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Ordspråk, korta, kärnfulla och åskådligt målande tänkespråk, hvilka lefva på folkets
läppar och uttrycka en iakttagelse ur det praktiska lifvet, en allmängiltig erfarenhet, en
klokhetsregel eller sedlig lefnadsregel. Ett folks ordspråk bilda en icke ovigtig källa för
kännedomen om dess nationalkarakter och seder, hvilka i dem rätt troget afspeglas.
De erbjuda derjämte ett stort intresse i språkligt afseende.

Nordisk familjebok (1888, 1 uppl., band 12, sp. 327)

Karta 1. Ordspråkens geografiska fördelning. Uppteckningsorter och antal belägg.

KAPITEL 1

Utgångspunkter

PÅ

OMSLAGSBILDEN ser vi åttaåriga Märta Olofsson utklädd till brud. Vi

befinner oss i Aronsjö i Vilhelmina sommaren 1961. För Märta är detta en
lek, fångad genom Sune Jonssons kameralins, men samtidigt förstår man att
hon redan som åttaåring har föreställningar och funderingar kring vad det
innebär att vara en brud, att stå i begrepp att gifta sig med en man och kanske bilda familj. Kanske har hon hört någon av de vuxna använda ett gammalt ordspråk och börjat fundera över framtida sysslor: Bruden hon ska
kunna spinna och sticka och väva, tvätta och lappa och laga kläderna.
Bakom Märta löper en gärdesgård genom landskapet och den skiljer naturen från det brukade kulturlandskapet. Det är självklart att naturen alltid har
varit viktig för människor som bott som dess granne och i många ordspråk
används djur och växter för att föra fram tankar och idéer om hur människor
är och vad människor gör. Klöver och grässorten starr återfinns t.ex. i ordspråket Välja i väpplingen (klövern) och stanna i starren, som handlar om
den unga kvinnan som kräset väljer mellan de friare som står till buds och
som därför till slut kan få nöja sig med det som finns kvar. Ett gammalt dött
träd används i ordspråket Det händer ju ibland att en torrgran grönskar,
och en stubbe i ordspråket Det ryker länge uti gammelstubben. Det första
ordspråket handlar om kvinnlig fruktsamhet och det andra bl.a. om den
äldre mannens potens. Även djurriket används i ordspråken: den hala laken i
Lakstjärten och jänteorden är det halaste som finns på jorden, och en
padda, här i den dialektala språkformen skorvtåska: Gammelstintan lever
på hoppet som skorvtåskan.
I denna avhandling studerar jag en samling ordspråk som handlar om
kvinnor och män. Ordspråken är hämtade från norra Norrlands jordbruksmiljö, så som den såg ut under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Den
tankevärld som framträder när ordspråken analyseras är också präglad av
denna tid och detta rum.
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När Märta Olofsson leker på sommarängen här på fotografiet finns bara
rester kvar av det jordbrukssamhälle som står i fokus i denna bok och i dag
är det så gott som helt borta. Detta gäller kanske också många av ordspråken
och även de föreställningar om kvinnor och män som de förmedlar. Men
även om man i dag inte alltid tänker på samma sätt som man gjorde på
bondesamhällets tid kan det vara värdefullt att blicka tillbaka: dagens föreställningsvärld bygger trots allt på gårdagens.

1.1 Syfte
I denna avhandling analyseras ett språkligt material bestående av 199 könsrelaterade ordspråk1 insamlade i övre Norrland. De flesta av dem är nedtecknade på olika norrländska dialekter och speglar ett äldre agrart samhälle.
Det övergripande syftet är att med ett språkvetenskapligt angreppssätt nå
kunskap om föreställningar om kön som dessa ordspråk förmedlar.
Jag väljer här att stanna upp något vid de i avhandlingen centrala begreppen föreställning och kön. Om begreppet föreställning kan man läsa i SAOB
att det kan avse ’det som n[å]g[o]n föreställer sig, idé, tankebild, minnes[el]l[er] fantasibild, tanke, begrepp’ (SAOB band 9, F–2606, 1928) och det är
ofta just i en sådan allmän betydelse begreppet används inom svensk forskning om kön (se t.ex. Ekholst 2009; Niskanen 1998 (red.); Pettersson 2007).
Även i denna avhandling används begreppet med vid betydelse om tankar
och idéer som ofta också är värderande. Ett annat centralt begrepp är kön
som här används om en kulturell kategorisering av människor i KVINNA respektive MAN.2 Detta är dock ett komplext begrepp som diskuteras i avsnitt
2.1 i denna avhandling. Föreställningar om kön blir utifrån detta tankar och
idéer, ofta av värderande art, om de kulturella kategorierna KVINNA respektive MAN.
Det övergripande syftet bryts ner till följande fråga: Vilka föreställningar
förmedlas av ordspråken om kategorin KVINNA, kategorin MAN och om relationen mellan dessa båda kategorier?
Utöver det ovanstående kommer generella mönster bland föreställningarna om kön att diskuteras.

1
2

En definition av begreppet könsrelaterade ordspråk presenteras i 1.4.3.
Här används kapitäler för att visa att det rör sig om mentala kategorier och inte språkliga.
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1.2 Disposition
I avhandlingens första kapitel, Utgångspunkter, presenteras syfte och frågeställningar, en översikt över svensk och internationell forskning om ordspråk
samt en ordspråksdefinition. Vidare beskrivs hur ordspråksmaterialet insamlats och bearbetats och den metod som använts för att analysera och
kategorisera detta material. Kapitlet avslutas med en betydelsediskussion
rörande vissa könsspecifika personbetecknande substantiv som förekommer
i ordspråksmaterialet.
Kapitel 2, Teori och metod, innehåller avhandlingens teoretiska och metodologiska utgångspunkter där viktiga begrepp definieras och diskuteras.
Inledningsvis står begreppet kön i fokus följt av teorin om könshegemoni.
Här diskuteras även ordspråkens betydelse och användning och en metod för
att analysera metaforer och liknelser i ordspråk presenteras. Slutligen tas
begreppet kulturell modell upp och relateras till analys av ordspråk.
Kapitel 3, Nordnorrländsk agrarmiljö, utgör en översiktlig beskrivning av
den nordnorrländska agrarmiljön utifrån demografisk, historisk och
etnologisk forskning.
I kapitel 4–6 presenteras resultaten av ordspråksanalyserna: Kapitel 4,
Äktenskapsmarknaden, kapitel 5, Hushållet och kapitel 6, Sexualiteten. Vart
och ett av kapitlen avslutas med en sammanfattande diskussion.
I kapitel 7, Ordspråken och könsberättelsen, diskuteras de föreställningar
om kön som ordspråken förmedlar utifrån teorin om könshegemoni och
utifrån de metaforer och liknelser som används. Slutligen presenteras en
möjlig kulturell modell över det framgångsrika hushållet som har stöd i materialet.
I kapitel 8, Avslutande reflektioner, kommenteras den genomförda undersökningen med avseende på resultatens generaliserbarhet. Här presenteras även idéer för fortsatt forskning i ämnet.

1.3 Forskning om ordspråk
Ordspråk har väckt forskares intresse under lång tid och inom området
paremiografi (av grekiska paroimía ’ordspråk’), dvs. arbetet med att samla
in och kartlägga ordspråk, har otaliga samlingar sammanställts och publicerats. Den del av forskningen som ägnar sig åt att analysera ordspråk går under beteckningen paremiologi och spänner över ett brett fält av forskningsdiscipliner. I det följande presenteras först en översikt över ordspråksforskningen i Sverige, där såväl paremiografiska som paremiologiska publikationer diskuteras, följt av en översikt över internationell paremiologisk forskning. Slutligen presenteras den forskning som mer specifikt behandlar ordspråk och kön.
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1.3.1 Svensk ordspråksforskning
På svenskt område återfinns en stor mängd samlingar av ordspråk varav den
första tryckta är Swenske Ordsedher, Eller Ordsaghor, en bok som utkom i
fyra upplagor: 1604, 1610, 1621 och 1636 (Sahlgren 1960:162). Ytterligare en
tidig och ofta citerad samling är Penu Proverbiale,3 utgiven 1665 av
Christopher Larsson Grubb (ny upplaga 1677–78).4 Två nyare och framträdande samlingar utgörs av Fredrik Ströms Svenskarna i sina ordspråk
(1926, ny upplaga 1963 och 1981) och Pelle Holms Ordspråk och talesätt,
först utgiven 1964 (ny upplaga 1965 och 1975). En fascinerande ordspråkssamling utgör den av Tomas Brylla utgivna Lexikon för livet (1986) som
bygger på Sigvard Cederroths omfattande ordspråksuppteckningar. Boken
innehåller ordspråk från en enda sagesperson, Anna Carlsson från Vaksala
utanför Uppsala (Brylla 1986:9–11), och omfattar inte mindre än 1372 kommenterade ordspråk. Här vill jag också nämna boken Ordspråk i tiden. Ur
svenska folkets rika tradition och nyskapande fantasi i vilken Ulf
Palmenfelt (1991) publicerat bl.a. ordspråk. Materialet till denna bok är inskickat av nära 1500 TV-tittare och kan, enligt Palmenfelt (ibid.:12), ”ge en
god grund för att analysera hur aktuella stämningar och värderingar uttrycks
i traditionella fasta ordvändningar och med hjälp av privata nyskapelser”.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet publicerades ett antal ordspråkssamlingar av varierande omfång på dialekt i tidskriften Svenska
landsmål. Det rör sig om mindre samlingar från Skåne av A. Malm (1939),
på nuckömål av G. Danell (1905–1934) och runömål av H. Vendell (1882—
1897) på estlandssvenskt område, på bergsjömål (Hälsingland) av E. O.
Nordlinder (1909), en samling från Fryksdalen (Värmland) av A. Noreen
(1881), några ordspråk från Nykarleby i Österbotten upptecknade av A. O.
Freudenthal (1885) samt några ordspråk från Härjedalen av J. Nordlander
(1879). Något mer omfattande är Emil Svenséns samling av ordspråk, ordstäv och talesätt från nordöstra Småland (1904), E. H. Linds samling av
värmländska ordspråk, ordstäv och talesätt (1896), K. H. Waltmans uppteckningar på lidmål (Jämtland) (1894) samt Hilda Lundells och Elise
Zetterqvists uppteckningar från Kläckeberga och Dörby socknar i Småland
(1889–1936).

3 Delar denna bok har även utgivits av Per-Erik Wahlund i boken Osed och ordsed, först utgiven
4

1968.
Grubbs bok är belyst ur ett lexiografiskt perspektiv av Emma Sköldberg (under utg.) i artikeln
”Lexikografiska principer bakom Penu proverbiale (1665)”.
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Bland de senare publicerade ordspråkssamlingarna på dialekt bör nämnas
Anna Birgitta Rooths Ordspråk från södra Sverige (1968), Sten-Bertil Vides
(1957) Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Småland samt
Magdalena Hellquists Bättre grå kaka än ingen smaka. Ordspråk och
talesätt i övre Norrland (1986, ny upplaga 1995).
Vad gäller den svenska paremiologiska forskningen återfinns endast ett
fåtal exempel där med särskild lyskraft Rolf Pippings omfångsrika ordspråksstudier framträder: dels hans undersökning av ordspråken i Grettis
saga, fornsvenska texter och Fredrika Bremers roman Grannarna (Pipping
1938), dels, och framför allt, hans studier av östnordiska medeltidsordspråk
(Pipping 1954, 1960, 1962 och 1963). I de förstnämnda studierna av ordspråken i litterära sammanhang är det ordspråken i funktion som Pipping
studerar. Vad gäller medeltidsordspråken använder Pipping som material en
ordspråkssamling utgiven av Axel Kock och Carl af Petersens (se närmare
Pipping 1960:7). Detta material sorteras av Pipping med avseende på grammatisk form och ges en detaljerad tolkning. Delar av ordspråken ur just
denna samling av medeltidsordspråk har även tidigare tolkats och diskuterats av Elis Wadstein (1896).5
Sven B. Ek (1964) har genom sin studie Den som kommer först till
kvarns-. Ett ordspråk och dess bakgrund visat på komplexiteten i att utreda
ett ordspråks fulla utbredning och historia. Bengt af Klintberg (1998) utreder
den till formen ovanliga ordspråkstypen som inleds med om inte om hade
varit och finner ett stort antal möjliga fortsättningar, och Kerstin Rodin
(1983) har i sin avhandling Räven predikar för gässen. En studie av ett
ordspråk i senmedeltida ikonografi studerat titelordspråket med utgångspunkt från dess ikonografi. Nämnas här bör också Anna Birgitta Rooths avsnitt om ordspråk i boken Folklig diktning. Form och teknik (1965:87–101),
där hon ger en allmän översikt över ordspråket som språkligt fenomen,
Kristina Nikulas avsnitt om ordspråken i närpesdialekten i boken Om
närpesdialekten. Språket i kommunfullmäktige och ordspråk och talesätt
(1988:77–112), där hon diskuterar ett antal ordspråk med avseende på form
och funktion, samt en kortare artikel av Emma Sköldberg (1999), ”Ordspråk.

