att kategorin AB11, dvs. balanserat tvåspråkiga som förstår och talar 
svenska utan svårighet, ökat från 7 (1988) till 10 personer (1999). Detta har delvis 
att göra med att fyra av ersättarna har denna språkprofil och att Kl 5 i och med ett 
sverigebesök hade reaktiverat sin svenska. Fem informanter hade denna optimala 
språkprofil redan 1988 och i deras fall hade alltså förhållandena inte förändrats. 

Nästa kategori språkbevarare aB12 omfattar totalt 5 personer mot 7 år 1988. De 
förstår alltså svenska utan svårighet men talar med någon svårighet. För tre av dem 
var förhållandena oförändrade sedan 1988, medan Kl 8 förbättrat sin förståelse tack 
vare besök i Skandinavien och Kl2 var nytillkommen ersättare. För kategorierna 
aB22 och aB23, totalt 5 informanter (mot 4 år 1988) finns små nyansskillnader: K8 
(aB23) som 1988 inte ville tala svenska visade sig ha förändrat attityd (efter besök 
hos sonen i Danmark), även om hon ansåg att språkförmågan i sig inte förbättrats 
(profil aB23). Förmågan att tala svenska hade försämrats något hos K9 (från aB22 
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till aB23), men den svenska hon kunde prestera använde hon sig av i intervjun, till 
skillnad från enbart spanska 1988, således en attitydskillnad. Informanten K10 ansåg 
sig bättre kunna förstå än tala svenska i nuläget och skillnaden mot 1988 (aB12) är 
kanhända försumbar, liksom för Kil (aB23 1988 mot aB22 1999) som tillstod att 
hon förstod bättre än hon kunde tala. Dessa fyra informanter hade dock genomfört 
intervjun ömsom på svenska, ömsom på spanska. För informanten K20 var förhål
landena oförändrade (aB23), men här innehöll intervjun både spanska och svenska 
inslag, till skillnad från enbart spanska 1988. Sammanlagt uppgår antalet språkbeva-
rare till 20 mot 18 i 1988 års undersökning. 

Kategorin språkbytare uppgick till 14 personer år 1988 mot 12 år 1999. Inom 
denna kategori har det uppenbarligen inträffat en positiv attitydförändring gentemot 
det svenska språkarvet, vilket går att avläsa i språkprofilen såsom B(a) år 1999, i 
jämförelse med enbart B år 1988. Detta gällde 6 av informanterna. Av dem hade 
t.ex. K25 ändrat sin språkprofil från B24 till B(a)13, medan de övriga hade samma 
siffermarkeringar för förstå och tala svenska som 1988. Sammanlagt omfattar kate
gorierna B(a)13 och B(a)23 totalt 5 informanter, vidare kategorierna B(a)33 respek
tive B(a)34 med någon förståelse och språkkunskaperna reducerade till några ord, 
endast 3. Kvar står sedan 4 rena språkbytare med några rester av förfädernas språk. 

De språkbärare/språkbytare som angett siffran 3 i sin språkprofil över förmåga att 
tala svenska, hade i dessa fall reducerat den till några ord som kan rubriceras som 
resistenta och belyser det elementära kommunikationsbehovet. Dessa var t.ex. häls
ningsfraser som god morgon och god dag (4 inf.), god natt (5 inf.), dito med tilläg
get sov gott (2 inf.; jfr har du sovit bra? K10), ensambeläggen hej, hur står det till? 
eller tackfrasen tack så mycke och släktskapsorden mormor, morfar och farfar (3 
inf.). En av de sistnämnda erinrade sig också uppmaningarna (imperativerna) gå och 
sitt. Den yngsta kvinnliga informanten kom ihåg ett enda ord täcke. Informanten Kl4 
angav flera substantiv som vatten, smör, bröd och bröllop, verben gå och åka samt 
fraserna ja vill och ja kan inte, medan den ende manlige informanten i denna grupp 
(Ml) exemplifierade med frasen hugga ved samt det märkliga romaniordet bambu-
jés, vilket enligt Thesleff (1912:18) i Sverige haft betydelsen 'en riktigt dum person' 
men som de svenska utvandrarna i Brasilien applicerat på "landets folk" med bety
delsen 'inföding', 'halvindian', 'svarting', där 'dum' var underförstått (se Flodell 
1986:91). Informanten K25 tillstod att hon hade svårt att forma fraser på svenska. 

Orsakerna till dagens språkbevarande respektive språkbyte ligger dels hos dessa 
informanters föräldrageneration, eventuellt ännu längre tillbaka i tiden, dels hos 
informanterna själva samt i utomspråkliga faktorer som giftermål och mobilitet samt 
naturligtvis tidsfaktorn. Det är dock intressant att konstatera att inte mindre än 27 av 
dessa informanter vuxit upp med svenska som hemspråk, men där i tre fall spanska, i 
ett fall "brasilianska" förekommit (se tabell 10, beteckning (+) under hemspr.). Ju 
längre tiden fortskred, desto större blev den spanska dominansen i de tvåspråkiga 
hemmen. 

Med hänsyn till den bakgrundsinformation som varje informant meddelat kan ut
vecklingen inom språkbevarande- respektive språkbytesgrenarna i ett generations
perspektiv precis som 1988 sammanfattningsvis beskrivas på följande sätt (jfr Tan-
defeldt 1987:109): 
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Tabell 11. Språkbevarare och språkbytare generationsvis. 

Generation 1 A 

(utvandrade efter 12 års 
ålder) 

Generation 2 A Ab 

(som barn) A Ab 

(d:o som vuxna) AB Ab AB (a)B 

Generation 3 AB aB aB B 

(som barn) AB aB (a)B B 

(d:o som vuxna) AB aB B(a) B 

Språkprofil enligt 10 inf. 10 inf. 8 inf. 4 inf. 
Enkät 1999 (självskatt
ning) 

4.2.4 Hur ofta och med vilka talas svenska? 

Ett språk som inte längre används faller förr eller senare i glömska. Även om vissa 
informanter ansåg sig helt eller delvis ha kommit ifrån svenskan behöver detta inte 
innebära att den helt gått förlorad utan lever kvar som dold eller slumrande (eng. 
dormant, jfr Beardsmore 1986:16) och kan reaktiveras vid behov. Därför är det 
också av vikt att veta hur ofta vederbörande gör bruk av sina språkkunskaper, i vilka 
sammanhang och med vilka personer för att kartlägga de svensktalande nätverken. 

I tabell 10 finns kolumnen svensktalande 1999 med antingen plus eller minusmar
kering för informanten samt en siffra som anger frekvensen (1 = dagligen; 2 = en 
gång per vecka; 3 = en gång per månad; 4 = sällan) i enlighet med frågorna 8-9 i 
enkätformuläret (se bilaga IV). Här finner vi att 7 informanter använder svenska 
dagligen, därav 4 med språkprofilen AB11, två med aB12 och en med aB22; 3 in-
formanter ca en gång i veckan, samtliga med språkprofilen AB11; vidare 5 infor
manter månatligen eller oftare, därav 3 med språkprofilen AB11, de båda övriga 
med aB12 resp. aB22. Detta rör sammanlagt 15 informanter. De övriga 7 informan-
terna, språkbevarare som språkbytare använde svenska ytterst sporadiskt, t.ex. lärde 
K26 ut aftonbön på svenska och "Ja må hon leva" till sina barnbarn, men hon tillhör 
f.ö. språkbytarna. 

Med vem eller vilka talas det då svenska? Bland dem som talade svenska dagligen 
eller relativt ofta som en gång i veckan var det i 4 fall med modern eller i 6 fall med 
syskon samt informanten M2 "lite varje dag" med hustrun eller systern. Här uppger 
informanten K7 att hon och systern använde svenska som "hemligspråk". Av dessa 
informanter uppgav 5 dessutom att de hade andra svensktalande som grannar, 6 
informanter hade svensktalande bland övriga släktingar samt 4 informanter svensk
talande i vänkretsen. 
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De övriga kategorierna som inte brukade svenska så ofta använde den med syskon 
(4 inf.), med släktingar som mostrar eller kusiner (5 inf.) eller med svärmor (K20). 
Av dessa informanter hade 5 också svensktalande grannar och 4 svensktalande i 
vänkretsen. 

På basis av dessa uppgifter skulle mycket väl de svensktalande nätverken kunna 
rekonstrueras (jfr Milroy 1987) och vi skulle finna att de är tätt sammanbundna an
tingen genom släktskap, vänskap eller gemenskap i det närmaste grannskapet. I detta 
material finner vi också korshänvisningar till samma noder, samma språkbevarare, 
vilka alltså är nyckelpersoner i detta sammanhang. Domänerna hem, familj, släkt 
och vänkrets verkar således tillhöra språkbevarandets sista bastioner. 

Fråga 9 c) i enkätformuläret rörde informanternas eventuella språkliga ideal som 
de sett upp till. Här uppger 5 informanter modern, 4 fadern, 4 därtill farmodern, 2 
mormodern och en informant fastrar, alltså personer vilka som regel varit födda i 
Sverige. Men även andra sverigefödda personer figurerar som förebilder: den 
svenska församlingssköterskan Syster Sigrid, utvandrad 1932 (2 inf.), konsulsfrun 
Anna-Bell Barney, utvandrad 1937 (för K4), prästfrun Margareta Ruuth som bodde i 
Obera 1952-62 (för K22) och den år 1927 direktutvandrade Helena Söderlund (för 
K24). Informanten K5 anser att K24 är hennes svenska språkideal, trots att den sist
nämnda är betydligt yngre. Informanten Kl gav dessutom såsom svar på denna fråga 
att "såsom vi blivit uppfostrade språkar vi" utan närmare precisering. Äldre anför
vanter framstod dock inte alltid som ideal för det uppväxande släktet. En språkbytare 
ansåg sig ha fatt komplex, eftersom den enbart svenskspråkiga mormodern varit så 
sträng (K5). 

Avseende övriga domäner där svenska fortfarande kunde användas nämnde tre in-
formanter den f.d. svenska kyrkan Olaus Petri, även om informanten K25 invände att 
där talar få personer svenska numera. Regelbundna, månatliga gruppaktiviteter på 
svenska förekommer endast i form av "Svenska Cirkeln" i kyrkans lokaler (bildad 
1989, har ersatt församlingens svenskspråkiga syförening som upphörde 1984). Inte 
mindre än 7 informanter har särskilt nämnt denna aktivitet, grundad av dem själva, 
vilken blivit en "skyddad zon" för språkanvändningen och reaktiverat många tidigare 
passiva språkbrukare. Dit är bara de välkomna som är villiga att bruka svenska och 
den har tidvis också fungerat såsom läsecirkel. Enligt en rapport från oktober 2000 
lär den månadens möte ha samlat 24 personer, däribland också ett fatal män. 

I ett tidigare skede (jfr Flodell 1986) hade jag förutspått en dyster framtid för 
svenskans del, nämligen att den skulle vara mer eller mindre utdöd vid millennie-
skiftet år 2000 av brist på talare. Denna undersökning emotsäger denna profetia. I 
jämförelse med 1988 års undersökning verkar snarare svenskan ha stärkt sin ställning 
som en sammanhållande och kulturbärande faktor bland enkätundersökningens in-
formanter. Men nätverken är små, begränsade till släkt och vänkrets och ytterst sår
bara. Antalet svenskspråkiga hem uppgår kanhända till ett tiotal, därav åtskilliga 
ensamhushåll. I denna undersökning har vissa namngivna personer framstått som 
språkbärare, vilka är födda på sent 20-tal eller 30-talet, den yngsta (K24) 1946. Den 
sistnämnda förklarade att hon brukade svenska med "alla svensktalande", en annan 
informant (Kl 5) att hon talar svenska "så fort tillfälle ges". Inte i något fall av denna 
undersöknings informanter går dock språket vidare till Gen. 4 som en del av sociali-
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sationen, vilket inte utesluter att det finns svensktalande informanter som en produkt 
av blandäktenskapen eller av andra orsaker. 

Därmed kan vi konstatera att språket haft och fortsätter att ha en gruppsamman-
hållande funktion, det verkar som ett kitt i det sociala sammanhanget. Tidigt etable
rade språkliga kontakter på ett visst språk, i detta fall svenska, tenderar också att bli 
till en tradition visavi vissa personer i den närmaste omgivningen. Sådana förhållan
den verkar fortfarande att leva kvar i Misiones; det har blivit till en vana att tala 
svenska med vissa, oftast äldre personer. Därefter ställer vi oss frågan hur det idag 
förhåller sig med sammanhållningen bland svenskättlingarna och på vilka grunder 
den vilar? 

4.2.5 Argentinare men svenskättlingar 

Följande avsnitt är baserat på enkätsvaren angående identitet och härstamning på 
individnivå (avd. B, fråga 4 a-d, se bilaga IV). Fråga 4 a) var en direkt fråga om ve-
derbörandes identitet med en rad alternativ: sp. argentina/misionera/ Obereha/ ar-
gentina pero descendiente de sueco/mi descendencia sueca no importa mas/otra? 
(översatt: argentinsk, Misiones-bo, Obera-bo, argentinsk men svenskättad, min 
svenska härkomst betyder ingenting längre, annan). På den frågan har samtliga 32 
informanter entydigt angett att de är argentinare men svenskättlingar, en informant 
(K4) med tillägget stark lokal identitet, dvs. Oberâ-bo, en annan att hon är mycket 
argentinska men svenskättling (K5) eller argentinska men dotter till en svensk (K9). 
Som en nyansskillnad har jag uppfattat svaret argentinska och svenskättling (K6) 
eller "lika mycket argentinska som svenskättling" (Kl9), dessutom ifråga om immi
granthärkomst 3/4 svenskättling och 1/4 tyskättling. Av naturliga skäl har Kl 8 svarat 
skandinavisk ättling, med tanke på hennes dansk-svenska ursprung. Denna identitets
förklaring kunde också följas av en kommentar, t.ex. "det är ingenting man döljer" 
(Kli). 

Fråga 4b) gällde om den svenska härkomsten brukade betonas och i så fall när 
och varför. Här har samtliga 32 informanter likaså svarat jakande, 4 med tillägget 
alltid, synonymen jämt (K24) eller sp. siempre (3 inf.). Vidare har 6 informanter 
gjort det logiska tillägget vid frågor, två informanter på resor eller utanför Obera, 
"vid möten med andra" (Kl2), när det talas om immigration (Ml), vid immigrant
festerna (K 10) eller när det talas främmande språk (K21). Svar på orsaken ges i 
tillägget att Obera är en blandning av olika nationaliteter (K 14). 

På frågan hur informanterna visar denna härkomst varierar svaren. Nästan alla 
språkbärare (18 inf.) gör det genom att tala svenska eller genom att påpeka att de 
tidigare talat svenska. Tre informanter gör det genom att hålla på svenska traditio
ner/seder, ytterligare 3 genom att delta i Svenska Cirkeln, i svenska fester (Kl9) eller 
immigrantfesten/ kyrkan/kyrkliga syföreningen (2 inf.). Informanten K24 manifeste
rar detta genom att vara "aktiv i alla sammanhang". Här gavs också bakgrundsinfor
mation som att de gått i svenska sommarskolan eller var konfirmerade på svenska 
(Kl3) eller tillägg av emotionell natur "jag känner mej så" (K2) eller sp. me encanta 
eg.'det gör mig förtjust'/'det tycker jag väldigt mycket om' (K3). 
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På frågan hur föräldrarna visat sin svenska härkomst under informantens upp
växttid refererades i samtliga förekommande fall till det faktum att de talat svenska i 
hemmet (se tabell 10). På fråga 4 d) om innebörden!betydelsen för var och en av att 
vara svenskättling blev svaren entydigt positiva: något att vara stolt över /sp. un 
orgullo (22 inf.), vidare en (stor) ära /sp. un (gran) honor (5 inf.), sp. algo (muy) 
lindo 'någonting (mycket) fint'(2 inf.), allt /sp. todo (2 inf.), "någe riktit positivt" 
(Kl3) / sp. identidadpositivo (M5) och glädje (Kl2). En del informanter har gjort 
vissa tillägg, t.ex. att alla europeiska ättlingar är stolta över sitt ursprung (K2), att det 
är ett kulturarv (K4) och emotionellt laddat, t. ex. vid fester med svenska national
sången (K5) eller att det är "anekdotiskt", emotionellt utan fanatism och identitets-
skapande, enligt Kl 5 som vid besök i Sverige 1991 "känt sig som hemma". K24 
förklarade också att det innebar en "särskild identitet", medan K26 som är språkby-
tare betonade betydelsen av traditioner och seder. Dessa entydigt positiva svar, dvs. 
att identiteten svenskättling enbart har positiva konnotationer, kan naturligtvis ha att 
göra med min närvaro som rikssvensk utfrågare, men jag har ingen anledning att 
betvivla äktheten i de avgivna svaren. 

I grund och botten rör frågan om identitet och härstamning attityder till ursprunget 
och vi kan konstatera att de inte i något fall är behäftade med negativa konnotationer 
utan tvärtom, att det är något som de flesta är stolta över och anser som något äro
fullt. Ytterst är på individnivå denna identitet och därmed befryndade attityder gro
grunden och en nödvändig förutsättning för att etniska grupper, som rör sociala rela
tioner, skall kunna uppstå. Hur det förhåller sig med svenskättlingarna som grupp 
och deras etnicitet har skymtat här och var hittills i denna framställning. I nästa av
snitt skall detta granskas närmare. 

4.3 SVENSKÄTTLINGAR SOM GRUPP OCH DERAS ETNICITET 

4.3.1 Samhörighet och manifestationer 

Följande avsnitt baseras på enkätsvaren angående svenskättlingar som grupp och 
etnicitet (avd. D, frågorna 11-15, se bilaga IV). I fråga Ila) skulle informanten svara 
vilka påståenden som stämde in på honom/henne: 1. Jag känner mig hemma med 
andra av svensk härkomst (sp. me siento còmodo ...) 2. D:o men samhörighet...(sp. 
afinidad) 3. D:o men lojalitet... (sp. lealdad /solidaridad). 4. Svensk eller annan 
härkomst spelar ingen roll. (sp. Descendencia sueca o o tra no importa). Tanken var 
att dessa nyansskillnader skulle stegras med alternativen 1-3 eller förkastas med 
alternativ 4. Vid konstruktionen av denna fråga har jag alltså (enligt Fishman 1989) 
försökt beakta etniciteten som ett variabelt begrepp i en stegrande skala (jfr avsnitt 
1.3), utgående från en basal hemkänsla (jfr Löfgren 1999:86f.). De angivna svaren 
finns redovisade i tabell 10 under rubriken Samhörighet. Av den framgår att inte 
mindre än 25 informanter instämmer i påståendena 1, 2 och 3, fyra informanter i nr 1 
och 2 samt tre i alternativ nr 1. 

I den stora gruppen som bejakat alternativen 1-3 finns en rad tilläggskommenta
rer, såsom "att vara integrerad känns bra" (K5), "det är mitt blod"/"jag försvarar mitt 
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ursprung" (Kl6, Kil) eller "svenska seder och klädsel" vid kritik (K26). Med den 
svenska gruppen känner sig Kl 5 "mer identifierad". För Kl 8 gäller det samhörighe
ten nordborna emellan. Men det förekommer också en rad invändningar. K7 förkla
rade att det beror på person och att den samhörighet hon kände mest gällde kusiner, 
liksom Kl3 som menade att samhörigheten inte gällde alla, eftersom det gjordes 
skillnad mellan fattiga och rika. Gruppen svenskättlingar kunde också framkalla 
blygsel och mindervärdighetskänsla hos enskilda (K26). K25 ansåg att samhörighe
ten bara gällde kyrkan. Kl4 kunde känna solidaritet bara om gruppen agerade "rätt 
och riktigt", Kl2 bara om de var "uppriktigt eniga". 

De fyra informanter som avstod från att känna sig lojala eller solidariska med 
gruppen svenskättlingar hade förmodligen olika skäl till det ställningstagandet. K3 
kommenterade att hon hellre velat ligga lågt och lyssna i stället för att ta ställning, 
troligtvis refererande till den schism med en utbrytargrupp bland svenskättlingarna 
som uppstått inför 100-årsjubileet 1991. K23 tillade som kommentar endast "att hon 
aldrig behövt skämmas" (sp. nunca me avergonzé). Hos de båda yngsta informan-
terna handlar det kanhända om en generationsskillnad. M5 förklarade att han tyckte 
om svenskättlingarna och fann samhörigheten intressant, medan K27 inte avgav 
några kommentarer. 

De tre informanter som kände sig hemma med andra svenskättlingar men ingen
ting mer är endast män. Till detta finns individuella förklaringar, t.ex. hade Ml ald
rig reflekterat över det. M2 hävdade att det inte fanns någon riktig vänskap längre 
utan distans, vilket kan ha med hans sjuklighet att göra och eftersom M3 är katolik 
kan hans ställningstaganden möjligtvis relateras till kyrkotillhörigheten. Av dessa 
informanter är nämligen alla utom K5 och M3 lutheraner och medlemmar i den f.d. 
svenska kyrkan, vilket också måste räknas som en traditionsbevarande etnicitetsfak-
tor (jfr avsnitt 1.4). 

På följdfrågan 11b) hur detta manifesteras, om man bejakat alternativen 1-3, va
rierar svaren. Av informanterna gör 11 det genom att fortsätta att (gärna) språka/tala 
svenska (så ofta de kan), avseende Kl 8 gällde det naturligtvis danska. Därefter 
nämns hemkultur (2 inf.) och att behålla seder/traditioner (3 inf.). Oftare konkretise
ras alla svenskättlingarnas traditionella aktiviteter (6 inf.) mer eller mindre preciserat 
som att gå i kyrkan (8 inf.), att delta i kyrkliga aktiviteter (Kl3), kyrkliga syföre
ningen/symöten (4 inf.) eller som styrelseledamot i kyrkorådet (M4). 

I detta sammanhang nämner 4 informanter också Svenska Cirkeln som samlas i 
kyrkans lokaler eller 2 genom att delta i fester/fester i Villa Svea. Informanten Kl 3 
gör boskillnad mellan kyrkliga aktiviteter/fester och den stora, årliga immigrantfes
ten i vilken hon inte deltar. Den specificeras dock i 4 svar. Casa Nordica 'nordiska 
huset' (Ml) refererar sannolikt också till immigrantfesten och Kl8 nämner att hon 
arbetat för den (och dess föregångare) i 15 år. 

Vidare nämns känsla och uppfostran (K21) och de resultat som i historiskt per
spektiv svenskar och svenskättlingar åstadkommit (K6), t.ex. i form av gatunamn 
som Calle Hultgren 'Hultgrengatan'(M3). K22 manifesterar sin svenskhet genom att 
hålla brevkontakt med Sverige, Kl7 genom att ha sjungit in "Barndomshemmet" på 
kassett, K27 genom att virka (familj eärvd tradition?) och M5 genom sitt arbete som 
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skolbusschaufför. För Kl5 betyder samhörigheten och vänskapen så mycket att hon 
skulle känna hemlängtan vid bortovaro. 

Bild 6. "Sista paret ut" i Villa Svea på 1940-talet. 

Bild 7. Svenskar och svenskättlingar samlade till fest i Svea-parken omkring 1970. 
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4.3.2 Svenskättling - en positiv konnotation? 

Har man några för- eller nackdelar av att vara svenskättling och i så fall vilka? 
(fråga 12 a-c, se bilaga IV) Alla de 32 informanterna har uppgett att det absolut inte 
inneburit några nackdelar. Frågan om fördelar har däremot uppfattats något olika: 17 
personer har svarat nej, 14 jakande och en person vet ej. Såväl bland nej- som ja-
svaren förekommer exemplifieringar såsom "No busco ventajas, försöker vara så 
enkel jag kan" (övers, 'jag fikar inte efter fördelar' K3) eller innebär att "man står 
för vad man säger" (K4). De svenska efternamnen inger tydligen respekt eller bety
der något, anser 6 informanter; för Kl 8 gäller det skandinaviska namn, i synnerhet 
för K5, vars far skulle få en gata uppkallad efter sig. Dessa positiva konnotationer 
påstod K6 vara ett lokalt fenomen i Obera, men Kl 5 hävdade att argentinare är "ra-
sister" som beundrar européer och europeiska ättlingar, också i andra provinser 
utanför Misiones. M4 menade att man blev accepterad på ett annat sätt och K26 
(som har ett service-yrke) anförde exemplet "såsom man behandlar folk och försva
rar den enskilde". Andra fördelar för den enskilda individen kunde vara att det inne
bar vänskap (K19) eller möjlighet att delta i aktiviteter (Kil). Informanterna K13 
och K24 var medvetna om värdet av att kunna tala svenska, så att de kunde hjälpa 
t. ex. svenskar på besök och känna sig nyttiga. För den unge informanten M5 hade 
arbetet som busschaufför för Carlos Linneo-skolan inneburit en chans till integration 
bland svenskättlingarna. 

Fråga 13 a-b) gällde om det innebär en konflikt att vara av svensk härkomst och 
en god argentinsk medborgare och i så fall varför. Den har också en koppling till 
fråga 4a) som handlar om identitet, där samtliga informanter företett bindestrecks-
identifikation "argentinare men svenskättling" (jfr ovan). Samtliga informanter be
svarade frågan nekande, ibland med något tillägg såsom "inte nu men som barn blev 
man retad" (K21), aldrig (K23) och att svenskarna i allmänhet respekterats (M2). 

4.3.3 Misionessvensk förr och nu 

Fråga 13 c) rörde eventuella skillnader mellan svenskarna förr och svenskättling
arna idag, där svaren varierar alltifrån inga (2 inf.), kanske (K23), små (2 inf.) till att 
något av etniciteten gått förlorat (K6). Svenskarna förr var en sluten etnisk grupp, 
medan dagens svenskättlingar ansågs vara öppnare, mer integrerade av 6 informan
ter, en del mer uppblandade eller "criolliserade"av 4 informanter. K21 menade att 
skillnaden ligger i levnadssätt, medan 5 andra informanter hävdade att sederna blivit 
uppblandade eller att traditionerna förändrats. Kl 9 ansåg att skillnaden var stor, att 
sederna förändrats hos vissa men ej hos henne, Kl 1 förklarade sig hålla på sederna 
och K24 ansåg sig inte vara assimilerad. Något som vidare karaktäriserat svenskarna 
förr var större enighet (4 inf.) och att svenskättlingarna idag har en liten kärntrupp 
(Kl 7). Ett annat drag som framhölls var arbetsamheten (2 inf.) och hjälpsamhet 
(K2); det förstnämnda hade lagt grunden till ättlingarnas välstånd och studiemöjlig
heter (K5). Vidare ansågs det att familjerna förr höll ihop mer (K8), då också fler 
gjorde hembesök hos varandra, medan svenskättlingarna tappat både språk och tra
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ditioner (Kl 3). M4 ansåg att skillnaden helt enkelt låg i annan uppfostran och under
visning. 

En följdfråga till ovanstående avseende karaktäristika utgjorde fråga 13 d), där in-
formanten ombads beskriva och exemplifiera innebörden av att vara "mycket 
svensk" (sp. muy sueco/sueca) idag. Anledningen till den formuleringen var att nå
gon informant tidigare använt uttrycket "muy argentina". Här varierar svaren alltifrån 
"något sådant har jag aldrig hört talas om" (Ml), "finns ej" (K9) eller känsla (K10) 
till tala svenska (13 informanter), mentalitet (9 inf.), bevarare av kultur, traditioner 
och seder (6 inf.) och hemkultur (4 inf.), och därtill hörande koncept som ordentlig
het (2 inf.), renlighet (2 inf.) och kokkonst (1 inf.). Två informanter nämnde tystlå
tenhet/att opponera sig mot bullrighet och att vara tillbakadragen och ej diskutera. 
Andra nämnde utseende (2 inf.) och tänkte förmodligen på blond hårfärg och blå
ögdhet. Dessuom finns personer angivna såsom exempel: två sverigefödda kvinnor, 
utvandrade 1927, två sverigefödda systrar, utvandrade 1973, modern till K23 (Gen. 
2) jämte en annan person med sverigefödda föräldrar, utvandrade på 20-talet, vidare 
den svenske konsuln som i likhet med dessa informanter är svenskättling i Gen. 3 (2 
inf.) och slutligen informanten K3 (Gen. 2 på mödernet). Två informanter avstod 
från att besvara frågan. Här har vi alltså fatt en rad kännetecken som också hör ihop 
med fråga 14 b) nedan. 

4.3.4 Svenskättlingar som grupp och dess kännetecken 

Fråga 14 a) gällde om svenskättlingarna utifrån betraktades som en grupp, vilket 
hälften, dvs. 16 informanter bejakade, 14 besvarade nekande och två informanter 
med "vet ej". De nekande svaren kompletteras ibland med orsaker som "uppbland
ningen" (2 inf.) eller att svenskättlingarna är integrerade (5 inf.) så att den tidigare 
uppdelningen i "gringos"/"morochos" ('utlänningar/mörkhyade') inte längre är ade
kvat (2 inf.). Det är "samma om man är rysk eller tysk", hävdade Ml. En informant 
förklarade sig inte gilla uppdelningar (sp. "no me gusta las divisiones") och två in-
formanter hävdade att den nutida gruppbildningen i stället kallas "Los Nordicos"som 
arbetar för den årliga immigrantfesten eller att gruppen bara blir synlig vid fester 
(K25). M4 förklarade att den nordiska gruppen består av arbetsvilliga, men jämförel
sevis få personer, samtidigt som han tillstod att det visst existerade en grupp svensk
ättlingar, precis som "de första nybyggarna". (Han är också den ende manlige infor
mant som förklarat sig solidarisk och lojal mot den; jfr beteckningen 123 under Sam
hörighet i tabell 10.) M2 svarade nekande och refererade till det synliga resultatet av 
de svenska strävandena som kyrka, kyrkogård och parken i Villa Svea, samtidigt som 
han ansåg att de äldre hade annan uppfattning, dvs. att det funnits en grupp. 

Bland dem som svarat ja ansåg 3 informanter att det berodde på immigrantfesten, 
men det händer att utomstående frågar om man tillhör Iglesia Sueca, svenska kyrkan, 
som den fortfarande kallas i folkmun, anförde K6. Informanten Kl 9 som svarat "vet 
ej" bidrog ändå med upplysningen om att "los criollos" avundades svenskar och 
svenskättlingar för vad de åstadkommit med gemensamma ansträngningar. 
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I den följande frågan (14 b) skulle informanterna ange kännetecken som svensk
ättlingarna har som grupp. Här varierar svaren beroende på hur de besvarat föregå
ende fråga. Tillstår man inte någon gruppbildning kan den naturligtvis inte heller 
karaktäriseras (8 inf.). Flera andra informanter upprepade tidigare avgivna svar, t.ex. 
gällande endogami/exogami (Kl), att gruppen värdesätts p.g.a. arbetsamhet (6 inf.), 
kultur, traditioner och seder (7 inf.) samt enighet (K3), men två informanter påpe
kade att den inte alltid varit rådande, en annan att kyrka och skola höll på att förlora 
sin identitet liksom att de unga inte integrerades i gruppen i så stor utsträckning 
(K20). Liksom tidigare anförs några mentala koncept som snarare hör hemma på 
individnivå: pålitlighet (K7, Kl9), ärlighet (K8), korrekthet (Kl2) jämte tålamod 
och artighet (K24). Återigen nämndes hemkulturen (K7) och den därmed befryndade 
renligheten (2 inf.), matlagningskonsten (3 inf.) och handarbeten (K26). I detta 
sammanhang nämnde informanten K25 att hon minsann kunde laga palt, plättar och 
fläskpannkaka, men el palt visade sig vara kroppkakor. Kl 5 anförde att gruppen 
respekteras och att det inte existerar några konflikter. En informant pekade på kyrkan 
och skolan som ett resultat av gemensamt arbete (K9) och skolsträvanden som alltid 
förekommit i kolonin (K 10). Här nämndes också att svenskarna och svenskättling
arna som grupp varit progressiva, haft framstegstro och bra, mänskliga kvaliteter 
(Kil), trots att gruppen förr räknat så få professionella (Kl8). Informanten K10 
menade att svenskättlingar som arbetsgivare visade generositet gentemot sina an
ställda (grundat på egen erfarenhet). En informant (K21) betonade att kontakterna 
försämras då det dagliga arbetet absorberar nutida yrkesverksamma, en annan (Kl6) 
att svenskättlingarna är alltför fa och spridda för att någon gruppbildning ska kunna 
äga rum. 

I fråga 14 c) efterfrågades om det fanns svenskättlingar som av någon anledning 
inte räknades till gruppen. Det tillstyrktes av 24 informanter, vilka betonade att det 
var fa, 4 svarade nej eller att de inte visste av några och de resterande 4 informan
terna avgav inget svar. De som ansågs stå utanför gruppen gjorde det av egen vilja, 
p.g.a. att de var peronister och därmed politiskt rebelliska eller p.g.a. giftermål utan
för gruppen (med bevarat efternamn men argentinska seder). Ett par som svarat 
nekande påstod att gruppbildningen bara visade sig vid fester, i form av "Los Nordi-
cos" vid immigrantfesterna. Ett par personer namngavs dessutom. 

4.3.5 Svenskättlingar i jämförelse med andra grupper 

Fråga 14 d) syftade till att fördjupa de tidigare efterfrågade skillnaderna, dels mellan 
svenskättlingar och argentinare / "landets folk"/ paraguajare/ brasilianare, dels 
mellan svenskättlingar och andra europeiska immigrantättlingar som polacker och 
övriga slaver / tyskar / italienare etc. Denna fråga spelades in på band med alla in-
formanter utom M5 (Gen. 4). Frågan ställdes inledningsvis både på svenska och 
spanska enligt enkätformuläret och det fortsatta samtalet skedde sedan på det språk 
informanten föredrog: på svenska med 11 informanter, på danska med Kl 8, på 
spanska med 15 informanter samt ömsom på svenska och spanska med 4 informan
ter. Här gavs på nytt en möjlighet att jämföra uppgiven språkprofil med faktisk (jfr 
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tabell 10). Alla de som talade svenska vid intervjun har språkprofilen ABI 1 (dvs. de 
förstår och talar svenska utan svårighet och är balanserat tvåspråkiga) utom Kl9 
(AB 12). För de fyra informanter som använde svenska och spanska tröt svenskan vid 
närmare förklaringar och preciseringar; det var enklare att kodväxla till spanska. Här 
stod dessutom innehållet i fokus, inte formen. Detta utesluter inte heller att det i den 
stora gruppen som använde spanska också finns informanter som förstår och också 
talar hjälplig svenska, t.ex. M4 (aB12), men där ordförrådet förmodligen skulle tryta 
när, såsom i detta fall, sakfrågor analyseras. 

Eftersom den årliga immigrantfesten numera mobiliserar en grupp av ättlingar inte 
bara till svenskar utan också till övriga nordbor under beteckningen "Los Nordicos" 
utökades informanterna med en i denna grupp aktiv, manlig svenskättling i Gen. 4, 
vars svar på fråga 14 d) och 15 likaså spelades in på band. 

I det följande skall vi se vad de bandinspelade samtalen gav utöver den informa
tion som tidigare framkommit. Här låter jag inledningsvis en av informanterna 
komma till tals på svenska: 

Vi som behållit svenskheten, vi har andra seder, vi är lugnare så att säja, vi tycker 
inte om att bullra så mycke å ha så mycke - ja fula saker... å så har vi inte så stor 
grupp heller. Vi är ju få nu som talar svenska men vi brukar ha våra möten å så 
har vi den svenska cirkeln som ä de mest svenska fruar som kommer, ja ä den 
yngsta i gruppen å ja ä ju nu 53 år. Å dom andra fruarna dom gå ju ända upp till 
71-72 år. Men vi har en bra sammanhållning med alla dom fruarna som ä där. Å 
nu har vi kommit lite framåt med de också, för nu har vi tre eller fyra män som 
också är svensktalande å dom integrerar sej i våran grupp. (K24) 

Avseende fråga 14 d) och skillnaden mellan svenskättlingar och los criollos "landets 
folk" ansåg 14 informanter att det nuförtiden inte rådde någon stor skillnad, eftersom 
svenskättlingarna var integrerade, men att den förr (för utvandrargenerationen och 
deras barn) hade varit större. Bland skillnaderna angav 2 informanter ras och hud
färg,, 3 informanter mentalitet i det avseendet att svenskättlingarna var "lugnare" i 
jämförelse med de inföddas mer högljudda beteende, ett uppförande som var ett 
resultat av uppfostran (4 inf.). Liksom tidigare exemplifierades svenskättlingarnas 
traditioner och seder (10 inf.), språket (4 inf.) och levnadssätt (3 inf.). Återigen 
nämndes hem- och matkultur (10 inf.), där ordning (5 inf.) och renlighet (3 inf.) 
framhölls som honnörsord. Under hemkulturen nämndes också handarbeten (3 inf.) 
och kläder (2 inf.). Bland personrelaterade egenskaper figurerade på nytt arbetsam
heten hos två informanter. Dessa preciseringar bekräftar alltså det som tidigare fram
kommit. 

Markanta skillnader mellan "vi" (= svenskättlingar) och criollos tillstod dock 8 
informanter, delvis enligt de ovan anförda rubriceringarna, delvis avseende andra 
aspekter såsom att det svenska namnet var mycket värt och respekterat (K3, Kl 5), att 
det rådde enighet (K14, K24), sammanhållning (M4) samt samarbetsvilja och fram
tidstro (K26). Informanten M4 har på denna punkt avgett ett längre analytiskt svar, 
där han betonar den lutherska församlingens och den svenska sommarskolans bety
delse för sammanhållning, språk- och traditionsbevarande på sikt: 

127 



Vi behåller rätt bra de svenska traditionerna, det finns stora skillnader i seder, 
religion och sättet att vara bland 36-38 nationaliteter, några med fler, andra med 
färre personer. Immigrantfesten samlar 14-16 grupper (sp. colectividades) av 
olika nationaliteter som mer än andra bevarat sina traditioner. Många kvinnor, det 
är deras förtjänst, med typiska maträtter från sina ursprungsländer och inte alltid 
från sitt ursprungsland. Min fru är inte svenskättling och hon klarar sig ganska 
bra. På söndagarna äter vi "far i kål" som är väldigt gott." (M4, översatt från 
spanska) 

Apropå religionen, svenskarnas skolambitioner och språket anför samme informant 
följande: 

Religionen har speciellt för svenskarna varit ett av motiven att hålla oss samman 
som väldigt enade... Vi har inte alltid haft tillgång till svenskundervisning nu när 
svenska präster upphört och inte håller oss förenade religiöst... Våra föräldrar har 
gjort allt, tillsammans med svenska präster Carlos Linneo-skolan, visserligen med 
undervisning på spanska, men när vi hade svenska sommarskolan gick vi till ar
gentinsk skola men lärde oss också läsa och skriva på svenska, som vi fortsatte att 
praktisera. Men sedan flyttade vi till stan med många aktiviteter, där spanskan 
dominerade. Som i mitt fall fick svenskan falla mot min vilja, men vi har vunnit 
lite... När jag var ung både talade jag och läste och skrev svenska, något som jag 
idag inte dristar mig till att göra. (M4, översatt från spanska) 

Skillnaderna mellan svenskättlingarna och andra europeiska immigrantgrupper upp
fattades inte vara så stora (även om en reaktivering skett i och med den årliga immi
grantfesten), de var jämförelsevis större mot landets folk, och argentinarna såg i 
allmänhet upp till europeiska immigrantättlingar (K4). De svensk- och tyskättade 
grupperna ansågs stå varandra nära (K7, K9), men tyskättlingarna utgjorde en betyd
ligt mer sluten grupp, mer traditionell och språkbevarande, vilket hade med grupp
storlek och antalet yngre tysklandsfödda att göra i jämförelse med den svenska 
gruppens fyra sverigefödda (M4). Även "pålackarna" menades "hålla på sitt" (K24) 
liksom ryssar, ukrainare och tyskar, medan svenskättlingarna ansågs vara öppnare 
och mer uppblandade (Kl5). Skillnaden i mentalitet framhölls av K26. 

Den extra informanten LS gjorde en intressant jämförelse dels mellan criollos och 
europeiska ättlingar, dels mellan en rad olika immigrantgrupper. I det första avseen
det trodde han att det inte längre existerade någon verklig skillnad, eftersom folk
blandningen redan var ett faktum. Senare tiders barn känner inte till skillnaderna, 
menade han, men i Obera fanns det därstädes födda indianer, när européerna kom 
vid sekelskiftet 1900, och vissa familjer levde mer som "infödingar" än andra. Urbe
folkningen hävdar att vi kom och tog deras jord, medan vi säger att våra förfäder 
blev jagade med pilar och båge av dem, uppgav informanten. 

Angående de olika immigrantgrupperna ansåg samme informant att den stora 
gruppen tyskar var de främsta språkbevararna, ända till Gen. 4 och att man fortfa
rande gifte sig inom gruppen, dvs. praktiserade endogami. Ukrainarna ansågs som en 
stor, yngre och livaktig grupp, men de hade också anlänt senare än svenskarna. 
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Andra numerärt stora grupper utgjordes av italienare och brasilianare, de senare med 
stor sammanhållning. Färre medlemmar räknade de franska och schweiziska grup
perna, men de senare reste ofta till hemlandet och återvände med pengar. Den 
svenska gruppen räknades till de mindre och de strävade främst efter att bevara se
derna. Informanten menade att språket hade prioritet i kulturbevarandet, t.ex. att 
konsulstiteln gick till en svensktalande, el que no habla no sirve" {övers, 'den som 
inte talar /svenska/ duger inte'), si no hablamos sueco no somos descendientes de 
suecos (<övers. 'om vi inte talar svenska är vi inga svenskättlingar'). Informanten LS 
påpekade likaså att gruppen utåt framstod som enig, eftersom han av en polack blivit 
tillfrågad hur de bar sig åt för att inte bråka internt. 

4.3.6 "Nordico" - en ny etnicitet? 

I åtskilliga enkätsvar har det talats om den årliga immigrantfesten La fiesta Nacional 
del Inmigrante, Casa Nordica 'det nordiska huset' och den relativt nya gruppbild
ningen Los Nordicos. Därför gjordes en speciell intervju med en av gruppens ledare, 
den ovan nämnde, tillika på mödernet svenskättade LS (f. 1962) som tillhör Gen. 4 
och som delvis kommit till tals ovan. 

Han meddelade att gruppen formellt bildades 1989 och att den består av ättlingar 
till svenskar, danskar, norrmän och finländare, där svenskättlingarna är i majoritet. 
De arbetar för att bevara sederna, såsom firandet av midsommar och Lucia, matlag
ningstraditionerna, folkdräkterna och folkdanserna, de sistnämnda tack vare ledaren, 
en hängiven argentinare som också lär ut svenska fraser vid folkdansrepetitionerna. 
Stolt förklarade informanten att här lär sig ungdomarna danser som rikssvenska barn 
inte längre sägs kunna. 

Bild 8. Svensk folkdans och seder lever vidare bland svenskättlingarna. (Foto från 
1970-t.) 
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Den största manifestationen är den årliga immigrantfesten, numera upphöjd till na
tionell angelägenhet, där ett femtontal olika grupper deltar. För den nordiska grup
pen arbetar ett hundratal personer aktivt, inte bara ättlingar till nordbor utan också 
ingifta och vänner till dem. Centrum för aktiviteterna är då det röd-vita nordiska 
huset i Nationernas park. På min fråga vilket syfte immigrantfesten har uppgav in-
formanten att det var att bevara traditionerna, där språkbevararna är viktiga nyckel
personer. Men festveckan har också ett ekonomiskt syfte, eftersom den innebär 
ökade intäkter för staden Obera (med upp till 20 000 festbesökare dagligen). 

Den nordiska kulturen ansågs kunna fördjupas genom att språket inte fick gå för
lorat utan att kontinuiteten måste upprätthållas med svenskundervisning, vidare med 
möjlighet att kunna resa till förfädernas hemland för att lära något nytt och fördjupa 
sig t.ex. i vikingarnas historia. Internet ansågs skapa nya möjligheter, via nätet hade 
man t.ex. fatt ritningar till ett vikingaskepp. Det stora hindret var nu som alltid den 
ekonomiska situationen samtidigt som gruppen ansågs för liten för ytterligare ar
betsinsatser. Överst på denne informants önskelista stod stöd till svenskundervis
ningen i form av lärare samt ett bibliotek med översatt litteratur till det nordiska 
huset, eftersom det svenska församlingsbiblioteket endast kunde utnyttjas av ett fåtal. 
"Vi kanske far lov att översätta Kronblom", slutade den intervjun. 

Denna grupp utgör enligt sagesmannen en arbetsgemenskap som verkar för vissa 
traditionsbevarande ändamål, vilka hör hemma under etnicitetsfaktorerna. Huruvida 
medlemskapet kan förknippas med identitet är dock tveksamt, även om hängivenhe
ten och arbetsviljan kan vara stor. Gruppbildningen påminner om en slags förenings
gemenskap, gentemot vilken medlemmarna hyser solidaritet i första hand snarare än 
mot de utvalda kulturyttringar som kommit att representera de nordiska ländernas 
kulturarv på dessa breddgrader. I argentinska ögon lär t.ex. nordiska folkdanser och 
maträtter framstå som exotiska. 

4.3.7 Svenskättlingarna och familjehistorien 

Likaså bandinspelades den sista frågan nr 15, där informanten tillfrågades vad 
han/hon visste om sina svenska förfäders familj e- och bakgrundshistoria. Syftet med 
intervjun var att i likhet med etnologernas arbetsmetod fa en kortfattad levnadsbe
rättelse till stånd (jfr Arvidsson 1998:8), att sättas in som en del av den muntliga 
berättelsetraditionen och därmed också som en del av det nordiska kulturarvet på 
denna Çärran kontinent. Vidare var syftet att det insamlade materialet skulle jämfö
ras med emigrantberättelserna som vi tagit del av i kapitel 2. Rent generellt kan sägas 
att skörden blev mager, då informanternas kännedom om sina förfaders förehavan
den i de flesta fall var knapphändig. 

Av naturliga skäl gick flera av dessa informanters släkttrådar tillbaka på samma 
emigranter. I det sammanhanget kan det vara intressant att se hur många av dem som 
var ättlingar till de emigranter som 1901 velat kvarstå som svenska medborgare (se 
bilaga III), vilket framgår av nedanstående tabell 12. 

130 



Tabell 12.1999 års informanters släktskap med 1901 års Guarany-svenskar. 

Informant Släktskap 

M2 mormorsfar Gustaf Andersson 
M2 morfarsfar Erik Näslund 
Ml farfar August Björklund Person 
K5 farfar Carl Erik Pettersson 
M3 morfar Anders Peter Anderson 
K23 farfar Jonas Petterson 
K14 farfar Jonas Petterson 
K14 morfar Per Olof Anderson 
K17 mormorsfar Carl Anderson (C.W.H. jfr avsnitt 3.4.1) 
K12 morfarsfar Carl Anderson 
K18 morfarsfar Carl Anderson 
Kl farfar Carl Anderson 
M5 farfarsfarfar Carl Anderson 
K2 morfar F.L. Lindström 
K20 morfarsfar Frans Johanson 
K19 mormorsfar Sven August Kratz 
K19 morfarsfar Ernst Fredrik Sandberg 
K25 farfar Gustaf Adolf Johan Nilsson 
K6 farfar Anders Gustaf Nilsson 

Som vi ser gäller den släktförankringen bara hälften, nämligen 16 av de 32 infor
manter som ingick i 1999 års undersökning med härstamning från 14 av ett fyrtiotal 
svenska medborgare år 1901. En viktig iakttagelse är att nationalitet utgör en aspekt 
i denna miljö, etnisk tillhörighet en annan, varför begreppen måste hållas isär. För 
rikssvenskar däremot brukar det i stort sett vara samma sak, men vi behöver bara gå 
till finlandssvenskarna eller medborgare i något annat flerspråkigt land för att bli 
övertygade om att begreppen måste hållas isär (jfr Arnstberg 1989:228). I detta 
sammanhang är det kanske inte så viktigt vem eller vilka som råkat underteckna 
begäran om att få behålla svenskt medborgarskap utan snarare att en tillräckligt stor 
grupp gjort det och därmed manifesterat sin etniska särart, förmodligen också som en 
trygghetsfaktor i en främmande och osäker miljö. Att deras kulturarv förts vidare 
framgår av dessa data, men detta gäller även andra familjer som förlorat sina svenska 
medborgarskap och sedan inte brytt sig om att förnya dem. 

I detta sammanhang måste tilläggas att senare har också andra familjer begärt att 
få kvarstå som svenska medborgare, enligt den vid generalkonsulatet i Rio förda 
nationalitetsmatrikeln. 1904 anhöll t.ex. Mathias Olof Hultgren (utvandrad från 
Tuna, Västernorrland 1891), bosatt i Colonia Guarany om detta för hela sin familj, 
dvs. även för de barn som fötts i Brasilien, 1894 resp. 1898. Detta berör i förläng
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ningen informanterna K5 och M3. Från 1905 finner vi ansökan från Johan Alfred 
Carlsson (utvandrad från Stockholm 1891), bosatt i Est.Lagoa, Rio Grande do Sul, 
för hela sin stora familj, födda i Sverige och Brasilien, vilket berör informanten K4. 
Här finner vi av senare datum även anfäderna till K27, såväl på fars- som på 
morssidan och fadern till K19 (se 3.4.2 fam. 1). 

Om sina förfäder och deras öden visste somliga informanter mer, andra mindre 
eller ingenting alls. Uppgifterna är tämligen fragmentariska men uppvisar ett visst 
mönster. Både faderns och moderns ursprung kommenteras av 12 kvinnliga och en 
manlig informant, endast moderns av 8 kvinnliga och en manlig informant och en
dast faderns av ytterligare 7 kvinnliga och 2 manliga informanter, men det finns en 
tendens i materialet att uppehålla sig mer vid de manliga pionjärerna, vilket avteck
nar sig tydligt hos M2 och M3. Vi rör oss nämligen i klart åtskilda mans- och kvin
novärldar, och familjens utkomst var naturligtvis beroende av de manliga insatserna, 
samtidigt som familjestrukturen var patriarkalisk. I flera fall påpekades att det tidi
gare inte var vanligt att föräldrarna berättade särskilt mycket om den tidigare gene
rationens förehavanden och strapatser (som de månne helst velat glömma), och dessa 
informanter hade inte heller kommit sig för att fråga dem medan de ännu var i livet. 

Vad visste man då om sina förfader och den tidiga immigrationshistorien? En 
summarisk redogörelse ges i följande sammanställning: 

Informant Om farssidan Om morssidan 

Kl Vet ingenting om farföräldrarna mer 
än namnen. Fadern körde färja i 
Brasilien (jfr 3.4.1 nr 9). 

K2 Farfar fr. Kungsholmen. Skulle ha 
frågat fadern mer (jfr 3.4.2 nr 3). Led 
som slavar i Brasilien. Småbarnen 
dog. Familjen kom till Villa Svea via 
Guarany-P.Lucena-Bonpland, far + 
farbröder pionjärer. Fadern hade 
anteckningar som utlånats och för-
kommit. 

K3 Vet ingenting om farföräldrarna, bara 
att de bodde i Guarany, Brasilien (jfr 
3.4.2, fam.nr 2). 

K4 Fadern född i Luleå, meteorolog. 
Kom med Otto Nordenskiöld till 
Antarktis 1903. Bodde sedan i Bue
nos Aires, köpte jord i Y erbal Viejo, 
sedermera centrala Obera. 

K5 Fadern f. på Kungsholmen, auto-di-
dakt, lärde sig tala och skriva spanska 
och tyska. Ville studera, veta mer. 

Mor och mormor har ej berättat. 
Mormor led av tyfus. 

Nämner bara morbrodern, också 
pionjär i Villa Svea. 

Vet mer om modern som utvandrade 
som 10-åring från Kiruna 1911. 

Mormor född i Sverige, modern i 
Brasilien. Kom på tillfälligt besök till 
en moster i Misiones 1922 och gifte 
sig samma år. 

Modern (f. i Brasilien) berättade 
mycket, hur familjen led i ensamhet i 
Brasilien. 
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K6 Fadern, född i Sverige kommenteras 
ej. 

K7 Fadern, född i Brasilien kommenteras 
ej-

K8 Vet mer om farssidan (Guarany-
svenskarna) och farföräldrarnas 
ursprung i Jämtland tack vare sonens 
Sverige-vistelse. Farmor barnskö
terska i Sverige, religiös. Farfar 
gjorde vapen och träknappar. 

K9 Far och farfar kom ensamma till 
Guarany, via Rio och Porto Alegre 
1911. Tyckte ej om jorden i Brasi
lien. Kvinnorna grät, ville ej emig
rera. 

K10 Vet litet, farmodern ville återvända 
1912. Vet ej var de bodde i Brasilien. 
Fadern behandlade sina anställda väl. 
Skrev mycket. 

Kl 1 Farmor kom från Gustavsberg, farfar 
från Värmland 1891 med känd fa
milj ehistoria tack vare bevarade brev. 

Kl2  Känner  vä l  t i l l  f a r fö rä ld ra rna s  em i 
grationshistoria (farfar kakelugnsma-
kare från Kungsholmen) tack vare 
faderns berättelser. Barnadödligheten 
nämndes alltid. Stor släkt (se 3.4.2 nr 
1). 

Kl 3 Fadern har inte berättat mycket, men 
barndomsminnen finns av farmor (d. 
1942). Farfar "dog efter vägen" i 
Brasilien i gula febern (jfr ULMA 
Arg2 EJ) 1892, farmor ensam med 2 
småbarn. Bodde i Porto Lucena, 
granne med morföräldrarna. Fadern 
var 15 år när han fick sina första 
skor. 

Modern (f. i Säo Jeronimo, Rio 
Grande do Sul, Brasilien) tillhörde 
pionjärfamiljerna i Villa Svea. 

Ingen kontakt med kvarbliven mor
bror i Sverige (försov sig vid utvand
ringstillfället 1911?). 

Om morssidan vet hon bara att mor
mor emigrerade som ung med 3 
syskon från Blekinge. (Familjen blev 
senare den barnrikaste i Obera-områ-
det, 17 barn? min anm.) 

Modern tyskfödd, lärde sig svenska. 

Modern född i Guarany. Familjen 
bodde senare Porto Lucena. Mostern 
(d. 1995) visste mer om den tidiga 
historien. 

Vet inte mycket mer än att familjen 
kom från Stockholm 1891. 

Kände bara mormor (d. 1958, se 
3.4.1 nr 1). Morfars släkt fick ök
namn p.g.a. de många lika efternam
nen på -son. 

Kommer ej ihåg mormors namn, men 
föräldrarna träffades i Brasilien, kom 
till Argentina med ett barn 1921. De 
ville aldrig berätta särskilt mycket för 
sin barnrika familj. 
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K14 Farfar emigrerade ensam 1891, fa
dern född i Guarany 1905. Farfar 
lämnar gott eftermäle p.g.a. bevarad 
brevväxling med släkten i Sverige. 

Kl 5 Känner till släktens genealogi 200 år 
tillbaka. Farfadern emigrerade ensam 
från Värmland 1891, ville ha äventyr. 
Farmorsfar arbetade på Gustavsbergs 
porslinsfabrik. Har kontakt med 
släkten i Sverige och har besökt den. 

Kl6  Fade rn  ( f .  19 00)  ko m från  Bras i l i en  
1912. Röjde och hjälpte grannarna 
(Olofsson, Larsson, Lundin, Jakobs
son). 

Kl 7 Vet ej mycket om farföräldrarna. 
Farfar (f. i Luleå) emigrerade 1911 
till Guarany, på 1920-talet till Ar
gentina. Farmor ligger begravd på 
svenska gravgården vid Linha Uru
guay, Brasilien. 

Kl8  Fadern  da nsk  ( f .  1902) ,  kom t i l l  
Buenos Aires 1913. Bosatte sig 
senare i Mârtires, Misiones bland en 
rad danska familjer. 

Kl 9 Farmor utvandrade med sina föräld
rar 1890 (se 3.4.1) men tappade 
kontakten med Sverige. Fadern född i 
Porto Lucena, Brasilien, men regi
strerad i San Javier, Argentina. 

K20 Fadern född i USA 1898, hade min
nen därifrån. Till Brasilien 1910 med 
farföräldrarna, betalade resan själva. 
Farfar dog 1930, farmor bodde hos 
informantens familj. Ansåg sig veta 
lite, systern vet mer. (Jfr intervju med 
fadern ULMA Arg 8 RR) 

Vet litet om moderns släkt, bördig 
från Kalmar. Modern (d. 1999) har 
berättat att morfadern blev stångad 
till döds av en tjur. Familjen barnrik, 
modern hade ej tid att berätta. 

Morssläktens historia väl känd. Hela 
familjen emigrerade från Stockholm 
1890. 

Mormor troende, mycket avhållen (se 
avsn. 2.2.3.2), modern född i Porto 
Lucena, växte upp i San Javier, Ar
gentina. Föräldrarna arbetsamma. 

Mormor född i Stockholm, kom till 
Bras. 1891 (Porto Lucena), där mo
dern föddes. Mormorsfar (se 3.4.1 nr 
1) dog i San Javier, mormorsmor i 
Villa Svea. 

Mormor från Kiruna, kom 1911, den 
enda i familjen som blev kvar i Ar
gentina. Morfar svensk, en moster 
dog som 10-åring Modern arbetade 
hos en dansk. (Jfr inspeln. 1991:6 
HN) 

Mormor utvandrade med sina föräld
rar 1891, kontakten med Sverige 
bröts. Modern f. 1919 i Porto Lu
cena, kom till Argentina 1924. (Jfr 
ULMA Arg 40 HK) 

Modern f. 1902 i Guarany, Brasilien, 
kom till Bonpland, var religiös (bap
tist). En syster lät döpa sig. 

134 



K21 Vet ingenting om farfarsfar (se 
3.4.2). Känner till om resan 1891, 
barnadödligheten, "gröt och mjölk". 
Bristen på skolor på 20-talet, då 
fadern undervisades privat. 

K22 Farmor berättade, men barnbarnen 
hade ej vett att fråga. Familjehisto
rien ej känd p.g.a. faderns inbunden-
het. 

K23 Fadern (f. i Brasilien) berättade, men 
minnet sviker. Systern vet mer. (Jfr 
ULMA Arg 57 OP och RP.) 

K24 Farssidan kommenteras ej. 

K25 Farföräldrarna kom till Brasilien men 
vet ej var de bodde. Fadern född i 
Bonpland 1908. 

K26 Vill veta mer om farmors släkt. 

K27 Fadern född i Porto Lucena av 
svensk familj, utvandrad 1911. 

Ml Farfars familj emigrerade 1891 till 
Guarany och Porto Lucena, där de 
dog, kanske av bitterhet. Farbrodern 
sa att han var svensk men född i 
Brasilien, men faster var verkligen 
född i Sverige. 

M2 Farföräldrarna emigrerade från Ki
runa 1911, var varmt religiösa. Vet ej 
emigrationsorsak. 

M3 Fadern, f. i Sverige, kom till Brasi
lien som 1-åring 1891. Familjen 
bodde sedan i Cerro Cora, Misiones 
bland fler svenskar. 

Nämner ingenting om moderns familj 
(dansk far, men uppvuxen hos 3.4.2 
fam.6). 

Modern tyska men lärde sig svenska. 

Mormor (f. i Sverige) lärde barnbar
nen hur de skulle städa och laga 
eftermiddagste. 

Känner till mormorsmors historia väl, 
emigranter 1891. Morfar kom 1905-
06, hade norskt förflutet, hans första 
fru dog på resan, gifte om sig med 
mormodern, fick många barn. 

Modern född i Brasilien (Cerro 
Pelado) 1911. (Jfr ULMA Arg.39 
KN.) 

Vet mycket om moderns familj, 
utvandrad 1911. 

Morfar kom från Sverige 1911. Fam. 
var på båten en månad. Släkt finns 
kvar i Erechim, Brasilien. 

Om morssidan vet man mera, då 
morfar berättat. En äldre moster var 
född i Sverige. 

Känner inte till något om mormor 
eller morfars släkt som blev kvar i 
Brasilien. (Se ULMA Arg 48-49 
GH.) 

Moderns familj nämns ej. 
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M4 Farssidan kommenteras ej men gene-
alogiskt deklarerar sig informanten 
som helt och hållet svenskättling. 

Modern f. i Porto Lucena 1899 av 
svenska föräldrar, utvandrade 1891, 
med 2 barn som dog på båten och 
under första året i Brasilien. Senare 
födda barn fick deras namn. Modern 
bodde i Brasilien till 1907, senare i 
San Javier och Bonpland. Informan
ten växte upp med mormodern fram 
till 1949. 

M5 Ej intervjuad (Gen. 4). 

När det gäller innehållet i dessa redovisningar far vi skilja mellan de informanter 
som lämnat mer punktvis, enstaka information av sakkaraktär och de som står för 
mer sammanhängande berättelser, innehållande såväl faktaupplysningar som anek
doter och minnesbilder av utvandrargenerationen. Här har inspelningssituationen 
inverkat. Flera av intervjuerna hade störningsmoment av allehanda slag. Det bästa 
resultatet har åstadkommits i lugn och ro i informantens hemmiljö, men många var 
märkbart trötta efter alla enkätfrågorna. 

De mest informativa och sammanhängande berättelserna lämnas på svenska av 
K2, K4, K13, K15, K17 och K24, på spanska av M4, vilket torde tillskrivas veder-
börandes personliga intresse av sitt ursprung. Nedan kommer att ges ett par språk
prov ur de berättelser som gjorts på svenska. Att detalj granska materialet ytterligare 
faller utanför denna framställnings ram. 

Låt oss bekanta oss med ett utdrag ur K13:s familjehistoria, framförd på svenska: 

Ja vet lite. Pappa ha inte tala om mycke, å när Farmor va, då va ja liten, ja kom 
inte ihåg. Farfar dog efter vägen i Brasilien i fiebre amarilla ['gula febern'] som 
dom sa. Det dog många folk som kom. Nu vet vi inte var dom begravde han, ing
enting. Farmor va ensammen å båda barna, pappa hade ett år å jäntan två. Han sa 
Pappa att han hade 15 år när han fick ett par skor på fötterna. 
Dom bodde i Porto Lucena, no? Jo Zetterlunds också bodde där. De va därför 
Mamma gifte sej me Pappa för dom va alla där på samma ställe. M. [dvs. systern] 
hade 2 år när hon kom från Brasilien hit. Pappa kom först hit å tog chacran 
['jordbrukslott'] å sen gick han efter dom. Men dom va små. De fanns inte bilar 
eller nånting, dom måste gå på hästar.. .Hon tala om att när Pappa kom hit å dom 
gjorde ett hus i skogen kom leonena å... [sp. león 'lejon'; här är det fråga om en 
tiger] 
De va skog alltihopa vi' Hultgrens å då de regna kunde (vi) inte gå ti skolan för de 
fanns inga broar... Mamma hon var av Z:s familj, men jag kommer inte ihåg 
namnet av Mammas mamma, för Mamma å Pappa dom va så att dom inte tala om 
allting... (Kl3 f. 1934) 
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Det föregående informant inte visste om sina förfader torde framgå av följande be
rättelse, också på svenska: 

Min mormors far å hanses fru, han hette Per Wilhelm Zetterlund och hon hette 
Anna Sofia Eriksson, dom kom från Sverige med första emigrationen 1891 till 
Brasilien och Porto Lucena. Sen bodde dom i Guarany, men hon dog ung. Men 
sen då dom andra svenskarna kom till Argentina, då kom han också hit och hade 
chacra ['jordbruk'] här i Guarani, nära Obera. Där bodde han med sin son Albert 
som va gift med en tyska. Och min mormor hon gifte sej med Nils Albert Nilsson 
som egentligen hette Israel Eriksson i efternamn, men varför dom bytte efternamn 
på människorna, för de var många som hade "bytna" efternamn, de vet ja inte. 
Men han kom från Europa 1905-6 ungefar å dom gifte ju sej ungefär 1913. Så 
fick dom 6 barn i Brasilien och den sjunde föddes här i Argentina. På samma lott 
där min mormor å morfar bodde, där har Mamma å alla dom andra vuxit opp, där 
har jag vuxit opp och där har mina barn vuxit opp. Å nu har jag ett barnbarn som 
växer upp på precis samma ställe... Morfar han kallades för Norsk-Nisse ja. Han 
hade visst bott i Norge någonting, för hans första fru var visst norska, men hon 
dog ju på resan hit, så han kom fram med ett litet barn, ett flickebarn på 14 dar, 
för hon [dvs. modern] dog i förlossningen på båten. Å hon heta Reidun. Å när hon 
blev vuxen så hade hon nån leversjukdom, å hon orkade inte med det här med att 
bo på landet å arbeta hårt å de, så då kom - de va visst familjen Petrini eller någe 
sådant eller Erasmies, så hon kom till Buenos Aires då. Å så dog hon i Buenos Ai
res. (K24 f. 1946) 

Om drivkraften att emigrera för ovannämnde Zetterlund varit en bit jord som han 
kunde kalla sin egen, har den i sanning gått i uppfyllelse bland dessa ättlingar som 
till sitt språk- och traditionsbevarande också kan lägga kärleken till den faderneärvda 
jorden, inte olik den som en gång präglat vårt eget svenska bondesamhälle. 

4.4 SVENSKÄTTLINGARNAS MENTALA KULTUR 

Här och var i enkätsvaren har det framgått att det föreligger mentalitetsskillnader, 
speciellt mellan svenskättlingar och "landets folk" men också i förhållande till andra 
invandrargrupper. Egenskaper som korrekthet, pålitlighet, ärlighet, artighet, ordent
lighet, renlighet, tystlåtenhet, tålamod, arbetsamhet och hjälpsamhet skulle enligt en 
rad informanter känneteckna svenskar och svenskättlingar i denna mångkulturella 
miljö. Därför kommerjag i det följande att redovisa resultatet av 1997 års undersök
ning (också i Obera, Misiones) som just fokuserade de etiska koncept och värde
ringar som ingår den mentala kulturen, men då med begränsningen till endast 
svensktalande svenskättlingar. Avsikten med detta material är att det skall kunna 
jämföras med en av professor Astrid Stedje vid samma tidpunkt och på samma ort 
utförd undersökning bland tysktalande tyskättlingar. Jämförelsematerial bland tysk
talande föreligger nämligen i form av en liknande undersökning gjord i Brasiliens 
sydligaste delstat Rio Grande do Sul (se Tornquist 1997). 
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4.4.1 1997 års undersökning: material och metod 

Undersökningen, som delvis kan ses som en förstudie till 1999 års, refererad ovan, 
bestod av enkätfrågor och bandinspelade djupintervjuer enligt frågeformulär (se 
bilaga V) bland 12 svensktalande, kvinnliga informanter, födda mellan 1904 och 
1946, representerande svenskättlingar i andra och tredje generationen. I två fall ut
görs informanterna av mor och dotter (97:5MN och 97:4NL, respektive 97:7AJ och 
97:9MF). En fullständig informantöversikt framgår av bilaga VI. (I detta samman
hang bör påpekas att tre informanter är desamma 1997 och 1999: informanten 
97:2FB är identisk med K3 1999, 97:3 AHT med K15 1999 och 97:4 NL med K24 
1999. För övrigt föreligger släktskap (mor-dotter) mellan 97:6 AH och Kil 1999, 
mellan 97:10 IH och K10 1999, mellan 97:8 HK och K19 1999 samt mellan 97:1 EZ 
och K26 1999. Dessutom är 97:11 MB och Ml 1999 syskon.) 

Urvalet av informanter för denna studie kan givetvis diskuteras. Att det delvis 
överlappar med 1988 och 1999 års undersökningar kan både ses som en för- och 
nackdel, beroende på syftet. Vid longitudinella undersökningar torde det vara efter
strävansvärt, och att släktskap i ett flergenerationsperspektiv föreligger kan vara 
positivt, om jämförelser eftersträvas såsom i detta fall. Som vi ser är ålderssprid
ningen betydande mellan dessa båda generationers svenskättlingar: 1900-talets fyra 
första decennier är representerade med två till tre informanter vardera. 

Enkät- och frågeformuläret (se bilaga V) var uppdelat i fem avdelningar (A-E) 
med följande rubriker: A. Svenskättlingar som grupp (etnicitet), B. Uppfostrings-
principer, C. Personupplysningar, D. Härstamning och E. Språk. Frågorna inom 
avdelningarna A, C, D och E ställdes på svenska enligt formuläret och de skriftliga 
svaren fyllde jag själv i, eftersom någon utbredd skrivkunnighet på svenska inte kan 
förväntas, men också av tidsbesparande skäl. Inom avd. B, som hade karaktären av 
kvalitativ djupintervju, bandinspelades däremot frågorna och svaren. För att frågorna 
skulle uppfattas rätt eller när det svenska ordförrådet tröt fick vi ibland ta till spans
kan. Här var det dock inte språkformen utan innehållet som stod i fokus. Intervjuerna 
skedde som regel i informantens hemmiljö men också på annan avtalad plats, t.ex. i 
skolan Instituto Carlos Linneo. 

4.4.2 Resultat. Svenskättlingarna och de andra 

På fråga 1 vad det innebär att vara svenskättling (vilket kunde uppfattas personligt 
eller socialt) varierade svaren. Fem intervjupersoner avgav svar som hänför sig till 
personlig identitet ("jag känner mig svensk"), två i nationellt jämförande avseende 
("jag känner mig mera svensk än argentinare"), medan ytterligare tre åberopade 
familjetraditionen och de starka rötterna. De båda yngsta informanterna (födda 1945 
resp. 1946) betonade glädjen och stoltheten över språkbevarandet och familjetradi
tionen. 

Fråga 2 (a-g) gällde hur svenskättlingarna avgränsar sig gentemot andra folk
grupper. Att det är fråga om skillnader i jämförelse med "landets folk" tillstod de 
flesta. Skillnaderna rör kultur, språk och levnadssätt (mat, klädsel, hemkultur). Vissa 
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informanter betonade dock att nuförtiden respekterar man varandra, eftersom folk
blandningen är stor. Två meddelare anlade ett "utifrånperspektiv": svenskättlingarna 
respekteras bl.a. för sin samarbetsförmåga och anses vara allmänt omtyckta. Här 
nämndes också ansvarstagandet för arbetsuppgifter som ett karakteristikum. 

Hur såg man på de andra folkgrupperna? "Äkta" brasilianare eller argentinare an
sågs vara bra folk, medan uppblandningen med "negrer" var negativt. När infor-
manterna ombads att precisera jämförelserna med andra folkgrupper visade det sig 
att avståndet var störst till paraguajarna ("de står långt ifrån oss", "är opålitliga", 
"dem umgås man ej med", "dem fick man inte gifta sig med"). Gentemot tyskarna 
rådde det, enligt tre informanter, ingen större skillnad: några karakteriserade dem 
som "bra folk" som höll på sitt språk, hade annan matkultur men visade starkare 
sammanhållning än svenskättlingarna. Endast fyra informanter kommenterade po
lacker och ukrainare: de höll ihop, hade sina seder och ville behålla sina rötter samt 
att många bland dem var fattiga men arbetsamma. 

Mest hemma kände sig fem av de tillfrågade med svenskättlingarna, "vårat folk". 
Avseende gången tid och i andra hand nämndes tyskarna, speciellt de protestanter 
som tillhörde Olaus Petri-församlingen, p.g.a. "samma mentalitet". En informant 
uttryckte det på spanska som los gringos 'utlänningarna', med vilka hon hade det 
lättare att befinna sig på samma våglängd. En annan informant ansåg diplomatiskt att 
"det var likadant med alla", ytterligare en att hon mest umgicks med spansktalande. 
Som barn hade två informanter blivit varnade för paraguajare, ytterligare två för 
"mörka", andra för "dom blåa", opålitliga "svartingar", "sämre folk", oärliga perso
ner eller "drängarnas barn" (oftast paraguajska mestiser, min anm.). På denna fråga 
avstod två informanter från svar. Åtta av de tillfrågade hade dock fått gifta sig med 
vem de ville, medan det funnits restriktioner för tre av de äldre, på så sätt att gifter
mål med paraguajare inte var önskvärt. Däremot kunde man anställa dem som 
drängar. 

På frågan om eventuella öknamn på etniska grupper visade det sig att den pejora-
tiva beteckningen bambujés för "landets folk" (se Thesleff 1912:18; Flodeli 
1986:91) fortfarande var levande hos 9 av de 12 informanterna (jfr avsnitt 4.2.2). De 
äldsta, men även tre av de yngre informanterna betonade att det hade gällt brasilia
nare men att det numera var bortlagt. Två av informanterna refererade till äldre släk
tingar som använt ordet om folk som "bodde /på gatan/ i kåkar/ av palmblad", en 
annan till "det mera mörka folket" och ytterligare två informanter till en och samma 
emigrant som också kallat de färgade brasilianarna "dom blåa". 

En av de yngre informanterna anförde exemplet polaco 'polack' som beteckning 
för en ljushyllt person, således avseende inte bara etniska polacker utan också ukrai
nare och andra slaviska minoriteter, t.o.m. blonda svenskättlingar. I Sydbrasilien 
används enligt uppgift port. alemäo 'tysk' med samma konnotation, dvs. det beteck
nade nödvändigtvis inte folkgruppen utan rastypen, således en etnisk kategori (jfr 
Hylland Eriksen 1998). 

Vissa av informanterna avstod från att svara på en del av dessa frågor, andra av
gav diplomatiska svar, men vid närmare precisering framkom det likväl att man inte 
ville ha samröre med vissa folkgrupper. 
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Dock förekom reservationen att det visst kunde finnas bra folk också bland dem 
lika väl som det fanns svenskättlingar som inte skött sig. Åtskilliga informanter beto
nade att det nuförtiden rådde stor uppblandning mellan folkgrupperna. Svaren hade 
med all säkerhet sett annorlunda ut t.ex. 1930-40, då de etniska grupperna, även den 
svenska, var slutna och endogami snarare regel än undantag (se Flodell 1986). 

De skillnader mellan folkgrupper som exemplifierats ovan hos ett begränsat antal 
svenskättlingar (12 Q)) måste ses i ett tidsperspektiv. Benämningarna har med säker
het myntats på ett tidigt stadium, redan hos emigrantgenerationen vid mötet med 
andra folkslag i Brasilien (se t.ex. emigrantbreven i avsnitt 2.2). Bland tyskättling
arna i Sydbrasilien existerar enligt Tornquist (1997:92ff.) i stort sett samma uppdel
ning: man skiljer mellan vita (med invandrarbakgrund av nord- eller mellaneurope-
iskt ursprung) och brasilianare (samlingsbeteckning för icke-invandrade icke-tys-
kar), motsvarande "landets folk" bland svenskättlingarna ovan. Inom den kategorin 
görs ytterligare en uppdelning enligt hudfärg (caboclos/Schwarzen/Blauen) med 
motsvarigheten "mörka"/"svartingar"/"dom blåa" bland svenskättlingarna. De sist
nämnda skulle enligt Tornquist (1997:94) avse blandning mellan portugiser och 
fargade/indianer. F.ö. kallas ättlingarna till de färgade slavarna afro-brasilianare. 
Vidare förekommer gringos här endast syftande på italienare och Pollack/polones 
avseende vita, icke tysktalande med negativa konnotationer. Av detta framgår att 
tyskar och svenskar i stort sett gjort samma uppdelning i vita och färgade, att man 
sett negativt på rasblandning och därför hyst motvilja mot blandäktenskap. 

4.4.3 Etiska koncept 

Frågeformulärets avdelning B bar titeln Uppfostringsprinciper och innehöll frågorna 
3-8 med många delfrågor (se bilaga V). Den hade formen av en djupintervju som 
togs upp på band under i genomsnitt ca 30 minuter. Det generella intrycket av de 
spontana svaren är att de blev vaga. Men det skall medges att frågorna som regel inte 
var lätta att besvara. De krävde eftertanke och innehöll många aspekter som infor-
manterna inte hade reflekterat över. Vissa kompletterade sina svar flera dagar efteråt, 
speciellt när det gällde ord och uttryck som modern använt. 

Frågeformuläret var inte heller idealiskt utformat utan utgick från att modern varit 
i livet tills informanten nått vuxen ålder. Flera av informanterna hade blivit moder
lösa under tidiga barnaår, varför faderns eller annan vårdnadspersons rättesnören 
blivit rådande i hemmet. Vidare far vi inte glömma att samhället varit och fortfa
rande är patriarkaliskt på ett helt annat sätt än i nutida Sverige, vilket framkommer 
här och var i svaren. 

Inspelningarna har avlyssnats och är genomgångna, men dessa 12 informanters 
svar måste jämföras med svaren från Astrid Stedjes 12 tyskättade meddelare i Misio-
nes för att det egentliga syftet med undersökningen skall kunna uppnås. Detta har 
inte låtit sig göras intill dags dato. Ytterligare koppling finns till Margareta Torn-
quists undersökningar bland tyskättlingar i Sydbrasilien (Tornquist 1997). 

Däremot har det inspelade materialet hittills utgjort underlag för en C-uppsats och 
två B-uppsatser inom nordiska språk vid Umeå universitet. Intervjuerna med föl-
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jande informanter är därför utskrivna: Arg 97:7 och 97:9 (se Rosenfors 1999), Arg 
97:6 och 97:3 (se Lundberg-Prat 1999) samt Arg 97:1 och 97:10 (se Öberg 2000). 
För persondata se informantöversikten (bilaga VI). 

På fråga 3b, angående de viktigaste egenskaperna som modern poängterat före
kommer i fem fall det övergripande svaret ordentlig, vilket kan avse såväl yttre för
hållanden (att konkret hålla ordning) som moraliskt beteende i allmänhet. De övriga 
svaren framgår av följande tabell. 

Tabell 13. Viktiga egenskaper 

Informant 
Egenskap 

AH IH HK MN EZ F 
B 

AJ E 
P 

MB AHT MF NL Summa 

Flitig X X X X X X X X X X X X 12 
Ärlig x X X X X X X X X X X 11 
Lydig X X X X X X X X X 9 
Tacksam X X X X X X X X X 9 
Förnöjsam X X X X X X X X 8 
Sparsam X X X X X X 6 
Ordentlig X X X X X 5 
Snäll X X X 3 
Ense X 1 
Renlig X 1 
Hjälpsam X 1 

Flitig är den egenskap som nämnts av alla informanterna. Under den rubriken har jag 
också fogat beteckningar som "arbetsam" och att "inte slå dank"eller "gå sysslolös. 
Det hårda arbetets lag som varit gällande under nybyggartiden hade tydligen fortsatt 
att råda. I hemmen skedde arbetsfördelning alltifrån tidiga barnaår. Flickorna fick 
hjälpa till inomhus med hemmets skötsel, pojkarna utomhus med jordbrukssysslor. 
Vissa av informanterna (t.ex. HK, EZ och AJ) betonade att de minsann också fått 
utföra manssysslor. 

Ärlighet är vidare en egenskap som nämnts av alla utom en men utan några när
mare kommentarer. Därnäst kommer lydig som satts främst av fem informanter. Det 
är naturligtvis en egenskap som varit viktig i de flerbarnsfamiljer där dessa infor
manter vuxit upp, liksom att "hålla sams" sinsemellan, vilket fått rubriken ense. Alla 
informanter (utom NL) har vuxit upp med 4-9 syskon. 

Egenskapen snäll (3 inf.) var då liksom nu ett honnörsord inom barnuppfostran, 
men detta inkluderar också "att vara korrekt" och att "uppföra sig väl". Ensamföre
komsten hjälpsam avsåg hjälpsamhet mot äldre personer. Märkligt nog betonas ren
lighet här av endast en informant. 

Viktigt har det också varit med tacksamhet (9 inf.), vilket hänger samman med att 
"känna ödmjukhet" eller att vara förnöjsam (8 inf.). Att sparsamhet varit en dygd i 
nybyggarhemmen (6 inf.) är inte förvånande, eftersom det där aldrig rått något mate-
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riellt överflöd. Tabell 13 inkluderar inte ett svar som avsåg "att ägna sig åt studier" 
(AHT f. 1936) och möjligtvis kunde ha rymts under beteckningen flitig. Här ser vi 
förlängningen av en bildningstörst som gått i arv alltifrån 1890-talets utvandrare till 
den tredje generationen (jfr Flodell 1986:169, not 30). 

Vilka av de egenskaper som informanternas mödrar betonat hade informanterna 
själva fört i arv till sina barn? Här varierar svaren alltifrån "allt" (2 inf.), "nästan alla 
mina principer: arbetsamhet, framåtanda", till "att vara hygglig och lära sig arbeta". 
Än en gång poängterades värdet av studier för det uppväxande släktet (MB, AHT). 

4.5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

De ovan refererade resultaten från 1999 års undersökning ger i jämförelse med 1988 
års vid handen att svenska språket har bevarats och t.o.m. attitydmässigt stärkt sin 
position. Av de till största delen dubbelt svenskättade 32 informanterna förstår och 
talar 20 svenska, hälften av dem utan svårighet, var och en representerande ett fa
milj enätverk. Detta utesluter naturligtvis inte att det också förekommer svenskta
lande i blandäktenskapens förlängning. Uppskattningsvis hålls svenskan fortfarande 
vid liv av ett drygt hundratal personer, varför någon omedelbar språkdöd av brist på 
talare således inte kan anses föreligga. 

Emellertid är de svenskspråkiga nätverken, omfattande släkt, vänner och grannar 
små, sårbara och reduceras ständigt i och med de äldres frånfallen. Många tillfrågade 
påtalade att de svensktalandes skara ständigt krymper, samtidigt som det gjort veder
börande mer medvetna att använda svenska så ofia tillfälle ges. Dessa personer är att 
betrakta som de nuvarande språkbärarna och blir mer och mer uppskattade, när 
svenskkunskaper börjar bli en bristvara. Språket går dock inte i arv till den ijärde 
generationen, utan de personer vi mött i denna undersökning tillhör de sista i obruten 
kontinuitet omspännande ca 100 år. En motkraft har dock uppstått i och med den 
1989 bildade "Svenska Cirkeln", vilken tillkommit på de svensktalandes eget initia
tiv och reaktiverat passiva eller glömda språkkunskaper hos åtskilliga svenskättlingar 
som vuxit upp med svenska som förstaspråk. Dess betydelse framhävs här och var i 
enkätsvaren. De månatliga sammankomsterna, där majoriteten f.ö. är kvinnor, bidrar 
socialt dessutom till svenskättlingarnas sammanhållning och att hålla kulturarv och 
traditioner levande. Därför kan denna aktivitet ses som en manifestation av och ett 
bevis på språkets gruppsammanhållande funktion i en ny domän som ersatt tidigare 
svenskspråkiga gudstjänster och syföreningsaktiviteter. 

Från majoritetssamhället sida har det också skett en positiv attitydförändring 
visavi immigrantspråken som alla är i minoritet och inte längre utgör något hot mot 
det nationella statsbyggandet. Det synliga beviset för det är den årliga immigrantfes
tivalen som äger rum i Parque de las Naciones 'Nationernas park', ett område som 
kommunen upplåtit för de olika immigrantgruppernas kulturella aktiviteter. Att söka 
sina rötter har blivit legitimt och är givetvis en nödvändig förutsättning för att etni-
citeten, vare sig den är gammal eller ny, skall kunna manifesteras. 

Hur ser språkbevarandet ut på individnivå? Enkätresultaten från 1999 visar att av 
de 32 informanterna hade 24 (75 %) vuxit upp med svenska som förstaspråk och 
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hemspråk åtminstone fram till skolåldern, men numera använder endast 15 (47 %) 
svenskan regelbundet (7 dagligen, 3 en gång i veckan, 5 en gång i månaden), varför 
ett av kriterierna för begreppet talgemenskap därmed uppfyllts (jfr avsnitt 1.3. Krite
riet för gemensamt ursprung var redan på förhand uppfyllt i och med urvalet av in-
formanter, se Fishman 1972). Till denna grupp hör alla de som förstår och talar 
svenska utan svårighet eller med någon svårighet (språkprofil ABl 1 eller näst intill). 
Vart hör de övriga som inte anser sig ha så god språkbehärskning längre och använ
der svenska ytterst sällan eller aldrig (t.ex. K8, K9, K20, se tabell 10)? Kan de räk
nas till talgemenskapen? Här måste rimligtvis inkluderas de som sökt sig till 
"Svenska Cirkeln", vilket är ett resultat av en viljeakt att reaktivera sin glömda 
svenska (t.ex. K10, Kil, Kl2). Hur ska vi sedan räkna språkbytarna med några 
rester kvar av sin barndoms svenska som de numera sällan använder (t.ex. Ml, K5, 
K14, K25, K26)? De erinrar om Nancy Dorians "semitalare" (se Dorian 1982), vilka 
trots bristande språkfärdighet ändå uppfattades och själva ansåg sig som fullvärdiga 
medlemmar av talgemenskapen, eftersom de fungerade kommunikativt och behärs
kade de sociala normerna för språkanvändningen. (För talgemenskap och diskussio
nen om dess gränser se Hyltenstam & Stroud 1991:41). I detta fall kan vi inte rela
tera till specifikt uttalade samstämmiga normer och värderingar för misionessvens-
kan (vilka dock existerat, se Flodeli 1986), utan får gå till etnicitetsfaktorerna och se 
vilken grad av samhörighet informanten kände med gruppen svenskättlingar och där 
rådande normer. Den var optimal för de fyra kvinnliga informanterna till skillnad 
från den manlige (se tabell 10) som endast "kände sig hemma" bland andra svensk
ättlingar utan någon starkare samhörighets- eller lojalitetskänsla. I detta fall skulle 
inte någon drista sig till att utesluta honom (eller andra språkbytare) ur talgemenska
pen, dubbelt svenskättad, med svenskt efternamn och med rester av sin barndoms 
svenska som han dock sällan använder. På annat sätt förhåller det sig med de yngsta 
informanterna (M5, K27) som aldrig ägt någon svensk språkkompetens men likväl är 
välkomna i den etniska gruppen som svenskättlingar. Centralt för en talgemenskap 
måste enligt min mening därför vara språket och dess funktioner i gruppsamman
hang, varför gränserna för den måste dras snävare än för etniska grupper. 

Varför har man behållit sin svenska? Tre informanter har angett att det fortfarande 
är hemspråk eller tradition (K13, K17, K24), vilket egentligen är en koppling mellan 
språk och person (oftast till föräldrar eller syskon) som utvecklats till en vana eller 
tradition i hemmet. Ytterligare tre (Kl, K4, Kl5) har uppgett skälet att svenskan är 
förstaspråk, med allt vad det innebär, något som man ej vill glömma och som blir en 
medveten viljeakt (Kl, K7, K15, K20) eller något "affektivt" som man "gillar" (K10, 
Kl 1, K20). Tre av de äldre informanterna i denna undersökning står för den kanske 
mest intressanta deklarationen att språket utgör en del av deras identitet (K2, K3, 
K4) eller bara finns där, något som också bör kopplas ihop med vissa av svaren på 
vad det innebär att vara svenskättling, t.ex. att vederbörande "känner sig så" (K2) 
eller att det är en "särskild identitet" (K24), hur denna utsaga nu skall tolkas. 

Som en identitetsdeklaration från näranog samtliga informanter måste vi också 
betrakta utsagorna att de är argentinare men svenskättlingar, i ett fall argentinska 
och svenskättling, i ett annat skandinavisk ättling, dvs. ett slags bindestrecksidentifi
kation som är vanlig i länder med stor invandring. Det är ingenting man döljer utan 
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manifesterar genom att tala svenska eller påpeka att man tidigare gjort det (18 in-
formanter). Språkbruket är alltså en identitetshandling (jfr Le Page & Tabouret-
Keller 1985). Vidare visar de sin identitet genom att hålla på seder och traditioner (3 
inf.) eller delta i aktiviteter där sådan synliggörs. Att vara svenskättling betydde för 
samtliga informanter något positivt som man är stolt över, en förutsättning för att 
etnicitet skall kunna uppstå. 

Existerar det en grupp svenskättlingar på etniska grunder? Säkert är att alla inter
vjuade känner sig hemma med andra av svensk härkomst (32 inf.), att 29 av dem 
också känner samhörighet, vilket 25 informanter utsträcker till lojalitet eller solida
ritet med gruppen svenskättlingar. Även om det finns invändningar av olika slag (se 
4.3.1) är det här fråga om en förhållandevis stor etnisk grupp, vars etnicitet är varia
bel (jfr Fishman 1989). Den manifesteras också på olika sätt: ur individperspektiv 
genom att fortsätta att tala svenska så ofta som tillfälle ges (11 inf.), att behålla seder 
och traditioner (3 inf.) jämte hemkultur (2 inf.). I yttre mening handlar det om att 
delta i svenskättlingarnas traditionella aktiviteter (6 inf.), mer preciserat som att gå i 
kyrkan (8 inf.), delta i kyrkliga aktiviteter (6 inf.) kyrkliga fester (3 inf.) och Svenska 
Cirkeln (4 inf.). Här nämns också den stora immigrantfesten (5 inf.) som engagerar 
åtskilliga av dessa informanter men också andra i en "nordisk" arbetsgemenskap som 
inte till fullo kan betraktas som etnisk. Här ser vi också religionens och kyrkans 
betydelse för etniciteten; alla utom två är lutheraner (och en av de sistnämnda har 
enligt uppgift återvänt till sin barndoms kyrka). 

Den etniskt svenska gruppen har inte sett likadan ut under det gångna seklet utan 
förändrats med generationerna. Till en början var den sluten med endogami, men 
med tiden blev blandäktenskapen vanligare och svenskättlingarna idag anses öpp
nare, mer integrerade, somliga mer uppblandade både till blodsband och seder. Likså 
hade traditionerna förändrats (5 inf.). Att vara "riktigt svensk" i Obera idag betyder: 
att kunna tala svenska (13 inf.), att ha svensk mentalitet (9 inf.), att bevara kultur, 
traditioner, seder (6 inf.) och hemkultur (4 inf.). I det sistnämnda torde också kunna 
inräknas ordentlighet (2 inf.), renlighet (2 inf.) och matlagningskonst (1 inf.). Till 
mentalitet kan vidare hänföras tystlåtenhet och tillbakadragenhet (2 inf.). Återigen 
har språkets betydelse således blivit bekräftat. 

Betraktas svenskättlingarna som en grupp av andra? Det tillstår 16 informanter, 
medan det förnekas av 14 som refererar till nutida uppblandning och integration. 
Gruppen värdesätts p.g.a. arbetsamhet (6 inf.) och kännetecknas av egen kultur, egna 
traditioner och seder (7 inf.). Vidare nämndes några etiska koncept som snarare hör 
hemma under mentalitet: pålitlighet (2 inf.), ärlighet, korrekthet, tålamod och artig
het av vardera en informant. 

Hur stämmer de hittills anförda särdragen för denna grupp svenskättlingar med de 
markörer som vanligtvis brukar tillskrivas etniska grupper (jfr avsnitt 1.4)? 

1) Det objektiva kriteriet om gemensamt ursprung (jämte historisk och genealogisk 
dimension) torde till fullo vara uppfyllt. 

2) Likaså uppfyller svenskättlingarna kravet på territorialitet. Det rör sig om en 
grupp svenskättlingar som finns i Misiones, i synnerhet i staden Oberâ med om
nejd (med historiska förgreningar tillbaka i Rio Grande do Sul, Brasilien). 
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3) Att gruppen värnar om en gemensam kultur med seder och traditioner framgår av 
resultatet från 1999 års undersökning. 

4) De flesta är lutheraner (se tabell 10). 
5) De flesta av informanterna 1999 hade vuxit upp med svenska som förstaspråk, 

vilket knappt hälften bevarat intill dags dato och fortfarande använder. Dessutom 
har namngivningen och principerna för den delvis bevarats men också undergått 
assimilation till latiniserade former, vilket framgått av redovisningen i kapitel 3. 

6) Gruppen uppvisar till största delen såväl samhörighet som lojalitet, vilket också 
gällt tidigare generationer som åstadkommit kyrka, skola och samlingsplats med 
föreningshus i Villa Svea jämte en egen begravningsplats. Att detta skulle orsaka 
chauvinism skulle betraktas som något "osvenskt", vilket i så fall snarare skulle 
hänföras till majoritetskulturen. 

9) Endogami har varit rådande under de första decennierna av 1900-talet när den 
etniska gruppen var sluten. Numera är förhållandena snarast omvända och gifter
mål mellan svenskättlingar sällsynta, men förekommer. De har inte i något fall or
sakat språkrevitalisering, såvitt jag är rätt informerad. 

10) Det subjektiva kriteriet om att viljeyttring fordras för medlemskap torde bekräf
tas av 1999 års enkätsvar, där mer än 75 % tillstått såväl samhörighet som lojalitet 
(jfr punkt 6 ovan), vilket också manifesteras på olika sätt i form av språk- och tra
ditionsbevarande samt deltagande i olika aktiviteter. 

11) Utåt framstår gruppen svenskättlingar som enig och arbetsam och den har blivit 
synliggjord i lokalmiljön i och med vad den med gemensamma ansträngningar 
åstadkommit (se punkt 6 ovan). Vissa svenskättlingar ingår också i arbetsgemen
skapen "Los Nordicos", som står för manifestationerna vid de nuvarande immi
grantfestligheterna, vilket innebär ett vidare synliggörande. 

Det råder alltså inte någon som helst tvekan om att vi har att göra med en etnisk 
grupp, eftersom den uppvisat de flesta markörer som brukar tillskrivas en sådan. Vi 
har mött en "svenskhet" med hundraåriga anor på ett avsevärt geografiskt avstånd 
från moderlandet, vilket för de flesta av misionessvenskarna och deras ättlingar 
omöjliggjort direkta kontakter annat än per brev. Dagens etnicitet är dock inte den
samma som utvandrargenerationens utan har utvecklats och påverkats under decen
niernas gång. 

Människor brukar hålla fast vid sitt språk lika starkt som vid sin religion, har en 
sociolog yttrat angående Texas-svenskarnas ackulturation (Rosenquist 1932) och så 
verkar också vara fallet med misionessvenskarna och deras ättlingar. I andra emi
grantsammanhang, främst i USA, har kyrkan haft en betydande roll som en etniskt 
samlande faktor, och så har det även varit i Misiones, så länge som församlingen 
betjänades av från Sverige utsända präster. Men tiderna förändras och religionsutöv
ningen sker inte längre på svenska och inte heller enligt svensk gudstjänsordning, en 
utveckling som språkbevararna inte bejakar (se Flodeli 1997). Idag omfattar tradi
tionsbevarandet språket och vissa seder såsom firande av julotta, Lucia och mid
sommar, arrangerat av kyrkan, folkdansaktiviteter i skolans regi samt viss hemkultur, 
till vilken vi får räkna handarbeten och vissa maträtter (köttbullar, Janssons frestelse, 
kroppkakor etc.), vilket kan te sig selektivt. Föregående generationer hade t.ex. skilt 
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sig från sin omgivning för sitt humana sätt att behandla både anställda och husdjur, 
speciellt sina mjölkkor. I enkätsvaren har också framkommit mentala skillnader i 
förhållande till "landets folk", även om de skarpa gränserna numera är utsuddade till 
följd av uppblandningen, vilket många enkätpersoner påpekat. 

Bild 9. Lucia i Olaus Petri-kyrkan, Obera o. 1970. 

Det brukar hävdas att svenskheten utomlands är en syntes av den gamla och den nya 
världen. Flera av enkätpersonerna har betonat att de som argentinare är integrerade i 
sin omgivning och att det inte innebär någon konflikt att också vara svenskättling. 
För deras emigrerande förfäder hade Sverige representerat det ärorika förflutna och 
Sydamerika en blomstrande framtid och utvecklingsmöjligheter. Så blev nu inte 
fallet, få har skördat några större materiella fördelar, men tillsammans har denna 
folkspillra trots allt åstadkommit något bestående, som inte bör förringas. 

Finns det några likheter mellan svenskheten t.ex. i Canada och Misiones? Emi
grationen skedde vid ungefär samma tidpunkt, men den kanadensiska är numerärt 
större (ca 60 000). I ett jämförande perspektiv skiljer sig dock svenskheten i Canada 
från sin motsvarighet i USA, konstaterar Rönnqvist (1999:94). Medan svensk-ameri-
kanerna utvecklade sina egna traditioner och en identitet, baserad på en dubbel kul
turell tillhörighet jämte samhörighet p.g.a. släktskap, vänskap och etniskt befryn-
dande, inte olikt misionessvenskarna, verkar svenskarna i Canada, huvudsakligen 
ensamutvandrade män, att samtidigt ha varit mer traditionellt svenska och på samma 
gång mer kanadensiska, vilket säger något om komplexiteten i identitetsbegreppet. I 
likhet med andra betonar Rönnqvist (1999:112) att etnicitet är en flexibel kostruktion 
som är beroende av interaktionen med andra, vilket innebär att dess gränser ständigt 
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måste omförhandlas. Om de svenska etnicitetsbevararna i Misiones tenderar att bli 
alltför fa, blir det kanhända "Los Nordicos" med nya förtecken som kommer att bli 
bestående i en nära framtid? Längre än till tre generationer brukar man vanligtvis 
inte räkna med etnicitet i emigrantsammanhang (Fishman 1989), vilket bekräftats i 
denna studie. 

Bild 10. Midsommarfest i Svea-parken o. 1970. Bakom majstången syns urskogs
träd. 

4.6 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel om svenskhetens nya gränser har redovisats resultat från två under
sökningar bland svenskättlingarna i Misiones som gjorts under 1990-talet. Den om
fattande enkätundersökningen från 1999, utförd i longitudinellt syfte bland 32 infor
manter, rörde språkbevarande och etnicitet att jämföras med en tidigare undersök
ning från 1988 (se Flodell 1991). Den redovisades i avsnitt 4.1 - 4.3. 

Den andra undersökningen från 1997 fokuserade svenskättlingarnas mentala kul
tur och etiska koncept och redovisades i avsnitt 4.4. Den företogs bland 12 kvinnliga 
informanter i syfte att jämföras med material hämtat från tysktalande i Misiones och 
Rio Grande do Sul i Brasilien. Metodiskt följdes i båda undersökningarna frågefor
mulär som sedan kompletterades med bandinspelade intervjuer, där t.ex. uppgivna 
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språkkunskaper kunde jämföras med faktiska. Metoderna har varit kvalitativa, efter
som t.ex. data från enkätundersökningens 32 informanter inte uppfyllde kravet på 
statistisk representativitet vare sig i fråga om kön eller ålder. Därför måste resultaten 
tolkas som tendenser. Svaren uppvisar likaså stor variation på individnivå men ger 
sammantagna ett underlag för uttalanden om den etniska gruppen. 

Ett nyckelbegrepp i ett kulturkontrastivt sammanhang är begreppet svenskhet, 
vilket diskuteras inledningsvis. I det följande avsnittet redovisas språkbevarandet på 
individnivå. Av de 32 informanterna hade 24 (75%) vuxit upp med svenska som 
förstaspråk och hemspråk fram till skolåldern, men numera använder bara 15 (47%) 
den regelbundet. Av dessa talar 7 personer svenska dagligen, de övriga mindre ofta. 
De starkaste domänerna för minoritetsspråket är hem, släkt och vänkrets med en 
nytillkommen sådan: Svenska Cirkeln, där det ges tillfälle att reaktivera en svenska 
som håller på att falla i glömska. 

Identitetsmässigt förklarar sig dessa informanter som argentinare men svenskätt
lingar, där svenska språket för åtminstone tre informanter är en del av deras identitet. 
Denna s.k. bindestrecksidentifikation manifesterar 18 informanter genom att tala 
svenska eller påpeka att de tidigare gjort det. Vissa informanter betonade kyrkans 
betydelse. Likaså betraktades den svenska härkomsten som positiv av samtliga in-
formanter, en grundförutsättning för att etnicitet skall kunna uppstå. 

På frågan om det existerar en grupp svenskättlingar på etniska grunder måste sva
ret bli jakande. Alla informanter förklarade att de kände sig hemma med andra av 
svensk härkomst, nästan alla att de också kände samhörighet och 25 informanter 
utsträckte det också till lojalitet och solidaritet med gruppen svenskättlingar. I de 
svaren ligger alltså en gradskillnad, eftersom etnicitet är ett variabelt begrepp. Den 
etniska gruppen ansågs också ha förändrat sig med generationerna. Att vara "riktigt 
svensk" i Obera på 1990-talet implicerade att kunna tala svenska, att ha svensk 
mentalitet, att hålla på kultur, traditioner och seder, liksom att bevara hemkulturen, 
enligt vissa enkätsvar. 

Hälften av informanterna tillstod att svenskättlingarna betraktas som en grupp av 
utomstående, medan de övriga framhävde nutida uppblandning och integration så
som att ha svenskt efternamn men andra seder. Skillnaderna mellan svenskättlingar 
och landets folk ansågs inte vara så stora nuförtiden, tidigare hade de varit större. 
Mest rörde de mentaliteten. Några större skillnader gentemot de andra immigrant
grupperna existerade inte heller. Närmast svenskättlingarna ansågs tyskättlingarna 
stå. 

Eftersom en ny gruppbildning Los Nordicos uppstått 1989 i och med de årliga 
immigrantfestligheterna intervjuades några informanter speciellt därom. Här uppgavs 
att syftet med gruppens aktiviteter var traditionsbevarandet, där de svenskspråkiga 
var viktiga nyckelpersoner. I så måtto kan gruppen kallas etnisk, men den påminner 
snarare om en arbetsgemenskap eller en föreningsbildning som även lockar medar
betare av annat ursprung än nordiskt. Vissa informanter ville t.o.m. göra skillnad 
mellan dessa immigrantfestligheter och kyrkans eller skolans fester i Villa Svea, 
vilket kanhända kan förklaras etniskt. 
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Den sista bandinspelade frågan rörde informantens kännedom om familjens 
svenska bakgrundshistoria. Den visade sig i de flesta fall vara knapphändig, medan 
andra visade sig ha förvånansvärt god kunskap, vilket framgår av en del textutdrag. 

Vissa av enkätsvaren ovan har berört mentalitet, karaktärsegenskaper och etiska 
koncept och överlappar 1997 års undersökning, där även skillnaden gentemot landets 
folk och andra immigrantgrupper berördes (det var en förstudie till enkätundersök
ningen ovan). Rasblandningen speciellt med "negrer" ansågs negativt och störst var 
avståndet till paraguajarna. De viktigaste egenskaperna som betonats under infor-
manternas uppväxt var följande i f allande skala: flit, ärlighet, lydighet, tacksamhet, 
förnöjsamhet, sparsamhet, ordentlighet (belagt hos fler än 5 informanter), de övriga 
avsåg att vara snäll, ense, renlig och hjälpsam. 

I det sista avsnittet diskuteras ovanstående resultat och länkas till inledningska
pitlets genomgång av etnicitet och identitet samt de etniska markörerna och kriteri
erna för dem. Vidare dryftas gränsdragningarna för en etnisk grupp respektive en 
talgemenskap som i det senare fallet måste bli snävare. Avslutningsvis görs några ut
blickar till svenskheten i USA och Canada. 

De svensktalande som vi mött är alla tvåspråkiga i varierande utsträckning. Jag 
har inte funnit anledning att betvivla deras kunskaper i majoritetsspråket spanska 
utan nöjt mig med att förhöra mig om det hotade minoritetsspråket svenska. Misio-
nessvenskan befinner sig i samma situation som många invandrarspråk i dagens 
Sverige. Frågan är om de kommer att förmedlas till tre generationer och i så fall 
under vilka omständigheter? 

En annan inomspråklig parallell till de ovan beskrivna tvåspråkigheten bör finnas 
i bidialektismen hos talare av en från standardspråket starkt avvikande dialekt. I 
kapitel 11 kommerjag att jämföra tvåspråkighet och bidialektism genom att inven
tera likheter och olikheter och samtidigt beröra övriga etnicitetsfaktorer. Men först 
skall vi i denna monografis andra del (kap. 5-10) närmare studera dialektförhållan
dena i ett gränsområde i Västerbottens inland. 
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DEL II 

5. "DET LILLA SPRÅKET" SOM GRÄNSMARKÖR. EN DIALEKTUNDERSÖK-
NING I BJURHOLM, VÄSTERBOTTEN 

5.1 PROJEKTET DIALEKTER I FÖRÄNDRING OCH KULTURGRÄNS NORR 

Såväl för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Kulturgräns norr som för den 
följande dialektundersökningen inom projektet Dialekter i förändring, finansierat av 
Humanistiska fakulteten, är basbegreppet gräns. Här granskas dels kulturgränser som 
delar upp det geografiska rummet i sega, djupt förankrade strukturer, dels innova
tionskrafter som svept fram över detta rum och på sina håll förmått utradera en kul
turgräns men lämnat en annan opåverkad. Aktörerna i denna gränsdragning utgörs av 
människorna själva. 

I kulturbegreppet intar språket en central plats. Även här är det befogat att tala om 
gränser, t. ex. för ett visst språks eller en viss språkarts gångbarhet. I ett nordiskt 
perspektiv, t. ex. mellan svenska och norska är det fråga om kontinuerliga över
gångar, där politiska gränsdragningar åstadkommit förekomsten av två språk. Inom-
språkligt existerar likaså ett kontinuum av språkarter mellan polerna riksspråk och 
genuin dialekt utan några skarpa gränser. 

Det har fallit sig naturligt att fokusera dialektgränserna för att utröna i vilken 
utsträckning de fortfarande upprätthålls eller har blivit föremål för utjämning. Sedan 
gäller det att finna språkliga korrelat till dessa gränser, dvs. att klarlägga vilka språk
drag som används som gränsmarkörer. En dialektgräns är vidare avhängig ett dia
lektbevarande i en någorlunda genuin form och att det föreligger en lokal, dialektal 
norm, t.ex. inom ett byanätverk eller en kommun i motsats till angränsande byar eller 
områden. 

Den genuina dialekten har ett begränsat användningsområde, eftersom all mänsk
lig kommunikation syftar till ömsesidig förståelse. En följdfråga blir därför om det 
existerar premisser för dialektens fortbestånd och hur de språkliga anpassningsmeka
nismerna i form av dialektutjämning gestaltar sig på individnivå i och utanför lo
kalsamhället. 

Föreliggande tentativa undersökning, som jag förlagt till Bjurholm i Västerbottens 
län, består av enkät- och testfrågor samt inspelat autentiskt tal och syftar till att klar
lägga dialektförhållandena och generera hypoteser som förhoppningsvis också skall 
kunna appliceras på andra dialektområden. Eftersom jag utgått från individnivå i ett 
etnolingvistiskt perspektiv låter jag inledningsvis en av informanterna komma till 
tals: 

EJ, man, född 1927, Balsjö, Bjurholm: 
- Vi prata (obs kortstavigt) bjurholmsmål. Alla pratar dialekt i byn. 
- Dialekt är det riktiga språket, det andra är lärt. 
- Betoningen och det där framfusiga /skiljer/ "gapeörträska". 
- Far du sen åt Vindeln-Burträsk, då är e som du sku ha vari i ett a'rab'land. 
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- Vi far dra oss åt Umehållet Tavelsiö innan vi märker att de ha blivi yyre å fy re. (jfr 
vöre respektive före i Bjurholm) 

- Fredrika - det hörs på betoningen/tonfallet. 
- Miösiöbv - he ä likt. 
-1 Trehörningsiö är det annat mål. 
- När byskolan fanns här... då hadd man ju int nån kontakt med samhällets (= Bjur-

holms) barn, så att då hadde vi vårt lilla språk. Men när skolan centraliserades /till 
Bjurholm skedde förändringar/. Skolan å barnen de ha väl sudda ut de dialektala. 

Av ovanstående uttalande att döma är dialekten, bjurholmsmålet, informantens mo
dersmål, men riksspråket är inlärt. Alla byns invånare omfattas av denna dialekt. 
Vidare har han en klar uppfattning om dialektgränserna. Men han hävdar också att 
dialekten utjämnats hos det uppväxande släktet i och med avvecklingen av bysko
lorna. 

5.2 VARFÖR BJURHOLM? 

På Wesséns klassiska översiktskarta över de svenska dialektgrupperna framstår de 
norrländska målen som sammanhängande på en yta omfattande ca två tredjedelar av 
Sverige. Där står de egentliga målområdena att finna i kustbygden från norra Häl
singland upp t.o.m. Kalix (Wessén 1960:14; 38). Om vi i stället väljer Dahlstedts 
översiktskarta (Dahlstedt & Ågren 1980:230), ser vi att det mellan- och nordnorr
ländska målområdet i sig rymmer en rad avgränsade målområden, vars avgränsningar 
givetvis är diskutabla. Jag har valt att skärskåda ett sådant, nämligen gränszonsområ
det ångermanländska-västerbottniska mål och gjort ett nedslag i Bjurholms kommun, 
i den övre delen av den medeltida storsocknen Nordmaling (f.ö. utbruten ur Grund
sunda i slutet av medeltiden). Enligt min egen erfarenhet som deltagande observatör 
med viss kännedom om och kunskap i regionens dialekt kan jag konstatera att i detta 
område, beläget 30-60 km från kusten, utgör dialekten fortfarande ett levande inslag 
i det dagliga livet, medan kustbandet förmodligen utmärks av en större grad av dia
lektutjämning. 

Bjurholm blev egen socken först 1815 och bygden är relativt sent koloniserad. 
Centralorten blev dock anlagd omkring 1750 och dess förste nybyggare var av finsk 
härkomst (Lundkvist 1990). Därför är det på Htilphers karta från 1780 över norra 
Ångermanland också tämligen glest med noteringar. Där finns emellertid 
Ånger(man)balen, Bjurholmsbygdens riktmärke, utsatt, liksom råmärket Vitberget, 
gräns mot såväl Lappmarken som Västerbottens landskap, jämte några sjöar som 
redan under 1600-talet haft finnbosättningar, t.ex. Armsjöarna och Vånsjö (vid nuva
rande Brattsbacka). Ordentligt utmärkta är vidare älvarna "Öre ån" respektive 
"Lögde ån" och den mellanliggande "Leån" (dvs. Leduån) med Olofsfors, då nyligen 
anlagd bruksort nära dess mynning samt givetvis kyrkplatsen Nordmaling (tidigare 
Vallen). Vattendragens betydelse ur kolonisationssynpunkt torde vara välbekant. Be
byggelse och kolonisering har under seklernas lopp utgått från kustlandet och följt 
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vattenvägarna mot inlandet, varför inlandsmålen ofta anses vara avläggare till kust
målen. 

Av en sentida sockenkarta framgår att Bjurholm haft grannsocknarna Örträsk 
(egen socken från 1887) och Fredrika (utbrutet som kapellag ur Åsele storsocken 
1795) i nordväst och Degerfors (från 1799) i nordost samt Trehörningsjö (annexför
samling till Gideå från år 1872) i sydväst. På tre sidor omgärdas således nuvarande 
Bjurholms kommun, Sveriges minsta (2924 invånare 1992; därav centralorten 1066 
invånare, enligt NU), av Nordmalings medeltida sockengräns med det s.k. Lapp
marksrået i väster. Frågan blir då om denna sockengräns är målavskiljande än i dag? 
Ett huvudsyfte är alltså att påvisa språklig evidens för denna förmodade "sega" 
struktur. 

5.3 DIALEKTSPLITTRING OCH DIALEKTUTJÄMNING. DIVERGENS OCH KONVERGENS 

Det är måhända en truism att understryka att det är dialekterna som är den naturliga 
förlängningen av vårt formrika fornspråk. Detta torde ha varit tämligen enhetligt 
fram till 1000-talet, även om vikingatiden inneburit stora omvälvningar. Men föränd
ringar i formsystemet hade som bekant börjat redan under urnordisk tid (med syn-
kope och omljud) för att senare under 1300-talet ytterligare resultera i bl.a. vokal
förlängning och vokalbalans med olika utveckling i olika landsändar, med en ge
nomgripande dialektsplittring som följd. Vokalbalansen är en arkaism som utmärker 
målen från Övre Dalarna i söder t.o.m. Kalix i norr och ett av de mest karaktäristiska 
dragen i de norrländska dialekterna. 

Att riksspråket (eller det neutrala standardspråket) är en konstruktion som vilar på 
talspråklig, väsentligen centralsvensk grund förtjänar också att påpekas. Dess påver
kan på dialekterna, speciellt i våra dagar, bör inte heller förringas. I själva verket är 
det fråga om en växelverkan mellan tal och skrift i nusvenskan, eller vår moderna 
nysvenska (jfr Widmark 1987, Thelander 1991). Inte heller dialekterna har undgått 
att påverkas. Så länge som de är starkt avvikande från högspråksvarieteten och bru
kas i skilda domäner som ett slags tvåspråkighet (bidialektism, jfr Dahlstedt 1978) 
anses de emellertid inte vara hotade av högspråksvarieteten (Thelander 1996). 

Vår tid brukar kännetecknas av motsatsen till dialektsplittring, nämligen dialekt
utjämning av tämligen komplicerad natur. På samhällsnivå är den bl.a. avhängig 
förändringsprocesser och yttre faktorer som kommunikationstäthet i talgemenska
perna, dialektens språkliga status och prestige samt sociala attityder till densamma. 
På individnivå handlar det om anpassningsmekanismer i samtalssituationen, om s.k. 
ackommodation till en icke-dialekttalande samtalspartner, benämnd konvergens, 
vilken tillika är ett tecken på solidaritet (jfr Romaine 1994:78). Omvänt kan det 
bland medvetna dialekttalande också finnas en vilja att avvika, att distansera sig och 
använda dialekten som en identitets- och gränsmarkör. Då är det fråga om divergens. 
Det förra fallet torde vara mer frekvent, men här finns också könsskillnader: kvinnor 
anses tillämpa konvergerande strategier, män divergerande (se t.ex. Ivars 1996). 

Vidare kännetecknas vår tid av ökad mobilitet. Människor rör sig i allt vidare 
kretsar, såväl geografiskt som socialt, vilket medför ökad språklig anpassning och 
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gränsöverskridande. Hur sker då den språkliga anpassningen? Somliga bidialektala 
personer växlar medvetet mellan riksspråk och dialekt alltefter person, situation och 
ämne. Andra väljer strategin att slipa av de mest avvikande dialektdragen genom att 
ersätta dem med mer standardspråkliga varianter, men detta kan ju endast avse med
vetna språkdrag. Varje kommunicerande individ strävar naturligtvis efter att bli 
förstådd, därav anpassningsmekanismerna. På så sätt uppstår en kompromisskod av 
utjämnad dialekt, där något av särprägeln gått förlorad. Det språkartskontinuum 
mellan polerna Neutralt riksspråk (NR), via Regionalt riksspråk (RR), Utjämnad 
dialekt (UD) och Genuin dialekt (GD) som Dahlstedt (1978) skisserat ser olika ut för 
olika dialektområden. De genuina norrländska dialekter som starkast avviker från 
riksspråket är t.ex. överkalixmålet och pitemålet, inte minst p.g.a. diftongeringen. De 
uppfattas givetvis som svårförståeliga av utomstående. Härvidlag torde bjurholms-
målet inte vara fullt så avvikande men ändå inte helt begripligt för t.ex. en icke
norrlänning. Jag förväntar mig att finna representanter för båda strategierna i mina 
undersökningar, dvs. både talare som växlar mellan genuin dialekt och riksspråk 
(möjligen också i hyperkorrekt form, s.k. boksvenska jfr Dahlstedt 1978) och de som 
kodblandar, dvs. anpassar och utjämnar sin dialekt. 

I uttalandet ovan (avsnitt 5.1) antyddes att dialektbruket förändras med generatio
nerna. Lika väl som språk aldrig är statiska, eftersom de är sociala till sin natur (jfr 
Milroy 1992), undgår inte heller dialekterna att förändras. Såväl språk som dialekter 
kan utsättas för språkinterna förändringar, vilka kan gälla uttal och morfologi (jfr 
Labov 1994). Mest utsatt är givetvis ordförrådet i en föränderlig omgivning. 

5.4 NORRA ÅNGERMANLAND SOM GRÄNSZON 

Norra Ångermanland, närmare bestämt området mellan Skuleskogen i söder och 
gränsskogen Malingen i norr, har av arkeologer betraktats som en kulturgränszon 
mellan mellannorrländskt och bottniskt av synnerligen gammalt datum. Det är fråga 
om en gräns mellan agrar kultur och fångstkultur från år 2000 f.Kr. och mellan 
gammalsvenskt och nordligt från tidig medeltid (jfr Baudou 1994:26; Westerdahl 
1990; 1994:309). Här finner vi t.ex. rester av de nordligaste stenkyrkorna (Kyrkes-
viken, Grundsunda) och de sydligaste kyrkstäderna (Nordmaling, Bjurholm, Grund
sunda, Arnäs, Gideå, Själevad, Anundsjö, Sidensjö samt Nätra), en nordlig fäbod-
gräns samt de nordligaste utposterna för sydligare stadsbors fjärrfiske. Skogsområ
dena i sig har inte utgjort kulturgränser, eftersom segelbart hav funnits inom räckhåll 
sommartid och stabila vinterförhållanden medgivit kommunikation i inlandet vinter
tid. I området norr om Ådalen har dessutom skogs- och fjällsamer uppehållit sig. Det 
anses att det s.k. sörköreriet har en av sina förutsättningar just i denna kulturgräns 
mellan samiskt och agrarsvenskt. Westerdahl (1990:146) anser sig alltså här kunna 
se "en klar kommunikationsmässig gräns" vid kusten men f.ö. ett kulturellt gränsom
råde, ett gränsbälte med glidande övergångar språkligt sett (jfr Dahlstedt 1984). 
Emellertid anses denna kulturgräns vara stadd i sönderfall sedan ett par sekler till
baka. I modern tid utgör norra Ångermanland ett övergångsområde som betraktats 
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som mer innovativt än det nordligare målområdet som haft mer konservativ prägel 
(Westerdahl 1990). 

Existerar det någon språklig evidens som kan bekräfta denna gränszon? Vi far gå 
till ortnamnsmaterialet. Här finns de nordligaste inslagen av de västnordiska vin-
namnen i Hämra (Sidensjö sn), Hjälta och Tävra (Arnäs sn), en del /?em-namn, t.ex. 
Bergom, Gladom och Norum samt en rad sta-namn, det nordligaste Godmersta i 
Grundsunda socken (jfr Bucht 1972). Men i detta område blandas också dessa syd
liga ortnamnstyper med nordliga former under tidig medeltid, t.ex. med mark-nam
nen (mark 'skogsnybygge')- Det sydligaste belägget för en sådan bebyggelse är 
Stybbersmarh (Arnäs sn) till skillnad från sekundära bildningar som Kasamark och 
Godmark, avseende utbyar till exv. Kasa och Godmersta. 

Denna av arkeologerna påtalade tidiga kulturgräns mellan mellannorrländskt och 
bottniskt behöver inte ha uteslutit förekomsten av en kulturell samhörighet mellan 
folkgrupper med samma, eller nästan samma nordiska språk i Ångermanland och ett 
stycke upp längs Västerbottenskusten. För det finns onomastisk evidens när det 
gäller de med stor sannolikhet förhistoriska naturnamnen, t.ex. önamnet Hiske (nu
mera stadsdel i Umeå) och de tre ortnamnen på -ånger, däribland Lövånger (90 km 
norr om Umeå, se Edlund 1997:50ff.). Men grunden för detta kustnära, bottniska 
kulturområde är dess flerkulturella och flerspråkiga karaktär, där kontakter mellan 
svenskt, samiskt och finskt ägt rum sedan gammalt. Vi kan anföra exemplet Umeå 
(av sannolikt nordiskt ursprung, bildat av ljudverbet urna 'gny', 'tjuta' etc. refere
rande till de mäktiga forsarna), det samiska Kåddis (1324 de Caadis) 'strand' 20 km 
uppströms Umeälven och det finska Rosvik norr om Piteå (1539 de Rodzuigh), där 
förleden förmodligen är ruotsi 'svensk'. 

Vidare har K.-H. Dahlstedt (1984) undersökt detta område och konstaterat ett väl 
samlat gränsknippe av isoglosser (språkliga gränslinjer) mellan Nolaskogs-området 
och Nordmaling-Bjurholmsområdet som inte rimligtvis har att göra med den relativt 
unga länsgränsen från 1810. Att i detalj gå in på dem här låter sig inte göras utan det 
far anstå till annat tillfälle. Det bör dock betonas att i vissa fall verkar t.o.m. gränsen 
"nolaskogs-sönnaskogs" vara upphävd, t.ex. i fråga om ett äldre initiait hv som fatt 
formen gv Nolaskogs och som fatt spridning längre söderut ända mot Ångermanäl
ven (jfr Edlund 1995:17). Det är alltså inte fråga om någon skarp kulturgräns. Den 
har dessutom sett olika ut under historiens gång och förtjänar därför bättre benäm
ningen kulturgränszon. Mot den gränsar Bjurholm i sydväst och frågan blir hur på
taglig denna dialektgräns är i våra dagar? 

Jag kommer i det följande att utgå från centralorten Bjurholm och dess närmaste 
omgivning och begränsa utblickarna i första hand till nordväst och norr, dvs. mot 
Lapplands och Västerbottens landskapsgränser för att, i ett senare skede, använda 
mig av mätpunkter söderut (mot egentliga Ångermanland). Men vi kan låta en infor
mant från en av Bjurholms sydligare byar uttala sig om sockengränsen och dialekt
skillnader bortom länsgränsen: 
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RN, man, född 1930, Nässund, Mjösjöby, Bjurholm: 
- En sockengräns (mot Nordmaling) har en viss betydelse, varför vet ja inte. 
- När det gäller den här byn är det ju sockengränsen som ha spökat. 
- (I Trehörningsjö) la man märke till att vi pratade olika. 

5.5 SPRÅK OCH KULTUR 

5.5.1 Dialekt, dialektgränser och dialektförändringar 

Såsom tidigare påpekats har jag via enkätfrågor (bilaga VII, nr 26 och 27) och 
bandinspelade intervjuer (jfr kap. 9) låtit ett antal informanter uttala sig om sin dia
lekt, om dialektskillnader och dialektgränser samt om förändringar i bruket av dia
lekt. Vi låter fler informanter avge vittnesbörd: 

SS, man, född 1949, Bjurholm: 
- I Örträsk är det annan dialekt, i Fredrika likaså och mot Vännäs är det annan dia

lekt. 
- Stennäs och Bredträsk har annan dialekt (byar någon mil från länsgränsen i syd

väst). 
- Mot Nordmaling är det ingen stor skillnad. 
- Mot Skivsiö (by i nuvarande Vindelns kommun) är det ingen skillnad. 
-1 Näsland och Storarmsjö talas riktig dialekt. 
- Dialekten håller på att tunnas ut, det är en generationsfråga. 
- Gamla dialektord försvinner för att samhället förändras. 
- Stor inflyttning till Bjurholm (centralorten). 

TO, man, född 1942, Storarmsjö, Bjurholm: 
- Men däremot när he kömme de här "walkie-talkie" här man börj å hadd, då försökt 

allihop å "prata fint"... försökt å ha lite mer vårdat språk. 

MO, kvinna, född 1946, Storarmsjö, Bjurholm: 
- Ja tror ju att dämm ha prata mer "grovbondska" förr än va vi gör nu. 

BH, man, född 1962, Näsmark, Bjurholm: 
- Dänn oLa ja tro att dämm föLj ve ä'Lva - kömm du nu på Mjösjöby... hä ha ve 

LögdeäLven å göra, Fredrika å... Du tyck ju Åsele å Vilhelmina dämm sett ju 
ihop. 

- He ä samma språk ut etter ån (= Öreälven). 
- He ä nalta breare språk öppi Örträsk... män senn då ömm du fer härifrån å bortåt 

Bastuträsk (by i Bjurholms kommun nära gränsen mot Vindeln) så tyck ja ju hä ä 
samma språk. 

- (Dialektn) men den spä'es ju ut, hä våL ju minner å minner. Vi använn'en ju te 
normalspråk... hä kömm pojka dell å ärv. 
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IN, kvinna, född 1933 och AN, man, född 1929, Skivsjö, Vindelns kommun: 
- Ja säj att bjurholmarna dom bre ut'e å här drar dom ihop dom. AN: Ve bräj ut'e 

Figur 3. Karta över Bjurholms kommun. 
Orter: 1.Stennäs, 2.Bredträsk, 3.Mjösjöby, 4.Karlsbäck, 5.Balsjö, 6.BJURHOLM, 
7.Agnäs, 8.Näsmark, 9.Näsland, 10.Öreström, 1 l.Storarmsjö, 12.Bastuträsk, 13. 
Lillarmsjö, 14. Vitvattnet. 

Enligt dessa uttalanden utgör alltså dialekten ett levande inslag i bygden, vilket jag 
också anser mig kunna konstatera efter tjugo år som deltagande observatör. Men den 
är också utsatt för förändringar. Vidare är uttalandena beträffande dialektskillna
derna tämligen enstämmiga. Det råder tydligen klara uppfattningar hos lokalbefolk
ningen om dialektgränserna men mera sällan vari de består. 

Med dialekt avser jag den genuina varieteten eller språkarten i Dahlstedts språk-
artskontinuum (GD, jfr ovan avsnitt 5.3) med lokal spridning, "det lilla språket" som 
vi sett och som kan te sig tämligen obegripligt för utomstående. Det är en språkart 
som utmärks av dialektalt ordförråd med egen morfologi och fonologi samt speciella 
syntaktiska konstruktioner. Skillnaden gentemot nästa språkart, utjämnad dialekt 

minner. 
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(UD), skulle innebära att de ord som för talaren är medvetet dialektala byts ut mot 
regionala eller riksspråkliga, liksom böjningsformerna. Uttalet torde vara fast rotat, 
åtminstone hos vuxna. Dialektord med vidare spridning inom det norrländska språk
landskapet borde vara mer resistenta mot utjämning. 

I språkanpassningen mot en mer riksspråklig kod ingår också en många gånger 
subtil kodväxling, oftast enligt person, situation och ämne, innehållande såväl dia
lektala som riksspråkliga drag i växling. Här är det endast frekvensen som avgör hur 
talprovet skall klassificeras. Jag tror mig våga påstå att genuina dialektmiljöer är 
levande litet varstans i Västerbotten eller har så varit intill nyligen, men att de dia
lektala nätverken är synnerligen utsatta och sårbara, speciellt i avfolkningsbygder. 
När det gäller dialektbevarande är identitets- och attitydfrågorna av centralt intresse. 

Ovanstående uttalanden ger vidare sken av att det föreligger mer eller mindre 
klara dialektgränser. Ur kommunikationssynpunkt avspeglar de ytterst ett "vi -
dom"-perspektiv med orientering mot skilda centralorter (jfr Levander 1909), vilket 
håller på att slätas ut p.g.a. modern mobilitet, främst bilismen. I dag åker bjurholms-
borna till Umeå för större inköp, medan man förr begav sig till Nordmaling (tidigare 
lastageplats) med häst och vagn. Med förändrade och vidgade kommunikationssitua
tioner för de dialekttalande följer också språklig anpassning i syfte att bli förstådda. 

Att människor drar upp geografiska och sociala gränser mellan byar bekräftas av 
ortsboöknamnen. Bjurholmsborna benämns av andra bjurholmsvipen eller stryp-
holmare, folket i Öredalen öredassara (men enligt nutida talesätt också Backbalara, 
av bybor söder om Balberget), Öreströmsborna gråblusa eller mösseka, Karlsbäcks-
borna fåra i Kallsbäck att jämföras med Mjösjökalva, Örträskborna Gapaörträska 
som vi tidigare sett, Fredrikaborna Småluswiskara och Nordmalingsborna Nordma-
lingstj är etrattar eller Plutmalinga (jfr Edlund 1984). 

Liksom språk förändras över tid är också dialekter föränderliga, t.ex. under en 
mansålder, även om dialekten varit förstaspråk, är fast förankrad hos individen och 
utgör en del av dennes identitet. Samhället förändras och vissa dialektord faller ur 
bruk, kanske främst för att de inte behövs i dagligt tal. Dialekten ("grovbondskan" jfr 
ovan) tunnas ut eller späds ut från generation till generation. 

Informanterna anser vidare att centraliseringen av skolväsendet och nedlägg
ningen av byskolorna också inneburit något av ett hot mot dialekten för det uppväx
ande släktet. Frågan blir då om det existerar några motkrafter, eftersom centralise
ringstendenser också kan medföra reaktioner och åstadkomma revitalisering, t. ex. 
bland etniska grupper i exil (jfr Flodell 1991; 1997). Vissa av enkätsvaren (se kap. 7) 
ger vid handen att dialekterna motarbetades på 50- och 60-talet men i dag verkar ha 
ett uppsving hos lokalbefolkningen. 

I Bjurholm finns ett starkt hembygdsintresse vilket manifesteras genom årligen 
återkommande hembygdsdagar och också resulterat i att byarnas historia dokumente
rats. Här spelas också bygdeteater på dialekt, t.ex. av Näslandsamatörerna. 
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5.5.2 Lokal kultur och livsstil 

I Bjurholm möter vi ett småskaligt, föga industrialiserat men fortfarande vitalt lokal
samhälle, som präglas av överlevnadsanda trots att invånarantalet halverats sedan 
1940-talet. I byarna existerar sammanhållning och hembygdsrörelsen är stark. Det 
råder en lokal kultur som på individ- och gruppnivå motsvaras av en lokal identitet 
som bygger på samhörighet och kontinuitet. I denna lokala kultur ingår också en 
rural livsstil som för de arbetsföra kombineras med betalt arbete på centralorten eller 
annan ort med de språkliga konsekvenser som mobiliteten medför. Denna lokala 
kultur står i sin tur i ett hierarkiskt förhållande till regional och nationell kultur och i 
motsatsförhållande till det urbana storstadssamhällets med sin dominanskultur och 
sin splittrade närmiljö, där människor kanhända inte på samma sätt har en geogra
fiskt grundad kulturell anknytning (jfr figur 4 nedan). En bra parallell till Dahlstedts 
språkartskontinuum återfinns i den kulturmodell (tankemodell) som etnologen Ulla 
Brück (1984:72) skisserat för lokalsamhället och som framgår av figur 4. 

Figur 4. Kulturell hierarki i lokalsamhälle-storstadssamhälle. 

Nation dl kultur Dominanskultur 

Regional kultur 1 
i 

Lokal Jultur 
1 

Splittrad och fragmentarisk närmiljö 

Lokalsamhälle Storstadssamhälle (industrisamhälle) 

Källa: Brück 1984:72. 

Den vänstra kolumnen avser landsbygden, där vi finner att de olika kulturnivåerna 
väl korresponderar med Dahlstedts fyra språkarter, dvs. nationell kultur med Neutralt 
riksspråk (NR), regional kultur med Regionalt riksspråk (RR) och lokal kultur med 
Utjämnad och Genuin dialekt (UD respektive GD). Den högra kolumnen avser urba
niserade kulturmiljöer. 

Stad och landsbygd har också olika livsstilar och livsmönster. Här anser jag att 
Inge Lise Pedersens (1994) skisserade "Life modes" passar väl in, inte bara på 
danska utan också på svenska förhållanden, eftersom den tidigare strikta socioeko-
nomiska klassindelningen tenderar att vara överspelad. Pedersen skiljer mellan tre 
livsstilar: a) den rurala, b) den urbana och c) den sammansatta. Den rurala livsstilen 
representeras av familjejordbrukaren. Här existerar ingen strikt uppdelning mellan 
arbete och fritid och familjesammanhållningen utgör basen för kontinuiteten. Man 
orienterar sig mot närmsta samhälle eller stad och deltar i lokala aktiviteter. Likaså är 
vänkretsen lokal. Ideologin präglas av frihet och oberoende men också av hårt ar
bete, uthållighet och ansvar, samtidigt som man är villig att försaka. En naturlig 
samarbetsvilja finns. Sina skulder betalar man och försöker vara självförsörjande. 
Jag har funnit många exempel på denna livsstil i Bjurholmsbygden, speciellt bland 
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de äldre informanterna, men den består också hos det fatal unga som driver familje
jordbruken vidare. 

Den urbana livsstilen är knuten till industriproduktionen och kan delas upp dels i 
en arbetarlivsstil, dels i en karriärlivsstil som vi finner i det privata näringslivet. För 
industriarbetaren råder en strikt uppdelning i arbete och fritid; det är den senare som 
ger livet mening. Det dagliga livet är uppdelat i arenor med rollväxling. Solidaritet 
med arbetskamrater (kontra chefer) ingår som en viktig ingrediens. För karriäristen 
däremot råder ingen skarp uppdelning arbete-fritid; han går upp i arbetet men känner 
sig ändå fri. Familjeliv och fritid ordnas så att det gagnar karriären. Ideologin präglas 
av engagemang, strävsamhet och personlig framåtanda. Några renodlade exempel på 
industriarbetarlivsstil har jag inte påträffat i Bjurholmsbygden, eftersom den är föga 
industrialiserad. Däremot torde det finnas en och annan karriärlivsstil inom den 
småskaliga fria företagsamheten. 

Den sammansatta livsstilen slutligen omfattar personer som kombinerar betalt ar
bete med rural livsstil. Sådana anställda står högt i kurs hos arbetsgivarna, eftersom 
de är trygga, stabila och främjar produktionen; de sägs sällan vara sjuka, de klagar 
sällan över arbetsbördor och är inte särskilt intresserade av fackliga frågor. I denna 
kategori finner vi förmodligen den moderne "bonden" i norrländsk tappning med en 
småbrukartillvaro i ryggen. I Bjurholmsområdet finns många exempel på denna 
livsstil, också bland mina informanter. 
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6. DIALEKTUNDERSÖKNINGEN 

6.1. SYFTE 

Av de uttalanden som vi tagit del av i föregående avsnitt har vi konstaterat att som 
kulturyttring är dialekten ett levande inslag i Bjurholmsbygden. Men den används 
sannolikt inte genomgående i alla sammanhang. Under mina provundersökningar har 
jag haft följande frågeställningar som utgångspunkt: 

1 ) Hur ser användningen ut av dialekt respektive riksspråk? Existerar det en funk
tionell fördelning, ett diglossiförhållande eller går utveckligen mot en utjämnad 
eller regional dialektvarietet? 

2) Hur pass enhetlig är bjurholmsdialekten? Föreligger det en lokal norm? Existe
rar det dialekttalande lokala nätverk som grund? Hur ser de ut och hur fungerar 
de? 

3) Eftersom ett etnolingvistiskt synsätt utgår från den enskilde individen har jag 
frågat mig hur dialektkunskapen och språkmedvetandet ser ut på individnivå? 
Finns det generationsmönster t. ex. i fråga om dialektkunskap på lexikal nivå 
och varierar uppfattningarna om vad som är dialekt respektive riksspråk? 

4) Vilka uppfattningar har man i dag på individnivå om dialektskillnader och -
gränser? Stämmer de med tidigare, av exv. K.-H. Dahlstedt dokumenterade 
förhållanden? Upprätthålls dialektgränserna med språkliga medel eller går ut
vecklingen mot en utjämnad eller regional dialektvarietet, där de ursprungliga 
gränserna blir alltmer otydliga? 

5) Hur ser de språkliga korrelaten ut för bjurholmsmålets gränser, i första hand 
mot f.d. grannsocknen Örträsk i södra Lappland och mot Degerforsmålet i 
norr? 

Inför provundersökningarna har jag avlyssnat en rad äldre inspelningar från DAUM. 
Därefter har jag, främst p.g.a. lokalkännedom, valt två nedslagspunkter längs Öreäl
ven uppströms centralorten, dels i en by med ca 15 gårdar, belägen någon mil ovan
för Bjurholm vid Öreälvens sydsida, dels i en annan by ytterligare en mil längre upp 
längs älven, strax hitom Lappmarksrået. Här har jag eftersträvat att enligt Milroy 
(1992) kartlägga dialektala nätverk på familj e- och byanivå, eftersom de måste anses 
utgöra en dialekts kärna. Härvid har jag försökt nå representanter för tre gene
rationer, antingen genom enkät eller inspelning eller genom försökstest av olika slag, 
helst en kombination av samtliga metoder (jfr nedan). 

Basbegreppet nätverk har nämnts inledningsvis (se avsnitt 1.3) men tarvar en 
närmare förklaring. Det har haft stor genomslagskraft inom de båda senaste decenni
ernas sociolingvistiska variationsforskning tack vare Lesley och James Milroys un
dersökningar i bl.a. Belfast och den senares försök att utveckla en teori för språkför
ändringar i ett diakront perspektiv (Milroy 1992). Ett nätverk hålls ihop av multipla 
kontakter (eng. ties), vilka kan bestå av t.ex. släktskap, arbetsgemenskap och gemen
samma ideologier och fritidsintressen (t.ex. föreningsmedlemskap). Ju fler kontakt
ytor, desto starkare band. Nätverken kan vara öppna eller slutna. Är de öppna brukar 
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de vara innovationsbenägna, är de slutna brukar de förknippas med traditionsbun
denhet och konservatism. Dialektbevarandet är i sig traditionsbundet men bjuder på 
individuell variation i f råga om öppenhet och acceptans visavi nymodigheter såsom 
nyord och inlån. Centralt är givetvis också hur ofia man kommunicerar, i detta fall på 
dialekt, vilket utgör en grundförutsättning för en talgemenskap (eng. speech commu
nity). 

6.2 METOD OCH MATERIAL 

Provundersökningarna har bestått av följande moment: 

1) Försöksenkät (hittills 11 informanter) för att (enligt punkt 1 och 2 ovan) slå fast 
vilka sociala och utomspråkliga faktorer som styr valet av dialekt eller riksspråk, 
men framför allt för att utröna om det föreligger en medveten växling mellan en 
dialektkod och en standardkod (bidialektism) alltefter yttre faktorer som person, 
situation och ämne. Om så icke är fallet, hur anpassar individen sitt språk utanför 
lokalmiljön? I enkäten ingick också attitydfrågor för att utröna om bruket av dia
lekt förändrats under informantens livstid samt frågor kring dialektgränser. (För 
en mer detaljerad beskrivning se avsnitt 7.1) 

2) Försökstest i dialektkunskap omfattande 
a) Ordförståelse (15 informanter) 
b) Översättning av hela meningar från riksspråk till dialekt (10 informanter, enligt 

punkt 3 ovan). Bakom ordförståelsetestet ligger ett antagande att det dialektala 
ordförrådet bör behärskas bättre av äldre informanter än yngre men också att det 
förändrats över tid, beroende på ändrade betingelser och att dialektorden i vissa 
fall inte har samma regionala spridning. Undersökningen har i stort sett begränsats 
till allmänspråksord, vilka borde ha haft lättare att "överleva". Översättningstestet 
bygger på antagandet att språkförmågan eller medvetenheten om vad som är 
egentlig dialekt varierar på individnivå. (En utförligare beskrivning av testen ges i 
avsnitt 8.1 och 8.2.) 

3) Bandinspelningar "det lilla språket" (hittills ett tiotal huvudinformanter, i vissa 
fall enligt punkterna 2 och 3, f.ö. enligt punkterna 4 och 5 ovan). Här har syftet 
varit dubbelt, dels att dokumentera genuin dialekt, dels att låta informanterna ut
tala sig om dialektförhållandena, i en del fall som svar på enkätfrågorna. I de fall 
då inspelningarna kommit att innehålla fritt, löpande tal är det sedan möjligt att 
bestämma graden av dialektalitet med hjälp av kvantitativa metoder. (En mer de
taljerad beskrivning ges i avsnitt 9.1) 

6.3 INFORMANTÖVERSIKT 

Hur de olika testmomenten fördelar sig på respektive informant framgår av tabell 14. 
Kommentar till tabell 14: Informanterna nr 3-10 ingår i samma byanätverk, ca en 

mil från Bjurholm, nr 1-2 och 11-12 i ett annat familjenätverk ca två mil uppströms 
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Öreälven från samma centralort. Nr 1 och 3 är bröder. (En utförligare beskrivning av 
familje- och släktförhållandena ges i avsnitt 8.1.1.) Nr 13 har ingått i det förra bya-
nätverket men är avflyttad till Umeå, medan nr 14 och 15 är bosatta på centralorten. 
Jämförelsepersonerna nr 16 och 17 är respektive har varit dialekttalande i hemmet; 
nr 16 härstammar från kustlandet norr om Umeå men bor numera i stan och nr 17 har 
vuxit upp i nuvarande Bjurholms kommun, flyttade söderut 1948 men har återvänt 
som sommarboende. 

Tabell 14. Informantöversikt 

Signum Född Kön Yrke Enkät Ordför
ståelse-
test 

Översätt
ningstest 

Inspel 
ning 

1. AJ 1910 M f.d. lantbrukare + - - + 

2. EJ 1910 K hemmafru - - - + 

3.HJ 1920 M f.d. affärsbiträde + + + -

4, MJ 1924 K hemmafru + + - -

5. GH 1926 M träarbetare + + + -

6.KH 1932 K hemtj änstanställd - + - -

7. DN 1924 M f.d. lanthandlare - + - -

8.LN 1931 K f.d. lanthandlare + + + -

9. EJ 1934 M f.d. lantbrukare + + - + 

10. IJ 1939 K daghemsassisten + + + + 

ll.HBJ 1948 M egenföretagare + + + + 

12. SJ 1975 M sjukvårdare + + + -

13. TN 1967 M univ. studerande - + - -

14. SS 1949 M postmästare + + + -

15. IBS 1951 K vårdbiträde + + + -

Jämförelsepersoner 

16. SG 1947 K univ.adjunkt - + + -

17. SAF 1935 M präst - + + -

Summa: 11 15 10 5 
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7. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

7.1 INNEHÅLLSBESKRIVNING 

Enkätdelen av undersökningen (se bilaga VII) bestod av 28 frågor som jag med 
tanke på vissa informanters höga ålder och deras förmodade osäkerhet inför en 
skriftlig uppgift valde att själv fylla i. Det är naturligtvis inte invändningsfritt, efter
som jag kan ha påverkat svaren. Likaså har det varit svårt att få alla enkätpersoner att 
svara på samtliga frågor, varför en del svarsformulär är ofullständiga. Frågorna 1-10 
avsåg person- och familjeupplysningar, dito beträffande skolgång och utbildning 
samt hur ofta man träffades inom familjenätverket. Nr 11-14 behandlade identitet, 
förstaspråk och språkförhållanden under uppväxttiden och nr 15-20 presumtiv kod
växling mellan dialekt och riksspråk avseende person, ämne och situation samt med
veten "språkblandning". Frågorna 21-22 avsåg bruket av dialekt/riksspråk under en 
"normaldag" respektive medveten kodväxling mitt inne i någon mening och nr 23-
25 attityder till dialekten. Fråga 26 berörde eventuella olikheter i dialekten gentemot 
grannbyar och nr 27 eventuella förändringar i dialekten under informantens livstid. I 
den sista frågan efterlystes eventuella nyord i dialekten. 

7.2 INFORMANTERNAS IDENTITET OCH DIALEKTBRUK 

Vad ger dessa elva enkätsvar vid handen? Beträffande de tillfrågades identitet ansåg 
sig åtta fp (försökspersoner) i första hand vara bybor, medan informant nr 12 (f. 
1975) identifierade sig som bjurholmsbo jämte nr 14 och 15 som de facto är bosatta 
på centralorten. Samtliga elva fp betraktade dialekten som sitt modersmål. Med den 
hade sju informanter vuxit upp; Q) nr 1 1 kallade den Öredalsmål (= blandspråk mel
lan fars och mors dialekt), medan Q) nr 12 (son till föregående) också i enlighet med 
sin identitet benämnde den ortens dialekt. För Q) nr 14 och 15 var den naturligtvis 
bjurholmsmål, eftersom de bor på centralorten. Språkliga förebilder under uppväxt
tiden hade hos fyra manliga informanter varit far, farfar eller farbroder, hos en 
kvinnlig fp mod ern och i tre fall både modern och fadern. Här kan man möjligtvis 
läsa in en avspegling av bondesamhällets starkt avgränsade uppdelning i manligt-
kvinnligt. 

Hos nio av informanterna är dialekten fortfarande hemspråk, medan fp nr 11 an
såg sig ha "nyanserat" den, eftersom hustrun kommer från annan ort. Samma sak 
gällde sonen (nr 12) som inte längre brukade den "breda" dialekten med sin sambo, 
eftersom hon kommer från annan ort. I övrigt används dialekten av alla med 
make/maka/sambo, med barnen i förekommande fall, med syskon samt med grannar 
och ortsbor. I detta sammanhang kan det också vara lämpligt att anföra svaren på 
fråga 26a: Talas samma dialekt i Din by som på centralorten? Det anser alla de nio 
informanterna som är bosatta i Öredalsbyarna. Därmed kan vi slå fast att det existe
rar en lokal norm för dialekten, enligt informanternas egna utsagor, ett bjurholms
mål, vilket är en viktig teoretisk grundförutsättning enligt James Milroys (1992) 

165 



teorier. En informant betonade skillnaden mellan bymålet och "bjurholms-societe-
tens" språk, vilket refererade till inflyttade personer av högre social rang och är 
ytterligare ett indicium på att det finns en lokal norm för dialekten. 

7.3 KODVÄXLING OCH KODBLANDNING 

Beträffande kodväxling och eventuell kodblandning (kodglidning) tillstod fem fp att 
de växlar mellan dialekt och riksspråk (nr 1, 5, 10, 12, 14), en mera sällan (nr 11), 
medan de övriga ej ansåg sig växla och följaktligen anser sig vara dialekttalande 
genomgående. För säkerhets skull ställdes också frågan om informanten kunde hålla 
isär dialekt och riksspråk, vilket nio fp ansåg sig kunna och endast en fp inte kunna 
göra. Samma nio informanter som ansåg sig kunna hålla isär koderna tillstod emel
lertid att de blandar dialekt och riksspråk, däremot ej den informant som inte ansett 
sig vara i stånd att skilja mellan dem. 

Sex informanter (nr 1, 5, 10, 11, 12, 14) medgav att att de växlar beroende av 
person och situation och alla dessa utom nr 1 också enligt ämne. I samband med 
dessa frågor förekom värdefull biinformation, t.ex. från nr 10 som vid osäkerhet, 
rädsla och vid oväntade frågor först tog till dialekten i motsats till riksspråk vid för
beredda framträdanden som exempelvis mötesledare. Fp nr 11 ansåg att kodväxling 
enligt situation sker tämligen omedvetet och att riksspråkliga fackord måste använ
das i en del arbetssituationer. När det gällde dialektbruk med person testar samme 
informant alltid mottagarens förståelse. Fp nr 5 använde alltid riksspråk när ämnet 
rör religion. Fp nr 14 med ett geografiskt vidsträckt arbetsfält anförde att "man måste 
växla på annan ord för att bli förstådd". Att bli förstådd var också det viktigaste, när 
det gällde person, ansåg fp nr 1. Hur svaren fördelar sig avseende med vem man talar 
dialekt respektive riksspråk framgår av sammanställningen i följande tabell. 

Tabell 15. Språkval dialekt/riksspråk avseende samtalspartner 

Informant Dialekt Riksspråk 
Nr 10 make, ortsbor arbetskamrater, habiliteringspersonal i Umeå 
Nr 5 hustru, barn, by- o.ortsbor ("inte ens med prästen") 
Nr 8 make, ortsbor som affårsidkare följde man kunden 
Nr 12 far, sambo, de som förstår (vet inte om jag talar "rent" riksspråk) 
Nr 14 bjurholmsbor i Umeå, med arbetskamrater 

Om vi sedan går över till situationer, knutna till dialekt respektive riksspråk ansågs 
dialekten otänkbar i formella situationer (fp nr 10), i radio eller TV i Umeå (nr 11), i 
telefon (nr 8), på lasarettet i Umeå eller "annan ort" (nr 3, 4), samt med överhetsper
soner (dvs. i formell situation, nr 15). 

Omvänt otänkbara situationer för riksspråk ansågs vara jaktlaget (nr 3, 4, 10, 12, 
14), auktioner (nr 3, 4), byns vattenförening (nr 8), samvaro med äkta bjurholmare 
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(nr 11) eller i byn, med kompisar (nr 12). Dessa uttalanden tyder på att framför allt 
jaktlaget är en domän knuten till dialektbruk, även om användandet hade minskat 
(enligt fp nr 14), eftersom folk från andra orter numera ingick i jaktlaget. Ytterligare 
en variant på samma fråga utgjordes av fråga 19, där 12 situationer (= domäner) och 
en öppen variant fanns föreslagna för markering av dialekt eller riksspråk. Fördel
ningen av svaren framgår av sammanställningen nedan. 

Tabell 16. Språkval dialekt (D) resp. riksspråk (R) avseende situation 

Situation Kod Informant nr 
Byastugan D 1,3,4,5,8, 10, 11 

Jaktlaget D 1,3, 10, 11, 12, 14 

Apoteket (i Bjurholm) D 1,3,4, 11, 12, 14 

Apoteket (i Bjurholm) R 10 

Apoteket (i Bjurholm) DR 5,8 

Bybön D 1, 5, 8, 10, 11 (= diskussion) 

Bybön R 3, 4 (10 = mötesledn.) 

Symöte D 3,4, 8, 10 

Vävstuga D 8, 10 

Bagarstuga D 10 

Doktorn (läkarmottagning) D 1, 11, 12, 15 

Doktorn (läkarmottagning) R 3,4, 10 

Doktorn (läkarmottagning) DR 5 

F örsäkringskassan D 1,3,4, 12, 15 

F örsäkringskassan R 10 

F örsäkringskassan DR 5,8 

Kommunkontoret D 11, 12, 15 

Kommunkontoret R 3,4, 10 

Kommunkontoret DR 5,8 

Banken D 1, 11, 12 

Banken R 10 

Banken DR 5, 8 (3, 4 = D/R beroende på tjänsteman) 

Förklaring: DR avser en biandkod med begriplighet som riktmärke. 

Vilka tendenser går att utläsa ur dessa svar? Det är tydligt att vissa informanter an
vänder sin dialekt även utanför byanätverket, så t.ex. nr 1, 11 och 12, alla ur samma 
familjenätverk. (Nr 11 har också uppgivit att han försöker tala dialekt så långt möj
ligt är.) Vidare har nr 15 uppgivit att hon alltid talar dialekt, dvs. aldrig växlar, lik
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som nr 3, 4 och 8. Som vi ser håller uttalandena inte streck vid en närmare precise
ring. Informanterna nr 3 och 4 använder riksspråk på bybönen, på kommunkontoret 
och hos doktorn, medan de växlar alltefter tjänsteman på banken. Vidare använder 
sig Q) nr 5 och 8 av en "biandkod" på apoteket, försäkringskassan, kommunkontoret 
och banken, nr 5 även hos doktorn. Den sistnämnde tillstår en "omedveten anpass
ning", medan nr 8 anför "att göra sig förstådd" som ett vägande skäl. Fp nr 14 och 
15 tillstår likaså att de "blandar" ibland för bättre förståelse, liksom fp nr 11 som 
betonar att det vid affärskontakter inte går att bruka "urdialekten" utan ett slags re
gionalspråk som innebär ett närmande till mottagaren, enligt dennes språk och vill
kor. Detta sker först efter ett slags "testning", där gränserna tänjs, allt enligt infor-
manten själv. 

Intressant att notera är att apoteket på centralorten är en dialektdomän i större ut
sträckning än andra offentliga institutioner såsom försäkringskassan och kommun
kontoret, vilka upplevs som mer formella. Detta beror sannolikt på hur personalen 
rekryteras. De informanter som tillstår växling D/R, t.ex. nr 10, använder riksspråket 
i arbetssammanhang och på centralortens institutioner helt konsekvent, vilket var 
förväntade diglossiförhållanden, dvs. en funktionell fördelning mellan de båda ko
derna. Fp nr 5 tillstår att han endast kan bruka "gammola", dvs. de genuina dialekt
orden med hustrun, när de är ensamma. 

Fråga 20 gällde samtalsämnen som man bara kan tala om på dialekt respektive 
riksspråk. Hur svaren fördelar sig framgår av tabellen nedan. 

Tabell 17. Språkval dialekt (D) resp. riksspråk (R) avseende ämne. 

Amne Kod Informant nr Orsak 

Bygdehistorier D 3,4, 8, 10, 14, 15 

Byahistorier D 11, 12 

Jordbruk/jordbruk förr D 3 ,4 ,5  

Korna D 10 

Natur (t.ex. og, skola) D 5 

Övernaturliga väsen D 5 
(t.ex. vittra, skrömta) 

Jakt D 12 

Känslor D 10 D = kärnfull, mustig 

Religiösa ämnen R 10 

Styrelseangelägenheter R 10 

Affärsangelägenheter DR 11 

Politik, ekonomi R 12 

Fackuttryck R 14 

168 



Som vi ser är det bara nio informanter som gett exempel och svaren är knapphän
diga. Frågan var kanhända inte lätt att besvara utan betänketid. Ämnen som rör när
miljön såsom natur, jordbruk, jakt och lokalbundna historier behandlas naturligtvis 
på dialekt. Fp nr 11 har svarat helt i enlighet med sin språkbruksfilosofi; han använ
der sig av en biandkod t.o.m. i sitt yrkesliv. Hos Q) nr 10 är dialekten tydligen djupt 
rotad, eftersom hon anger känslofunktionen. I ett annat sammanhang poängterar 
samma informant att när hon tänker "riktigt starkt" kommer dialekten, varefter hon 
översätter till riksspråk. 

Fråga 21 gällde hur mycket (eller litet) dialekt som dessa informanter använder 
under en "normaldag". Här fick fp stryka under lämpligt alternativ: a) Mest dia
lekt/lite riksspråk b) Lika mycket dialekt som riksspråk c) Knappast någon dia
lekt/mest riksspråk. Dessutom fanns utrymme för att ange orsak. Även på denna 
fråga erhölls endast nio svar (nr 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 och 15). Alla har markerat 
alternativ a), Q) nr 11 dock med reservationen mest dialekt och lite regionalspråk 
med tanke på sitt geografiskt utbredda arbetsfält och nr 10 med förtydligandet att 
hon bara använder riksspråk i arbetet. 

Fråga 22 avsåg kodväxling inne i en mening (intra-sentential code-switching) och 
löd: Händer det att Du börjar säga något på dialekt och sedan övergår till riksspråk? 
Ja/Nej. Om ja, vad kan det bero på? Här finner vi jakande svar från Q) nr 3, 4, 10, 
11, 12, 14 och 15 samt "vet ej" från nr 8 tillsammans med intressanta uttalanden, 
t.ex. från nr 10: "Jag övergår inte om jag är väl förberedd, då blir det riksspråk. Blir 
jag däremot osäker tar jag till dialekten. När jag håller tal använder jag både dialekt 
och riksspråk." Fp nr 11 kan tänka sig att det händer "när jag avtestar mottagaren". 
Fp 3 och 4 angav "om folk utifrån inte förstår", vilket egentligen avser kodväxling 
efter person. Samma sak gällde för nr 14 och 15 "när man inser att man talar med fel 
person". Fp nr 12 ansåg att växling kunde förekomma "när man inser att det låter för 
brett", dvs. en slags anpassningsstrategi. Hur en sådan autentisk språksituation ser ut 
är det en önskedröm att kunna fånga för en fältarbetare som alltid brottas med "the 
observer's paradox", dvs. svårigheten att dokumentera autentiskt tal utan att infor-
manten känner sig observerad. 