5 För ytterligare referenser till studier av nordiska medeltidsordspråk hänvisas till

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, band 12 (1967: spalt 672–684). Här har Iver
Kjær, Thorsten Andersson, Jakob Benediktsson, Brynjulf Alver och Matti Kuusi i ett antal
artiklar utförligt och med hänvisningar till litteraturen beskrivit den medeltida nordiska
ordspråksskatten.
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Mossbelupna moralkakor eller energibesparande visdomsord?”, där hon bl.a.
konstaterar att ordspråk även i dag finns omkring oss i större utsträckning
än vad många tror.
Sammanfattningsvis har svensk ordspråksforskning en begränsad omfattning, där de mest omfattande publikationerna fokuserar medeltida ordspråk.
1.3.2 Internationell ordspråksforskning
Internationellt sett är den paremiologiska forskningen livskraftig och har
som huvudorgan årsboken Proverbium.6 Här kommer endast ett fåtal av de
mer framträdande och betydelsefulla arbetena att nämnas.7
Ett fortfarande ofta citerat verk är Archer Taylors The Proverb (1931)8 där
han bl.a. ingående diskuterar de många problem som uppstår när ordspråk
ska definieras.
Året dessförinnan utkom den finske socialantropologen Edward
Westermarcks numera klassiska studie Wit and Wisdom in Morocco. A
Study of Native Proverbs (1930), ett arbete som fått förnyad aktualitet och
relevans för föreliggande avhandling genom Sheila K. Websters artikel
”Women, Sex, and Marriage in Morocan Proverbs” (1982; artikeln diskuteras
i 1.3.3 nedan) där hon använder delar av Westermarcks ordspråksmaterial.
Westermarcks studie består, vid sidan av en introducerande essä av språkvetenskaplig natur, av en kommenterad ordspråkssamling, där kommentarerna fokuserar på de seder, bruk och idéer som ordspråken ger uttryck för.
Hans bok är tredje delen i en trilogi om just seder, bruk och idéer hos
morerna (Westermarck 1930:v). Westermarck kategoriserar sitt ordspråksmaterial i kategorier som t.ex. familjen, arbete, kvinnor och kärlek.
Andra betydelsefulla studier är Neal R. Norricks How Proverbs Mean.
Semantic Studies in English Proverbs (1985) där problematiken kring ordspråks betydelse diskuteras, samt Richard P. Honecks A Proverb in Mind.
The Cognitive Science of Proverbial Wit and Wisdom (1997) där ordspråk
som kognitiva fenomen fokuseras. Ytterligare en viktig publikation som an-

6

Proverbium ges årligen ut av University of Vermont och har Wolfgang Mieder som
huvudredaktör. Årsboken efterträder Proverbium. Bulletin d'Informations sur les Recherches
Parémiologiques som publicerades mellan 1965 och 1975 av Society for Finnish Literature i
Helsingfors, med bl.a. Matti Kuusi och Archer Taylor som drivande krafter (se Kuusi 1987).
7
För en fullständig genomgång hänvisas till Wolfgang Mieders bok Proverbs. A Handbook
(2004). I den återfinns även en tematisk bibliografi över större publikationer inom området
(ibid.:259–278).
8
Denna bok gavs ut återigen 1962, då tillsammans med ett omfattande index som Taylor hade
publicerat 1934.
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lägger ett kognitivt perspektiv är Raymond. W. Gibbs och Dinara Beitels
”What Proverb Understanding Reveals About What People Think” (1995).
Vissa av ovan nämnda verk återkommer i bl.a. diskussionen om hur man
definierar ordspråk (se 1.4) och i diskussionen av olika typer av ordspråksbetydelse (se 2.3).
1.3.3 Forskning om ordspråk och kön
I detta avsnitt lyfter jag fram och diskuterar tillgänglig forskning om ordspråk och kön med syfte att ge en bild över forskningsläget. Presentationen
baseras på ett urval av tillgänglig forskning på området och gör inte anspråk
på att vara heltäckande. Det bör redan här nämnas att forskningen om ordspråk och kön ofta fokuserar just ordspråk om kvinnor och kvinnlighet.
En mycket omfångsrik studie är Mineke Shippers Never Marry a Woman
with Big Feet. Women in Proverbs from Around the World (2003) i vilken
ordspråk från hela världen som handlar om kvinnor diskuteras. Hon undersöker bl.a. vad ordspråksmaterialet har att säga om kvinnor och vilka likheter och skillnader som återfinns i olika kulturer och länder. Inte minst är
detta arbete användbart i just jämförande syfte. Nämnas i anslutning härtill
bör också Lois Kerschens American Proverbs About Women. A Reference
Guide (1998). Kerschen klassificerar sitt insamlade material under teman
som t.ex. en kvinnas natur, kvinnor som tillgångar och sex, och varje sådant
tema inleds med en introducerande diskussion följt av en okommenterad
lista över ordspråken.
I ”The Image of Women in African Oral Literature. A Case Study of
Gikuyu Oral Literature” (2006) studerar Catherine M. Ndungo bilder av
kvinnor bl.a. i ordspråk insamlade bland Gikuyu-folket i Kenya.9 Syftet med
studien är att se om det finns en stereotyp bild av kvinnor och hur en sådan
bild bevaras i muntlig litteratur, särskilt i ordspråk, narrativer och sånger
(Ndungo 2006:1). En av slutsatserna är att bilden av kvinnor är negativ, och
bland de kvinnobilder som framträder i det muntliga materialet återfinns (a)
kvinnor som ekonomiska tillgångar eller som mäns tillgångar, (b) kvinnor
som destruktiva och farliga element samt (c) kvinnor som opålitliga och oberäkneliga (ibid.:77).
David A. Samper behandlar i en artikel från 1997 en specifik metafor som
återfinns i spanska ordspråk: män som tuppar (gallo) och kvinnor som hö-

9

Delar av hennes resultat har publicerats i artikeln ”Social Construction of Gender with Special
Reference to Gikuyu and Swahili Proverbs” (Ndungo 2002).
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nor (gallina). Han kommer bl.a. fram till att kvinnor genom denna metafor
beskrivs som promiskuösa, sexuella objekt som är bundna till hemmet medan männen framstår som virila, kontrollerande och fria att resa (ibid.:349).
Sheila K. Webster (1982) studerar kvinnor, sex och giftermål i
marockanska ordspråk, och använder Westermarcks samling på 2 013
marockansk-arabiska ordspråk (Westermarck 1930), ur vilken hon lyfter
fram 93 ordspråk som enligt Webster är könsrelaterade (Webster 1982:173).
Hon finner bl.a. att samlag utanför äktenskapet betraktas som negativt samt
att den marockanska kvinnans liv, enligt de ordspråk hon studerar, kan delas
in i tiden före, under och efter hennes barnafödande period (Webster
1982:181–182).10
Jeylan W. Hussein undersöker vilken roll afrikanska ordspråk spelar i
konstruktionen av maskulinitet och femininitet, och visar att de bevarar
genusideologi, och att de kopplar manlighet till respekt, fasthet eller styrka
och kvinnlighet med ödmjukhet, förödmjukelse, inkonsekvens och kraftlöshet (Hussein 2005:72). Hussein betonar inte de individuella ordspråken
utan menar att det bildas kluster av ”stereotypa suggestioner” och ”gömda
implikationer” som spelar en viktig roll i konstruktionen av maskulinitet och
femininitet (ibid.).
I artikeln ”The Place of Women in the Proverbs of Finland and
Ovamboland” (1994) studerar den finske paremiologen Matti Kuusi komparativt ordspråk från Finland och ordspråk hos bantufolket ovambo i norra
Namibia.11 Kuusi fokuserar på skillnader och likheter mellan ordspråken vad
gäller värderingen av kvinnor och gör den intressanta iakttagelsen att finska
ordspråk generellt sett ger en negativ bild av kvinnor, medan ovamboordspråken ger en positiv bild (ibid.:156).
Hiroko Storm (1992) presenterar i artikeln ”Women in Japanese
Proverbs” bl.a. resultatet av en enkätstudie där informanterna utgått ifrån ett
urval japanska ordspråk om kvinnor. En fråga som ställs i hennes studie är
huruvida faktorerna kön, ålder och förhållandet att ha bott utanför Japan
påverkar hur informanterna uppfattar ordspråken (ibid.:176). Bland annat
finner hon stora likheter i svaren från kvinnor och män (ibid.:179).

10

Websters engelska benämningar är pre-child-bearing years, child-bearing years och postchild-bearing years (1982:182).
11
Han bygger sin studie på en tidigare publicerad samling ordspråk titulerad Ovambo Proverbs
with African parallels (Kuusi 1970).
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I artikeln ”The Image of Women in a Traditional African Society. A Case
Study of Idoma Proverbs on Women” (Amali 2000) studerar Idris O. O.
Amali kvinnors plats i samhället utifrån ett ordspråksmaterial. Resultaten
visar bl.a. att kvinnan ses både som oumbärlig i samhället och som opålitlig,
och liknas vid en fågel som lätt flyttar från gren till gren (ibid.:29, 40–41). I
artikeln ”Linguistic and Semantic Aspects of Obscene Idoma Proverbs”
(2001) har Amali också behandlat s.k. obscena ordspråk i vilka t.ex. könsord
används. Denna artikel behandlar inte uttalat ordspråk och kön, men i och
med att ordspråken som studeras ofta rör kvinnlig och manlig sexualitet är
den av intresse här. Amali visar att även om ordspråk kan betraktas som
obscena så uppfattas de av användarna som seriösa påståenden som spelar
en betydelsefull roll i samhället (ibid.:13).
Abasi Kiyimba (2005) studerar hur pojkar och flickor framställs i
Baganda-ordspråk i artikeln ”Gendering Social Destiny in the Proverbs of the
Baganda. Reflections on Boys and Girls Becoming Men and Women”.12 En av
slutsatserna är att det stereotypiserande som sker i den muntliga litteraturen
är en del i en komplex socialiseringsprocess där nyfödda pojkar är mer
välkomna och framställs som förutbestämda att ärva social och politisk
makt, medan flickor framställs som ett sämre alternativ (ibid.:268–269). Det
framhålls att föreställningarna i ordspråken leder till att pojkar och flickor
tar till sig stereotypa föreställningar av hur de ska förhålla sig till varandra
(ibid.:269).
Nadia Lachiri (2002) konstaterar i artikeln ”Andalusi Proverbs on
Women” att ordspråk inte bara ger uttryck för social praktik utan också sociala modeller och beteendeideal (ibid.:41). Hon väljer ordspråk om kvinnor
ur två andalusiska ordspråkssamlingar och finner att kvinnorna i ordspråken
går att inordna i kategorierna slavar, fria kvinnor, unga kvinnor, gifta
kvinnor, gamla kvinnor och prostituerade (ibid.:42). Som en av slutsatserna
konstaterar hon att ordspråk som material erbjuder möjligheter till insikter i
kvinnors liv, men att den brist på kontexter och/eller förklaringar som ofta
präglar ordspråkssamlingar gör det svårt att komma åt ordspråkens
egentliga mening (ibid.:48).
Roumyana Petrova (2002) har i artikeln ”Gender Aspects of English
Proverbs” studerat hur de engelska pronomenen he och man används
generiskt i ordspråk med resultatet att kvinnligt kön exkluderas och vilka

12

Baganda är ett bantufolk i Uganda.
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könsstereotyper som återfinns i ordspråken. Hon kommer bl.a. fram till att
ett förvånansvärt litet antal ordspråk faktiskt är könsrelaterade, endast 413
av, som hon inte helt klargörande uttrycker sig, de 2700 sidor med ordspråk
hon studerat. (ibid.:346). Det visar sig att 83 av dessa ordspråk uttryckte
negativa attityder gentemot kvinnor medan endast 23 uttryckte negativa
attityder gentemot män (ibid.). Hon konkluderar att ordspråken ger uttryck
för det hon kallar typiska attityder gentemot kvinnlighet och manlighet
(ibid.:347).
Hong Zhang (2002) har studerat könsrelaterade ordspråk på mandarin i
artikeln ”Reality and Representation. Social Control and Gender Relations in
Mandarin Chinese Proverbs”. Resultaten visar på en könshierarki som legitimerar vad Zhang kallar ett manligt centrerat kulturellt system (ibid.:79,
min översättning), men det återfinns också ordspråk som på ett tydligt sätt
omdefinierar kvinnors roller (enligt Zhangs terminologi), t.ex. rollen som
fru, på ett konstruktivt och positivt sätt (ibid.:76). Zhang menar att denna
motsättning antyder att även om kinesiska kvinnor befinner sig i en underlägsen social position inom den dominerande kulturella hierarkin, så kan
vardagliga könsrelationer vara mycket mer flytande och varierande (ibid.:
79).
Yisa Kehinda Yusuf har skrivit om ordspråk och kön i ett flertal artiklar,
varav en behandlas här. I artikeln ”The Sexist Correlation of Women with the
Non-human in English and Yoruba Proverbs” (1997) behandlar Yusuf 46
engelska ordspråk och yoruba-ordspråk13 i vilka kvinnor jämförs med djur,
mat, plantor, ägodelar och bekymmer. I artikeln konkluderas att kvinnorna i
ordspråken avpersonifieras och avhumaniseras, samt att yoruba-ordspråken
och de engelska ordspråken i förvånansvärt hög grad överensstämmer med
varandra (ibid.: kap 3. Conclusion).
Ytterligare ett intressant exempel på när kvinnan i ordspråk liknas vid ett
ting återfinnns i Shirley L. Aroras ”A Woman and a Guitar. Variations on a
Folk Metaphor” (1993). I denna artikel diskuterar Arora ordspråk på spanska
i vilka kvinnan liknas vid en gitarr. I dessa ordspråk framställs kvinnan som
reagerande snarare än agerande på eget initiativ och hon beskrivs som ägd,
använd, stämd, spelad och reparerad (Arora 1993:33). Kvinnan blir i dessa
ordspråk avpersonifierad (ibid.).

13

Yoruba är ett folk och ett språk i Nigeria.
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1.3.4 Ordspråk och kön: en sammanfattning
Forskning om svenska ordspråk och kön tycks vara ett i stort sett helt förbisett område. Internationellt sett fokuserar forskningen ofta på ordspråk om
kvinnor eller kvinnlighet, medan ordspråk om män och manlighet inte tas
upp till diskussion. Vad gäller just större studier av ordspråk och kön, där
såväl män och manlighet som kvinnor och kvinnlighet inkluderas, uppvisar
även den internationella forskningen betydande luckor.
Dessa internationella studier utgör en värdefull inspiration för mitt arbete. I kategoriseringen av ordspråken i analytiska kategorier har jag kunnat
dra nytta av dessa forskares erfarenheter, även om jag inte återanvänt deras
kategorisering. Dessutom har de ovan presenterade forskningsinsatserna
visat på komplexiteten i att kategorisera ett ordspråksmaterial där kön står i
fokus. Jag kommer dock inte att göra jämförelser med mina resultat och t.ex.
Mineke Schippers omfångsrika samling av ordspråk om kvinnor och kvinnlighet.
Även i arbetet med en definition av könsrelaterade ordspråk har jag haft
nytta av dessa studier, och i avsnitt 1.4 nedan återkommer jag till några av
dem i just detta avseende.

1.4 Ordspråk: definition och urval
I detta avsnitt presenterar jag några tidigare försök till ordspråksdefinitioner, följt av en diskussion av de kriterier som används i avhandlingen. Slutligen diskuteras vad det innebär att ett ordspråk är könsrelaterat.
1.4.1 Tidigare definitionsförsök
Det har gjorts många försök att definiera vad som utgör ett ordspråk, men
trots dessa försök föreligger ingen konsensus om hur en sådan definition bör
se ut. I det nedanstående redogör jag kortfattat för några definitionsförsök,
och för ytterligare diskussion kring detta hänvisas till Mieder (2004:2–9).
I ett inom paremiologin klassiskt citat tycks Archer Taylor i inledningen av
The Proverb närmast resignera inför svårigheterna med en heltäckande ordspråksdefinition.14
The definition of a proverb is too difficult to repay the undertaking; and should we
fortunately combine in a single definition all the essential elements and give each the

14

Jag använder här ett nytryck (Taylor 1985) av 1962 års utgåva av The Proverb and an Index to
”The Proverb” (Taylor 1962), som innehåller ett förord och en bibliografi över Taylors verk av
Wolfgang Mieder samt Taylors egna förord från såväl originalutgåvan som 1962 års utgåva.
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proper emphasis, we should not even then have a touchstone. An incommunicable
quality tells us this sentence is proverbial and that one is not. Hence no definition will
enable us to identify positively a sentence as proverbial. […] Let us be content with
recognizing that a proverb is a saying current among the folk. At least so much of a
definition is indisputable (Taylor 1985:3).

Som Mieder också noterar blir denna inledande uppgivenhet närmast ironisk då återstoden av Taylors bok ägnas åt en diskussion av vad ett ordspråk
faktiskt är (Mieder 2004:3).
I Taylors definition sägs en icke kommunicerbar egenskap tala om för oss
vad som är ett ordspråk och vad som inte är det, och många språkanvändare
tycks också intuitivt ha en klar uppfattning av vad som utgör ordspråk.
Wolfgang Mieder har låtit 55 språkanvändare från Vermont i USA själva
definiera vad ett ordspråk är och genom att sammanställa svaren har han
kommit fram till vad som kan kallas en ”folklig” ordspråksdefinition:
A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth,
morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which
is handed down from generation to generation (Mieder 1985:119 och 2004:3, se även
Mieder 1993:24).

Denna definition innehåller de flesta av de kriterier som återkommer i olika
ordspråksforskares definitioner, t.ex. att ett ordspråk ska ha en fast form och
vara kort, innehålla någon form av visdom samt vara allmänt känt och traderas från generation till generation. I ovanstående definition anges dessutom
att en mening, för att vara ett ordspråk, ska vara metaforisk och ha en form
som gör den lätt att komma ihåg. Det bör redan här nämnas att dessa två
kriterier antyder en snävare definition än den som kommer att användas i
denna avhandling, och att jag återkommer till denna diskussion längre fram i
detta avsnitt.
En av de mer detaljerade definitionerna presenterar Neal R. Norrick i boken How Proverbs Mean. Semantic Studies in English Proverbs (1985). Han
definierar ordspråk genom att ställa upp sju stycken kriterier som ordspråk
vanligen uppfyller, tre som ordspråk ömsom uppfyller, ömsom inte, och
slutligen ett kriterium som oftast saknas hos ordspråk (Norrick 1985:65–76).
Målet för Norrick är att med denna metod urskilja texter som utgör ordspråk
från andra typer av texter, t.ex. ordstäv, slogans och klichéer (se ibid.:73). De
sju kriterier som vanligen förekommer hos ordspråk är enligt Norrick att
texten ska: (1) utgöra en potentiellt fri samtalstur, dvs. kunna fungera som
självständigt yttrande, utan att vara beroende av föregående samtalstur, (2)
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ha samtalskaraktär,15 dvs. vävas in i konversationen, till skillnad från t.ex.
skämt, gåtor och sånger, (3) vara traditionell, (4) vara talad, dvs. inte t.ex.
sjungen eller mässad, (5) ha en fast form, (6) vara didaktiskt16 och (7) vara
generellt. De egenskaper som enligt honom endast ibland förekommer är att
texten ska vara (8) figurativ, (9) prosodisk och (10) humoristisk. Slutligen
utgör egenskapen (11) underhållande en egenskap som vanligen inte uppfylls
av ordspråk, och som skiljer det från t.ex. sång, skämt och berättelse
(ibid.:71).17
Denna typ av definition, som inbegriper ett flertal kriterier där inte alla
behöver uppfyllas av alla ordspråk, används av flera forskare, t.ex. Shirley L.
Arora i den välkända artikeln ”The Perception of Proverbiality” (1994).18
Hennes utgångspunkt är som titeln antyder en upplevelse av ”ordspråklighet” (proverbiality), som enligt henne beror på en mängd ordspråksmarkörer, och att ju fler sådana markörer ett yttrande innehar, desto större är
chansen att det kommer att upplevas som ett ordspråk (Arora 1992:13).
Några exempel på de ordspråksmarkörer Arora diskuterar är traditionalitet,
metafor, semantiska egenskaper som parallellism, paradox och ironi, lexikala markörer som t.ex. arkaiska ord samt fonetiska markörer som t.ex. rim
(ibid.:4–13).
På svenskt område definierar t.ex. Anna Birgitta Rooth ordspråket genom
att kontrastera det mot talesättet (Rooth 1965:88–89). Det senare karakteriseras enligt henne av att det ”rättar sig till person och tempus efter den sats, i
vilken det inflätas” (ibid.:89). Med utgångspunkt i Taylor (1931) menar
Rooth att ordspråket inflikas i talet i oförändrad form, och hon exemplifierar
detta med bränt barn skyr elden (ibid.:88–89). Enligt Rooth är följande ett
exempel på ett talesätt: han hoppade i galen tunna, som hon menar enkelt
kan rätta sig efter person och tempus till t.ex. hon kommer säkert att hoppa
i galen tunna (ibid.).
Ordspråk utmärker sig ofta språkligt, t.ex. med rim, assonans, ellips och
andra ornamenteringar (uppfyller kriteriet prosodisk, enligt Norrick ovan).
Sådana egenskaper är dock inte alltid närvarande och enligt Rooth har detta
lett till att vissa forskare inte vill betrakta dem som ”riktiga” eller ”äkta” ord-

15

Norrick (Norrick 1985:69) använder den engelska termen conversational.
Se avsnitt 2.3.2 för en diskussion om just detta.
17
Den intresserade hänvisas till Norricks bok (1985:73) där man bl.a. återfinner en tabell där
dessa kriterier finns uppställda och där ordspråket jämförs med ett antal andra liknande
typer av texter.
18
Denna artikel publicerades första gången 1984 i Proverbium 1.
16
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språk (Rooth 1965:98). Själv väljer hon termen prosa-ordspråk för dessa
och noterar att vad gäller ursprung skiljer sig dessa från vanliga ordspråk
genom att kunna ”förekomma överallt” medan det mer poetiska ordspråket
är ett ”eurasiskt (-afrikanskt?) kulturelement” (ibid.:99).
1.4.2 Arbetets ordspråksdefinition
I det följande kommer jag att presentera de kriterier som används i urvalet
av avhandlingens material. Jag kommer att utgå ifrån en arbetsdefinition
som presenterats av Wolfgang Mieder:
A proverb is a concise statement of an apparent truth which has [had, or will have]
currency among the people (1993:14, 2004:4).