7.4 ATTITYDER TILL DIALEKTEN 

På frågan om det är en tillgång att kunna tala dialekt och i så fall varför har åtta fp 
svarat jakande (nr 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14 och 15), nr 12 (den yngste informanten) 
nekande och nr 1 undvikande ("man har aldrig tänkt på det"). För Q) nr 10 är det inte 
helt oväntat en identitetsmarkör att tala dialekt. Fp nr 11 anlägger ett socialt och 
funktionellt perspektiv när han konstaterade att "när man bor på landsbygden skulle 
folket inte acceptera en om man inte talade dialekt". Informanterna 3 och 4 anförde 
att det är viktigt i byn och i Bjurholmsbygden. Även om fp nr 12 inte ansåg att dia
lekten är någon tillgång, medgav han att dialekten har "bra, målande ord". 

Fråga 24 avsåg om informanterna någon gång försökt ändra sitt språk och i så fall 
när och varför. Här har sex fp svarat jakande (nr 8, 10, 11, 12 och 14) medan fyra 
avgett nekande svar (nr 3, 4, 5 och 15). Här anfördes en rad intressanta orsaker, t.ex. 
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från nr 10: "Under studietiden ansågs dialekten inte fin. Man blev handikappad med 
dialekt. Man blev nedvärderad av läraren i skolan" (vilken dessutom härmat ele
verna). Samma negativa skolupplevelse anförde nr 11 : "Läraren skulle svenska upp 
oss, men då protesterade jag och bestämde mig för att inte lägga bort dialekten." 
Samme informant angav dock flyttning som orsak till språkanpassningen i syfte att 
bli förstådd, en orsak som också anfördes av Q) n r 8, 12 och 14. Informant nr 12 
ansåg sig också ha ändrat språk mot dialekt när han flyttade till byn, eftersom han tog 
efter kompisar, men ändrade mot riksspråk senare under skoltiden. 

På frågan vad folk i närmiljön tycker om dialekt konstaterade fp nr 5 och 8 att det 
är positivt och bra, eftersom "dialekten ligger nära svenskan". De uppfattar alltså 
inte sin dialekt som särskilt avvikande från riksspråket. Informanterna nr 14 och 15 
ansåg att det är naturligt och att man inte tänker på det, liksom nr 1 som angav att 
man inte pratar om det. Ungefar samma svar erhölls från nr 3 och 4: "Ingen säger 
någonting. Inga lärare har varit emot dialekten." Ett rakt motsatt svar avgav nr 11: 
"Lärarna har sett negativt på dialekten. För inflyttade är bjurholmare något negativt." 
Fp nr 10 ansåg att folket i närmiljön reagerar om man inte talar dialekt. Den yngste 
informanten, nr 12, ansåg att man vill bevara dialekten i Bjurholmsbygden. Bland 
dessa svar avtecknar sig tydliga generationsskillnader. Under byaskoleepoken på 30-
talet motarbetades tydligen inte dialekten, vilket däremot 50- och 60-talets skolelever 
fick uppleva. 

Hur ser bjurholmsborna på dem som av en eller annan orsak lagt bort sin dialekt? 
Det anses högfärdigt (nr 10), tillgjort (nr 11), konstlat och tillgjort (nr 14 och 15), är 
inte uppskattat (nr 5) och stroppigt (nr 12). De övriga svaren innehöll inget ställ
ningstagande: Man reagerar ej (nr 8), märker inte eller bryr sig inte i dag jämfört 
med tidigare (nr 4, 11). 

Hade dessa informanter någon uppfattning om hur omvärlden ser på deras dia
lekt? De avgivna svaren avsåg egentligen inte samma fråga. Bjurholmsdialekten 
känns igen, t.o.m. på Holmön, ansåg nr 10. Att vara bjurholmare hade nr 11 upplevt 
som negativt. Att många gillar dialekten, eftersom den avslöjar ursprung och känns 
som hemlandstoner, betonade nr 14 och 15. Fp nr 3 och 4 ansåg att "utbyssara" 
tyckte bra om bjurholmsdialekten liksom nr 5 som inte upplevt något negativt. Fp nr 
8 ansåg att ingen reflekterar över det och nr 12 svarade "vet ej". 

Vi har redan konstaterat att informanterna är ense om att man talar samma dialekt 
i deras byar som på centralorten, men på frågan om man talar annorlunda i någon 
grannby blev svaret från alla de tio deltagande Örträsk. Här talar man "brett" (nr 12), 
med annat tonfall (nr 10, 12) och högt (nr 1), och uttalar en del ord annorlunda (t.ex. 
öpp i Bjurholm mot opp med o-ljud som i bott i Örträsk, enligt nr 10). Orsaken an
gavs vara "lappa", dvs. samerna (nr 3 och 4). Informanten nr 14 namngav dessutom 
en rad byar som redovisats i avsnitt 5.5 ovan. 

7.5 FÖRÄNDRAD DIALEKTANVÄNDNING. NYORD I DIALEKTEN 

Har det skett någon förändring i dialektbruket under dessa informanters livstid? Att 
det är en generationsfråga och att dialekten används mindre nuförtiden, angav fp nr 
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8, 10, 11, 14 och 15. Den äldsta informanten (nr 1) ansåg att "gammgubba" talade 
annorlunda och att TV och nya umgängesformer har bidragit till dialektutjämningen. 
Att prestige och attityder gått i vågor betonades av nr 5 och 10: På 1950- och 60-
talet rådde negativ attityd till dialekten och den motarbetades av lärarna (jfr svaren 
ovan), men den är nu återigen på modet, det har skett en renässans. Informant nr 11 
hävdade att det går en gräns på 1950-talet, då "gammspråke" fortfarande levde och 
byskolan utgjorde centrum. Dialektanvändningen har inte förändrats sedan 1980-
talet, ansåg den yngste fp nr 12. Att gamla dialektord försvunnit intygade nr 3, 4, 14 
och 15. 

Men nya "dialektord" har också tillkommit, framför allt p.g.a. förändrade jord
bruksmetoder. Balarn och plastarn (nr 5, 10, 11, 12) åstadkommer i dag elefantägga 
'inplastade höbalar' (nr 10) och kommuni'ken 'kommunikationsradion' har sedan 
länge varit ett ovärderligt hjälpmedel, inte minst i skogsbruket och vid jakt och fiske 
(i dag förmodligen ersatt av mobiltelefonen). Informanten nr 10 far avsluta denna 
enkätdel med en serie nyord: sprangarskon 'joggingskor', mjölkgropa 'mjölknings-
plats', pulsator 'mjölkningsredskap', dyngkälla 'avloppsbrunn', brösthämtar 
'mjölkhämtare med lock', strannköfta 'långkofta' och Röbanne 'konstverket Väg
ledning i form av ett slingrande, rött rep vid Angsjön, längs väg 92'. 

7.6 SAMMANFATTNING 

Vi har tydligen att göra med informanter som känner en stark förankring i sin hem
bygd, där dialekten utgör ett levande inslag. Alla informanter förklarade sig också 
vara dialekttalande. Som vi redan sett existerar tydligen en lokal norm för denna 
dialekt, benämnd bjurholmsmålet. 

Hur informanterna använder sin dialekt varierar emellertid och givetvis vad de 
själva menar med dialekt. De allra flesta ansåg sig kunna skilja mellan dialekt och 
riksspråk, men endast hälften av informanterna tillstod medveten kodväxling dia
lekt/riksspråk. Bland dem tror jag mig också ha funnit de mest språkmedvetna för
sökspersonerna. Hos dem skulle dialekten inte vara i fara i förhållande till dem som 
kodblandade och som inte kunnat ge precisa svar. För de senare kan dock många 
språkpsykologiska faktorer ha inverkat, t.ex. trötthet, förhållandet till mig som utfrå-
gare eller närvaro av andra personer. 

Vi kan också konstatera att det förekommer ett diglossiförhållande dia
lekt/riksspråk, men att fördelningen inte är strikt, eftersom dialekten även är gångbar 
på centralortens offentliga institutioner. Den mest dialektala institutionen visade sig 
vara centralortens apotek, medan jaktlaget i närmiljön var en uttalad dialektal do
män. Bybönen som språksituation vore intressant att studera närmare. Här diskuteras 
tydligen andliga frågor, ömsom på dialekt, ömsom på riksspråk. 

För närvarande råder positiva attityder till dialekten, men det har inte alltid varit 
så. Intressant vore det att jämföra dessa informanters svar med det uppväxande släk
tets, t.ex. med en skolenkät på högstadiet i Bjurholm. En sådan är också genomförd 
inom projektet, men svaren från eleverna, födda 1983 är tyvärr alltför knapphändiga. 
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8. RESULTAT AV TEST I DIALEKTKUNSKAP 

Detta testmoment innehöll två avdelningar, dels ett ordförståelsetest omfattande 50 
dialektord, dels en uppgift att översätta 12 testmeningar till dialekt. I dessa deltog 15 
respektive 10 informanter (se översikt i tabell 14, avsnitt 6.3 ovan). 

8.1 ORDFÖRSTÅELSETESTET 

I det föregående har vi sett att dialekten "grovbondskan" tunnas ut eller späds ut 
generation efter generation. Frågan är vilka dialektdrag som drabbas och hur dialekt
kunskapen ser ut på individnivå? Här torde ordförrådet inta en central ställning. Om 
man anser sig tala dialekt borde det från riksspråket avvikande dialektordförrådet 
också delas av andra inom nätverket såsom en del av den dialektala normen. Men 
dialektorden som sådana kan dels tillhöra ett äldre språkskede, ha begränsad sprid
ning eller vara på väg att falla ur bruk, dels kan de ha vidare regional spridning och 
därmed större gångbarhet och inte löpa samma risk att falla i glömska. 

På individnivå har jag strävat efter att få ett relativt mått på förståelsen av det dia
lektala ordförrådet. Därmed avses både en aktiv och passiv behärskning av ett urval 
dialektord, dvs. dels det som dialekttalaren faktiskt brukar, dels det som veder
börande någon gång hört andra bruka samt kunskap om betydelsen. Eftersom dialek
terna är föränderliga över tid borde det existera generationsskillnader. 

8.1.1 Informanter 

I ordförståelsetestet deltog 15 informanter, nio män och sex kvinnor, födda 1920-
1975, i princip alla utom de båda äldsta (nr 1 och 2, födda 1910). Dessutom har två 
informanter (nr 16 och 17) tillkommit i jämförelsesyfte. Försökspersonerna nr 1-15 
ingår i sju olika familjenätverk: nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 och 14-15 är gifta par; nr 
13 är son till nr 7-8, nr 11 är son till nr 1-2 och nr 12 i sin tur son till nr 11 (tre gene
rationer). Dessutom är nr 4 och 9 kusiner och nr 11 är också brorson till nr 3, efter
som nr 1 och 3 är bröder. Av informanterna nr 3-15 är de flesta födda i någon Bjur-
holmsby utom nr 12 som är född i Nordmaling men tidigt inflyttad till Öredalen. 

8.1.2 Testorden 

Att testa ordförråd är alltid en vansklig uppgift. Jag har gjort ett urval om 50 dialekt
ord, på tre undantag när hämtade ur en lokal ordlista om 528 ord ur Harald och Alf-
Göran Lindbergs Vitvattsmåle - en bjurholmsdialekt (1991). Men det existerar också 
en mer omfattande ordlista om 1080 ord, sammanställd av Harald Fors, Bjurholms-
dialekter (1986), som bygger på ett antal lokala ordlistor från byarna Ström och 
Lillarmsjö, dvs. på motsatt sida av Öreälven i förhållande till mina undersökningar. 
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Här finns också de flesta av testorden belagda. I fokus för urvalet, vilket med nöd
vändighet blir intuitivt, har stått ord ur allmänspråket vilka borde haft en chans att 
överleva oavsett yttre förändringar. Bjurholmsbygden har fortfarande agrar prägel 
men jordbruksnäringen utövas numera av ett fatal aktiva jordbrukare, vilket är orsa
ken till att jag tagit med tre testord, förknippade med jordbruk (löt, järt, buffer). 

Testorden utgörs av 5 substantiv, 19 adjektiv, 21 verb och 5 adverb. Anledningen 
till det stora antalet adjektiv och verb är att dialektorden ofta är deskriptiva och ka
raktäriserande med speciella konnotationer i jämförelse med motsvarande riks
språksord. Ortografin är uttalsenlig efter den princip som tillämpats i Lindbergs ord
lista. För att slå fast dialektordens regionala spridning, formvariation och eventuella 
betydelseskillnader har jag också gjort ordboksjämförelser. 

8.1.3 Resultat på ordnivå 

Hur de olika testorden finns belagda i ordböckerna och hos informanterna 3-17 
framgår av tabellen i bilaga VIII. Av de aktuella testorden behärskades 15 av alla 
informanter, ytterligare sju av alla utom en (92 %), ytterligare fyra av alla utom två 
(85 %) samt ytterligare sex av alla utom tre (77 %) enligt nedanstående samman
ställning: 

Tabell 18. Bäst behärskade testord. 

85% 77% 

4. brannbera 

7. bösasam 

38. sjördögen 

47. tö:set 

3. bläkta 

9. gåle dö 

27. luv(a) 

30. löt(a) 

31. malink 

49. ömmeltekring 

Ordnr: 100 % 92% 

1. asadele(t) 

15. hurr(a) 

16. vars nager st 

25. kvamn å 

26. kö:k(a) 

32. oslög 

34. rijörse 

36. räj(a) 'ränna omkring' 

37. sanna 

40. slören 

41. spönn 

43. storsint 

46. tjöjjes 

48. ve ett 

50. öntjes 

2. blister 

10. fark 

14. he:v 

33. pömset 

39. skryp 

44. ta på 

45. tegas 
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De övriga testorden uppvisar följande spridning bland informanterna: 
70 %: nr 8. darjkang, 19. jevågen, 21. järt(a), nr 24. knaver på 
62 %: nr 11. farke(t), nr 22. kangel 
46 %: nr 5. bu'ffer 
38 %: nr 13. fröitjen, 18. jarna, 23. kank, 28. ly(tt) (mjölk) 
30 %: nr 6. bö:sa, 12. fråbräj(d), 20. ju:t, 35. räj(a)'prata ivrigt', 42. spönn bölln 
15 %: nr 17. ivalle(t) 
0 %: nr 29. skällt (e' vär) 

Det är alldeles tydligt att inte alla testord varit lyckade, men 32 av dem har en sprid
ning bland 77-100 % av informanterna. De orden uppvisar också i de flesta fall en 
regional spridning, om de finns upptagna i såväl Arnäsordboken (A) som i Nysätra-
ordboken (N) eller Burträskordboken (B). Dessa ordböcker avspeglar också olika 
språkskeden, i de båda första fallen 1930-40-talet, i det senare fallet ett ännu äldre 
skede. Kommentarer till testordens historia och regionala spridning ges som exkurs i 
bilaga IX. 

8.1.4 Resultat på individnivå 

I vilken utsträckning behärskade informanterna testorden? Resultatet framgår av 
nedanstående sammanställning. 

Tabell 19. Ordförståelsetest. Resultat (i % av testorden per informant, n = 50). 

Inform. Signum Kön Födelseår Yrke Antal testord % 

3 HJ M 1920 f.d. affärsbiträde 48 96% 
4 MJ K 1924 hemmafru 47 94% 
9 EJ M 1934 f.d. lantbrukare 45 90% 
6 KH K 1932 hemtj änstanställd 42 84% 
5 GH M 1926 träarbetare 41 82 % 
10 IJ K 1939 daghemsassistent 40 80% 
14 SS M 1949 postmästare 39 78% 
8 LN K 1931 f.d. lanthandlare 37 74% 
7 DN M 1924 f.d. lanthandlare 37 74% 
15 IB K 1951 vårdbiträde 34 68% 
11 HBJ M 1948 egenföretagare 33 66% 
12 SJ M 1975 sjukvårdare 21 42% 
13 TN M 1967 univ. studerande 19 38% 
Jämförelsepersoner 

16 SG K 1947 uni v. adjunkt 21 42% 
17 SAF M 1935 präst 18 46% 

M = 34,8 69,6 % 
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Inte helt oväntat avtecknar sig här ålders- och generationsskillnader och tämligen 
klara sådana. De följer det mönster jag förväntat mig. Tätplatserna intas av ett gift 
par med stort dialektintresse, eftersom de medverkat till insamlingen av en lokal 
ordlista. (Frågan är om det inte föreligger en överrapportering?) De representerar 
också det äldsta skiktet talare, födda på 1920-talet. Mannen (nr 3 HJ) är född ett par 
mil uppströms i Öredalen, inflyttad till byn på 40-talet; kvinnan (nr 4 MJ) född, 
uppvuxen och kvarboende i byn. De testord de inte kunde var nr 29 och nr 42 och 
MJ ville dessutom ändra nr 18 till jenna 'här'. 

Därnäst följer grannen, släktingen och hembygdsentusiasten EJ (likaså född, upp
vuxen och kvarboende i byn), som förutom testord nr 29 (som f.ö. inte någon fp ville 
kännas vid) också förkastade nr 6, 12, 17 och 35. Han ville ändra nr 9 till dögåle (jfr 
garlin 'färdig att') och översatte nr 11 farken med 'matfrisk'. Nr 18 jarna hade han 
hört sin far säga men ansåg att det inte längre var i b ruk. Den initiala konsonantför
bindelsen i nr 24 ville han ha förmjukad till njaver. Nr 35 räj(a) 'prata ivrigt' god
togs ej, endast i betydelse enligt nr 36. 

Därefter följer också ett gift par, några år yngre än tätparet och tillhörande samma 
grannskap. Mannen (nr 5 GH) är likaså född, uppvuxen och kvarboende i byn, me
dan hustrun (nr 6 KH) är född söderut i socknen men har bott i byn sedan 50-talet. 
De förkastade i stort sett samma testord (nr 6, 13, 17, 18, 20, 28 och 29) men skilde 
sig beträffande nr 5 buffer och nr 9 gåle dö, vilka var kända för KH, samt nr 23 
hank, vilket var känt bara för GH. 

Därnäst kommer nr 10 IJ, hustru till nr 9, född några mil uppströms Öredalen men 
inflyttad som barn (1947) och kvarboende i byn. I likhet med mannen kände hon ej 
till testord nr 6, 12, 17, 29 och 35 och inte heller nr 23 kank, nr 27 luv(a), 28 ly och 
nr 31 malink, trots att hon tidigare varit sysselsatt i jordbruket i många år. Att nr 27 
luva 'luggas' var okänt är något förvånande, eftersom det har utbredning i hela Väs
terbotten, men hänger kanske samman med föräldrarnas ursprung (modern, hennes 
språkliga ideal, var bördig från Åseletrakten). Som variant för nr 24 knaver på angav 
hon formerna gnave på eller gnövel. Som informant ger hon ett intryck av stark 
språklig medvetenhet. 

Ett bra resultat uppnådde också nr 14 SS, född och uppvuxen i en by på motsatta 
sidan av Öreälven, därefter bosatt på andra orter under längre och kortare perioder 
under studie- och yrkesförberedelsetid, sedermera boende på centralorten sedan 
1979. Den mobilitet han erfarit och fortfarande uppvisar i kraft av sitt yrke, med 
positiv identitet som bjurholmsbo och dialekt som modersmål har förmodligen bi
dragit till hans språkliga medvetenhet. (Av denne informant har vi fått vissa av de 
upplysningar om byadialekter och dialektgränser som redovisades inledningsvis i av
snitt 5.5.1.) Jag skulle vilja betrakta honom som en medelålders representant för 
bjurholmsmålet av i dag i en vidare mening. Vilka ord var då okända för honom? I 
likhet med de föregående informanterna kände han ej till testord nr 12, 13, 17, 20, 
28, 29, 35 och 42 och dessutom nr 5 buffer, 8 darjkang och 19 jevågen, vilka kan
hända tillhör en svunnen tids dialektord eller har levt kvar i vissa byanätverk såsom 
det vi satt under lupp. Om vi sedan jämför med hustruns (nr 15 IBS) resultat ser vi 
att hon saknar samma ord men dessutom nr 11, 21, 22, 23 och 30, för en del lands
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bygdsfenomen, uppvuxen som hon är på centralorten men med föräldrar som hade 
sina rötter i bondesamhället. 

8.1.5 Ordkunskap i familj enätverk 

Låt oss sedan syna ett familjenätverk, informanterna 7, 8 och 13. När det gäller de 
båda förstnämnda, födda, uppvuxna och kvarboende i Öredalen utesluter de till att 
börja med i stort sett samma testord som det tidigare redovisade byanätverket, näm
ligen nr 6, 12, 13, 17, 18, 20, 29, 35 och 42 men tillägger nr 11, 22 och 23. Nr 21 
behärskas endast av kvinnan (uppvuxen med lantbruk) och nr 24 bara av mannen. 
Går vi sedan till sonen, bosatt på annan ort sedan 7 år tillbaka och tillhörande en 
yngre generation i 30-årsåldern, ser vi att kunskaperna om dessa dialektord har sjun
kit till ungefär hälften av föräldragenerationens. Men de 19 testord han behärskar 
kanske snarare ger oss en antydan om vilka dialektord som kan betraktas som resis
tenta. 

Vi har också möjlighet att rekonstruera ett annat familjenätverk i tre generationer, 
eftersom informant nr 3 HJ (f. 1924) är bördig från en annan by i Öredalen och är 
farbroder till nr 11 HBJ (f. 1948), vilken i sin tur är far till nr 12 SJ (f. 1975). De 33 
ord som informanten nr 11 behärskar är på några undantag när identiska med dem 
som alla i det tidigare byanätverket hade kännedom om. Anmärkningsvärt är att 
testorden nr 2 blister, nr 3 bläkta och nr 38 sjördögen var okända, men i gengäld 
behärskade han t.ex. nr 13 frötjen, vilket inte var allom givet. Testordet nr 49 ville 
han ändra till ömsekring. 

Går vi sedan till sonen (nr 12 SJ) ser vi att hans ordkunskap omfattade 21 ord. 
Han säger sig ha vuxit upp med far och farfar (= fp nr 1, tabell 14, avsnitt 6.3) som 
språkliga förebilder och använder fortfarande dialekten hemma och i sitt grannskap. 
Fr.o.m. högstadiet i skolan har han dock betraktat sig som bjurholmsbo snarare än 
bybo och bor fortfarande kvar i Öredalen, varifrån han pendlar till arbetet på central
orten. Han far stå som representant för den yngre dialektbevarande generationen, låt 
vara med ett begränsat, resistent dialektordförråd i förhållande till faderns och farfa
derns (se bandinspelning 9.1b) men med en dialektbejakande identitet, vilken jag 
dock uppfattade som kluven. 

8.1.6 Ordkunskap hos jämförelsepersonerna 

Den ena av de båda jämförelsepersonerna (nr 16 SG) representerar ett annat dialekt
område 50 km norr om Umeå med den dialekten fortfarande som levande hemspråk 
trots att hon är bosatt på annan ort; den andre (nr 17 SAF) har vuxit upp med dia
lekten som förstaspråk ett par mil sydväst om Bjurholm men flyttade därifrån vid 13 
års ålder och har återknutit kontakten med hembygden först som vuxen. Dessa båda 
fp har nått resultat i paritet med de yngsta informanterna men av olika orsaker. För 
den förstnämnda tillhörde ungefär hälften av de kända orden den grupp ord som 
behärskades av de flesta, låt vara i något förändrade former, t.ex. nr 9 gålen dö, nr 
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34 rigöra, nr 39 skrup och nr 47 tasut, men hon visade sig också ha kunskaper om 
ord som var mindre kända, t.ex.nr 5 buffer, nr 18 jama och nr 20 jut. Att hon skulle 
behärska t.ex. nr 26 kök eller nr 33 pömset var inte att förvänta, eftersom de testor
den, enligt ordböckerna, inte förekommer i norra Västerbotten. Denna jämförelse
persons dialektala ordförråd skiljer sig markant från jämförelsepersonens nr 17: de 
18 ord han behärskade tillhör den grupp ord som omfattades av de allra flesta, såle
des de mest frekventa och allmänt spridda orden. De framstår också som resistenta i 
ett längre tidsperspektiv, vilket man kunde förvänta sig. 

8.1.7 Sammanfattning av ordförståelsetestet 

I vår strävan efter att ringa in den dialektala normen, i detta fall beträffande ordför
rådet, har det visat sig att 32 av de 50 utvalda testorden behärskades av mer än tre 
fjärdedelar av de femton informanterna. Här har vi alltså en del av bjurholmsdialek-
tens kärna. På individnivå varierar dock ordkunskapen och språkmedvetandet och 
tämligen klara ålders- och generationsskillnader har avtecknat sig, särskilt inom 
familjenätverken. Här behärskade de yngsta informanterna ungefar hälften av föräld
ragenerationens dialektord, vilket också var fallet för de båda jämförelsepersonerna, 
men av olika orsaker. 

8.2 ÖVERSÄTTNINGSTESTET 

I detta test deltog 10 informanter, åtta av dem som deltagit i föregående test jämte de 
båda jämförelsepersonerna (se tabell 14, avsnitt 6.3). Uppgiften gällde att översätta 
12 meningar i standardsvensk version till dialekt. Dem hade jag hämtat från Eva 
Johanssons uppsats om pitemålet (Johansson 1996:16) men ändrat något, bl.a. ort
namnen och de lyder som följer: 

1. Lägg boken på hyllan. (Max. 3 p) 
2. Anders kommer i morgon. (Max. 3 p) 
3. Hanna kommer i morgon bitti. (Max. 3p) 
4. De kommer från Skellefteå/Umeå. (Max. 3 p) 
5. De är från Umeå. (Max. 3 p) 
6. Flickorna har åkt till Umeå. (Max. 3 p) 
7. Det blev ingenting av honom. (Max. 4 p) 
8. Hon blev alldeles röd i ansiktet. (Max. 3 p) 
9. Jag fick den (båten) av pojken. (Max. 2 p) 
10. Jag fick den (klockan) av flickan. (Max. 2,5 p) 
11. Jag fick dem (verktygen) av barnen. (Max. 1,5 p) 
12. Han raglade ganska mycket så inte var han nykter. (Max. 7 p) 

Dessa meningar läste jag själv upp, varpå informanterna muntligt fick komma med 
sina förslag eller diskutera sig fram till en slutgiltig version. För att erhålla ett mått 
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på varianterna har jag utgått från min egen kunskap och poängsatt meningarna enligt 
maximal dialektalitet alltifrån 1,5 poäng till 7 poäng, beroende på hur många vari
abla språkdrag de innehåller. Metoden är naturligtvis inte invändningsfri, varför 
poängtalen får tolkas relativt. De versioner som presenterades framgår av nedanstå
ende genomgång mening för mening (med de enligt min dialektintuition mest idio
matiska alternativen i f etstil). 

8.2.1 Översättning till dialekt 

1. Lägg boka på hylla. / He boka på hylla. 
Jag har godtagit dessa båda versioner som genuint dialektala, trots att det existerar en 
smärre skillnad mellan lägga och he(va) 'stoppa'. Man hade också kunnat förvänta 
sig ordet fjöl/fjäl i stället för hylla, men det ordet torde vara sällsynt nuförtiden 
(muntlig uppgift ME, Storarmsjö). 

2. IN'Anders kömm i m öran. 
Här gällde det att sätta ut det prepropriella en, och de dialektala formerna av presens 
komma respektive ncvj/in. viker îrcrr.anrec jooic t m • 
kvalitet hos verbet har jag inte bedömt, inte heller om ö-ljudet i möran var öppet 
eller slutet (det senare äldre, dialektalt uttal). 

3. A 'Hanna kömm i m ö:ran /åt mörnum/ i möran bitti 
Här förväntades egennamnet Hanna föregås av det feminina a, presensformen av 
komma vara dialektal med ändelsebortfall (liksom i e xempelmening 2) samt att tids
uttrycket skulle anges i dialektal form. Det sistnämnda var preciserat för att se om 
dativuttrycket ännu är levande; åt mörnum har just betydelsen 'i morgon bitti'. / 
möran bitti har jag betraktat som en hybridform och ej godtagit till fullo, vilket gi
vetvis är diskutabelt; den formen kan också vara den oftast förekommande i nutida 
dialekt. Formen åt mörnum bekräftades av sex informanter, nr 3 HJ, nr 8 LN, nr 11 
HBJ och nr 14 SS samt av jämförelsepersonerna nr 17 och 18. (Nr 6 KH som ej 
deltog i u ndersökningen kände igen formen åt mörnumen.) 

4. Dämm kömm från Skellefte/Skellefteå/Ume. 
I en genuint dialektal version skulle subjektspronomenet ha dialektal form dämm 
samt ortnamnen sluta på -e. Alla informanter angav formen Urne, medan fyra inte 
applicerade motsvarande form, när det gällde Skellefteå. Orsaken som angavs var 
"att det låg för långt bort". 

5. Dämm ä/ är från Ume/Umeå. 
Denna mening är tämligen identisk med föregående. Likväl angav informanterna nr 3 
och 8 oväntat den riksspräkliga formen är. Man hade också kunnat förväntat sig 
Ibrmen borta i stä llet [ox frän. Jämförelsepersonen nr 16 hade följdriktigt formen je i 
stället i or är, men hade sedan oväntat formen Umeå. 

179 



6. Jänten ha före/åke ti/åt/dell Urne. 
Samtliga informanter angav som synes dialektformen jänten i stället för det riks
språkliga flickorna, vidare de kortstaviga verbformerna ha respektive före (nr 16 
följdriktigt den sydvästerbottniska formen fyr e som den yngste informanten ersatte 
med det allmäntalspråkliga åke, dock inte åkt). Av prepositionsalternativen har jag 
godtagit åt respektive dell som dialektala i jämförelse med det allmäntalspråkliga ti. 

7. Hä vart/vort/vorte int na/inge/ingenting borte'n/boLen/boLann/à'n/av en. 
(L = tjockt IV). Alla informanter var ense om att det formella subjektet borde vara 
hä, liksom att blev skulle ersättas av former av varda för att bli mer dialektalt. Intres
sant är att den yngste informanten använde formen vorte liksom jämförelsepersonen 
nr 17 vort. Vidare förefaller int na som mer dialektalt än de talspråkliga formerna 
inge/ingenting. Samma sak gäller för sådana former som borte'n (med varierande 
uttal) i förhållande till å'n/av en, vilka jag betraktat som talspråksformer. (Jämförel
sepersonen nr 16 har formen bortur'n.) Antalet versioner av denna mening är lika 
många som informanterna själva. 

8. Hon vart/vorte/vort alldelens/alldens/alldess/alldeles rö:/ellrö/illrö/sprutrö 
oppi/öppi öga/te syna/ i ansiktet/ti ansikte. 
Här har sex informanter använt formen vart, två vorte och två vort. Sedan kan också 
formerna av alldeles variera, där variantformerna måste få passera som dialektala. 
När det gäller översättningen av i ansiktet har egentligen bara två informanter stått 
fast vid standardvarianten eller dess talspråksmotsvarighet; alla de övriga har former 
med öga, endast en med syna, vilka definitivt är att betrakta som dialektala. 

9. Ja feck/fick han/an/en uta/å/av/boLa pojken. 
Denna mening avsåg att testa känslan för naturligt maskulint genus (= båten), vilket 
samtliga informanter också visade sig ha. Verbformen feck har jag betraktat som 
dialektal liksom varianterna uta/å framför det riksspråkliga av. Den yngste infor
manten försökte med varianten borta (med tjockt L-uttal) som jag inte anser vara 
möjlig i detta sammanhang. 

10. Ja fick /feck a å/av jänta. 
Liksom i föregående mening avsågs känslan för naturligt genus, i detta fall femini
num (= klockan), vilket samtliga informanter refererade till som a. En annan svårig
het kunde ha varit den bestämda formen av flickan, vilken helt riktigt översattes med 
jänta av samtliga informanter. Här använder alla informanter utom en formen fick 
som godtagits. 

11. Ja fick/feck dämm å/a/uta/av/boLa båna/onga/barna. 
Här gällde det att referera till neutrum plural (= verktygen), vilket egentligen inte 
bereder någon svårighet i detta dialektområde. Som dialektform har jag godtagit 
såväl båna som onga, trots att det egentligen föreligger en stilskillnad, men båda 
orden har dialektal plural -a. Formen barna härrör från jämförelsepersonen nr 16. 

180 



Den är att betrakta som talspråksform med vid spridning men är kanske den gängse i 
hennes ursprungsmål norr om Umeå. 

12. Han ragLe/vingLe/rangLe brano/se myttje/mycke se/så int könne han/ 
könne'n/ var'n da/då nykter (int). (Alternativt: ... se no söntes he att en int va 
nykter.) 

Det första problemet gällde verbet ragia som finns upptaget i såväl Hössjömålet som 
Öre-Långselemålet i formen ragel och följaktligen är att betrakta som dialektord, om 
det böjs dialektalt och innehåller s.k. tjockt IM. Så gjorde också sex av informanterna. 
Men det existerar också ett annat dialektord raga (H, Ö-L, jfr rega N), vilket ingen 
brukade. Varianterna vingLe (3 inf.) eller rangLe (en inf., jfr H ranglot 'skranglig') 
har ej godtagits. Nästa svårighet gällde den dialektala motsvarigheten till ganska 
mycket. I och för sig upptar Hössjöordboken ganska, likaså Nysätraordboken och 
Arnäsordboken men med referens till branog, vilket förefaller mer idiomatiskt dia
lektalt. Det förekom också hos sju informanter; ytterligare två nöjde sig med se 'så' 
och en uteslöt ordet, vilket ej godtogs. Beträffande ordet mycket hade jag förväntat 
mig förmjukning och ändelsebortfall i dialektal form, vilket också förekom hos alla 
informanter utom en. Konjunktionen så har den dialektala formen se/sä (H, N, A) 
hos sju informanter; de övriga tre har standardformen och negationen int har denna 
dialektala form hos alla tio informanterna. För resten av denna bisats finns många 
varianter. Två av informanterna har ersatt preteritumformen av vara med kunna, 
vilket ej till fullo godtagits. Vidare bör subjektet ha formen en eller enklitiskt fogas 
till verbet som var'n (en inf.) eller van (6 inf.). Som idiomatiskt framstår tillägg av 
ett pleonastiskt då, helst i formen da (en inf., jfr N). Varianten sä no söntes he att en 
int va framstår som friare i förhållande till ursprungsmeningen. Det sista ordet nykter 
har jag hört såväl med ö-uttal (jfr A nökter) som med standarduttal (jfr H, Ö-L), 
varför den fatt passera som dialektal. Uttalet varierar kanhända inom Bjurholms 
kommun, så att vi finner ö-uttal vid Leduåns och Lögdeälvens vattensystem, "bortom 
VâstanÇâllet"? Mer idiomatiskt enligt min egen språkkänsla vore att tillägga ett 
pleonastiskt int vid slutet av meningen, men det har inte tillämpats av någon enda 
informant. 

8.2.2 Resultat av översättningstest på individnivå 

Rangordnar vi sedan de tio informanterna enligt resultatet på detta översättningstest 
far tabellen följande utseende, se tabell 20. 

Här finner vi en helt annan rangordning än i ordförståelsetestet (jfr tabell 19, av
snitt 8.1.4). Resultaten ligger mer samlade, dvs. uppvisar mindre spridning och når 
högre procentsatser än i föregående test. Här intas inte tätplatserna av de äldsta in
formanterna, utan t.o.m. den yngste informanten har hävdat sig väl. Frågan är vad vi 
har mätt? 
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Tabell 20. Översättningstest. Resultat i poäng (max 38) respektive % av "rätta" svar. 

Rangnr Informant Signum Född Poäng % 

1) Nr 14 SS 1949 34,5 91 % 
2) Nr 15 IBS 1951 34,0 90% 
3) Nr 10 IJ 1939 33,0 87% 
4) Nr 11 HBJ 1948 32,5 85% 
5) Nr 16 SG 1947 32,5 85% 
6) Nr 12 SJ 1975 32,5 85% 
7) Nr 3 HJ 1920 32,0 84% 
8) Nr 8 LN 1931 31,0 82% 
9) Nr 17 SAF 1935 30,5 80% 
10) Nr 5 GH 1924 29,5 78% 

M = 32,2 84,7 % 

Eftersom uppgiften var att konstruera dialektala motsvarigheter till standardspråkliga 
versioner, är det i förstone förmågan att konkret hålla isär riksspråk och dialekt, dvs. 
ett slags språkmedvetenhet som prövas. Eftersom informant nr 8 i enkätfråga 17 (se 
bilaga VII) tillstått att hon inte kan göra det, tillhör inte heller hennes resultat de 
bättre. De övriga medger att de kan hålla isär de båda varieteterna men också att de 
blandar. Vidare testas den verbala förmågan att åstadkomma en så idiomatiskt dia
lektal version som möjligt, vilket måste hänga samman med den s.k. språkförmågan 
men också med den allmänna språkmedvetenheten, vilken rimligtvis borde öka ju 
mer vi använder språket som instrument i vårt arbete eller rör oss i vidare kretsar 
utanför lokalsamhället. Detta gäller speciellt informanterna nr 14, 10 och jämförel
sepersonen nr 16. Att jämförelsepersonen nr 17 inte lyckats bättre beror troligtvis på 
ij ärmande från dialekten under alltför lång tid. Det går säkert att finna individuella 
förklaringar till dessa olika resultat, men eftersom spörsmålet egentligen är kvalita
tivt och materialet begränsat avstår jag från att dra några slutsatser. 

Frågan är också hur mer talspråkliga meningar ska bedömas; de representerar ju 
ett mellanting mellan riksspråk och dialekt. I det kontinuum som Dahlstedt (1978) 
skisserat, alltifrån neutralt riksspråk, via regionalt standardspråk mot utjämnad dia
lekt och genuin sådan, existerar inga fasta gränsdragningar mellan språkarterna (jfr 
avsnitt 5.3). När vi rör oss mellan genuin dialekt (GD) och utjämnad sådan (UD) 
väger vissa dialektala företeelser tyngre än andra, förutom ordvalet också t.ex. uttal 
och böjningsformer. Denna fråga blir särskilt aktuell, när anpassningsstrategier av 
social natur i form av dialektutjämning mot riksspråklighet föreligger hos informan-
ten. 

Urvalet av exempelmeningar kan diskuteras, t.ex. förekom många likartade me
ningar gällande genuskänslan, vilken förvisso inte är oväsentlig i sammanhanget. Jag 
tror dock att denna metod är värd att utveckla, eftersom varje exempelmening kan 
innehålla åtskilliga variabler. 
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9. BANDINSPELNINGAR "DET LILLA SPRÅKET" 

9.1 MATERIAL 

Till att börja med har jag avlyssnat redan insamlat material på DAUM, t.ex. nr 25:2 
med Augusta Landström, Näsmark, född i Örträsk 1866 och inspelad av E. Larsson 
och P.-U. Ågren 1955. Tyvärr är talhastigheten så hög att en utskrift skulle bli 
mycket tidsödande. Den ger dock prov på genuin dialekt, men frågan är hur mycket 
informantens barndomsmiljö i Örträsk har påverkat hennes språk. Därefter har jag 
gjort bandinspelade intervjuer med ett antal informanter, enskilt och i grupp enligt 
följande: 

a) Med AO, f. 1906 (d. 2001) (kv.) i hemmet i Pettersborg, Öredalen den 7/7 1996. 
Intervjuare Sven Arne och Gunvor Flodell, då okända för informanten. Informanten 
är tämligen riksspråklig men med dialektinslag (utjämnad dialekt?). Talar dagligen 
dialekt med son och sonhustru, enligt egen uppgift. Inspelningstid ca 60 minuter. 

b) Med EJ, f. 1910 (kv.) och AJ, f. 1910 (man) i hemmet i Öreström den 24/11 1996. 
Intervjuare Gunvor Flodell, inte helt okänd för informanterna, biträdd av sonen 
HBJ., f. 1948, vilken även fungerar som bi-informant. Inspelningen är utskriven in 
extenso (se bilaga X) och är ett prov på bevarad dialekt med subtil kodväxling mot 
riksspråk enligt samtalsämne (eller medvetenhet om mikrofonnärvaro). Inspelnings
tid ca 30 minuter. 

c) Med EJ, f. 1934 (man) och IJ, f. 1939 (kv.) i hemmet i Näsmark den 4/3 1997. 
Intervjuare Gunvor Flodell, känd för informanterna. Prov på genuin dialekt (samtal 
om Augusta Landström, se ovan). Köksbestyr och samtal i bakgrunden stör. Inspel
ningstid ca 7 minuter. 

d) Med en bygdeteatergrupp, bestående av fyra personer (Näsmarks-, Degernäs- och 
Balsjöbor: EJ f. 1934, MH f. 1961, RT f. 1957?, MH f. 1964) i hemmet hos MH i 
Balsjö den 5/3 1997. Intervjuare Gunvor Flodell. Inspelningen innehåller uttalanden 
om dialektskillnaderna mellan Bjurholm och Örträsk. Inspelningstid ca 15 minuter. 

e) Med EJ, f. 1927 (man) i hemmet i Balsjö på 70-årsdagen den 6/3 1997. Intervju
are Sven Arne och Gunvor Flodell, kända för informanten. Inspelningen är riks-
språklig men ger värdefull information om dialekten "det lilla språket" och dialekt
skillnader i Västerbotten (se uttalanden under avsnitt 5.1). Inspelningstid ca 30 mi
nuter. 

f) Med RN, f. 1930 (man) i hemmet i Nässund, Mjösjöby den 19/3 1998. Intervjuare 
Gunvor Flodell, okänd för informanten. Inspelningen innehåller uttalanden om dia
lekten och dialektgränser mot såväl Nordmaling som Trehörningsjö och Fredrika 
samt om kommunikationsförhållanden. Inspelningstid ca 15 minuter. 
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g) Med BH, f. 1962 (man) och MH, f. 1961 (kv.) i hemmet i Näsmark den 19/3 
1998. Intervjuare Gunvor Flodell, känd för informanterna. Inspelningen är dialektal 
och innehåller diskussion av dialektord, ingående i ordförståelsetestet (se 8.1), en 
utskriven, sammanhängande berättelse om en vitterlada i ca 7 minuter (B.H.) samt 
uppgifter om dialekter och dialektgränser (bilaga XI). Kaffedrickning stör. Total in
spelningstid ca 30 minuter. 

h) Med TO, f. 1942 (man) och MO, f. 1946 (kv.) i hemmet i Storarmsjö den 24/3 
1998. Intervjuare Sven Arne och Gunvor Flodell, okända för informanterna. Inspel
ningen är dialektal och innehåller bl.a. diskussion av dialektdomäner i Bjurholm 
enligt enkätformuläret (se bilaga VII) och dialektgränsen mot f.d. Degerfors socken 
(tillika landskapsgräns Ångermanland-Västerbotten). Informanterna tillstår skillnader 
gentemot Skivsjöbygden (i Vindelns kommun). Inspelningstid ca 7 minuter. 

i) Med EE (man i 80-årsåldern) och hans något yngre hustru ME i hemmet i Åker
näs, Storarmsjö den 24/3 1998. Intervjuare Sven Arne och Gunvor Flodell, tämligen 
okända för informanterna. Inspelningen är dialektal och innehåller uttalanden om 
bjurholmsdialekten (en del exempelord), dialektgränser och kommunikationsförhål
landen. Mannens talröst är mycket svag. Köksbestyr stör. Inspelningstid ca 8 minu
ter. 

j) Med IN f. 1933 (kv.) och AN, f. 1929 (man) i hemmet i Fällan, Skivsjö i Vindelns 
kommun. Intervjuare Sven Arne och Gunvor Flodell, okända för informanterna. 
Inspelningen är tämligen riksspråklig med inslag av dialekt och innehåller många 
värdefulla upplysningar om dialektskillnaderna mellan nuvarande Bjurholms och 
Vindelns kommuner, (men även Örträsk, nu i Lycksele kommun) bl.a. i form av 
kontrasterande ordpar. Inspelningstid 15 + 15 minuter. 

Dessa inspelningar är att betrakta som dokumentation av autentiskt tal i form av 
intervjuer men sönderfaller i två kategorier: dels som prov på autentiskt samman
hängande tal, där språkformerna står i fokus, dels som uttalanden i sakfrågor, dvs. 
om dialektförhållanden och dialektgränser, där innehållet är av intresse. Exempel på 
den första kategorin är inspelningen b), utskriven in exenso (se bilaga X) och den 
sista delen av g) som innehåller en berättelse om en vitterlada (se bilaga XI). Av in
nehållsligt intresse är främst e), f), h) och j). Den förstnämnda kategorin är svårast att 
få till stånd, eftersom det gäller att fånga dialekten utan att informanten känner sig 
observerad (the observer's paradox, se Labov 1972:209). Att komma på besök som 
en för informanten okänd intervjuare torde mera sällan ge ett lyckat inspelningsre
sultat. Därtill krävs förberedelse och någon form av elicitationsinstrument för att 
locka fram dialekten ur informanten. Inför en påkopplad bandspelare hyser de allra 
flesta en respekt som kan vara talhämmande eller skapa onödiga barriärer. I mitt fall 
har jag dragit nytta av person- och nätverkskännedom efter 20 års sommarboende i 
trakten samt av viss släktanknytning och dialektkunskap. Däremot har informanterna 
som regel ingenting emot att bli inspelade när det gäller uttalanden om sakförhållan
den. 
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9.2 SPRÅKPROV MED KOMMENTARER 

Språkprov 1 och 2 är hämtade ur inspelning 9.1b med makarna EJ (kv.) och AJ 
(man), födda 1910, bosatta i den övre delen av Öredalen, någon mil från Lapplands
gränsen. Närvarande är också sonen HBJ, född 1948, som tillsammans med I (= 
intervjuaren Gunvor Flodell) agerar utfrågare. Elicitationsinstrument: ett gammalt 
fotoalbum, där fotona kommenteras. 

Uttalsbeteckningar: A = öppet, långt, främre /a/. Ö = slutet /ö/ framför /r/. L = s.k. 
tjockt /L/. Speciellt riksspråkliga markeringar inom citationstecken. 

Förklaringsnvckel 
1 Prepropriell artikel n 7a ' 
2 Variabeln ADV (här, där) 
3 Best. f. dialektal böjning 
4 Kodväxling från D(ialekt) till R(iksspråk) 
5 Variabeln DE (subjekt) 
6 Variabeln INTE (int) 
7 Variabeln PRES(ensändelse) 
8 Kortstavigt 
9 Variabeln DET (formellt) (he/hä) 
10 Variabeln DEMONSTR(ativt pron.) 
11 S.k. norrländsk sammansättning 
12 Adj.+ ändelse (jfr Dahlstedt 1980:269 f.) 
13 Naturligt genus (mask/fem i st. f. utrum) 

Språkprov 1: EJ och HBJ: 
EJ: Jaa, å hinna ha ve n'OH (1), å e hinna (2) er n'HK (1) å barna (3) där, ser du? (I 

Jaha) Hon va ju en syster åt'n. Jaa, hinna (2) var e då a/E (1) "tog studenten" å 
hinna (2) var e då rom, R å hon, dämm (3) to studenten. 

I: De va 1959, va? 
EJ: Jaa, no kan de hända, ja minns int (6). Här ha ve, här ha ve, däre kammarn här, 

Farfarn å Farmora å n7 (1) å, å der alltihopen, å se hadd ja, sto ja här, för ja sku 
ju aliti ha, för ja hadd dämm ju här så ja sku ju ordna öm allting, å se far dämm  
(5) hit å ja få aller vara me - ja tror ja är e dinna (2) å sitt (7), bara e barn, dom 
såg int (6) åt dämm söm (skratt) 

HBJ: Fick du int (6) va me på korte? (I Nä, typiskt) Å du feck ordna å stöka mest? 
EJ: Å sen då feck ja int (6) vara (8) ve då dämm (5) sku... Men n'B (1) i P han hadd 

kLämt in se här. Han wA då ingen sLäkt, men se han wA der (—) Ja, han ä 
dänna (2), han skull ha låte bLi å vara... 

I: Var e alla As syskon där, dom va ju så hemskt många? 
EJ: Ja visst, he (9) va ju, dämm (5) fyllde år. 
HBJ: Vem ä e hänne (10) för vitskäggegöbb (11)? 
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Språkprov 2: AJ och HBJ 
AJ: Å ve komme å hadd ttjört, dämm (5) hadd ju hugge fârdit å, men he (9) va ju 
finnt-e för (12) å he (9) bLev påskhäLia (3), å då fundére ve om vi sku stanne där å 
ha ttjört, å om vi ha ttjört på långfreda ha vi ju ttjört ner'e, å före (8) hem på lördas-
möran. Men då sa dåmm, ja inte behöv (7) ve då he (9) ä påskhäLia (3), vi ttjÖr 
hem. Men då börje he (9) ju å tö (HBJ: Jaa) då töe ne se ju se då vi kömme dit då 
(HBJ: Etter häLia (3)?) Jaa, då dänn (10) Metjännbäcken da, då sto ju han (13) full å 
vattn å ibLann va'n (13) inpå vägen å, men då to vi ju å ttjörd å la opp' e utme koja 
(3) å hon (13) va väl då unjefärligen kanske en ja nan par tre ttjilometer från skifte. 
Men då vi då sku fera (8) hem då, då bLev vi ju utan mat både sjäLv å åt hästa (3) å, 
å se då, då fröss he (9) ju å't, men då tycktes ve int (6) kunna fera (8) hem ve virke, 
se da ttjörd vi ju om dagen å ttjörd om natta (3) å, å då ttjörd ve - från Kärringberje 
jick en väg från Örträ'sk å över åt Fredrika å - så ve ttjörd norrut åt e dänn (10) 
vägen å då var' e en enstaka gård där - va het (7) e dänn (10) ställe där göbben bo 
däre...? (HBJ: Var'e Hedlunda?) Nää, he (9) va no (HBJ: Abbarrtjännslia? 

Kommentar: 
Redan dessa förhållandevis korta (ca 7 min.) språkprov innehåller flera exempel på 
de allra vanligaste norrländska dialektmarkörerna i vid mening: den prepropriella 
artikeln, dialektal substantivböjning, ändelseförsvagning eller bortfall såväl vid sub
stantiv och verb som vid negationen inte, s.k. norrländsk sammansättning och natur
ligt genus (jfr Wessén 1960:39ff.; Bergman 1995:226). En mer begränsad utbredning 
har kortstavigheten (Nordmalings- och Piteområdet). Pronomen är en frekvent kate
gori småord med många varierande former bara inom det västerbottniska målområ
det, medan däremot pronomenet dämm som subjekt är gemensam. I detta språkprov 
förekommer inte exempel på förmjukning, vilket däremot finns belagt i inspelningen 
som helhet (t.ex. mytjtje, se bilaga X), och inte heller supinum med prefixet o- (t.ex. 
oätit, okommit), vilka brukar räknas till de mest karakteristiska dragen i de norr
ländska målen. 

Däremot kan vi konstatera en subtil kodväxling hos den kvinnliga informanten EJ, 
först i frasen tog studenten som är betonat och inger känsla av citat och som, i 
jämförelse med upprepningen dämm to studenten, far betraktas som rikstalspråklig i 
förhållande till den senare, mer dialektala versionen. Skillnaden ligger alltså i uttalet 
av tog/to och i prosodin (betoningen). Vi kan hänföra exemplet till kodväxling bero
ende av ämne (jfr 7.3), vilket senare i inspelningen också finns belagt när det gäller 
samtalsämnet bilar. Denna informant är ömsom dialektal, ömsom mer rikstalspråklig, 
vilket däremot inte mannen i språkprov 2 är; han ger intryck av att inte nämnvärt 
förändra sin dialektala talspråkskod. (Detta har också barnbarnet, informant nr 12, se 
tabell 14, påpekat.) 

Kodväxlingsfenomenen i hela inspelningen (se bilaga X) fördelar sig enligt föl
jande: 
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Informant Ettordsnivå Fraser Sekvenser Summa 
EJ 3 3 9 15 
AJ - 1 1 2 
HBJ 1 - - 1 

Exempel på EJ:s kodväxling på ettordsnivå är sedan, militär, Umeå och fraserna 
våran bil och i unga dagar, hos AJ frasen åkande post samt hos HBJ urinvånare. 
Dessa språkprov härrör från informanter födda 1910, alltså från den allra äldsta dia
lekttalande generationen jämte mycket knapphändiga frågor från sonen, f. 1948. 

En nästan 50 år yngre person far avlägga följande språkliga vittnesbörd, hämtat 
från inspelning 9.1g) med en mansperson, född 1962, bosatt vid Öreälven 8 km upp
ströms från Bjurholms centralsamhälle. Samtalet utspann sig vid köksbordet. Uttals
beteckningar som ovan. Intervjuare (I) Gunvor Flodell, känd för informanten. 

Språkprov 3: BH 
BH: Då for ja upp te en dänn lAden, ja tänkt där finns' e väL nan brä eller nan pLank 

eller nånting se att ja könn väga öpp en dänn (I: Hm) växellåa. (I: Hm) Så for ja 
dit å se te göLve vart ja vi s en pLank söm var lämpLi dimensjon, då använd ja 
den. (I: Hm) Å då (då) tänkt ja, ja ta en dänn pLanka. Å vaför ja to just en dänn 
pLanka he va därför att när ja steg på na vAr hon lös, he tjänt ja (I: Hm) se hon 
sku ju va lätt å få ve se ut. (I: Hm) Ja ja to te pLanka å sku Löft öpp'a å int vA hon 
lös int. Ja fick öpp'a lite grann men... Å ja si Let to ju till allt va ja sku töL (I: 
Hm) ja tänkt om ha sett en spik eller nånting se ta ja ju lös'e. Å när ja fick öpp 
pLanka se ja såg unner pLanka, då såg ja ju va söm höll fast'a. 

I: Å de va...? 
BH: Ja hä va en vit hann, en där långkrokefingra, långa nagLa på fingra - fämm 

fingra, å så en hann å så en bit borte te hannledn. Alldens vit va ha nna. 
I: Karl- eller kvinnohand? 
BH: Nja, dämm va ju lång å spe, fingra, å kroke, söm su^nnervärkt på na vis, knote, 

mager, knotia fingra. Å när ja vart vis en dänn hanna då (då) 1A ja tebaks pLanka 
å trampe fast'a der hon hörd hämma å se siönt ja me därifrån. 

I: Å sen har du aldri satt din fot där? 
BH: Inte då närmare lAden än en fämm-tie meter. Å absolut aldri ensammen fer ja 

dit. 

Kommentar: 
I denna livfulla berättelse framträder den för detta dialektområde utmärkande kort-
stavigheten tydligare, framför allt i exemplet laden uttalat med främre, kort /a/, följt 
av kort konsonant, men också i övriga inspelningen i vissa verb som väga, vöre Ivare 
och i sammansatta substantiv, som t.ex. haraong 'harunge' (se bilaga XI). Språkpro
vet förefaller genuint dialektalt; det gäller främst substantiv- och verbböjningen, t.ex. 
best.f. planka och verbformerna könn, löft, töl, sjönt och fer för 'kan', 'lyfta', 'tåla', 
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'skyndade' och 'far'. Men vi kan också konstatera prepositions- och adverbformer i 
växling, t.ex. upp/öpp och så/se av okänd anledning. I exemplet sunnervärkt finner 
vi ett mellanting mellan ett kort /u/ och /ö/. Uttalet av konsonantförbindelsen si med 
sje-ljud och tjockt /l/ är dialektalt (sjLet). Språkprovet innehåller vidare prov på s.k. 
norrländsk sammansättning (långkrokefingra) och oböjd predikativ, t. ex. dämm va ju 
lång å spe, fingra, något som också brukar räknas till norrländska dialektdrag men 
som på sistone antagit ökad geografisk spridning. Vi finner, liksom i de ovanstående 
språkproven, också exempel på naturligt genus, t.ex. planka med referensen hon 
eller (a, vilket innebär feminint genus, liksom hanna 'handen' (där jag hade förvän
tat mig uttal med främre, långt /a/). Vi kan också konstatera en syntaktisk konstruk
tion varda vis ung. 'bli varse', 'fa syn på' som kan betraktas som dialektal. 

I dessa språkprov förekommer avvikelser från riksspråket på alla språkliga nivåer, 
fonologiskt, morfologiskt, lexikalt och syntaktiskt, ett villkor som bör uppfyllas för 
att en talspråkstext ska kunna klassificeras som dialektal (jfr Dahlstedt 1978). Men 
de dialektala dragen kan också förekomma i växling med mer riksspråkliga tal
språksformer och då måste kvantitativa metoder till för att fastställa proportionerna 
mellan dialektala och mer riksspråkliga drag. 

9.3 METODPROBLEM MED BANDINSPELAT MATERIAL 

I syfte att förmå informanterna att producera ett så naturligt och omedelbart språk 
som möjligt hade jag vid inspelningarna, ur vilka ovanstående avsnitt är hämtade, 
eftersträvat en informell och avspänd talsituation, så att informanterna snarare skulle 
betrakta mig som medmänniska än som forskare. Här har min lokalkännedom varit 
värdefull, liksom också kunskap om dialekterna och förmåga att uttrycka mig dia
lektalt. Möjligtvis har avståndet mellan informanterna och mig varit större under 
språkprov 1 och 2 än under nr 3; det har också med informanternas ålder och kön att 
göra, eftersom en uppdelning i manliga och kvinnliga domäner fortfarande existerar 
bland de äldre i denna landsbygd. Interaktionsformen kan kallas informell dialog, ett 
mellanting mellan intervju och gruppsamtal (jfr Nordberg 1982:106). 

Vid de övriga inspelningarna har jag delvis agerat intervjuare om dialektförhål
landen, dialektbruk och enskilda språkfrågor och där har resultatet blivit en mer 
formell talsituation med andra rollrelationer, speciellt när jag och min medintervju-
are varit okända för informanten. Gruppinspelningen blev inte lyckad, även om den 
dokumenterar diskussion på dialekt. Alltför många personer var närvarande och de 
tenderade att prata i munnen på varandra, vilket aldrig ger något lyckat inspelnings
resultat. 

Syftet med mina intervjuer och inspelningar har aldrig varit dolt: informanterna 
har varit informerade om att det just är bjurholmsdialekten jag är intresserad av. Men 
jag har försökt leda uppmärksamheten bort från själva språkformen genom att aktivt 
lyssna på informanterna, ställa följdfrågor och återkoppla i form av mimik och hum-
manden i syfte att dokumentera autentisk dialekt (se t.ex. Språkprov 3). 
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9.4 KVANTITATIV METOD 

Vad ger en inspelning av löpande tal i en informell talsituation, en av expertisen 
rekommenderad arbetsmetod? Här har vi en möjlighet att fånga variationsspektrat: 
dialekttalares språk varierar främst med avseende på yttre faktorer, såsom person, 
situation och ämne, vilket enkätundersökningen bekräftat. Men också språkinterna 
faktorer kan ha inverkan, t. ex. avseende fonologi och förekomsten av äldre/yngre 
former (jfr Labov 1994). Här inverkar också den prestige som en viss språkvarietet 
åtnjuter. Ytterst handlar det alltså om språkdrag som kan variera alltifrån en genuin, 
dialektal form till mer standardspråkliga talspråksformer eller rentav hyperkorrekta 
skriftspråksformer, s.k. boksvenska (jfr Dahlstedt 1978), vilka kan förekomma med 
varierande frekvens. 

Metoden lämpar sig väl för att bestämma grad av dialektalitet i talspråkstexter. 
Mats Thelander (1979) applicerade metoden på nutida Burträsktal och förde till
sammans språkdragen upp på språkartsnivå, vilket resulterade i varieteten utjämnad 
dialekt (jfr Dahlstedt 1978 och avsnitt 5.3 ovan). 

9.4.1 Kriterier för variabler 

Om man väljer en sociolingvistisk, kvantitativ metod i stället för dialektforskarens 
breda, deskriptiva (jfr ovan) bör man ur ett språkprov extrahera vissa variabler som 
bör uppfylla följande krav (jfr Hudson 1980:139ff.; Thelander 1 1979:56): 
a) de bör vara frekventa 
b) de bör vara jämförbara, dvs. oberoende av utomspråkliga faktorer 
c) de bör stå i binär opposition, dvs. det bör existera en klar växling mellan en stan

dard- och en dialektform och de bör dessutom vara distinktiva, dvs. lätta att skilja 
från varandra 

d) de bör ej ha kontextuella restriktioner (jfr t.ex. prepropriell artikel som ej kan 
förekomma i possessiv kontext) 

Mats Thelander hade i sin Burträskundersökning valt ut följande tolv variabler: 
1) DE, subjektsform av det personliga pronomenet i 3:e person pluralis, dämm -

dåmm 
2) DEN, tredje personens anaforiska pronomen med utralt sakordskorrelat i singula-

ris, han/hon - den 
3) DET, fristående personligt pronomen i 3:e person singularis, neutrum, he - de 
4) INF, ändeisen hos vissa verb i infinitiv, t.ex. siitt (cirkumflekterat) - sitta 
5) INTE, det negerade adverbet, int - inte 
6) KV, den initiala konsonantgruppen, kwar - kvar 
7) PRES, ändeisen hos vissa verb i presens, t.ex. spring - springer 
8) PRF, ändeisen hos predikativ med huvudord i pluralis, t.ex. stoor (cirkumflekte

rat) - stora 
9) SV, den initiala konsonantgruppen, sjwart - svart 
10) TV, den initiala konsonantgruppen, tjwå - två 
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11) VORO, preteritimi av 'vara' med subjekt i pluralis, voor (cirkumflekterat) - var 
12) ÄRO, presens av 'vara' med subjekt i pluralis, vara - är 

9.4.2 Är variablerna tillämpliga? 

Kan dessa variabler tillämpas på bjurholmsmålet? För variablerna nr 1-3, 5 och 7 
råder samma förhållanden som i burträskmålet, men nr 4, 8 och 11 måste modifieras, 
eftersom det inte förekommer någon cirkumflektering, endast apokope (bortfall) i 
Bjurholmsområdet. De fonologiska variablerna nr 6, 9 och 10 skulle kunna tilläm
pas, däremot ej nr 12, som förekommer i nordvästerbottniska målområdet men ej i 
det sydvästerbottniska. 

Vilket resultat ger då de tillämpliga variablerna på autentiskt bjurholmsmål? Jag 
har gjort ett försök på den utskrivna inspelningen under 9.1b), ur vilken språkproven 
nr 1 och 2 f.ö. var hämtade, och kommit till följande resultat: 

Variabel nr 1 : dialektformen dämm - talspråkliga standardformer dåmm (eller rom). 

Informant Antal belägg: D(ialekt) % (talspråklig) 
S(tandard) 

% 

EJ 23 77% 7 23 % 
AJ 5 62% 3 38% 
HBJ 2 66% 1 33% 
Summa i hela texten 30 73% 11 27% 

Totalt har variabeln således 41 belägg och verkar vara tillräckligt frekvent. Dess
utom torde den vara en pålitlig dialektmarkör som ligger under medvetandenivån hos 
många dialekttalare. 

Variabel nr 2: Här finns endast 15 belägg totalt som fördelar sig sålunda: 
EJ: Kornhässja - hon, / (a / 'na (4 belägg) tjädertuppen - han (1 belägg). 
HBJ: Kornhässja - han (1 belägg). 
AJ: (Metjänn)bäcken - han (3 belägg), köja - hon, bilen - hon, bussn - han, post
station - han, älven - han, postväska - hon. Det förefaller som om variabeln inte är 
tillräckligt frekvent. Dessutom vacklar genuskänslan hos dessa informanter. 

Variabel nr 3: Det som formellt subjekt dialektalt hä/he - talspråksformerna de/ 
(men även 'e/'re/'ne enklitiskt). 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 37 68% 17 32% 
AJ 32 71 % 13 29% 
HBJ 9 43% 12 57% 
Summa i hela texten 78 65% 42 35% 
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Totalt har variabeln 120 belägg och verkar vara frekvent och tillämplig, även om 
språkdragen inte är strikt binära, utan det finns ett antal variantformer. Hos många 
dialekttalare torde språkdraget ligga under medvetandenivån. 

Variabel nr 4: Variabeln apokoperad dialektal infinitivform sitt - standardspråklig 
sitta. 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 9 41 % 13 59% 
AJ 16 60% 9 40% 
HBJ 9 75% 3 25% 
Summa i hela texten 34 57% 25 43% 

Variabeln har totalt 59 belägg och verkar likaledes vara frekvent och tillämplig. 
Liksom i föregående fall torde också bortfall av ändelser ligga under medvetandeni
vån. 

Variabel nr 5: Dialektal apokoperad negation int - standardspråklig fullform inte. 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 24 92% 2 8% 
AJ 19 95% 1 5% 
HBJ 7 100 % 0 0% 
Summa i hela texten 50 94% 3 6% 

Variabeln har totalt 53 belägg och har en stor spridning i det norrländska målområ
det, varför den snarast är att betrakta som en regional markör. Liksom i ovan anförda 
fall torde den ligga under medvetandenivån hos många talare. 

Variablerna 6, 9 och 10: Dialektalt uttal av de initiala konsonantförbindelserna 
kv/sv/tv som kw/sw/ttjw eller tw gentemot riksspråksuttal. För nr 6 finns bara två 
dialektala belägg kwar (EJ) respektive kwälln (AJ); för nr 9 ett enda dialektalt belägg 
swält ihjäl (EJ) medan HBJ har två standardspråkliga belägg av svält. Variabeln nr 
10 uppvisar dock fler belägg: ttjwärkömma, ttjwunget (EJ), twå, tjwå, trettitjwå (AJ) 
samt tjwå (HBJ). Detta blir totalt 11 belägg, 9 dialektala och 2 standardspråkliga. 
Dessa språkdrag förefaller alltför sporadiska för att kunna appliceras annat än i spe
ciellt eliciterade sammanhang. 

Variabel nr 7: Bortfall av presensändelsen -er har jag funnit hos EJ: sitt, jett, kömm, 
finn, åk, använn mot en enda fullform heter, således 6 dialektformer mot en stan
dardspråklig. Hos AJ finns dialektformerna het, lägg, säg, behöv, räck (2 ggr), likaså 
6 belägg mot inget standardspråkligt, medan HBJ endast har exemplet tjänn. 
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Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 6 86% 1 14% 
AJ 6 100 % 0 0 
HBJ 1 100% 0 0 
Summa i hela texten 13 93% 1 7% 

Även denna variabel tycks brista i frekvens, men tillhör målområdets karakteristika. 
Liksom för variabel nr 4 torde också detta ändelsebortfall ligga under medvetandeni
vån hos många dialekttalare. 

Variabel 8 avser kongruens mellan pluralt subjekt och pluralböjd predikativ, vil
ken i nordvästerbottniska mål har cirkumflekterad stamvokal och apokope. Så är 
dock ej fallet i sydvästerbottniska mål, där det endast är fråga om apokope. Predika-
tiven har alltså samma form i singularis som i pluralis, exempel: Skogen är stor -
Skogarna är stor. 

Detta språkdrag har betraktats som utmärkande för norrländska mål, således ett 
regionalt drag i likhet med apokoperat inte, men har på sistone noterats även i mel
lansvenskt spontant tal (t.ex. i TV-intervjuer), när predikativen befunnit sig på långt 
avstånd från subjektet. I inspelningen finns exempel men de är ej excerperade, efter
som de inte är av primärt intresse som egentliga dialektmarkörer. 

Denna inventering har således gett vid handen att följande variabler skulle kunna 
tillämpas: 
1) Variabeln DE (subj) dämm - dåmm (rom) totalt 41 belägg (73 % D, 27 % S) 
2) Variabeln DET (pron.som formellt subjekt) hä/he - de/e/re/ne totalt 120 belägg 

(65 % D, 35 % S) även om den förefaller ha fonologiska restriktioner enklitiskt 
efter former av vara, t.ex. var 'e och andra varianter. 

3a) Variabeln INF (apokope) sitt - sitta totalt 59 belägg (57 % D, 43 % S) 
3b) Variabeln PRES (ändelsebortfall) sitt - sitter totalt 13 belägg (12D, 1 S) 

Variablerna 5 och 8 (enligt ovan) har jag alltså uteslutit, eftersom de snarast är regi
onala. Det gäller att finna fler variabler, vars dialektala form väger ungefar lika tungt 
som de ovannämnda och som dessutom uppfyller de kriterier som nämnts i avsnitt 
9.4.1. 

9.4.3 Ytterligare variabler 

Prepropriell artikel: 
I en talspråkstext innehållande många deiktiska (utpekande) moment som i detta fall 
med ett fotoalbum såsom elicitationsinstrument förekommer av naturliga skäl många 
proprier (egennamn), vilka när de inte står i possessiv ställning i de flesta fall förses 
med artikel. 

Trots att proprierna delvis är underkastade restriktioner, i detta fall av såväl kon-
textuell som syntaktisk natur, har jag ändå inventerat förekomsterna. (Variabeln 
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ansågs f.ö. ej ändamålsenlig av Thelander, se del I, 1979:57, men delvis på andra 
grunder som hade med inspelningssituationerna att göra). D avser dialektal form med 
artikel, S riksspråksform utan artikel i sammanhang där de skulle kunna förekomma: 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 37 72% 14 28% 
AJ 1 100% 0 0 
HBJ 11 92% 1 8% 
Summa i hela texten 49 76% 15 24% 

Totalt ser vi att variabeln har 64 belägg och kan betraktas som frekvent. Det råder en 
stor övervikt för dialektformerna. Den skulle mycket väl kunna fungera som en ge
nuin dialektmarkör, trots att urvalet inte är helt invändningsfritt (kontextuell restrik
tion). 

Adverben här och där: 
Av ovan anförda skäl rörande deixis förekommer också adverben här och där fre
kvent, vilka inom bjurholmsdialekten har motsvarigheterna härma eller e hinna res
pektive dänna eller e dinna. Förekomsterna har förts samman och fördelar sig enligt 
följande: 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 25 41 % 36 59% 
AJ 4 33% 8 66% 
HBJ 8 89% 1 11 % 
Summa i hela texten 37 45% 45 55% 

Av det totala antalet 82 belägg, vilket far anses som tillräckligt frekvent, ser vi att de 
standardspråkliga formerna överväger i någon mån. Kan det ha med inspelnings
situationen och intervjuarens närvaro att göra? Om så är fallet ligger språkdraget 
över medvetandenivån och tillhör de särdrag som man anpassar i vissa samtalssitua
tioner. 

Demonstrativa pronomen: 
Samband med deixis har också den frekventa förekomsten av de demonstrativa pro
nomina den/det/de här respektive den/det/de där som motsvaras av dialektens 
e(n)hänn(ä)/e(n)dänn(ä), vilka i likhet med ovanstående förts samman. De fördelar 
sig på följande sätt: 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 12 60% 8 40% 
AJ 4 80% 1 20% 
HBJ 8 100 % 0 0 
Summa i hela texten 24 73% 9 27% 
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Av det totala antalet 33 belägg ser vi att till skillnad från adverben överväger dialekt
formerna som i de flesta fall förekommer förenat med ett substantiviskt huvudord i 
ett fastare syntagmatiskt förhållande än adverben. Kan det möjligtvis förhålla sig så, 
precis som i kontakt mellan två språk, att syntagmatiskt mer fristående lexikala en
heter, såsom t.ex. interjektioner eller i detta fall fristående adverb, lättare utsätts för 
påverkan i form av inlån eller i detta fall medveten anpassning (jfr Flodeli 1986)? 
Denna variabel får anses tillräckligt frekvent för att kunna användas, kanske ännu 
bättre i kombination med substantiviska huvudord, t.ex. femininer. Besläktat med 
dessa pronomen är det dialektala adverbet sanna 'på det här sättet', vilket dock en
dast förekommer hos informanten HBJ. 

Adverbet så: 
Ett annat frekvent adverbiellt talspråksord är så, dialektal motsvarighet se. Det bru
kar vara vanligt i berättelser, vilket också kunde vara fallet i denna inspelning. Före
komsterna är följande: 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 5 45% 6 55% 
AJ 12 46% 14 54% 
HBJ 1 50% 1 50% 
Summa i hela texten 18 46 % 21 54 % 

Av det totala antalet 39 belägg, vilket skulle kunna vara tillräckligt frekvent, ser vi 
att det råder en viss övervikt för de standardspråkliga formerna. Denna variabel 
uppfyller väl kriteriet för binär opposition. 

Av ovanstående inventering kan vi konstatera att ytterligare fyra variabler skulle 
kunna vara tillämpliga och de utvalda variablerna skulle då vara följande: 

1) Variabeln DE (subj.) 
2) Variabeln DET (formellt subj.) 
3 a) Variabeln INF (apokope) 
3b) Variabeln PRES (ändelseborfall) 
4) Variabeln ART (prepropriell) 
5) Variabeln ADV (deiktiska) 

6) Variabeln DEMONSTR(pron.) 

7) Variabeln ADV (så) 

dämm - dåmm 
hä/he - de (med varianter?) 
sitt - sitta 
sitt - sitter 
n ' Agust / a ' Lotta - August/Lotta 
hänna / e hinna - här 
dänna / e dinna - där 
e(n) hänn(ä) / - den/det/ de här 
e(n) dänn(ä) - den/det/ de där 
s e -  s å  
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9.4.4 Övriga språkdrag 

Ovanstående variabler är alla av morfologisk natur och bör naturligtvis kompletteras 
med fonologiska. En tänkbar fonologisk variabel vore ordpar, där riksspråkligt å-ljud 
motsvaras av dialektalt d-ljud, t.ex. i följande fall: om - öm, som - söm, opp - öpp, 
kom - kömm(e), golv(et) - gölve, koja - köja (-en). (Här har jag också inkluderat 
morgon (mårron) - möran trots att det brister i parallellitet med de övriga.) Hur be
läggen fördelar sig framgår av följande sammanställning: 

Informant Antal belägg: D % S % 
EJ 2 29% 5 71 % 
AJ 10 66% 5 33% 
HBJ 3 75% 1 25% 
Summa i hela texten 15 58% 11 42% 

Totalt rör det sig om 26 belägg, vilket skulle kunna anses frekvent och vara en tänk
bar variabel. Fördelningen är på 15 dialektformer gentemot 11 standardformer. På 
individnivå är förhållandet D-/ S-former hos EJ två resp. fem, hos AJ tio resp. fem 
och hos HBJ tre resp. en. Mest dialektal i detta avseende är alltså AJ, men han är 
också den som står för det största inslaget av sammanhängande berättelse. 

Den s.k. norrländska förmjukningen är sparsamt företrädd och tillhör förmodligen 
de dialektdrag som är föremål för förändring, åtminstone när det gäller /k/. HBJ 
företer ett enda belägg av myttje, medan EJ har formen mycke liksom ryggsäcken 
och AJ Metjännbäcken. Däremot finner vi förmjukning av /g/ hos AJ i exemplen 
Löjdeåälven och supinumformen teje 'tagit'. (I Röjtjännsköja är förleden fagelnam-
net röja 'tjäderhöna', inte röd.) Palataliserade former av t.ex. konsonantförbindelsen 
kn har AJ i exemplet njappt och av ng i unjefärligen. 

På prosodisk nivå har vi i språkprovet (jfr avsnitt 9.2) sett exempel på kortstavig-
het hos EJ i verbet vara och hos AJ i verformerna före 'farit' och fera 'fara'. I hela 
inspelningen finns fler exempel på detta, t.ex. stugun och vägabreddn (AJ). Språk
draget är inte särskilt frekvent, men med tanke på att det är unikt för detta dialektom
råde borde det testas med andra metoder, kanske direkt utfrågning. AJ företer vidare 
ett äldre uttal med affrikata, dvs. tje-ljud med t-förslag, t.ex. i de flerfaldiga före
komsterna av ttjört jämte ttjilometer. I ttjört och finnt är dessutom vokalerna korta. 

På lexikalisk nivå finner vi ett antal belägg för de s.k. norrländska sammansätt
ningarna, t.ex. hos EJ: gammkort, dänn storlasse, ttjwärkömma, nyvare; hos AJ: 
gamm-Chevan, bägge älstbrören, vägabreddn samt hos HBJ: gammkäring, vit-
skäggegöbb, storlass, surmyra. 

En annan tänkbar morfologisk variabel vore substantiv i neutrum i best.f.plur.-a 
gentemot standardformen -en. I texten förekommer hos EJ exemplen barna (3 ggr), 
korta (2 ggr) och hos AJ spåra, mejspåra och bakhjula. 

Av de egendomliga syntaktiska konstruktionerna med adjektiv och ändelse (jfr 
Dahlstedt 1980:269f.) finner vi exemplen finnt e för 'fint före' (AJ) och stort e ku-
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värt 'stort kuvert' (EJ). Vidare tilltalar HBJ sina föräldrar med /, vilket är en vanlig 
respektmarkör i dialekten. 

9.4.5 Sammanfattande diskussion av de kvantitativa analyserna 

Vi har hela tiden i denna framställning kretsat kring frågan om bjurholmsmålets 
ställning i det nutida samhället, huruvida det är utsatt för utjämnande tendenser och i 
detta fall hur denna utjämning gestaltar sig på språdragsnivå. Med utgångspunkt i 
autentiskt, löpande tal hos den äldsta generationen har vi konstaterat en viss, subtil 
växling mellan genuina dialekt- (D) och mer standardspråkliga former (S), sannolikt 
betingade av utomspråkliga faktorer i talsituationen, såsom person, situation och 
ämne. Ett problem har varit att välja variabler, dvs. språkdrag som uppvisar ett till
räckligt antal belägg (jfr Nordberg 1982:11 lf.). Till att börja med gjordes en inven
tering utifrån Thelanders tolv Burträskvariabler. Alla var dock ej tillämpliga på bjur-
holmsdialekten, eftersom det föreligger en stor skillnad mellan nord- och sydväster-
bottniska mål. Två av hans variabler (INTE resp. PRF), den senare i modifierad 
form, har jag avfärdat, eftersom jag anser dem vara alltför "grovmaskiga" och sna
rare hemmahörande på regional språkartsnivå. Av Thelanders variabler återstår bara 
fyra, varefter jag har prövat fyra övriga variabler av morfologisk och en av fonolo-
gisk natur. Fördelningen av D- respektive S-varianter i hela texten framgår av tabell 
21. 

Tabell 21. Fördelning D/S på nio variabler. 