I denna definition betonar Mieder att ett ordspråk ska vara koncist, innehålla en uppenbar sanning och antingen ha spridning i dag eller ha haft sådan tidigare i historien. Denna definition framlades ursprungligen 1959 av
Stuart A. Gallacher och Mieder har endast lagt till orden inom hakparentes
(Mieder 1993:14, 2004:4).
I arbetet med att arbeta fram urvalskriterier bygger jag på en ståndpunkt
som Peter Seitel (1981:124) framlagt i den klassiska artikeln ”Proverbs. A
Social Use of Metaphor” (först publicerad 1969). Ordspråkets definition, dvs.
svaret på frågan vad det är som ska studeras, går enligt Seitel inte i praktiken
att separera från frågan om vilket material som ska studeras (ibid.). Enligt
Seitel kommer t.ex. den som studerar ordspråk i naturligt tal, dvs. i kontext,
att använda en annan definition än den som studerar ordspråk som en samling texter (ibid.). Utifrån detta blir det viktigt för mig i denna avhandling att
ta källornas förutsättningar i beaktande.
De källorna som här studeras kan alla sägas i någon mån innehålla ett traderat material, dvs. ha använts i en viss gemenskap i en viss tid. Materialet
har t.o.m. ofta insamlats just med syfte att bevara just dessa traditioner (i
avsnitt 1.5.6 diskuteras detta utförligare). Detta leder till att det inte behövs
något kriterium som urskiljer belägg som varit i bruk från sådana som inte
har varit i bruk. Ett sådant kriterium återfinns i många tidigare ordspråksdefinitioner och i Mieders arbetsdefinition ovan täcks detta in av kravet på
spridning bland folket.
Ett kriterium gällande längd används också i många ordspråksdefinitioner. Ofta är detta krav vagt formulerat, som i Mieders arbetsdefinition ovan
där ett ordspråk sägs vara koncist. Det genomsnittliga ordspråket innehåller
sju ord men många ordspråk är längre än så (Mieder 2004:7) och om forskaren själv ska bedöma vad som utgör ett koncist ordspråk ges stort utrymme
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åt godtycke. Jag har valt att inte exkludera några belägg från avhandlingens
källor endast på grund av att de varit för mångordiga, med den konsekvensen att några ordspråk som genom sin längd avviker från de övriga inkluderats i studien. Det längsta ordspråket är 4:14 som innehåller inte mindre än
39 ord fördelade över tre fullständiga meningar: Då ’n jänte säg ja, sæ mene
na mestedells nej; å då hon säg nej, sæ mene na mestedells ja. Men iblann
kan ja bety ja å nej bety nej. Knepe ä tell å veta, når just dä hänne, dvs. ’då
en flicka säger ja så menar hon mestadels nej och då hon säger nej så menar
hon mestadels ja. Men ibland kan ja betyda ja och nej betyda nej. Knepet är
att veta när just det händer’. En möjlighet är att betrakta den inledande meningen som själva ordspråket och de efterföljande två meningarna som en
sorts utbyggnad. Jag har gjort valet att inkludera detta tillsammans med
ytterligare ett par mångordiga ordspråk i avhandlingens material medveten
om att de avviker och kan sägas utgöra gränsfall.19
Tre kriterier används i arbetet med källmaterialet, i syfte att urskilja de
belägg som utgör ordspråk. För att ett belägg ska utgöra ett ordspråk krävs
att det:
1. uttrycker en folklig visdom.
2. kan stå ensamt, till skillnad från talesätt som behöver integreras i
en syntax.
3. inte innehåller angivelse om vem som säger det.
Det första kriteriet har i andra ordspråksdefinitioner uttrycks något annorlunda. I Mieders arbetsdefinition ovan ställs ett krav på en uppenbar
sanning, dvs. att yttrandet förmedlar ett budskap som åtminstone ger sken
av att vara sant. Fredrik Ström (1926:11) uttrycker sig likartat och menar att
ordspråket har allmängiltighet. För att täcka in detta används i andra ordspråksdefinitioner ofta just ordet visdom (se t.ex. Mieders folkliga ordspråksdefinition i föregående avsnitt). Ett annat sätt att uttrycka detta på är
att säga att ordspråket är generellt (t.ex. Norricks kriterium i föregående
avsnitt). Jag använder termen folklig visdom och avser med detta någon
form av kulturell kunskap som ansetts värd att föra vidare. Detta kan ex-

19

Den källa ur vilken de aktuella beläggen excerperats är Georg Bergfors bok Ordspråk, talesätt
och härm på ytterlännäsmål (1981), där insorterade under den övergripande rubriken
Ordspråk och talesätt. Bergfors själv anger en ordpråksdefinition i inledningen till boken:
”Ett ordspråk är ett folkligt funtat, allmängiltigt tänkespråk med undervisande och
sedelärande anknytning” (ibid.:17, se även 1968:17ff).
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emplifieras med ordspråk 4:36c i denna avhandling: Jordtuva djift
skårvluva, dvs. ’jordtuvan gifter bort skorvluvan’. Visdomen i detta exempel
är att ekonomiska tillgångar, t.ex. jordegendom, gör att även en oattraktiv
kvinna blir gift. Ett konstruerat exempel kan illustrera svårigheten som ligger i att avgöra huruvida ett yttrande innehåller en folklig visdom eller inte:
solen går upp varje morgon. Utan någon ytterligare beskrivning av eller
kännedom om detta yttrande är det ett trivialt påstående utan djupare mening. Skulle det däremot åtföljas av en beskrivning av bruket, där det t.ex.
framgår att det brukar används för att förmedla en insikt om att livet är förutsägbart skulle kriteriet kunna anses vara uppfyllt. Det bör här påpekas att
vissa belägg kan ha använts för att förmedla en folklig visdom, men att brist
på information om hur de använts eller hur de ska tolkas lett till att de här
sorterats bort då ingen djupare innebörd hos dem har återfunnits.
Det andra kriteriet för att ett belägg ska räknas som ett ordspråk är att det
kan stå ensamt och inte behöver integreras i en syntax. Ett sådant kriterium
saknas i Mieders arbetsdefinition ovan, men innehar, vilket framgick i föregående avsnitt, en framträdande roll i flera ordspråksdefinitioner. Att avgöra
huruvida ett yttrande uppfyller detta kriterium eller inte är i de flesta fall
enkelt. Dock kan ett yttrande som inte grammatiskt sett kan stå ensamt,
betraktas som elliptiskt, och därför räknas in i materialet. Ett exempel på
detta är 5:34 Hå’l se vel ve kuno, mågan å samvete, dvs. ’hålla sig väl med
kvinnan, magen och samvetet’ där man kan förutsätta ett inledande man
ska.
Det tredje kriteriet, att uttrycket inte får innehålla en angivelse om vem
vem som säger det, har speciellt använts för att sortera bort material som
utgör ordstäv. På grund av att det källmaterial som här studerats ofta innehåller en blandning av ordspråk och ordstäv har ett sådant kriterium varit
nödvändigt. Ordstävet, som även brukar benämnas stäv, wellerism eller
härm, innehåller information om vem som säger det, eller består, som Anna
Birgitta Rooth uttrycker sig, av ”ett citat med anföringssats” (1965:89). Exempel på ordstäv på ytterlännsmål är Dä komma ijänn, sa bonn, ga sögga
fläske, dvs. ’det kommer igen, sa bonden, gav suggan fläsket’ (Bergfors
1981:80) eller Blinn ijänn yga å tro att dä ä gött, sa tjäringa å sätte fram
kallgrötfate att göbben sänn, dvs. ’slut ögonen och tro att det är gott, sa
käringen och satte fram kallgrötfatet åt gubben sin’ (Bergfors 1981:85).
Gemensamt för kriterium (1) och (2) är att de avkräver materialet en hög
grad av självständighet och tillsammans har dessa exkluderat ett antal allmänna talesätt från källorna. Ett exempel är följande uttryck upptecknat av
Georg Bergfors: Han jekk tjohlväjjen, dvs. ’han gick kjortelvägen’ med förklaringen ”det sägs om dem, som för att nå sitt mål söker hjälp från
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spinnsidan” (Bergfors 1981:28). Detta uttryck saknar den självständighet
som krävs för att belägget ska utgöra ett ordspråk, t.ex. saknas en folklig
visdom. Ordspråk 4:12a i avhandlingens material kan illustrera en svår
avvägning som resulterat i att belägget till slut inkluderats: Vålje häri
väpplingen å stäne häri stära, dvs. ’välja i väpplingen och stanna i starren’.
Enligt den tolkning som görs av ordspråket i denna avhandling förmedlas
här budskapet att den flicka som väljer alltför nogräknat bland de friare som
står till buds till sist får nöja sig med det som bjuds. Utifrån detta har jag har
gjort bedömningen att uttrycket kan stå ensamt utan att fogas in i en syntax
samt att det uttrycker en folklig visdom.
Två av ordspråken som jag inkluderat i avhandlingens material avviker
formmässigt genom att vara formerade som frågor: 5:44 Hörre skulle ne gå
væ kærra om ’et döm hadde kvinnfåhlke tell å skylle på?, dvs. ’hur skulle det
gå med karlarna om de inte hade kvinnorna att skylla på?’ och 5:28 Vars ta
all ä gosint-jäntän vägen å va kåm all ä gammetärtjäringän ifrån?, dvs.
’vart tar alla snälla flickor vägen och var kommer alla gamla ilskna kvinnor
ifrån?’ I dessa två fall har jag gjort bedömningen att beläggen uppfyller
samtliga uppställda kriterier. Den folkliga visdom som ordspråken uttrycker
framkommer genom att de utgör s.k. retoriska frågor, där inget svar förväntas. Fokus ligger i stället på att det skulle gå dåligt för männen om de inte
hade kvinnorna att skylla på samt på att utvecklingen från de snälla flickorna
till de gamla ilskna kvinnorna utgör, ur frågeställarens perspektiv, en sorts
visdom.
I några enstaka fall har belägg exkluderats på grund av att de är kända
som ramsor. Ett sådant exempel är: Käringa spährkä dotra ått rava – tiä,
talv, tiä, talv – spährka n gang tell – spährk a sä sjalv, dvs. ’kärringen
sparkar dottern åt röven – tio, tolv, tio, tolv – sparkar hon en gång till – så
sparkar hon sig själv’ (Hellquist 1995:152).
De kriterier som används i avhandlingen resulterar inte i någon skillnad
mellan ordspråk och det som Anna Birgitta Rooth kallar prosa-ordspråk (se
1.4.1 ovan) utan båda dessa varianter benämns här ordspråk.
1.4.3 Könsrelaterade ordspråk
De ordspråk som är av intresse i denna avhandling är sådana där kön aktualiseras, dvs. de ordspråk som är könsrelaterade. För att urskilja dessa har jag
använt följande arbetsdefinition:
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Ett könsrelaterat ordspråk måste först uppfylla kriterierna för att utgöra ett ordspråk (se
1.4.2) samt förmedla en eller flera föreställningar om kön, dvs. om de kulturella
kategorierna KVINNA och MAN eller om relationen mellan dessa kategorier. Detta kan ske
antingen direkt i den språkliga formen eller indirekt.