Variabel Antal D % Antal S % Totalt 

1) DE (subj) 30 73% 11 27% 41 

2) DET (form.subj) 78 65% 42 35% 120 

3 a) INF (apokope) 34 57% 25 43% 59 

3b) PRES (änd.bortf.) 13 93% 1 7% 14 

4) ART (prepropriell) 49 16%  15 24% 64 

5) ADV (deiktiska) 37 45% 45 55% 82 

6) DEMONSTR (pron) 24 73% 9 27% 33 

7) ADV (se - så) 18 46% 21 54% 39 

8) VOK (söm -som) 15 58% 11 42% 26 

Av tabellen framgår att det råder övervikt för dialektformer för samtliga variabler 
utom två, nr 5 och nr 7, vilket kan ha att göra med om de står i betonad eller obeto
nad ställning. Samtidigt far vi ha i åtanke att beläggen härrör från två huvudinfor-
manter (EJ och AJ), den förra med större tendens till standardformer än den senare 
samt en biinformant (HBJ), som framstår som mer dialektal än föräldrarna, kanhända 
p.g.a inspelningssituationen. Den sistnämnde står dock för fa belägg. 
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Frågan är om ett språkindex, byggt på de ovanstående variablerna säger hela san
ningen om språkbruket? Naturligtvis bör också samvariationen undersökas. En rad 
aspekter återstår, t. ex. ytterligare fonologiska och lexikala särdrag. För att doku
mentera dem tillförlitligt måste antagligen språkvariablerna styras, dvs. eliciteras 
med annan metod. 

Om vi beaktar dessa språkdrag sammantagna, rör vi oss alltså i ett kontinuum 
mellan ett stadium av genuin dialekt och en utjämnad sådan, där endast språkdrags-
frekvensen avgör om talspråkstexten är att betrakta som dialektal eller inte. Eftersom 
utjämning innebär utbyte av dialektformer mot mer standardtalspråkliga är det också 
relevant huruvida dragen är medvetna hos talaren eller ej, något som jag kommente
rat vid vissa variabler ovan. Omedvetna drag torde vara mer resistenta mot utjäm
ningstendenser (jfr Pedersen 1997). Till detta återkommer jag i avsnitt 9.6. 

Sedan måste vi också ställa oss frågan om denna text är representativ för talge
menskapen. I jämförande syfte kommerjag därför att analysera två texter, härrörande 
från "grannsocknen" Örträsk. 

9.5 ANALYS AV ÖRTRÄSKTAL 

Av vissa uttalanden att döma skulle språket i Örträsk, bortom Lappmarksrået och 
Lapplandsgränsen skilja sig från bjurholmsdialekten (jfr avsnitt 5.1 och 5.5). Dels 
skulle örträskborna vara mer högljudda, vilket är en svårkontrollerad, relativ percep-
tionsfråga, dels ha en annan "betoning" eller ha "nalta breare språk". Hur talar då 
bjurholmsborna, enligt örträskborna? Stämmer dessa uttalanden med de verkliga 
förhållandena och i vilken utsträckning skulle Lappmarksrået vara målavskiljande? 

Eftersom det existerar utskrivna folkmålsberättelser, baserade på inspelningar från 
Örträsk f.d. socken, utgivna i DAUM:s skriftserie (Fors 1986) har jag valt att jäm
föra två syskons berättelser, dels sinsemellan, dels med den ovan analyserade inspel
ningen med hjälp av de kvantitativa variablerna som hittills tillämpats. Den ena be
rättelsen härrör från f.d. lärarinnan Greta Jonsson (GJ), född Hellgren, född 1909 i 
Örträsk, den andra från brodern, hemmansägaren Herman Hellgren (HH), född 1913 
i Örträsk, båda numera avlidna. De tillhör således samma generation som de av mig 
inspelade informanterna. Det geografiska avståndet mellan våra informanters hemort 
och örträskbornas torde endast röra sig om någon mil. 

Dessa syskon har vardera ett avsnitt som handlar om samma ämne, nämligen att 
valla kor, för GJ:s del omfattande 1033 ord (Fors 1986:50ff.) och för HH:s del 1052 
ord (Fors 1986:29ff.). Dessa textavsnitt borde i så måtto vara jämförbara. Men även 
om det övergripande ämnet är detsamma är läsarintrycket att berättelserna i grunden 
är olika. Avspeglar sig detta på språkdragsnivå? Dessutom far man intrycket att GJ 
genomgående brukar genuin dialekt, medan brodern har en blandspråkskod. Går det i 
så fall att fastställa med hjälp av de nio variablerna som vi använt i tabell 21 ovan, 
eller måste andra till? I vilken utsträckning skiljer sig sedan språkformerna från 
bjurholmsdialektens? 
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9.5.1 Analysresultat 

Tabell 22. Örträsksyskons fördelning D/S på nio variabler. 

Antal D Antal S Totalt Kvot D/S % Dialekt 

Variabel GJ HH GJ HH GJ HH GJ HH GJ HH 

1) DE 
(subj.) 

11 19 0 0 11 19 11:0 19:0 100 100 

2) DET 
(f. subj.) 

22 14 8 28 30 42 22:8 14:28 73 33 

3a) INF 
(apokope) 

19 15 0 9 19 24 19:0 15:9 100 62 

3b) PRES. 
(ändelsebortfall) 

3 1 0 0 3 1 3:0 1:0 100 100 

4) ART 
(prepropriellt) 

2 0 0 0 2 0 2:0 - 100 

5) ADV 
(deiktiskt) 

4 0 14 16 18 16 4:14 0:16 22 0 

6) DEMONSTR 11 0 3 5 14 5 11:3 0:5 78 0 

7) ADV 
(se-så) 

38 23 0 0 38 23 38:0 23:0 100 100 

8) VOK 
(ö-å) 

45 33 0 1 45 34 45:0 33:1 100 97 

Kommentar: 
Här märker vi en större polarisering dialekt- kontra standardformer än i föregående 
inspelning (jfr tabell 21). GJ är uppenbarligen hundraprocentigt dialektal i fler 
språkdrag än brodern. Båda är dock genomgående dialektala på åtminstone tre 
punkter: 1) de i subjektsställning heter alltid dämm, 7) adverbet så alltid sä och 8) en 
hel rad ord som i standardspråket har å-uttal får i dialekten /ö/, t.ex. söm, öm, baköm, 
mö ran, s ömmarn, kömma, slöss samt köntn, där dock HH företer växling till kåntn i 
ett enda fall (förutsatt att inspelningen är korrekt utskriven). När det gäller 2) över
väger formen hä hos GJ men inte hos HH, som har dubbelt så stor frekvens av dä 
(eller de enklitiska varianterna a och nä). Variabeln 3a) som gäller apokoperad infi
nitiv i vissa verb är tydligen tillräckligt frekvent i kombination med berättartempus i 
preteritum (med dialektal ändelse -ä), men däremot är beläggen för ändelsebortfall i 
presens (variabel 3b) alltför fa. GJ har exemplen kömm, ät och håll men inga full
former; HH har endast belägget säg. Likaså ser vi att förekomsterna av prepropriell 
artikel (variabel 4) är synnerligen få, endast två belägg hos GJ (a 'Älsa, n 'Ola). Vari-
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ablerna 6) och 7) var som vi sett tämligen frekventa i föregående text p.g.a. inspel
ningssituationen, men här rör det sig om ett fatal belägg. När det gäller adverben här 
och där (variabel 5) överväger överraskande nog standardformerna hos GJ. Det har 
att göra med att de brukas tillsammans med dialektformer som där hem, där nede, 
där oppa (vinn), där bake, här e. Här är det alltså inte fråga om någon samvariation 
mellan två dialektformer. Adverben hit och dit kunde kanske räknas in i denna kate
gori; hos GJ förekommer t.ex. två belägg av hittna 'hit'. 

Det är alldeles uppenbart att inte de tidigare utvalda variablerna fungerat tillfreds
ställande på denna text, m.a.o. de har inte varit kontextfria. Finns några av de andra 
tidigare diskuterade dragen med? För negationen inte finns hos GJ sex D-belägg, hos 
HH nio D-belägg mot fem S. Inom substantivböjningen finns åtskilliga belägg på 
best.f.plur. -a (jfr 9.4.4). GJ har här 23 D-former (t.ex. jetara, öra, blåbera, onga, 
mya, kräka, spöka, krigarn, jetinga, skrömta, trea, stena men koäna och fluguna) 
och HH fyra D-former (bl.a. daga och sömmra) mot en standardform. Inom verbböj
ningen finns supinumformerna vure och fure 'varit', 'farit', vilka är presumtiva dia
lektmarkörer, belagda hos GJ, medan HH böjer verbet räcka starkt med avljudsväx-
ling i exemplet rakk. Verbet fara (D fer a/f är a) som förekommer frekvent kunde 
kanske nyttjas som testord i fortsättningen, dels avseende kortstavigheten, dels vo
kalkvaliteten i verbformerna. 

Den norrländska förmjukningen finns representerad hos GJ i form av mytje (4 
belägg) mot HH:s enda standardbelägg. (GH uttalar dock bäcken och tykkt oförmju-
kat.) Samma palatalisering av /kn/ som hos vår tidigare informant och dessutom av 
/gn/ företer också GJ: ngje 'knä', ngjyte(t) 'knyte', ngjäga 'gnaga', ngjiv 'kniv', som 
måste betraktas som en dialektmarkör. Av konsonantförbindelsen /tv/ som i dialekten 
blir /tjv/ finns tre belägg hos GJ {tjvå, tjvärss) och ett hos HH {tjvå). Det språkdraget 
brister tydligen i frekvens, precis som i föregående inspelning. Ett långt o-uttal (som 
i bo) företer GJ i sov och ett kort o-uttal (som i bott) i opp (3 belägg), oppa (7 be
lägg) mot HH:s S-form upp (2 belägg). Här skiljer sig nog örträsk- och bjurholmsmål 
(iöpp, jf r språkprov 3, ett tänkbart framtida testord?). Vidare företer HH tonlöst /l/ i 
si- förbindelser, där /s/ reduceras till en aspiration i exemplen hlåttn, hlutä och hlå. 
Här har åtminstone yngre bjurholmsmål sje-ljud med tjockt /l/ (jfr språkprov 3). 

Av sammansättningar har jag hos GJ noterat följande: bakustumurn (jfr bröjstu i 
Bjurholm), röktfläskbit, surmyrkantn och sötsylta, hos HH hembakabröä . 

De egendomliga syntaktiska konstruktionerna med adjektiv och ändelse (eller ar
tikel) framför det substantiviska huvudordet (jfr Dahlstedt 1980:269f.) finns även 
exemplifierat hos GJ: 'n lång änn verj 'en lång värja', halvlång a bykksen, sä go (n 
mat, sä trevlet ä arbet i motsats till det mer standardspråkliga n ' klar å fin bäck. 

I dessa texter finns dessutom exempel på stor variation bland indefinita pronomen 
som skulle kunna tjäna som variabel, speciellt när det gäller utjämning. Skriftsprå
kets någonting motsvaras av ett standardtalspråkligt nånting (GJ ett belägg) eller 
nångting (GJ ett belägg) och ett dialektalt nånting (HH ett belägg). Dialektformen 
nalta 'något litet' (GJ 2 belägg) hör också hit. De förenade pronomina någon / något 
/några motsvaras på samma sätt av de talspråkliga formerna nån/nå(t) /nåra och de 
dialektala nagän eller nann/ nagä eller na. På denna punkt framstår GJ också som 
mer dialektal: nagän (2 belägg), nann (2 belägg), nagä pannkaku men någä daga 
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mot HH:s nann (ett belägg), na (4 belägg) mot sammanlagt sex standardbelägg av 
nånn, några, nå. Som utjämningsfenomen vill jag betrakta de båda beläggen av nann 
gång hos GJ, när man hade förväntat sig det äldre dialektuttalet gang. Kanhända 
hänger det samman med att örträskmålet influerats från olika håll. Före Örträsk kyr
kas tillkomst 1849 uppsökte örträskborna nämligen Lycksele i kyrkligt avseende men 
handlade i Nordmaling, enligt informant HH i annat sammanhang (se Fors 1986:39). 

9.6 RESISTENTA DIALEKTDRAG 

Vi har konstaterat att de språkdrag som vi valt ut som variabler har förekommit med 
olika frekvens i de olika inspelningarna med större polarisering dialekt- kontra stan
dardformer i de senare texterna. Det är möjligt att örträsktexterna avspeglar ett ge
nuinare äldremål, eftersom de valts ut och publicerats, än min inspelning med de 
äldre i Öredalen, trots att informanterna tillhör samma åldersgrupp. Vad kan då de 
båda språkproven säga oss om dialektdragens resistens? Ett rangordnat medeltal 
(Ml) mellan procentsatserna för D i tabell 21 och 22 får utgöra svaret på textnivå, 
vilket framgår av tabellen nedan. Som jämförelse anger jag också medeltalet i pro
cent för dialektdragen på individnivå (M2). För Öredalstexten blir det således två 
procentsatser, medan Örträsksyskonens avsnitt utgör separata textenheter och därför 
samtidigt procentsatser på individnivå. Ifråga om dialektdragens resistens frågar jag i 
nuvarande läge inte efter absoluta tal, endast om relativa tendenser, vilket kan moti
vera ett medeltal på dessa grunder. 

Tabell 23. Resistenta språkdrag i procent. 

Rang Nr Variabel Ö-dals-
text: 

EJ AJ HBJ Ör-
tr. 

GJ HH Ml M2 

1 3b PRES 93 86 100 100 100 100 97 97 
ändelsebortfall 

2 1 DE 73 77 62 66 100 100 91 81 
subj. 

3 4 ART 76 72 100 92 100 - 88 91 
prepropriell 

4 8 VOK 58 29 66 75 100 97 85 73 

5 7 
ö — Cl 
ADV 46 45 46 50 100 100 82 68 
se 'så' 

6 3a INF 57 41 60 75 100 62 73 70 
apokope 

7 2 DET 65 68 71 43 73 33 57 58 
hä, form. subj. 

8 6 DEMONSTR 73 60 80 100 78 0 50 64 
pron. 

9 5 ADV 45 41 33 89 22 0 22 37 
deixis 
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Kommentar: Som vi ser är det inte så stora skillnader mellan medeltalet på textnivå 
(Ml) och individnivå (M2), även om vissa variabler fatt byta plats. Sedan måste vi 
hålla i minnet att vissa informanter, t.ex. HBJ är sparsamt företrädda. Då är det mer 
befogat att arbeta med absoluta tal i stället för procentsatser (jfr 9.4.5). Egentligen är 
inte Öredalstexten (inspelning 9.1b, se bilaga X) jämförbar med Örträsksyskonens, 
eftersom den förstnämnda är i dialogform och endast innehåller kortare avsnitt av 
sammanhängande berättelser. 

Däremot har vi på detta sätt fatt en uppfattning om dialektdragens genomslags-
kraft i förhållande till mer standardtalspråkliga former. Inte oväntat intas tätplatserna 
av variablerna PRES (presensändelsebortfall) och DE (subj.), dvs. dämm i subjekts
ställning. I övrigt far tabellen utgöra en sammanfattning av denna genomgång av 
presumtiva dialektvariabler och deras resistens. 

En annan aspekt som antytts tidigare (jfr 9.4.5) rör frågan i vilken utsträckning 
språkdragen är medvetna hos dialekttalarna. Ett medvetet dialektalt drag torde ta
larna tendera att substituera mot ett standardspråkligt, när situationen så kräver. När 
t.ex. västerbottningar deltar som publik i debattprogram i TV, har jag observerat hur 
frekventa bortfallen av presensändelser och infinitiv -a i själva verket är i talarinläg-
gen och tolkat detta som att dragen är omedvetna och resistenta. Eftersom de har en 
vid spridning följer de s.a.s med upp på språkartsnivå, inte bara som ingrediens i 
utjämnad dialekt, utan kanske t.o.m. också på regional standardnivå. Skulle det också 
gälla fler språkdrag, t.ex. dämm eller hä ? Hur kan man fa veta om språkbrukarna är 
medvetna om vad de själva säger? Här kan metoden självrapportering komma in. 
Det torde också finnas grader av omedvetenhet om dialektformerna, liksom att resis
tensen hos vissa dialektdrag varierar. 

Likartade frågor har den danska dialektforskaren Karen Margrethe Pedersen ställt 
sig i fråga om 21 dialektvariabler på Langeland (Pedersen 1997) och Mats Thelander 
(1979), som fann att dialektformernas resistens var avhängiga deras geografiska 
utbredning och fonetiska likhet med standardspråksformerna. 

9.7 SKILLNADER MELLAN BJURHOLMSMÅL OCH ÖRTRÄSKMÅL 

Av informanten BH:s uttalanden att döma (jfr 5.5.1) skulle Öredalen ha likartad 
dialekt, medan den i Örträsk skulle vara "nalta breare". Informanten EJ har dessutom 
påpekat att betoningen skulle skilja sig. Hur stämmer dessa uttalanden med de verk
liga förhållandena och finns det också andra dialektala skillnader mellan Bjurholm 
och Örträsk, m.a.o. skulle Lappmarksrået (Lapplandsgränsen) vara målavskiljande? 

Tack vare Harald Fors' utskrivna inspelningar (från 1983) Folkmålsberättelser 
från Västerbottens inland (1986) har vi möjlighet att göra fler jämförelser, åtmins
tone för den äldsta generationen informanter. Volymen innehåller nämligen textav
snitt, förutom från de båda Örträsksyskonen HH och GJ (jfr 9.5 ovan) också från en 
mansperson GG Adbo (GA), född 1905 i Vargträsk i f.d. Örträsk socken (nuvarande 
Lycksele kommun) samt från ytterligare en mansperson, AM Gidlund (AG), född 
1907 i Skurträsk, f.d. Örträsk socken. (Vargträsk ligger några mil nordväst om Ör
träsk by och Skurträsk någon mil rakt norrut, beläget precis på Lappmarksrået.) 
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Dessa berättelser innehåller också uttalanden om språkbruket, t.ex. AG: "dämm tapp 
bårtt dialättn" och "Sä olika falk prata" (Fors 1986:134) och GA: "Å Bjurholma 
dämm hadd ä äljäst språk åkkså." (Fors 1986:103). 

Nedan följer exempel på en rad dialektmarkörer som jag funnit i texterna: 

1) Substantivböining: ladu GJ, vikku (n) GJ, vikk GA, hakun 'hakan' GJ, tjädar GA, 
fluguna GJ, snaruna G A, flakana GA, koänna AG, mäjjän 'medar' GJ, era 'ärren' 
AG, åtä 'insekter' GA. Ortnamnet Umeå företer kasusböjning, exempelvis till Um 
GA, ått Um AG, i Um men från Urne AG. 

2) Verbböjning: vure HH, GJ, GA, AG, i växling med vöre AG,fure GJ, AG, i väx
ling med före AG, vurre, furre GJ, vurte/vortte GJ, vurtte GA, full 'föll' GA, AG, 
fulle AG, hull GJ, GA, AG, huile GJ, GA, släjje, täjje, GJ, GA, AG, dräjje GJ, GA, 
drippe 'dräpt' GJ, itte opp 'uppäten 'GJ, gall 'gällde' GA, AG, stalp 'stjälpte' GJ, 
vakks opp GJ, sov (med o-ljud) GJ, samnä å GJ, damnä 'domnade' GJ, svim å 'av
svimma' AG, råån 'bli fuktig' AG, staan 'stanna' GJ eller stan å AG, stanä GA, 
AG, stut 'stöta' GA, bekömmä 'fick' GA, lätt 'låta' GJ, sprang 'springa' sprangä 
GA, AG, kömmä sprangän 'kom springande' AG, skäka 'skaka' skokk GA, AG, 
skutte 'skjutit' GA, även tjuvskutte GA, flutte ilann GA, strukke 'strukit' AG, rofft 
'ropade' GA, jartt(es) 'hjälpte(s)' GA, AG, tennt bort 'tinat bort' AG. GA företer 
dessutom verbet jummar 'genljuder' (jfr uma 'gny', 'tjuta' och Urnan 'Ume älv') 
och namntjänn 'nämna vid namn'. 

3) Adjektivböjning: lusu 'lusig/a' GJ, grådu 'uthungrad' GJ, hungru GJ, mytju (obs 
adverb i tilljämnad form) hungru AG,fälu 'färdig' GJ, ofälu GA, krokut AG, rosu 
AG, räddlivu AG, tuie 'tåliga' GA. 

4) Uttal: tong, tonga 'tungan', homier 'humlor' GJ, strompen 'strumporna' GA, 
sjonkä 'sjönk' GA, AG, oppa (med o-ljud som i bo) GA, sunn 'sönder' GA. Vidare 
finner vi ett antal omljudda former, t.ex. begrävd GJ, AG, välp GA, fämn 'famna' 
AG, värv 'varv' AG, läss 'lassa' AG och läs sä GA ,fära (i växling med fara) GA. 
Av förmjukade former företer GA mykke/myttje i växling, medan AG har genomgå
ende myttje men däremot växling i stykkän/styttjen. Uttalet änja 'ängen' är AG en
sam om. Formerna bräjj och bräjjare 'bred' förekommer hos AG. Han företer likaså 
exempel på bruten form i exemplet jen 'en'. Det dialektala hort 'om' får hos AG 
formen ort. 

5) Övrigt: Värt att notera är nyorden kompisn och farsan GA, jämte droska/taxi AG 
och knykka 'knyckt' AG. Samme informant har också exempel på sammansättning
arna tjvärrädd och tjvärsäjj. Adverbet 'på detta sätt' har i örträskmålet formen sänna 
GA, AG, medan AG:s e henna 'här' och ta på val 'börja bli' är detsamma som i 
Öredalen. Respektmarkör är hos GA tilltalspronomenet je . 
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Sammanfattande kommentar: 
Det är inom substantiv-, verb- och adjektivböjningen som skillnaderna mellan bjur-
holmsmål och örträskmål är mest iögonfallande. (Som underlag för jämförelse har 
jag främst brukat de båda utskrivna bjurholmstexterna 9.1b och 9.1g, se bilaga X och 
XI). 

Bjurholmsmål 
lade(n) iada' BH 
bröjstun 'bagarstugan' (men stugun AJ) 
möran /mårron 'morgonen' AJ 
varv BH 
vöre 'varit' BH, EJ, AJ 
före ' farit' AJ 
höll BH 
stann 'stanna' AJ 
teje 'tagit' AJ (tage EJ) 
järt 'hjälpte' BH 
kroke, knote 'krokig', 'knotig' BH 
opp 'upp' BH, HBJ 
sanna 'så här' HBJ 

Örträskmål 

ladu 
bakustugun 
möran 
värv (omljudd form) 
vure, vurre 
fure, furre 
hull 
staan (cirkumflekterat), stan å 
täjje, släjje, dräjje 
jartt 
lusw, hungra, rosw 'lusig','hungrig','rosig' 
opp (med o som i bo) 
sänna 

Listan skulle med all säkerhet kunna göras längre med språkprov från fler informan
ter. Det som Öredalsborna uppfattar som "breare" i örträskmålet rör med säkerhet 
det öppnare uttalet av vokaler, t.ex. täjje, släjje dräjje förhållande till teje eller jartt 
'hjälpte' i jämförelse med järt. Det är möjligt att även cirkumflektering av stamvo
kalen i exemplet staan uppfattas så i förhållande till det kortstaviga stann. Detta är 
en viktig dialektmarkör. 

Vidare har vi fatt skillnaderna i stamvokalerna i supinerna bekräftade, dvs. 
vurel vurre och fur el furre mot bjurholmsmålets ofta kortstaviga vöre och före. I äldre 
örträskmål förekom många omljudda former, här exemplifierat i värv i förhållande 
till varv. När det gäller substantiv- och adjektivböjning förefaller örträskmålet mer 
konservativt med bevarade ursprungsvokaler i förhållande till bjurholmsmålets mer 
utjämnade, t.ex. ladu -lade och lusu/hungru/rosu (av -ugh) jämfört med kroke och 
knote. Att det även existerar lexikala skillnader bekräftas av ordparet bakustugun -
bröjstun (av brygga). 

9.8 ÖVRIGA DIALEKTSKILLNADER 

Informanten GA ger läsaren följande inblick i dialektförhållandena häruppe: Varg
träsk och Örträsk hade "ganska lik" dialekt. En del saker var "lite eljest". Men mel
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lan Baksjölia (i Fredrika f.d. socken) och Vargträsk (i Örträsk f.d. socken, avstånd ca 
en mil) var det "helt eljest" - "Dämm tala Fredrikamålä. Männ äljäst oppöver åt 
Lycksele, å där, då varä ganska likkt sömm ve prata" (Fors 1986:103). Enligt Dahl-
stedt (I 1950:18, 11:250) ex isterar dock inget egentligt Fredrikamål, utan det är en 
riksspråkspåverkad oenhetlig "blanddialekt" med åselemål som bas. 

Av informanten AG från Skurträsk far vi ytterligare inblick i dialektförhållandena 
och framför allt konkretiserar han dialektskillnaderna. AG betraktar sig som "inflyt
tad", eftersom fadern kom från Björna i Ångermanland. Som exempel på "björnatal" 
anför han ska: ta, då skurträskborna skulle bruka skira och örträskborna skatun (kort-
stavigt). Som björnatal betraktar han också uttalet åg 'och'. Vidare får vi exemplen 
flugun från Örträsk jämfört med fluän från Öreström (avstånd ca en mil från Lapp
marksrået). För de yngre anser han inte att det är någon skillnad mellan skurträsk-
och örträskdialekten, medan Granö (i f.d. Degerfors socken, avstånd ca två mil) 
skulle ha sina speciella uttalsformer enligt följande (Fors 1986:134): 

Skurträsk Gra(r)nö (uttalat med supradentalt n) 
lekatt jekatt 
ikkorrn ekkörn 
hä ä/hä är hä jär 
henna/hinna jenna/jinna 

Även inspelning 9. lj från Skivsjö, Vindelns kommun kan förse oss med exempel på 
skillnader. IN (f. 1933 i Näsland, Bjurholm), inflyttad vid giftermålet, har redan 
grovt karakteriserat skillnaderna mellan bjurholms- och skivsjömål som att bjur-
holmarna skulle "bre ut 4e" medan man i Skivsjö "dra dom ihop dom", vilket intygas 
av mannen AN: "ve bräj ut4e minner". {Vad det är som dras ihop lyckades jag inte fa 
dem att konkretisera.) 

Enligt dessa informanter är språket runt Skivsjön likartat, dialekten "han hall på 
kamm bort" och hävdar att de yngre lagt bort dialekten - "dämm ha ju blivi mer 
vältali" (AN), vilket också skulle vara fallet på centralorten Vindeln, där prästen, 
doktorn och bankkamrern hade utgjort "societet" och där man alltid pratat "lite 
bättre", till skillnad från Granö med mer utpräglad bonddialekt: "Dom bruke säj att i 
Granö ha: dom stor a hus å stor a fa:t, sa: dämm ju, men lite ma:t!" (uttalat med 
långt, öppet, främre /a/ IN). 

Av AN får vi också veta att språket skiljer sig från Granö och "lite grann" mellan 
Skurträsk och Vindeln - byn har blivit hänvisad än hit, än dit i socken- och kommun
sammanhang och fram till 40-talet gick skurträskbarnen i skolan i Skivsjö (avstånd 
2,5 mil). IN konkretiserar dialektskillnaderna mellan Rödå (vid gränsen mot Ume 
landsförsamling) och Bjurholm i en rad motsatspar: 
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Bjurholm Rödå (och Degerfors f.d. socken) 
kast kaast (cirkumflekterat) 
döpp 'doppa' dööpp (cirkumflekterat) 
gran grarn, grama (supradental) 
klåcka klookk (cirkumflekterat) 
sprang 'springa' spriint (cirkumflekterat) 
vävde vo:v (o-ljudet motsvarar o i bo) 
såv s o:v 
bårt bort 
högg, hugge hagg, hagge 
grin 'gråta' råm 
bröjstun bakustuen 
käken kakun 
korna råme 'råmade' (korna) röte 
hästn hestn 
dröke (kortstavigt, äv. Örträsk) drucku 
mössa myssa 
vöre, före vyre, fyre 
sölln 'juverinflammation' sylln 
ja örk int ja järs int (av vara så) 

Förutom cirkumflekterade verbformer skulle dialektområdet norr om Bjurholm (f.d. 
Degerfors socken) alltså också uppvisa bevarade och tillj ämnade slutvokaler i större 
utsträckning, t. ex. drucku och adjektiv på -u (av ursprungligt -ugh), ett uttal som av 
allt att döma också existerat i örträskmålet (jfr GJ, avsnitt 9.7 ovan). Dessa förhål
landen, liksom förekomsten av supradentalt /n/ (i t. ex. gr arri) bör sättas i samband 
med kvantitetsförhållandena och vokalbalansen (jfr Zetterholm 1939). När det gäller 
supinerna har vi återigen fatt formerna yyre och fyr e bekräftade (jfr avsnitt 5.1) och 
far därmed avsluta vår dialektala rundvandring i "gränslandet". 
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10. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH FRAMÅTBLICK 

10.1 DIALEKTSKILLNADER OCH DIALEKTGRÄNSER 

I fokus för denna framställning har i förstone stått dialektgränserna, vilka i sin tur 
förutsätter dialektskillnader hos brukare av "det lilla språket". Syftet med dessa 
provundersökningar har varit att i görligaste mån besvara de fem frågepunkterna som 
ställdes inledningsvis i avsnitt 6.1. 

Vi har hittills synat bjurholmsmålets gränser, dels emot Lapplandsgränsen mot 
Örträsk i nordväst, dels emot den gamla landskapsgränsen Ångermanland-Väster
botten mot Vindelns kommun (f.d. Degerfors socken) i norr. I båda fallen existerar 
bestämda uppfattningar hos åtminstone två äldre generationer bjurholmsbor att språ
ket skiljer sig. Mot Nordmaling och den egentliga "moderdialekten" skulle däremot 
skillnaderna inte vara särskilt stora, men det återstår att undersöka. 

Uppfattningarna om dialektgränserna torde variera efter generation. I en under 
höstterminen 1997 genomförd skolenkät i Bjurholm med högstadieelever (födda 
1983) och deras föräldra- och farföräldra-/morföräldrageneration ingick uppgiften att 
på en karta ringa in gränserna för den egna dialektens utbredning. Trots att svaren är 
få: åtta elevsvar (4 pojkar, 4 flickor), sju föräldrasvar (föräldrarna födda 1935-1958) 
och endast fem från den äldsta generationen (födda 1918-1925), visar de båda äldre 
generationernas markering en orientering mot Nordmalingsområdet, medan ungdo
marna dels ringade in kommunområdet, dels utsträckte dialektutbredningsområdet 
upp till Vindeln och rakt österut mot Umeå. Förmodligen har 14-åringar ännu inte 
hunnit bilda sig en uppfattning om dialektskillnaderna. En motsvarande undersök
ning bland gymnasieelever skulle antagligen ge andra resultat, förutsatt att dialekten 
fortfarande brukas i lokalmiljön. 

10.2 DIALEKTGRÄNSERNAS SPRÅKLIGA KORRELAT. METODISKA ASPEKTER 

Avseende skillnaderna mellan bjurholmsmål och örträskmål har vi i avsnitt 9.7 fått 
en rad exempel, såväl fonologiska som morfologiska och i mindre utsträckning lexi-
kala. Dessa exempel härrör från bandinspelat material av löpande tal och avser i 
huvudsak den äldsta generationens språk. Listan borde utökas med autentiskt mate
rial från mellangenerationen och 25-30-åringar som förblivit hembygden trogna. Vår 
yngste bandinspelade informant (f. 1962) bekräftar dialektskillnaderna såväl i 
uttalanden om gränserna som i faktiska dialektformer. Frågan är om andra infor
manter i samma ålder också skulle bekräfta dem? 

När det gäller bjurholmsmålets gräns mot degerforsmålet i norr har vi likaså via 
bandinspelade uttalanden (jfr avsnitt 9.8) från en språkmedveten informant fatt en 
rad exempel på fonologiska, morfologiska och lexikala skillnader, vilka framstår 
som mer omfattande än mot örträskmålet. I de fortsatta undersökningarna finns det 
anledning att anknyta till Seth Larssons avhandling (1929) och hans språkkarta över 
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Västerbottens läns kustland och använda hans exempelord liksom också Dahlstedts 
dialektkartor (1950, 1980, 1984) och exempelord via direkt utfrågning. 

Detta leder oss in på frågor kring metoder för de fortsatta undersökningarna i den 
faktiska dialektkunskapen hos ett utökat antal informanter. I översättningstestet (jfr 
avsnitt 8.2) hade vi satt den individuella språkförmågan under lupp, men metoden 
kändes inte övertygande. En omvänd variant med ett antal dialektala bjudmeningar 
(innehållande flera av de efterfrågade språkdragen i kombination på lexikal/fono-
logisk/morfologisk och syntaktisk nivå) kunde ge upphov till diskussioner kring oli
ka sätt att uttrycka samma dialektala innehåll, att användas i olika situationer, och i 
så fall vilka. 

Teoretiskt och metodiskt hänför sig ett sådant tillvägagångssätt till en diskussion 
om hur regional variation kan beskrivas som Mogens Baumann Larsen förde i upp
satser i Språk och samhälle redan 1972 och 1974. Han föreslår (1972:80) att man 
utgår från en kombination av flera språkmodeller som ryms inom informanternas 
språkmedvetande, dvs. en högspråks-, en regionalspråks- och en dialektmodell. Inom 
den kontinuerliga variationen borde det finnas såväl gruppnormer som dialektala så
dana. Dem kunde man fastställa genom att spela upp ett antal språkprov för infor-
manterna. Språkexemplen kunde vara hämtade såväl från det egna dialektområdet 
som från "grannsocknen". Min utgångspunkt har varit individnivå och jag har utfrå
gat de enskilda språkbrukarna om deras egen dialekt, bjurholmsmålet. Deras upp
givna norm kan ju vara idealiserad och överrapporterad, eftersom den för närvarande 
inte går att jämföra med verkligt språkbruk, då genuina språkprov saknas. Huruvida 
normen delas av ett större antal bjurholmsbor återstår att utröna. 

10.3 ANVÄNDNING AV DIALEKT OCH RIKSSPRÅK 

Som vi sett härrör det hittills insamlade materialet från begränsade byanätverk, hu
vudsakligen i Öredalen, i form av rapporterat språkbruk via en enkätundersökning 
bland elva informanter. Drygt hälften av enkätsvaren och vissa bandinspelade utta
landen (jämte faktiska kodväxlingar i löpande tal) har bekräftat att det förekommer 
ett diglossiförhållande, dvs. en funktionell fördelning i valet mellan dialekt och 
riksspråk avseende person, situation och ämne, men också att denna fördelning inte 
är strikt, eftersom dialekten är gångbar på centralortens offentliga institutioner. Hur 
gångbar den är i autentiska situationer, också det en gränsfråga, har vi emellertid inte 
fatt svar på. Det faller tillbaka på den enskilde individen, dennes språkmedvetenhet 
och vilja att tänja gränserna. (Se vidare 10.3.1. nedan.) 

De mest dialektala institutionerna visade sig vara apoteket och försäkringskassan 
medan det lokala jaktlaget och byastugan fortfarande var uttalat dialektala domäner. 
Att bygde- och byahistorier inte kommer till sin rätt annat än på dialekt var förutsäg
bart. Sitt starkaste fäste hade dialekten, inte heller oväntat, inom familjen och bland 
ortsborna (jfr avsnitt 7.3). 

Samtliga enkätpersoner förklarade sig vara dialekttalande och nästan alla tillstår 
också att de blandar dialekt och riksspråk. Frågan är vad man menar med dialekt i 
varje enskilt fall, eftersom språkmedvetenheten varierar. Inte heller på frågan om hur 
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den språkliga anpassningen sker har enkätundersökningen givit några konkreta eller 
precisa svar. Detta måste testas med andra metoder. 

Jag har utgått från individnivå och gjort ett mindre lyckat försök till gruppinspel
ning i ett till dialekten knutet sammanhang. Det vore intressant att också observera 
språkbeteendet i grupp i vissa domäner, där man kunde förvänta sig att riksspråket 
skulle vara allenarådande. Sådana domäner kunde vara offentliga sammankomster på 
centralorten, t. ex. ett kommunfullmäktigesammanträde eller på byanivå ett böne
möte, där enkätsvaren påvisat att kodväxling kan förekomma, beroende på indivi
dens funktion. En skala av olika talsituationer kunde upprättas för att se om det finns 
språkliga korrelat i kontinuet alltifrån rikstalspråk, via regionalspråk till utjämnad 
respektive genuin dialekt. Är t.ex. boksvenska fortfarande en realitet, när riksspråk 
brukas (jfr Dahlstedt 1978)? 

Ett led i en uppföljning av enkätsvaren utgörs av följande undersökning av ett an
tal offentliga domäner, där dialekt kan förekomma. 

10.3.1 En domänundersökning 

Hur ser det ut i den dialektala verkligheten? Blandar dialekttalarna dialekt och hög
språk eller hålls varieteterna isär? Av de 11 undersökta bjurholmsinformanterna sade 
sig 9 kunna hålla isär de båda koderna men tillstod samtidigt att de blandade på en 
del offentliga institutioner eller i vissa kommunikativa situationer som en anpassning 
till mottagaren för att bli bättre förstådda (se avsnitt 7.3). Vidare uppgav merparten 
att de växlade mellan riksspråk och dialekt beroende på samtalspartner, situation och 
ämne i olika utsträckning. Som "blandkodsdomäner" angavs kommunkontoret, för
säkringskassan, posten, apoteket, banken och läkarmottagningen av några informan
ter, vilket sannolikt ytterst hade att göra med vilken person som råkade vara i tjänst. 

På basis av enkätuppgifterna (se kap. 7 ovan) har jag kompletterat det tidigare 
materialet med en undersökning av de offentliga domäner där enligt enkätsvaren 
dialekten fortfarande kan komma till användning. Under 1999 besökte jag ett antal 
offentliga institutioner såsom kommunkontoret, försäkringskassan, posten och apote
ket i Bjurholm och intervjuade de anställda, bevistade ett kommunfullmäktigesam
manträde samt gjorde en bandinspelad intervju med ett familjenätverk i Öredalen (se 
bilaga XII). Därefter har jag fortsatt med intervjuer på ett av de båda bankkontoren 
och vårdcentralen/läkarmottagningen. Resultaten från de olika domänerna redovisas 
som följer. 

Kommunkontoret: Den kvinnliga expeditionstjänstemannen EE (bördig från grann
socknen Grundsunda söderut, bjurholmsbo sedan 1988) uppgav att hon far många 
telefonförfrågningar på dialekt, varför det är viktigt att kunna den. Personalen på 
arbetsplatsen talar standardspråkligt, utom gatusektionens anställda som talar dialekt. 

Försäkringskassan: Här intervjuades två kvinnliga anställda AN (bördig från Nord-
maling, bjurholmsbo sedan 1963) och ME (född bjurholmsbo men som bott söderut i 
3 år, studerat och tjänstgjort på annan ort). Samtalet kom att röra deras egna dialekt
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erfarenheter, eftersom endast en besökare passerade revy. AN ansåg att det talades 
en "mjukare" dialekt i Bjurholm än i Nordmaling och att vissa ordfomer skilde sig, 
t.ex. hänna, dänna, sanna 'här', 'där', 'så' (Bjh) mot hinna och dinna (NI). AN 
förklarade sig vara mer dialekttalande än standardspråklig (i hemmet brukas dialekt), 
men hennes fem barn talar stadsmål, eftersom de bor i Umeå. Hennes dialekt hade 
blivit nedvärderad vid studier på annan ort i Västerbotten så sent som 1986. Hennes 
uppfattning om bjurholmsbygdens befolkning var att de äldre (fler än t.ex. i grann
kommunen Vännäs) genomgående fortfarande talar dialekt, att det inte existerade 
någon könsskillnad i dialektbruket och att centralortens invånare talade "finare". 

Posten: Här tjänstgjorde ES (bosatt i en Nordmalingsby, pendlar till Bjurholm) som 
ansåg att dialektskillnaderna mellan Nordmaling och Bjurholm var små. Själv väx
lade hon efter person mellan att "prata finare" och "bondska". Med de flesta äldre 
bjurholmsbor talade hon "lite mer dialekt", och meddelade att vissa äldre talade 
"riktig bondska". Dialektanvändningen var alltså knuten till person. Bjurholmsmålet 
ansåg hon vara relativt enhetligt. Under vårt samtal betjänades två kunder som ut
tryckte sig standardspråkligt. 

Apoteket: Här arbetade två receptarier MT och ME, båda infödda bjurholmsbor. De 
uppgav att det inte samtalades så mycket över disk. Kunderna presenterar sina recept 
eller meddelar vad de önskar av icke receptbelagda varor. Personalen förklarar lä
kemedlen standardspråkligt. ME bekräftade att där också förekommer dialekt, bero
ende på person. 

Kommunfullmäktigesammanträde: Aulan i Bjurholms Folkets Hus, måndagen den 
14/6 1999. Eftersom fjärrvärme stod på ärendelistan hade jag förväntat mig en emo
tionell diskussion med möjligt bruk av dialekt, vilket dock ej kom till stånd. Ären
dena föredrogs standardspråkligt som förväntat, och de flesta diskussionsinlägg var 
också standardspråkliga utom i två fall, hos kommunalrådet FJ(s) och CJ(c) med 
uttals- och språkformer som torde höra hemma under utjämnad dialekt, t.ex. He ska 
va dä billigste; dom ha såld (FJ) och Folke säj vi ska int subventioner, se spela nä 
ingen roll (CJ). Dessa personer är inte bosatta på centralorten utan i mindre byar 
någon mil därifrån. Förmodligen skulle en inventering av dialektbruket inom olika 
delar av föreningslivet ge ett annat resultat, eftersom formalitetsgraden där kan antas 
vara lägre än på kommunalt beslutande nivå. 

Banken: Här intervjuades en manlig tjänsteman TL, infödd bjurholmsbo i 25-årsål-
dern samt en extrainkallad kvinnlig tjänsteman BÅ i 40-årsåldern, likaså född i 
Bjurholm men som arbetar i Nordmaling och har arbetat i Trehörningsjö, omedelbart 
söder om kommungränsen. Under besöket passerade ett tiotal kunder revy, en kvinn
lig företagare och resten män i övre medelåldern. Samtalen bland de väntande rörde 
US A-katastrofen den 11 september och dess konsekvenser och de fördes på utjäm
nad dialekt, med t.ex. ett öppnare /a/ i ha och bortfall av presensändelser. 

Tjänstemännen uppskattade att ungefär hälften av de besökande kunderna per dag 
talar dialekt. De är mest äldre personer; de yngre sköter sina bankärenden via inter-
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net. TL kunde höra från vilken by kunderna kom, särskilt Örträskborna. BÅ tyckte 
sig använda dialekt ofta med kunderna, eftersom de uppskattade "om man talar 
samma språk". Hon påtalade dessutom dialektskillnaderna mot Nordmaling, där man 
ej säger smÖ.r (med slutet ö-ljud) som i Bjurholm, likaså mot Trehörningsjö och 
Husum i Ångermanland, där "dom pratar på -a: nu komma vi. " 

Vårdcentralen/Läkarmottagningen: Under ett par timmar intervjuades dels patienter 
och anhöriga i väntrummet, dels expeditionspersonal. Som avslutning lyckades jag 
dessutom fa ett 45-minuters långt samtal med den ene av distriktsläkarna, eftersom 
inga fler patienter väntade. 

Väntrumssamtalet med en kvinnlig patient och en manlig anhörig var standard-
språkligt och kretsade kring vissa jordbruksbyar, såsom Agnäs och Näsland, och 
deras framtidsutsikter. Den kvinnliga informanten (som tilltalades med förnamn av 
personalen) rapporterade att i Näsland finns nu endast en bonde kvar. Mannen (som 
var född i Agnäs men nu boende i Skellefteå) ansåg att framtiden såg dyster ut för 
jordbruket i Agnäs med endast fyra mjölkproducerande gårdar bland ca 100 hushåll. 
Problemen dyker upp vid generationsskiftena, eftersom så fa unga vill ta vid. I byn, 
som har bra sammanhållning, talas i allmänhet dialekt, något som man bör värna om, 
ansåg informanten. För denne man hade flyttningen till Skellefteå inte inneburit nå
got språkbyte, eftersom han anser sig standardspråklig men förstår "bondska". 

Expeditionspersonalen bestod av en extrainkallad yngre kvinna, född i Bjurholm, 
utbildad läkarsekreterare, som normalt arbetar som snabbköpskassörska. Bjurholms-
bor i arbetsför ålder måste vara flexibla visavi arbetstillfällena och skaffa sig flera 
utbildningar, om de vill bo kvar, ansåg hon. Hon rapporterade att merparten av vård
centralens besökande patienter är äldre och att dialekt ofta förekommer, speciellt 
bland patienter från de olika byarna. Eftersom hon själv också talar dialekt fick hon 
då och då friska upp sitt ordförråd med dialektord som annars höll på att falla i 
glömska. Vid intervjutillfallet kunde hon dock inte ge några konkreta exempel. 

Distriktsläkaren (bördig från Fredrika i grannkommunen) har tjänstgjort i Bjur
holm i 14 år (men även i Dorotea, Malå och Umeå) och har därför god personkänne
dom. Han intygade att de äldre byborna kan sin dialekt, något som även han förstår 
bra, tack vare sin bakgrund. På tu man hand talar han t.ex. alltid dialekt med sin bror. 
Samtalet rörde dessutom språkliga egenheter i Fredrika, t.ex. faderns egenartade 
benämning hybble 'koja' (jfr Rietz hybbele, belagt i Halland och på Gotland; enligt 
OSD belagt i de flesta landskap utom Norrbotten), vissa familjenätverk med skorran-
de Irl samt att vissa byar, t.ex. Långbäcken, utmärktes av en särskilt "bred" dialekt 
som gick att jämföra med Örträsks i södra Lappland. 

I läkare-patientsamtal enades vi om att den standardspråkliga ramen är given och 
där förekommer ingen överdriven dialekt, ansåg han. Men visst är det en fördel att 
kunna dialekt, t.ex. när det är en darjkang 'grankvist' som förorsakat en viss ögon
skada och inte något annat. Vidare hade det förekommit kommunikationssvårigheter, 
såväl i Dorotea som i Bjurholm, när danska läkare tjänstgjort. De språkliga missför
stånd som då uppstod hade fatt långtgående konsekvenser: till doktorn kunde man 
inte gå för man förstod inte vad han sa och därmed inte heller någon vidare ordina
tion. Från akutmottagningen i Umeå rapporterade läkaren om en man som låg till 
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synes livlös på sin brits och inte reagerade på sjukvårdspersonalens uppmaning att 
resa sig. Den dåvarande läkarkandidaten misstänkte dövhet och ropade in i patien
tens öra Rit opp dä, vilket fick önskad effekt. Att ha en god verklighetsförankring 
och hit hör dialektkännedom är en stor tillgång i läkarprofessionen, ansåg han. Där
med sattes punkt för den intervjun. 

Resultat: Denna miniundersökning har bekräftat att dialekt förekommer inom de 
offentliga domänerna på orten och att den företrädesvis brukas av äldre personer, 
hemmahörande i byarna. Därför blir bruket av dialekt i huvudsak knutet till person 
från de offentliganställdas sida. I min roll som deltagande observatör av språkbruks
miljöerna/domänerna var det svårt att på individnivå konstatera någon biandkod, 
eftersom så fataliga kunder, besökande och patienter dök upp under observationspas
sen. Huvudintrycket blev att de var tämligen standardspråkliga. Inte heller kommun
fullmäktigesammanträdet gav prov på dialektanvändning annat än marginellt. En 
utförligare studie skulle kanhända ge fler exempel men knappast något mer. I så 
måtto skiljer sig förhållandena från t.ex. kommunfullmäktigesammanträdena i När-
pes, svenska Österbotten, där ärendena avhandlas på dialekt i mycket högre utsträck
ning än i Bjurholm (se Nikula 1983). Också i andra avseenden torde dialekten ha en 
starkare ställning i det svenska Österbotten än på motsvarande breddgrad i Väster
botten. En jämförelse mellan de båda språkbruksmiljöerna vore en intressant forsk
ningsuppgift. En sådan är i vardande av Anna Greggas inom forskningsprogrammet 
Kulturgräns norr vid Umeå universitet. 

10.4 EXISTERAR ETT BJURHOLMSMÅL? FÖRELIGGER EN LOKAL NORM? 

Delstudien av byanätverken i Öredalen har gett vid handen att det existerar en mer 
eller mindre uttalad norm för dialekten, åtminstone för de personer i övre medelål
dern som aktivt brukar den. Samtliga enkätpersoner har tillstått att det talas samma 
dialekt i Öredalsbyarna som på centralorten. För att generalisera dessa resultat till att 
gälla för större delen av Bjurholms kommun behövs ytterligare underlag. Det finns 
alltså anledning att gå vidare och undersöka fler levande byanätverk, helst i tre gene
rationer, såsom t.ex. i Agnäs, Vitvattnet, Balsjö och Lillarmsjö, byar som alla befin
ner sig på ca en mils avstånd från centralorten, liksom i själva Bjurholm. Naturligtvis 
är det också önskvärt med fördjupade studier från fler gränsbyar, t.ex. Mjösjöby, 
Bredträsk och Stennäs i sydväst (den förstnämnda med annan dialekt p.g.a. närheten 
till Trehörningsjö, de senare med s.k. Fredrikamålsbrytning, eftersom de tillhört 
Fredrika socken fram till 1860-talet, se Dahlstedt II 1950:239), vidare Braxele i 
öster, nära gränsen till Vännäs kommun. För att utröna eventuella skillnader gent
emot kustbygden i Nordmaling och "moderdialekten" vore det också önskvärt med 
ett par mätpunkter exempelvis i de gamla odalbyarna Öre, Lögdeå eller Ava. Här 
skulle en del av de tidigare brukade enkätfrågorna kunna komma väl till pass för ett 
rapporterat språkbruk att systematiskt jämföras med autentiska språkprov. 
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10.5 HUR SER INDIVIDENS FAKTISKA DIALEKTKUNSKAP UT? 

Här har jag dels gjort en studie på lexikal nivå av 50 dialektord bland 15 informan
ter, dels prövat tio informanters förmåga att översätta tolv riksspråkliga meningar till 
dialekt. Resultatet av ordförståelsetestet uppvisade tydliga ålders- och generations
skillnader, vilket också var förväntat (jfr avsnitt 8.1.4). Kunskapen om dialektorden 
var störst hos den äldsta generationen, medan den sjunkit till hälften hos de yngsta 
informanterna, födda på 60- och 70-talet. I de flesta fall fanns individuella förklar
ingar till resultaten. Testorden varierar i fråga om regional spridning. I allmänhet var 
de mest spridda också de mest kända. 

Översättningstestet däremot gav annat resultat på individnivå. Här hävdade sig de 
yngre informanterna tämligen väl i jämförelse med de äldre. Men frågan kvarstår: 
vad har vi mätt? I första hand är det förmågan att hålla isär dialekt och riksspråk, ett 
slags språkmedvetenhet som prövats. Att åstadkomma en så idiomatiskt dialektal 
version som möjligt kräver naturligtvis en språkförmåga som måste öka ju mer vi 
använder oss av språket som instrument i vårt arbete eller växlar mellan olika språk
situationer, vilket ytterst har att göra med den individuella språkmedvetenheten (jfr 
avsnitt 8.2.2). 

Dessa båda test har gjorts på försök och i ingetdera fallet känns metoderna till
fredsställande. Ordförrådsstudier säger inte särskilt mycket, eftersom det i praktiken 
är förutsägbart att ordkunskapen minskar per generation. Däremot har vi sett av det 
bandinspelade materialet att frekventa fonologiska och morfologiska drag, speciellt 
sådana under medvetandenivå, kunde vara intressanta (jfr kap. 9). Testinstrumenten 
måste alltså förfinas och förbättras för att bli effektiva verktyg och variablerna väljas 
med stor omsorg. 

Det hittills insamlade materialet har alltså sina begränsningar men tyder på att de 
f.d. sockengränserna fortfarande är att räkna med som målavskiljare. Att "det lilla 
språket" fortlever som gränsmarkör och identitetsmärke i en föränderlig värld har vi 
också fått bekräftat. Det uppväxande släktet och yngre språkbrukare avgör hur länge. 

I det föregående har vi mött en rad informanter som dels behärskar två språk (kap. 
4), dels dialekt och riksspråk (kap. 5-9), vilket ger anledning till en jämförelse. 
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DELHI 

11. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

11.1 ETNICITET OCH IDENTITET UTOM- OCH INOMSPRÅKLIGT 

Såsom inledningsvis påpekats får de nutida samhällsförändringarna språkliga konse
kvenser i form av konvergenstendenser, där minoritetsspråk går mot språkdöd och 
dialekterna undergår utjämning mot standardspråk. I detta begränsade material, 
hämtat från två, vitt skilda språkmiljöer och sociala kontexter, har påvisats såväl 
språkbevarande som dialektbevarande men också tillbakagång för de båda variete-
terna, vars orsaker till största delen är att finna i utomspråkliga faktorer. 

Frågan om språklig överlevnad kan sammanfattas i tre språksociologiska nyckel
begrepp som rör språkförändringar och gränser, nämligen kontakt, prestige och 
identifikation (se Widmark 1994 och där anförd litteratur samt, med exemplifiering, 
Edlund 1995), vilka i sin tur kan relateras till etnicitet på gruppnivå och identitet på 
individnivå. Etnicitet förutsätter en gräns mellan två grupper och ett karaktäristiskt 
kulturinnehåll, men grupperna måste också stå i kontakt med varandra och ömsesi
digt erkänna varandras existens (se Hylland Eriksen 1998). Detta är i högsta grad 
tillämpligt på misionessvenskarna och deras ättlingar i deras relationer, dels till "lan
dets folk", dels till andra immigrantgrupper, även om gränserna inte längre är så 
accentuerade (se kap.4). Likaså verkar misionessvenskarna uppfylla de flesta kriteri
erna för de etniska markörer som brukar tillskrivas folkgrupper (se kap.l och avsnitt 
4.3). Här intar det svenska språket en central plats i kulturinnehållet. 

På lokal, inomspråklig nivå bland dialekttalarna existerar på samma sätt gränser 
på de flesta håll och även då "vi" - "dom", men skillnaderna gentemot granndialek-
terna är här mer subtila och dialektgränserna i Bjurholm inte heller så skarpa som 
mellan svenska och andra språk i Misiones. Det är snarare fråga om gradvisa över
gångar i ett kontinuum (se Dahlstedt 1978). Kulturinnehållet torde dessutom vara i 
stort sett likartat på ömse sidor om dialektgränserna. 

Avgörande för språkvarieteters överlevnad är däremot såväl prestige som identifi
kation. Ett språk eller en språkvarietet måste kunna åtnjuta positiva attityder och 
konnotationer, om de skall kunna bestå, samt omfattas av en tillräckligt stor grupp 
som kännetecknas av sammanhållning. En longitudinell jämförelse mellan 32 infor
manter 1988 och 1999 har visat att misionessvenskan, trots att antalet svensktalande 
minskat, snarare stärkt sin position (se kap.4). Avseende dialekttalarna i Bjurholm 
har inga nutida negativa attityder noterats, men de har enligt uppgift förekommit 
tidigare (se avsnitt 7.4). 

Identifikationen bygger i sin tur på varje individs bejakande av den egna språkar
ten som en del av identiteten. Sådana uttalanden har vi stött på bland de svenskta
lande i Misiones, bland de medvetna dialekttalarna i Bjurholm och fler exempel 
kommer att anföras längre fram i detta kapitel (se avsnitt 11.7). Språk- eller dialekt
bevarandet verkar i sin tur som ett socialt kitt som binder samman individerna och 
har just denna sammanhållande funktion. Följden blir att språkbrukarna också av 
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utomstående kategoriseras som svenskspråkiga eller dialekttalare, varigenom den 
sista och subjektiva etnicitetsmarkören blir tillämpad. 

Därmed övergår jag till en regelrätt jämförelse mellan tvåspråkighet och bidialek-
tism såsom de gestaltat sig i dessa båda undersökningar. 

11.2 TVÅSPRÅKIGHET OCH BIDIALEKTISM 

I kapitel 4 har vi mött en antal informanter som talar svenska och spanska tämligen 
obehindrat (kategorin AB) och som därför kallas tvåspråkiga eller bilingvala. Rent 
principiellt råder det emellertid ingen skillnad om språkbehärskningen omfattar två 
vitt skilda språk som i detta fall eller om det är fråga om varieteter inom samma 
språk såsom dialekt och riksspråk (Weinreich 1953:1). Det senare, inomspråkliga 
förhållandet brukar benämnas bidialektism, varmed menar människor som "i tal 
såväl produktivt (aktivt) som receptivt (passivt) någorlunda behärskar både en dia
lekt och ett högspråk och förmår hålla dem isär."(Dahlstedt 1978:55). Som exempel 
på detta brukar anföras den tvåspråkighet som varit typisk för pitemålsområdet 
(Dahlstedt 1957:13) men som också kan gälla för Bjurholm. Enspråkigt svenskta
lande (monolingvala) i en främmande språkmiljö som i Misiones eller enbart dia
lekttalande i Sverige (monodialektala), med samma behov av tolkhjälp, torde idag 
tillhöra det förgångna men var fortfarande en realitet omkring 1970 i Misiones. Do
mänundersökningen i Bjurholm (se avsnitt 10.3.1) har gett vid handen att dialektta
lare fortfarande har svårigheter att göra sig förstådda och fler exempel kommer att 
anföras längre fram (se avsnitt 11.8.2). 

Ju större skillnaderna är mellan de språksystem som befinner sig i kontakt, desto 
mer ökar påverkans- eller mter/érewsmöjligheterna, hävdar Weinreich. I det följande 
kommerjag att jämföra tvåspråkigheten på individnivå i Misiones med motsvarande 
bidialektism, i enlighet med de i kap. 5-10 redovisade observationerna. 

11.3 OLIKHETER: GRUPPSTORLEKEN OCH TIDSFAKTORN. SPRÅKVÄXLING OCH 
DIALEKTUTJÄMNING 

I denna studies första del har vi följt en relativt okänd svensk emigrantgrupps hund
raåriga öden på främmande, sydamerikansk mark intill dags dato, alltifrån emigran
ternas ögonvittnesskildringar av mötet men den främmande miljön till deras ättling
ars olika sätt att betona sitt ursprung och kulturarv, inte minst genom språkbevarande 
eller rester av sitt förstaspråk och namngivningsskick. Idag är ättlingarna i förekom
mande fall bosatta i Misiones och räknar sig som argentinare och/men svenskätt
lingar, dvs. de har s.k. bindestrecksidentifikation. Förutsättningen för kulturbevaran
det är att det är tillräckligt många för att utgöra en grupp som bejakar sitt ursprung 
och har sina egna etnicitetsmarkörer. Gruppen svenskättlingar, som idag är uppblan
dad med andra immigrantättlingar, torde omfatta åtskilliga tusentals personer och två 
till åtminstone fyra, fem generationer, om vi bara räknar till ursprunget. Men fler 
kriterier måste till för att räknas till gruppen. Här intar bevarandet av svenska språket 
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den främsta platsen tillsammans med religion, seder, bruk och andra mentalitetsfak
torer som denna studie har visat (se kap. 4). Längre än till tredje generationen 
sträcker sig inte språkbevarandet och antalet svensktalande torde f.n. uppgå till ett 
drygt hundratal. De yngsta personerna som är i stånd att föra ett vardagligt samtal på 
svenska är födda på 1950-talet, dvs. medelålders, de svensktalande nätverken är små 
och sårbara och domänerna reducerade till en trängre familjekrets. Den dag dessa 
personer inte längre är i livet får vi räkna med språkdöd p.g.a. brist på talare i detta 
förhållandevis begränsade isolat. Vissa rester av tidigare generationers svenska 
kommer förmodligen att leva kvar bland ättlingarna, såsom antytts i denna studie. 

Enligt officiell statistik är antalet kommuninvånare i Bjurholm 2671 personer 
(30/6 2001), av vilka inte alla kan sägas vara dialekttalande. Numerärt torde dock 
antalet dialekttalare överträffa Misiones' svenskspråkiga som har skattats till ett 
drygt hundratal personer. Vidare är antalet domäner, vilka går tillbaka på talsituatio
nerna, uppenbarligen fler för bjurholmsdialekten än för misionessvenskan. Någon 
socialisation på svenska förekommer inte längre i Misiones, medan åtskilliga bjur-
holmsbarn enligt utsago torde växa upp i dialekttalande miljöer (se bilaga XI och 
XII). Medvetenheten om att språket s.a.s. är utrotningshotat har medfört att svensk
ättlingarna i Misiones gjort en räddningsaktion och bildat sin Svenska Cirkel med en 
kärntrupp på omkring 25 personer. För bjurholmsdialekten finns inte någon motsva
rande hotbild. Några studiecirklar över dialektteman förekommer enligt uppgift inte 
för t illfallet, men intresse och medvetenhet finns om att en del av det dialektala kul
turarvet och berättartraditionen håller på att gå förlorat. Det avspeglar sig i den för 
några år sedan bildade Bjurholms Berättar akademi (186 medlemmar 2001) med sin 
seminarieverksamhet och sina berättarkvällar och i nyligen utkomna skrifter om 
byarnas historia, t.ex. Carina S:son-Wigrens Högås - en alla tiders by (1999) och 
Tre århundradens bygd (1999) om Karlsbäcksbygdens byar, den senare innehållande 
en del skrönor och berättelser på dialekt. 

Den viktigaste skillnaden mellan dessa varieteter av svenska språket rör tidsfak
torn. Vårt fornspråk har sina direkta utlöpare i dagens dialekter. Den stora dialekt
splittringen ägde rum under medeltiden, men då var Bjurholmsbygden fortfarande i 
stort sett ett terra incognita. Den koloniserades på allvar först från 1700-talets mitt, 
men vissa byar, t.ex. Agnäs har äldre nordiska rötter och anor från 1500-talets finn-
bebyggelse. Bygdens och därmed dialektens historia omfattar således åtskilliga gene
rationer i mer än 250 år, medan misionessvenskan haft ca hundra år på sig för att 
utvecklas och fortleva i högst tre generationer. 

En annan skillnad rör språkets systemsida. Misionessvenskan har levt under ett 
yttre tryck av andra majoritetsspråk, först från portugisiskan i Brasilien, senare fram
för allt från den regionala spanskan i Misiones. Följden har blivit att svenskan inför
livat och integrerat en rad inlån, speciellt på lexikalisk och syntaktisk nivå. Främ
mande språkdrag har s.a.s. blivit svenska, samtidigt som t.ex. det svenska uttalssys
temet förenklats (se Flodell 1986). Något stadium av maximal inblandning av 
spanska, när svenska talas har jag inte kunnat påvisa, eftersom den svenska språk
strukturen men också språkbrukarna satt sina egna gränser för den (se test i Flodell 
1986). Språkstrategiskt har den enskilde talaren löst sådana kommunikationsbehov 
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genom att gå över till spanska i stället, dvs. genom språkväxling, eftersom alla 
svensktalande numera är tvåspråkiga. 

När det gäller dialekterna rör vi oss inomspråkligt mellan olika språkarter med 
den genuina dialekten som den ena polen och standardspråket som den andra. Även 
dialekttalaren kan naturligtvis växla kod till högspråk som vi sett i tidigare exempel. 
Oftast sker den språkliga anpassningen däremot genom att talaren byter ut vissa ord 
och former mot mer standardspråkliga i syfte att uppnå större förståelse i situationer 
utanför den strikta lokalgemenskapen, dvs. kodglidning (se vidare avsnitt 11.6). 
Resultatet blir då en regional standardvarietet, fortfarande med en del bibehållna 
dialektala förtecken som har en vidare regional spridning, avseende t. ex. uttal, vissa 
s.k. norrländska sammansättningar, ändelsebortfall samt oböjd predikativ. Utjäm
ningen genom substitution drabbar alltså vissa språkdrag som uppfattas som grova 
eller "breda", medan andra, oftast omedvetna med starkt fotfäste behålls. Här spelar 
den språkliga medvetenheten en stor roll. De språkligt omedvetna dragen torde dia
lekttalarna svårligen kunna ändra. Utjämningstendenserna avtecknar sig som fre
kvensskillnader hos äldre/yngre, män/kvinnor, bybor/centralortsbor, vilket även Eva 
Kärrlander visat i sin rapport över nutida dialektutjämning i lappmarkssocknen Do
rotea (Kärrlander 2001). 

11.4 LIKHETER: TALADE VARIETETER I EN SPRÅKBYTESPROCESS 

Gemensamt för de studerade talgemenskaperna såväl i Misiones som i Bjurholm är 
att båda befinner sig i en språkbytesprocess, där svenskan i Misiones och dialekten i 
Bjurholm tenderar att förlora terräng till förmån för majoritetsspråket spanska re
spektive svenskt riks-, standard- eller högspråk, vilket dock inte utesluter regional 
fargning. Som regel brukar majoritetsspråket eller högspråksvarieteten ha högre 
status eller åtnjuta högre prestige, vilket avgör riktningen i språkbytesprocessen. 

En annan gemensam nämnare är att de är talade språkvarieteter som överförts i 
muntligt traderad form. Läskunnighet existerar fortfarande bland svenskättlingarna i 
Misiones men ytterst fa sade sig kunna skriva svenska. Även om dialekttexter då och 
då förekommer i skrift, dels i fonetisk, dels i ortografiskt anpassad skriftform är det 
också här fråga om en muntlig tradition. Det anses att en talad språkvarietet har lät
tare att försvinna än en sådan som är befäst i skrift. Avseende språkbruket används 
misionessvenskan respektive den lokala dialekten uteslutande i informella samman
hang. 

Ett utmärkande drag för misionessvenskan är vidare i våra ögon ett antal arkais
mer, eftersom den vilar på 1800-talsgrund. I det föregående har t.ex. vissa infor
manter använt uttrycket språka svenska (se vidare Flodell 1986). Det var också nå
got som författaren Per Olov Enquist observerade efter besök därstädes 1974.1 essä
samlingen Kartritarna sägs: "De språkade som en gammal bibelöversätt
ning, "(s. 100). Detta arkaistiska drag delar misionessvenskan med dialekterna som är 
konserverande till sin karaktär och bygger på ett äldre språktillstånd. Bjurholmsun-
dersökningen tyder dock på att många genuina dialektord är på väg att falla i 
glömska, speciellt hos de yngre informanterna. 
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I ett inlärningsperspektiv har misionessvenskan respektive den lokala dialekten 
dessutom varit det först inlärda språket i en successiv tvåspråkighetsutveckling, oav
sett hur informanternas faktiska kompetens och språkanvändning ser ut idag. 

11.5 FUNKTION: DIGLOSSI OCH DOMÄN 

I en språkbytesprocess finns det två centrala termer som används för att beskriva 
samhällelig funktionsfördelning och användningsområden för de berörda språken 
eller varieteterna, nämligen diglossi och domän ( för definitioner se t.ex. Hyltenstam 
& Stroud 1991). Termen diglossia myntades redan 1959 av Charles Ferguson och 
avsåg den funktionella fördelningen mellan en hög- respektive lågspråksvarietet 
inom samma språk, vilket senare Joshua Fishman utvecklat till att även omfatta olika 
språk på samhällelig nivå. Ett diglossiskt samhälle sägs bädda för en mer stabil två-
språkighet, då de båda språken/varieteterna har klart åtskilda användningsområden 
eller domäner. 

Ytterst går domänbegreppet tillbaka på de språkval som individen ställs inför i 
olika samtalssituationer, där också person och ämne blir utslagsgivande. När en 
språkbytesprocess kommer igång blir tvåspråkigheten instabil, majoritetssprå-
ket/högspråksvarieteten tenderar att dominera och ta över allt fler domäner, medan 
användningsområdet för det andra språket/varieteten ständigt reduceras. I det avse
endet är svenskan i Misiones ett belysande exempel. Från att ha varit ett språk som 
använts som skol- och predikospråk, förr gångbart även i vissa butiker och på vissa 
arbetsplatser, är dess användning numera begränsad till den trängre familj e- och 
vänkretsen och för vissa även till grannskapet, men med en nytillkommen förenings
domän, den s.k. Svenska Cirkeln. 

För bjurholmsdialekten gäller i viss mån samma sak. Dess starkaste fäste är fa
milj e- och vänkretsen, grannskapet och närmiljön i form av byagemenskapen och 
dess aktiviteter. Men dialekten är fortfarande gångbar i vissa sammanhang i det of
fentliga livet på centralorten, till följd av att den fortfarande brukas av de äldre, i 
stort sett monodialektala kommuninvånarna. Som enbart dialekttalande domäner har 
bjurholmsinformanterna uppgivit byastugan (7 inf.), jaktlaget (6 inf.), symöten (4 
inf.), bagarstugan (1 inf.), i de övriga offentliga domänerna både riksspråk och dia
lekt eller en biandkod (se ovan avsnitt 7.3). I avsnitt 10.3.1 redovisades en aktuell 
undersökning av de offentliga domäner där både dialekt och riksspråk kan brukas. 

En intressant språkbruksmiljö värd att undersöka vore byabönen, där fem bjur-
holmsinformanter rapporterar att mötesledning (och naturligtvis textläsning) sker på 
standardsvenska men diskussioner om andliga ting och erfarenheter på dialekt (se 
avsnitt 7.2). Tyvärr rapporterades det inte om predikantens språkbruk vid sådana 
tillfallen, men den har förmodligen varit standardspråklig, kanske t.o.m. boksvensk 
(jfr Hansson 1996). Det är denna unika språkblandningsmiljö som utgjort en sådan 
fruktbar grogrund för åtskilliga stora författarskap, t.ex. Per Olov Enquist (Musi
kanternas uttåg), Sara Lidman (Lifsens rot) och Torgny Lindgren (Ormens väg på 
hälleberget). I Bjurholm äger byaböner rum i bönhusen eller byastugorna (ofta f.d. 
byskolebyggnader) med stark anknytning till lokalmiljön, därav dialektbruket. I 
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dialektundersökningen (se avsnitt 7.3) uppgav också sju av byinformanterna att i 
byastugan talades enbart dialekt. 

11.6 INTERFERENS, KODVÄXLING OCH KODGLIDNING 

Förekommer det då inga interferens- och blandformer hos de tvåspråkiga eller bi-
dialektala? Förmår talarna verkligen att hålla språken/varieteterna isär? Beteck
ningen misionessvenska tyder på att svenskan under sina hundra år på latinameri
kansk jord utvecklat särdrag och inte kunnat undgå att påverkas av de majoritets
språk, med vilka den kommit i kontakt. Denna påverkan och effekt av språkkontakt 
yttrar sig i form av interferenser. 

Interferenserna kan förekomma på alla språkliga nivåer: på fonologisk nivå avse
ende uttalet, på lexikalisk avseende ord, på morfologisk avseende böjningsformer 
samt på syntaktisk nivå avseende ordföljd, konstruktioner och meningsstruktur. Även 
semantiskt kan ords betydelser komma att glida, t. ex. när misionessv. kust kommit att 
fa betydelsen 'flodstrand' (av sp. costa). Ofta berör interferenserna flera nivåer sam
tidigt. De mest iögonfallande interferenserna är de lexikaliska som rör inlån av 
främmande ord. Vissa ord har misionessvenskarna lånat in främst från spanska, men 
även från portugisiska, guarani och immigranttyska i ett tidigare skede och anpassat 
dem till svenskt uttals- och böjningsmönster. Vägnamnet Picada Sueca (uttalat med 
främre, internationellt a-ljud), som blivit svenskpika:dan (uttalat med bakre, långt 
lai) med framförställt adjektiv och bestämd form, far illustrera detta. Så småningom 
har dessa ordformer accepterats och spridits bland talarna och orden har införlivats 
och s.a.s blivit svenska (se Flodell 1986:126f. och tabell 7:15). 

I avsnitt 4.3.7 har vi stiftat bekantskap med informanten Kl3, född 1934, som i 
språkprovet företer ett ointegrerat citatlån fiebre amarilla 'gula febern' samt de in
tegrerade inlånen chacran (av sp. chacra 'jordbrukslott om ca 25 ha' med svensk 
sing. best. form) och leonena (av sp. león 'lejon'; här i betydelsen 'tiger' och svensk 
plur. best. form). Vidare förekom verbinterferenserna han hade 15 år...(jfr sv. var 
15 år) respektive M. hade 2år, vilka är från spanskan kopierade/översatta uttrycks
sätt som använts relativt frekvent (se Flodell 1986:153). Misionessvenskan har alltså 
haft en utvecklingsfas med språkblandning och allmänt accepterade och etablerade 
inlån, typisk för Gen.2 men som avstannat i Gen.3, när i stället kopiering
arna/översättningslånen ökat till följd av spanskans dominans. Här måste vi hålla isär 
systemsidan från språkbrukssidan, när de individuella behoven att lösa de svenska 
kommunikationsbehoven i en given situation yttrar sig i form av tillfälliga inlån. 

En strategi på individnivå är att tillämpa kodväxling, d.v.s. som misionessvens
karna inkludera längre spanska sekvenser i en för övrigt svensk mening, en vanlig 
samtalsstrategi bland någorlunda balanserat tvåspråkiga. Kodväxlingarna kan vara av 
olika slag, t.ex. funktionellt markerade eller som en parallellkonstruktion till något 
som tidigare sagts på svenska (se vidare Flodell 1997). Även inlån på ettordsnivå i 
form av ointegrererade s.k. citatlån är att betrakta som kodväxling (Poplack 1980). 

Kodväxling kan också förekomma inomspråkligt, bland dialekttalare såsom stan
dardsvenska ord eller uttryck som associerar till citat i en för övrigt dialektal mening. 

220 



Kodväxlingen kan vara såväl medveten som omedveten och är ofta subtil. Ett antal 
sådana exempel finns i dialektinspelningarna från Öredalen, Bjurholm (avsnitt 9.2 
och Bilaga X). De består till största delen av prosodiskt markerade sekvenser och 
fraser, speciellt hos en äldre kvinnlig informant. 

När högspråksvarieteten används hyperkorrekt och överdrivet såsom ett slags 
muntligt lässpråk, talar vi om boksvenska, en term myntad av Dahlstedt (1978). Den 
har varit vanlig i dialekttalande bygder i Övre Norrland långt in i våra dagar. Även 
danskan och norskan har sådana motsvarigheter i klokkerdansk och knoting. I misio-
nessvenskan har jag träffat på den i form av utantill inlärda sekvenser från de skol
böcker, t.ex. Sörgården, som på sin tid användes i den svenska sommarskolan i Villa 
Svea, vilka de f.d. eleverna bevarat i sin f.ö. talspråkliga svenska (se avsnitt 2.4.3). 

När två olika språk är inblandade är interferens- och blandformerna lättare att ur
skilja än i bidialektala sammanhang, där kodglidning eller biandkoder förekommer, 
speciellt hos icke-språkmedvetna informanter. För övrigt existerar inga skarpa grän
ser mellan språkarterna genuin (GD) och utjämnad dialekt (UD) eller regionalt stan
dardspråk (se Dahlstedt 1978). Dialekten sägs emellertid ha större överlevnadsmöj
ligheter om dialektvarieteten av talarna medvetet hålls isär från högspråksvarieteten, 
medan blandformerna tyder på att språkarten är i ett utjämningsskede av komplice
rad natur (Thelander 1996:167f.). Givetvis beror detta på avståndet mellan dialekten 
i fråga och högspråksvarieteten. En utpräglad dialekt torde, även om den undergått 
ett visst mått av utjämning, av utomstående fortfarande uppfattas som särpräglad och 
svårförståelig. 

Inte heller dialekterna har gått fria från främmande påverkan. Här förekommer 
den i form av inlån, främst från tyskan, franska och engelskan men även från andra 
språk (se t.ex. Gusten Widmarks kommentar, del 2 s.79-82, till Pehr Stenbergs Ord
bok över umemålet). De franska lånorden är idag så integrerade att vi med svårighet 
kan skönja ursprunget, t.ex. asadelet 'riskabel' (av fra. hasard) eller rona 'arbets
blus', 'bussarong' (av fra. bourgeron). När och på vilka vägar sådana lånord kommit 
in i dialekten är en intressant forskningsuppgift. (Se Edlund & Hene 1992 samt, för 
de franska lånorden, Hallén 2001.) 

Numera är det vanligare med inlån från engelskan. I ett västerbottniskt radiopro
gram förekom i en intervju för en tid sedan exemplet He jer pinatsa i sammanhange 
'det är peanuts (eg. 'jordnötter', dvs. bagateller) i sammanhanget'. 

11.7 SPRÅK- OCH DIALEKTMEDVETENHETEN PÅ INDIVIDNIVÅ 

Emellertid varierar i allmänhet såväl språk- som dialektmedvetenheten hos männi
skor. För misionessvenskans del har den testats i ett tidigare skede, såväl när det 
gäller språkväxling som medvetenheten om inlån, den senare i identifikations- och 
godtagbarhetstest (se Flodeli 1986:141f.). Resultaten visar att språkblandningen hos 
andra uppfattades som mycket större än hos informanterna själva. Dessutom påvisa
des ett klart samband mellan dem som klart uttalat att de ej blandar svenska och 
spanska och ett lågt antal inlån. Om samma undersökning skulle göras idag, skulle 
huvudorsaken förmodligen vara att man lånar in, därför att det svenska ordförrådet 
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tryter. Tilläggas bör att vissa av inlånen tillhör ett tidigare skede och är att betrakta 
som etablerade, som en del av misionessvenskan (jfr ovan avsnitt 11.3). Som regel 
hålls dock de båda språken svenska och spanska isär av de svensktalande. 

Omedvetenhet om vilken språkvarietet som brukas, även när flera olika språk är 
inblandade, har jag träffat på bland misionessvenskarna, t.ex. hos den brasilienfödde 
informanten Helge Andersson (ULMA Arg 55 HA) som dels blandade svenska och 
spanska dels också spanska och portugisiska så att han vid kontakt med myndighets
personer i Obera, Misiones, enligt uppgift blev uppmanad att tala ordentlig spanska. 