De ordspråk som inkluderats i avhandlingens material med hjälp av ovanstående definition kan delas in i tre typer.
Den första typen har både en språklig form och en basbetydelse, dvs. en
betydelse som är gemensam för människor i ett visst kulturellt sammanhang
(se 2.3.1) som aktualiserar kön. Ett exempel på detta är 4:27 Brua hon skä
könna spinn å stick å väva, chvätt, å lapp å läga kläa, dvs. ’bruden hon ska
kunna spinna och sticka och väva, tvätta och lappa och laga kläderna’ där
ordet bruden är tydligt könsbestämt och där ordspråkets basbetydelse syftar
på de egenskaper en kvinna förväntas ta med sig in i äktenskapet.
Den andra typen är bildliga ordspråk där kön inte aktualiseras i den
språkliga formen, men där ordspråket har en basbetydelse som gör det. I
dessa fall krävs kunskap om hur ordspråket brukar användas för att det ska
stå klart att det är könsrelaterat. Ett exempel på ett sådant ordspråk i avhandlingens material är 6:21a He väks eingenteing oppa ällmen väg, dvs.
’det växer ingenting på allmän väg’ som i uppteckningen anges ha en betydelse som syftar på promiskuösa kvinnor. Mineke Schipper skriver om
denna typ av könsrelaterade ordspråk och ger som exempel ett ordspråk bl.a.
upptecknat i Trinidad och Tobago som på engelska lyder Get a cage before
you get a bird, dvs. ’skaffa en bur innan du skaffar en fågel’, som betyder att
en man ska skaffa ett hus innan han gifter sig (Schipper 2003:15).20
Den tredje typen könsrelaterade ordspråk är sådana där kön aktualiseras i
den språkliga formen men inte i basbetydelsen. Ett sådant exempel är 5:26a
Ait tre kan eint breinn, ain tjering kan eint treet, dvs. ’ett vedträ kan inte
brinna, en tjäring kan inte träta’. En trolig basbetydelse hos detta ordspråk
är av generell natur: ingen träter ensam. Indirekt förmedlas dock en föreställning om att kvinnor är benägna att gräla. Denna typ av ordspråk har
Sheila K. Webster (1982) valt att inte inkludera i sin studie av sex och äktenskap i marockanska ordspråk. Hon ger ett exempel på ett ordspråk som hon
inte inkluderat: The wife of a poor man is despised, even though she is

20

Detta ordspråk har för övrigt påtagliga likheter med ett ordspråk som analyseras i
föreliggande avhandling: 4:10 Bära han ha bure no köm fögern, dvs. ’bara han har buren,
nog kommer fågeln’.
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dressed in gold and silver, dvs. ’en fattig mans fru föraktas, även om hon
kläds i guld och silver’ (ibid.:175). Detta ordspråk har, skriver Webster, mer
att göra med ekonomisk status än kön (ibid.). Till skillnad från Webster har
jag alltså inkluderat många ordspråk där kön aktualiserats i den språkliga
formen men inte i ordspråkets basbetydelse. Det avgörande har varit huruvida dessa ordspråk förmedlar någon föreställning om kön, som t.ex. 5:26
ovan där föreställningen om den grälsjuka kvinnan återfinns vid sidan av
den generella betydelsen.
Det är dock ibland svårt att avgöra om en sådan föreställning återfinns
och det är primärt följande tre typer av ordspråk som sorterats bort.
En första typ av ordspråk som exkluderats är de där ett maskulint pronomen, han, tolkats som generiskt, dvs. att det syftar på både kvinnor och
män. Ett exempel är följande ordspråk från Sorsele: Han som jer lat finn
sittplassa överallt, dvs. ’han som är lat finner sittplatser överallt’ (Hellquist
1995:56).
En andra typ som sorterats bort är sådana där kön aktualiseras i den
språkliga formen, men där dimensionen kön bedömts som i mycket hög grad
underordnad andra dimensioner. Detta är fallet med ett flertal ordspråk där
orden dräng och piga används. Ett exempel är ordspråket De koste att ha
gärvpiga, dvs. ’det kostar att ha en fullvuxen piga’ (se Hellquist 1995:159).
En tredje typ av exkluderade ordspråk är sådana där mannen förekommer
i den språkliga formen, men som jag tolkat som att de uttrycker föreställningar om allmänna dygder och beteenden. Ett exempel är följande ordspråk
upptecknat av Frans Bergvall i Edsele: man skö nt döma hun äte håre å kärn
äte måle, ’man ska inte döma hunden efter håret och karln efter talet’
(DAUM 3864, nr 313). Ett litet antal ordspråk av denna typ har inte inkluderats i avhandlingens material.

1.5 Material
Avhandlingens material består av 199 ordspråksbelägg som valts ut med
hjälp av ovanstående definition. Dessa finns samlade i slutet av avhandlingen under rubriken ordspråksbelägg. Ordspråksmaterialets geografiska
utbredning illustreras av karta 1 som inleder avhandlingen där de socknar
beläggen upptecknats ifrån finns markerade.
I större delen av detta avsnitt ligger fokus på de källor ur vilka ordspråken
excerperats. Inledningsvis presenteras vägen fram till dessa källor, varpå de
karakteriseras och värderas. Slutligen diskuteras variation i ordspråksmaterialet.
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1.5.1 Insamling
Materialet är av två typer: (1) ordspråk excerperade från uppteckningar vid
SOFI (Institutet för språk och folkminnen): Dialektavdelningen i Uppsala,
SOFI: Folkminnesavdelningen i Uppsala och SOFI: Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Umeå, (2) ordspråk excerperade ur publicerade ordspråkssamlingar.
Materialet har lokaliserats på fyra olika sätt: (1) genom boken Bättre grå
kaka än ingen smaka. Ordspråk och talesätt i Övre Norrland (Hellquist
1995),21 där ordspråk och talesätt i övre Norrland återfinns, (2) genom sökningar i publicerade ordspråkssamlingar utgivna i Sverige, (3) med hjälp av
realkatalogen vid SOFI: Folkminnesavdelningen i Uppsala och (4) genom
bifynd som gjorts vid arbete vid redan nämnda arkiv.
Ur boken Bättre grå kaka än ingen smaka. Ordspråk och talesätt i Övre
Norrland (Hellquist 1995) har jag lyft fram könsrelaterade ordspråk och
sedan gått till primärkällorna (t.ex. dialektuppteckningar vid arkiven) och
excerperat ordspråken därur. Principen har varit att så långt det är möjligt
excerpera primärkällor.
Eftersom en betydande andel av de ordspråk som utgör mitt material
återfunnits med hjälp av Hellquists bok presenteras här hur hon gått tillväga
när hon samlat in sitt material. Boken innehåller 1484 artiklar i vilka ordspråk och andra talesätt finns noterade och i vissa fall förklarade. Hon har
gått igenom SOFI: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeås dialektordsamling samt gjort egna uppteckningar i Norsjö och andra orter
(DAUM 3722, DAUM 3931) (Hellquist 1995:15). Då det gäller dialektordsamlingen skriver Hellquist att det inte finns någon speciell samling av ordspråk och talesätt att tillgå utan att hon har gått igenom ord på måfå ”som
man tror kan finnas upptecknade och exemplifierade i ordspråk” (ibid.).
Utöver detta har hon gått igenom ett antal tidigare uppteckningar som antingen uteslutande ägnar sig åt ordspråk eller som bara har inslag av stående
uttryck samt lyssnat igenom grammofonskivor och band som uppges innehålla ordspråk. De avlyssnade och excerperade källorna i DAUM är 52 till
antalet (ibid.). Hellquist har även använt delar av dåvarande Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsalas (ULMA) samlingar från övre Norrland samt ett
trettiotal uppteckningar som inkommit sedan en frågelista om ordspråk och
talesätt skickats ut till DAUM:s ortsmeddelare och ett upprop om insamling

21

Första upplagan publicerades 1986.
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följt med Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt (detta skedde 1983)
(ibid.).
Vidare har jag funnit tre publicerade ordspråkssamlingar från norra Norrland som inkluderats i materialet:
(1) Ordspråksboken. En samling ordspråk, talesätt och ramsor från Skelleftebygden i
Västerbotten och Jakobstadsnejden i Österbotten (Ordspråksboken 2004).

(2) Verla däänsch upa i kålvråmp. Världen dansar på en kalvrumpa. Sorglöst leverne.
Ordspråk och talesätt på Överlulemål (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000).

(3) Ordspråk, talesätt och härm på ytterlännäsmål (Bergfors 1981).