Dialektmedvetenheten hos bjurholmsinformanterna har testats på olika sätt, ge
nom ett ordkunskapstest och ett översättningstest (se kap. 8). Resultatet avseende 
dialektal ordkunskap var egentligen förutsägbart: den var högst för de äldre infor-
manterna, medan de yngres faktiska kunskap uppgick till c:a hälften av föräldragene
rationens. Däremot mätte det senare testet egentligen förmågan att hålla isär dialekt 
och riksspråk eller just språkmedvetenheten och uppvisar därvid helt andra resultat 
(se avsnitt 8.2.2). Här kunde de yngre informanterna hävda sig väl tack vare sin 
språkförmåga. Emellertid kändes metoden inte övertygande. Frågan är om inte dia
lektala meningar och uttryckssätt snarare borde utgöra utgångspunkt för en utfråg
ning om hur de bäst anpassas till olika mottagare, till olika situationer och i så fall 
vilka. Dessa dialektmeningar kunde innehålla språkliga variabler på olika nivåer, 
omfattande fonologi, morfologi, lexikon och syntax, för att på så sätt utröna vilka 
språkdrag som byts ut eller på annat sätt anpassas längs ett kontinuum motsvarande 
formalitetsgrad och geografisk gångbarhet (jfr Dahlstedt 1978). Ett sådant tillväga
gångssätt torde bli mest fruktbart bland språkmedvetna informanter, hur de nu skall 
rekryteras. 

Hur dialektbruk och medvetenhet på individnivå kan variera framgår av inspel
ningen från Öredalen 1999 (se bilaga XII). Den äldre, manlige informanten A 
(f.1928) är inte medveten om han brukar dialekt eller ej men tillstår att hustrun måste 
anpassa sig till "mer svenska" i sitt arbete på centralorten: 

A:... Ja ja sku ju nästan tro man pratar no samma språk var än man är. /.../Ja 
du förstå he ha man väl aldri tänkt på. Man ha väl prata såm man ejentligen 
jÖr'e ganska... men jag sku tro nästan D (=hustrun) ha väl hellre ännre ömm 
kansje... från e hänne jenåm jåbbe å sånt där se måst hon ju prata mer svenska 
än jag. 

11.8 SPRÅKLIG IDENTITET OCH KODANVÄNDNING 

11.8.1 Lokal identitet 

Identitet, hemkänsla och tillhörighet har en naturlig exponent i språkbruket och valet 
av kod i en given situation. Genom sitt språkliga beteende markerar människor både 
sin identitet och grupptillhörighet. Några misionessvenska informanter har t.o.m 
uppgett att svenska språket är en del av deras identitet (se avsnitt 4.2.2), medan de i 
nationellt avseende är argentinare men svenskättlingar. Någon enda informant gjorde 
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tillägget med stark lokal identitet. Sin svenska härkomst manifesterar 18 av 32 in-
formanter (= språkbevararna) genom att tala svenska, andra genom att påpeka att de 
tidigare gjort det (se avsnitt 4.2.5). Olika yttre anledningar, inte minst äktenskaps
mönstret kan ha tvingat dem till språkbyte. Under alla omständigheter är svenskan ett 
minoritetsspråk som används i en trängre familjekrets, "det lilla språket" i förhål
lande till det offentliga livets och majoritetens språk spanska. De båda språken hålls 
alltså isär i ett diglossiförhållande. Av naturliga skäl har svenskan informell prägel 
och innehåller talspråkliga former, vilket framgått av språkproven i avsnitt 4.3.7. 
Den har som tidigare sagts överlevt huvudsakligen i en muntligt traderad form. 

På liknande sätt förhåller det sig med dialekten, hembyn och de värden de repre
senterar. Här låter jag en kvinnlig bjurholmsinformant D (f.1940) komma till tals (ur 
samma inspelning 1999, se bilaga XII; I = intervjuaren. I utskriften betecknar L 
"tjockt'71/ och Ö ett slutet ö-ljud framför Ivi): 

D: Ja tro man ska vara rädd åm sin både dialäkt och by och sitt ursprung och 
sen är de viktit att man tjänner rätt tillhörighet, för i å med de så tjänner du dej 
trygg i din tillvaro... 

Emellertid kan det råda delade meningar angående den lokala identiteten. Mannen A 
räknar sig som socken- eller kommuninvånare, medan hustrun D återigen betonar sin 
bytillhörighet: 

A:... man räkne ju att man ä såm Bjurholmsbo(e). D:... men de där me tilhörig-
hetn ä ganska intressant för A han säj alltjämt AJ, Bjurholm å ja säj DJ, Ö-by. 
Då frågar man var X ligger men då får man taLa åmm att Ö-by ligg i Bjurholm, 
alltså. Men ja nämner aldri att ja ä från Bjurholm inte, å aldri att ja ä från 
Öredals området, de nämner ja aldri för de, de ä en viss stålthet ja ha. Likaså är 
de viktit att man inte säjer grannbyn heller, utan ja vill såm pråfilera att de ä en 
egen by, å de tyck ja vi ska va rädd åmm. 

På liknande sätt förhöll det sig med de tidigare intervjuade bjurholmsinformanterna; 
de var i första hand bybor utom den yngste som betraktade sig som kommuninvånare 
(se avsnitt 7.2). Samtliga betraktade likaså dialekten som sitt modersmål och 
förstaspråk. 

Samtidigt erkänns att dialekten har sin givna plats och gångbarhet alltefter situa
tion; den hålls alltså isär och lever i diglossiförhållande med standardspråket, som 
används i formella situationer: 

D: ...å ja tro åkså att de ä viktit att man ta på sä sin dialäkt då de behövs (I: Å i 
vilka sammanhang kan man bruka den, å i vilka sammanhang kan man inte bruka 
den?) De tror ja de tjänner man invärtes... (I: Kan du ge några exempel?) Vilka 
kLäder ja ha...Jaa alltså går ja bårt ida till eksempel å har dräkt å pårtfölj å 
pumps å så går in i ett sammanträdesrum, då tror ja inte min dialekt finns me. 
Män tar ja på mä jinsbyksena, tjängen å nan kaobåjhatt å kåsa, då er'e a D (ob
servera att förnamnet har prepropriell artikel, en dialektmarkör). 
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Emellertid förekommer dialekten också på arbetsplatsen i centralorten, speciellt 
under kaffepauserna, enligt informanten D. I samma inspelning bekräftar svärdottern 
att den också används av personalen på sjukhemmet i kontakt med patienterna. En
ligt en annan informant (MO f.1946, se 9.1 h) brukas den tillika bland personalen i 
skolans kök på centralorten samt, som vi sett ovan (avsnitt 10.3.1), av den kommu
nala gatusektionens anställda sinsemellan. 

På samma sätt hålls svenskan och spanskan isär i Misiones, men där är språkvalet 
ännu starkare kopplat till person, eftersom situationer när enbart svenska kan brukas 
numera är sällsynta. 

11.8.2 Dialektens gångbarhet 

Att misionessvenskan i trängd minoritetsposition har begränsad gångbarhet torde 
vara ställt utom allt tvivel. Men inte heller den manlige bjurholmsinformanten A:s 
dialekt har visat sig vara gångbar vid semesterresor på längre avstånd från hemorten 
(t.ex. i Dalarna och Skåne), utan då måste hustrun rycka in som tolk: 

A:... För he ser man ju åmm man är ute, att he ä ju många söm ha svårare för 
att förstå jag än a D, ömm man ä hos /svenska, okända?/ pärsoner. Varvid hust
run intygar: Alltså ja tåLkar ibLann... ja tåLkar. 

Här ser vi att även inomspråkligt språkavstånd kan ge upphov till tolkning. I Misio
nes har språkavståendet svenska-spanska medfört ett ännu större behov av tolkning, 
men i ett tidigare skede, medan de fortfarande enspråkigt svenska emigranterna till
hörande Gen. 1 befann sig i l ivet. Dagens svensktalande har såsom tidigare framgått 
tvåspråkig kompetens, vilket ofta medför att samma utsaga för säkerhets skull ofta 
uttrycks på både svenska och spanska i parallella konstruktioner (se Flodell 
1997:115). 

Den dialekttalande mannen har också en viss uppfattning om varför hans dialekt 
är svår att förstå, t.o.m. för utomstående från samma landskap, på samma sätt som 
svensktalande personer i Misiones är medvetna om svenskans begränsade gångbar
het: 

A: ...Ja hä ä väl ba ' de att man kanske prata int ut orden riktit utan man haLvera 
ejentligen ordn många gånger. Man prata väl inte myttje på de sättet å då är 'e 
kanske många såm ha svårt å förstå va man mena. /.../ För då vi var på utlanne, 
särskilt vill säj de här från Härnösand /.../å han hadd väldit svårt för - ja förstå 
jag utan då jett han fråg: Va säj en dänn för nångting? 

Avseende dialektens gångbarhet har D. har även lärt ut dialektord till skåningar: 

D: Ja å i Helsingborg har ja lärt dåm va tjå se (alltså: 'vänta', 'ge sig till tåls') 
bety. 
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Samtidigt betonar informanten nyttan av sin dialekt, t. ex. som hemligspråk på annan 
ort för att avskärma sig. Då används språket eller koden i en exkluderande funktion: 

D: Ja vet ja va i Helsingborg å sku ring hem te A mitt inne bLann fåLk. Å ja sku 
säj nå saker såm ja tyckt inte anjick dåm - vi prata rent dialekt. Å då ja la ner 
lurn då sa dämm de: Men va ha du nu sagt? Vi begrip ingenting. Å de va de dåm 
int sku jÖra. Så därför är'e ju åkså en mantel. /.../Man kan åkså avskärma åm-
jivningen me dialekten. 

Att svenskan i Misiones också använts som hemligspråk har omvittnats av en del 
misionessvenska informanter. Föräldrarna dryftade vissa spörsmål på svenska för att 
barnen inte skulle förstå. I vissa fall ledde detta till att barnen lärde sig att åtminstone 
att förstå svenska av ren nyfikenhet, men inte mer än så. Barnen kom i dessa fall att 
tillhöra språkbytargenerationen. 

Den praktiska nyttan av att t.ex. sjukvårdspersonal behärskar dialekten och att det 
är fråga om två koder verifieras på nytt av ett exempel från Norrlands universitets
sjukhus i Umeå ( i fo lkmun la: s arette), där den dialektkunniga dottern till ovanstå
ende informanter fick t jänstgöra som tolk: 

D: /.../Ja höll på å berätt åm de där att hon är tåLk där ibLann. A: Hä va nang-
ting ve na slÖren. D: Jo, ja höll på å berätt åm rullstoLn å slÖren, tjärra. A: Å 
dåm visst int va' e var./.../ D: Men dåm ville ha hjälp för 'e var en herre såm 
dåm inte förstod va han ville, han skrek bara. Å han kåmm ut i kårridåren å dåna 
å hadd e väsen å dåm visst inte va dåm sku jÖra med personen i fråga. Å då jick 
hon fram å så sa hon: Va lev du ömm te? - Ja ska ha me en s lör, för fotn ramLe 
ju bara unner tjärra. Å då var' e rullstoLn fotn fastna under, så han behövde 
binda upp'e. Å då hadd 'an väl haft de probleme var dag å ingen försto väl 
ejentligen vilket elände han hade för att... så visst är'e två språk 

11.9 DIALEKTTALARES GRUPPIDENTITET 

I föregående avsnitt har vi sett att byidentiteten kan vara stark hos vissa personer 
utan att därför bysammanhållningen behöver vara särskilt uttalad eller delas av alla. 
Vid yttre hot torde dock invånarna, enligt utsago i det inspelade materialet, ställa upp 
och försvara sin by och gemenskap. Sammanhållningen manifesteras dels året om i 
föreningslivet i olika sammanhang beroende på vars och ens intressen, dels sommar
tid i form av gemensamma byfester, där även hemvändare och sommargäster deltar. 
Man kan här tala om yttre och inre cirklar i fråga om engagemang för byn. Inom 
vissa föreningsaktiviteter, t.ex. EFS beklagas dock bristen på föryngring av med
lemskadern, mycket beroende på utflyttning, och man ser samgående med andra 
byar, men inte med vilken by som helst, som en lösning. 

En övergripande manifestation för hela Bjurholmsbygden/kommunen är de välbe
sökta hembygdsdagarna i början av juli. Medvetenheten om att man är invånare i 
Sveriges minsta kommun och beredd att kämpa för dess överlevnad är stark, samti
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digt som det existerar rivalitet mellan byarna, i synnerhet när det gäller medel för 
olika moderna satsningar, t.ex. bredbandsanslutning. 

Såväl på by- som kommunnivå varierar således individernas identifikation, vilket 
är jämförbart med etniciteten som också anses innehålla gradskillnader (se avsnitt 
I.3 och 4.3). Kopplingen mellan identitet och språkanvändning är uppenbar. Genom 
valet av kod i en viss situation signalerar talaren samtidigt sin identitet. Dialektbruket 
fungerar vidare som ett sammanhållande kitt bland bygdens invånare liksom misio-
nessvenskan för de berörda. I båda fallen handlar det också om tidigt etablerade 
talvanor. 

Är dialekten ett gruppspråk? Normalt används den termen om språk i grupper som 
inte är geografiskt betingade utan sammanbundna av andra orsaker såsom ålder, 
socialgrupp, kön eller yrke. Sådana grupperingar förekommer naturligtvis också 
bland dialekttalare, där dialekten dessutom blir en sammanhållande faktor. Vidare 
har noterats åldersskillnader i bruket av dialekt liksom för de svensktalande i Misio-
nes, vilka har klassificerats generations vis. Etnicitetsfaktorn härstamning torde ha 
lika stor relevans för dialekttalarna som för misionessvenskarna. Dialekten med sitt 
starkaste fäste i byagemenskaperna omfattar i första hand familjenätverken men 
utvidgas sedan till släkt, vänner och grannskap, precis som i Misiones. 

Av de övriga etnicitetsmarkörerna (se avsnitt 1.4) är naturligtvis territorialitet 
tillämplig. Bjurholmsdialekten är geografiskt avgränsad, men den skiljer sig inte 
nämnvärt från den dialektvarietet som brukas inom gränserna för Nordmalings me
deltida storsocken. Däremot upprätthålls fortfarande gränserna med språkliga medel 
mot de tidigare grannsocknarna Örträsk (Lycksele kommun, se 9.7 och ytterligare 
exempel i Bilaga XII) och Degerfors (Vindelns kommun) liksom mot Trehörningsjö 
i egentliga Ångermanland. Vidare torde dialekten kunna betraktas som den främsta 
kulturmarkören, men lokala seder och traditioner förekommer givetvis. Etnicitets-
markören religion har också relevans, eftersom bygden sägs ha obruten kyrkotradi
tion. Att bjurholmsborna också anser sig ha ett eget språk, bjurholmsdialekten, är 
höjt utom allt tvivel (se avsnitt 10.5) liksom att det existerar sammanhållning såväl 
på bya- som socken- och kommunnivå. 

II.10 FRAMTIDSUTSIKTER 

Framtidsutsikterna för svenskan i Misiones ter sig inte ljusa, men vissa revitalise-
ringsinsatser har som sagt förekomit på sistone, t.ex. bildandet av Svenska Cirkeln, 
dit allt fler svenskättlingar söker sig. Det svenska namnet åtnjuter fortfarande pres
tige, vilket de longitudinella delstudierna från 1988 respektive 1999 visat. Prestige, 
tillsammans med kontakt och identifikation, är viktiga drivkrafter inte bara för 
språkbevararna utan också för språkbytarna som i andra riktningen övergått till ma
joritetskulturen av olika anledningar. Att bevara språk och kultur är en medveten 
viljeakt och ett val, vilket inte behöver utesluta integration i majoritetssamhället. De 
svensktalande är tvåspråkiga och har del i båda kulturerna, vilket ingalunda är unikt i 
emigrantsammanhang och immigrantsamhällen. 
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Framtidsutsikterna för dialekten torde se något ljusare ut än för misionessvenskan, 
även om båda varieteterna främst bärs upp av äldre personer och språkbevarandet 
därmed är en generationsfråga. Livskraften beror också på kommunikationstätheten 
som kan vara låg såväl i avfolkningsbyar som i Misiones. Men lokalgemenskapen i 
Bjurholm, grogrunden för dialekten, ingår också i ett vidare, regionalt sammanhang 
och torde vara av en mer bestående natur än den insulära i Misiones som inte kan 
påräkna draghjälp från Sverige och utan tvekan kommer att upphöra inom en snar 
framtid, d.v.s. när dagens svensktalande (de yngsta är medelålders) inte längre är i 
livet. Än så länge har den dock visat sig livskraftig och har också bjudit på nya livs
tecken, även om skaran svensktalande glesnat och nätverken tunnats ut. 

11.11 FRAMTIDA FORSKNING 

Den vidare forskningsuppgiften angående svenskättlingarna i Misiones kommer att 
åvila utforskare av den regionala spanskan i Misiones och substratfenomenen till 
följd av språkkontakt med immigrantspråken. En sådan studie inleddes på 1970-talet 
av dialektologen Hugo Amable och har på 1980-talet fortsatt med studier av ukra
inska och polska av Glaucia Sileoni de Biazzi, men vidare forskning verkar ännu vila 
i sin linda i Misiones. I detta avseende har man kommit längre i Brasiliens sydligaste 
delstat Rio Grande do Sul. 

Språkbevarande hos en betydligt större invandrargrupp än den svenska i Misio
nes, nämligen bland tyskspråkiga i den brasilianska granndelstaten Rio Grande do 
Sul har behandlats i Ingrid Margareta Tornquists doktorsavhandling "Das hon ich 
von meiner Mama" (1997). Den tyska utvandringen till Brasilien omfattade c:a 
300.000 personer (från 1820-talet med kulmen 1880-1900) och uppgifterna om an
talet ättlingar uppskattas till 1-3,6 miljoner, beroende på kriterier. Enligt Tornquist 
(1997:93) och lokala etnologer sker tyskbrasilianarnas egen identifikation huvudsak
ligen efter kriterierna härstamning och språk. Att språkbevarandet varit så utbrett i 
delstaten beror på förekomsten av inte mindre än 1300 tyska församlingsskolor som 
dock förbjöds 1938. Idag är tyskbrasilianarna tvåspråkiga och parallellerna till 
svenskättlingarna i Misiones uppenbara. 

Tyvärr erbjuder inte Tornquists avhandling med sitt semantiska fokus något direkt 
jämförelsematerial i annat avseende än vad som gäller mental kultur och de etiska 
koncept som utgör tyskbrasilianska etnicitetsmarkörer (jfr avsnitt 4.4 ovan). Detta 
språkbevarande sätts dock ej i relation till andra immigrantgrupper, t.ex. den itali
enska som funnits där sedan 1875, varför generaliserbarheten kan ifrågasättas. Två-
språkighetsforskningen är f.ö. sparsamt behandlad i Tornquists avhandling. 

Språkkontakt och tvåspråkighet, men mellan svenska och engelska är centrala frå
gor i Staffan Klintborgs avhandling The transience of American Swedish (1999), där 
han beskriver svensk-amerikanskt talspråk och hur det påverkas av majoritetsspråket 
engelska. Studien bygger på inspelat material (c:a 100 band) som är tillgängliga vid 
Emigrantinstitutet i Växjö. Här ser vi fortsättningen på en forskningsinriktning som 
inletts av Einar Haugen på 1950-talet och fortsatt med Nils Hasselmo på 1970-talet 
men sedan varit sparsamt företrädd inom språkvetenskapen. 
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En annan nyutkommen avhandling berör också delaktigheten i två kulturer och 
språkförändringar, men på betydligt närmare håll i Tornedalen, nämligen historikern 
Lars Elenius' Både finsk och svensk (2001), som tillkommit inom Kulturgräns norrs 
ramar. I avhandlingens båda sista huvuddelar behandlas strategierna för språkföränd
ring och det etniska innehållet i den nationella identiteten. Här närstuderas t.ex. sam
bandet mellan försvenskningspolitiken i folkskolan, samhällets modernisering och 
språkbytesprocessen. Ett viktigt inslag är den etniska aspekten av familjebildningen, 
d.v.s. äktenskaps- och giftermålsmönstrens förändring och hur den påverkat språkan
vändningen, en parallell som vi också konstaterat hos misionessvenskarna. Tillsam
mans med samhällsutvecklingen har dessa aspekter vidare påverkat etniciteten och 
det etniska innehållet i den nationella identiteten. Beskrivningsmodellen för språk
bytesprocessen finska-svenska har författaren hämtat från Marika Tandefelt (1988) i 
fallstudien svenska-finska i ett familjenätverk i Vanda, Helsingfors (se också Hylten-
stam & Stroud 1991). 

I föreliggande studies andra del har redovisats en dialektundersökning i Bjurholm 
med fokus på faktiskt dialektbruk och dialektskillnader. Därmed har förhoppningsvis 
en utbredd uppfattning att dialekterna idag skulle vara utjämnade vederlagts. Visser
ligen pågår utjämning med olika hastighet i olika generationer och andra föränd
ringar, såsom också Eva Kärrlander (2001) visat i sina båda Dorotea-undersökningar 
med 25 års mellanrum, men dialekterna torde vara djupare rotade i myllan och star
kare knutna till identiteten än vad en ytlig betraktare kan ana. Därför är det angeläget 
att fortsätta med kartläggningen av det nutida dialektbruket i Övre Norrland. Ett 
grundmaterial utgör därvid talspråksmaterial från det fonetiskt anlagda SWEDIA-
projektet, som dock behöver kompletteras med andra metoder. Å andra sidan har vi 
förmånen att kunna göra avstamp i åtskilliga dialektmonografier av äldre datum 
rörande de västerbottniska dialekterna, såsom t.ex. Ferdinand Unanders, Seth Lars
sons och Per Åströms monografier. Burträskdialekten i den norra länsdelen har be
handlats av J.V. Lindgren och nutida burträsktal av Mats Thelander (1979), men det 
är kanske dags för en uppföljning? 

Åtskilliga sociodialektala och sociolingvistiska studier torde kunna läggas upp på 
nordsvenskt men även österbottniskt område; några har redan antytts. Den snabba 
samhällsförändringen i vår tid får språkliga konsekvenser, och denna språkföränd-
ringsprocess förtjänar största uppmärksamhet från språkforskares sida. Arbetsupp
gifterna är med andra ord många - och utmanande - och borde locka yngre forskare 
att gå vidare. 
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SUMMARY 

"Things seem to decline " - Language, ethnicity and identity as mirrored in material 
from a former Swedish colony in Misiones, Argentina and dialect material from 
Bjurholm, Sweden 

Boundaries between groups of people have always been drawn in the history of 
mankind. They have existed between tribes, between people and nations, between 
rural and urban populations, as well as between societal groups from early childhood 
to the different domains characterizing adult life. These boundaries, social in nature, 
have resulted in dialects, some of them normalized as languages, others recognized 
as group varieties (sociolects), corresponding to idiolects on an individual level. 
Against these tendencies of divergence there have also been forces of convergence, 
like e.g. standardization in the name of the state, or topographical borders and other 
natural obstacles that have stopped the spread of the distinctive features of a certain 
dialect. On the other hand people have always felt it necessary to communicate 
across the borders, to start with only orally and later orally as well as in a written 
form. Nowadays this development has resulted in universal tendencies towards sim
plification in several official European languages, while the existence of non-codi
fied languages is threatened and dialects are subject to levelling. 

At the same time, on the individual level, we are touched by the waves of main
stream culture. Its effects depend on how far we are aware of and resist it, and how 
far we defend our individual profile, accepting modern life without letting it affect 
our personality. If the intralinguistic varieties or minority languages are to survive, 
this depends to a great extent on the identity of the individual speakers of a certain 
variety and the values and attitudes attached to their speech behaviour. For that rea
son I have selected material from two threatened speech communities: one from a 
former Swedish colony in Misiones, Argentina, the other from Bjurholm, a small 
dialect-speaking community in the interior of Västerbotten, Sweden, in order to 
study the mechanisms causing the preservation or loss of the linguistic varieties as 
well as the cultural boundaries. 

This study consists of three parts, and is divided into eleven chapters. As an in
troduction the concepts of ethnicity, identity and culture are discussed in the light of 
different sciences, i.e. social anthropology (Barth 1969; Hylland Eriksen 1998), 
ethnology, the sociology of language (Fishman 1989) and sociolinguistics (Edwards 
1985). Not only the boundaries but also the content of the concept of culture is of 
interest, as I claim that language has a central position in it. This study in part con
cerns groups of people and their ethnicity on a macro level, described according to 
the methods of the sociology of language, and in part it deals with individuals, their 
identities and language use from a sociolinguistic perspective. The central questions 
in the first case are such as Who are we? Where do we come from? What is special 
about us? (Fishman 1989:11). As ethnicity is variable these questions can be an
swered in different ways under different circumstances (see chapter 4). The discus
sion of ethnicity is summarized in a list of ethnicity markers, with which the results 
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of the inquiries among the descendants of Swedes are compared in chapter 4 and 
those of the dialect speakers in the final chapter. 

In chapter 2 the main part consists of emigrant material in a historical dimension 
and a chronological order, from the cultural contacts of individuals arriving in Brazil 
to the later Swedish settlement in Misiones, Argentina, where it is appropriate to talk 
about a Swedish ethnic group and its collective history. This process is illustrated by 
the emigrants' own narratives and personal letters and through the eyes of three 
different authors of local history books. Here the reader can follow the development 
of the Swedish colony and its collective struggle to maintain its cultural heritage, 
language and traditions until about 1940-50. 

The continuity of this cultural heritage as well as an increasing integration and as
similation is illustrated by onomastic material (personal names) from three genera
tions of Swedish descendants in chapter 3. Only one place name Villa Svea (colo
nized in 1912), outside the town of Obera (founded by Swedish settlers in 1928), 
indicates that the first settlers were Swedes. Obera, the centre of Swedishness, which 
once consisted of a few scattered red cottages, is nowadays a modern town of 60.000 
inhabitants. In its telephone directory you will find a number of Nordic family 
names, in 1988 amounting to 4%, in 1999 decreased to 2,8%. 

While family names are inherited, belonging to the family tradition, it is interest
ing to see with which personal names they are combined. Giving a name to a new
born child must be regarded as an act of identity performed by its parents and re
veals both tradition and cultural influence. The first generations of immigrants fol
lowed their Swedish traditions with Karl, Gustaf and Erik as the most common male 
names and Anna, Maria and Kristina as their female counterparts. In the following 
generation Karl and Gustaf and Maria still dominate, but at the same time a few 
names, Spanish in form, like Carlos and Gustavo begin to appear, while the female 
names have international forms, like Elvira and Ester. In the third generation this 
tendency is reinforced and completely foreign names are appearing. 

Furthermore, on an individual level I have gone through a number of family ge
nealogies to determine according to which principles the personal names have been 
given. Here you will find examples of inherited names, names inherited from previ
ously deceased sisters and brothers, specific Nordic names, Biblical names and 
names of famous personalities. The cultural assimilation can be rather exotic: a son, 
born in 1913, of one of the "founding fathers" of Obera, Adolf Lindström and his 
Brazilian wife, got the name Karl Romulo, and one of his brothers, born in 1922, 
Hipolito Guillermo Avelano, as his godfather happened to be the visiting President 
of Argentina. During World War II Swedish names were no longer permitted, ac
cording to national legislation. This puts an end to traditional names in their original 
form, but they can survive in Spanish forms. 

In the following chapter 4 the data are from the 1990s. Two qualitative inquiries 
about language maintenance and ethnicity are reported, undertaken by the author 
among Swedish-speaking descendants in Misiones in 1997 and 1999. The 1999 
investigation focused on the Swedishness of today and its boundaries and also in
cluded tape recordings, in Swedish and Spanish. It is longitudinal, as a similar study 
took place in 1988 (see Flodell 1991). One of the principal questions concerns the 
factors of ethnicity and how they concur with and contribute to language mainte
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nance or loss respectively, another question concerns how cultural boundaries are 
maintained, through language or other means. In 1999, the Swedish language had 
been maintained among 20 of the 32 informants of Swedish descent, each one repre
senting one family network. The identity of the informants is hyphenated, they are 
Argentine but descendants of Swedes, and constitute an ethnic group, as they fulfil 
the criteria of it. Of these informants 24 had grown up with Swedish as their first 
language. The attitudes towards the Swedish language had become even more posi
tive since 1988, due to the recognition of immigrant languages and traditions by the 
authorities, and reinforced by an annual immigrant feast since 1989. Here the de
scendants appear as Los Nordicos, a new denomination, although it can be ques
tioned whether it is ethnic or not. 

The 1997 investigation, among 12 female informants in three generations, fo
cused on the mental culture and ethic concepts. It should be compared to a similar 
study among German descendants. 

Part two consists of chapter 5-10 and is the result of the project Dialects in 
change, financially supported by the Faculty of Humanities, University of Umeå. 
The greater part of its results can be studied in a separate report in the series Kul
turens frontlinjer (nr 11, 1998), but in this volume some new investigations have 
been aggregated. As I have chosen to work in close contact with the greater project 
Cultural Boundaries in northern Scandinavia, the connection with migrant ethnicity 
known as Swedishness in Misiones, Argentina has been natural. That is why the last 
part just consists of chapter 11, where certain similarities and differences of bilin-
gualism and bidialectism are discussed and related to ethnicity factors. 

The principal questions in this pilot study concern dialect boundaries: are they 
still maintained or subject to levelling? Which dialectal items are used as boundary 
markers and which are substituted by standard forms? A dialect boundary implies, 
furthermore, that dialects are still used in fairly genuine forms and that a local, dia
lectal norm, e.g. within a country network or a local district, is prevailing compared 
to other similar networks in other districts. This seems to be the case in Bjurholm. 

After an introduction and historical description of the Bjurholm region in chapter 
5, the following chapter is a report of the aim, method and material used in the dia
lect investigation. 

Via three types of data, including inquiries, two tests - on dialectal vocabulary 
(50 lexical items) and translation of twelve standard sentences into dialect versions 
and tape recordings of authentic speech the author has tried to describe the local 
norm so far, based on individual micro data. In chapter 7 the results of the inquiries 
are reported. The majority of the informants regarded themselves as villagers who 
had grown up with the dialect as their first language, still in use at home, in the fam
ily network and with their neighbours and hunting partners. Besides, they agreed to 
code-switching, which indicates that the relation between the use of dialect and 
standard Swedish is diglossie according to person, situation and subject. This com-
partmentalization does not seem to be strict, as dialect can also be used in certain 
domains or official institutions in the local centre, according to recent investigations. 
To the original dialect study some new recorded material has been added (quoted in 
chapter 11). 
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On an individual level dialectal knowledge seems to decrease per generation, ac
cording to the results of the vocabulary tests, shown in chapter 8, although the dia
lect can be used in several domains outside the family sphere. However, the results 
of the translation tests did not differ according to generation like in the former ones. 
Here the younger informants did well, but the researcher has to ask what in fact had 
been tested. On one hand the test concerned the speaker's capacity to keep the stan
dard language apart from the dialect, i.e. a sort of linguistic awareness, on the other 
hand his/her linguistic competence in forming a good, idiomatic dialect version of a 
standard phrase. This capacity should increase the more the speaker is involved in 
oral actions in his/her work and is used to code-switching. 

In chapter 9 some samples of dialect texts from the recorded Bjurholm material 
are presented and analysed, followed by a discussion of criteria for dialect variables 
used in quantitative studies. The same variables are then used in an analysis of a 
neighbouring dialect text from Örträsk, on the other side of the Lappland border. 
Here the differences between the two dialects, mainly phonological, morphological 
and lexical, become evident. Based on statements in another recorded interview the 
differences between dialects in Bjurholm and in the former parish of Degerfors 
(Vindeln) are also discussed. Here the dialect boundary seems to be even more con
spicuous and well worth investigating. 

Some of the dialect items are also more resistant to levelling than others - spe
cifically those related to society in the past or to former agricultural methods. Its use 
is reinforced if the items are spread in a wider region, which is shown in Appendix 
nr IX. As this study is small and tentative in character some final remarks for ex
tended investigations are included in chapter 10. This material is too restricted and 
has to be expanded to serve as a base for general conclusions. Furthermore, the 
methods must be refined to become true instruments for further investigations. This 
will be possible, as the old dialects are still in use among the two oldest generations 
of adults. If they are to be used in the future depends on the younger generation (25-
40 years). 

In the final chapter the data collected from the bilingual Swedish speakers in 
Misiones and the dialect speakers of Bjurholm are summarized, discussed and com
pared. If linguistic varieties such as these are to survive three key concepts are im
portant: contact, prestige and identification, which can be related to ethnicity on a 
group level and identity on an individual level. Ethnicity presupposes a boundary 
between at least two groups of people and a characteristic cultural content, but the 
groups must have contact with and recognize each other mutually. The Misiones 
Swedes is a good example of this and they also fulfil most of the criteria for ethnic 
markers, although the boundaries are not as sharp today as they used to be. 

There are also boundaries between "us" and "them" among dialect speakers from 
a local and intralinguistic perspective, but these are even more subtle than those 
among immigrant groups versus the majority population in Misiones. In northern 
Sweden we prefer talking about a continuum with gradual stages instead of bounda
ries. Except for the Swedish-Finnish border in Norrbotten the cultural content does 
not differ very much from one former parish to another. However, crucial for the 
survival of varieties is prestige as well as identification. A language or a variety 
must attract positive attitudes and connotations to be continued. Furthermore it must 

242 



comprise a sufficiently numerous group of people, characteristic of unity and soli
darity. In this respect there is no difference between Misiones Swedes and dialect 
speakers in Bjurholm. Identification is based on an individual acceptance of his/her 
language variety as a part of the personal identity, which some of the informants 
confirmed in Misiones as well as in Bjurholm. 

At the same time there are striking similarities between bilinguals in Misiones 
and bidialectal persons in Bjurholm. Both groups are using spoken varieties in a 
transitional stage, as Misiones Swedish soon will be extinct and the genuine Bjur
holm dialect probably subject to levelling. While Misiones Swedish has been spoken 
for about 100 years by three generations, we can trace the Bjurholm dialect back to 
at least 1750, maybe even to dialect splitting in the Middle Ages. However, both 
varieties are diglossie in function, although the domains of use are more extended 
for dialect speakers. Codes are not always strictly kept apart: Misiones Swedish 
contains quite a lot of borrowings from Spanish, more or less established and ac
cepted by former generations of speakers, while the dialect speakers turn to standard 
Swedish when substitution becomes necessary. In Misiones Swedish today, code 
switching to Spanish is a far more used language strategy to solve a problem of 
communication than borrowing or code mixing, due to the Spanish dominance. 

In this study the author wants to illustrate that the rapid changes in societal con
ditions which characterize our time, have immediate linguistic consequences in that 
minority languages and dialects are affected or threatened. This process of language 
change, whenever it takes place, is a fascinating field of study. The tasks are multi
ple and challenging and should attract younger scholars in the future. 
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RESÜMEN 

"Las cosas parecen decaer" - La lengua, lo ètnico y la identidadpuestos de relieve 
por el material de una antigua colonia sueca en Misiones (Argentina) y el material 
dialectal de Bjurholm (Suecia). 

Las fronteras entre grupos de personas han sido siempre trazadas en la historia de la 
humanidad. Desde la temprana infancia hasta los diferentes campos que caracterizan 
la vida adulta han existido limites-entre las tribus, entre pueblos y naciones, entre la 
población rural y la urbana, asi corno entre los distintos estratos sociales. Estas 
fronteras, sociales por naturaleza, han resultado en dialectos - algunos de ellos 
devenidos en lengua - mientras que otros han sido reconocidos corno variedades 
grupales (sociolectos} e incluso algunos corresponden a un nivel individual (idio-
lectos}. Contra estos movimientos de divergencias han existido también fuerzas de 
convergencia, corno las estandarizaciones en nombre del estado [nacional] o de los 
limites topogrâficos y otros obstâculos naturales que hubieran detenido la expansion 
de las caracteristicas distintivas de determinado dialecto. Por otro lado, las personas 
han sentido siempre una necesidad natural de comunicarse trascendiendo de las fron-
teras, comenzando quizâs en forma exclusivamente oral para hacerlo luego de modo 
tanto oral corno escrito. En la actualidad este desarrollo comunicativo ha obtenido 
corno resultado tendencias universales hacia la simplificación en varias lenguas 
oficiales europeas, mientras la existencia de lenguas agrafas (carentes de escritura) 
se encuentra amenazada y los dialectos son objeto de atenuación. 

Al mismo tiempo, en el nivel individual, estamos influenciados por las tendencias 
de cierta cultura unidireccional. Los efectos de ella dependen de y encuentran coto 
en corno estamos preparados y la resistimos, y cuân profundamente defendemos nu-
estro carâcter individual, aceptando la vida moderna sin dej ar que ésta afecte nuestra 
personalidad. Si las variedades intralingmsticas o lenguas minoritarias sobrevivirän, 
ello depende en gran parte de la identidad de los transmisores individuales de cierta 
variedad [lingiiistica] y de los valöres y las actitudes adheridas a sus comportami-
entos discursivos. Por esta razón, he seleccionado material proveniente de dos co-
munidades discursivas amenazadas: la primera, una antigua colonia sueca en 
Misiones (Argentina), y la otra de Bjurholm, una pequena comunidad dialecto par
lante en el interior de Västerbotten (Suecia). Ello, con el proposito de estudiar los 
mecanismos que originan la preservación o la pérdida tanto de las variedades 
lingüisticas corno de las fronteras culturales. 

Este estudio comprende tres partes y està dividido en once capitulos. A modo de 
introducción, los conceptos de etnicidad, identidad y cultura son debatidos a la luz 
de distintas ciencias, tales corno la antropologia social (Barth 1969; Hylland Eriksen 
1998), la etnologia, sociologia del lenguaje (Fishman 1989) y la sociolingüistica 
(Edwards 1985). Resultan de interés no sólo las fronteras, sino también los conte-
nidos del concepto de cultura mismo, en tanto sostengo que el lenguaje tiene una 
posición centrai en ella. Este estudio se ocupa entonces, en parte, de grupos de per
sonas y su etnicidad en lo macro, descriptas de acuerdo a los métodos de la socio
logia del lenguaje; y en parte tiene que ver con individuos, con sus identidades y con 
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los usos de la lengua desde una perspectiva sociolingiustica. Las preguntas centrales 
en el primer caso son taies corno Who are we? Where do we come from? What is 
special about us?* (Fishman 1989: 11). Dado que la etnicidad es variable, dichas 
preguntas pueden ser respondidas de distintas maneras bajo diferentes circunstancias 
(véase capitulo 4). Esta discusión sobre la etnicidad se encuentra resenada bajo una 
lista de indicadores de etnicidad con los cuâles los resultados de la pesquisa entre los 
descendientes de suecos son comparados en el capitulo 4, mientras que aquellos 
sobre los hablantes del dialecto lo son en el capitulo final. 

La mayor parte del capitulo 2 se refìere al material de la emigración en una di
mension histórica y en un orden cronològico, desde los contactes culturales de indi-
viduos llegados al Brasil hasta el ultimo asentamiento sueco en Misiones (Argen
tina), en donde es apropiado hablar ya de un grupo ètnico sueco y de su historia en 
tanto colectividad. Este proceso es ilustrado por las propias narrativas, cartas perso
nales y visiones de los emigrantes, proporcionadas por tres diferentes autores de 
libros sobre la historia local. El lector puede seguir aqui el desarrollo de la colonia 
sueca y su lucha colectiva por mantener su herencia cultural, tradiciones y lengua 
hasta 1940-1950 aproximadamente. 

La continuidad de esta herencia cultural, asi corno también una integración y asi-
milación en aumento, es ilustrada en el capitulo 3 por material onomàstico (es decir, 
de nombres personales) de tres generaciones de descendientes suecos. Tan sólo un 
lugar, llamado Villa Svea (colonizado en 1912), en las afueras de la ciudad de Obera 
(fundada por colonos suecos en 1928) indica que los primeros colonos fueron sue
cos. Obera, centro de lo sueco y que alguna vez consistió en un punado de casitas 
rojas dispersas, es hoy una moderna ciudad de 60.000 habitantes. En su guia tele
fònica se podrân encontrar un sinnumero de apellidos nórdicos, que en 1988 llega-
ban al 4 % en tanto que en 1999 habian disminuido ya al 2,8 %. 

Mientras que los apellidos son heredados, pertenecientes al la tradición familiar, 
es interesante apreciar con qué nombres personales son combinados. El nombre 
dado a un recién nacido debe ser relacionado con un acto de identidad de sus padres 
y revela tanto la influencia cultural corno la tradición. Las primeras generaciones de 
inmigrantes siguieron sus tradiciones suecas con Karl, Gustaf y Erik corno los nom
bres de varón mas comunes y los de Anna, Maria y Kristina corno sus pares feme-
ninos. En la siguiente generación todavia predominaban Karl, Gustaf y Maria, pero 
al mismo tiempo aparecen algunos nombres en forma hispânica, corno Carlos y 
Gustavo, mientras que los nombres femeninos adquieren formas internacionales, 
corno Elvira y Ester. En la tercer generación esta tendencia se refuerza y aparecen 
nombres completamente extranjeros. 

Mas aun, he investigado en particular a través de la genealogia de un considerable 
numero de familias para determinar el principio segün el cual habian sido dados los 
nombres. Aqui se podrân encontrar ejemplos de nombres heredados, nombres here
dados de hermanas y hermanos fallecidos con anterioridad, nombres especifica-
mente nórdicos, nombres biblicos y nombres de personalidades famösas. La asimila-

* Original en inglés. En castellano: iQuiénes somos? iDe dónde venimos? iQué hay 
de especial en nosotros? (Nota del traductor.) 
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ción cultural puede aün ser mas exótica: un hijo nacido en 1913 de uno de los 
"padres fundadores" de Oberâ, Adolf Lindström, llevó el nombre de Karl Rómulo; y 
uno de sus hermanos, nacido en 1922, el de Hipólito Guillermo Avelano debido a 
que su padrino habia sido un presidente de Argentina que visito la provincia. Pero 
durante la segunda guerra mundial los nombres suecos ya no fueron permitidos por 
la legislación nacional. Esto puso fin a los nombres tradicionales y sus formas origi
nales, aunque éstos pudieron perdurar en sus formas hispânicas. 

En el capitalo 4 las fechas se refieren a los recientes '90. Dos observaciones 
cualitativas relativas al mantenimiento de la lengua y la etnicidad, llevadas a cabo 
por la autora entre los descendientes de suecoparlantes en Misiones entre 1997 y 
1999, son informadas. La investigación de 1999 se centrò en lo sueco de hoy y sus 
limites, e incluyen también cintas grabadas en sueco y en castellano. Ésta es longi
tudinal, ya que un estudio similar fue realizado en 1988 (véase Flodell 1991). Una 
de las cuestiones principales se relaciona con los factores de etnicidad y las formas 
en que ellos coinciden con y contribuyen a (respectivamente) el mantenimiento o la 
pérdida de la lengua; otra cuestión està relacionada con la manera en que son mante-
nidas las fronteras culturales a través de la lengua u otros medios. En 1999 la lengua 
sueca habia sido conservada por entre 20 de un grupo de 32 informantes de descen-
dencia sueca, representando cada uno de ellos una red familiar distinta. La identidad 
de los consultados supone una continuidad entre dos nacionalidades: son argentinos 
pero descendientes de suecos, y constituyen un grupo ètnico en la medida en que 
reünen los requisites para ello. De los consultados, 24 habian crecido con el sueco 
corno su primera lengua. La actitud hacia la lengua sueca se habia vuelto aün mâs 
positiva desde 1988, debido al reconocimiento por parte de las autoridades locales 
de la lengua y tradiciones de los inmigrantes; y fortalecida al mismo tiempo por la 
Fiesta de Los Inmigrantes que se celebra anualmente desde 1980. Aqui los descen
dientes aparecen corno "Los Nórdicos", una nueva denominación, aunque puede ser 
cuestionada si ella es ètnica o no. La investigación de 1997 entre 12 mujeres de tres 
generaciones distintas consultadas se centro en la cultura mental y los conceptos 
éticos. Seria interesante realizar la comparación con un estudio similar entre descen
dientes alemanes. 

La segunda parte incluye los capitulos del 5 al 10 y es el resultado del proyecto 
"Dialects in change", asistido fmancieramente por la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Umeå. La mayor parte de estos resultados pueden ser estudiados en 
un informe separado en las series Kulturens frontlinjer (N° 11, 1998), aunque nuevas 
investigaciones han sido incorporadas en el presente volumen. Ya que he optado por 
trabajar en estrecho contacto con el proyecto mayor "Cultural Boundaries in 
Northern Scandinavia", la conexión con la etnicidad de los migrantes reconocida 
corno 7o sueco en Misiones, Argentina' resulta natural. Es ésta la razón por la cual 
la ùltima parte se compone tan solo del capitalo 11, donde ciertas similitudes y dife-
rencias de bilingüismo y bidialectismo son tratadas y relacionadas con elementos de 
la etnicidad. 

** En probable referenda a Hipólito Yrigoyen, presidente argentino entre 1916-1922 
y 1926-1930. (Nota del traductor.) 
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La pregunta principal en este estudio piloto se relaciona con los limites del 
dialecto: <^Son éstos mantenidos o se encuentran sujetos a atenuación? iQué aspec-
tos dialectales son usados corno indicadores de limite y cuâles son sustituidos por 
formas mas comunes? Un limite de dialecto implica que los dialectos son todavia 
usados en formas bastante genuinas y que una norma local dialectal, por ej empio en 
la red de un pais o en un distrito local, es predominante respecto a otras redes simi-
lares en otros distritos. Este parece ser el caso en Bjurholm. 

Luego de una introducción y descripción histórica de la region de Bjurholm en el 
capitulo 5, un informe del propòsito, mètodo y material utilizado en la investigación 
del dialecto conforma el capitulo siguiente. Es a través de tres clases de datos, con la 
inclusion de encuestas y con la administración de dos tests - uno sobre vocabulario 
dialectal (con 50 elementos léxicos) y otro involucrando la traduction de doce oraci-
ones simples a versiones dialectales y grabaciones de habla autèntica - que la autora 
ha intentado hasta ahora describir la norma local basândose en information micro e 
individual. En el capitulo 7 se informan los resultados de los encuentros. La mayor 
parte de los encuestados se reconocia a si misma corno aldeanos que habian crecido 
con el dialecto corno su primera lengua, todavia utilizada en el hogar, en la red fami
liar y con sus vecinos y companeros de caza. Adoptaron también una selección de 
código a utilizar segün la persona, la situación y el tema, lo cual indica que la rela-
ción entre el uso del dialecto y el sueco eständar es diglósica. Esta comparta-
mentalización no parece ser estricta, ya que el dialecto, de acuerdo con investiga-
ciones recientes, puede ser usado en ciertos dominios o instituciones oficiales en el 
medio locai. Nuevo material grabado, utilizado corno citas textuales en el capitulo 
11, ha sido incorporado al estudio originai del dialecto. 

Segün lo demuestran los resultados de las pruebas de vocabulario expuestas en el 
capitulo 8, al nivel individuai el conocimiento dialectal parece ir decayendo por 
generación, aunque el dialecto puede ser usado en diversos dominios fuera de la 
esfera familiar. No obstante, esta vez los resultados de los tests de traducción no 
difirieron afectados por la variable generacional corno en las tomas anteriores. Aqui 
los informantes mas jóvenes lo hicieron bien, aunque el encuestador tiene que 
preguntarse qué fue de hecho lo medido. Esto se relaciona, por un lado, con la capa-
cidad de los locutores para mantener la lengua comun aparte del dialecto, es decir, 
una clase de conciencia lingüistica; y por el otro lado, sus competencias lingüisticas 
para formar una buena version idiomatica dialectal de una frase comun previa. A 
mayor participación del locutor en las acciones orales en su trabajo diario, mayor in
cremento tendria esta capacidad, la cual es usada para obtener una adecuada 
selección de código. 

En el capitulo 9 se presentan y analizan algunas muestras de textos dialectales de 
materiales grabados de Bjurholm, seguidos por una discusión de criterio acerca de 
las variables dialectales usadas en estudios cuantitativos. Las mismas variables son 
luego utilizadas en un anâlisis de un texto en dialecto vecinal de Örträsk, del otro 
lado de la frontera de Laponia. Las diferencias aqui entre los otros dialectos, basica
mente fonológicos, morfológicos y lexicogrâficos, son evidentes. También se discu-
ten las diferencias entre los dialectos en Bjurholm y en la antigua parroquia de 
Degerfors (Vindeln), basados en declaraciones en otra entrevista grabada. Aqui la 
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frontera del dialecto parece ser aün mâs llamativa, lo cual bien valdria la pena ser 
investigado. 

Algunos de los elementos del dialecto son también mâs resistentes a la atenuación 
que otros mâs especificos referidos al pasado de la sociedad o a los antiguos méto-
dos de agricultura. Su uso se refuerza cuando estos elementos son diseminados en 
una amplia region, lo cual es senalado en el apéndice IX. Debido a que este estudio 
es restringido y tentativo en carâcter, algunas notas finales para investigaciones que 
trasciendan este estudio son incluidos en el capitulo 10. Este material es demasiado 
restringido y deberia ser ampliado si pretende servir de base para conclusiones 
generales. Ademâs, los métodos deben ser afinados para llegar a ser verdaderos in
strumentas para futuras investigaciones. Esto serâ posible mientras los viejos dialec-
tos estén todavia en uso entre las dos generaciones de adultos mâs anteriores. De-
penderâ de las generation mâs joven (25^40 anos) si los dialectos serân usados en el 
futuro. 

En el capitulo final se resumen, discuten y comparan los datos registrados de los 
suecos bilingües en Misiones y aquellos de los dialecto-parlantes de Bjurholm. Tres 
conceptos resultan entonces cruciales para establecer si las diversidades lingüisticas 
corno éstas sobrevivirân: contacto, prestigio e identificación. Estos pueden ser referi
dos a la etnicidad en un nivel grupal y a la identidad en un nivel individuai. La etni-
cidad presupone una frontera entre al menos dos grupos de personas y cierto conte-
nido cultural caracteristico, amén de que los grupos requieren tener contacto entre si 
y reconocerse mutuamente. Los suecos de Misiones constituyen un buen ejempio de 
ello y también cumplimentan gran parte del criterio utilizado para indicadores étni-
cos, a pesar de que los limites no son hoy tan definidos corno lo solian ser. 

En la misma linea, desde una perspectiva local e intralinguistica hay limites del 
tipo "nosotros" y "ellos" entre dialecto parlantes, aunque estos son mâs sutiles inclu
so que aquellos entre grupos inmigrantes y el resto de la población mayoritaria de 
Misiones. En el extremo norte de Suecia preferimos hablar de cierta continuidad con 
etapas graduates, un continuum en lugar de limites. Exceptuando la frontera sueco-
finlandesa en Norrbotten, el contenido cultural no difiere demasiado de una ex-par-
roquia a otra. No obstante, resultan cruciales para la supervivencia de las variedades 
[lingüisticas] tanto el prestigio corno la identificación. Para eso, una lengua o una 
variedad de ella deberâ atraer la continuidad de connotaciones y actitudes positivas. 
Mâs aün, ello deberâ incluir un grupo de personas, caracteristico de unidad y soli-
daridad, lo suficientemente numeroso. A este respecto no hay diferencia entre los 
suecos de Misiones y los dialecto-parlantes en Bjurholm. La identificación se basa 
en una aceptación individual de su variedad de la lengua corno parte de la identidad 
personal, lo que es confirmado por algunos de los entrevistados tanto en Misiones 
corno en Bjurholm. 

Al mismo tiempo existen sorprendentes similitudes entre los individuos bilingües 
en Misiones y los personas bidialectales en Bjurholm. Ambos grupos estân usando 
variedades habladas en un estadio transicional debido a que el sueco en Misiones 
pronto se extinguirâ y el genuino dialecto de Bjurholm probablemente esté sujeto a 
atenuación. Mientras que en Misiones el sueco ha sido hablado por cerca de cien 
anos y por tres generaciones, podemos remontar el dialecto de Bjurholm al menos a 
1750 o incluso aün a la separación de dialectos en la època medieval. Sin embargo, 

248 



ambas variedades son disglósicas en función, aunque los dominios de uso son mas 
extendidos para los que hablan el dialecto. Los códigos no son siempre mantenidos 
aparte en forma estricta: el sueco en Misiones contiene una cantidad de palabras 
prestadas del castellano mas o menos aceptadas y arraigadas por las generaciones de 
parlantes anteriores, mientras que los hablantes de dialecto se vuelven al sueco 
eständar cuando tal substitución se vuelve necesaria. En el sueco de Misiones actual 
la selection o el cambio de código al castellano representa mas una estrategia de 
lenguaje para resolver problemas de comunicación que un préstamo o un código 
mixto debido al dominio del castellano. 

A través de este estudio la autora ha intentado poner énfasis en que los räpidos 
cambios en las condiciones sociales que caracterizan nuestro tiempo tienen inmedia-
tas consecuencias lingüisticas por las cuales aquellos dialectos y lenguas de grupos 
minoritarios son afectados y amenazados. En todo momento, este proceso de modi-
ficaciones de la lengua constituye un fascinante campo de estudio meritorio de espe
cial atención. En otras palabras, la tarea es multiple y desafiante, y deberia ser mo
tivo de atracción para jóvenes estudiantes en el futuro. 

* * * 
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BILAGA I 

Brasilienresan 1891 
Minnesanteckningar av Anton Stiberg 

Det är litet svårt att påminna sig allt om den första resan hit. Jag for nittiett, men det 
var ej den första emigrantresan. En del for nitti, däribland John Anderssons föräldrar 
och Källstens. Den allra första var nog 88. Jag har träffat flera danskar och syd
svenskar som kommo då, men den resan gick från Köpenhamn. 

Det var en agent i Malmö som vi fick papper och biljetter av, mot erläggande av 
25 kr pers. Så var hela resan betald. 

Några data mins jag ej, endast då vi lemnade Stockholm den 19 april med Svitiod 
till Lybäck och därifrån pr. järnväg till Hamburg i 4de klass, godsvagnar med säten 
insatta, där vi fick trängas och svettas i damm och hätta, men kuraget var ändå gott. 
Det dröjde ju ej så många timmar förrän vi voro i Hamburg, där vi mottogs av en 
man som förde oss till hotell Meijer, det snuskigaste och lusigaste hål jag sett, och 
det var så fullt av ryssar och polackar att vi måste gå ända upp i femte våningen 
ända upp på vinden, och där fans ej några sängplatser. Jag och flera till mig sprungo 
bums ned och sökte oss ett annat logi. Jag tror ej det var många som stanna på 
Meijer, möjligtvis sådana som ej hade någon ko va. 

Jag har glömt att nämna att vi voro från Stockholm omkring 300 pers. och några 
kom ombord i Kalmar, alla industriarbetare. Ja, efter några dagar var det klart att gå 
ombord på Norddeutcher loids ångare Campinas, men dessförinnan måste vi 
undergå läkarbesiktning, om det skall kallas så. Vi marcherade bara förbi ett bord 
där docktorn satt och titta på oss, och ideligen bara vinka att vi skulle fortsätta. Den 
där pantomim var iscensatt på kajen, så var det bara att fortsätta landgången upp 
ombord. 

Jag har glömt att omtala, att var familj kunde ha en fosterson med sig. Ungkarlar 
fick ej fri resa, men bestämmelserna kringgicks på det viset. Min fosterson var minst 
10 år äldre än jag. Jag hade nog mina funderingar hur det skulle gå, när de läste 
åldern på biljetten, men det gick galant. Det var ingen som fäste sig vid det. Han var 
en gammal vän till mig, dog sedan i gula febern i en stad som heter Rio Claro. 

Sent på kvällen gick vi ut från Hamburg. På morgonen var vi en bra bit ute på 
Nordsjön, en och annan hade redan börjat "ropa på Ulrick". Märkvärdigt nog hade 
jag ej någon känning av sjösjuka under hela resan, men min hustru däremot, var så 
svårt däran, att jag måste tillkalla docktorn. I sammanhang med detta är det en hän
delse jag kommer ihåg. Bland våra medresande var det en man från Stockholm som 
verka något i stilen:"vad är du mot jag;" han hade varit ordförande i en fackförening 
hemma, han hade även arbetat några år i Tyskland, så han talade språket gott. Ho
nom anmodade jag att tolka för mig hos docktorn vilket han även gjorde. Hon fick 
någon sorts piller och även vin. Min landsman följde med docktorn för att hämta 
remedierna. När han kom tillbaka, gav han henne ett spetsglas vin och upplyste 
henne om hur hon skulle ta in pillerna. Så gick han med buteljen. Jag min dumma 
åsna trodde att hon endast skulle få ett glas, men en vän till mig, som även talade 
tyska, anade något annat och talte vid docktorn, vilken sade att den sjuka skulle ha 
hela flaskan. När han fick reda på förhållandet, sökte han upp den andre som måste 

251 



betala vinet, vilket han själv druckit ur. Han kunde ej neka för det, ty det var 3 per
soner inne i hytten som såg det hela. Min hustru fick en ny butelj, vilken räckte hela 
resan, och han miste sina landsmäns förtroende, med undantag av några stycken, 
som var av samma skrot och korn som han. När jag kom till Brasilien andra gången, 
hörde jag att han var en framstående byggmästare, och hade en hel del arbetare 
under sig. Han var murare till yrket hemifrån. 

Första plats vi angjorde var Lissabon. Där inträffade en händelse som kunnat bli 
nog så ödesdiger, men som väl var passerade det hela utan någon olyckshändelse, så 
vi sluppo med blotta förskräckelsen. Vi skulle ligga där ett par dagar för lossning 
och lastning, och den som ville fick fara i land och se på stan. Det kom båtar från 
land som togo passagerare mot en avgift av 1 mark person tur och retur. När vi fick 
syn på en stor och präktig båt, med två roddare, tog vi den. Att vi voro tretton till 
antalet bekymmra oss intet ett dugg, vi voro ju 15 med roddarne. Vi voro alla goda 
vänner och bekanta hemifrån och bildade ett särskilt kotteri under hela resan. Nu 
skulle vi fasta och ha trävligt i land efter den långa sjöturen. Till att börja med gick 
det ju bra, men ju närmare kajen vi kom, ju värre liv vart det. Där var boxerbåtar, 
roddbåtar och segelbåtar och alla tycktes ha förfärligt brottom. Sirener och 
ångvisslor vrålade och tjöto överallt och våra roddare tycktes ej bekymmra sig om 
något, bara fortsatte med sin rodd, utan att titta varken åt höger eller vänster. 
Plötsligt kom en bogserbåt med en hisklig fart i riktning rätt mot oss. Våra 
varningsrop och gester besvarade roddarne endast med småleenden och nickningar. 
Först i sista ögonblicket tycktes dom förstå att det var fara å färde, men det var så 
dags då. Av stöten gjorde båten ett ricktigt olympiahopp men blev stående på kölen. 
Vi hade alla rusat upp, färdiga att hoppa i ifall vi kantrat. En del av relingen och ena 
åran blev sönderbrutna. Man fick vara ganska smidig för att inte stå på huvudet i 
spat, under törnen, men som väl var avlöpte det hela lyckligt. Hade stöten kommit 
mer i skarp vinkel mot båten, hade det nog blivit ett annat sorgligare resultat. 
Kanske åtskilliga drunknat men nu kom den snett förifrån och så att säga bara 
schussade undan våran båt. Allt gick ju över på ett ögonblick så vi fick annat 
intressant och roligt att se och höra på. Roddarne blevo alldeles galna, de röcko av 
sig hattar och halsdukar, trampade på dem knöto händerna efter bogserbåten, skreko 
och hoppa, så det var märkvärdigt att de ej föllo i spat, sån krigsdans som de utförde. 
Lika dant betedde sig skepparen på båten så långt vi kunde se och höra honom, och 
inte nog med det, även folket på kajen gjorde samma nummer. Det var ej stort mer 
än en tjugo meter dit, och roddarne blevo mottagna med en skur av ovett, efter vad 
vi kunde förstå. Däremot vi blevo omklappade på alla vis, bjudna på sigaretter o.d. 
Ja, vems var nu felet? Jag och fler till mig som sågo det hela, ger ovilkorligen 
skepparen skulden, för han styrde rätt på oss, väjde ej en tum. Hade roddarne sett sig 
bättre för, hade de nog kunnat gira åt sidan och undvikit kolisionen, men när slutet 
är godt är allt godt sägs det. Och på den där förskräckelsen fästade vi om ganska 
godt på vin, sydfrukter och nysilad mjölk, som vi fingo i en afär mitt i staden, direkt 
från korna. Det var en sak vi aldrig sett förr, dvs. att bli serverad på det viset, men 
godt var det. 

I Lissabon hade plånboken magrat betydligt, men så hade vi också handlat litet. 
Bl.a. hade jag köpt några fl. congac mot eventuell sjösjuka, en vilstol, en låda fikon 
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och annan frukt. Våra fruntimmer far jag ej glömma att ge några berömmande ord: 
de uppförde sig lugnt och sansat under hela äventyret. 

I Lissabon kommo en del portogiser om bord. De hade egen kock med, och fìngo 
särskild mat, torr fisk, bröd, lök, vin och matolja, något annat såg jag ej. Jag för min 
del trivdes godt med resan. Jag kan ej klaga på något, annat än att min hustru ej tålde 
sjön, men det gick ju över så fort båten låg stilla, fast det var ju sällan förstås. Be
sättningen gjorde allt för att göra resan så gemytlig som möjligt. När vädret var 
vackert, vilket det var så gott som hela resan, med undantag av några regndagar, 
hade vi om kvällarne dans på storluckan, efter en ganska primitiv musikkår. Där var 
handklaver, munspel, en och annan blåste på kam, trumman var en tomtunna med 
spänd segelduk över så grytlock och trianglar. Allt var ganska gott, och dansen tråd
des med liv och lust, till den framåt 1 Otiden blev avblåst från bryggan. På ett annat 
ställe höllo portogiserna på med sina nationaldanser under sång och strängaspel, åter 
igen på en annan plats ryssar och polackar, så det gick ganska gemytligt till litet var 
stans ombord. 

Tidsfördrivet om dagarna, var för de flästa att ligga på däck och dra en spader. 
Andra lågo nånstans i skuggan och läste, däribland räknades jag, kortspel har jag 
aldrig havit lust för. En del övade sig i sång. Det gick en del glada bitar av stapeln, 
omväxlande med "Arbetets söner" Marseljesen m.fl. Det fans även en del s.k. läsare 
bland oss som höllo sina bönestunder och sjöngo sina andliga sånger. Särdeles om
växlande var det när vi mötte någon stor fullriggare eller ångare eller när vi kommo 
in i ett stim flygfiskar eller tumlare. 

Vi hade även det nöjet att bliva nerlusade. Av löss fanns det alla möjliga sorter 
och raser: det var portogisiska, ryska, polska och antagligen också svenska. Om 
svenskarne hade några, så såg man dom åtminstone inte ligga på däck och lusa sig 
såsom de andra nationerna gjorde. Där lågo de på däck och bara plocka av sig och 
kasta lössen ifrån sig, men ibland blevo de störda av båtsman med sina mannar och 
slangar. Då fìngo de brått att flytta sig till en annan del av däcket, men även därifrån 
blevo de snart bortjagade. 

Det var en del som klagade på maten under resan, men jag kunde ej finna något 
fel på den. Man kan säga att det var en sådan mat som en arbetare höll sig på den 
tiden, kött och potatis, soppa även fruktsoppa, kaffe, te, färskt bröd dagligen, allt 
mer än tillräckligt. Då höll kronan sina mannar med sämre föda, när jag exersera vid 
Svea gardet året förut. När kocken fick höra att det klagades på maten, bräckte han 
till: "Warten, bis sie nach Brasilien komt, und muss die schwartsen bönen fressen." 
Och det fick han rätt i. Det var nog många som satt med sina bönskålar i herbergena 
och längtade tillbaka till Campinas mathållning. Jag förstod ju ej då vad kocken 
sade, men min tysktalande vän förklarade det för mig. Det var för övrigt intet 
mycket att bry sig om vad di sade, det var sådana som räknade sig litet för mer än 
andra och aldrig var belåtna med någonting, bara gick omkring och gäste och skröt 
över hur bra de haft det hemma. Man kunde ju ej göra annat än fundera på vad dom 
foro hemifrån för. 

Vädret var som sagt utmärkt under hela resan, en och annan rullning med litet 
saltstänk var ju bara uppfriskande. En liten svensk pojke föll ned från leidaren till 
mellandäck och bröt benet av sig, men timmerman gjorde en passande stol åt honom 
så att han kunde vistas på däck om dagarne. En gammal svensk, Sjöholm hette han, 
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föll ned från samma trappa, med ett barn på var arm, men märkvärdigt nog skedde 
det ej någon olycka. Gubben fick några skråmor, men barnen blevo ej alls skadade. 
Om Sjöholm blir det mer att berätta längre fram. En gammal ryss dog på resan och 
som vanligt på sjön, gick båten för halv maskin, flaggan på halv stång. Kapten läste 
några andaktsord, kistan sänktes och strax därpå full fart. Våra frikyrkliga ombord, 
läste några kapitel ur Bibeln och sjöngo några sånger i lag med ryssarne. De 
förstodo ju ej varandra, men det smälde ju lika högt. 

På den tiden räknades 21 dagars resa mellan Lissabon och Pernambuco och dit 
kommo vi en vacker majmorgon. Det var ju något nytt att se för oss, menniskor i 
alla kulörer, men mäst negrer. Det kom en herre ombord till oss, och presenterade 
sig som Bernt Lundkvist, vi hade väl reda på honom. Tidningarna hemma hade 
varnat brasiliefararna för honom, han ville värva oss till cacaoplantagen i 
Pernambuco. Han höll så granna tal, om vilket fint klimat det var, jordens växtlighet, 
så präktiga hus vi skulle fa, och på några år voro vi förmögna. Hans svada till trots 
fick han fara tillbaka ensam. Ingen av hela vårt ressällskap följde med honom, men 
nästföljande resa fick han en hel samling, däribland Lill-Nisse, Verner Vide m.fl. 
Jag har träffat flera i San Paulo. Om några stanna kvar i Pernambuco, vet jag ej, ej 
heller vart Bernt Lundkvist tog vägen. I Pernambuco träffade vi en landsman som 
hette Lundberg. Han hade en krutfabrik, hans krut är känt över hela Sydamerika. 
Ända till för några år sedan såg jag hans krutlatter här i Yerbalen. Han hade även 
restaurant och växelkontor. 

Jag har ej något särskilt minne från nämda plats, det är ju en hel mansålder sedan, 
så det har hunnit blekna. Altså fortsätter vi till Rio. Därifrån kan jag påminna mig 
åtskilligt. Ingen som kommer till Rio kan ej göra annat än förundra sig över det stor
slagna panorama som visar sig när man kommer in i Riobukten, och det är klart man 
njöt av skådespelet. Man hade av gamalt hört att Rio skulle ha ett av jordens skö
naste inlopp, men Stockholms skärgård tål nog också att titta på. Ja, jag är ingen 
naturskildrare, så jag kan ej göra några jemförelser och det hör ju strängt taget inte 
hit. 

Så fort vi hade ankrat i Rio, lossades våra saker och fördes till tullhuset där vi se
nare fick infinna oss. Det var den enda gång vi voro i land i Rio. Ja nu måste vi 
tänka på att lemna Campinas. Det var med saknad vi lemnade henne för att stiga i 
pråmarna som förde oss till den Grå skorven (ett gammalt avriggat krigsskepp), ett 
av de avskyvärdaste och mörkaste minnen i hela brasilieresan. Det var många som 
med saknad blickade efter henne (Campinas), där hon sakta ångade ut ur Rios hamn. 

Nu först började besvärligheterna. På Blommornas ö blevo vi ej mottagna, för där 
gick gula febern sades det. Vi hade läst mycket om "Ilha das Flores" i Bok för ut
vandrare, vilket paradis det var där och nu fick vi bara se den på avstånd. Det är en 
idealisk plats för emigranter, jag låg där 8 dagar, 1911. Det är ju möjligt att det ej 
var så väl inrättat 1891 som det var då, och ej heller kunde regeringen veta att gula 
febern skulle bryta ut på hotellet, så dom viste ej, vad dom skulle göra av allt folket. 
Då kom den utrangerade gamla skorven bra till pass, och där härbergerades folket 
varefter emigrantbåtarne kommo in. När vi kommo låg det ett stort antal där före oss 
och så kommo vi, omkring en 300 pers. Ja ännu idag när man träffar några gamla 
emigranter, så talas det med vämjelse om den "Grå skorven". Nästan alla av de 
gamla här har legat på den (dvs. alla som kom efter oss, vi voro de första det året, de 
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som kommo 90 lågo på Blommornas ö). Några liggplatser fans det ej. Vi blevo vis
serligen visade under deck, men där kunde ej en menniska ligga. Där var fullt över
allt och en sådan väldig stank, så man ej kunde vistas där många minuter. Trots be
sättningens protester rigga vi till åt oss överallt där vi fann en bra plats på däck, vad 
skulle de för övrigt göra, övermakten var dem för stor. De voro högst en 10-12 man, 
alla negrer utom ett par och alla tillhörande marinen beväpnade med revolvrar och 
huggare. Jag mins att det var några enfaldiga stackare som stanna kvar under däck, 
men vi gick ner några stycken och släpa upp gubbarna med familj och hela surven, 
trots besättningens hotfulla uppträdande. Vi ville bara visa dem att det kommit folk 
som ej lät sig behandlas som djur. Ja nu var det bara att bädda till natten åtminståne 
till fruntimmer och barn, vi män fick kinesa så gott vi kunde. Det värsta av allt var, 
att alla utan undantag hade diarré. Vad det kom sig av är svårt att säga. Den nya 
maten hade vi knapt smakat. Antagligen var det klimatet och driksvattnet. Där var 
det ej värt att vara generad. När man hade behov så var det bara att tränga sig fram 
till relingen och klara av det. Det fans ju klossetter ombord men de kunde ej använ
das, de blevo aldrig rengjorda. Livbåtarna voro borttagna, och där dessa hängit i sina 
dävertar var rälingen bra mycket lägre än på andra ställen. Det var utmärkta platser 
för ändamålet. Det kunde gott hända nattetid, att man trampa på några stackare som 
lågo i sin bästa sömn, men det kunde ju ej hjelpas, det var brådska å farde. Besätt
ningen var de värsta slöfockar jag någonsin sätt, hela dagarna lågo de på fördäck och 
spelade kort, rengöring brydde de sig ej alls om. Om morgnarna spola vi själva 
däcket och gjorde så snyggt som det möjligtvis gick an. Svartingarna bara lågo och 
grina åt oss när vi arbetade. 

Maten som bestods var svarta bönor och ris, dåligt kokta, bröd och te. Jag tror det 
var yerba, det sistnämda var förövrigt det ända vi kunde äta, vilket vi själva gingo 
och hämtade. Så hände det en dag det kom några pråmar och hemtade en del av 
folket. Så vart det litet andrum, men dagen därpå kom det en ny laddning istället. 

Jag kan ej minnas, hur länge vi voro kvar i det där eländet, men ett vet jag. Vi 
fingo lämna skorven långt före andra, som varit före oss där. Besättningen ville an
tagligen bli av med oss, så det var nog intet så dumt att visa litet kurage. Till sist 
kom ju pråmarna och hemtade oss till en brasiliansk kustbåt. Vi hade i Rio fatt 
uppge till vilken provins vi skulle. De flesta skulle till Säo Paulo, alltså gå iland i 
Santos. Vi måste noga se efter att våra saker var med, det var flera som förlorade allt 
vad de egde, så när som på handbagaget. 

Resten av resan är ej mycket att säga om, annat än att det var en riktig holk vi 
kommit ombord i. Han rullade så förskräckligt, så vi trodde många gånger att den 
skulle gå rundt, och uppkastning och all slags orenlighet var det mer än nog av. Ma
ten var densamma som på skorven och samma aptit. Rullningarna kom nog an på att 
vi gick så nära inpå kusten, och fånga dyningarna från land, men vi hade ju endast 
ett dygn att vistas i den. 

Vi kommo till Santos på förmiddagen och med detsamma började lossningen. Nu 
var det att ta farväl av dem som skulle fortsätta till Porto Alegro. Många av dem 
hade nog velat gått i land i Santos, men det stod ju ej till att ändra. En 10 dyngs resa 
till med den där holken var ju ej något nöje, vi voro alla glada att vara fria från den. 
Nu var det att passa på att vi fick alla våra grejor med oss. Några av oss gingo ned 
på kajen där lårarna lastades på stora vagnar, för att fraktas till jernvägsstationen, 
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andra stannade på däck för att jemföra adresserna på en lista vi skrivit. Den där 
anårdningen tycktes kaptenen gilla. Han gick ikring och språka med oss och såg så 
belåten ut, vi förstodo ju ej ett jota av vad han sade. Med ens blev det ett stoj nere i 
rummet, skratt och skrik. Då jag kom att se ner i rummet såg jag en koffort öppnad 
och en del spisbrödsbitar kringkastade, vilka svartingarna höll på att undersöka. Vid 
närmare påseende var det min egen koffort. Min mor hade lagt några kakor spisbröd 
överst, som jag ej hade en aning om. Det var åt de där brödbitarne de hade så roligt, 
där luktades och smakades och skrattades och hojtades, men jag fick brått ned, 
knuffade undan de närmaste, slog igen locket, men låset hade gått sönder, så jag 
kunde ej stänga den. Men av en neger fick jag en ända att vira om den, vilket han 
hjälpte mig med. Sedan såg jag till att jag fick upp mitt och mera till, jag hade för 
resten bara en lår till. Det var för övrigt bara roligt att fa anstränga sig litet efter all 
lediggång. När jag gick upp, gick en annan ner i stället, så på det viset turades vi om. 
I Santos var det ingen som förlorade sina tillhörigheter. De kommo bort på andra 
platser, där vi ej kunde vara närvarande vid omflyttningarna. 

Ja nu är sjöresan slut, nu går färden på landbacken. 
I Santos fick vi logera i ett gammalt ruckel som skulle föreställa en teater. Det var 

jordgolv i största delen så när som på scen och en läktare. Vi passade på så mycket 
som möjligt att plassera oss där det var trägolv, för det fans ju inga sängar. Även där 
var en trupp marinsoldater förlagda. Det verkade alldeles som om vi voro bevakade. 
Var det någon som var för högröstad, blev han strax nedtystad av dem. Gick man ut 
i stan kunde man vara säker på man hade en av dem i hälarna. Vi svenskar voro ju 
mera lugna, men sydeuropeerna som lågo där förde ett förfärligt väsen ibland. Straxt 
voro soldaterna där för att stifta fred, och det gjordes ricktigt på skärpen. Maten var 
ungefar densamma som på skorven. Kom man hem sent någon kväll, åkte man in i 
kroken, längre än till nio fick man ej vara ute. Ingen svensk blev aresterad där. 

Huru många dagar vi lågo där mins jag ej, men till sist blevo vi ledsagade till 
jernvägsstationen. Första delen av banan gick genom ett träskland. Det var nog den 
mest provisoriska bana jag sett. Ibland kände man hur hela tåget guppa upp och ned, 
vattnet stänkte högt upp på vagnsidorna, men så tog bergbanan vid. (Ja, den vägen 
har ju pastorn rest, det är en helt och hållet ny bana nu, den går fram på en annan 
plats än den gamla gjorde.) Då var det bastanta stenmurar och jättehöga träbroar av 
väldiga trädstammar. Det var just som litet kusligt ibland, man tyckte att allting 
svikta, nu är ju allting jern och betång. Jag mins ej hur lång tid det tog innan vi 
kommo till Alto da Serra sista station på bergbanan, där vi böto om tåg till Säo Pau
lo. 

I skymmningen kommo vi till Emigranthotellet där vi hämtade våra papper, och 
sedan vi druckit te fick var och en, en sorts bastmatta, de skulle vara våra sängar. Ja 
så var det bara att bädda syskonbädd på golvet, någon nattro var det ej att tala om. 
Vi voro alldeles fulla av ohyra, och mattorna var ej heller tomma så det blev ett 
väldigt bitande på natten. Så fort man såg att stiga upp, måste man ju ut och röra på 
sig. Men dessförinnan måste man bädda opp efter sig och det var snart gjort, bara att 
rulla ihop mattan, stöta den hårt i golvet, och i en hast klara sig därifrån, så blev man 
ju av med några parasiter. 

Maten var densamma som i Santos, fast kanhända något bättre kokt, men vi voro 
i alla fall ej vana vid den, så jag och min fru och flera till oss gingo till en tysk 
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matservering i närheten och åto, naturligtvis ej alla mål, det hade tagit för hårt på 
kassan. Vi köpte mjölk av italienare som kommo till hotellet dagligen med sina kor 
och kalvar och mjölka direkt i våra kärl. Priset mins jag ej, det enda vi togo från 
hotellet var bröd och kaffe, därtill köpte vi ost och korv m.m. Vi måste även hålla 
oss på hotellet för vi väntade bud från fazendan. 

Jag skulle egentligen stannat i Campinas som dom flesta gjorde, men man var ju 
ung man ville ju ut på några äventyr. Hade man rest en sådan väg för att åter inträda 
i en mörk och ruskig verkstad, nej tacka vet jag guds fria natur. I Stockholm hade en 
stor del blivit av brasilianska konsuln recomenderade till en viss Miranda. Jag var ej 
med bland dem, men under resan voro vi några stycken som kom överens om att 
följa med. Efter några dagar kommo utskickade och frågade vilka som skulle dit. Då 
trodde vi att vi ricktigt skulle råka i slaveri. De kände på alla muskler tittade i hän
derna om vi hade valkar sågo på tungan, vilken vi räckt ut så lång han var. Men det 
var ej så farligt, blott en vana från slavtiden, det var ju knapt fyra år tillbaka som 
slaveriet upphävdes i Brasilien. Vi hade även militärvakt på hotellet, samma ordning 
där som i Santos. Där var det en gammal svensk som åkte in i finkan. Han hade gått 
vilse påstod han, men han var betydligt dragen när soldaterna kom med honom. Han 
hade nog fatt suttit inne några dar, men han skulle med till fazendan, så han blev 
släpt. Det var en ung man som var anstäld som tolk på hotellet. Han var tillmötesgå
ende och hygglig och hjälpte oss så gått han kunde1. Han hade antagligen kommit 88 
när danskarna reste. 