Materialet som är publicerat i dessa böcker betraktas som primärmaterial.
Nämnas bör att Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolans publikation
(Ordspråksboken 2004) som redan titeln indikerar även innehåller ordspråk
från Österbotten. Dessa har inte inkluderats i materialet.
I realkatalogen vid SOFI: Folkminnesarkivet i Uppsala återfinns 24 lådor
med sedeslappar innehållande excerpter av ordspråk. Dessa har jag gått igenom varpå könsrelaterade ordspråk upptecknade inom det geografiska undersökningsområdet lyfts ut. Dessa har sedan excerperats ur de primära
uppteckningarna.
Ett mindre antal ordspråk i materialet utgör bifynd. Det rör sig t.ex. om
ordspråk som återfunnits när dialektord slagits upp vid dialektarkiven, men
också några frågelistsvar som Hellquist valt att inte inkludera i sin studie,
men som blivit aktuella för mig eftersom jag arbetar med en annan ordspråksdefinition.
1.5.2 Arkivmaterial
Sammanlagt har ordspråk hämtats från 42 olika källor vid arkiven. Dessa
källor består av frågelistsvar, ordsamlingar och s.k. fria uppteckningar, som
här avser samtliga uppteckningar som inte faller in under de övriga två kategorierna. En av källorna består av en inspelning, medan samtliga övriga består av skrivet material.
Hela 13 av källorna är svar på DAUM:s frågelista nr 16, Ordspråk, ordstäv
och talesätt i Norrland som utgjorde en del av Magdalena Hellquists material till boken Bättre grå kaka än ingen smaka (1995) (se ovan). Dessa svar
inkom mellan åren 1983 och 1986.
Uppteckningsår för merparten av de övriga källorna är 1915–1938, medan
ett fåtal har senare uppteckningsår, t.ex. ULMA 22759 som är en omfattande
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ordsamling upptecknad av Frans Bergvall och som har uppteckningsår
1954–1981.
1.5.3 Publicerat material
Som nämnts tidigare har ordspråk även excerperats ur tre större publicerade
ordspråkssamlingar. I det följande presenteras dessa och övriga källor som
här räknas som publicerat material.
Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan har gett ut boken Ordspråksboken. En samling ordspråk, talesätt och ramsor från Skelleftebygden i Västerbotten och Jakobstadsnejden i Österbotten (2004). Västerbottensmaterialet i denna bok har samlats in av deltagare i en studiecirkel i Vuxenskolans
regi, fem kvinnor och tre män, som kommer ifrån Burträsk, Lövånger, Bureå
och Skellefteå (2004:7–9). De har använt egna kunskaper om ordspråk samt
samlat in ordspråk från vänner och bekanta. Även ordspråk och talesätt från
tidigare studiecirklar som dokumenterat dialekter har tagits med (ibid.).
Denna publikation innehåller även ordspråk som härrör från Österbotten,
men dessa har som sagt inte inkluderats i avhandlingens material.
Svartlå Dialektgrupp har publicerat boken Verla däänsch upa i kålvråmp.
Ordspråk och talesätt på Överlulemål (2000). Deltagarna har nedtecknat
ordspråk ur minnet men också använt Gerd Enequists sammanställningar
och handskrivna ordspråk som hon inlämnat till dåvarande Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala, samt förre byaåldermannen Thorsten
Petterssons i Svartlå efterlämnade anteckningar (ibid.:2000:3). Kriteriet för
att inkludera ordspråk i samlingen har varit att de ska vara på
”Överluleåbondska, dvs. den gamla dialekt som finns i Svartlå-bygden i den
mellersta delen av Lule älvdal i Norrbotten” (ibid.).
Boken Ordspråk, talesätt och härm på ytterlännäsmål (Bergfors 1981)
sammanställdes av Georg Bergfors (1882–1975), men publicerades först
1981 efter hans död. I inledningen skriver Bergfors att han fått ordspråken
från modern (f. 1851) och en del andra äldre personer (Bergfors 1981:7). Han
anser själv att ”de i denna skrift återgivna uppteckningarna ger en god föreställning om hur ovanmonsmålet löd vid mitten av 1800-talet, ja, även
dessförinnan” (ibid.). Det bör nämnas att Bergfors var präst och skrev och
publicerade ett stort antal böcker, artiklar, recensioner, översättningar och
andra publikationer inom vitt skilda ämnen (NU band 1, 1993:67).
Två böcker som inte uteslutande ägnar sig år genren ordspråk återfinns
också i kategorin publicerat material: Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt (Dahlstedt &
Ågren 1954) samt August Nordströms Luleåkultur (1980 [1925]). De återstående publikationerna utgörs av tidskrifter utgivna av olika föreningar, i vilka
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nedtecknade ordspråk endast utgör en mycket liten del av innehållet: Pitebygdens fornminnesförenings årsbok (1985:2), Västerbottens läns hembygdsförenings tidskrift Västerbotten (1921), Överkalix hembygdsgilles årsbok (1957 och 1959) samt Åolleist opa kölismåle, utgiven av Föreningen Kalix bygdemål (2006). Ett ordspråksbelägg som ingår i avhandlingens material är publicerat i en ordbok över hössjömålet som bygger på Evert Larssons
uppteckningar (Larsson & Söderström 1979).
1.5.4 Upptecknare och sagespersoner
Vad gäller materialet i sin helhet är det så beskaffat att det långt ifrån alltid
går att utröna vem eller vilka som är sagespersoner, dvs. upptecknarnas källor. I några av fallen torde upptecknaren själv kunna betraktas som sagesperson, medan det i de allra flesta fall troligen finns ett flertal personer som
ligger bakom uttrycken som upptecknats Det är inte heller säkert att upptecknaren alltid varit helt på det klara med vem i bekantskapskretsen/kretsen av meddelare som bidragit med ett visst ordspråk.
Det ska tydligt framhållas att ingen fullständig utredning av ordspråkens
sagespersoner har genomförts. I det följande presenteras dock några exempel när det går att närma sig sagespersonerna. Ett sådant exempel är när
upptecknaren Evert Larsson anger att sagesmannen i ett visst fall är den
forne bonden Erik Karlsson i Hössjö, född i Kasamark som i sin tur har det
av sin farmor Maria Eriksson, född 1799 i Böle, Umeå (ULMA 4124, s. 1). De
fall där sagespersonen är så tydligt beskriven som här är dock få.
Vissa av upptecknarna var flitigt engagerade av dåvarande Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), och deras sätt att arbeta finns beskrivet. Genom dessa beskrivningar kommer man också sagespersonerna närmare in på livet. Ett sådant exempel är Frans Bergvall som bidragit till denna
avhandlings material både genom det mycket omfångsrika svaret på
DAUM:s frågelista nr 16 (DAUM 3864) och genom övriga uppteckningar
som används i denna studie: ULMA 23457, ULMA 22759 samt ULMA
26632.
Frans Bergvall (1903–1995) studerade åren 1922–1923 vid Hola folkhögskola, varefter han utbildade sig till folkskollärare vid seminariet i Härnösand (Nyman 2004:12–15). Till dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala inlämnade Bergvall bl.a. en ordsamling omfattande 35 000 ord, ca 4
000 sidor med uppteckningar som rörde folkkulturen i Edsele (ibid.:16)
samt en samling växtnamn omfattande 300 blad betitlad Edseles folkliga
flora (ibid.:18–19). Utöver dessa uppteckningar bör de sagor Bergvall samlade in nämnas. Dessa utgavs 1991 under titeln Sagor från Edsele (ibid.:20).
År 1979 blev Frans Bergvall hedersdoktor vid Umeå universitet (ibid.).
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Frans Bergvall var alltså en beläst och driven upptecknare av folkligt
material, och bland hans meddelare återfinns bl.a. hans mor Märta Bergvall
(f. 1859), men också hans svärfar (ibid.:15). Här går det inte att veta exakt
vem som meddelat ett visst ordspråk, men vi vet att det kan ha varit hans
mor, svärfar eller någon annan av hans sagespersoner i edseletrakten. Det
kan också givetvis vara ett ordspråk som Frans Bergvall själv använt.
Irene Nilsson har bidragit till samlingarna vid SOFI: Dialekt-, ortnamnsoch folkminnesarkivet i Umeå i form av inspelningar, uppteckningar, frågelistsvar, dikter och visor (Claes-Börje Hagervall 2004:5). Hon föddes 1927 i
Varpsjö i lappländska Åsele och har där drivit jordbruk under i stort sett hela
sitt liv (ibid.). Irene Nilsson har bidragit med en omfångsrik samling ordspråk som svar på frågelista nr 16 (DAUM 3857).
Ett exempel på en annan upptecknare är Erik Jonas Lindberg (1905–
1985) som bidragit med fem belägg i denna avhandlings material. Lindberg
har upptecknat t.ex. folktro, sed, sägner om övernaturliga väsen och kunskap
om jakt, fiske, jordbruk och fäbodväsen samt folklig läkekonst (Lilja
1985:18). Till dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
har han överlämnat ca 25 700 maskinskrivna blad, en samling som utgör en
av de mest omfångsrika som en enskild upptecknare bidragit med (ibid.).
Lindberg namnger sällan sina sagespersoner utan säger att han citerar
”åldriga moror, till åren komna gubbar, åldringar eller fäbodjäntor”
(Ibid.:19). Etnologen Agneta Lilja karakteriserar honom som en ”aktiv
traditionsbärare”, som för traditioner vidare genom att berätta om dem, och
hans uppteckningar bör enligt henne ses som en blandning av ”såväl genuin
folklighet som boklig beläsenhet och förmåga till egna funderingar och slutledningar, allt i en sammansmält blandning” (ibid.:18). De belägg som
Lindberg bidragit med återfinns alla utom ett också hos andra upptecknare
från andra orter.
1.5.5 Upptecknare och sagespersoner ur ett könsperspektiv
Margareta Svahn diskuterar det dialektala materialet vid dåvarande ULMA
ur ett könsperspektiv och konstaterar att ”det ordförråd man hittar i våra
dialekt- och folkminnesarkiv i mångt och mycket reflekterar en manlig allmogevärld, eftersom majoriteten av sagespersonerna varit män på landsbygden” (2007:62). Utifrån detta är det viktigt att lyfta frågan om materialet kan
sägas vara snedvridet med avseende på kön, dvs. om materialet delvis ser ut
som det gör på grund av upptecknarnas eller sagespersonernas kön.
Bland de sagespersoner som är kända, och som presenterats i det föregående, återfinns åtminstone några kvinnor, t.ex. ”Maria Eriksson, född i Böle,
Umeå 1799” eller Märta Bergvall (se ovan). Även Georg Bergfors har angett
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just sin moder som en viktig informant. Vad gäller ordspråken publicerade
av Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000) och Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004) råder en kvinnlig
övervikt: 8 kvinnor och 2 män i den förstnämnda dialektgruppen22 och 5
kvinnor och 3 män i Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan
(Ordspråksboken 2004:8). Bland upptecknarna står Irene Nilsson från Åsele
jämte Georg Bergfors och Frans Bergvall, för en av de mest omfångsrika
bidragen till föreliggande avhandlings material.
Detta visar att materialet åtminstone till viss del upptecknats och meddelats av kvinnor, men trots detta kvarstår risken att det till stora delar är en,
som Svahn uttrycker sig, ”manlig allmogevärld” som kommer till uttryck i
ordspråken.
1.5.6 Tid och plats: nordnorrländsk agrarmiljö
Ordspråken analyseras i denna avhandling såsom brukade i ett agrart samhälle i norra Norrland företrädesvis under 1800-talet och en bit in på 1900talet. Naturligtvis har somliga av ordspråken använts ännu tidigare, och
många av dem lever ännu kvar och används dessutom.
Lilja (1996) för i boken Föreställningen om den ideala uppteckningen ett
resonemang som kan användas för att ytterligare belysa stora delar av det
källmaterial som jag använder i avhandlingen. Hon diskuterar materialinsamlingen vid dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
och en hypotes hon har är att den beskrivning av verkligheten som där
skedde i hög utsträckning är ”ett urval av traditioner som av ett eller annat
skäl uppfattades som särskilt viktiga att tillvarata” (ibid.:13). Hon konstaterar att perspektivet vid arkivet huvudsakligen varit ”historiskt eller
retrospektivt, dvs. de har främst intresserat sig för att samla ett gammalt
material” och att forskarna inte förrän på 1960-talet börja samla samtida
material (ibid.:23–24, kursiv i originaltexten). Det gamla, retrospektiva och
historiska som Lilja diskuterar utgörs i stor utsträckning kunskap om bondesamhället:
Den folkkultur som undersökts från 1500–1600-talen och fram till mitten av 1900-talet
har nästan uteslutande varit liktydig med landsbygdernas och böndernas (ibid.:26,
kursiv i originaltexten).

22 En fördelning jag slutit mig till utifrån bilden på bokens baksida med bildtexten Svartlå
Dialektgrupp 2000.
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Den kraftiga industriella expansionen i Sverige som skedde under andra
hälften av 1800-talet ansågs ha brutit ned den äldre folktraditionen och forskarna ägnade sig åt en sorts räddningsaktion, där de försökta ta tillvara det
som fanns kvar (ibid.:24–25). Just denna ”räddningsaktion”, menar Lilja,
var en övergripande styrande princip för de forskare som samlade in och
dokumenterade folkkulturen vid ULMA (ibid.:237). Det var det äldre bondesamhället som dokumenterades något som också ”innebar att vissa samhällsgrupper såsom arbetare, överhet och utbildade m.fl. uteslöts”
(ibid.:240). Denna bild stärks av historiedemografen Lars-Göran Tedebrand
som menar att det i hela Norden under senare delen av 1800-talet fanns ett
stort intresse särskilt för bondebefolkningens bröllopsseder och att etnologins huvudobjekt blev ”det sakta försvinnande bondesamhället”
(Tedebrand 2008:20).
Stora delar av materialet till min avhandling härrör från insamlingar som
gjordes vid dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, under den
tid som Lilja menar var särskilt påverkad av detta synsätt, dvs. fram till ca
1960 (se beskrivningen av källorna ovan). Det nyare materialet, dvs. mestadels svaren på frågelista nr 16 vid DAUM, som avsåg att samla in material till
Hellquists bok (1995), är troligen också påverkat av detta synsätt. Inte minst
synliggörs denna tanke i inledningen till boken:
DENNA BOK tillägnas alla norrlänningar som bryr sig om sin stora landsändas
traditioner och den föreställningsvärld som präglat liv och uppväxt i många hundra år,
den föreställningsvärld som nu, sakta och säkert, är på väg att försvinna (Hellquist
1995:5).