Jag såg i Allsvensk Samling, jag tror det var i ijor, att han dött som rektor i hög
skolan i Campinas. Han var en framstående man bland svenskarna i prov. Säo Paulo. 
Det var några av svenskarna som fick arbete i Säo Paulo men de flesta foro till Cam
pinas, där det fans plats för alla. Campinas var på den tiden en av provinsens största 
industristäder, och är det antagligen ännu. I Campinas var det tre bröder Björnberg 
bosatta, de innehade ett apotek. En av dem var emot oss på hotellet och ville ovil-
korligen att jag såsom verkstadsarbetare skulle stanna i Campinas, men det gick ju 
ej. Jag hade redan polletterat mina saker till fazendan. Dessa tre bröder voro svens
karna till mycken hjälp under feberepidemien som utbröt i Campinas strax de 
kommo dit. När tåget stannade i Campinas skildes vi med många, som vi aldrig 
fingo se mera. De ströko med i gula febern som utbröt strax efter det de kommo dit. 

Jernvägsresan från nämda stad och tills vi kommo till bestämmelseorten, har jag 
ej mycket minne av, men ett minns jag. Vi åkte nästan hela tiden genom kaffeplanta
gen, där största delen hade frukt, men på en del ställen stodo buskarna ännu i blom. 
Det var som att åka genom ett enda vit blomhav, det doftade u(n)gefär som hägg 
hemma. Vid stationerna fick man köpa nästan allt vad man behövde i matväg, men 
det gällde att ha växel, för afären gick mästadels genom kupefönsterna. Efter herr 
Björnbergs råd hade vi växlat till oss koppar och nickelmynt, men vilka pengar. 
Kopparmynten voro minst 4 cm i diam. 4 m.m. tjocka, 20 och 40 reisare. Nickel
mynten, 100 och 200 reisare, voro litet mer hanterliga. 1 milreis växlad i koppar var 
ju en hel börda. 

I Säo Paulo hade en dansk slagit följe med oss. Han var av 88 års män, så han 
kunde ju klara språket. Han var oss till god hjälp under resan, han följde med till 
fazendan, där han blev anstäld som tolk. På den tiden gingo ej natttåg. Den första 
platsen hette Rio Claro där vi övernattade. Andra dagen kommo vi till Jahu, dit vi 
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skulle. Det var även banans ändstation åt det hållet. Där blevo vi installerad i en 
gammal ranch, jag tror det var ett bränvinsbränneri, för det var en del destilations-
aparater där. Där fick vi oss proviant tilldelad, att själv tillaga, vilken bestod av ris 
fett och bönor kaffe och socker. Ja det blev naturligtvis därefter, fruntimmerna 
kunde ju ej laga annat än söta bönor, och vanlig risgrynsgröt med vatten, och det 
blev vår föda en lång tid framåt. Där fick vi ligga och invänta oxkärrorna som skulle 
frackta oss och våra saker till fazendan. 

Under tiden sågo vi oss ikring i byn. Det fans tyskar där som vi kunde göra oss 
förstådda med, åt en bättre middag då och då med en fl. godt öl. Ja det behövdes nog 
till omväxling med vattgröt och söta bönor. Äntligen en dag kom en man och följde 
oss till stationen. Oxkärrorna hade kommit, det var tre stycken, men de kunde ju ej 
taga allt med på en gång. Jag fick allt med mig, för jag hade endast två kolly, men 
andra som hade en fem à sex lårar, måste lämna en del, tog bara det med de bäst 
behövde. Kärrorna skulle göra en resa till, och hämta resten. De nämda oxkärrorna 
äro värda sitt eget kapitel, men det tillhör min andra vistelse i Brasilien. Då var jag 
till och med om att bygga ett par stycken. Ett sådant åk hörs på fl. km. avstånd men 
det är inget att undra på, axellager och allt är av tre, det fins ej en metallbit i hela 
kärran. I Brasilien nämnes de catto de boj, på var carro hänger ett stort oxhorn fyllt 
med fett. Det skall helst vara "gordora de bochio" vrålapsfett. Ju mer carron skriker 
ju bättre trivs carreron, det är kanske därför vrålapsfett mest användes. 

Vi voro inalles 24 familjer och en del ungkarlar däribland min fosterson. Den da
gen kommo vi ej iväg. Så fort det var lastat släptes oxarna. Tidigt nästa morgon 
började marchen, med ett förfärligt tjut och vrål. Gingo man två ibredd och språka 
kunde man knapt höra varandra. För oss var ju den där färden ganska intressant, det 
kördes bara några timmar var måron och kväll, resten fick oxarna beta och vila, och 
det behövde dom sannerligen, såsom de blevo misshandlade under marschen. Några 
tömmar användes ej utan de hade långa stänger med en jernpik i ändarne. Det var 
två man till var carro, en gick före oxarna och en gick bredvid eller också stod i 
carron. Var oxe hade ett namn han lystra till. Om t.ex. en oxe ej drog jemt med 
kamraten och hans namn ropades, så fick han så brått att hugga i, annars viste han att 
han fick smaka piken. Det var ruskigt att se, de stackars djuren voro alldeles 
sönderstuckna på sidorna, blod och var rann ur såren, och ett moln av insekter höllo 
sig ständigt över dem. De hjertlösa skurkarna fann ett nöje i att plåga dem. De 
passade alltid på att sticka där det var mest sår och uppsvält. När dom en gång fatt in 
piken, så gingo de bredvid, lågo på med hela sin kraft och bara stack och stack. När 
oxarne vrålade av smärta då mådde de bra och hade roligt. Det rastades alltid i 
närheten av vatten. Var det tillräckligt djupt så lade de sig så bara huvudet stod över 
vattnet. Då fingo de ju svalka såren och även bli fria från insekterna några timmar. 
Den där fritiden använde vi till att bada, tvätta kläder, äta var det minsta vi gjorde, 
men koka kaffe, och drack i mängder. 

Vi hade en ricktig orolig själ med oss på resan. Det var densamma som predikade 
och sjöng med ryssarne ombord på Campinas och densamma som satt i arest på 
hotellet. Nu ville han ställa till revolt på vägen. Han ville att vi skulle vända om till 
Jahu, och ej följa med längre in i vildmarken. När någon invände, att vi förlorar våra 
saker om vi vända, svarade han:"Vi tvinga kuskarna att vända också, vi äro ju alla 
beväpnade, och intet behöva vi följa sådana där halwildar. Men det blev ju betänk
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ligheter ändå, när det invändes, att vi voro alldeles obekanta med språket, sade 
han:"Följ ni bara med mej, det skall jag nog klara opp, så har vi ju Hansén med." 
Men dansken förklarade att han skulle gå till fazendan. Johansson hette mannen, var 
en sån där dumdryg översittare som därtill skulle spela religiös, och var en riktig 
tyrann mot sin familj. Han hade ju några likasinnade på sin sida, men när Hansén 
sade ifrån, drogo de öronen åt sig. Ja hur det var så fortsättes färden till fazendan och 
dit kommo vi några dagar efter nämda uppträde. Den 27 aug. alltså resan hade varat 
fyra mån. 8 dag. 

Med högaktning 
Anton Stiberg 

Herr Pastor! Efter som jag ej har något särskilt och beställa har jag nu skrivit om 
min första resa till Brasilien och hoppas jag att pastorn har undseende med mina 
stavfel, jag är ej vidare styv i gramatiken. 
Jag har glömt att omtala, att när vi reste hemifrån var det en väldig folksamling vid 
skeppsbron, en del fackföreningar mötte opp med sina standar och musikkårer, det 
hölls tal och sång och musik i långa banor. Det var en söndag, och därtill den första 
resan det året. Om pastorn tänker låta trycka något av detta, beder jag att ej utsätta 
mitt namn. Jag skulle nog kunna berätta en del om mina öden här, den korta tid jag 
var i Brasilien. Om pastorn vill det skall jag gärna göra det. Beder om svar! 

Högaktningsfullt 
A. S. 

Fortsättning 

Minnen från min första vistelse i Brasilien. 

Mottagningen på fazendan kan jag ej så noga påminna mig. Vi fìngo i första rummet 
hvila ut några dagar efter resans strapatser, och göra oss fria från ohyra, det gick 
naturligtvis ej på en gång. Så blevo var och en anvisade sina blivande bostäder. Det 
var gamla slavhyddor, där gifta slavar förut bott, och efter grundlig rengöring så 
måste de ju duga, man hade ju under resan just ej blivit bortskämd med några lyx
hotell. De flesta blevo installerade i närheten av fazendan, men jag och 4 familjer till 
blevo sända till en utgård vilken låg omkring en 4 kilom. därifrån. De ungkarlar som 
ville fick arbeta på fazendan för månadslön och maten, en del asepterade det försla
get, åter andra ville ej lämna sina gamla familjer, däribland min fosterson. Han hette 
Karl S., en glad och trevlig fyr som tog livet lätt. Utom honom var det två ungkarlar 
till som medföljde. 

Huset som vi skulle bo i tarvar en särskild beskrivning. Det var ganska stort, be
stod av en stor sal, flankerad av små kyffen, som skulle användas till sovrum, nätt 
och jämt så stora att man fick plats med en säng, en bänk och bord. Det fans ej glug
gar eller fönster på hela huset, endast två dörrar. Väggarne voro av runda stavar med 
lera inslaget emellan och för övrigt tillhåll för alla möjliga insekter, getingar, myror, 
spindlar, tusenfotingar, skorpioner m.fl. så nog hade vi sällskap alltid. Golvet bestod 
av trampad lera, taket av brasilianska takpannor. I ett hörn av salen var en stor öppen 
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spis, där fruntimmerna fick samsa sig så godt de kunde, men naturligtvis ingen skor
sten, röken fick söka sig ut var den kunde. Jag tror det ej fans en spik i hela huset, 
allt var bundet med slinger. Enligt Hansens utsago hade det förr varit bostad åt en 
slavuppsyningsman. Det fans även några uthus i närheten. 

Det första vi hade att göra var att reparera väggarna här och där vilka voro i ett 
bedrövligt skick, sedan en grundlig rengörning och därpå bölja med möbelfabrika
tion. Då kom våra lårar bra till pass. Min blev ett utmärkt bord och på samma gång 
förvaringsrum för en del saker, koferten fick tjänstgöra som bänk. Så var det den 
viktigaste möbeln sängen. För att fa den gingo vi till skogen och sökte ut raka 
stänger till botten, fyra klykor till ben, två 1 3/4 m. långa stänger till mellanlägg och 
några rullar slinger, det fans det godt om. Ja nu var det bara att bölja på och sätta 
upp den. Vi slogo ner klykorna på passande avstånd, lade mellanläggen emellan, så 
var det bara att binda på botten, sedan att med såg putsa av utstående ändar. Med allt 
detta arbete hjälpte mig Karl S. 

Medan vi karlar höllo på arbete inomhus, hade fruntimmerna jemt jobb med stor
tvätt i bäcken som rann ungefär en 10 meter ifrån huset. På några dagar hade vi fått 
vår blivande bostad rätt inbjudande både utan och innan. I salen gjorde vi ett stort 
provisoriskt bord i samma stil som sängen och några golvfasta bänkar. Och vi sågo 
på vårt verk och tyckte allt var ganska godt. 

Ja nu var det att tänka på vårt blivande arbete, det var flera alceir (En Alker 
25000 kvm.) kaffe plantat som skulle hackas och hållas rent. Det fans både nykaffe 
och sådant som var flera år gammalt. I nykaffet var bönor och majs plantat och om 
en tid måste bönorna skördas, och medan vi väntade på dem, skulle vi hacka i kaffet. 
För det ändamålet hade vi fått hackor av uppsyningsmannen vilka vi nu måste 
skafta. 

Han kom till oss ungefär två gånger i väckan i sällskap med Hansén för att ordna 
med arbete och dela ut proviant, vilket bestod av kaffe, socker, bönor, ris och vete
mjöl, fotogen och salt. Det var ett särskilt rum inrättat till förrådskammare som han 
hade nyckeln till. Första gången han kom till oss hade han hälsning från fazendören 
att vi bara skulle uppge vad vi ville ha, så skulle han laga att vi fick det och provian
ten behövde vi ej betala förrän vi kom så att säga på grön kvist. De som hade små
barn ville gärna ha en mjölkko. Ja nästa gång de kommo hade de en ko och kalv med 
sig, låt vara att den var folkilsken och vild och så gott som omöjlig att mjölka och 
gav ej stort mer än en halv liter om dagen, men det var ju ändå en ko. Om henne 
talas mer längre fram. När vi sågo att det gick så lätt sade vi till om några svin och 
höns. Dagen därpå hörde vi den välkända låten av en oxkärra, ja den kom till oss, 
med en hel flock halvstora grisar, svarta och långbenta, jag tror det var beräknat två 
till var familj. Hur många höns det var mins jag ej, därtill några säckar majs till fo
der. Ja nu voro vi ju riktiga storbönder, hade både ko, svin och höns, livet började bli 
riktigt gemytligt mot oss efter alla motigheter och strapatser. 

Hackningen gick ju bra, vi skulle rensa riktigt noga och dra ihop ogräset i en 
sträng mellan buskarna, samtidigt skulle alla torra kvistar borttagas ur buskarne. 
Uppsm. gick med en halv dag och hacka, för att visa oss. Innan han gick den dagen, 
utnämde han den älsta av oss till capataz, han fick heta rättaren sedan så länge vi 
voro tillsammans. Var man tog en kafferad var att hacka, och det är klart att man 
lade sin vinning om att hålla jemn linie, det var ju litet retfullt att bli efter. Vi höllo 
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på och hacka i nykaffe, men där var ändast majs plantat, och i majsen var det stora 
svärmar papegojor. Dagligen hade vi våra gevär med och dagligen sköto vi papego
jor och dagligen åto vi fågel. 

En dag fick vi oss ett gott skratt. En av kamraterna, J.Ä. kallar jag honom, kom i 
ett godt håll för en papegoja, hon slog ner i ett majsstånd alldeles framfor honom. I 
en hast fick ha fatt i sin bössa som stod i en buske bredvid honom. Vi andra slutade 
för ett tag upp med hackningen, och väntade på skottet, men det kom aldrig. Istället 
slängde han bössan ifrån sig, rev i en hast av sig byxor och skjorta och började att 
hoppa och springa hit och dit. Kvinsen som var med blevo ju helt förskräkta och 
sprungo ned till huset och han efter, vi trodde fullt och fast att han blivit tokig, och 
vi andra efter honom, men han sprang förbi huset och hoppade direkt i bäcken. Där 
satt han med bara huvudet över vattnet och frusta och grimaschera. När vi frågade 
honom hur det var fatt, svarte han att han ej viste vad det var för sattyg han fatt på 
kroppen, men det visade sig snart att det var röda ettermyror. 

En sak förstår jag ej hur han kunde fa så fullt på sig i en sådan hast, han blev 
oduglig till arbete för den dagen. Hans fru hjälpte honom med kläder, så att han 
kunde gå in och lägga sig, han var alldeles röd på kroppen och hade hög feber. My
ror fans det ju litet varstans, men dem lärde vi oss snart att undvika. När vi dagen 
därpå frågade J.Ä. varför han just sprang in bland fruntimmerna då det fans andra 
vägar, svarte han arg som ett bi: "Dom stod ju alldeles där jag skulle fram och för 
resten, nog vet gifta käringar hur en karl är skapad." Han tyckte nog själv att han 
spelat litet löjlig. I alla fall den gången var det mest uppfriskande skratt vi haft sedan 
vi lämnat Campinas. (Kanske pastorn tycker att jag går alldeles för mycket in på 
detaljer, men saken är den att jag kommer bäst ihåg den där platsen under min första 
vistelse i Brasilien.) 

Jag har ännu några roliga poäng att förtälja, de sorgliga komma i sinom tid. När 
vi hade det där partiet färdigt, måste vi ta i tu med bönorna, de voro mogna och även 
en del torra. Ett stycke från huset var det en ren plats med hårt stampad jord, 
antagligen använd till samma ändamål förut. Dit bar vi bönorna och brädde ut dem 
att torka til fram på eftermiddagen. Under tiden gick vi till skogen och högg en 
massa långa spön som skulle användas i stället för slagor. Sedan var det bara att 
tröska på allt vad man orkade. Vi ställde oss alla i en rad och gick sakta framåt under 
tiden vi slogo. När vi gått ett varv rundt, så vände vi på bönorna, sedan var det bara 
att fortsätta på ny kula. När vi gått andra varvet bestämde rättarn att det var nog. 

Rättaren var snickare till yrket. Han hade gjort några lätta räffsor, som halmen 
räffsades bort med, men det jobbet åtog sig fruntimmerna. Varefter halmen blev 
urskakad och borträffsad kommo vi efter och sållade och fylde i säckar. Under detta 
arbete kom rättarn och frågade mig om jag sett någon stor bunke i något av uthusen. 
Jag sa som sanningen var, att jag ingen sett, men vi kan ju gå och se efter, svarade 
jag. Ja vi gingo och sökte men fann ingen. Det var märkvärdigt sa rättarn. Hansen 
sa, att när vi tröskat färdigt skulle vi lägga bönorna i en stor bunke i ladan, skulle de 
sedan hemtas till fazendan. Den gången fick Hansén sig ett godt skratt och vi andra 
med förresten, när rättarn frågade honom var bunken fans, som vi skulle lägga bö
norna i, men han förklarade för oss att bunke på danska är ungefär detsamma som 
hög på svenska. Ja, så blev ju det missförståndet avklarat, men dansken fick sig i alla 
fall ett godt grin. 
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Det växte en hel mängd frukter i plantaget, bl.a. bananer, ananas, mullbär och 
apelsiner, men de sistnämda voro ej mogna den tiden. Vi fingo löfte av uppsm. att 
äta det vi ville av frukten, han högg själv ned en del bananer och hängde upp dem i 
en ranch i närheten för eftermognad. Här och där i plantaget växte ett träd som bar 
väldiga frukter, stora som sockermeloner och smakade nästan likadant. De voro s.k. 
självplantade, de hade vuxit upp där något frö fallit i jorden. Det växte för det mästa 
ändast en stam rätt upp och i toppen sutto frukterna rundt kring stammen. De ne
dersta mognade först, när de blevo övermogna, sprucko de av sin egen tyngd och 
innanmätet rann ut, det liknade alldeles gult bondsmör. Därför kallade vi dem för 
smörgurkor, på brasileiro heta de mamao. Trädet är så poröst att man med ett par 
kraftiga hugg med en machett kan falla det. En dag när uppsm. och Hansén var där, 
träffade vi på ett sådant träd, men ej likt de vanliga, stammen var omkring ett par 
meter upp delad i två, och på var topp satt det en massa både mogna och övermogna 
frukter, och därtill hela svärmar med getingar och bin och andra flyfan som gillade 
sött. 

Nu ville Hansén ha ett par av dem, men viste ej hur han skulle fa ned dem, men 
Kalle S. som alltid var tjenstvillig och hjälpsam erbjöd sig att hjälpa honom. Han 
högg sig en käpp med klyka i ändan och klättrade upp dit där trädet delade sig. Med 
klykan skulle han vrida av stjälken på en frukt som höll på och mogna och sådana 
fans det gott om litet högre opp. Dansken skulle stå under och ta emot den i sin hatt. 

Ja, Kalle opererade så försiktigt med sin klyka, för getingarna voro ju på sin vakt, 
så måste han ju hålla i sig. Med ena handen grep han om grenen, o kanske han 
tyngde på mer än han behövde, nog av. Dansken fick hela fruktklasen i planeten, 
med alla bin och getingar i sällskap. 

Kvick som en vessla kilade Kalle ner och förflyttade sig på behörigt avstånd. 
Hansén alldeles gulmålad av fruktmos började under skrik och svordomar springa 
fram och tillbaka o gav sig den och den på, att den satans svensken gjorde det med 
vilja. Uppsm. låg på mage under en buske och sk(r)attade så tårarna runno. Vi andra 
kunde naturligtvis ej heller hålla oss för skratt o instämde med full hals i konserten. 
Den enda som tog saken allvarligt så var det Kalle. Han skrek åt Hansén att springa 
ner i bäcken. Det tog han fasta på o försvann som ett jehu genom buskarne. Där nere 
togo kvinsen hand om honom, gav honom torra kläder, medan hans egna blevo ur-
skjöljda, vilka snart torkade i den heta solen. Han hade tur, ty han var ej så svårt 
stucken som vi trodde. Getingarna tyckte antagligen mer om den söta fruktmosen än 
om Hansen. Efter den dagen var Karl S. endast luft för dansken och de undveko var
andra så mycket som möjligt. 

Ja nu är det tid att tala om vår utmärkta ko. Jag hade ej så mycket att beställa med 
henne. För det första hade jag inga småbarn som behövde mjölk, och för det andra 
voro de många nog att brottas med henne o alla voro de landsbor o vanare än jag att 
handskas med djur. Rättarn gjorde en sorts spilta, med en krubba längs inne som de 
lade majs i. Spiltan var så kort, så att bakdelen av kon var helt utanför. Så var det en 
bom som faldes ned, I den var två trädstycken intappade, som gick en på var sida om 
halsen på henne. Hon kunde ej vända på huvudet, men äta kunde hon alldeles obe
hindrat. Sen var det bara att binda bakbenen på henne och låta kalven suga, sedan 
mjölka så mycket hon hade lust att ge. De försökte först att mjölka utan kalv, men då 
lämnade hon ingenting. I början var det nog litet krångligt att få in henne i spiltan, 
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men när hon var van att fa majs därinne gick hon självmant in. Hon gick på bete på 
andra sidan bäcken, men såg hon bara att det var någon som närmade sig kalvkätten 
kom hon rusande med ens, så man fick passa sig noga för henne. 

Nu hade vi varit så länge på vårt första ställe så att vi tyckte vi godt kunde skriva 
hem, o alla hade vi skrivit så det var en hel packe med brev som skulle iväg. Vi hade 
nog fatt lämnat in dem på fazendan men för säkerhetens skull ville vi själva lämna 
dem på posten. Närmaste postkontor var i Baryry, och den låg omkring 8 klm. där
ifrån. Så beslöts det att jag och Kalle S. skulle gå dit. Vi kommo överens om att om 
vi ej hann tillbaka före mörkrets inbrott skulle vi skjuta av ett signalskott åt de hem
mavarande att öppna dörren så att vi kunde pasera spången över bäcken. Ljusskenet 
från den öppna dörren, föll nämligen alldeles över spången. 

Innan vi gingo lovade vi gubbarna att köpa hem fludium, så att det skulle bli en 
ordentlig äggtoddy på kvällen. Det hade vi också gjort. Två liter snaps o en massa 
karameller o småbröd åt småfolken. När skottet gick hörde vi hur det stampade i 
backen bakom oss. Då först kom vi ihåg kon. Det var ej tid att äntra spången, utan vi 
rusade direkt ut i bäcken. På ett ögonblick var kon i bäcken och rusade rätt upp till 
huset, men där togs hon emot av gubbarne med sina störar och måste retirera till
baka. Då först kommo vi upp ur det blöta. Det var ju ej så djupt, vattnet stod ej 
högre än till midjan, men vad gjorde det, det blev bara skratt av alltsamman. Sedan 
vispade kvinnsen till äggtoddar åt oss. Alla voro nöjda och belåtna och fram på 
nattkröken blev det en svängom utan musik, var och en tralla som han tyckte. Det 
var den första hippan på vårt nya ställe, men det blev också det sista. 

Ja, livet gick sin gilla gång med hackning och andra arbeten. Om kvällarna samla
des vi i salen och språkade om gamla minnen, men även hur vi skulle ha det i framti
den. Alla trivdes godt på platsen. Kvinsen gjorde sina jemförelser ibland, hur de 
hade det hemma mot här, men då vi upplyste dem om att "Rom byggdes ej på en 
dag" och att vi ej kunde få så förspänt på så kort tid som vi varit här, så blev det ju 
slut på gnället. Vi hade ej någon tanke på att lämna platsen, då en händelse 
inträffade som gjorde att vi blevo just som litet tvehogsna. 

Rättarns älsta pojke insjuknade på dagen och dog påföljande natt, sedan den där-
nest och så den tredje, de(t) togos alla efter ålder, och sedan en av de andras pojkar. 
Så blevo två av fruntimmerna liggande, rättarns fru och J.Ä.s. Då började vi att fun
dera på att komma därifrån. Det blev beslutat att en av oss skulle gå in till Jahu och 
skaffa allesamman arbete. Det var ej svårt på den tiden att fa jobb, om man bara 
ville. En av kamraterna som hette Lund sade att om någon av ungkarlarna ville göra 
sällskap skulle han gå, ja en av dem var villig att följa med. Tidigt dagen därpå star
tade de, med löfte om att senast om en vecka var(a) tillbaka. 

Men nu hade vi även fatt ett annat bekymmer. Vi hade en lång tid känt ömhet i 
fötterna och tårna voro inflamerade. När vi visade Hansén det, upplyste han oss om 
att det var sandloppor vi hade i fötterna, och det fans ej någon annan råd än att med 
en spetsig kniv eller nål operera ut dem. Min fru var särskilt angripen av dem och 
sedan jag plockat ut så många jag såg, måste hon lägga sig till sängs, ty hon hade 
hög feber. Sedan hjälpte Kalle S. och jag varandra så gott vi kunde, det var ju riktigt 
smärtsamma operationer, men det var en tvungen sak. 

Väckan gick, men inte kom Lund tillbaka. Rättarn kunde ej vara med i arbete 
längre, han måste vara hemma och se till sin sjuka hustru och småttingarna. Lunds 

263 



hustru var naturligtvis ängslig att han ej kom tillbaka. Hon hade en dunkel aning om 
att det inträffat något. Så blev det överenskomet att jag och Kalle S. skulle ge oss ut 
och söka. Jag far lov att omtala att gubbarna även började på och bli dåliga. Det 
böljade med att benen och fötterna blevo ömma och svullnade, endast jag och Kalle 
S. voro fria från det. Det visade sig Lunds fru hade haft rätt i sina aningar. I ett tyskt 
kosthus där vi togo in, fick vi höra att Lund varit berusad och uppträtt bråkigt och 
blivit utvisad från stan. Fast han närapå hade kramat livet ur en svart polis, fick han 
ej annat straff. De trodde han gått åt Jahuhållet till. Vi hade tagit en del saker med 
oss för att sälja, ty det började bliva ebb i kassan och afären gick ju ganska bra. 
Mellan Baryry och Jahu antar jag att det var ungefär en åtta sv. mil, men det gick ju 
bra, vi hade sålt det mesta av vår packning, så vi hade ej så tunga bördor. 

Det var särskilt en händelse jag kommer ihåg under vår vandring. Vi hade lagt oss 
att vila i skuggan under ett träd vid vägen, då en ryttartrupp kom ifrån Jahuhållet. I 
täten red en äldre vitskäggig man, man kunde gott se på typen att det ej var en vanlig 
caboclo, utan en finare brasilianare. Jag gick fram på vägen med ett väckarur jag 
ville sälja, och räckte upp det mot honom. Han stannade och sade några ord till en 
pojke som red bakom honom och därpå sade han något åt oss. Ja(g) pekade framåt 
på vägen och sade Jahu, så fixerade han oss båda två riktigt noga, därpå gav han mig 
tio milreis. Uret fick pojken ta hand om. Jag tecknade att jag ville ge tillbaka, men 
han bara slog med handen och fortsatte. Det var ju en riktigt god afär, uret var ej värt 
stort mer än fem kr. och på den tiden var en milreis 2 kr. och 4 öre. Glada i hågen 
fortsatte vi och kommo fram till Jahu innan det blev mörkt. Där fann vi Lund på den 
tyska serveringen jag förut talat om, från resan. Lund hade fått arbete för oss alla på 
en kaffefazenda, som låg vid första stationen från Jahu. Dermed hade en svensk, J. 
kallar jag honom, hjelpt honom. Nämda J. var bosatt i staden och arbetade som 
smed. Han hade kommit 90 så han var ej så hemma i språket, men han gjorde vad 
han kunde. Det var ej någon bestämd tid vi skulle komma, vi voro välkomna när det 
passa bäst. Tyskarna mente att vi voro dumma som lämnade Miranda, han var den 
bästa patron på många mils omkrets. Den vi nu togo till var en äkta slavförare. Att 
de hade rätt, det visade sig sedan. 

Ja, nu måste vi tänka på hemfärden, men det gick ej så fort ty både Lund och 
Kalle började benen och svullna på. Vi kommo hem mitt i natten, och gingo tysta för 
att ej störa de innevarande. Jag höll på att skrämma slag på min fru, när jag kände 
mig fram i mörkret. På min fråga hur det var fatt, sade hon att fru E. dog igår, och 
hon blev så förskräckt, när jag strök henne över ansiktet med min kalla hand. Rättarn 
hade fatt tillsägelse från fazendan, att han måste frackta liket till kyrkogården, vilken 
låg utanför Baryry. Pojkarna voro begravda hemma, på en plats där ingen plantning 
var. När pojkarna dog kom det ett lass breder som vi förut sagt till om. De kommo 
bra till pass nu att göra kistor av. 

Tidigt morgonen efter vår hemkomst, kom ett par negrar med en karossa dragen 
av en mula, för att frakta kistan till kyrkogården. Karossan var så kort att kistan stod 
långt över i bakändan, men med en ordentlig surrning skulle det nog gå bra. Nu var 
frågan den, vilken som skulle följa med rättarn, alla hade ju den där bensjukan, utom 
rättarn och jag. Märkvärdigt nog, var det endast männen som voro angripna av den 
där sjukan, och uppsm. ordinera varmt saltvattensbad dagligen, vilket tycktes hjälpa. 
Åtminstone lindra det plågorna. Jag hade ej någon annan råd, än att följa rättarn på 
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hans sorgliga färd, fast jag så väl behövt att vila. Det var den bedrövligaste begrav
ning jag varit med om. En av de svarta hade gitarr med sig, och på den satt han och 
klinka och skråla något obegripligt. Dessemellan skrik och skratt, båda sutto på 
kistan. Rättarn och jag gingo efter och jag var så ilsken så jag kunnat krevera. Han 
bara gick tyst och klämde sönder en tår då och då, och bad mig endast vara tyst och 
låta dem hållas. Det var ju sorgligt att inte fa ladda ur sig, men för hans del var det ju 
bäst att tiga. 

Under vägen passerade vi några hyddor där plantagearbetare bodde, alla negrer. 
Där blev det en extra föreställning, det var vist en riktig gyckelmakare, han med 
gitarren. Allt vad han gjorde eller sade togs emot med handklappning och skratt. 
Antagligen för att ta igen tiden efter uppehållet, blevo vi anmodade att sitta upp i 
karossen, men det fans ej annan plats än på kistan. Nu fick mulan sätta i med litet 
hastigare tempo, och om det nu kom an på skakningen eller vad det var vet jag ej, 
men sprinten gick ur där fram, och skrovet tippade över ända och vi med det. I 
samma nu satt mulan i sken, men hon inhemtades snart av negrerna. Under tiden 
dunkade kistan åtskilliga gånger i vägen. Tur var det att hon var ordentligt surrad 
och bastant gjord, annars hade det nog blivit en ännu sorgligare likfärd. Efter det 
blevo svartingarna tysta och ordentliga och båda gingo bredvid kärran och manade 
på mulan, så vi nästan måste halvspringa resten av vägen. Vid framkomsten hjälpte 
de till att gräva så djupt de tyckte var tillräckligt, och sedan åkte de in till byn. 
Rättarn fortsatte med grävningen till lagom djup, sedan jordfäste han henne och 
framåt kvällen voro vi färdiga att gå hem, men måste först in till byn och få oss ett 
ordentligt mål mat, vilket vi väl behövde. Vi hade ej fatt en matbit på hela dagen. 
Frampå nattkröken voro vi hemma igen. 

De där saltvattensbaden voro ej så dumma. Svullnaden och ömheten lade sig be
tydligt, och på några dagar var åtminstone K.S. betydligt bättre. Vi kommo överens 
att på söndagen gå och hälsa på landsmännen på fazendan. Den gång(en) tog vi en 
annan väg, som var betydligt kortare, den gick mera inom plantageområdet. Ungefär 
halvvägs kommo vi till ett område, där det växte plantor som vi ej alls kände till. De 
hade nästan liknande blad som kastanje, och frukterna växte i klasar på en fyra a fem 
stycken. I vart fruktskal var det en två a tre kärnor, som alldeles liknade jordnötter. 
Det låg en massa nerfallna och vi smakade på dem, det var presis som att äta jord
nötter, sådana had(e) vi ju ätit lite varstans. Kalle var mera försiktig, men jag plock
ade fickan full och åt hela vägen fram till fazendan. 

Vi skulle egentligen tala med administradoren om vår tilltänkta resa, men det blev 
inget av, ty jag blev hastigt så sjuk så vi måste försöka ta oss hem med detsamma. 
Kalle kände sig också illamående. Vi hade ju ej någon aning om att det var den där 
frukten som vi blevo sjuka av. Första delen av vägen gick det ju skapligt, men så 
måste vi stanna för naturbehov, och sedan fortsatte det så länge, tills jag helt och 
hållet förlorade sans och samling. Det värsta var att jag hade uppkastningar samti
digt. Jag har aldrig i mitt liv haft så svåra plågor, det rev och slet invertes och värst 
var det, när jag måste röra på mig. Jag bad Kalle flera gånger att låta mig ligga, men 
det var han ej med på. Han släpade mig långa stycken, för till sist kunde jag ej gå. Vi 
förstodo då att det var mandlarna som var orsaken till elendet. Till råga på allt kom 
jag att sätta mig över en rutten stock, som var alldeles full av stora svarta myror, 
vilka spridde sig över hela kroppen, och dess bett sved som eld. Då sjönk jag helt 
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och hållet ihop och viste ej av mig förrän vi kommo till en bäck, där vi lade oss med 
kläderna på. En brasilianare som bodde på andra sidan kom till oss. När Kalle visade 
honom de där mandlarne, som han hade kvar några stycken, fick han brått att teckna 
åt Kalle att skynda hem så skulle han komma strax efter. Som väl var, var det ej så 
långt kvar. Kalle bar mig på ryggen resten av vägen, jag var alldeles borta. Jag kom 
ej till mig förrän jag låg i sängen, och då hade de t.o.m. badat mig. Under tiden hade 
brasil. kommit, han hade även en get med sig. När jag kom till mig stod han vid 
spisen och laborera med något. 

Det jag nu berättar har min hustru talat om för mig efteråt, för själv mins jag ing
enting annat än plågorna vid uppkastningarna och avföringen som fortfarande in-
stälde sig samtidigt. Som väl var hade vi ett stickbäcken med oss hemifrån. Det för
sta i medisinväg jag fick var en liten flaska resinolja, den måste jag tömma, och efter 
avföringen ett par koppar starkt kaffe och något i en kopp som smaka ungefär som 
lemonad. Min hustru misstänkte att han hade något extra i kaffet, ty han hade så 
länge göra med kaffekokningen. Han var kvar ända till kvällen. Innan han gick fick 
jag ett par koppar getmjölk att dricka, tidigt nästa morgon kom han med sin get. 
Samma medisin då starkt kaffe, lemonad och getmjölk. Tre dagar kom han och alltid 
detsamma. Kalle var även under hans vård, men han hade ej så svårt som jag. När 
han gick sista dagen förbjöd han mig att ej äta annat än ren hönsbuljong. Det var en 
god man, han var ju bara en vanlig plantagearbetare, men nog hade han reda på bra 
mycket angående läkarvård och remedio mot förgiftning. Vi ville betala honom men 
det ville han ej höra talas om. Till sist fick min fru honom att ta emot en kaffeservis 
som present. 

Med Hansén som tolk sade han, att om jag ej fått motgift i tid hade jag strukit 
med. Mandlarna jag åt var frukt av resinbusken, så nog fick jag laksera ordentligt 
alltid. Efter den persen gick jag långa omvägar, när jag fick syn på en resinbuske, 
det kväljde mig bara jag såg den. Nära 14 dagar måste jag vara i stillhet. Då och då 
kom mannen och såg till mig, och alltid hade han getmjölk med sig. Under min 
sjukdom voro de andra framme vid fazendan och anmälde att vi skulle flytta. 
Administradoren förstod gott att vi ej ville stanna på en plats, där det var så sjukligt 
och så många dödsfall, men var det så att vi ville resa, så hade han hälsning från 
Miranda, att allt vi fatt ut skulle ej räknas, men frakten för våra saker drog han av. 
Det var svårt nog, ty det var ingen som var klädd i pengar. Fast jag endast hade två 
kolly, var jag skyldig 55 milreis, alla de andra voro skyldiga mer än jag. När de sade 
att de ej kunde betala, röck han endast på axlarne och sade att han skulle tala med 
Miranda. Med det beskedet fingo de nöja sig. Nu viste vi ej hur vi skulle ställa oss, 
arbetet vi gjort uppvägde på långa tag ej skulden. Vad var nu att göra? En rösta för 
att stanna kvar. Uppsm. sade att vi kunde fa arbete på annan plats inom fazendan, 
om vi ej ville bli kvar på det gamla stället. Det hade nog varit det klokaste, men jag 
och flera till ville ovilkorligen flytta. Jag hade fatt en särskild avsmak för platsen, 
sedan den där resinhistorien. Majoriteten bestämde flyttning, så var den saken klar. 
Det var i alla fall ett dumt beslut, men kvinsen ägga upp sina män att ej fundera på 
saken utan bara ge sig iväg. De hade fatt för sig att om vi bara kom till en större 
stad, så skulle man snart tjena till respengar hem, och det hade de ju rätt i. De flästa 
av oss kommo ju hem, utom några stycken som dog i gula febern. 
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Ja då blev det en viss dag bestämd att börja vandringen. Nu fick vi ett riktigt kin
kigt och svårt arbete att utföra, nämligen att sortera ut det vi skulle hava med oss av 
våra saker. Jag hade ju sålt en stor del, när jag var till Jahu, och även de andra hade 
gjort afärer då och då, men ändå måste man lämna en del, som man saknade efteråt, 
men vi måste tänka på att ej få för stora bördor. Och så en annan sak. Det kunde ju 
tänka sig att vi blevo hindrade, när vi kommo till fazendan, ja då var det bara att 
vända om. 

Det var tur det ej fans några småbarn med dvs. sådana som måste bäras. Rättarn 
hade två, en på 10 år och en på 8, de voro de minsta i sällskapet. J.Ä. hade en, (hans 
minsta hade dött). Lund hade även en och båda voro 13 år. Vi fìngo tura om att 
hjälpa rättarn med sin börda. Då var Karl S. bra att ha med. Själv hade han inget 
bagage, en omgång kläder blott. Han var till hjälp överallt där han såg det behövdes. 
Vi hade ju ingen brådska, så vi tog det lungt. Fruntimmerna hade stekt några höns 
och bakat bullar till matsäck. Vi hade även gjort oss ryggsäckar av gamla säckar, 
sådana hade vi alla, t.o.m. småpojkarne. Rättarns småttingar hjälpte vi honom bära, 
när de blevo för trötta. 

Jag har glömt att nämna, att mannen som följde med Lund fick arbete på ett tegel
bruk vid Jahu, och den andra stannade på fazendan och arbetade. När vi kommo till 
fazendan gingo vi in där, ty det var ett par stycken som skulle följa med oss. Den 
ena var den på resan omnämda Sjöholm. Hans hustru och barn hade dött, och själv 
var han gammal, så han ville resa hem. Han hade sålt av allt han kunde undvara. 
Den andra hette S. och skulle resa till slägtingar i U.S.A. Medan vi väntade på 
Hansén frågade S. mig om jag ville hjälpa honom dra slipstenen, han ville slipa sin 
kniv innan han gick. 

På verandan sutto två herrar i samspråk. Den ena av dem var samma man som 
köpte mitt väckarur. På min fråga vem det var sade S. att det var Miranda, den andra 
var en grannfazendör som samtidigt var komisarie i Baryry. När jag talade om den 
där klockafaren för S. sade han, att det var Miranda som köpt nästan allt av Sjöholm, 
och en stor del av mig också. Så tillade han: Om jag ej bestämt mig för amerikare
san, skulle jag aldrig flytta härifrån, ty bättre arbetsgivare får man söka efter, för det 
fins inte. När vi hade färdigt och skulle gå kom dansken och sade att patron ville 
säga något: Hälsa dina landsmän att de få gå obehindrat härifrån och om de senare 
vill komma tillbaka, äro de välkomna. Vi lyfte på hattarna och visa vår tacksamhet 
efter bästa förmåga och jag är säker på att det var många som ångrade sig, och om 
det bara blivit ett ord sagt, hade vi nog vändt allesamman, men det ordet kom intet. 
När jag kom till Brasilien andra gången, hörde jag att nästan alla svenskar var kvar 
där och alla utan undantag hade det bra och var belåtna. 

Med Sjöholm skulle hans fosterson resa, även han ville hem. När vi frågade Sj. 
om han ej skulle följa med, sade han att han ej var riktigt färdig att ge sig iväg, men 
fram på eftermidagen skulle han och J. komma efter. J. var hans fosterson och han 
hade arbetat i gänget på fazendan, men ännu ej fått sina pengar, därav dröjsmålet. Vi 
andra fortsatte, rasta vid första bäck, där vi kokade kaffe, och frukosterade och vi
lade några timmar. Sedan fortsatte vi genom Baryry. Poliserna blängde litet snett på 
Lund, men de hindra oss inte. Vi kommo överens om att slå nattläger ungefär en tre 
kilometer på andra sidan byn. Vi som förut gått vägen viste en passande plats. 
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Det var en skogsdunge. Vi gjorde eld och allting klart till natten medan det var 
dager och satt just och väntade på kaffepetter, då en man kom hastande på vägen. 
Det såg nästan ut som han ville smita förbi, men vi hade redan känt igen honom, och 
på vårt anrop kom han ju fram till oss. Det var J. På vår fråga var gubben var sade 
han, att han stannat i byn. Han hade så ont i fötterna, så han kunde inte gå längre, 
utan skulle följa med en oxkärra som gick från fazendan dagen därpå. På den var 
även hans bagage. Vi hade även blivit erbjudna att lägga vårt bagage på den. Vi 
tacka naturligtvis men mente om vi fick anlita den när den kom ifatt oss, och det fick 
vi tillåtelse till. Vi togo ju J. utsago för godt, och han var en god hjälp på väg, för 
han hade ej något själv att bära. 

Jag kan ej nu säga hur länge vi hade att göra. Vår proviant tog slut, men det fans 
handelsbodar vid vägen, där vi kunde köpa mat. Det enda som fans var tort kött och 
här och där kunde man fa köpa lite bröd, bränvin och tobak fans i överflöd var man 
kom, men mat var det ont om. 

Så en eftermiddag hörde vi låten av en oxkärra, och när vi strax kom till en bäck 
stannade vi där, ty vi förstodo att han skulle lägra vid vattnet. Fram mot mörkningen 
kom han, men inte var gubben med, endast hans bagage. J. var lika förvånad som vi, 
och kunde ej förklara det. På morgonen var J. borta, han hade antagligen gått i för
väg. Ja, vi tänkte ej något vidare på det, lade upp våra saker på kärran och traskade 
pigga och glada vägen fram. De som ville fìngo åka. Min hustru försökte på det, 
men hon ledsna snart, hon mådde ej bra av alla stötar. Småpojkarna tyckte det bara 
var roligt när det guppa. Dagen därpå kommo vi till staden och gingo direkt till den 
förut nämda smeden, där vi fick löfte att bliva tills vi skulle resa ut till fazendan. Jag 
vet ej alls hur tågtiderna voro på den tiden i landet, men vi fick vänta i två dagar 
innan något tåg gick. Vår blivande patron hade ett hus i staden och dit gick vi och 
fick ett papper som vi skulle lemna konduktören. Så fick vi resa till Banharao. 

Rättarn och J.Ä. togo till en annan patron, men de skulle stiga av vid samma sta
tion, varför de gjorde det vet jag ej. När vi träffade J. sade han att han skulle sända 
ett brev med oxkärran till Sjöholm och vänta i staden på honom. På morgonen när 
tåget skulle gå kom komisarien från Baryry med en trupp polissoldater. Vi hade 
redan gått in i vagnen, poliserna stannade på plattformen. J. var även nere vid station 
och tog adjö av oss. Med ens var han försvunnen, men det var någon som tyckte han 
såg honom smita in i en vagn längre bort i tåget. Komisarien satt inne i vagnen och 
hela tiden höll han ögonen på oss. När tåget stannade vid stationen kom komisarien 
med ett par poliser fram till mig och S. De ville undersöka vårt bagage, vilket vi ej 
kunde neka dem. Våra revolvrar undersöktes noga, även våra knivar, dessa tog ko
misarien hand om. Efter mycket om och men fick jag gå, men S. blev inlåst i ett rum 
i stationshuset med ett par man till vakt, till framåt middagen, då uppgående tåget 
kom. Vid stationen hade vi ingen emot oss, fast fazendören sade, det skulle vara en 
man där, som kunde tala vårt språk. 

Där var en man till häst och en jättelik neger, med en yxa på axeln. De tycktes 
vänta på någon. Männen kom fram till oss, och med tecken frågade oss om vi ej 
hade något skriftligt med oss. Rättarn hade en skriven lapp från sin patron, alltså 
skulle han och J.Ä. följa med dem. Vi andra viste ej hur vi skulle göra, men mannen 
vinkade på oss och vad vi kunde förstå, menade han att vi hade samma väg. Vi hade 
all möjlig möda att trösta fru S. och sade som vi trodde, att det måste vara något 
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missförstånd, och hur det var fick vi henne att följa med. Kalle S. hjälpte henne med 
bagaget, han bar även min bössa. Om en stund kommo vi till ett vägskäl. Mannen 
red till höger, men vi stannade. Då sade han något till negern och han gick fram till 
Kalle och ville ta bössan, men han slängde bördan och gjorde front mot negern, och 
detsamma gjorde Lund och E.A. Negern kilade bums in bland buskarna vid vägen, 
och ryttaren skrek och slog med armarna och skulle ge sig iväg. Idetsamma kom en 
ryttare den andra vägen och ropade till oss att sänka gevären. Det var han som skulle 
möta oss vid stationen, Nilson hette han och var maskinist på fazendan. Han sade, 
att om vi ej uppträtt så bestämt och om vi varit obeväpnade, hade vi blivit tvingade 
att följa med dem. 

De voro anstälda på fasendan som capangas dvs. män som gjorde allt för betal
ning t.o.m. mord. Nilson ville även ha rättarn och J.Ä. med sig, men de mente att när 
de tagit anställning, skulle de även försöka en tid. Efter några timmars marsch 
kommo vi fram till fazendan och fick om möjligt ändå sämre hus än på förra stället 
och en annan sak, vi blevo skilda åt. 

Kojorna voro bygda i en lång rad nedanför fasendabyggningen, vilken låg på en 
höjd. Det var minst en tjugo i längd. I den ena ändan fick jag mitt hus, i den andra 
fick Lund sitt och ändå fans det tomma hus intill varandra. När vi frågade Nilson om 
det sade han att han blivit tillsagd att ordna på det viset. Detsamma var det med de 
andra, men deras koloni låg mer än en kilometer därifrån. Kalle S. ville de ovilkorli-
gen ha upp till fazendan i lösarbetarlaget, men det ville han ej. Får jag ej bli här, så 
går jag härifrån sade han åt Nilson. Alltså blev han fortfarande i lag med mig. 

Efter några dagar kom S. i sällskap med en negerpojke som vägvisare. Det blev 
naturligtvis jubel i lägret. Här S.s berättelse: På middagståget blev han förd under 
stark bevakning till Jahu. På polisstationen blev han införd i ett rum och där fick han 
se en förskräcklig syn. Där låg gubben Sjöholm, händer och ansikte var uppätit av 
rovdjur, han hade ett krossår i nacken och halsen var avskuren. Han trodde han 
skulle svimna, så upprörd blev han. Då kom han att tänka på J. och när han kom fatt 
oss på vägen. Allt det där talte han om, men ingen förstod honom. 

Det bodde en svensk kvinna i Jahu, gift med en portoges, hon var syster till 
Nilson på fasendan. Hon blev eftersänd. För henne berättade han hur det förhöll sig 
och hon till komisarien. Ögonblickligen blev det telegraferat till Rio Claro, där J. 
blev aresterad och förd till Jahu. Han nekade naturligtvis, men han hade olika 
uppgifter. Åt oss sade han att gubben stannade i byn för att vänta in oxkärran och till 
komisarien sade han att gubben vänt om på vägen för han hade glömt en svirvel, en 
sådan att linda upp fiskrevar på. 

När gubben var litet livad, skröt han över att han hade pengar med sig, och flera 
gånger visade han oss engelska pund och även tyska guldmark, men J. hade ej mera 
pängar, än dem han tjänt på fasendan. En sak tycker jag var märkvärdigt, att intet 
någon av oss som var med blev kallade som vittnen. Där ser man hur rättsväsende 
var ställt på den tiden i Brasilien. En neger som gick vägen fram såg en massa gamar 
samlade på ett ställe från vägen och när han gick dit hittade han liket och anmälde 
det vid polisstation. Varför S. och jag blevo misstänkta var därför att komisarien såg 
när vi slipade knivarna, och dessa hade S. med sig tillbaka. 

Den här fasendan skulle vi ej bli gamla på, det kom vi överens om, och därför var 
det bäst att byta bort resten vi hade för pengar. En gång smet Lund och jag in till 
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Jahu, med en ganska stor börda var. Vi hade fatt reda på en väg som gick rätt genom 
skogen till banlinjen. Den gången sköt Lund en krokodil som låg rätt över rälsen. 
Om han dog, vet jag ej. Han rullade rätt ned för banvallen in i snåren, och vi hade ej 
tid att undersöka saken. Strax efter sålde vi båda våra bössor och alla patroner på ett 
tegelbruk som låg intill linjen. Jag sålde även en del underkläder och L. en överrock. 
Sedan fortsatte vi till Jahu och sålde resten på tyska serveringen. 

Vi hade en del kvinnopersedlar också, och de gingo som smör i solsken. L. hade 
en väldig massa sådana saker för han hade både hustru och svärmor med. Det kan ju 
hända att vi blevo lurade på en del plagg, men vi begärde det priset som fruntim-
merna bestämt och det fick vi utan prut, och blev ändå tillsagda att komma tillbaka 
om vi hade mer. När vi nu var inne i byn, passade vi på att hälsa på J. Vi fick ju ej 
gå in, men vi gav vakten en kova så att vi fick tala med honom genom fönstret. De 
voro en hel samling fångar i ett stort rum och stort öppet fönster med jerngaller. Han 
såg så belåten ut, och sade, att här var mycket bättre än att gå och hacka, bra mat och 
snart lärde han sig språket. Han såg litet ängslig ut, när han frågade om komisarien 
skickat efter oss, men han lugnade sig när vi sade att vi voro inne i stan för egna 
ärenden. 

Det var sista gången jag såg J. Han blev aldrig dömd, det fans ju inget bevis emot 
honom. Han blev fri 93 när revolution bröt ut på vilkor att han gick in i armen, och 
såsom varande gamal artilerist hemifrån så kunde han ju det yrket. Under tiden han 
satt inne skrev han flera brev till Svenska Morgonbladet och beskärmade sig på alla 
vis att han var oskyldig, blivit fängslad för en sak som han aldrig begått, m.m. Det är 
ju litet svårt att döma i den saken men alla svenskar i Säo Paulo tror fullt och fast att 
det var han som tog död på gubben. 

Nu far jag lov att tala litet om livet på fasendan. Mina närmaste grannar voro itali
enare, det var två bröder som var gifta med var sin syster, så var det svärmor och 
svärfar i dubletter, systrar och bröder i mångfald och till sist en massa smått tripp, 
trapp, trull. De gamla paren skötte huset och småttingarna, och alla de andra 
arbetade i plantaget. Det var en riktig folkvandring när de gingo om rnornarna, en 
del bar matknyten, en del vattenkaggar. Så kommo de hem i solnedgången, nöjda 
och belåtna med sin dag, togo sig en välbehövlig vilostund på gräsmattan utanför 
huset, männen med sina pipor och kvinnorna lappade trasor och snattrade för resten. 
De intresserade sig särskilt för min hustru, för hon skulle i den närmaste tiden få en 
liten. De voro vänliga och snälla meniskor, kommo dagligen in med något godt, 
frukt, getmjölk och annat smått och godt. 

Nästan alla kolonister hade getter, men de måste hava dem tjudrade. Träffades en 
get på i plantaget sköts han ner utan pardon, och sedan sades det till att där och där 
ligger en get, de som saknar någon får gå och hämta den. Skälet varför vi ej ville 
stanna, var det slavfösarmaner som härskade på fasendan. Det var särskilt en ung 
pojke, kanske en 19 a 20 år som hade dessa talanger utväcklade kan man säga till 
överdrift. Det sades att han var bror till administradoren. Både sent och bitti hörde 
man hans "trabalha, trabalha", arbeta, arbeta, på rnornarna långt innan det var dager 
red han genom kolonierna och blåste i ett jägarhorn för att väcka folket. I början 
voro vi dumma nog att lystra till hans signaler, men med tiden brydde vi oss intet 
om det. Då steg han av hästen och sparkade på dörren. En morgon när han förde ett 
sådant oväsen steg jag upp och öppnade dörren så häftigt att han var nära att falla 
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baklänges. Därtill knöt jag näven under näsan på honom och ban dra så långt vägen 
räckte. Han fick brott upp på hästen och red därifrån. På dagen kom Nilson med 
hälsningar från patron att vi skulle vara hövliga mot den där pojken, ty han skötte 
bara sin plikt, så var han ställföreträdande för patron. Hälsa och säg din patron att vi 
äro fria meniskor och inga slavar, svarade jag. Han bara röck på axlarna och gick. 
Han hade nog en svår uppgift att fylla, på den ena sidan patron med sina befallningar 
han måste lyda, och på den andra sina upproriska landsmän. 

En dag när vi höllo på med hackning i kaffet, det var Kalle S. Lund och jag och 
resten var andra landsmän, vi voro väl omkring tio man. Vi svenskar voro långt efter 
de andra, vi hade ju redan bestämt oss för att resa därifrån, så vi tyckte det var onö
digt att arbeta så hårt, vi fick ju ändå ej något för det. Då kom den där påfösaryng-
lingen och började skrika sitt "trabalha", han gick även och slog med en käpp där det 
var hackat. Hittade han då några strån på rot, måste den som hackat den raden, gå 
tillbaka och ta bort det. Kalle hade några ruggar som stodo intill en stam som låg 
där. På andra sidan stammen var det lerigt och blött, det hade regnat några dagar 
förut. Bäst det var blev det ett väldigt liv bakom oss och när vi såg oss om, låg 
pojken i leran med benen uppe på stocken och Kalle stod färdig att hjälpa honom 
upp. Det blev ju ett skratt över lag och värre skrek och skällde han. Hur det var fick 
Kalle upp honom och bad tusen gånger om ursäkt. Pojkens vita kostym var alldeles 
nedsmord med lera. Inför admin. förklarade Kalle, att han ej rådde för det han 
snavade över en rot, och kom att stöta till den andra så han föll baklänges över 
stammen. Från den dagen fick Kalle ej vara med i plantaget längre, utan blev 
hjälpare åt Nilson i maskinhuset. När regn väntades, var det brådska å färde, dvs. om 
det fans kaffe till tork på tereran (planen), då måste alla samtliga kolonister upp och 
bära in det i lagerhuset. När det inträffade på dagen gick det väl an, men på natten 
var det ruskigt. Jag tror det inträffade endast en gång under tiden jag var där och då 
hant vi ej fa in det förrän regnet var över oss. 

Det var ett veritabelt skyfall. Vattnet bröt igenom stenmuren kring tereran, tog 
kaffet med sig och strömmade ner för höjden till bäcken. På natten kunde man ej 
göra något, men så fort en strimma av dagen var synlig, hörde vi hornsignalerna som 
kallade oss upp till arbete. Var man skulle ha sitt soll med sig och de som inga hade 
fick hämta på fasendan. Som väl var hade regnet upphört, så var det bara att gå ut i 
bäcken och med sollet slänga upp de bär, man kunde håva in, på strandkanten, där 
andra gick och samlade dem i korgar, för vidare befodran till fasendan. Bäcken var 
ju ej så bred och vattnet sjönk undan mer och mer. Vi voro minst hundra man som 
lågo och fiskade kaffe hela dagen, så jag tror ej förlusten blev så stor. Under detta 
arbete bjöds på bränvin över lag och det behövdes nog, man var ju genomvåt hela 
dagen. Dagen därpå fick mina kamrater i lag med andra arbete med att reparera 
stenmurarna vilket de klarade med glans. Det var ju bråttom, ty kaffet måste ju ut på 
tork igen. Jag kunde ej vara med på det, ty jag skulle just till att få en arvinge och 
även det gick med glans. Italienargummorna voro så hjälpsamma. Hon som var bas i 
gänget sade att jag ovilkorligen måste skaffa en flaska konjak. Ja, var skulle jag ta 
den ifrån? Så fick jag reda på att ungefär tre km. därifrån låg en handelsbod, och där 
fans det vad vi behövde. Jag traskade dit och köpte en flaska, fast inte tror jag det 
var konjak. Etiketten var ju väldigt grann och det var nog huvudsaken i deras ögon. 
Gumman hade nog rätt, ty sedan gick det ganska fort tills allt var undanstökat. Jag 
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betraktades som utomstående, måste gå utanför och vanka, tills det var över. Då blev 
jag inkallad för att se den nyfödda vilken var en liten flicka. På samma gång blev jag 
bjuden på ett glas, gummorna hade tullat betydligt av det. Jag vet ej, men kanske det 
är en sed hos dem vid sådana tillfallen. I alla fall voro vi glada att det var överstån
det. Vi hade länge gått och oroat oss för den stunden. Det fans ju ej som hemma, 
någon barnmorska att tillgå, men det gick ju över förväntan bra, och min fru krya 
snart till sig. 

Emellertid måste vi snart tänka på att komma härifrån. Kalle S. menade att han 
som var ensam skulle på något vis ta sig till Rio Claro, och om möjligt skaffa arbete 
åt oss. Vi hade fått den iden att pö om pö ta oss fram till kusten, för hem ville vi alla. 
Kalle låvade att skriva så fort som möjligt. Han hade ej mer än ett ombyte kläder att 
bära och inga slantar, vi skramlade ihop så han fick några milreis. Tidigt en morgon 
stack han iväg, sedan har jag aldrig sett honom. Långt efteråt talte jag med en tysk, 
som varit kamrat med honom på ett tegelbruk utanför Rio Claro där han dött i gula 
febern. När folk hittade honom stod han på knä vid britsen och en ko stod och slet i 
hans kläder. Det var en av de bästa kamrater jag haft här i landet, glad och trävlig, 
hjälpsam på alla vis. Frid över hans minne. 

Endast några dagar efteråt försvann Lund. Han gick så att ingen viste av det, ej 
ens hans familj, såsom de sade. Men han kom till Santos, där han arbetade som 
hamnarbetare, även han dog i febern. 

Jag har ännu en sak att omtala från den där platsen. Min hustru ville ovilkorligen 
ha tösen döpt, men det fans ju ej någon protestantisk präst, och ej någon katolsk 
heller, för den delen, men rättarn var ju religiös och hon mente att han nog kunde 
klara det. Till den ändan måste jag ha tag på honom. Nilson upplyste mig om vägen 
och visade mig hur jag skulle gå för att komma rätt på huset där de bodde både J.Ä. 
och han. 

Följande söndag gav jag mig iväg. Det var ej så långt högst tre km. och mycket 
riktigt kom jag direkt på huset och rättarn stod utanför. Jag skulle just tilltala honom 
då en flock väldiga hundar kommo rusande mot mig, och det är intet godt att väta 
hur det avlöpit, om ej en ryttare kommit och hejdat dem. När jag ville gå fram och 
tala med rättarn motade han mig tillbaka, men jag hant ändå säga att det var klart till 
dop. Så måste jag ge mig iväg, han red med mig ända till slutet av plantaget, och 
hundarne gingo alldeles inpå mig och bara morra. Den gången kände jag mig änkel. 
Några dagar senare kom rättarn, ungefar vid midnatt. Det var månsken så han klara 
sig fint. Lyckta tordes han ej använda och då förrättade han dopet, drack en kopp 
kaffe. Så talte han om att de hade över 30 sådana stora hundar på fasendan, så det 
var ej godt för en obekant att komma dit. Sen såg jag ej honom mer, förrän jag träffa 
honom i Stockholm nära tre år senare. 

Ja nu var min fru så stark så hon trodde hon kunde klara resan. Något brev från 
K.S. hade ej kommit och det var bäst att ge sig iväg först som sist. De andra ville 
vänta än ett tag, men jag ville iväg. Antagligen hade Nilson hört något om att vi 
tänkte resa, för han kom med en historia, att patron sagt till vid station att ej sälja 
biljetter till emigranter från hans fasenda. Jo det var ljusblått hur skulle vi nu göra. 
Man var allt bra dum på den tiden, vi hade ju ej något kontrakt skrivit. Vi hade fått 
litet bönor, kaffe och majsmjöl på fasendan, men det hade vi betalt med arbete flera 
gånger om. Resten i matvaror vi behövt hade vi köpt av våra grannar italienarne som 
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vi betalt kontant. Intet hade de kunnat hindra oss, det var nog bara skrämskott. E.A. 
hade låvat att följa oss med lyckta genom skogen. Av Nilson hade vi långt förut fatt 
reda på tågtiden. Innan vi gick pillra vi litet med dörren så att bommen föll ned in
nanför. Jag hade en ryggsäck full med kokkärl och husgerådsaker och en handväska 
med kläder, min fru bar tösen. Så bar det av i gåsmarsch E.A. först därnäst min fru 
och jag sist. Jag hade det värst, min hustru skymde så jag fick nästan gå i mörkret 
hela tiden, stubbar och rötter att snava över, och det som var värre grytorna skavde 
på ryggen redan första timmen. Hur skulle det då gå innan man kom fram? 

När vi voro genom skogen, måste ju E.A. vända om. Då fick jag ta hand om väs
kan, vilken han burit. Så togo vi adjö av varandra, med löfte om att träffas i Campi
nas, vilket vi även gjorde, fast nästan ett år efter. Nu hade vi kamp ända fram, och 
även litet månsken, så det gick ju skapligt att gå, men min rygg blev värre och värre. 
Vi försökte med ompackning, det hjälpte för ett tag, så blev det lika dant igen. Det 
var ej heller tid med någon vidare ändring, det börja att dagas mer och mer. Vi halv-
sprungo långa stycken. En gång kom det ett par ryttare efter oss. Då inbillade vi oss 
att det var förföljare, men de redo sakta förbi oss, så var den sorgen stillad. Men så 
hörde vi tåget blåsa i ij ärran, då blev det språngmarsch igen och säcken guppa på 
ryggen, men jag bet bara ihop tänderna och hoppa på. Vi hunno fram i tid, tåget stod 
en stund vid station. När vi löste billjett sade mannen i luckan: "Fasenda Fernando?" 
"Si", sade jag. Då skrattade han och lade fram biljetterna till Rio Claro. 

Äntligen voro vi i vagnen och fick vila ut. Det var en rogivande känsla att veta, 
att för närmaste tiden slippa knoga på en oregerlig börda och att få vila hela dagen. 
Så bar det iväg mot okända öden igen, men vi hade den tillfredställelsen att för var 
skenlängd kom vi närmare kusten och även hemmet. Någon matsäck hade vi ej. Det 
fans att köpa mat vid var station, mest pastejer och kaffe. I Rio Claro togo vi in på 
tyskt hotell och där fick vi veta att febern gick i staden. Men på samma gång sades 
att det var bättre att stanna där än att fortsätta till Campinas, ty där gick gick han 
ändå våldsammare, och arbete fans det godt om i staden. 

Ja, där stodo vi i valet och kvalet. Vad skulle vi göra? Vi hade ju bestämt oss för 
Campinas, där hade vi en massa landsmän, här kände vi inte någon. De må bära eller 
brista vi reser dit. Alltså löste vi biljett till Campinas och kommo dit fram på efter
middagen. Vi lämnade vårt bagage på stationen och gingo in i staden. Allt var ovan
ligt tyst och knapt några menniskor mötte vi på gatan. Under vår promenad kommo 
vi till en öppen butik, där en gammal sadel hängde på en stång över dörren såsom 
skylt att det var sadelmakarverkstad. Där inne hörde vi att det talades svenska. På 
vår hälsning blevo vi ombedda att stiga in. Utom innehavaren, som hette Bengtson, 
var det två män och en kvinna där inne. Bengtson hade varit flera år i Brasilien, men 
de andra hade kommit senare än oss. Alla voro mer eller mindre berusade. Knapt 
hade vi slagit oss ner, förrän Bängtson kom fram med ett stort glas bränvin och 
sade:"Det här är bästa medisin mot gulingen. Ett gott humör och några slu(r)kar 
dagligen är hälsan, går du och hänger huvudet är du snart färdig." Det var Bengtsons 
trosartikel och jag tror nästan han hade rätt. Jag gick nära 6 veckor i Campinas, 
dagligen mer eller mindre dragen. Det fans ingen tid övrig till baksmällan. Var man 
kom togs flaskan fram och folk som aldrig användt sprit förr, drucko som 
borstbindare, både män och kvinnor. Jag vet ej vad jag skall tro, men nog klarade jag 
mig, kände mig ej ett dugg krasslig under hela tiden jag var där. Den natten lågo vi 
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hos Bengtson, och han rådde oss att gå och tala med apotekar Björnberg. Det gjorde 
vi och hade tur. Han hade strax förut blivit anmodad av en brasiliansk familj som 
han kunde skaffa en ung kraftig amma. För mig viste han ej något, men han vore 
glad om min fru ville taga nämda plats. Efter något funderande antog hon tillbudet 
och herr B. följde oss dit, en elegant villa i utkanten på staden. Hon blev 
ögonblickligen antagen, och på samma gång erbjöd frun mig att gå dit och spisa så 
länge jag gick utan arbete. Jag tackade för erbjudandet och låvade min fru att 
komma så ofta som möjligt, så hon åtminstone viste att jag levde. Glad och belåten 
lämnade jag villan. Nu var åtminstone hon bärgad för närmaste tiden. 

Det var trist att gå och driva i stan. Var man kom mötte man hospitals vagnar som 
körde febersjuka till hospitalet eller likvagnar som körde de döda till begravnings-
fälltet utanför stan. Många dogo ju i sina hem och det måste omedelbart anmälas. 
Den dödes gångkläder, sängkläder och säng måste brännas, så om kvällarne var det 
eldar var man kom på gatorna. Jag vistades några dagar hos Bengtson, men så träf
fade jag en kamrat från resan, vilken ville jag skulle bo hos honom. Han hade inga 
barn och hans hustru hade tagit plats och själv arbetade han på en verkstad som ännu 
var öppen. Jag snodde omkring överallt och sökte arbete. De verkstäder som ännu 
arbetades på skulle snart stängas, men så var det någon som rådde mig att gå till 
danska konsuln. Det var en framstående man, och på hans rekomendationer fick jag 
nog arbete, mäntes det. 

Ja, jag gick till Landgaard, hette han. Ja han låvade att göra vad han kunde. Jag 
fick också en skriven lapp av honom. Han visade mig till en verkstad, där en dansk 
var anstäld på kontoret. Jag hade varit där förut, men det skadade ju ej att höra sig 
för ännu en gång. Han bad även om min adress, ifall någon från landet ville ha folk. 
Jag tackade och gav mig åter ut på spaning, men det hjälpte ej, fast jag hade kon
sulns rekomendation. Den dansk som Landgaard särskilt sagt jag skulle tala med 
beklagade och sade att endera dagen måste de stänga och samma besked fick jag på 
andra ställen. Några dagar därefter, jag hade ännu ej stigit upp på morgonen, kom 
konsuln och ännu en dansk som var ägare till ett sågverk en 45 km. därifrån. Han 
ville ha en man som kunde fila och ställa sågklinger. Han såg mina betyg hemifrån 
och mente att det skulle nog gå bra, jag var ju van att hantera en fil ordentligt. Det 
blev överenskommet att jag skulle möta honom kl. halvsex på hotell Englaterra vid 
stationen. Jag tackade konsuln för hans besvär och gick glad i hågen till min hustru 
och talade om nyheten. 

På kvällen gick jag in på hotell Englaterra. Där satt Jensén, röd som en kräfta i 
ansiktet, full och präktig. Han kände ej igen mig, och sade att han aldrig skaffat sig 
någon att fila upp hans sågar, för det gjorde han själv, och förresten har ni ju inga 
arbetskläder. När jag sade att dem hade jag i väskan och ville visa honom dem, 
mente han att det behövdes inte. När jag talade om Landgaard, började han att svära 
över honom och kallade honom lump och ett som annat. Då förstod jag att det inte 
var lönt att stå där och byta ord med honom, utan jag gick därifrån upp till station. 
Jag ville se om han kom med på tåget. Jodå, en kypare från hotellet hjälpte honom så 
han kom in i en kupe. Därifrån gick jag direkt till Landgaard, och talte om hur det 
gått. Han bara skrattade och sade att han kände Jensen mycket väl. Han har tagit för 
mycket febermedisin, men i morgon skall ni resa dit och har ni ej pengar skall ni få 
låna fem milreis av mig. Kan ni betala igen dem så är det bra, och kan ni ej så är det 
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ej sån stor förlust. Det var en karl hela dan det, men så var danskarna också strama 
över sin Landgaard och det hade de också skäl till att vara. När jag senare fick arbete 
i Campinas, betalte jag min skuld till honom. 

Dagen därpå gick jag ännu en gång och tog adjö av min fru. När jag talte om går
dagens händelser blev hon litet ängslig att jag ej skulle få arbete, men när hon fick 
höra vad konsuln sagt lugnade hon sig. På kvällen åkte jag ut till Santa Barbara, så 
hette station. På natten fick jag ligga hos en tysk kolonist. Det var bara några km. 
kvar till sågen, men det blev för mörkt att gå. Dagen derpå kom jag ned till floden, 
där Jensen hade en färga. 

Några man höllo på med att lasta virke på färgan, för att frakta över. Jag satt mig i 
lugn och ro och vänta tills de voro färdiga och kommo med färgan, då jag följde 
med tillbaka. Den förste jag träffade var den där dansken som jag frågade om arbete 
i Campinas. Nu var han oxfösare. Han var hjälpare åt en neger att köra oxkärran, 
dvs. han gick före och visade oxarna vägen. Jag kunde ej annat än bli förvånad över 
det. När jag tänkte på hur hövligt jag frågat efter arbete och han med en viss pondus 
svarat, att vi taga inte in arbetare nu, men han tog saken gemytligt och sade:"Jo, jo, 
så är livet i Brasilien, ena dan på kontorsstolen och den andra som oxmotare." 

Det var unge far en km. fram till sågen. När jag kom fram sade Jensen: "Jaså, ni 
kommer nu, det var bra, vi ha mycket att beställa." Han nämde ej ett ord om arbets
kläderna. Han verka som han fortfarande medisinerade för febern, och det gjorde 
han med besked. Han kom aldrig ner i sågen förrän elva-halvtolvtaget och då var 
han ganska dragen. Annars var det en god arbetsgivare. Jag fick sjutti milreis i 
månaden och maten. Vi voro fyra som spisade vid patrons bord, jag två tyskar och 
en dansk. Maten kunde man ej klaga på. 

Arbetet med sågfilningen gick ju bra, och snart var det expidierat och godkänt. 
Sedan fick jag gjöra lite av varje, man fick gjöra vad som förekom. Den enda som 
hade sitt bestämda var den ena tysken, vilken var maskinist och för övrigt capataz 
över det hela. Hos Jensen tillbringade jag min första jul i Brasilien. Jag mins ej så 
mycket, annat än det var fullt upp med mat och dryck, det sis(t)nämda mest övervä
gande. Dagen före trettondagen fick jag brev från min hustru, att hon ville komma 
till mig. Vår lilla flicka hade dött, och nu ville hon att jag skulle komma och hämta 
henne. Jag skrev och bestämde när jag skulle komma, men jag måste vänta ty Jensén 
hade inga pengar inne, måste först rangera. Så fick jag ju mynt så jag kunde resa. 
Jag bestämde en viss dag för Jensén och bad honom sända en man till färgan. Jodå, 
det skulle han göra. 

Kommen till Campinas träffade jag en kamrat från resan, vilken sade att båda 
voro döda. Jag blev alldeles kall, och viste ej hur jag skulle göra. Men så förklarade 
han, att det var båda barnen, och för närvarande bodde min fru hos en bekant familj. 
Jag fann henne alldeles förgråten och hon var alldeles otröstlig. Hon berättade att 
första tiden hade hennes herrskap varit så vänliga och snälla, de viste ej hur väl de 
skulle göra henne, men när flickan dog, ändrade de sig helt och hållet. Hur väl hon 
än uträttade sina sysslor var det ej till lags, och när deras flicka dog, blev hon körd 
på porten, och fick ej sin lön. Den mente de hade gått åt till begravningen. Båda 
barnen dogo i kikhostan. Ja det var ju inget att gjöra åt det, och efter några dagar 
måste vi ju resa tillbaka. Febern gick fortfarande i staden, fast ej så våldsamt som 
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förut, så det var nog bäst att laga sig därifrån. Tågtiderna hade blivit ändrade, tåget 
gick nu på förmiddagarna innåt landet. 

När vi kommo till stationen togo vi skjuts fram till byn Santa Barbara. Det var här 
som på många andra ställen här i landet, att från station var det flera km. till staden, 
här var det tre km. Vagnen vi åkte i är värd att beskrivas, den kallas för "trolly". Den 
bestod endast av en bred breda omkring fem m. lång, och fyra smäckra hjul. I var 
ända på bredan voro axlarna fastsatta med bastanta jernkrampor. På bredan voro tre 
säten plaserade, det minsta för kusken fram, och de två andra för passagerare. Bre
dan tjänstgjorde både som botten och ijädrar, som väl var, att det var både arm och 
ryggstöd på sätena, annars hade man ramlat ur i farten. När därtill sex halvvilda 
mulor voro förspända och kusken stod med en lång piska och bara manade på dem, 
kan man tänka med vilken fart det gick, och väg överallt, så långt man kunde se, på 
båda sidor var det hjulspår. Ända fram till byn var det kamp. Det var den värsta 
skjuts jag varit med om dvs. efter häståkdon, men roligt var det. Jag tror även att det 
ej var så dumt för min hustru. Hon glömde sorgen för en stund och skrattade så godt 
när det var som värst med hastigheten. I ett huj voro vi framme vid hållstationen, 
vilken även var värdshus, där vi intogo litet förfriskning och sedan pallra vi iväg. 
Det var långt ner till floden, och båda hade vi bördor, så det var bäst att ge sig iväg i 
tid. 

Komna ner till floden sågo vi nog färgan, men ingen man som skulle hjälpa oss 
över. Ja, vi togo saken med ro och satte oss att vänta, men ingen kom. Det var ej så 
sköna utsikter att tänka övernatta där. Som väl var så var det fullmåne. Redan nu 
hade vi jemt sjå att skydda vårt bagage för en massa utsvultna svin som höllo till 
däromkring. Vad skulle jag göra, det var ju mitt i regntiden, och man kunde ej vara 
säker för en störtsjö när som hälst. Även ansåg jag det var en omöjlighet att simma 
över, floden var för strid. En massa ruskor och annat bråte kommo flytande och 
klara sig för dem var nog litet kinkigt. 