Ytterligare indicier som pekar mot ett i förhållande till uppteckningarnas
tillkomstår äldre tidsskikt är att åtminstone vissa av upptecknarna, t.ex.
Frans Bergvall, Georg Bergfors och Erik Jonas Lindberg, använt sig av just
äldre personer som sagespersoner.
Vad gäller det material som insamlats senare, t.ex. ordspråken insamlade
av Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000) eller
Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004) pekar
också dessa mot äldre tider. Så här skriver t.ex. Svartlå Dialektgrupp i inledningen till sin bok: ”Svartlå Dialektgrupp sammanställer i denna skrift ordspråk och talesätt på Överlulebondska, dvs. den gamla dialekt som finns i
Svartlå-bygden” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:3, min kursivering).
Materialet till föreliggande studie är insamlat i norra Norrland, men detta
får inte tolkas så att ordspråken har skapats inom detta område, eller ens att
deras användning inskränkts endast till detta område. Wolfgang Mieder
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(1993) har studerat ett ordspråksmaterial som, likt det i föreliggande avhandling, är insamlat i ett avgränsat geografiskt område: delstaten Vermont i
USA. Han menar att detta faktum, att ordspråken är insamlade i Vermont,
inte innebär att de skapats där eller är unika för detta område (ibid.:178).
Däremot, menar Mieder, har de använts i Vermont som uttryck för folklig
visdom (ibid.). Motsvarande resonemang kan föras om materialet i föreliggande avhandling: även om de flesta av ordspråken i avhandlingens material
inte skapats i norra Norrland, har de dock använts där. Den dialektala
språkformen vittnar dessutom om en hög grad av etablering såväl i kulturen
som språket.
Det bör påpekas att ingen utredning gällande ordspråkens historia och
härkomst här görs. Där sådana uppgifter förekommer i diskussionen är de
resultat av bifynd som gjorts under arbetets gång och inte resultat av systematiska undersökningar.23
Ytterligare ett viktigt förhållande är att det givetvis finns ordspråk som
använts i det aktuella geografiska området under den aktuella tiden som av
olika anledningar inte kommit med i denna studie. Inte minst Liljas resonemang ovan om exkluderade grupper vid insamlandet av material vid ULMA
pekar åt detta håll. Det är därför viktigt att framhålla att materialet som studeras i föreliggande studie utgör ett urval av alla de ordspråk som varit i
bruk i norra Norrland. Urvalet begränsas av vilka källor som studerats, men
också hur dessa källor är utformade och vilka principer de byggts upp av.
1.5.7 Variation och gruppering
En av de mest karakteristiska egenskaperna hos muntligt överförd folklore är
enligt Annikki Kaivola-Bregenhøj (2000:93) variation och hon menar att
denna variation sammanfattningsvis gäller tidslig eller geografisk anpassning eller variation mellan olika situationer. Själva begreppet variant betraktas av folklorister i dag som ett belastat begrepp som t.ex. antyder att det
skulle finnas en överordnad form, en s.k. ”master form” (ibid.). KaivolaBregenhøj menar att denna bibetydelse hos begreppet variation har sina rötter i den s.k. finska skolan eller geografiskt historiska skolan (ibid.), vars
främsta mål enligt folkloristen Lauri Honko (1998:44) var att finna ”the
’right’ or ’core’ text, an archetype from which all observable variation could

23

Ett exempel på en studie där ett enskilt ordspråks historia och utbredning kartläggs är Sven
B. Eks Den som kommer först till kvarns-. Ett ordspråk och dess bakgrund (1964). Ek
studerar i denna bok titelordspråket i ett brett geografiskt perspektiv.
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be derived”. Insikten att ingen sådan överordnad form existerar har haft stor
påverkan på folkloristiken (se t.ex. Honko 1998:92). I en artikel från 1991
skriver Ulrika Wolf-Knuts om just detta att ”traditionen förändras hela tiden
genom variation, något som är typiskt just för folkloren som inte längre räknar med ett auktoriserat original” (1991:69), och hon lyfter fram arbetet med
att genom världsomfattande analys av sagor nå fram till en ”ursaga” som ett
exempel på hur man arbetade förut (ibid.).
Variation återfinns också bland ordspråk. Om detta skriver Archer Taylor
(1985:22) att den t.ex. kan bestå av att en viss detalj ersätts med en annan
eller helt försvinner, en generell egenskap kan ersättas med en specifik, eller
tvärtom, samt att ordspråket kan expanderas genom olika tillägg.
Det är vanligt inom ordspråksforskningen att hantera åtminstone viss variation i materialet genom att normalisera beläggen, t.ex. vad gäller stavning.
I många av dessa fall består materialet dessutom av ordspråk hämtade från
tidigare ordspråkssamlingar där betydande normalisering redan gjorts. Ett
exempel på detta är Neil R. Norrick som bygger sin korpus på ordspråkssamlingen Oxford Dictionary of English proverbs och hanterar den lilla
variation som där förekommer genom att ändra stavning och interpunktion
enligt amerikanska konventioner i syfte att vara konsekvent (1985:9).
Anna Birgitta Rooth samlar i Ordspråk från södra Sverige (1968) ett
material av liknande art som det som finns i min avhandling. Utan att explicitgöra det, tycks hon utgå ifrån tanken om ett slags ursprungligt ordspråk
som sedan återfinns i olika varianter, en hållning som går att utläsa i följande citat:
När emellertid ett ordspråk uppvisar vissa avvikelser i den syntaktiska uppbyggnaden
och i ordval, så har detta utmärkts genom ett (Var), antydande att ordspråket låter inte
exakt lika utan att det finns mycket snarlika variationer på samma ordspråk (Rooth
1968:IX).

Rooth anger i sin bok en standardsvensk version av ordspråket och anger
sedan endast accessionsnummer till övriga varianter (ibid.).
Ytterligare en svensk ordspråkssamling med liknande material är SvenBertil Vides Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Småland (1957).
Också han bygger upp sin bok på ett liknande sätt, och anger en standardsvensk version oavsett hur många olika dialektala varianter som återfunnits i
uppteckningarna (ibid.:24). Vide anger dock att viktigare avvikelser beläggen
emellan finns angivna i fotnoter (ibid.).
Genom noggranna jämförelser av belägg från olika delar av Sverige, som
sedan jämförs med liknande belägg från exempelvis andra delar av Europa,
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är det kanske möjligt att för enskilda ordspråk framlägga en trovärdig
”genealogi”, där ett slags ”original” inkommer till Sverige, kanske som översättning från en latinsk förlaga, och sedan sprids över landet, där variation
uppstår, t.ex. på grund de olika dialekternas särart, men också på grund av
kulturella samt slumpmässiga faktorer. Kanske skulle en sådan ”urform”
kunna betraktas som en sorts ”master form” eller ett överordnat original.
Vad gäller denna studie kommer dock inte någon sådan komparativ analys
att utföras. För språkanvändarna i min studie var ett ordspråk nämligen inte
en variant av ett annat ordspråk utan just ordspråket, oberoende av
spridningsvägar och historiska villkor.
I presentationen av ordspråksanalyserna har jag dock grupperat vissa ordspråk eftersom de uppvisar en hög grad av språklig överensstämmelse. Oftast rör det sig om två belägg i en sådan grupp, men vid några tillfällen betydligt fler. Här följer ett exempel på en ordspråksgrupp med fem belägg:
5:24a

Skoskave jer int heft, men tjälinggnave je värr
’skoskav är inte trevligt, men käringtjat är värre’
Umeå (Vb)

5:24b

Heller skoskavä än käringgnagä
’hellre skoskav än käringtjat’
Åsele (Lpl)

5:24c

Skoskäv jer som tjälinggnäg
’skoskav är som käringtjat’
Norsjö (Vb)

5:24d

Sko-skaf å tjäringgnag jär onnt
’skoskav och käringtjat gör ont’
Resele (Ång)

5:24e

Skoskav och käringgnag är det värsta en människa kan råka ut för
här på jorden
Vilhelmina (Lpl)

I samtliga belägg görs en jämförelse mellan skoskav och käringgnag. Den
största skillnaden som framkommer är att 5:24a–b säger att en företeelse,
dvs. käringtjat, är värre än en annan, dvs. skoskav, medan de övriga tre på
olika sätt förmedlar att båda utgör negativa företeelser.
Dessa belägg kan beskrivas som varianter av varandra. Jag tar dock inte
ställning till huruvida ett ordspråk bör ses som mer ursprungligt än ett liknande. Det bör också påpekas att variationsvidden inom grupperna skiljer
sig åt, och att vissa ordspråk är i det närmaste identiska, medan andra skiljer
sig åt t.ex. både vad gäller lexikon och syntax.
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Ordspråk 4:21 och 4:22 nedan utgör exempel på de fall när två belägg
trots att de delar vissa språkliga drag har behandlats var för sig.
4:21

Gammsteinta lev oppa hoppe som skorvtåska
’den äldre ogifta kvinnan lever på hoppet som paddan’
Norsjö (Vb)

4:22

Gammsteinta såm årmskröla
’den äldre ogifta kvinnan [är] som ödlan’
Norsjö (Vb)

I båda dessa belägg liknas gammelstintan, dvs. den ’äldre ogifta kvinnan’ vid
mindre marklevande djur. Trots dessa likheter har beläggen analyserats var
för sig. Detta har sin grund i att analysen av ordspråken visar på betydelsefulla olikheter som riskerar att osynliggöras om de behandlas tillsammans.
1.5.8 Språklig kontext: dialekt och boksvenska
I detta avsnitt diskuterar jag kort den språkliga kontext i den nordnorrländska agrarmiljön som är aktuell för denna studie.
Det enskilt viktigaste förhållandet som behöver fastslås rörande den
språkliga kontexten i den nordnorrländska agrarmiljön är att det var dialekterna som utgjorde människornas förstaspråk.24 Det var dessa som användes
dagligen, i arbetslivet och det privata livet. Med detta sagt bör det dock
framhållas att det under lång period tycks ha funnits en sorts standardsvenska vid sidan av dialekterna, som använts under vissa sociala och situationella betingelser (Edlund 2003:12, jfr Edlund 2009). Denna språkvarietet
har av flera forskare, t.ex. Karl-Hampus Dahlstedt (1978:57) benämnts
boksvenska. Förutom att det funnits en sorts svenska som kunnat användas i
särskilda situationer förekom ett inflytande till dialekterna från en rikssvenska, ett inflytande som Dahlstedt och Ågren (1954:227) beskriver som
att dialekterna påverkades utifrån från rikssvenskan i form av ”ett religiöst
lässpråk och predikospråk”. Rikssvenskan fanns också närvarande i den
aktuella miljön i skriven form, då främst i form av Psalmboken, Bibeln (med

24

Se Dahlstedt och Ågren (1954:230) för en karta med en geografisk uppdelning av de olika
norrländska målen.
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apokryferna) samt Luthers katekes, vilka enligt Hilding Pleijel (1967:7–8)
har spelat en stor roll för den svenska kulturutvecklingen.25
En överväldigande majoritet av de ordspråk som utgör denna avhandlings
material är upptecknade i regional språkform, även om deras ursprung ofta
t.o.m. kan sökas utanför Sveriges gränser. Hellquist beskriver detta förhållande i inledningen till sin bok om ordspråk och talesätt i övre Norrland
(1995:5) som att uttrycken som hon presenterar till övervägande del är allmänt svenska och t.o.m. till stora delar europeiska och även ibland orientaliska, och att de uppträder i ”norrländsk dräkt”.
Det finns dock några undantag i avhandlingens material. Beroende på var
gränsen dras mellan vad som utgör ett ordspråk upptecknat på dialekt respektive ett standardsvenskt ordspråk återfinns mellan 20–25 ordspråksbelägg i materialet som hör till den senare kategorin. Sex av dessa återfinns i
Irene Nilssons omfångsrika uppteckning från Åsele (DAUM 3857) från vilken förutom dessa, ytterligare tio ordspråksbelägg med dialektal form, ingår
i avhandlingens material. Tre av de standardsvenska beläggen från Irene
Nilsson har motsvarigheter i Bibeln:
5:42

Mannen (tror) han är kvinnans huvud26

5:43

Kvinnans list övergår mannens förstånd27

6:1

Vin och kvinnor gör vise män galna28

Kanske vittnar den standardsvenska formen om att användarna av ordspråken på något sätt velat synliggöra ordspråkens bibliska anknytning? En sådan koppling förstärker onekligen budskapens normativa karaktär.
Dessa skriftspråkliga ordspråk behandlas i denna studie inte på något annat sätt än beläggen på dialekt utan betraktas också som ordspråk som använts i det aktuella området under den aktuella tiden som uttryck för folklig
visdom. Den enda skillnaden är att de genom sin språkliga form visar på att
de kommit in i kulturen via en talad eller skriven standardsvenska.