Alldeles nedanför oss låg det en kanot i en skyddad vik, bunden vid ett bamburör 
nerstucket i jorden. Hade jag tänkt mig noga för, hade jag ej gjort den där dumheten. 
Att ge sig ut i en strid ström i en kanot utan åra gränsar ju till galenskap, men den 
galenskapen gjorde jag. Knapt hade jag fatt kanoten loss, förrän den kila ned för 
strömmen. Jag arbetade med röret men det hjälpte ej. Jag lät den flyta väck och ar
betade med händerna i vattnet, men det var ej till någon nytta. Då uppgav jag det 
hela, jag vet ej hur långt det var, men jag viste att det var ett stort fall längre ner. 
Under mina funderingar lade jag märke till en stock som flöt framför mig, han när
made sig mer och mer land. Då varsnade jag en liten holme ett stycke framför mig 
och mellan den och land gick strömmen. Stocken tog samma väg, och det gör natur
ligtvis kanoten också. Då skall jag passa på och hoppa i och klara mig till land, att 
segla ned för fallet hade jag ej nån vidare lust. Men så fick jag en annan ide. Träden 
stodo ännda nere vid floden, och en del grenar stucko ganska långt ut över vattnet. 
Jag utsåg mig en kraftig gren och just när kanoten passerade inunder, tog jag sats 
och fick tag i grenen och svinga mig upp. Jag hade kättingen med mig, för jag ville 
rädda kanoten, men det gick ej. Jag måste släppa den, annars hade jag gått på 
huvudet i, så han fick gå all verldens väg. (Den här kanothistorian talade jag aldrig 
om vid sågen, jag skämdes för att jag kunde vara så dum att försöka den.) 
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Ja, snart hasa jag mig ned ur trädet och stod på terra firma igen, men överallt var 
det snår och slinger. Jag försökte att ta mig fram, men att följa stranden var en dum
het. Det är mest snårigt närmast vattnet, även var det mycket längre. Floden hade 
gjort en väldig krök. Alltså gick jag en bit in i skogen och då och då hojta jag men 
inget svar. Om jag haft en machet att hugga med hade det gått an, men inget hade 
jag. Jag fick bryta och slita och arbeta på alla vis för att komma fram. Långa stycken 
gick det ju bra, där skogen var något så när ren, men bäst som det var stupa jag över 
en stam eller föll ner i ett gammalt rothål eller också gick jag direkt in i en trädkrona 
från ett fallet träd, mörkt som i en säck. Månstrålarna kunde ej genomtränga det täta 
lövvalvet över mig. Ideligen hojtade jag och till sist hörde jag ett svagt rop. Det satt 
mera kurage i undertecknad och jag fortsatte med fördubblad iver, under oupphörligt 
ropande. Till sist hörde jag svaren tydligare och glad var jag att vara på rätt stråt. Då 
jag kom till ett nytt hinder, en bäck rann ut i floden och den måste jag över. Även 
där låg en kanot, men den brydde jag mig ej om. Jag tog endast en stång som låg i 
den för att stöda mig mot strömmen. Bäcken var närmare tio meter bred och på 
djupaste stället gick vattnet upp under armarna. Kommen över bäcken var jag snart 
framme hos henne. Hon hade ej heller haft vidare trevligt. Hela tiden hade hon fått 
slagits med svinen. Hon var så innerligt glad att jag kom tillbaks nå'n gång som hon 
sade. Jag var alldeles uttröttad, och måste vila mig en stund. Efter flera timmars 
arbete och även livsfara hade jag ej vunnit ett dugg. Under mitt arbete i skogen hade 
jag beslutat mig för att simma över, med förstånd parad med uthållighet skulle jag 
nog ta mig fram. Efter en stunds resonemang med gumman om utsikterna att komma 
över, tog jag av mig det som en gång hetat kostym, och styrde kosan till en udde 
som stack ut i floden, omkring ett par hundra meter från färgstället. Därifrån och 
floden uppåt var det kapoera så det var jemförelsevis lätt att ta sig fram. 

Framkommen till udden hoppade jag direkt i och började simma snett mot ström
men. Det var den värsta simtur jag gjort i mitt liv. Floden hade på båda sidor sväm
mat över nyhuggda rossor, och det flöt en massa bråte som man måste passa sig för. 
Ibland kom det hela små holmar flytande och då och då ett träd. Jag höll flera gånger 
på att snärja in mig i slinger, men hur det var klarade jag mig. Färgan hade jag redan 
passerat, och kom iland mitt i ett onja de gatosnår. Oj, oj, oj vad jag rev sönder mej, 
men genom måste jag, och det kom jag efter många klösningar, kröp upp för barran-
ken, sprang vägen fram till färgan. Med ett indianvrål hoppa jag ut på den för att 
varsko kvinset att jag var lyckligt över. Jag var van vid färgan och allt gick bra, och 
på några minuter var jag över och höll på att skrämma slag på gumman. Jag var ju 
alldeles nerblodad, men det var ej så farligt som det såg ut. Jag var ju våt och då gick 
det lätt att bli rödmålad. Men det värsta torkades av i en hast och på med kläderna 
och ombord på färgan, förr fick jag ej någon ro. På andra sidan kunde man gott ta 
igen sig ett tag, då viste jag att all möda var överstånden. 

Under vilostunden kanske det ej är ur vägen att säga några ord in färgan och flo
den. Namnet på floden är Piracikaba. Några legua längre ner rinner han genom en 
stad med samma namn. Mitt för färgstället är han åttio meter bred, dvs. vanligt vat
tenstånd, men i högvatten går den upp till hundra om ej mer. Färgan är så enkel som 
möjligt, två stora bärkraftiga kanoter i bredd, och derpå bastanta plankor fastsatta. 
Den var så stor att man kunde frakta över flera lass virke, och därtill tre par oxar på 
en gång, vilka senare måste dra upp virket på andra sidan. Det var en nödvändighet 
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för barankerna voro höga och temligen branta. Mekanismen att fa färgan i gång, var 
så enkel som möjligt. I endan på färgan var en ketting fastad, vilken slutade i en 
jernring som löpte på en kabel, spänd u(n)gefär tre meter över vattnet. Nu var det 
bara att låta ringen löpa fram på kabeln, vilket skedde medelst ett kast. Såg man bara 
noga till att hålla färgan så nära kabeln att ej kettingen blev spänd, gick det fint. I 
högvatten var det ju litet krångligare. Då låg mittelpartiet av kabeln för det mesta 
under vattnet, och mycket bråte samlades framför kabeln, men med lite mera arbete 
gick ju det också. 

Min fru talade om, att hon såg mig när jag hoppade i, men sedan försvann jag helt 
ur sikte för henne, men hon var ej vidare ängslig änndå. Hon trodde säkert jag skulle 
klara mej. Hon blev ej alls förvånad när jag ropade för hon väntade det var minut, 
sade hon. Jag var stolt över min bragd, om man kan kalla den så. Jag blödde åtmin
stone för min dam. 

När vi kommo fram, måste vi väcka folket mitt i natten och fru Jensén hade ett 
väldigt jobb att klara opp liggplatser åt oss. Det första Jensén sa när han fick se vilka 
de voro som störde hans nattro var: "Ska di ha en sluk?" Sedan frågade han mig hur 
jag kommit över. När jag talte om det mente han att det var farligt, för det fans kro
kodiler. Det hade jag nog reda på, för om rnornarna i soluppgången kunde man se 
dem komma uppkrypande på en stor berghälla som låg mitt i floden. Sedan lågo de 
där hela förmiddagen. (Under min simtur hade jag ej den minsta tanke på krokodiler, 
min tanke var blott att arbeta mot strömmen och komma i land.) Efter Jenséns ytt
rande förstod jag att han ej hade någon aning om högvattnet. Nu passade jag även på 
att fråga, varför han ej sänt en man till färgan. Då skyllde han på att han räknat fel på 
dagarna, och det var på sätt och vis sant, för min(a) kamrater sade att han gått i jemn 
fylla hela tiden, så han nog kunnat tappa räkningen på dagarna. Hade jag blott var
skott tysken i sågen i stället för Jensén, hade jag sluppit den där simturen, för honom 
var det ordning med. Jag tror jag låg närmare en väcka hos patron, han ville ej jag 
skulle gå upp. Han pyssla om mig och smörjde salva på alla mina revor och i första 
rummet hans blå flaska. Den bar han ständigt med sig, och den skulle man tätt tätt 
tulla på. Under tiden jag låg, gjordes ett hus färdigt åt mig. Det fans flera sådana 
intill sågen, det behövdes bara litet reparation på dem. Jag tror jag steg litet i mina 
kamraters aktning efter den där bravaden. Förut var man yngsta man i laget, men nu 
blev det annorlunda. Bestå beviset var att jag fick skjöta en liten ramsåg, med Möller 
som hjelpare (dansken vilken jag sökte arbete hos i Campinas.) 

När jag frågade Jensen hur det skulle bli med min betalning nu, sedan min hustru 
kommit. Jag fick ju bilda eget hushåll nu, men det tyckte han intet behövdes någon 
större lön för det. Jag ilsknade till och sade att under sådana förhållande skulle jag ej 
bli gammal på platsen och det blev jag ej. Jag var där omkring två månader sedan 
min fru kommit dit. Jag har flera händelser att omtala från min vistelse på sågen, 
men det skrivna får vara nog. 

Skälet varför vi flyttade från Jensén, var att han ej kunde betala oss, annat än med 
order till närmaste handelsbod, och där fans ju ej vad man behövde. Det var inte 
endast jag som flyttade, utan även två danskar, den ena hade familj. Vi fick arbete 
hos en tysk fasendör i hans sågverk, men där stannade jag högst halvannan månad. 

Några km. därifrån låg en fasenda där en svensk var administrador. Ägaren var 
nordamerikanare men bosatt i Säo Paulo, och eftersom det var en svensk förvaltare, 
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trodde vi att det skulle bli väldigt bra där, men däri bedrog vi oss. Han var en f.d. 
slavuppsyningsman, rå och brutal, gick ständigt beväpnad, ty han var rädd om liv
hanken vilket ej var att undra på ty han var ofta hotad till livet av brasilianarne. För 
övrigt var han aldrig nyckter och hade fått i sin virriga skalle, att han skulle göra en 
riktig mönstergård av fasendan med endast svenska kolonister och arbetare. (Vi voro 
väl en femton stycken där, en del gifta och en del ungkarlar.) Men det kunde ju ej gå 
så på en gång. Det fodras nog en ganska stor skicklighet att fånga och köra halvvilda 
mulåsnor, hälst i spann på sex eller åtta stycken, vilket dagligen förekom under skör
den. Det var även annat arbete som det måste vara vant folk till, som ej svenskarne 
kunde klara. 

Som ett exempel på hans envishet och dumhet skall jag här omtala en händelse. 
Tidigt en morgon, när vi voro samlade vid gården, frågade han om någon av oss 
tjent vid artilleri. Vi viste ju ej vart han ville hän med den frågan. Då var det en 
gammal stenarbetare, som sade att han i sin ungdom tjent vid Svea artilleri. Mannen 
var gott och väl sextio år. "Då kann du väl köra spann?" kom nästa fråga. "Ja, nog 
kunde jag förr i verlden, men hur det går nu kan jag ej säga", svarade Anderson. 
"Det går nog bra, ska du få se, ta och spänn för och kör efter sockerrör, och du kan 
följa med och lasta", sade han åt mig. Nu var det så, att det var inte bara att spänna 
för vagnen. Först måste mulorna fångas, och på annat vis än med lasso gick det ej 
och det var ju ej att begära av en gammal styv och stel gubbe. Han försökte dock, 
med några kast, men utan resultat, och när därtill infödingarna skratta och gjorde 
skoj av honom, slängde han lasson och gick ut ur coralen. Förvaltaren var grön av 
ilska och sade åt mig att jag skulle gå in och fånga dem:"Ni som är så gammal 
brasilianare skulle själv visa vad ni duger till", svarade jag. På en gång var han på 
mig med ridpiskan, men det var tur för honom att han ej slog till, för åskan börja att 
mullra bland landsmännen, och då hade han fått sig ett ordentligt kok bondstryk och 
det är ju som känt, ej vidare hälsosamt. Hur det var, så lugna han sig och befallde ett 
par infödingar att fånga mulorna och spänna för. Under tiden höll han ett litet 
föredrag för oss (som antagligen skulle tjena som en ursäkt, för hans uppbrusning 
nyss). Talet handlade om den blivande mönstergården, och hur väl han ville oss. Det 
som nyss passerat skulle vi ej fasta oss vid, han hade ett sådant häftigt lynne m.m. 
m.m. Anderson och jag kommo överens om att försöka och köra. Han steg upp på 
den ena stångmulan som var sadlad och jag upp i vagnen. Första biten ner för 
backen och genom en grind gick det ju bra, men sedan kommo vi ut på en slätt, där 
mulorna sprungo av vägen och började att springa rundt, rundt. Ingenting hjälpte, A. 
proa och smacka på svenskt sätt, men det var alldeles förgjort, de bara fortsatte med 
sin sirkelgång. Förvaltaren satt ute på verandan och skrek och gestikulera. Vad han 
mente hörde vi ej. Folk i närheten skrattade och skrek och förde ett förfärligt väsen. 
Först tyckte jag att det var roligt och fick mig ett gott skratt, men A. han svor och 
slog som endast en gammal artillerist kan, och värre spelade mulorna sirkus. Till sist 
måste jag hoppa av och fick tag i betslet på en av förmulorna (det var tre par) och 
ledde dem en bit fram på vägen, varefter de ordentligt fortsatte till sockerfältet, där 
en gammal brasilianare visade oss var vi skulle rasta. Rören lågo i rader, hopbuntade 
tio i var bunt. 

Det var ett styvt arbete att lasta. Knipporna voro ganska tunga och till överkanten 
på sidstegen på vagnen var så högt att jag knappast nådde upp. Även måste man vara 
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försiktig, ty knipporna fick ej gå isär förrän de kommo i pressen, men så hant man ej 
köra mer än två lass om dagen. Efter några timmars styvt arbete hade vi vagnen full, 
och måste tänka på återfärden.. Det gick bra ända tills vi kommo till grinden, då vi 
körde ohjälpligt fast. A. gjorde nog sitt bästa att hålla mitt i grindöppningen, men det 
ville ej mulorna. Det såg faktiskt ut som de gjorde det med flit. När de passerat grin
den, sprungo det första paret av vägen och de andra följde efter. På det viset kom 
grindstolpen mellan hjulet och vagnshäcken. Ja, där stodo vi nu, kunde varken 
komma fram eller tillbaka. Vi försökte att backa vagnen. Hade det varit hästar hade 
det nog gått, men vi hade ej en aning om hur man skulle handskas med mulorna i ett 
fall som detta. A. hade även fatt benet i kläm när vi passera grinden. På en del 
ställen var det alldeles flått från knät och neråt. Därför var det ej att undra på att han 
bad förvaltarn hålla sig på avstånd om han var rädd om sin hälsa, när han kom 
ridande i sporrsträck och frågade om kusken satt och sov när han körde. Det stod 
även två vagnar bakom och väntade, vilka kommit från ett annat sockerfalt, och 
deras kuskar hade ofantligt roligt åt vårt missöde. 

A. var så illa tilltygad att vi måste bära hem honom. Förvaltaren höll sig klokt 
nog på avstånd från oss svenskar, när han hörde vilka fina utlåtande vi hade om 
honom. Vår sockerlast körde brasilianare hem. Efter den betan fick vi arbeta med 
sådant som vi voro vana med och det fans godt om arbete som vi klara bättre än 
infödingarna. A. måste hålla sig stilla en hel väcka, och sedan lemnade han fasendan 
med två månaders lön, vilket förvaltaren ej var med på, men han måste, ty A. skulle 
väl ha något för sveda och värk. 

En tid efter nämda åktur, höllo vi på och arbetade i bränneriet, med åtskilliga re
parationer, då ett par stora rustvagnar (lastade med möbler och en flock småfolk) 
körde upp till byggningen. När förvaltaren mötte dem blev han upplyst om att det 
var den nya administradoren som kom och att han skulle ge sig iväg ju förr desto 
hellre, vilket han också gjorde. Innan han reste, höll han en sammankomst med oss 
svenskar, vilket resulterade i att alla följde med honom, utom jag. Han hade nog en 
aning om hur det skulle gå för honom, så han hade försäkrat sig en plats som 
administrador på en annan fasenda, och dit följde honom alla de andra. De fingo ut 
sitt tillgodohavande av den nya förvaltaren. Han var nordamerikan och hade stor 
familj, en allvarlig och ordentlig man och ej en sådan délirant som den förra. 

Under honom arbetade jag i fem månader, fick åtti milreis månatligen och fritt. 
Min fru hade femtio i månaden, hon var anstäld i köket. Första tiden stod jag vid 
sockerpressen, en väldig jempress med sex valsar. Det var ett tungt arbete, den fick 
aldrig gå tom, så det fans ej något som hette fem minuter där. Två sådana pressar 
voro i gång i två månaders tid. 

Två dagar i veckan kokades råsocker och resten av veckan brändes cachasa 
(sockerbränvin). När pressningen var slut hade jag arbete i sågen och ibland i smed
jan. Hade jag varit kvar där ett år (som förvaltaren ville) hade vi haft respengar hem 
och mera till, men när febern upphörde i Campinas, reste vi dit, och jag fick arbete 
på en stor jernvägsverkstad. Det var ett engelskt kompani. Där arbetade jag omkring 
ett års tid. Jag trivdes godt där, och hade ej mer någon lust till hemresa. De första 
månaderna hade jag sex milreis om dagen, sedan fick jag påökt till åtta. Under kaffe
sesången då det var brått med att frakta kaffe till Santos och Rio hade vi övertid. Då 
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var det alltid några dagar i veckan som daglönen gick upp till tolv milreis och det 
kunde man ju ej klaga på. 

Febern var som sagt över. Det inträffade ett och annat fall, men som epedemi 
hade den upphört. Det var många av mina bekanta som dött under febertiden. I stäl
let för febern bröt nu revolutionen ut. I Campinas hade vi ej någon vidare känning av 
den, utom att en massa värvare antastade en var man kom. De till och med togo folk 
med våld. 

Alla yngre arbetare på verkstaden, måste ha passersedel från engelska konsuln, 
för att gå fri från värvare. Jag hade skrivit till legationen i Rio angående hemresan, 
och fick till svar, att vänta ännu en tid, ty febern gick fortfarande i Rio och Santos. 
Samtidigt passade jag på och fråga om revolutionen skulle vara ett hinder för oss att 
resa, men det trodde han ej. Efter som Ministern viste att jag skulle resa, fick jag i 
uppdrag att såsom hjälpare och beskyddare under resan, taga två systrar med mig, 
vilkas föräldrar dött i landet. De bodde ej långt från Campinas hos en svensk 
fasendör som hette Magnuson. Ministern hade sänt mig brev från deras slägtingar 
och även intyg från pastorn i församlingen i Småland, där de voro födda. Jag och en 
kamrat till, som även skulle resa, togo oss en tripp dit ut. Vi träffade den gamla 
Magnusson, en riktig kärngubbe, smålänning till födseln, i tal och åthävor och han 
mente att tösera inte skulle resa till Småland. Här hade det bättre, för övrigt var den 
älsta gift med en tysk kolonist på hans fasenda och den yngre skulle hans pojke ha, 
så de så. 

Ja gubben hade rätt, flickorna varken ville eller kunde följa med. Jag hade dem att 
skriva ett intyg till Ministern, att de ej ville resa hem vilket bevittnades av den älstas 
man och gamla Magnusson, och efter åtskilliga kaffekaskar (vilken gubben ovilkor-
ligen skulle ha efter det kom landsmän och helsa på), drog jag nöjd och belåten mina 
farde. Jag slapp ju åtskilligt besvär på det viset. 

Äntligen kom brev från legation att det ej var något hinder att resa. Vi voro 
inalles tjugo personer barn inberäknat, som skulle resa. Vi skulle vara i Santos en 
viss dato, för att ej missa båten, men vi fick i stället vänta där åtta dagar, och det var 
allt annat än trävligt, ty febern gick ju där ännu. Det tog ju även hårt på kassan, 
vilket vi ej beräknat. Båten låg ej på redden, utan vid en ö några km. till havs. Vi 
fördes dit av en mindre båt och måste vid framkomsten undergå läkarbesiktning, 
men det var allt väl, inga av oss voro sjuka. Utom oss var det en del tyskar och 
portogiser som passagerare. Vid ankomsten till Rio kom det några offizerare 
ombord, och alla passagerare måste undergå visitation. Antagligen var det någon 
flyckting som söktes. Det var oroligt i staden, demonstrationer var man kom, och 
överallt fullt av militär. 

Jag var uppe på legationen. Ministern var norrman och hette Bolstad. Han var 
nöjd med det jag uträttat angående systrarnas hemresa, och särskilt fråga han mig 
om mordet på Sjöholm och om jag trodde att J. var den skyldiga och om de andra 
landsmännens på platsen omdöme. Jag svarade att vi trodde att J. var den skyldiga. 
Sedan fick jag berätta för honom detsamma som jag här besk(r)ivit. Då talte han om 
för mig att J. var fri, på vilkor att han skulle gå in i armén. Sedan fick jag uppge 
mina medpassagerares namn och yrke, och blev önskad lycka på resan. Så var det 
ärendet uträttat. 
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Utanför Rio passerade vi en hel flottilj olika nationers krigsskepp, men kunde ej 
finna något svenskt. Vi hade en ganska stormig resa, fick ligga vid Tenneriffa i fyra 
dagar för storm, men fick ej gå i land. I Kuxhafen låg vi i sex timmar i karantän, 
innan vi fick gå in till Hamburg. På tåget mellan Hamburg och Lybeck blevo vi alla 
instuvade i en kupe, fick ej blanda oss med de andra resande. Först när vi kommo 
ombord på Gautiod kände vi oss fria. I Stockholm var det ej alls fråga om karantän, 
fast vi kom från smittosam ort. 

Ja så var vi hemma igen, efter två och ett halft års bortovaro, och det brasilianska 
äventyret ett minne blott. Det första jag fick se i tidningen var amiral Mellos bom
bardemang på Rio, så vi kommo i tid undan. 

Det vore nog mer att skriva, men jag har nedskrivit endast det jag bäst kommer 
ihåg. 

Anton Stiberg 

(Versionen är återgiven helt enligt manuskriptet med dess varierande stavning, så 
när på en och annan felande bokstav som jag tillagt inom parentes, för förståelsen 
och sammanhangets skull. Min anm.) 
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BILAGA I DEL 2 

Språklig kommentar till Anton Stibergs minnesanteckningar 

Textmönster: 
Texten är uppdelad i två avsnitt. Det första omfattar drygt 8 sidor, behandlar själva 
resan till Brasilien 1891, det första mötet med den nya kontinenten och avslutas med 
en metatext, riktad till pastorn, där författaren efterlyser återkoppling på det redan 
skrivna. Det andra avsnittet är mer omfattande (ca 24 s.) och innehåller detaljerade 
skildringar av livet på de olika arbetsplatserna, kamraternas öden etc. och avslutas 
med hemresan till Sverige 1893. 

I textlingvistiskt avseende är texten kommunikativ och intentioneil (mottagaren är 
pastorn i första hand, i syfte att den kanske ska publiceras för en vidare läsekrets), 
vidare verbal (den förmedlar ett varierande budskap, ibland mycket precist) och 
tematiskt koherent, dvs. sammanhängande, men den kan tyckas okonventionell avse
ende den varierande ortografin eller verbböjningen. Den innehåller också ett stort 
mått kreativitet och träffsäkerhet i ordvalet, speciellt i personkaraktäristiken (jfr 
Hellspong & Ledin 1997:30ff.). 

Textmönstret är kronologiskt, dvs. disponerat i tidsföljd men med många utvik
ningar av allehanda slag. Här skall vi se om berättarstrukturen följer det mönster 
som brukar utmärka muntliga narrativer (Labov 1972a; Liljestrand 1993:142ff.). 
Någon egentlig ingress eller initial sammanfattning (abstract) finns inte, utan läsaren 
förs "in medias res". Bakgrundsinformationen (orientation) sker något stapplande 
med skribentens svårigheter att minnas ("glömt att nämna/omtala"), men sedan far 
vi svar på frågorna vem, när, var och hur om än något omstuvat. Därefter följer 
själva handlingen (complication action), först med en sammanhängande beskrivning 
av sjöresan som bildar kontrast mot de efterföljande händelserna på land. Speciella 
underteman utgör berättelserna om sjösjuka och hur den kurerades, om landstig
ningar, t. ex. kollisionen med bogserbåten på väg in till Lissabon samt om mathåll
ning, folkliv, tidsfördriv, olyckshändelser och dödsfall ombord. Minnena kring det 
första mötet med den nya kontinenten och Rio nämns endast kortfattat, medan den 
efterföljande färden på kustbåten Rio-Santos med alla besvärligheter, särskilt angå
ende mathållning, hygien och bekymmer för bagaget ges större utrymme. 

Den fortsatta handlingen utgörs av episoder kring olika teman: järnvägsresan till 
bestämmelseorten och den fortsatta färden med oxekipage till kaffeplantagen. Speci
ella kommentarer, evaluering (evaluation) ges om landsmän och andra nordbor. Då 
och då förekommer direkt anföring i ordväxlingssituationer under sken av autentici
tet. Dessa s.k. berättelserutiner är typiska för muntlig berättartradition, också i andra 
amerikasvenska sammanhang (jfr Hasselmo 1974; Flodell 1986). 

Boendemiljö, rekvisita och plantagearbetet utgör speciella underteman, interfolie
rade med komiska händelser såsom papegoj skytten och ettermyrorna eller dansken 
som fick mogna papayas med bin och getingar rakt i ansiktet. Den "utmärkta" kon 
och detaljerade mjölkningsproceduren görs till ett särskilt undertema. De positiva 
episoderna relateras medvetet först, de sorgliga sedan. Peripetin (vändpunkten) 
kommer med alla dödsfallen och sjukdomarna och deras botande, en orsak att flytta 
närmare kusten för att på sikt tjäna ihop till hemresebiljett. Den fortsatta handlingen 
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eller ramberättelsen har formen av ett mödosamt återtåg med komplikationer, inter
folierat med underteman som mordet på den gamle skomakaren och försäljningen av 
tillhörigheterna. Beskrivningen av livet på kaffeplantagen och slavfösarmanéren 
bildar vidare ett längre undertema, liksom turerna kring dopet av Stibergs dotter. 

Ett särskilt tema utgörs av "febertiden", dvs. gula febern, dess härjningar och ef
terdyningar, bl.a. i staden Campinas (där det bott många svenskar, jfr Friborg 1988), 
ett annat av arbetet på sågverket 45 km därifrån, där Stiberg firade julen 1891, me
dan frun försörjde sig som amma i staden. Episoden om hur de tillsammans tog sig 
tillbaka till sågverksorten efter barnets död och Stibergs vådliga simtur görs till en 
omfattande delberättelse. Ytterligare en station på vägen blev arbetet i fem månader 
på en sockerrörsplantage som beskrivs ingående. Det sista året, då Stiberg arbetade 
på en järnvägsverkstad i Campinas, där han både tjänade och trivdes bra, nämns 
kortfattat som en evaluering, då hemresan inte lockade på samma sätt som tidigare. 
Nu bestod komplikationen för återresan i stället av revolutionen, värvare och orolig
heter. Själva resultatet (result/resolution) utgörs av de direkta förberedelserna för 
själva resan som sedan blir ett coda i elfte timmen före revolutionsutbrottet. Som en 
koppling till nuet (= skrivögonblicket) fungerar kommentaren/evalueringen att det 
nedskrivna representerar det han bäst kommit ihåg. 

Här ser vi att de olika dragen i en narrativ struktur finns väl representerade och att 
de är skickligt hopfogade till ett sammanhängande kedja med hjälp av evalueringar, 
referenser och konnektiver av olika slag. Ett påfallande drag i framställningen är 
rytmen. Dramatiska händelser varieras med ingående beskrivningar, t.ex. av boen
demiljöerna och bruket av metaforer bidrar till de målande och livfulla 
skildringarna. Vidare råder träffsäkerhet för personkarakteristiken, exv. av den 
italienska storfamiljen i grannskapet eller av de överförfriskade, "deliranta" 
personerna. 

Ortografi: 
Stavningssättet är högst varierande. Stiberg hade förmodligen några år i vanlig folk
skola bakom sig, där han lärt sig den norm som var rådande före stavningsreformen 
1906. Han fann, enligt uppgift, ett stort nöje i att läsa och hade under den senare 
delen av sin levnad tillgång till såväl föreningen Sveas bibliotek som senare det 
svenska församlingsbiblioteket i Obera, vilket alltså inte utesluter påverkan av ett 
modernare skrivsätt. Jämför t.ex. Erikssons (E) äfven med Stibergs (S) även, af (E) 
med av (S); båda har dock formen hvila. 

-ljudet återges omväxlande med e/ä: herber gena/härbergerades, lemna/lämna 
(jfr öfver lämna hos E), mentes det/ mänte, pengar/p ängar, sett/sätt (av se), 
veckan/väckan, f.ö. med e enligt äldre skrivsätt: bestå, deck, egde, elendet, hemta, 
hjelpare, hjelpas, jemföra, jemt jobb, jemn linje, jern, jerngaller, jernkrampor, jern-
pik, j empress, jernv ägs stationen (jfr E järnbana), menniska, persen, tjena/tjent, all 
verldens väg eller med ä tvärtemot nuvarande stavningssätt: flästa, fäster (jfr E fäs
ter), fästligheter, hälst, hätta (E hettan), mäst, mästadels, rälingen, trävligt, väta, 
ägga upp, ändast, änkel. Belägg för s.k. stockholms-e (sammanfall av e/ä) far vi i 
uttrycket en bred breda. 

Likaså förekommer växling när det gäller å-ljudet: anårdningen, brott men bråt
tom, betång, låvade, soll. För adjektiv- eller adverbformerna finns både godt och 
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gott belagda, liksom användt, rundt, vändt. Dubbelteckning av konsonant är en 
ständig stavningsstötesten: fans och mins, anstäld, Begravningsfälltet, bekymmra, 
biljett/billjett, bränvin, destilationsaparat,, docktorn, fr akta/fräckt a, knapt, lyckta, 
nyckter, recomenderade, ricktigt, räffsor, släpt, viste, ännda. Grafement <c> är 
uttalsenligt ersatt med <s>: sirkus, sirkelgång, sigaretter, febermedisin och sje-lju-
det uppvisar viss variation, t.ex. schussade, skjöta, marchen/marschen liksom j-
ljudet: gjöra men gör, färgan. 

Lexikon: 
Ordvalet är synnerligen varierat, än talspråkligt, än skriftspråkspåverkat. Därom 
vittnar äldre, metaforiska uttryck som ropa på Ulrick 'må illa' och vänta på kaffe
petter eller mer slangspråkliga ban dra så långt vägen räckte, dra en spader, drucko 
som borstbindare, gulingen 'gula febern', en riktig holk (om båt), kila ned för 
strömmen, kinesa, knoga, kova (två belägg), planeten 'ansiktet', rigga, skapligt, 
spat, surven. Ordet hippa är av senare datum, belagt från 1901 (NEO). Vidare har 
ordet kotteri här kvar sin neutrala ursprungsbetydelse av 'sällskap' eller 'grupp män
niskor' utan den negativa konnotation av klickbildning som det fått i modern 
svenska. Likaså förekommer tillbud i den idag mindre vanliga betydelsen 'erbju
dande' (jfr danska) i motsats till det vanligare 'olyckshändelse' (NusvO). 

För nutida öron tillhör t.ex. dragen 'påverkad', förlorade sans och samling, gingo 
som smör i solsken, handklaver, klädd i pengar, var det brådska å färde, vara på 
rätt stråt och varsnade ett äldre språkbruk. Av de frekventa negationerna dominerar 
skriftspråksformen ej (255 belägg) mot det talspråkliga inte (14 belägg; jfr Ståhle 
1970:52f; Engdahl 1962). Av formen intet, såväl i adverbiell som pronominell funk
tion, finns 9 belägg (jfr Thelander 1985). Intet används fortfarande "boksvenskt" i 
Övre Norrland och har gjorts till stilmedel hos författare som Sara Lidman och 
Torgny Lindgren. Samma iakttagelser gäller frekventa adverb. Här dominerar det 
skriftspråkliga även (43 belägg) över också (6 belägg) och för bara/endast/blott är 
frekvensförhållandet 37/16/5. Dessa förekomster reflekterar en skriftspråklig 1800-
talsnorm snarare än 1900-talets, då talspråksformerna så småningom kommit att 
accepteras i skrift (jfr Engdahl 1962:98; Johannisson 1973:191f.). Likaså överväger 
de skriftspråkliga s.k. ^-formerna i t.ex. litet (9 belägg) mot lite (2), mycket (4) mot 
my eke (0). 

Typiskt för talspråk är dubblering av subjekt, men här finns endast en förekomst 
... men A. han svor och slog som endast en gammal artillerist kan (se ovan Bil. I s. 
279). 

I ordvalet (t.ex. slanguttrycken ovan) men speciellt i böjningsformerna avslöjas 
Stibergs stockholmska ursprung. Betingat av innehållet är förekomsten av det dia
lektala tösera (det handlar som smålänningar) och det sydsvenska eller danska grina 
'le', 'skratta' i ett godt grin och da. sluk, eg. 'eftersläckning', här slurk. Vidare kan 
spisa vara sydsvenskt eller dansk påverkan men kan också tolkas som en arkaism. 

Oväntat förekommer den sydsvenska formen fjor. Kvinnorna benämns omväx
lande kvinsen, kvinset, fruntimmerna eller gummorna, barnen småfolken, småttingar, 
småpojkarne/småpojkarna och pojke/flicka/tös. 
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Morfologi: 
Känsla för äldre, naturligt genus avslöjas i beläggen (båten) Campinas (hon), gula 
febern (han), floden (han), holk (han), kanoten (han), kistan (hon), krokodil (han), 
stock (han), men däremot tungan (han), s.k. stockholms-genus. Plantage har som 
regel genus utrum liksom hos Eriksson (1896:21), men även neutrum förekommer. 
Det personliga pronomenet de som subjekt förekommer i växling med talspråkligt 
dom samt med några enstaka exempel på di, vanligt i sydsvenska men som tidigare 
också funits i växling med dom hos stockholmare födda på 1860-talet (se Ståhle 
1981:89; Flodell 1986:71). 

I best.f.sing. av vissa substantiv förekommer ofta talspråkligt ändelse- och vokal
bortfall av mellansvenskt ursprung (jfr Nordberg 1985:20): exv. den där pantomim, 
timmerman, station, rättarn, förvaltarn. 

Pluralformerna är som regel skriftspråkliga, med något undantag, t.ex. sågklinger. 
Pluralformen för neger är för det mesta negrer, men även negrar förekommer. For
men polackar avser inte bara polacker i nutida mening utan också gränsminoriteter 
som t.ex. galizier, rutener eller ukrainare som tillhört det historiskt större Polen (se 
Prins Wilhelm 1948:195). Förhållande och utlåtande är exempel på neutrer som i 
pluralis slutar på -e i st. f. nutida -en (se Kågerman 1985). 

Av äldre plural best.f. -ne finns åtskilliga belägg, ibland i växling: ax-
larne/axlarna, brasilianarne, brödbitarne, buskarne, dagarne, emigrantbåtarne, 
gubbarne/gubbarna, hundarne, italienarne, kvällarne, mandlarne, oxarne/oxarna, 
roddarne, ryssarne, småpojkarne, svenskarne, väggarne, ändarne. 

Dessutom förekommer rester av äldre plural verbböjning: lågo, röcko. Formerna 
havit och haft förekommer omväxlande, liksom frekventa talspråkliga bortfall av 
prêt. -de\ svartingarna bara lågo och grina åt oss när vi arbetade. Preteritumfor-
merna hant och röck är typiskt stockholmska (se Ståhle 1981:27) och betalte, mente, 
svarte (i växling med svarade), talte om (i växling med talade om) tillhör äldre 
verbböjningsmönster. En äldre supinumform, likaså typisk för stockholmskt och 
mellansvenskt talspråk, finner vi i hängit. Sammanfall av perfekt particip och supi-
num (som även förekommer hos Bellman) noteras i exemplen händer o. ansikte var 
uppätit av rovdjur och vi hade ju ej något kontrakt skrivit. Likaså far vi prov på 
dubbelt supinum, typiskt för talspråk: velat gått iland, fått suttit inne, fått lämnat in 
dem, fått slagits med svinen. 

Syntax: 
Huvudintrycket av meningsbyggnaden är att den är parataktisk, med huvudsatser 
sammanfogade med eller utan konjunktioner (s.k. satsradning), men det finns många 
exempel på hypotaktiska meningskonstruktioner med bisatser, inledda med men, ty 
eller eftersom. (Ett hastigt överslag av 3,5 sidor i början gav 68 meningar med enkla 
och 31 samordnade huvudsatser mot 82 meningar med huvudsats och bisatser.) Me
ningslängden varierar med omväxlande långa och korta meningar som gör framställ
ningen rytmisk och läsarvänlig. 

Avseende bisatserna ligger det i sakens natur att stilen blir narrativ med många 
temporala konjunktioner/subjunktioner som när och då, eftersom händelserna avlö
ser varandra kronologiskt. Detta utesluter dock inte utredningar av kausal och 
förklarande natur. Av bisatsinledarna dominerar men (212 belägg) och så (96), vilka 
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bidrar till det talspråkliga intrycket. De relativa bisatserna inleds oftast med som 
(168 belägg) mot de mer skriftspråkliga vilken/vilket/vilka (41 belägg) och det 
relativa adverbet där (43 belägg). Stilmarkörerna ty/för är tämligen jämbördiga (20 
resp. 26 belägg), medan det för om/ifall råder övervikt för den förra (31 belägg mot 
2). 
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BILAGA II 

Terminsbetyg från 1898, utfärdat av Henrik Olsson. 

r ; v  

r^Å^z.~c>'C -tfr- is/2-

O^ÀXC^I^ix 
/ •{ 

O^C-

'fkéSà&~Mk. 

ili 

î ///f ~ 

r~ 
£?-/&cé 

û 

Wlm^lÊê ÉifoE 
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BILAGA III 

Guarany-svenskar 1901. 

tun, t 

CZLl4^^Lw-L^. 

^ .-. _ \ jL atLJ\^.% fiwdteC 5tì 

rfa ̂ /7'p2fj>Å 

OjU^£ ;:y:^ "nyxVl* ' 

;. :$| .v 

«dS5LdLA^-

:';'feA•/. (Pik/^l%ÓL, 
• (O^P^h WÅfTJJLdlu« MJ fiJQ^^cx^C ' , 
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• 

(\iaJLAA*A<\ SL ; • m fi^L«VwU\, -V ft*'"' : U y  

fUjJLtiAt&XA* 

iU^é^-^xAi^£jie AÊ£ 
fpA aAIXZ* hJ 

mLJ^À •A; OissLh.. v>CL^ 

f f /mryn , i  "  r^- ŷ if /1-* ^ y/ ? / 
a***~>J*L£.'atA* < *tM f̂f*-~ t—A : — 

' > * ' ••; ;<f. j < 4- • V" '• •'••' ... 
—~ • Ĵ u///̂ ùr 1 —: — 

rrr^ L^i>CA/UuCC', 
* V**v •:>%. • • '• •;• , .. / •* ;V^"i^ \ . • ' 

•^rr-

V », • *•*, 

•\ ..,,Y --V * 

V, 

•t^"; • /-.• • • "• ' > T.-s K 
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BILAGA IV 

Enkät: Svenskhetens nya gränser, Misiones 1999 
(Encuesta: La etnicidad sueca y sus limites) 

A. Personupplysningar (informaciones personales) 

1. a) Namn (nombre y apellido) 

1. b) Födelsedatum (fecha de nacimiento) 1. c) Födelseort (lugar de nacimiento) 

1. d) Kön (sexo) 1. e) Yrke (profesión)  

1. f) Civilstånd (estado civil) Gift (casado) När (cuando)? 
Ogift (soltero) 
Ensamstående (solitario)  
Sambo (vivo junto)  

1. g) Bostadsadress (domicilio)  

1. h) Tidigare bostadsorter (domiciles anteriores)  

2. a) Faderns namn (nombre y apellido del padre)  

2. b) Moderns namn (nombre y apellido de la madre)  

2. c) Antal syskon (total de hermanos) Äldre (mayor) Yngre (menor) 

2. d) Kyrkotillhörighet (confesión)  

3. a) Make/makas namn (nombre y apellido del esposo/esposa) 

3. b) Antal barn (cantidad de hijos) 
Födda när (nacidos cuando)? 

3. c) Övriga medlemmar I hushållet (demäs miembros de su högar) 

B. Härstamning och identitet (Origen y identidad) 

4. a) Vilken är din identitet (su identidad)? 
Argentina Misionera Oberena Argentina pero 
descendiente de Sueco Mi descendencia sueca no importa mås Otra 

4. b) Brukar du betona din svenska härkomst (Suele Ud. Subrayar su descendencia sueca)? 
Ja (Si) Nej (No) Varför (porque)? 
När (cuando)? Hur (corno?  

4. c) Visade dina föräldrar/anna person att de var av svensk härkomst under din uppväxttid 
(Mostraron sus padres su origen sueco durante su juventud)? 
Far (padre): Ja (Si) Nej (No) Mor (madre): Ja (Si) Nej (No) 
Annan person (otro): Ja (Si) Nej (No) 
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Hur (corno)?  

4. d) Vad innebär det för dig att vara svenskättling (Que significa ser descendiente sueco para 
Ud)? 

C. Språk (Lenguas) 

5. Talade dina föräldrar svenska/annat nordiskt språk (Hablaban sus padres sueco/otro idioma 
nordica? 

5. a) Med varandra (Entre ellos)? Vilket (cual)? Ja (Si) Nej (No) 

5. b) Med dina syskon (con sus hermanos)? Far (padre): 
Mor (madre): 

Ja (Si) 
Ja (Si) 

Nej (No) 
Nej (No) 

5. c) Med dig (con Ud.)? Far (padre): 
Mor (madre): 

Ja (Si) 
Ja (Si) 

Nej (No) 
Nej (No) 

5. d) Med anna person i hushållet 
(con otra persona en su högar)? 

Far (padre): 
Mor (madre): 

Ja (Si) 
Ja (Si) 

Nej (No) 
Nej (No) 

6. a) Förstår (F) och talar (T) du själv svenska (Entiende [F] y habla [T] Ud. Sueco)? 
1. Ja, utan svårighet 2. Ja, med någon svårighet 3. Några ord, vilka? 4. Inte alls 

(Si, sin difìcultad) (Si, con alguna dificultad) (Pocas palabras, cuales) No 

6. b) Vid jakande svar, varför har du behållit svenskan (En el caso que si, porqué)? 

6. c) Markera med motsvarande siffror din makes/makas språkförmåga: F T .... 
(Marcar con cifras correspondientes la capacidad de su esposo/esposa) 

6. d) Markera med motsvarande siffror era barns språkförmåga: 
(Marcar con cifras correspondientes la capacidad de su hijos) 

Barn (hijo) nr 1 2 3 4 5 6 7 

7. a) Har du tidigare i ditt liv förstått (F)/talat (T) svenska? Ja (Si) Nej (No) 
(Ud. Ha anteriormente podido entender (F) o hablar (T) sueco? 

7. b) Om du svarat JA för talat svenska, med vem/vilka? 
(En el caso que sip or hablar sueco, con quien/quienes) 

7. c) Anser du att du kommit ifrån svenskan (opina Ud. Que se ha alejado del sueco)? 
1. Ja, helt (Si, totalmente) 2. Ja, delvis (Si, parcialmente) 3. Nej (No) 

7. d) Om du helt kommit ifrån svenskan, när och varför skedde det? 
(Si Ud. Se ha alejado del sueco, cuando y porqué lo occurrió?) 

När (cuando)? Varför (cuando)? 
Om delvis, varför (si parcialmente, porqué)? 
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8. Har du svensktalande (tiene Ud. Sueco-hablantes)? 
a) i familjen (en su familia) b) inom släkten (entre parientes) 
c) i grannskapet (en su vecinidad) d) i vänkretsen (circulo de amistad) 
e) på arbetsplatsen (lugar de trabajo) f) i annat sammanhang (otro) 

9. a) Talar du svenska med någon du nämnt under 8 a-f? 
(Habla Ud. Sueco con algunas personas nombradas bajo 8 a-f) 

9. b) Om svaret är iakande, hur ofta (En el caso que si, con que frequencia)? 
I. Dagligen (diariam) 2. En gg/vecka (una veza/semana) 
3. En gg/mån. (una veza por mes) 4. Sällan (rara vez) 

9. c) Om du är svensktalande, vem har varit ditt språkliga ideal (Si sueco-hablante, quien ha 
sido su ideal para la forma de hablar)? 

10. Vilket av följande påståenden stämmer in på dig (qué version es la correcta para Ud.)? 
a) Enspråkigt spansktalande (Soy monolingue en castellano) = Språkprofil (perfil 

linguistico) B 
b) Jag har kommit ifrån svenskan men vill gärna ta upp den på nytt (Alejado del idioma sueco 

pero quiero revitalisar mi conocimiento) = Språkprofil B(a) 
c) Jag har kommit ifrån svenskan men kan fortfarande bruka den vid behov, även om spanska 

går lättare (Alejado del idioma sueco pero puedo usarlo, cuando necesario, aunque 
castellano resulta mås facil) = Språkprofil aB 

d) Svenska och spanska går lika bra (Soy bilingue sueco-castellano) = Språkprofil AB 

D. Svenskättlingar som grupp/etnicitet (Descendientes de suecos corno grupo/etnicidad) 

I I .  a )  V i l k a  a v  f ö l j a n d e  p å s t å e n d e n  s t ä m m e r  i n  p å  d i g  ( q u a i  v e r s i o n  s e r i a  l a  c o r r e c t a  p a r a  
Ud)? 
1. Jag känner mig hemma med andra av svensk härkomst (Me siento còmodo con otros 

descendientes de suecos). 
2. Jag känner samhörighet med andra av svensk härkomst (Siento afìnidad con otros 

descendientes de suecos). 
3. Jag känner lojalitet med andra av svensk härkomst (Siento lealdad/solidaridad con otros 

descendientes de suecos). 
4. Svensk eller annan härkomst spelar ingen roll (Descendencia sueca o otra no importa). 

11. b) Om ja för 1-3, hur manifesterar du det?/Om 4, varför inte? 
(En el caso que si [1-3], corno se manifesta?/En el caso que no [4], porqué no?) 

12. a) Har du några fördelar av att vara svenskättling Ja (Si) Nej (No) 
(Tiene Ud. Algunas ventajas de ser descendiente de suecos?) 

12. b) Om ja, vilka (En el caso que si, cuales serian)? 

12. c) Vilka är ev. nackdelar (Cuales serian las desventajas presumtivas)? 

13. a) Innebär att vara av svensk härkomst en konflikt med att vara god argentinsk 
medborgare (Significa ser descendiente de suecos un conflicto con el hecho de ser un buen 
cuidadano argentino)? 
Ja (Si) Nej (No) Vet ej (No sé) 
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13. b) Om ja, varför (En el caso que si, porqué)?  

13. c) Hur skiljer sig svenskarna förr och svenskättlingarna idag? (Hay diferencias entre los 
suecos de antes y los descendientes de hoy? Como?)  

13. d) Vad menas idag med att vara "muy sueco/sueca"? Exempel? 

14. a) Betraktar argentinarna/landets folk/andra grupper svenskättlingarna som grupp 
(Consideran los argentinos/criollos/otras agrupaciones los descendientes de suecos corno un 
grupo)? 
Ja (Si) Nej (No) Vet ej (No sé) 

14. b) Vad kännetecknar svenskättlingar som grupp (Que calidades tienen los descendientes 
de suecos corno grupo)? 

14. c) Finns det svenskättlingar som inte räknas till gruppen? Varför? (Hay descendientes de 
suecos que no pertenecen al grupo? Porqué?) 
Ja (Si) Nej (No) 

14. d) Vilka är de största skillnaderna gentemot argentinarna/landets folk/paraguajare/ 
brasilianare/polacker och övriga slaver/tyskar/italienare/andra? Spelas in (Se graba) 

15. Vad vet du om din svenska familjehistoria/dina svenska förfader (Que Sabe Ud. De su 
genealogia sueca/sus antepasados suecos)? Spelas in (Se graba) 

Tack för din medverkan! Gracias por su collaboración! 

Gunvor Flodell 99-08-24 
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BILAGA V 

ENKÄT - OCH INTERVJUFRÅGOR, OBERA MISIONES 1997 

A. Svenskättlingar som grupp (etnicitet) 

1. Vad innebär det för dig att vara svenskättling? 

2. Hur skiljer sig svenskättlingar från a) "landets folk" (argentinare/criollos 

b) paraguajare? c) brasilianare? 

d) tyskar? e) polacker f) ukrainare 

g) Finns det öknamn (smeknamn) på dem? Vilka? 

h) Med vilka känner man sig mest hemma? Varför? 

i) Vilka skulle man (som barn) akta sig för? Varför? 

j) Fick man som svenskättling gifta sig med vem man ville? 

B. Uppfostringsprinciper (spelas in) 

Upprepande fråga: Vad kommer du ihåg? Hur uttryckte din mor t.ex. när barnen 
trotsade förbud/ 

3a) Hur skulle en pojke/flicka vara? Skillnad? 

3b) Vilka egenskaper tyckte din mor var särskilt viktiga?.(ev. rangordning av t.ex. 
lydig, flitig, ärlig, sparsam, tacksam, ödmjuk/vara nöjd med) 

3 c) Hur reagerade hon inför alltför stor pratsamhet? 

3d) Vad tyckte hon bäst om? sämst om? 

4a) Hur uttryckte hon det? 

4b) Hade hon några uttryck som hon använde ofta/var typiska för henne? 

5. Vad kallade din mor? a) icke-arbetsamma? 

b) oärliga? c) lögnaktiga d) opålitliga personer? e)högfardiga? 

f) otacksamma? g) avundsjuka? h) oordentliga? i) ohövliga personer?.... 
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6a) Mot vilka var det viktigt att visa artighet?, 

6b) När skulle man tacka? /Hur? 

6c) Vad sa din mor om att vara lydig? 

6d) M att dela med sig/vara sparsam? 

6e) »»  att lägga sig i (andras affärer, barnuppfostran etc.)? 

6f) ?? att skrika/bråka/gråta?, 

6g) Vad sa din mor när man försökte skylla ifrån sig/inte tog ansvar för något? 

7a) Ansåg hon det viktigt att vara religiös/troende? Varför? Märkte man det? 

7b) Fanns det något man inte fick tala om? 

7c) Fick man vara nyfiken(på det som ej angick)? 

8 a) Hur formulerade hon beröm/klander? Jämförde hon med några andra? 

8b) Finns det några ordspråk som du lärt som barn och som du haft nytta av? 

8c) Vad av det din mor betonade har du själv fört i arv till dina barn? 

C. Personupplysningar 

9a) Namn: 9b) Kön: 

9c) Födelseår: 9d) Födelseort: 9e) Civilstånd 

9f) Religion: 9g) Tidigare bostadsort(er): 

10a) Antal barn? 10b) Vad heter de/ålder? 

D. Härstamning 

Ila) Brukar du tala om/låta andra märka att du är av svensk härkomst? 
Ja Nej 

1 lb) Om ja, hur /varför visar du det? 

l ic )  Om nej, varför inte? 

6h) något gick på tok/inte gick att påverka? 
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12a) Visade dina föräldrar att de var av svensk härkomst under din uppväxttid? 

Erfar? Ja Nej Er mor? Ja Nej 

12b) Far: Hur? Mor: Hur? 

Far: Varför? Mor: Varför? 

12c) Vad heter dina syskon? (Varför har de fatt just de namnen?) 

E. Språk 

13 a) Förstår du svenska? Ja Nej 
Med viss svårighet? Utan större svårighet? 

13b) Talar du svenska? Ja Nej 
Med viss svårighet? Utan större svårighet? 

13 c) När och hur lärde du dig tala svenska? 

13d) När lärde du dig landets språk? 

14a) Talade dina föräldrar svenska? 
Far: Ja Nej Mor: Ja Nej 

14b) Om ja, sinsemellan? Ja Nej 

14c) Med dina syskon? Ja Nej 

14d) Med dig? Ja Nej 

15a) Är det viktigt för dig att tala svenska? Ja Nej 

15b) Om ja, varför? 

16a) Kan du ange några sammanhang när du talar svenska? 

16b) Med vem/vilka talar du svenska? 

16c) Hur ofta talar du svenska? 

16d) Hur känns det att tala svenska? 
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BILAGA VI 

Undersökning 1997 i Obera, Misiones, Argentina 

Informanter (endast kvinnor): 

Signum Född Födelseort Generation Inspelningens 
längd 

Övrigt 

Arg97:6 AH 1904 P. Lucena, 
Brasilien 

2 45 min (moster t. 
Arg97:3) 

Arg97:10 IH 1905 P. Lucena, 
Brasilien 

2 40 min 

Arg97:8 HK 1919 P. Lucena, 
Brasilien 

2 45 min 

Arg97:5 MN 1919 P. Lucena, 
Brasilien 

3/2 25 min (mor till 
Arg97:4) 

Arg97:1 EZ 1924 Viaduto, 
Brasilien 

2 40 min 

Arg97:2 FB 1926 Yerbal Viejo*, 
Misiones 

2/3 30 min 

Arg97:7 AJ 1928 Yerbal Viejo*, 
Misiones 

2 40 min (mor till 
Arg97:9) 

Arg97:12 EP 1932 Ameghino, 
Misiones 

2 45 min 

Arg97:ll MB 1933 Guarani, 
Misiones 

3 60 min 

Arg97:3 AH 1936 Los Helechos, 
Misiones 

3 30 min 

Arg97:9 MF 1945 Obera, 
Misiones 

3 40 min (dotter t. 
Arg97:7) 

Arg97:4 NL 1946 Obera, 
Misiones 

4 20 min (dotter t. 
Arg97:5) 

Summa 12 inf. 7 h 40 min 

* Yerbal Viejo blev stad 1928 och fick namnet Obera (guarani 'ngt som lyser'). 

Dessutom språkprov på bevarad brasiliensvenska: 

Bra97:I WJ 1918 P. Alegre., 
Brasilien 

2 7 min man 

Bra97:II EK 1919 L. Uruguay, 
Brasilien 

2 2 min kvinna 
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BILAGA VII 

Enkäten är något redigerad på det sätt att rader för att skriva kommentarer tagits bort, samt att 
för frågor gällande flera personer lämnas bara en rad som exempel. 

ENKÄT OM DIALEKTFÖRHÅLLANDEN I SÖDRA VÄSTERBOTTEN 

Namn: 1. Kön : Man Kvinna 

2. Födelseår? 3.Födelseort (by)? 

4. a) Nuvarande bostadsort (by)? 

b) Tidigare bostadsorter? Antal år? 

c) Yrkesutbildning? Till vad? Antal år? 

Var? (studieort) 

d) Anledningar till ev. flyttningar? 

5. a) Civilstånd: ogift gift/sambo skild änka/änkling 

b) Varifrån kom(mer) din make/maka/sambo? 

c) Antal personer i hushållet just nu? 

6. På vilken/vilka orter har du gått i vilken slags skola och mellan vilka år? 
Ort År Skolform 

7. Föräldrarnas ursprung: Far: född i Uppvuxen i: 

Mor: född i Uppvuxen i 

8. Antal syskon? Namn Född när? Nuvarande bostadsort: 

nr 1 

9. Antal barn? Namn Född när? Nuvarande bostadsort: 

nr 1 

10. Hur ofta träffas ni inom familjen/släkten? Var? I samband med vad? 

11. Vilket är Du i första hand (markera med siffra)? 

X-bybo Västerbottning Norrlänning 
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12. Vilket är Ditt modersmål (markera med siffra)? 

(Ditt förstaspråk) X-dialekt bondska 
västerbottniska norrländska svenska 

13. a) Vilket språk talades i Ditt barndomshem? (Fars eller mors dialekt/ortens dialekt, 

fall vilken?/riksspråk? 

b) Vem har varit din språkliga förebild under uppväxttiden? 

Talade han/hon ? Dialekt Riksspråk Både dialekt och riksspråk 

14.Vilket språk talas i Ditt hem? 

Med make/maka/sambo? 

Med barnen? 

Med Dina syskon.? 

Med grannar och ortsbor? 

15. Händer det att Du växlar mellan dialekt och riksspråk? Ja Nej 

Om Ja - beroende på vem Du talar med? Ja Nej 

Varför? 

Om Ja - beroende på vad Du talar om? Ja Nej 

Varför? 

Om Ja - beroende på var (situationen) Du befinner Dig? Ja Nej 

Varför? 

Om Nej - varför inte? 

16. Om Du talar både dialekt och riksspråk med vem talar Du då dialekt?.Varför? 

Med vem talar Du riksspråk? Varför? 

17. Kan Du hålla isär dialekt och riksspråk? Ja Nej 

18. Händer det att man blandar dialekt och riksspråk till "någonting mittemellan"? 

Ja Nej Exempel: 

Varför? 
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19. Finns det situationer när Du inte kan tänka dig att använda dialekt? Ja / Nej 
I så fall vilka? 

Finns det motsvarande situationer när riksspråk är otänkbart? Ja / Nej 
I så fall vilka? 

20. Markera med D (= dialekt) eller R (= riksspråk) för de situationer när Du vet med Dig att 
Du antingen talar dialekt eller riksspråk? 

I bagarstugan.... I vävstugan.... I byastugan.... På "böna" 

I jaktlaget På symöte På bussen På banken På apoteket? 

Hos doktorn? På Försäkringskassan.... På kommunkontoret?.... 

Andra situationer? 

21. Finns det något samtalsämne som man bara kan tala om på dialekt? 

Finns det något samtalsämne som man bara kan tala om på riksspråk? 

22. Hur mycket dialekt respektive riksspråk använder Du under en "normaldag"? 
(Stryk under det som Du tycker passar in) 

Mest dialekt/ lite riksspråk Lika mycket dialekt som riksspråk 

Knappast någon dialekt/mest riksspråk 

Varför? 

23. Händer det att Du börjar säga något på dialekt och sedan går över till riksspråk? Ja / Nej 
Om Ja, vad kan det bero på? 

24. Är det en tillgång att kunna tala dialekt? Ja / Nej Varför? 

25. Har Du någon gång under ditt liv medvetet försökt ändra Ditt språk i riktning mot dialekt 
eller riksspråk? 

När? 

Varför? 

26 a) Vad tycker folk i Din närmiljö om dialekt? 

b) Hur ser man på dem som lagt bort den? 

c) Vad tycker "utbyssara" om dialekten i Din by? 
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27. a) Talas samma dialekt i Din by som på centralorten? Ja Nej 

Om ej, vad skiljer? 

b) Talar man annorlunda i någon grannby? Ja Nej Var? 

Varför? 

28. Har det skett någon förändring i bruket av dialekt under din livstid? Vilken/vilka? 

29. Kan du nämna några "nya" dialektord som hör till det moderna livet, t.ex. på moderna 
jordbruksredskap och - tillbehör, byggnadsmaterial och -sätt, teknikföremål som bilar och 
bildelar, parabolantenner, mobiltelefoner etc. eller sådant som hör till skogsvård och älgjakt, 
bak och slakt? 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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BILAGA IX 

Testordens historia och regionala spridning 
Vart och ett av dessa testord har givetvis sin egen historia. Att vissa av dem har liten 
spridning kan dels tolkas som att de tillhör ett lokalt ordförråd, dels, i de fall det rör 
sig om gamla dialektord, som att de är på väg att falla i glömska. Lånordet nr 1 asa-
dele(t), (av îm.hasard) har tydligen spridning i Västerbotten och södra Lappland 
men ej i Arnäs, vilket däremot nr 31 malink (av fra.malin,-igne) har. Dahlstedt (I 
1950:195f) nämner t.ex. Åsele, Dorotea, Lövånger, Norsjö samt Högsjö i Ånger
manland i betydelsen 'trött', 'illamående', 'opasslig' och Umeå men i betydelsen 
'haltande'och äldre. Det vore intressant att belägga när dessa franska inlån i dialek
ten ägde rum. Såsom lokalt begränsat (gångbart i Vitvattnets by?) far vi betrakta 
testord nr 29 och därnäst nr 17 ivalle(t), jfr ivärdig (A), sannolikt med sydligare 
ursprung, vilket också belägget hos informant nr 4 (modern bördig från Bjärten, 
Nordmalings sn) talar för. Testordet nr 20 jut 'ful' (jfr isl.Ijótr ) får vi betrakta som 
ett gammalt dialektord på väg ut ur språkbruket liksom nr 5 buffer med rötter i 
fäbodväsendet, jfr bu /bod, se Holm (1980:153). Testordet nr 6 bösa (jfr bössa) har 
grundbetydelsen 'skräpa' men tydligen också bibetydelse 'skälla och väsnas' eller 
som partikelverb bösa på 'gå an och göra ngt', enligt Hössjömålet. Det därmed 
sammanhängande testordet nr 7 bösasam (obs ej i Vitvattsmåle) betyder enligt 
samma källa 'bråkig' men har till 85% tolkats som hörande till 'skräpa', d.v.s. 'ostä
dad'. Likaså sammanhänger nr 12 fråbräj(d) (jfr fråbrägdog Hössjömålet) med 
lynnighet och kinkighet, precis som frå-bräjdu hos Rietz (Åm, S.o.N.Vb) men har i 
bjurholmstrakten den snäva betydelsen 'storbjuden', belagt endast hos fyra äldre 
informanter, varför det förmodligen är på väg att falla ur bruk. Samma sak gäller 
också för nr 35-36 räj(a) 'prata ivrigt' eller 'ränna/flänga omkring' (av reda ), där 
den förra betydelsen (nr 35) är på väg ut ur språkbruket (belagt hos fyra äldre infor
manter), medan nr 36 omfattas av alla informanterna. 

Testordet nr 41 spönn 'sparka' var välkänt och är också allmänt spritt i Väster
botten och norra Ångermanland, men finns inte noterat som verb i Nysätramålet, 
endast som substantiv i sammansättningen fotspönn 'omstoppat täcke/filt i fotändan 
(av säng)'. I Vitvattsmåle fanns också nr 42 spönn böll upptaget, men här var ac-
ceptabiliteten låg (fyra informanter). Låg acceptans hade också nr 13 frötjen 'mat-
frisk', 'glupsk' (jfr firöd 'snabb', speciellt i sammansättningar; jfr fröken H), ÖL 
anger betydelsen 'uthungrad', endast belagt hos fem informanter. Nr 18 jama 'här' 
(en bruten form av härna) som visar geografisk spridning i Västerbotten men före
kommer i annan form i norra Ångermanland är likså belagt hos fem informanter. 
Testordet nr 28, adjektivet ly 'ljum' hade jag valt med tanke på att lytt i jämförelse 
med nr 29 skall betecknar gradskillnad i värme, men nr 28 ly associerades enbart 
med 'ljummen mjölk' av fem informanter, medan nr 29 skall var totalt okänt och far 
betraktas som lokalt eller utdött. 

Nr 23 kank 'tupp' (jfr R kanke Åm, Jtl,Vb, enligt N i formen kängk ) är ett gam
malt dialektord som är känt endast bland fyra av de äldre informanterna i byanätver-
ket och hos en person på centralorten och är förmodligen på väg att falla i glömska. 
Nr 22 kangel 'vingla' (jfr R kangla/kånglä) uppvisar en större spridning bland in
formanterna men en reducerad geografisk sådan. Däremot torde nr 24 knaver på 'ar-
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beta utan resultat', av knavra (jfr R knavär 'gå långsamt', H d:o, A 'sakta göra ngt') 
existera i en inskränkt betydelse i Bjurholmsbygden. För dem som haft levande 
kontakt med jordbruk och mjölkkor var nr 21 järt(a) 'idissla' fortfarande levande 
(jfr R järt, A järta/järmta, Hössjö och Nysätra har naturligtvis cirkumflekterade 
former) men var okänt för de övriga. Nr 19 jevågen 'våghalsig' hör semantiskt 
samman med testord nr 1 asadele(t) 'riskabel', med den skillnaden att det förra är 
personbetecknande och det senare sakordsrelaterat. Nr 19 är endast belagt i Arnäs-
ordboken (Rietz har formen bevågen 'djärv') men spritt bland nio av de äldre infor-
manterna. 

Bland de mer frekventa testorden förtjänar vissa några ytterligare kommentarer. 
Verbet nr 15 hurr(a) 'glida ned' har tydligen en sydligare utbredning liksom för
modligen också nr 26 kök(a) 'ropa' (jfr Rietz kåuka avseende lockrop på kor liksom 
Arnäsordbokens köke eller Hössjömålets diftongerade köyk med den allmänna bety
delsen 'ropa', 'kalla på ngn' som också är den vanliga betydelsen i Bjurholmstrak-
ten). Det är anmärkningsvärt att det inte är belagt vare sig i Öre-Långselemålet, 
Nysätramålet eller i Burträskordboken. Här far vi också ett intressant exempel på 
Bjurholmsmålets avsaknande av diftong i jämförelse med Ume sockens diftongerade 
form. Sin upprinnelse torde verbet ha i fäbodväsendet. En sydligare utbredning har 
tydligen också nr 48 ve ett 'alltid' (jfr vid ett endast i A och ÖL) och formerna nr 33 
pömset liksom nr 47 töset (avpumsot resp. tasot, jfr H tasut 'slarvig och opraktisk'). 
Adjektiv- eller adverbändelsen -et i norra Ångermanland och Bjurholm motsvaras av 
-ut i södra och -ut eller -u i norra Västerbotten. Det kanske också bör påpekas att 
grundordet till nr 10 är forka, till nr 25 kvamna (kvammen), till nr 46 köjas, till nr 49 
ommantekring eller omrikring (av flera fp rättat till ömme (ri) kring ) och till den 
förmjukade formen nr 50 ynkas, som t.ex. i Nysätramålet har den cirkumflekterade 
och förmjukade formen ênntj. Testordet nr 38 sjördögen 'svag' var välbekant; är 
belagt i Fors' sammanställning Bjurholmsmålet i formen sja'rdô:get 'trött, olustig 
vid t ex lågtryck' (byarna Ström, Lillarmsjö) men är ej belagt i andra ordböcker. 
Dessutom varierar meningarna om betydelsen (se avsnitt 9.1.i: i intervju med ME). 
Grundordet är förmodligen skör 'mör', 'bräcklig' och doka 'slå' (jfr mörbultad) eller 
kanske rentav förstärkningadverbet döger 'mycket' (jfr Rietz). Ordet var dock väl
bekant för elva informanter, av vilka nr 10 och 11 föredrog dörschle (jfr Rietz dor sii 
av dursken 'nedstämd', 'overksam'). 
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BILAGA X 

Inspelningsprotokoll fört vid intervju med makarna (EJ) och (AJ) f. 1910, den 24/11 
1996 (em) vid köksbordet i hemmet i Öreström, Bjurholms kommun. 

Inspelningen omfattar c:a 30 minuter. Närvarande dessutom sonen (HBJ) f. 1948, 
som också agerar utfrågare (vidtalad på förhand). 

Intervjuare: Gunvor Flodeli (I) inte helt okänd för informanterna. 

Samtalssituation: Intervjun inleddes med frågor om släktförhållanden och visning av 
släktutredningar, varvid ett gammalt fotoalbum togs fram. Detta tjänstgjorde som 
elitationsinstrument och fotona kommenteras i fortsättningen. 

Uttalsbetteckningar: A = öppet, långt, främre /a/. Ö = slutet /ö/ framför /r/. L = tjockt 
/l/. Speciellt riksspråkliga markeringar inom citationstecken. /...?/ osäker tolkning. 

EJ: ... så ja ha tänkt n'B-I sku fa sätte sina... av n'Jon Ersn hä ä ju farfars fAr men 
han hörsju int finn ijemfe, se ja ä ju... 

HBJ: Men he brann väL öpp? 
EJ: Nähä, he ä senn, nu, "sedan", o då. Å her ha vi n'Jon Ersn. Han stå der, he är en 

där, menn han hadd ryggsäcken på se å kömme å jikk utför vägen å ja tyckt 
dänne, å ja skynt mä ut ve kâmmera... 

HBJ: Dännä är en "urinvånare" . 
I: Jaha. Jon Ersn är de nån här i byn, en gamm-gammgubbe? 
EJ: N'Jon Ersn va ent'an jift ve (HBJ: en syster) en faster åt dä? 
AJ: Jo en syster åt pappa. (EJ: Ja) 
EJ: Å henne, ja unner vem är e hinne? Henna är e hästa henna. Henne he är ju far-

farn, si du he? 
I: Jaha är de... de va inte Paulus inte? 
EJ: Joo, dänne, he ä han, he ä han, å hinna är e... 
I: Å här har ni en kornhässja å... 
EJ: Jamen här hon ä rive ut å där stå H-Bs hus huse. 
HBJ: Ja minns en dänn. 
EJ: Ja ser du hä. Å ja hA ju vöre en såmm bara vill... jaa ja ha götte ttjöp me ett 

särskilt skåp åt'e (skratt) 
I: Jaså du har byggt hus på där kornhässja står. De ä nästan helgerån, va? (skratt) 
EJ: Jaa men han ville ju ge'na åt föreningen i Bjurholm, men dåmm ville int ha'na, 

eljest ha vi ju hadd'a där. 
HBJ: Hon va ju reve u't innan ja börje. 
EJ: Jaa ser du henna är e då, hinna er e då dämm ha vöre te skogen å allting, å hinna 

-ja unner vem e dänne er? 
HBJ: Jaa säj de... 
EJ: Men ä'nt e ä'nt e ? (HBJ: he ä jag) Ja he ä n'H-B då han var litnjaa - å henna er 

a, henna er a'Doja (HBJ: ja) då hon va sjuk. Hon va sjuk, hon va sjuk a'Doja då. 
I: Va har du här för "bassar" då? 
EJ: Ja denna är väl "militär", hä. Henna ha ve (skratt) n'H-B å (skratt) Andreas å... 
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HBJ: Nej n'K. 
EJ: Nä K ska ja säg. 
HBJ: Å a'K. 
EJ: K ä denna å a'D å - å se a'E å, men e dänne? (HBJ: Få si) Hä tord väL va nång 

som vA her - jaa höLu. Jaa, dämm ä kwar då ja ha dåmm te pärmen. (I: Javisst) 
Ja ha jedd han hänn pärmen, pappa. 

HBJ: He va nästan likt n'Albin men he ä ju int han, han va ju kortare. 
EJ: Nää he ä. Ja rå int ve ttjwärkömma se int e var nån predikant som bodd här eller 

nånting... 
HBJ: Ja säkert. 
I: Ni har alltså haft predikantsoffa här? 
EJ: Ja men här ha dämm bodd å här ha dämm vare se oj oj oj då (skratt). Ja menar int 

va du menar, ja fatta int va du mena ve predikantsoffa (I: Nä). Nä här ha dämm 
vari, oj dåmm ha bott iblann hele veckan her fasn ja ha hadd mycke arbete. Här ä 
tage neri fjärn, dämm kall, neri "Umeå", på nå brygga. Dännä ä en pojk, deras. 

I: På den tidn man flotta timmer ja. 
EJ: Jaa å hinna ha ve ju a (I: Hemsticke gensen, va?) Denna är dämm allihopa, hinna 

ä n'H-B mer lik se å se n'K å se E å Ka... du förstår såna här gammkort. 
HBJ: Vem är e, va e re för gammkäring? 
EJ: Men he ä ju - he ä ju Einstes mamma- he ä ju a'Li'na å Fa'rmora - he ä ju a 

Li'na å Fa'rmora. 
HBJ: He je Paulus systra? 
AJ: Jaa (EJ: Jaa) 
I: Jaha! Så långt tillbaka? 
EJ: Jaa, å henna är vi, ve ä på kalas (skratt) 
I: Å kalasér? 
EJ: Jaa, å hinna ha ve n'OH, å e hinna er n'HK, å barna där, ser du? (I: Jaha) Hon va 

ju en syster åt'n. Jaa, hinna var e då a'E "tog studenten" å hinna var e då rom, R å 
hon, dämm to studenten. 

I: De va 1959, va? 
EJ: Jaa, no kan de hända, ja minns int. Här ha ve, här ha ve, däre kammarn här, Far-

farn å Farmora å n'J å, å der alltihopen, å se hadd ja, sto ja här, för ja sku ju aliti 
ha, för ja hadd dämm ju här så ja sku ju ordna öm allting, å se far dämm hit å ja 
får aller vara me - ja tror ja är e dinna å sitt, bara e barn, dom såg int åt dämm 
söm (skratt) 

HBJ: Fick du int va me på korte? (I: Nä, typiskt) Å du feck ordna å stöka mest? 
EJ: Å se då feck ja int vara ve då dämm sku... Men n'B i P, han hadd kLämt in se 

här. Han wA då ingen sLäkt, men se han wA der. ( ) Ja, han ä denna, han 
skull ha låte bLi å vara... 

I: Var 'e alla As syskon där, dom va ju så hemskt många? 
EJ: Ja visst, he va ju, dämm fyllde år. 
HBJ: Vem ä e hänne för vitskäggegöbb? 
EJ: Men tor n'Söder leva? (HBJ: Men ja tyck han wA se langsmal oppi öga?) S-

Söder han bodd ju här nere ve... 
AJ: Ja jett ta på me glasöga fa se... 
EJ: Men ta du en stol å sätt de (skratt) (I: Långsmal oppi öga) (skratt) 
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I: Huru skin man då? 
EJ: Nu komm'e (skratt) ja dialektn komme nu (skratt) ja he ä roLet - he ä roLet. 
AJ: Men int är e fäll n'farbror Söder int? 
EJ: Ja tror he är n'Söder. (AJ: Ja tro hä) Jaa. He giatt vara... 
HBJ: Men han könn väl int wA na stor för n'B, han wA ju litn å e sanna? 
EJ: Men dämm sto väl uppå nangting, dämm sto inni dänn vrån, vet ja. (AJ: Hännä 

är väl n'H?) 
I: Så du säj "vrån", du säj int "inni ron" int? (EJ: Nää) Menar du det? 
HBJ: Men hännä ä ju n'H, å hännä ä n'GA. 
EJ: Ja hörne, ska man säg... HÖrne? 
I: Inni ron. När man stå ini vrån, att man stå inni ron, ha du aldri hört de? 
EJ: Jo, no ha ja väl hört'e, men ja använn'e väl inte (I: Nä) Va som ä bätter? 
I: Ja ron ä ju rikti dialekt de. 
EJ: Ja he ä ju dialektn men inte "vrån" (I: Nä) Nä ja tyck väl de att ( ) 
HBJ: Hadd du bortu na hästkörning eller var'e på fram...? 
EJ: Ja men hä va ju e dinna hä. 
HBJ: ( ) Jo men hännä wA nA storlass du hadd. 
EJ: Ja men du har ju e kort, hördä? Dänn storlasse... 
AJ: Ja ja vet int var he är. 
EJ: Jo men ja vet'e... 
HBJ: (...) ttjörd du hemifrån? 
AJ: Man hadd spåre i, hadd ju en hyvel å spåre i, man ttjörd opp spåra, å så hadd 

man en vattenlåda på twå kùbikméter å ttjörd å vattna då da mej spåra, å så lasta 
man ju då. 

HBJ: Var'e ba utsläppe där mej en geck ve vattne? 
AJ: Ja - he bLev ju lasta se hä syntesju otroLet (väggklockan slår) 
EJ: Ja tyckt du sa men e hinna ha ja korta - ja men lått dämm vara där, så ja vet vAr 

dämm är. 
HBJ: Ja men du könn ju berätt öm då du vA öppe Kärringberje då ( ) I var där å 

sku ttjÖr kLart om vårn. (AJ: Joo) Va vAr é för bäck söm gick öpp? 
AJ: Ja hä va ju, var'e Metjännbäcken eller va han het? 
EJ: Ja (—) he va ju en väldi skrivelse om de där, men dämm to int in'e i Kurirn för 

he va för mycke. (AJ: Ja ha) Å dämm höll ju på å få swäLt ijäL å, hä va ju 
inge,dämm hadd ju inge mat å... allt, men dänn breve? 

HBJ: (—) När vAr he unjefar, menns du när'e vAr? 
AJ: Ja va he va för'e år, he kiann ju vara - ja rå int ve menns va år e var. 
EJ: Ja men hä ja finn väl ijen de där, ja vet de öm du vill... 
AJ: Hä va ju då vi va däre LöjdeåäLven... 
EJ: Hä va stort e kuvärt å skri ve mycke om'e. 
AJ: Å ve komme å hadd ttjört, dämm hadd ju hu'gge färdit å, men he va ju finnt e 

för å he bLev påskhäLja, å då fundére ve om vi sku stanne där å ha ttjört, å om vi 
ha ttjört på långfreda ha vi ju ttjört ne'e, å före hem på lördasmöran. Men då sa 
dåmm, ja inte behöv ve då he ä påskhäLja, vi ttjÖr hem. Men då börje he ju å tö 
(HBJ: Jaa) då töe ne se ju se då vi kömme dit då (HBJ: Etter häLja?) Jaa, då dänn 
Metjännbäcken da, då sto ju han full å vattn å ibLann va'n inpå vägen å, men då 
to vi ju å ttjörd å la opp'e utme koja å hon va väl då unjefärligen kanske en ja nan 
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par tre ttjilometer från skifte. Men då vi då sku fera hem då, då bLev vi ju utan 
mat både sjäLv å åt hästa å, å se då, då fröss he ju å't, men då tycktes ve int kunna 
fera hem ve virke, se da ttjörd vi ju om dagen å ttjörd om natta å, å då ttjörd ve -
från Kärringberje jick en väg från Örträ'sk å över åt Fredrika å - så ve ttjörd 
norrut åt e dänn vägen å då var'e en enstaka gård där - va het e dänn ställe där 
göbben bo däre...? (HBJ: Var'e Hedlunda?) Nää, he va no (HBJ: Abbarrtjännslia? 
Abbarrtjännslia var'e. Men i varje fall da, da försten vi kömme dill, då sa vi ju 
huru ve var, vi va ju utan, vi behöve mat åt hästa å hadd ju vöre utan själv å, å 
ville vi stann där dell möran. Nähä hä gick int, han steg int opp, han låst int opp 
dÖra hell na, så då fortsätte vi å ttjörd mot Örträ'sk dell, så vi ttjörd dit te Ab
barrtjännslia (HBJ: ja just de) å där -han hadd ju va ju räkne söm fatti han 
hadd ju fLe— barna å, å vi kömme väll dit, ja tro vi kömme dit kringom toLvtidn 
på natta. Men i varje fall han sa då, ja han hördes ha fem - vare fem ell sex kor te 
lagårn, men hä- hästa fa väl äta hö, ja ha inge havre å ingenting men dämm fa då 
äta höe, sa an, å he räck ba en da, he räck njappt en dag åt kohögen dänn 'an 
hadd, så sätt in dämm... Men då åt möran då fa ji ligg å söva så läng je vill se.Han 
sku ge hästa vattne å höe å... 

HBJ: Han räkne korna fick heller svält en dag än dämm skull svält mer? 
AJ: Ja, se ve feck ju, ve feck ju ligg där å vart teje emot å se fera hem då dagen etter. 

Men hinna ha vi ju gamm- Chevan. (HBJ: Hm) 
I: Var de eran första bil de? 
AJ: Nää, nä man ha ju hadd biln sen... 
EJ: Jomen "våran bil" (OBS EJ blir tydligt riksspråklig) "Va 'nt en där första bilen 

vi köpte..." 
HBJ: Jo själv? 
EJ: Ja "som vi själv köpte?" (HBJ: Ellers hadd ju ju dom bila å /trajla?/...) 
AJ: Jo men he e ju hon som stå baki stugun din. (HBJ: Joo) (EJ: Ja) (HBJ: Nea dros-

ken?) He va ju så att vi hadd - häri byn var'e en gammal gubbe som bodde längst 
bort häri byn som gick å bar posten från Bjurholm på fredagar. 

I: Gick dom från Bjurholm å hit? 
AJ: Dom gick ne åt Bjurholm å hämta postn å deld ut'e här å... 
I: Hur lång tid tog de? 
AJ: Ja hä tog väl hela dagen för hä ä ju tjwå mil ne åt Bjurholm, men då Pappa han 

va, hä va väl, ja könn int säj va år he bLev, he bLev, då hä bLev en - se dom 
ttjörde ju på ( ) östra sidan här. (I: Hm) He bLev ju så att dämm börje på ttjÖr 
me postbussn, som ttjörde me postbussn ttjörde, å på vintern då hadde ju då en 
dänn bussn hadde matter på bakjuLa så han gick ju så han pLoge ju sjäLv vägen å 
(I: Ja ha) å då sa Pappa hä då, då: "ja ska ta å fLytt po-postn till N-Näsland" - han 
hette Näsland, poststation - å sen hadd'n en egen väska då som vi då jick å bar dit 
på Backa, en dänn gàr'n som syns hinna mittfÖr. 

I: Hur tog ni er över älven då? Rodde ni? 
AJ: Ja vi hadd ju båt på'n å. Vägen gick ju runt där åt - åt Häggdahls men vi hadd 

vägen rakt ner hinna, se vi bruke gå dit me postväska på mårron inna skola börje 
å far å hämta'na på kwälln. 

I: Backa, de är gårdarna man ser här? 
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AJ: Ja he ä Norrström (I: Norrström ja) är ju e rätta namne (I: Ja ja) men Öreströms-
vägen kömme opp nån femhundra meter nArr om gårdarna alltså, så då j eck vi å 
bar postn. Men då bLev e ju - var'e nittanhundrattjugusex, tror ja, åt ny'àre, då 
bLev'e ju en, då bLev'e ju "åkande post" på den här sidan. Å då sa Pappa, då 
hadde han hadd ju redan ttjöft bil där, han hadde ju bilen bägge älstbrÖren? hadd 
ju ttjÖrkorte. Men då sa han, ja lägg då int in billigare än trettitjwå mil - he ä 
drygt he är nu (I: Hm) ja lägg då int billigare än sju kroner om dag, sa 'an, för el
jest våL e ju int lönt. (I: Sju kroner) Men då var'e enn här i Västerås, han la in på 
fem kroner om dag så han fìck'e. (I: så där ja) Då sku - han hette GM - då skulle 
han ttjÖr från Västerås å hit opp å hämt postn på mårron å så ne åt Bjurholm å 
hämt å så hit opp me'n å så hem åt Västerås, för han fick ju... 

EJ: Han ttjent pengar han (skratt) 
HBJ: Han bodd ju i Öredalen så han feck ju dubbeltjÖrning från Öredalen opp ti 

ÖrestrÖm. Han hadd ju två kroner minner, så hä gick bätter. (skratt) 
I: De va strid på kniven 
EJ: Ja, å se här, de här - ja här ä de där ja, int var'e väl där då vi va över åt Åland, 

tror ja? Nä här ä Es hus, tror ja. Men ja unner ska ja kok kaffe? (I: Nä, vi ha 
drucke) Men hä ä läng sen. 

HBJ: Men brukt I tjÖr, men då I for åt Te'llvattne, då på- då I sku ttjÖra opp vä-
gana, jeck I int å trampe vägana först åt hästn, å tra'mpe myren? 

AJ: Då inte'e frös om höstana, då hä kömme snön på tetelmark (ofrusen mark, jfr 
tidig) då måst vi ju gå å tramp vägana för att hä sku gå ann å ttjÖr ve hästa (I: 
Jaha) eljest se då gick e ju int, se då kiönn - men hä va ju tungsamt å. Dä va ju 
ofta deri Ttjärringberje å trampe ve ju neråt Rönnliden å mer var'e ju int så. 

HBJ: He ä ju över en å en haLv mil rättöver fågeLvägen. 
AJ: Ja hä var'e ju å. 
HBJ: Men om Käringberje är e ju tjwå mil - hä ä mer... 
AJ: LöjdeäLven var'e ju. 
HBJ: Men gick I fram å tebaks på dagen? 
AJ: Nä, men vi bruke ligg då däri köja då å så gå hem... 
HBJ: Däri Röjtjännsköja? 
AJ: Å då sku vi ju tramp. Dämm hadd ju köjen då ve en stor /nedfall ?/ mitt a göLve 

å en meters håL oppi take (skratt) 
I: De va inga större bekvämligheter inte? (AJ: Nä) (skratt) 
HBJ: Men ji feck ju tramp fot om fot då te surmyra å tra'mpe snön? 
AJ: Ja fLera varv förstå du. Hä va ju därför hä va se drygt, man sku tramp hela väga-

breddn å drygt he å, se hä ha vöre många... 
EJ: N'B-I å jag. 
AJ: många sLitsamma dagswerk. 
EJ: Hä ä mycke såna här gamLa kort.ja ha tage rätt på ... Hinna är Doja. 

(Medvetet avbrott i inspelningen) - — 

... skrivet på korta innan hä vaL för sent. Ja vet då int (mummel) 
HBJ: Ja hä syns se dåLit. 
EJ: "Men nu la ja ju bort mina gLasögon så ja vet då int vars ja ha lagt dem." 
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HBJ: Å en dänn göbben han... 
EJ: "De ä en farbror." 
HBJ: Ä de hinna öppa? 
EJ: Ja men hänne e ju a MB heller om hon heter Lundgren i Bjurholm å ja. Vi hadd 

kLättre opp där å to kort. Å hänne ä ju n'Farbror Albin ifrån Amerika. (I: Jaha, så 
ni har släkt i Amerika å?) 

EJ: Fyra farbrödrar ha ja där. 
HBJ: Ä dämm fyra i Amerka? 
EJ: Ja he ha vari de: n'Albin, å n'Arvid, å n'Frans å Nestor. Å K ha nyvare å hälsa 

på en utav... 
AJ: Är e henne från Uppsala? (HBJ: Ja) 
EJ: (OBS riksspråklig) Så hon va ner - hon var, hon var skicka ti /Monte Carlo?/ 

(mummel) hon ha vari där på nån kurs (—) hon blev skickad ifrån universitete, å 
då for hon över dit å hälsa på mesamma. 

I: Just de. Vilket år emigrera dom då? Åkte dom i kLump eller...? 
EJ: Ja, gode dagar, Farbror Albin for väl, dämm for väl menn dämm int hadd gjort 

rekrytn, tord väl va ttjugefem-tiden. Å han va hem en Mi'kaelihä'lj, då bruke ju 
ungdomen vara så där ute å... å då träffa han en fLicka där, hon va väldit ung, hon 
hette Henny, hon va ifrån Vackerås, nea Norrfors (I: Jaha) De känner du till kan
ske? jada, å hon, dämm börje på å brevväxla, han var där nere, å så skrev han att 
han ville att hon sku komma å hälsa på, komma ti'11 han, för dom hadde ju helt 
bara träffas så där å, men då ska du fara till min farmor på Li'dbäck - hon va från 
Lidbäck, farmor - å då sa'n då ska du fara ti henne å tala om, om du far, kom till 
me. Å hon reste, hon for ju till han å dom gifta se. (mummel) Hon ha ju vari hem, 
dämm ha ju vari hem bägge två, fast en my eke fin människa. 

HBJ: He ä Mamma å n'B-1. 
EJ: Jaa, vi ä ut å åk spark. Å en där vem hä er? Här ä ju... (HBJ: Från Agnäs) Jaa, 

moster Hanna å morbror Jakob. Å hinna, men hinna ha vi ju e kort likeväL borta 
Mamma å Pappa. Se du hä? 

HBJ: Jaa, å n'Edvin. 
EJ: Å n'Edvin å a'Tea å a'Agda, men du förstå heja ha ju, dämm ha lånnt me e kort 

men där är'e bara Mamma å Pappa. Du förstå hä ä ju inga av barna... K han sa, 
men vi måst ttjwunget fa e kort uta Mamma - Farmor - nä Mormor å Morfar. Å 
her er ju dom, men ja mene, då skull man ju kunn fotografe'r utav 'e. 

AJ: Int ä dämm /varann?/ fotografe're? 
EJ: Jo he ä (—) Grans. 
I: Vad är det där för fågel då? 
EJ: Hä ä tjädertuppen. Han va ju där på... dämm hadde ju en uppkörsbrygga där. Å 

här är'e pojka, se du hä? Å här är dämm... 
HBJ: Denne ä ju Lundbom. 
I: Var låg din hemgård i Agnäs nånstans då? 
EJ: Ja hä ä ju hitanför, då man komm nu till första, nä hä ä andra gårdn då du komm 

från Bjurholm på dänn sidan. (I: På vänster sida? Eller på höger?) Nä på vänster 
då du komm härifrån från Bjurholm (I: Hm) på vänster sida. 

I: Ja, man svänger av före bron. 
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EJ: Ja (I: Hm) nä före bron int. Int far du väl genom hela Bjurholm, nä A'gnäs. De ä 
ju strax ifrån Älskanäs å Önskanäs, då du komm därifrån. 

I: Ja just de, just de. 
EJ: Ja här är'e ju, å här är n'Kalle. (HBJ: Hm) Han hadd somna /...?/var å på kort. Å 

här ä a'Margareta å a'Agneta å barna deres. 
HBJ: Va är e för a ener? 
EJ: Hä ä ju barnbarn till Agda. Å här är 'e, här är 'e nå, ä 'nt e där a'SK? Är'e na 

kocklag? tror ja. 
HBJ: Är'e myttje Örträska hänna? (AJVa?) Ä'nt e mest allihopen? Ä'nt e dänna 

n'Joel? 
EJ: De kan hända, ja vet int... 
HBJ: Men, hänna är du. 
EJ: Ja där ä han. Är'e int na kocklag? Å de här, ja unner om hä int ä a'S som ä jift 

häruppe i Öredalen? Men då en där vet ja int... 
HBJ: Hännä ä ju n'Lars Jonsson. 
EJ: (skratt) Här är "i unga dagar".HBJ: Å en hänn ä n'Joel, å så da anne brorsan 

hans. 
EJ: Ja tjänn int till dom. 
AJ: Ja'e könn hända. (HBJ: Å hänna ä ju tredje'n. Tjänn du igen dämm?) Jo då du 

säg vem he är men eljest int rå ja ve ta igen dem. (HBJ: Ä'nt e hänn boLa Östra? 
MaLn?) 

AJ: Ja no könn e hända... /slut 
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BILAGA XI 

Dialektinspelningar II 
1) Intervju med BH (f.1962) och MH (f. 1961) i hemmet i Näsmark, Bjurholm den 
19/3 1998. Samtalet utspelar sig vid köksbordet, varför slammer från kaffedrickning 
stör. Intervjuare: Gunvor Flodeli (I). 

Teckenförklaring: A = öppet främre /a/ motsvarande rsv. långa bakre, här såväl långt 
som kort. Ö = slutet /ö/ framför -r. L = s.k. tjockt /l/. N = supradentalt /n/. Sje-ljud 
skrivs sj, tje-ljud tj, j-ljud alltid j. 

I början på bandet förs resonemang kring de 50 testord som ingått i ordförståelse-
testet i provundersökningarna. (Se min rapport Det lilla språket som gränsmarkör -
en pilotundersökning i Bjurholm, Västerbotten i serien Kulturens frontlinjer: Skrifter 
från forskningsprogrammet KULTURGRÄNS NORR nr 12, 1998). 

BH: Dänn oLa ja tro att dämm föLj ve äLva... du könn no finn ijenn samma te Ör-
träsk-måle. Kömm du nu på - Mjösjö'by då ha du... 

MH: Mjösjöby, då komm du litt närmare Åsele. 
BH: He ha ju ve LögdeäLven å jöra, Fredrika å - ja just hä. Du tyck ju Åsele å Vil

helmina dämm sett ju ihop. 
(fortsatt resonemang kring dialektorden) 

I: Hördudu B..., du berätta för mej en gång om den där ladan, därborta i, i den där 
vitterlada, eller va va de? Hur var'e ve en där ladan, ejentligen? 

BH: Ja no är'e bra. 
I: No är e bra. Du har aldri vari dit sen inte - Nä? Hur var'e me de där egentligen? 
BH: Du kom aldri deit heller. 
I: Va var de son hände? Ja ha gLömt bort de där? 
BH: Ska vi börj från början? 
I: Jaa, gör de! 
BH: Ja vA å järt n'S, brorsan åt a'M å trösk (kaffeslammer), ja tjörd tröska (I: Hm) 

(å du sLute ja var,?) innan ja for dit ve tröska, se låg vi unner å sörve åpp'a, 
bLand annat se tog ja fram nyckLa, å varför ja jord'e vet ja int. När ja låg unner 
tröska se kålldro ja växellåa där hon va fäste öpp på tre punkter, å varför ja jord'e 
vet ja int. Se for ja dit å se kömme ja ve tröska å se när du kömme ner mot en 
dänn lAden (kortstavigt), då stanne tröska å. Då ramLe växellåa lös. 

I: Å den va fäst på tre ställen? 
BH: Ja vort skruve alltihop, he va precis som på samma - hä låg kvar unner tröska, 

se all dela fanns ju kvar, verktyga hadd ja ju å där (I: Hm) men hä jick int å löft 
öpp'a ve handakraft. Se ja sku ta en pLank å väga öpp växellåa, he va min tanke 
(I: Hm) sä att ja sku få (fa) tibaks bultn, skruv åt'en (I: Hm). Då sku ja ju ha nån
ting å väga (kortstavigt) öpp den där ve. Då for ja dit te en dänn lAden (kortsta
vigt) och (och) hä va ju allmänt tjänt - man hörd Morfarn bruke ju berätt när han 
va der å tjörd, å he måst ju ha vare (kortstavigt) på förti-fémtitaLe - se fort du for 
unner (... skakLen?) ve en där lAden (kortstavigt) då jick'e sunt. Hä var... på dänn 
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tidn dämm tjörd ve hästn, traktåra, precis allting, när du kömm dit öpp då gå'e 
sunt. 

I: De ä där vi Ljusåker, Balåker? 
BH: BaLåker ja. Å nu är'e ju ingen som brùk'e. He ä ju ingen som vill fAr dit. (I: 

Nä). He ha gått se läng (I: Hm). Då for vi upp dit te en dänn lAden (kortstavigt), 
ja tänkt där finns'e väL nan brä eller nan pLank eller nånting se att ja könn väga 
öpp en dänn (I: Hm) växellåa. (I: Hm) Så for ja dit å se te göLve vart ja vis en 
pLank söm var lämpLi dimensjon, då använd ja den. (I: Hm) Å (då) då tänkt ja, ja 
ta en dänn pLanka. Å vaför ja to just en dänn pLanka he va därför att när ja steg 
på na vAr hon lös, he tjänt ja (I: Hm) se hon sku ju va lätt å fa ve se ut. (I: Hm) Ja 
ja to te pLanka å sku löft öpp'a å int vA hon lös int. Ja fick öpp'a lite grann men... 
Å ja sjLet, to ju till allt va ja sku töL (I: Hm) å ja tänkt om ha sett en spik eller 
nånting se ta ja ju lös'e. Å när ja fick öpp pLanka se ja såg unner pLanka, då såg 
ja ju va söm höll fast'a. 

I: Å de va...? 
BH: Ja hä va en vit hann, en där långkrokefingra, långa nagLa på fingra - fämm 

fingra å så en hann å så en bit borte te hannledn. Alldens vit va hânna. 
I: Karl- eller kvinnohand? 
BH: Nja, dämm va ju lång å spe, fingra, å kroke, söm su'nnervärkt på na vis, knote, 

mager, knotia fingra. Å när ja vart vis en dänn hanna då (då) 1A ja tebaks pLanka 
å trampe fast'a der hon hörd hämma å se då sjönt ja me därifrån. 

I: Å sen har du aldri satt din fot där? 
BH: Inte då närmare lAden (kortstavigt) än en fämm-tie meter. Å absolut aldri en

sammen fer ja dit. 
I: Ä de andra som du ha...? Du sa, va var'e nån äldre person å som hadde...? 
BH: Ja he ä ju mång söm, he ä ju ertjänt att en dänn lAden (kortstavigt) ä en vitter-

lAda. Å he ä sant, he könn då vämm som hälst kålla - fer dit ner å tjÖr ve red-
skape, å se tjör du e varv runt lAden (kortstavigt)... 

I: Så går de sönder? 
BH: Nångting gå sunt. De ha vi vari me öm n'S å jag å me fLera. Å saker å ting söm 

eljest aldri haverér på nå'en masjin eller nånting, he rammäL ba sunt e dinna. Du 
könn tapp vangn bårta dragé äller va som hälst, bakruta ekspLodere för n'S på 
traktårn. N'S såg ju när fLäkträmma flög å, å sLetese ut bårte traktårn. Hä jeck å 
en vajär för me såm sjöt e lite räknevérk på balprä'ssn, å en där vajärn han rörese 
unjefär en säntimeter för varje baL du jör, å han ska ju va outsLitli, vajärn (I: Hm) 
Jeck ba tvärt å. Ja i alla fall nu är'e ingen såm brùk'e, hä hä gå inte. 

I: Finns de fler såna här vitterställen här i Bjurholmstrakten? 
BH: Jaa, no tör'e väl ska finnes fLer. 
I: Men du känner inte till nå fler? 
BH: Ja ha int vare (kortstavigt) u'tsätte för nå fLer, män ja har ju hört taLas om na 

ställa, män inte såm man ha sitt sjäLv, utan då men e dinna ja vet att ja ha 
sitt å ja... man ha ju fundére ve se sjÄlv å resonére ve se sjäLv ibLann, öm hä va 
en hArao 'ng (kortstavigt) äller va hä vAr unner, äller om hä vAr nan svamp äller 
va hä vAr unner pLanka hä, hä - ja har min uppfattning kLar. 

I: Ja de där ä ju spännande. 
BH: Män ja va hä vAr unner pLanka såm höll fast hon... 
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I: De(t) veta vi icke! 
BH: Han såm vill fa ju fara dit å titt àt'e (I: Ja just), ja jör'e inte. 
I: Du gör de inte, nej. Hördudu, du som rör dej ganska mycke här i Bjurholmsbyg-

den, vi prata just om de här - skiljer sej dialekterna då? Örträskarna hur pratar 
dom i jämförelse me "Öredassara" då? 

BH: Hä ä nästan... mytjtje kömm ju ijen, he ä nalta bre- breare språk öppi Örträsk än 
v A vi är (I: Hm). Hä ä ja... men sänn då ömm du fer då från härifrån å bortåt 
Bastuträsk, så tyck ja ju hä ä samma språk. 

I: Å på andra sidan ån här, är de samma? 
BH: jaha, he ä samma språk utetter ån. 
I: Men gränsen då mot Degerfors, var går den då? Bastuträsk de ä ju sista byarna då 

å Skivsjö, de är Degerfors socken. 
BH: jaha, Degerfors? (I: Jaa, alltså Vindelns kommun då) Ja- - Skivsjö ä väl - ä'nt'e 

Bjurholm hä? Hä ä no Bjurholm hä. Sundö, då ä du på Vindeln, männ hä ä ju bara 
nåra tjilometer mellan bya, sä... 

I: Jaha, så att gränsen går där då. Jaha. 
BH: Ja. Å då ha du en anne äLvgång där oppför VindeläLva - då vart'e lite annor

lunda språk då vissa saker. 
I: Men först kommer ju Umeälven då, Ramsele å de där om du fortsätter bortöver 

där, då är de ju gamla Degerfors socken. 
BH: Ja (dom me ha ve så lite ja könn...?) 
I: Ja hördu uppåt här, då sjöarna, å berget man ser här, är de Vitberget de(t), de(t) 

som ha vari rå? Härom dagen så syntes det så tydlit, ett ganska högt berg som 
stick upp här? 

BH: Ja är'e na berg? Hä ä ju... ta du fram karta är de no inge berg. 
I: På en karta från 1780, där står det Vitberget som ett rå mellan Lappmarken och 

Nordmalings socken å ja... 
BH: Ja vi ha ju modärnare karter, män hä unner jag inte om hä ä bätter som nan ås, 

för ja tro inte hä ä berg inte. 
I: Har du hört talas om Mustagombo då? (BH: Mustagombo?) däruppe i Kär

ringsbergstrakten där, de ä rena rama fi- finska namnet, ja. 
BH: Dämm ha ju na konstia namna på na tjännen där (I: Hm). He vet ja, män nu 

könn ja inte... 
I: Jaha du, kanske de ä finska namn? Paskalampsmyran å sånt där? 
BH: Män Mustagombo - jo nu, hä ha man hört taLas om dämm såm ha vöre... 
I: Det står inte heller på nå moderna kartor, tror ja (BH: Nä) utan de ä Svartliden å... 

var'e är. Kärringberge de är ju högt, de ä ju 500 meter, nä 504, tror ja. 
BH: Är de högre än BaLberge (I: Hm) 487? 
I: Jaa, det är ju spännande det här me dialektn. Vad tror du om, du som rör dej bland 

folk, mycke folk här i bygden, kommer dialektn å leva kvar? 
BH: Jaha. 
I: Den ä starkare än man tror? 
BH: Jaha - män den spä'es ju ut, hä våL ju minner å minner. Män ja si ju te... vi 

använn'en ju, se åteminstone te normalspråk söm ve - dialektn vi använn här hä 
kömm pojka dell å ärv, hä kan vi ju sjöta bra. 

I: Men barnen då? Dom har två språk då? 

316 



BH: Nää, ja he ä ju en hänn dialektn. 
I: De ä dialektn, å de dom lär sej i skolan de ä...? 
BH: Nej, män te skola är dämm se pass mång se, sanna å vi ha ju samma språk när 

vi komm åt Bjurholm. Int tör hä va nå annorlunda här än i Bjurholm? 
I: Å så älskar du å spela teater. Är'e int så? 
BH: Ja? Nä (I: Gör du inte?) Int spelar ja, ja säLj ju kö'rven ja. 
I: Jaså du säljer korv (skratt). Men din fru, hon spelar teater? Hon tycker om de? Ja. 

(slut) 
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BILAGA XII 

Protokoll fört vid inspelning den 16/10 1999 kl.18.30 hos DJ och AJ Öredalen, 
Bjurholm 

Ö-by (med 4 gårdar) längs väg 353 är den översta byn längs Öreälven i Bjurholms 
kommun, belägen strax öster om Lappmarksrået "Lapprålinja" som gränsar mot 
Örträsk i Lycksele kommun, södra Lappland. Byn är ursprungligen utbruten ur 
grannbyn, grundlagd på 1770-talet. 

Närvarande: DJ (f.1940 i grannbyn) och AJ (f. 1928 i Ö-by, död 2001, f.d. jord
brukare, sonen BIJ (f.1960) och sonhustrun AKJ (f. i Västra Örträsk) samt ett barn-
barn.(Dottern M f. 1963 är utflyttad till Umetrakten.) Biinformanter: IJ (f. 1939 i 
Provåker) och EJ (f. 1934 i Näsmark). 

Intervjuare (I): Gunvor Flodell 

Uttalsbeteckningar: A betecknar öppet kort /a/, där riksspråket har långt bakre ut
tal,Ö slutet /ö/ före /r/ och L s.k. tjockt /l/. Kakuminalt /n/ betecknas med N. Å-ljud 
återges med /å/, o-ljud med loi. Tje-ljudet betecknas med tj , med t-förslag ttj och j-
ljudet med j. Dialektord och -former är understrukna, korta återkopplingar och in
skottsrepliker återges inom parentes och språkliga kommentarer inom snedstreck. 
( ) betecknar utelämnade avsnitt/samtidigt tal. 

BANDSIDA A 

Om dialekt, dialekt- och klimatgräns 
DJ: "Lapprålinn ja" (Lappmarksrået) 
AJ: Ja de stämmer de (riksspråkligt) ja hadd en kort en väg /om friarstråt/ 
I: Pratar ni dialekt här sinsemellan? 
DJ: Joo, ja tror vi pratar dialekt då man ä hämm här men inte då man lämnar gården, 

åm ja så säj inte, då man kåmmer ut bLand vän...ja då man ska möta sin...såm 
pratar dialekt alltså. 

I: Din bror? 
DJ: Jaa eller släktingar å vänner eller så där, men inte pratar man dialäkt, tror ja, i 

vardagLit taL, åm man säj, inte. 
I: Ni har goda vänner här längre bort i byn? 
DJ: Ja då bLir'e dialäkt. 
I: Är de ner till grannbyn Ö eller...? 
DJ: Ja de ä no ut ett. 
(Diskussion om namnet på tjärnen intill, Vi'tjänna eller Vittjänna (30 ha, av vid 

/v it tji Informanterna hävdar att förleden skulle ha med vittra att göra) 
I: Är de mycke tjärnar här i trakten? 
AJ: De är'e fäll åmm man räken i stora hela då finns'e ju ganska mycke småtiärner å 

sånt dära. 
I: Har du jagat? 
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AJ: Ja hä är söm dåLit. Man ha väl ejentligen int vöre nan större jägare inte, utan he 
ha väll vöre mer som jordbruk åsse skogsbruk man ha söm hålle på ve ( ) 

I: Så du har rört dej en hel del bland folk? (AJ: Joo de ha man ju) Har du använt 
dialektn då? 

AJ: Ja du förstå he ha man väl aldri tänkt på. Man ha väl prata som ejentligen man 
gÖr'e ganska...men ja sku ju tro nästan D ha väl hellre ännre ömm kanske... från e 
hänne ienåm iåbbe å sånt där se måst hon ju prata kanske mer svenska än jag.FÖr 
he ser man ju åmm man är ute, att he ä ju många söm ha svårare för att förstå jag 
än a'D, öm man ä hos (svenska/okända?) personer. 

DJ: Alltså ja tåLkar ibLann ... ja tåLkar. 
I: Så de ä fråga om två språk? 
DJ: Jaa. Till exempel om vi kommer å träffar skåningar då börja ja tåLka, lika som 

vi säj DaLarna ti viss del. 
AJ: Ja hä ä väl ba' de att man kanske prata int ut orden riktit utan man haLvera 

ejentligen ordn många gånger. Man prata väl inte mytjtje på de sättet å då är'e 
kanske många som ha svårt å förstå va man mena. 

I: ( ) Å nästa by är de Fårberget de, å de tillhör Örträsk? 
DJ: Ja. 
I: Pratar man "eljest" där? 
DJ: Ja (på inandning). De skiljer se ganska mycke. Ja tog en promenad igår in till 

Fårberget, och satt där å drack kaffe, å då märkte ja hela tidn för ja tänkte ju på att 
du sa att du sku komma, då märkte ja hela skillnaden att dom ha en annan (mus 
—) ton på sina ord. 

I: Kan du ge nåt exempel? 
DJ: Nä ja vet int riktit, ja ä dåLi på å återge exempel, men just dom ha annan ton

läge, dom ä mer kort, snabbare å kort på nå sätt. 
I: Ä ni mera utdragna då? 
DJ: Ja, ja tror vi dra ut'e lite mera. Men hä ä kLart då kåmm IB från Kattisavan så ha 

kanske hon ett LyckselemåL me se. 
I; ( ) så då kan man säja då att Lappmarksrået här att de då också egentligen är 

en språklig skiljelinje.(DJ: Jo, de är'e verkligen) Men ha int Lappmarkslinan här, 
ha int den flyttats på? Då förr i tidn var'e ju, då drogs den väl på annat sätt? 

AJ: Jo, dåmm påstår'e ju, men han sku ju ha gått ett - nästan mitt över, ve säg, däre, 
ja däre Möllstens skifte, där sku ju han ha gått... 

DJ: Ja Provåker 
AJ: Ja där gamLa demarkarslini ha vare, men... Å du si på vintern då är'e markant att 

ja just då du ha åkt ifrån å öpp ett "Heia" (heden) ve säg, då är'e snöe kvar etter 
en hänn sia, men mot Öredalsområdet då är'e ingen snö. 

DJ: Då kan'e va bLåisn dit å sen då du passera där då har du torrt väglag. 
I: Så de går en klimatgräns...? 
DJ: Ja de ä en kLimatgräns, en naturli kLimatgräns är'e. 
AJ: Men var linjen gick där, hä ha ja ingen aning öm, åmm'e finns nå papper på de. 
I: Har du hört talas om de I, du som ä född i Provåker? 
IJ: Nä inte de, men de där ha ja hört talas åm att just de här me snö, snögränsn, de ha 

ja hört n^E ha sagt. 
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AJ: Jo å den sku vara nånstans där i sjäLva... 
DJ: Ja tro han ä utme E:s grustage rakt upp där (IJ: ja he ä "Heja") ja öppe Heia, 

dära före rastplatsn där är han, å där ser du precis också... å de ä väL en gammaL 
karta såm finns, ja tro hon hängt, ja tro hon ha hängt på Bävern, men ja ä'nte sä
ker, en gammaL karta över... 

IJ: De finns ju en tjänn där åvanför då man gå direkt ifrån va het'e (EJ: Långtjänna) 
Långtjänna, därifrån, ha n'E sagt att he är, därifrån å rakt över, där bLi'e såm an
nat kLimat. 

I: Å du menar de har då också varit lappmarksgränsen (DJ: Ja) för de är ju en linje 
som människor har dragit, de här me lappmarksgränsen. 

DJ: Jo. 
I: Men i det här fallet då när den går mellan Fårberget och Ö-by, då kan man ju tala 

om att de ä en språklig skiljelinje.(DJ: Ja de är'e) Å då skulle alltså... 

Om bjurholmsmålet 
I: Talar pratar ni bjurholmsmål eller hur skulle ni, vad skulle ni vilja sätta för rubrik 

på dialektn? Eller ha grannbyborna nån viss dialekt å...? 
DJ: ja tror ju att grannbyborna ha en litn...viss dialekt. Å du å jag ha ju haft våra 

kånfråntationer åmm att du ha haft en annan dialekt än jag i många ord, å ja kåmm 
från grannbyn. 

AJ: Jo men he ä väl ba' de att ja ja tro ju... 
DJ: att ja ha ve mä mammas ord mycke från Agnäs. 
AJ: Men he ä väl ba' de att kanske öm vi säg vi ä i Örträsk då säg vi ju söm bröd -

kAken (kortstavigt) å vi kalPe ju för, ja hon liken ju (DJ : tunnbröd) tunnbröd å se 
då käken å se då, å dämm kall'ä ju för risken /jfr fi. rieska 'osyrat bröd'/ (DJ: Ja) 
kAken /kortstavigt/. Å hä sömm ä unner en tröskmaskin hä kalle ju vi för dösan , 
men en del kall'ä ju för bLöta 

DJ: å vi sa sörpa i grannbyn. 
AJ: Int vet ja väl, men ja, hä ä lite olika. 
DJ: Men de ä ganska stor skillnad tyck ja på Örträsk å... 
I: När du nu jobbar nere i Bjurholm på Elopak, visst gör du de (DJ: Jo) å när ni far... 

besökare kommer å så där, då hör du var folk kommer ifrån? 
DJ: Jo de gör ja. 
I: Så du kan placera dom? (DJ anger här Gotland, men inte lika säkert Blekinge, 

Småland och Halland som exempel) Men om vi nu bara håller oss till Bjur-
holm(DJ: Ja du tänk så) för du har mycke kontakt med folk...? 

DJ: ja men inte så mycke va ska ja säj en här kransbyarna inte, utan de ha ju mer 
Gävle eller Borlänge å men då hör ja ju de. Men de ä ganska intressant, dåm såm 
kommer på besök ifrån annat län här i Sverige, dåm säjer de: "Kommer Du från 
Dalarna?" Alltså dåm, dåm tror inte ja är från Bjurholm, dåm säjer ja ha en annan 
dialekt, dåm frågar om jag är barnfödd i Dalarna. 

I: De håller väl inte på att va så många landsändar kvar som (DJ: Ja) /på inandning/ 
har genuin dialekt (DJ: Ja) men Bjurholm brukar va känt för de ( ) i Umeå 
säjer man det hörs om folk kommer från Bjurholm. 
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Om identitet 
I: Om ni skulle nu tänka på er identitet, hur är du... du är då Ö-bybo eller är du öre

dal... öredassare, eller va säjer man för nånting, hur sku du definiera dej, din iden
titet? Eller är du Bjurholmsbo med tanke på kommuntillhörighet? 

AJ: Ja men de blir fåll nästan så man tänk, man räkne ju att man ä såm Bjur-
holmsbo(e)... 

I: Till skillnad från då örträskara? (AJ: Ja, jo) För du vill inte bli hopblandad med 
örträskarna inte? 

AJ: Nä, jenåm att hä, dämm hör ju ti en helt annan... då bLir'e ju att dåm hör ju nu 
såm Lycksele, då är'e ju de att inte... då bLi'e ju såm skillnad där. 

I: Ja stackrarna, dom har haft egen kommun å dom ha vari me Lycksele å dom ha 
vari me alla möjliga... å så ligg dom i utkantn, va? (AJ: Jo) 

DJ: Jo visst är'e väl de, men de där me tillhörighetn ä ganska intressant för A han säj 
alltjämt AJ, Bjurholm å ja säj DJ, Ö-by. Då frågar man var Ö-by ligger men då får 
man taLa åm att Ö-by ligg i Bjurholm, alltså. Men ja nämner aldri att ja är från 
Bjurholm inte, å aldrig att ja ä från Öredalsområdet, de nämner ja aldri för de, de 
ä en viss stålthet ja ha. Likaså är de viktit att man inte säjer grannbyn heller, utan 
ja vill såm profilera att de ä en egen by, å de tyck ja vi ska va rädd åm. 

I: Ja de ä intressant. Hur är de med er då, me EJ å IJ här? 
EJ: Ja, ja säg åfta Näsmark då dämm ring på telefån eller ja ska presenter'me, men 

ibLann så måst man ju tillägg att ja ä från Bjurholm då man ha jÖra me dämm 
såm int tiänn till, Bjurholm vet dämm väl kanske var he är, men i de fLesta fall 
säg ja Näsmark, men IJ hon tyck ja no säjer Bjurholm. 

IJ... men alltså när de gäller tillhörigheten så är ju Näsmark, alltså att vara Näsmark... 
att tillhöra Näsmark, kanske de håll på att suddas ut, men förut var de ju väldit 
viktit att man tillhörde Näsmark. För vi har ju provat att till exempel slå ihop 
EFS-föreningarna me Öredalen och de mötte ett motstånd såm vi aldrig trodde 
någonsin. Därför att vi har ju en hel del gemensam verksamhet, ungdomsverk
samhet å bibelstudier å, till exempel, men Näsmark dåm skulle ha de för sej, inte 
tisammans med Öredalen. 

I: När ni har gemensamma aktiviteter här då, är ni tisammans me grannbvborna? 
DJ: Ja då är'e grannbyns byastugeförening, Ö-bys och grannbyns byastugeförening, 

så de ä väldit viktit me de. Å likaså me, ti exempel också då ja ska presentera me 
på engelska, såm ja jör ju åfta dagligen å dåm frågar var jag ä född å de, då taLar 
ja ju åm född i grannbyn men jag bor i Ö-by,"North of Sweden", alltså. Så att ja 
tjänner en viss stålthet över att bo i en liten by å vara en personlighet där. De kan 
ja inte vara åm jag är i Umeå, va? ( ) Ja tro man ska vara rädd åm sin både 
dialäkt och by och sitt ursprung och sen är de viktit att man tjänner rätt tillhörig
het, för i å med så tjänner du dej trygg i din tillvaro. 

AJ: Jo ömm du träffar nu en å sä frag dämm:"Va ä du ifrån?" å så säg man Ö-by. -
Ja va ä de för någonting? Ja å då säg ja: "Ja ä från Bjurholms minsta kommun, då 
vet dämm ju, men me just de där å placera just Ö-by , he ä ju en par tre gårdar, 
( ) för en såm ä otjänd.( ) 

(DJ berättar här en historia om hur svensk byidentitet är viktig, t.o.m. i utlandet) 
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Om dialektens gångbarhet 
DJ: Så att då är'e viktit att man ä rädd åm sitt ursprung, å ja tro också att de ä viktit 

att man ta på sä sin dialäkt då de behövs. 
I: Å i vilka sammanhang kan man bruka den, å i vilka sammanhang kan man inte 

bruka den? 
DJ: De tror ja de tjänner man invärtes. Ja tror de. 
I: Kan du ge nå exempel? 
DJ: ViLka kLäder ja ha. (skratt) (I: Jaså?) 
DJ: Ja. Jaa, alltså går ja bårt ida till exempel å har dräkt å portfölj å pumps å så går 

in i ett sammanträdesrum, då tror ja inte min dialekt finns me. Men tar ja på mä 
iinsbvksena, ti ängen å nan kaobåjhatt å kåsa, då är'e aD. (skratt) Ja alltså... 

I: De här va ju en härlig karaktäristik du gav. 
DJ: Tyck du de? 
I: Jaa, joo, men de ä väl så att du prata om klädsel men vi har ju olika roller, de är ju 

de som de är frågan om. (DJ: Ja) Och men hur lång, hur gångbar är dialekten i 
Bjurholm, om du sku tänja gränserna då? 

DJ: I Bjurholm tror ja den är gångbar i hela vårt skikt, åm ja så säj., där ja jåbbar i 
alla fall. 

I: Så i princip skulle du kunna använda den? 
DJ: Ja visst kunn' ja väl de, ja såm i Bjurholm pratar ja dialekt där åm vi är så 
I: Även i kaffepauserna på jobbet? 
DJ: Ja, pratar vi dialekt, de jÖr vi. (I: Men utåt då så...?) Ja å i Helsingborg har ja 

lärt dåm va tjå se betv. 
I: Ja de ä ett bra verb. Det kan vi gott lära ut ti skåningar. 
DJ: Jaadå, å dåm använder de också många gånger. Så de här de beror mycke kanske 

på... Så man ha väldit nytta utav dialekt. Ja vet ja va i Helsingborg å sku ring hem 
te A mitt inne bLann faLk. Å ja sku sä| nå saker såm ja tyckt inte angick dåm - vi 
prata rent dialekt. Å då ja la ner lurn då sa dämm de: Men va ha du nu sagt? Vi 
begrip ingenting. Å de va de dåm int sku i Öra. Så därför är'e ju också en mantel. 

I: Visst, man kan avskärma. 
DJ: Man kan också avskärma åmjivningen med dialekten. 
I: Utestänga andra. (DJ: Ja) De ä ju, ja menar, rätt... inte rätt brukat så är de ju, de ä 

ju inte såna språkliga medel som man egentligen vill ta till. 
DJ: Nej, men ibLann ä de kanske skönt att man kan ta till de vid rätt tillfälle, rätt 

situation. 
I: Hur många barn har ni? (DJ: Två) Och dom har vuxit upp här i byn, dom ä dia

lekttalande? 
DJ: Jaadå, båda två. 
I: Och hur är det med barnbarna då? 
DJ: Dom pratar dialekt. 
I: Dom bor, de ena barnet bor här då? 
DJ: Två. Ja ha två barn (I: Ja , båda bor här?) Nä, ja trodd du mena barnbarna. Nä 

men ett barn bor då här, såm ä granne då. 
I: De är då BIJ och hans två barn? Å de andra är dottern? 
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DJ: Ja dåtter, hon bor i Yttersjö med tre barn. (I: I Yttersjö, utanför Umeå?) Ja, men 
hennes barn prata rnt samma dialekt såm dåm här barna, inte. Dåm ha inte samma 
dialekt. 

AJ: Men M hon pratar ju ganska bred... 
DJ: Ja åm hon vill. 
I: Så när hon kommer hem hit då (DJ: Ja) då är'e dialekt? 
DJ: Ja. Ja å likaså... (AJ:...thorax hä va?) Ja höll på å berätt åm de där att hon ä tåLk 

där ibLann. 
AJ: Hä va nangting ve na sLÖren. 
DJ: Jo, ja höll på å berätt åm rullstoLn å slÖren, ti ärra. 
AJ: Å dåm visst int va' e var. 
I: Va sa du, hur var de me de där? Var'e på thorax i Umeå? 
DJ: Näj, de va på en annan avdelning. Men dåm ville ha hjälp för 'e var en herre såm 

dåm inte förstod va han ville, han skrek bara. Å han kåmm ut i kårridåren å dåna å 
hadd ett väsen å dåm visst inte va dåm sku jÖra me personen ifråga. Å då jick hon 
fram å så sa hon: Va lev du ömm te? - Ja ska ha me en slör, för fotn ramLe iu 
bara unner ti ärra. Å då var'e rullstoln fotn fastna under, så han behövde binda 
upp'e. Å då hadd'an väl haft de probleme var dag å ingen försto väl ejentligen 
vilket elände han hadde för att... så visst är'e två språk. 

I: Jo slören ä ju ett dialektord å de använder ju vi om traser, eller hur? (DJ: Ja, pre
cis) Å de använd man ti trasmatter å så där. (DJ: Ja) Men har du hört slöra i nån 
annan betydelse nån gång? 

DJ: Slöra? Nää. 
EJ: Ve ha'e inåm jordbruke'. 
DJ: Va då i? 
EJ: Jo he het "mastit", männ he va slören. Åm inte, A, då korna miölke slören? 
DJ: ( ) Jo men hänna ä ju såm en sLör. 
EJ: Ja he ä mastiten. (I: De blir defekt då?) Ja hä bLi sömm a trasen dä ( ) 
DJ: Men en slör kan ju va rimpa åckså eller ett såm band eller va såm hälst, de beror 

ju precis på va du ska använda den till. 
I: Men du A, du har aldrig umgåtts me nå slören int? 
AJ: Ja man ha väl kanske inte tänkt på ne riktit ( ) 
DJ: Jo men visst ha du väl? Då han ha renjort motorn å sånt där. 
I: Men slöra kan nämligen också i vissa, kanske norra Västerbotten så kan de också 

betyda 'kvinna av tvivelaktigt rykte'. 
DJ: Säj. du dä? (I: Har du hört dä?) Nää. 
IJ: Ja ha hört de, ja ha läst i nån tining, men de ä ingenting såm vi använder här, men 

ja ha läst de i nå sammanhang, ja. 
I: Men du A, då när du har rört på dej mycke, här i samband me skogen å skogsar

beten å, du har varit upp åt Lycksele å du har vari ner mot - å ida har ni varit ner 
mot Nordmaling å, pratar man sam- likadant i Nordmaling som man pratar här? 

AJ: De ha man fäll int kanske jaa, alltså no tror ja ju att he skiljer, men man ha väl 
int tänkt så mycke på de, på olika... För he hör man ju sjäLv att dåm ha ju olika, 
ja dialekter, de har man ju, men man ha väl int... 

I: Men ni använder bjurholmsdialekt även me goda vänner i Nordmaling? 
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AJ: Ja, ja sku ju nästan tro man pratar no kanske samma språk varän man är. För då 
vi va på utlanne, särskilt vill säj de här från Härnösand (DJ: Jaha) å han hadd väl-
dit svårt för - ja förstå jag, utan då jett han frag: Va säj en dänn för nångting? 
(skratt) 

I: Då fick du va tolk igen (DJ: Ja tåLk, å då sa han dä att...) Men va säjer du D, ni 
som har varit i Nordmaling ida? 

DJ: Jo men de skiljer ju. (I: Men inte så...) men inte så mycke att man tänker på ne, 
int. 

I: Men de skiljer mer då gentemot Örträsk? 
DJ: Ja /inandning/ de tyck ja. (-) Å ja tycker de skilj mer på "Inni Fälla", såm vi säg 

än Fårberge, Fårberge är vår närmsta by, där tycker ja att vi ha mindre språkför
bistring mella varann, men ju högre man far upp mot Örträsk uppöver, dess mer 
skili'e ju. För du tiänn din syster, hon pratar ju mycke såm ja aldri nästan begrip 
va hon säj., å ändå ä hon uppvuxe här. 

AJ: Ja men hä ä väl de att hä ä olika benämningar på olika... 
I: Ja en del ord. Jo å Örträsk ja menar, vi ha ju, de ä fråga om inflyttade finnar, ur

sprungligen. Å sen har de ju vari skogs- i å me skogen här, å de har kommit in alla 
möjliga inslag av inflyttat folk också, värmlänningar kanske som ha kommi via 
Fredrika å så, så att de ä väl naturlit. Å sen har ju varje familjenätverk har väl 
egentligen också specialuttryck, om man tänker efter. 

AJ: Dåm ä ju mycke blandad ve finna i Örträsk. ( ) 
I: Jo, dom första var ju finnar, säj s det. (AJ: Ja) 
DJ: Men tror du de lever kvar dialekten från ursprunget så långt, ja kanske? 
I: Ja ett och annat ord. De där me risken. (DJ: Risken?) De ä väl, de kan ju hända att 

de har finskt ursprung, å sen nå namn på nå uddar å vad de nu ä, å nå tjärnar , ja 
men sen vet man ju inte om de är finska eller samiska. 

DJ: Nej precis, he ä ju precis, såm dåm säi ju myrbär å vi säi hjortron å de ä ju 
också... 

I: De säjer ni? 
DJ: Ja å dåm säi myrbär. 
I: Säj ni inte snattren då? 
DJ: Nej, ja du säj snattren å ja säj. hjortron. Va är' e mer du säi? Du säj limbera, å hä 

jick ju läng innan ja visst va limbera va. Vet du dä? (EJ: Joo) De ha ja aldrig sagt. 
EJ: Ja, vi säg limbera. (DJ: Säj ni limbera?) Ja, säg å säg (—) dåm sa limbera. Å 

ibLann säg ve limbera. 

Om hur hv motsvaras av gw. Exempel på förmjukning 
I: EJ sa nåt väldit intressant idag, du sa när du "snörd' ikull de på soffa", va sa du 

då? 
EJ: Ja gwilld. 
I: Du gwilld, ja. Har ni hört ? 
DJ: Nä, de ha ja inte hört. 
EJ: Har du aldri hört de, gwilld? (- -) 
DJ: Nej (—) va mena du då? (—) Du sku vid . 
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AJ: Ja de måst ju va de? 
DJ: Nä /suck/ de ha ja aldrig hört. 
I: Eller nånting som ä vitt då, som man säjer gwit i stället för vit, Vitvattne? 
DJ: Nej, ja säjer Vitvattne. 
EJ: Drigwitt. Ha du int hört de, AJ, drigwitt, he va drigwitt? 
AJ: Jaa om snön här... 
DJ: Ja han ä drivit säj man ju (AJ: Han ä drivit) han ä drivit. 
EJ: Men vi säj drigwitt. 
DJ: Men så vi ha, vi också lite skillnad. (AJ: ...hä ä drivit på backen.) 
I: Men gwitmåss...mössa då? 
EJ: Hä ä se svårt å minns, för hä ä se länge sen man int ha använt'e. Men ja minns int 

i samband me mösan /kortstavigt/ 
IJ: (—) Ja säg då vitmösan /kortstavigt/ 
DJ: Ja ja säi å vitmössa, vitmössa säg ja. Men va säj. ni, IJ, säj ni sykeln eller säj ni 

sytjeln? 
IJ: Sykeln, säi i a. 
DJ: Örträska säj sytjeln. Å de ä ganska stor skillnad. 
EJ: (—) Opp säg dämm iu aliti. 
DJ: Ja men de säg ju vi å, opp ätt å neått. (IJ: Ja ja hörde de) Ja vi säj opp ätt. ( ) 
AJ: Å ja tro att vi säj också lite grann vure. (EJ: Du tänk vöre?) Långselebon dåm säi 

juvure å fure ( ) ä he ä ju långselebon me fure å vure ( ) (I: Långsele? 
Örträsk-Långsele?) Ja he ä kringom Örträsk. 

EJ: Men a'G använn'e ibLann å, vure. 
IJ: Hon ä ju från Fårberget, å hon säi ju hon ha vure ( ) 
EJ: Men vi säi vöre, ve (—) 
DJ: Men vi säg vöre, vi också. 
EJ: Men du AJ, du säg no vure lite grann å? 
AJ: ja, men he ä fatt nå så där (—) 
DJ: Men de skilj mycke, för då vi ä irt så fråg dämm åm vi verkligen ä från samma 

landsända mång gång. Men vi ha int samma dialekt. 
I: Säj ni tei e å sleie å dreie? 
DJ: Ja vi ha sleie å lada /kortstavigt/ å ti öre, säi ve. 
EJ: Men ja tänk på de här ve slÖren, du vet då åm man ti ört sönder maskin så he vart 

ba slÖren 
(—) o 

DJ: Å så ett annat ord såm ja säjer men såm ingen annan säjer häromkring å he ä ju 
misslögumt. Du säi misslögumt, men hä säi ju jag. Säi ni misslögumt? (EJ: 
Nej) 

AJ: Å ja kall ju de söm ä baki korna, då säg dämm mökrumme å a'D hon säi ju mö-
karumme 

I: Nu ska vi höra här, va sa ni, örträsklapska? (DJ: Ja) Vem pratar de? 
DJ: BIJ han prata örträsklapska. (I: Vem säjer så?) Ja dåm såm lyssnar å träffar på 

hånåm å, han far hör de mycke (I: Jaha va trevlit) så e hänne ä en ny dialekt. 
I: Va var'e mer ni sa, om mökarumme? 
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DJ: Ja de het mökarumme. (I: Å du säj mök...?) 
AJ: Ja mökrumme. (I: Å EJ sa...?) 
EJ: Ja ja säi no såm du mökarumme (—) 
IJ: Inte möka... 
AJ: Ja he ä ju kLart he ä väl såm samma, men he ä söm inte möka... /slut bandsida AJ 

BANDSIDA B 

Om likheten mellan svensk och norsk dialekt 
I: Nalta intressant, sa du? 
DJ: Ja nalta intressant för dej, ja. Och de var så här att då Farfar levde, han va ju 

gammal, han va ju över åtti år, då hadde vi en fa^briks'sief ifrån Norge och han 
kåmme hit å han hadd ju svårt, då kåmm han ju på - då kåmm han på att - dåmm 
prata me varann, då prata Finn gammeLnårska å Farfar pratade ju bjurhålmsmåLe, 
åm ja så säi ja Öredalsbondska å de, dåm försto varenda ord, de var inga probLem 
med dåm, utan de va drosie å dråska, rona å rona, å pären å pären å, de var så lite 
såm skilde med just den här Hardangernorskan, åm ja så säimnt Hardangervidda, 
såm han var barnfödd i, såm vi allri mött nån annanstans. 

I: Rikti dialektal norska, genuin norska? 
DJ: Ja, å då han börie också i Bjurholm, vi hadde inga probLem me hans norska. Vi 

tänkte inte på att han prata norska å vi prata... men vi alla jick in för dialekt. Vi ha 
aldri prata så mycke dialekt på Bjurholmsfabriken såm under hans tid. 

I: Väldit intressant exempel de här som du nu tog upp. Jo men de att vi har dragi en 
riksgräns här mot Norge (DJ: Ja) de ä ju bara ett sånt här (DJ: Ja) påfund som 
överheten hittar på. De ä vi kvar i. 

DJ: Och de ha ja märkt också, pratar ja mycke nårska å de, då pratar ja vanii bond-
dialekt hemifrån. Då finns'e dåm såm ha sagt: "Va fin nårska du har lärt de, vem 
har lärt de nårskan?" För dåm tjänn iienn så mycke ord så att däm tro att ja ha en 
annan dialekt i nårska än va dåm pratar såm i språkLit /menar dagligt?/ bruk. 

I: Har ni rest i Tröndelag här å Nordnorge nånting? 
AJ: Ja no ha vi fåll de men inte se man ha ejentligen kömmi i kåntakt me se mycke 

nårska, men du har ju mycke jÖra ve nårska (DJ: Jo ja pratar ju nårska varje dag) 
för he är ju e nårskt företag. 

DJ: Jo, ja pratar ju nårska varenda dag å de är rene rama bondska. Då tänk ja allre 
på'ne utan ja gå över te bondskan å då tycks he ha vöre - å då bLir'e en bLand-
ning såm ... vi förstå varann. 

I: Ni prata om cykel å svttiel (DJ: sytiel) svtiel? Ja, va säj, ni säj mytie å stvtjen å? 
DJ: Ja, mytie å lite å (I: Fiere stvtjen?) stycken säj vi ju, stycken säj vi, men Örträska 

dåm säj ju svtieln å mv..för dåm ha en helt annan för sje-ljudet. 
I: Men bätien då? 
DJ: Bäcken säg vi, inte bätien inte. 
I: Ingen som säjer bätien, bättien? (DJ: Nä) 

(DJ återger en historia om "en omusikalisk insats") 
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Om dialektpåverkan 
I: Va sa du nu? S? 
BIJ: S han bor ju ba hinna i Ö-by. Han ha mer ÖrträskmåLe än vi. 
EJ: Ja sku tänka me dä. 
I: Va hänger de ihop me då? (BIJ: Ja) "Säg mig med vilken du umgås så ska jag säga 

dig vem du är." Har de med de å göra, tro? 
EJ: Jo no tro ja de att han umgås väl mycke me Örträska. 
BIJ: Jo, he ä väl de. 
DJ: Jo men du umgås väl me Örträska å? 
BIJ: Ja he ä en väldi bLandning /skratt/ en gång me ÖrträskmåL å en gång me Öre-

dalsmåL, he bLi ju så /skratt/ 
I: Va jobbar du me då? 
BIJ: Ja äpå Elopak. 
I: Jaha, du också. (BIJ: Ja precis) Va gör du där då? 
BIJ: Ja ä tryckare. 
I: (ja)ha. Å de har du jobbat med länge då? 
BIJ: Jaa i tie år. /prassel stör/ 

BIJ: Från Ström å hänne. 
I: Kan man prata om ett enhetligt Bjurholmsmål? 
BIJ: Nää. Hela Bjurholm tänker du? 
I: Ja, hela kommunen, den är ju inte stor? 
BIJ: Jaa, ja vet inte. Pratar däm lika nog? 
EJ: Nää, de jÖr däm inte, nä inte åm man tänker Västerijällsdeln, alltså Mjösjöby å 

de dära.(—) He skilde rätt mycke mella Mamma, Mamma å Harald däm prata ju 
likt, men hä skilde bra mycke.( ) 

DJ: Vi säj ju mAka åt dä /kortstavigt/, de ä ju också nångting såm ä lite, såm int 
Örträska säj. inte, till exempel då du ska flytt på dä såm här - mAka åt dä. 

BIJ: MAka på dä /kortstavigt/ säj däm. 
DJ: Ja säj mAka åt dä, å du säj mAka på dä ( ) 
I: Har du tagi intryck nånstans ifrån? 
BIJ: Ja kanske de. 

Om namn på tjärnar och berg 
AJ: Men vet du, har du na papper på den här Vittjärn? Ha hon hadd na, av va ur

sprung har hon fått de namne? (—) 
BIJ: Vittjärn? (AJ: Ja) 
AJ: Är'e för vittra eller är'e fÖr...Va ha hon fatt dänn ursprungligen från? (BIJ: Ja 

vet int.) Ha du nångting åm de? 
DJ: Ja ha för me att de ä vittra. 
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BI J: Njaha, he ä int se enkelt: vittj, vittj? (DJ: Vittj fisken) Ja hä kan va de också, ja 
vet int. 

EJ: Hon ä inte vi(d), int? 
BIJ: Jo, hon ä ganska stor ( ) Men du säi ju vitti fisken, kanske he ä de? Man vet 

ju int. 
(AJ: ) Men hon ä ju stor, å ... såm en sjö, hon ä ju på tretti hektar. 
EJ: Ja ha allri vöre dit. ( ) Du, nettingen va kömm de namne ifrån? 
I: Vi men har de inte med vid å göra då om de ä en stor tjärn? 
BIJ: Ja he ä stor'n...(AJ: No är'e myt je mer te — tjänna, dit te nera vägen) Ja net

tingen (AJ: Ja, fisken) ( ) 
DJ: Ja vet ju Farfarn fiske ju nettingen ( ) 
EJ: Ja no finns'e nettingen där ( ) 
AJ: örrvintiänna å (—) 
BIJ: Ja örrvinmvra , årrvingmvra (—) örrvin, örrving he ä ju, ja tro he ha å jÖra ve 

årra, mycke årra. 
EJ: örrvi:n, tiäddarvi:ne 
BIJ: Ja vine precis, å he ä örra där. 
EJ: örrvi:ntiänna. 
I: Va är vin för nånting? 
EJ: He ä spel, tjäderspel, tiäddarvine - Däm jick ju å titte på tiäddarvine på vårn. Nu 

säg vi ju tiädarspele. 
AJ: Drömatiänna, va fick den de namne ifrån? /eller Domantiärn jfr Lundkvist, Öre

älvens byar s.450. Kan det vara Domanti änna med metates? Jfr Nilsson, Källa till 
Hörnån, s.21/ 

BIJ: Ja he vet ja int. 
EJ: Ja he kan va e samisk - dröm — (BIJ: Jo he finns ju samiska namn her) dröma 

e? 
I: Mustagombo ? (—) Mustagombo. 
EJ: Jo he ä ju samiska. 
BIJ: Vet du va hä betv? 
EJ: Nej ja ha hört de men... 
BIJ: Svartberget. Musta gombo, Svartberget, he iä lapska. /Telefonen ringer/ 
I: De kan vara finska också. 

I: Nu får vi höra förklaringen till Vitberge här./skratt/ 
BIJ: Ja tror ju att hä ligg snön på'nä. Så här nu på höstn då bLi'än vit fort, å hä ligg, 

å på vårn då ligg'e kvar snön länge bårta beri e. (EJ: No är hä troLit) Hä tror 
jag.FÖr ja ha sitt hä , än åm du kåmmer från Bjurholm så finns'e ingen snö hela 
vägen, men då du kåmm åt Vitberje så är'e fullt av snö. 

I: Finns de ingen som säjer Gwitberie int? 
AJ: Inte då här int, va ja då vet. 

I: Va sa du E? /skratt/ 
EJ: Gwörras å gwörrn, de va örra å. 
I: Ja.Säjer du de fortfarande? 

328 



EJ: Nä, he ä sällan, he ä väl då ja prata /kortstavigt/ ve du i så fall./skratt/ Nej inte i 
dagLit taL, eller då vi prata /kortstavigt/ dialäkt, då säg vi ju örra. Men ja minns 
Pappa, å då dämm satt å resånere, för Farbror Adolf å han dåm satt ju aliti å prata 
/kortstavigt/ dagen i ända, å dämm sa ju gwörrn å tjäddarn å tiäddarvin, dåm sköt 
/uttal med hårt kJ ju myt i e tjäddarn i tiäddarvine, he va ju visserligen (olagLit/ 
obehagLit) men... 

I: Va sa du att de hette? 
BIJ: Pönn'selbrunna he ä rätt högt upp. /avpumpsnälla? 'grodyngel' Jfr Nysätraord-

boken/ 
EJ: Vet du va hä kömm ifrån, orde, namne? (AJ: Hä ha man väl allri tänkt på) (BIJ: 

Mot Balsjö). För hä ha en annan betydelse än hä ha brunni där en gång men. 
Alltså bröNa he ä ju där'e ha brunni, va. Men va var'e pönntiel bety? (I: Pönn-
sel?) Var'e pönnsel? (I: Pönnser?) 

BIJ: Pönn'sel, Pönn'selbrunna ( ) 
I: De finns mycke som ä ovisst. 
BIJ: De ä såm vi hadde Våiriåcktiänna, hon het Våiriåcktiänna. Hon syns såm en 

vålliåck, precis såm en häst, precis såm en vålliåck syns'a ( ) Hon het 
Våiriåcktiänna. /Jfr valack 'kastrerad hingst'? Kan det vara samiska? Jfr 
fi.vuollas 'strid' + joki 'å', 'bäck'/ 

Om byanamnet Ö-by 
BIJ: Artonhundrafemtiett då hett' e grannbyn Ö nummer två. Artonhundra-

femtiett då skrev n' Jonas Gustaf Strömgren ( tingsrätt) vi Ö-by. Sen dess ha' 
e, sedan artonhundrafemtiett het' e Ö-by. 

I: Men de tillhörde ursprungligen grannbyn Ö, alltså hemman under Ö? 
BIJ: Ja he va e hart hemmaN. He va tre hemmaN i grannbyn Ö, å e hänne va e hart 

hemmaN, sas'e. (AJ: E hart?) E hart hemmaN, int' e helt. Hänna hette Ö nummer 
två i —, men he va inte många år int, för artonhunnrafemtiett då vart' e Ö-by. 
( ) För fastighetn het ju också Ö-by, he ä ju inge-, för i många byar könn' e ju 
stå namnena, ja he stå ja, he je ju såm du ta in, söm Fårberge, he het ju Örträsk, 
dåm ha ingen fastighetsbeteckning Fårberget, int. För he ä se många byar, hä 
kunne ba het - hänne het iu, fastigheterna het ju Ö-by. 

I: Å i Fårberget "prata man eljest"? 
BIJ: Jo hä bLi de - he ä e helt annat språk. 
EJ: Var'e nå anfader till en här SS? 
BIJ: Ja he ä vi också (—) he ä samma sLäkt (—) Farmora he ä ju S (—) Farfarn 

kåm ju hit, men hinna he ä Farmors ställ. (—) 
I: DJ hon ha prata om den här "ö-byskänslan" här. /skratt/ Har du samma känsla för 

din by här, Ö-by, tro? 
BIJ: Ö-by he ä ju S, dåm kalle ju Ö-by för S, här ha ju aliti bodd S. Å hä jör' e 

ju söm idag he iä S:s, he ä ju ba tre hus. He ä också S, he ä samma släkt.( ) N' 
Jonas, n' Kalle S, Karl S, han hadde två flicker å en uta dämm va Farmora min. 
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EJ: De hänne ä älsta bogrunde, liksöm het'e där n^S bor nu eller är hä ällre då? 
BIJ: Ja du vet, dämm bodd ju, hemmaNe va ju annars, vill säj, dämm bodd ju här 

nede S:s, nede backen hinna, just då du tjÖr åpp före SS:s (byggning?) där bodde 
dämm i lag. 

EJ: Den där gamla gårdn där din pappa bodd, var' e första gårdn? 
AJ: Nää, hä va no här ute AS:s här i backen här, ällsta, sku ja tro, dämm bodde dära. 

För hänna hä va ju ett hemmaN alltihopen, men då delese ju (—) Å du vet då 
vart' e ju, å bLand annat sä finns dämm ju int... 

BIJ: Å ja ha pappera på detta här, ja ha gamLa lagfarta på varje gård, hä ä sparat. För 
varje gång hä va en ny ägar så finns' e en lagfart för varje å hur' e delas upp, så hä 
söns precis hur' e, årtaL å alltihop. 

I: De ä ju rolit att du är mån om å dokumentera de här, för ( ) å era barn, så att 
kunskapen går vidare. 

Om bruket av dialekt 
I: Hur ser de ut då me - de ä klart ni pratar dialekt, då när ni träffas, å ni träffas väl 

dagligen då, och dina barn pratar också dialekt, är de int(e) så? 
BIJ: Ho, he ä så. 
I: Men dom växlar då, dom far ju lära sej standardspråk i skolan? 
BIJ: Ja hä iÖr vi väl allihopen, jo hä försvinne ju (—) många ord försvinner ju. 
I: Många ord som inte - som kan förpassas till historien, för dom betecknar saker 

som inte är i bruk längre. Till exempel namn på gamla redskap å sånt där, de ä ju 
naturlit. (BIJ: Joo) Men menar du att andra ord också försvinner? 

BIJ: Jo ja tror att dä försvinner bra mycke, hä iÖr' e. 
I: Dialekten är ju väldit praktisk, när man ska beskriva människor, till exempel å 

egenskaper hos människor... 
/Diskussion av ordet rekamån, av reka 'röra'/ 

Om skillnaden mellan bjurholmsmål och örträskmål 
I: Dom har berättat att du är då infödd ö-bybo och du kommer från Örträsk och ni 

pratar inte likadant? 
AKJ: Nä de skiljer. (I: Förlåt, vad heter du?) AK. 
I: Och vad ä den största skillnaden då? 
AKJ: Hä ä ju i vissa ord uttaLe. 
I: De ä uttalet? (AKJ: Ja uttaLe på vissa ord) Kan ni ge nå exempel? 
BIJ: Vi har ju mer o (AKJ: Ja vi säj ju...) Vi säj. ju öpa, ji säj opa (AKJ): Ja) Ji säj op 

ätt, men hä ä ju inte — oppa vinn (I: "Oppa vinn" ja) opa vinn, säg ii, men vi säj 
öppa (I:"Öppa"?) öppa ha ve. ( ) 

AKJ: Ja hä skilj ju — Man tänk ju inte så mycke själv på' nä men många andra säjer 
ju att hä skilj. 

I: Men sen har ni ju olika... 
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AKJ: Å vi säj ju pra:ta, men dåm säk ju prAta /skratt/ hä skilj på betoningen på 
vissa... 

I: Säj du prA:ta med långt A? (BIJ: Ja) Inte prAta int? PrAta /kortstavigt/ int du 
bjurholmsmåL du? (BIJ: Ja) å du pra:ta örträskmål? (AKJ: Ja) 

BIJ: Jo hon säg pra:ta (AKJ: Ja) 
I: Men du säj prAta? (BIJ: Jo, he ä ju /skratt/) 
I: Å lada då, va heter de på...? Å du säjer /till dottern/ lada...? En gammal lAde, 

lada? 
BIJ: Ja säj de. 
I: "Gå ditta lAden" ? 
BIJ: Ja lAde, lAdan (I: Ladan?) Ja, lAdan säj vi nog. ( ) 
I: Ja ni säj myt i e å stytjen å så där? ( ) Å s vìi el hörde ja? ( ) 
AKJ: S v'ti el - ja cykel sä| då i alla fall ja ( ) 
I: Pratar man likadant i hela Örträsk då eller är' e skillnad där å? 
AKJ: Hä skilj ju mång..på dåm äldre å dåm yngre, he ä ju skillnad. 
I: Ja äldre örträskmål de ä ju dokumenterat, å de finns ju, men yngre måL ä väl inte 

så... Men när ni träffas då, ni är ju i förtiårsåldern, va, eller något yngre (AKJ: Ja) 
när ni då träffar goda vänner härifrån Örträsktrakten, för de gör ni väl? (AKJ: 
Mm) är' e, umgås ni på dialekt då? 

AKJ: Jaa. Man pratar ju... hä jör man ju. He ä ju vanlit då. 
I: Var jobbar du nånstans? 
AKJ: Ja jåbbar i Bjurholm. 
I: Använder du dialekt på jobbet å? 
AKJ: Jaa. 
I: De gör du. Var jobbar du då? 
AKJ: Ja jåbbar på sjukhemmet. 
I: Jaha de är klart, där är' e ju en tillgång då? 
AKJ: Ja. 
BIJ: Men många i Bjurholm förstå ju int va man säjer, åm man inte pratar dialekt. 
AKJ: Men man förändra se, he ä ju när man träffar nån man se inte förstå en riktit, då 

tänk man ju till på dialektn... 
I: Du då som kommer i kontakt med många äldre bjurholmsbor, alltså från hela 

kommunen, hör du från vilken by dom kommer? Kan du säja de då? 
AKJ: Nja, man kan ju lite granna, att hä skilj på'ne faktist. 
I: Så man kan inte tala om ett enhetligt bjurholmsmål då i hela kommunen? 
AKJ: Nää, de tycker ja inte man kan jÖra, inte utan he varierar lite granna, å he ä ju 

såm uttaL ( ) å kanske ändelser ( ) 
I: I morron, hur säj man de på dialekt då? 
AKJ: Ja i möran (I: "I möran"? I möran - muran /mer u-haltigt ö-ljud/ å du då? 
BIJ: Vi säj samma: I möran. 
I: Ni har aldri hört åt mörnum inte? 
BIJ: Åt mörnum? Jo. (AKJ: Jo de ha ja hört å) 
I: Men de ä inte så vanlit? 
AKJ: Nä, inte bLann åss. 
BIJ: Vi säj i möran, inte mörnum. 
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I: När du går på besök till dina morföräldrar då här nere i grannbyn Ö, hur tilltalar du 
dom då? 

BIJ: Ja he ä söm vanlet. He ä samma språk. ( ) 
I: Säj du du till Mormor? /paus/ 
BIJ: Ja tror no de ( ) jo man säj no de. 
I: Ji? Je? 
BIJ: Ji (I: Je ?) jo man säjer no de. Hörre i e /skratt/ (I: "Hörr je båner"?) BIJ: Hörr i e  

/skratt/ 
I: De här je - är de vanlit? 
BIJ: Joo he är' e ju. 
I: Använder du de då? 
BIJ: Joo, hörr ii, joo. 
I: De är svårt å prata om dialekt, egentligen måste man ha nåt konkret å utgå ifrån. 
BIJ: Jo, ja kåmm int ihåg. Ja kåmm int ihàg'e. 
I: HB har en inspelning me dina morföräldrar som ja tycker du ska lyssna på vid 

tillfälle och nu har DJ fatt skriften. 
BIJ: Ja tänker inte på dialektn förrn ja hör på' t inspelat. Då ja hör på radio händ' e 

åfta, eller på teve då (reagera?) ja direkt, men så här då vi prata me varann då tän
ker ja allri på' ne. 

I: Nä de blir ju personen å... Men ni har sagt å du har sagt att på jobbet då pratar 
man, du å MJ ni jobbar på samma ställe då? (AKJ: Ja de jör vi) För de har ju MJ 
sagt också, precis som du säjer att man hör från vilken by dom kommer. (AKJ: Jo) 
En del vill ju hävda då att de ä stor skillnad mellan Öreälvens dalgång och Lögde-
älvens? Att en skiljelinje går vid Västanijället? 

BIJ: Jaa, men åm man far ner åt Hörnefors, dåm ha samma språk, tyck ja (I: Nord-
maling?) Ja Nordmaling å de, hä ä samma språk där nere söm her, tyck då jag. 
Men ja vill int... 

AKJ: Men ändå hör man ju att dåm såm kåmm därifrån Karlsbäck, hä kan man säj. 
på en gång ( ) 

I: Ja de ä klart å ert upptagningsområde de ä ju kommunen, så ni (-) far ju inte nå 
Skivsjöbor dit å så där, dom åker ju till Vindeln. 

AKJ: Ja dåm åker ti Vindeln. 
I: Jaha, men då kan man i alla fall prata om en skillnad här (AKJ: Ja) vid Lapp

markslinan som man säjer (AKJ: Jo) eller Lappmarksrået eller...(BIJ: Ja) som ju 
egentligen inte är nån naturlig gräns utan den där har ju också flyttat sej. 

AKJ: Jo, den är ju fLyttad. 
BIJ: Jo dåm fLytta ju'ne längre norrut (I: Ja) Men de skiljer... ( ) 
AKJ: Skiljer'e inte på betoningar på vissa ord, å de här me ändelserna å...? 
I: Å ändelserna tenderar ju att försvagas så där (AKJ: Jo) de ä ju typiskt för målen 

(AKJ: Ja) Men sen då om nån... 
BIJ: Sen vill man ju... ja hä ä mvtie såm skilj mellan Örträsk å Öredalsmål /märk 

intonationen/ 
I: Öredalsbondska? 
BIJ: Dåm säj int "hej" - dåm säj hui (I: Jaså "huj"?) Dåm säj tvärtåm hui säj dåm, i 

ställe för hej. 
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I: Jaså, de ha ja allri hört ( ) Är'e inte Öredalen då? 
BIJ: Men he finns ju också i Örträsk "huj". (AKJ: Jo hä finns' e) å vars hä kåmm 

ifrån hä vet ja inte. 
I: De kan va nån sån här lokal identifikation, 
AKJ: Jo hä måst ju va nån såm ha börie ve nä å se. 
I: Är de tufft å tala dialekt då? När ungdomar träffas å så där, är' e...? 
BIJ: De ä de eneste... Kåmm du ti Umeå å prata så där ( ) /skratt/ 
I: Nej, ja tänker yngre årgångar av Bjurholmsungdomar, kan de va så (att) att de kan 

va, att de ä inne me dialekter igen, å att man, killar ska ju alltid visa sin tuffhet å 
styrka på nå vis, så att de kan vara... 

BIJ: Många bjurholmare förstå ju int mer, annat språk... 
I: Från själva samhället? 
BIJ: Jaa dåm förstå ju inte de här (I: Så att du menar att...?) Hä skilj ju. 
I: De skiljer och att de är mera utjämnat då i centralsamhället än vad de är ute i by

arna? Dialekten alltså, eller ja, vanliga talspråket? 
BIJ: Ja de ha ju vöre många uttryck ute på byarna såm ha försvunnit i centralsam

hället. Vissa saker såm vi säj. här. 
I: Men ni pratar dialekt då? (AKJ: Ja) Å hon också? /menar dottern/ 
AKJ: Ja, å hon prata ganska ordentlit dialekt / skratt/ 
I: Hur går de då i skolan? Förlåt vad heter du nu, de har jag glömt? Kan du säja vad 

du heter? Nähä. Använder, talar ni om hur man pratar i skolan? Nähä de gör ni 
inte. Nej du är kanske lite för liten för de, men senare så kommer säkert Fröken 
å... 

AKJ: Dåm har en så vältalig Fröken så, så dåm blir så väldit vältaliga barnen, å. 
BIJ: Men de beror ju mycke på lärarn också... 
I: Men har ni en känsla av att ja, alltså dialekten går ju, förändras ju ständigt, det gör 

alla språk (AKJ: Jo) det gör vårt riksspråk också så att de är inte tu tal om de, men 
va tror ni om dialektens framtid då? Jag menar ni är ju relativt unga som fortfa
rande håller på de, och även använder de dagligen, och de här nya släktet växer 
upp och får höra de naturligt. För nog går ni till Gammelmormor och Gammel-
morfar va? å hälsar på? EJ och AJ, visst går du dit å hälsar på? Hm (—) Men an
nars så är de väl inte många barn här i byn? 

AKJ: De är väl våra två. 
I: De ä era två, de är ni som står för föryngringen. 
AKJ: Ja de ä de. 
I: Å förr i världen mena man ju på då så länge byaskolorna fanns så var de då liksom 

ett fäste för dialekten ändå, å byaskolorna va ju också samlingspunkt för byarna. 
Men i och med att dom upphörde då och alla bussas eller åker nu då till central
orten, så löper dialekten risk att försvinna inom det uppväxande släktet. Men ja 
har ju hört ( ) 

AKJ:... men hä verkar ju va en förändring på gång, faktist. (BIJ: Ja) 
I: För att om ni känner efter och klämmer er själva på pulsen, vilket är ert 

förstaspråk, alltså? De måste ju va dialekten? 
AKJ: Jo de ä ju de. (BIJ: Hm) 
I: Å där känner man sej trygg å hemtam, eller hur? 
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AK J: Jo. 
I: Så de ä liksom, å när känslorna svallar å så där, så då är de väl dialektorden vi tar 

till? 
AKJ: Jo, de ä dåm såm kåmmer då, spåntant. 
I: Å de måste ju va vår språkliga identitet som de handlar om. Sen om vi inte vill 

kännas vid den (AKJ: Ja) eller somliga vill ju vända ryggen åt de här (AKJ: Ja), 
men de är ju en attitydfråga. 

AKJ: Jo de är' e ju. 
I: Men så länge som de är positiv attityd omkring de så kommer de å fortsätta? 
AKJ: Jo, då finns de ju kvar å då pratar man ju de hemmavid, å så lär ju barnen sej, 

de ä ju deras naturliga språk. 
I: Men sen är de ju skolans uppgift å lära ut standardspråket så att det ska kunna va 

gångbart över hela landet. 
AKJ: Ja de måste ju va de också. 
I: Och då gäller de ju för lärarna att ha den synen och lärar ut den synen också, att 

det faktiskt ligger nånting väldigt mycket positivt i att behålla. Jaha å du forskar i 
byns historia å du håller på med gamla dokument å... Men de är ju väldit viktit det 
här. /Slut 60 minuter/ 
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Denna studie består av 11 kapitel och innehåller tre delar. Efter ett teoretiskt 
inledningskapitel om etnicitet och identitet får vi i tre kapitel följa ett urval 
brasilienemigranter för mer än hundra år sedan på deras odyssé och kultu
rella process att bli misionessvenskar. Detta blir belyst utifrån hittills opubli
cerat material i form av emigrantpoesi, minnesanteckningar, brev och munt
ligt traderade berättelser, där kulturmötena står i fokus. Hur de svenska emi
granterna och deras ättlingar kom att grunda Villa Svea och senare staden 
Oberâ i Misiones, Argentina, skildras genom tre lokala historieskrivares 
ögon. Med hjälp av personnamnen belyses sedan det svenska kulturbevaran
det men också främmande påverkan. I kapitel 4 förflyttar vi oss till 1990-
talet och redovisningen av en rad undersökningar som författaren företagit 
rörande svenskhetens nya gränser, etnicitet och språk- och kulturbevarande. 
Av speciellt intresse är de kulturella gränsdragningarna "vi"-"dom" och 
om/hur dessa upprätthålls. 

I den andra delen (kap. 5-10) har infogats författarens dialektundersökningar 
i Bjurholm, för att bereda marken för en jämförelse mellan emigrant- och 
dialektmaterialet, med fokus på tvåspråkighet och bidialektism, som av
handlas i slutkapitlet jämte övriga relevanta identitets- och etnicitetsfaktorer. 
Här finns många likheter men också en del skillnader som ligger inbyggda 
i ti dsfaktorn. Medan misiones-svenskans dagar snart är räknade av brist på 
talare, torde bjurholmsdialekten bestå ännu en tid, trots allt tal om de utjäm
nande tendenser som förekommer. 
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