25

För en utredning av läsvanorna i Norrland under första delen av 1800-talet se Daniel
Lindmarks artikel ”Läseri och neologi. Om läskultur och kulturkonflikt i Norrland vid 1800talets början” (1992).
26
I bibeln står: ”mannen är qvinnors hufwud” (Karls XII:s Bibel, Kor 11:3).
27
I Jesu Syraks bok (25:19 i Karl XII:s Bibel) står: ”Ingen listighet är öfwer qwinnors listighet”
(jfr Holm 1975:189).
28
I Jesu Syraks bok står: ”wijn och qwinnor giöra wisa män galna” (Karl XII:s Bibel, Syr 19:2).
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1.6 Analysmetod
I detta avsnitt presenteras hur ordspråksmaterialet analyseras och kategoriseras. Inledningsvis beskrivs de enskilda ordspråksanalyserna varefter arbetet med de analytiska kategorierna diskuteras.
1.6.1 Ordspråksanalyserna
Analyserna av ordspråken syftar till att nå en möjlig basbetydelse hos ordspråket i fråga och att frilägga de föreställningar om kön som ordspråket
förmedlar. Begreppet basbetydelse diskuteras i avsnitt 2.3.1, men kan kortfattat sägas vara en betydelse hos ett ordspråk som delas av en grupp människor. Ett exempel är ordspråk 5:8 Flat ’n mor, lat ’n doter, dvs. en flat mor,
en lat dotter’. Analysen av detta ordspråk leder fram till följande tänkbara
basbetydelse: om en mor är överseende mot sin dotter vad gäller uppfostran,
kommer dottern att bli lat. Utöver detta kan möjligen en föreställning återfinnas om att kvinnan i hushållet ansvarar för barnens, eller åtminstone
dotterns uppfostran.
Grunden för ordspråkstolkningen är den information som anges av upptecknaren i primärkällan. All information som där finns gällande ordspråket
används i tolkningen och anförs också i avhandlingen. Ofta anger upptecknaren en översättning av ordspråket till standardsvenska. I vissa fall finns
även betydelseförklaringar gjorda av upptecknaren eller i enstaka fall av
namngiven sagesperson, medan det i vissa fall finns en beskrivning av hur
ordspråket använts i en viss situation, dvs. en beskrivning av en situationell
betydelse (se 2.3.1). Ett flertal forskare har framhållit att ordspråk bäst studeras i den faktiska situationen när de används (t.ex. Anand Prahlad 1996).
Detta är givetvis omöjligt med ett historiskt material. Ett tänkbart tillvägagångssätt för att ytterligare säkra analysen och erhålla kunskap om hur ordspråken använts hade varit att uppsöka och intervjua dialektkunniga personer för att se om de känner till ordspråken och har kunskap om hur de använts. Tidigt i arbetet gjordes bedömningen att en sådan metod inte skulle
användas, dels efter att en sådan intervju genomförts utan att resultera i
användbara resultat, dels eftersom det tidskrävande arbetet med att finna
lämpliga intervjupersoner och genomföra intervjuerna hade ställt krav på en
begränsning av materialets omfång.
En betydelseanalys genomförs av de dialektala ordspråken med hjälp de
dialektala ordsamlingarna vid SOFI: Dialektavdelningen i Uppsala och SOFI:
Dialekt,- ortnamns och folkminnesavdelningen i Umeå. Det är dessa ordsamlingar som avses när jag hädanefter hänvisar till dialektuppteckningarna. Jag har även använt publicerade dialektordböcker. Resultatet av
denna analys är ett slags standardsvenska översättningar av ordspråken. Jag
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strävar efter att använda belägg ur ordböcker och dialektuppteckningar från
den aktuella dialekten i den mån sådana belägg funnits och i övriga fall från
närliggande dialekter. Detta är viktigt eftersom orden i de olika dialekterna
kan ha betydelser och betydelsenyanser som skiljer sig åt från varandra och
från standardsvenskan. De dialektordböcker som används är följande: Algot
Hellboms ordbok över njurundamålet (Hellbom 1980), Torsten Buchts bok
om språket i Härnösand (1962), Johan Nordlanders ordbok över multråmålet (1933), Sven Söderströms ordbok över Arnäsmålet som bygger på Ella
Odstedts uppteckningar (1994), Karls Sidenbladhs ordbok över allmogemålet i norra Ångermanland (1867), Harald Fors ordbok över öre-långselemålet
(1984), Pehr Stenbergs ordbok över umemålet (1966–1973), Larsson och
Söderströms ordbok över hössjömålet (1979), Johan Valfrid Lindgrens ordbok över burträskmålet (1940), Astrid Lundgrens ordbok över nysätramålet
(1997), Thorsten Marklunds bok om skelleftemålet (1986), Gun Lidströms
(m.fl.) ordbok över piteåmålet (1991) och Jan-Olov Nyströms ordbok över
lulemålet (1993).
Etnologisk och historisk kunskap används också i tolkningen av
ordspråken. Tidigare forskare har betonat vikten av att just detta görs när
ordspråken analyseras för att nå basbetydelser (se 2.3.1) och detta blir också
viktigt eftersom ordspråken innehåller stor mängd s.k. implicit kunskap (se
2.5.3). Jag strävar efter att i stor utsträckning endast inkludera folklig kunskap i analyserna. Detta arbetssätt kan beskrivas som en strävan efter ett
slags inifrånperspektiv. Med detta avses här att analyserna av ordspråken
görs så nära deras språkliga och kulturella sammanhang som möjligt, i detta
fall en agrar miljö i norra Norrland.
Metaforer, liknelser och andra analogier förekommer ofta i ordspråken.
För att ytterligare fördjupa tolkningarna och frilägga föreställningar om kön
analyseras dessa med en metod som bygger på blendteorin. Med denna metod är det möjligt att diskutera hur kunskap från t.ex. djur- och växtvärlden
som används i ordspråket, den så kallade källdomänen, kan användas för att
skapa betydelse och föra fram föreställningar om kön i den s.k. måldomänen
som alltid handlar om mänskliga egenskaper eller beteenden. Denna metod
presenteras och diskuteras i avsnitt 2.4.
1.6.2 Kategorisering av ordspråksmaterialet
Jag använder tre analytiska kategorier: Äktenskapsmarknaden (kapitel 4),
Hushållet (kapitel 5) och Sexualiteten (kapitel 6). Kategorierna kan beskrivas
som gradvis framväxta, motiverade av ordspråksmaterialet, historisk och
etnologisk kunskap om den nordnorrländsk agrarmiljön och av de teoretiska
ansatser som studien bygger på. Kategoriernas framväxt och hur de påverkat
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de enskilda ordspråksanalyserna kan beskrivas som ett exempel på den s.k.
hermeneutiska spiralen som bl.a. antropologen Clifford Geertz beskriver
som ett ständigt alternerande mellan helheten förstådd utifrån dess delar
och en förståelse av delarna utifrån helheten på så sätt att de blir förklaringar av varandra (1975:52–53). För mig motiverar arbetet med de enskilda
ordspråksanalyserna en kategorisering på en högre nivå, dvs. de analytiska
kategorierna med underkategorier, vilket i sin tur leder tillbaka till och
möjliggör kompletteringar av ordspråksanalyserna.29 Det är angeläget att
dröja något vid de analytiska kategorierna eftersom de påverkar såväl
uppläggningen som resultatet av undersökningen.
I kapitel 4 diskuteras 61 ordspråksbelägg utifrån kategorin Äktenskapsmarknaden. Denna marknad är en metafor som bl.a. används i etnologisk
litteratur, t.ex. när Löfgren omtalar ”böndernas äktenskapsmarknad”
(1994:246, se även avsnitt 3.3.2). Ett exempel på en historisk studie där
termen används är historikern Sigrid Håkansons avhandling ”…då skall han
taga henne till äkta…”. Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och
giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750–1850 (1999).30 Marknadsmetaforen aktualiseras även i ordspråksmaterialet, t.ex. när praktiken
att fria till en kvinna liknas vid hästhandel i ordspråk 4:4 där det sägs att fria
är som att byta häst.31
I kapitel 5 diskuteras 94 ordspråksbelägg utifrån den analytiska kategorin
Hushållet och som grund till denna kategori bör den historiska och etnologiska litteratur som diskuteras i kapitel 3 lyftas fram. Där finns tanken på
hushållet som en central kognitiv enhet kring vilken människor i den nordnorrländska agrarmiljön organiserade sina liv (se t.ex. Fiebranz 2002:32)
liksom en beskrivning av hushållet som den grundläggande konsumtions-

29

För mer om hermeneutisk metod, se t.ex. Per-Johan Ödmans Tolkning, förståelse, vetande.
Hermeneutik i teori och praktik (2007).
30
Marknadsmetaforen används också av sociolingvisten Penelope Eckert (t.ex. 1996) i studier
av ungdomars identitetskonstruktion. Eckert & McConnell-Ginet (2003:26) menar att det är
på den heterosexuella marknaden som pojkar och flickor utvecklar en syn på sig själva som en
del av ett socialt värderingssystem. På svenskt område använder socialantropologen Fanny
Ambjörnsson (2004) termen heteronormativ begärsmarknad i en studie av
identitetsskapande bland unga kvinnor (t.ex. s. 106 och 117). Denna term låter Ambjörnsson
inkludera både vänskapsband och sexuella begär och hon menar att de ska ”förstås som
sociala system av normer, värderingar, begränsningar och regleringar” (ibid.:106). Ett
exempel på hennes resultat är att de unga kvinnorna i hennes studie för att vara attraktiva på
den heteronormativa begärsmarknaden balanserade mellan två oönskade ytterligheter: (1)
oattraktiv och okvinnlig och (2) alltför lössläppt (ibid.:117).
31 Se även ordspråk 4:8, 4:24a–d.
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och produktionsenheten (se t.ex. Lövkrona 1999:21). Det är därför inte förvånande att hushållet också har en central plats i ordspråksmaterialet.
I kapitel 6 studeras 44 ordspråksbelägg utifrån den analytiska kategorin
Sexualiteten. Det hade varit möjligt att dela upp ordspråken i denna kategori
i sådana som berör föräktenskaplig respektive äktenskaplig sexualitet och
inordna dem under de övriga två kategorierna: Äktenskapsmarknaden respektive Hushållet. Sexualitet utgör dock ett viktigt område för forskningen
om språk och kön och betraktas här som en central del i vad det innebär att i
ett visst kulturellt sammanhang tillhöra antingen kategorin MAN eller
KVINNA.
De tre analytiska kategorierna är vidare indelade i underkategorier. Dessa
är på liknande sätt som de övergripande kategorierna framväxta gradvis och
såväl tidigare forskning som ordspråksmaterialet i sig har medverkat till
denna indelning.
Samtliga ordspråk som utgör avhandlingens material presenteras i något
av de tre empiriska kapitlen, men alla utgör inte lika goda exempel på det
som är i fokus i en viss kategori. Inte heller begränsas intresset för ett visst
ordspråk till endast en kategori utan i ett flertal fall diskuteras ett och
samma ordspråk vid flera tillfällen i avhandlingen. Däremot förekommer
ordspråken endast vid ett tillfälle angivna med den fullständiga analysen
som förutom översättning och tolkning av de ingående orden innefattar en
tänkbar basbetydelse samt en analys av eventuella analogier mellan en källrespektive måldomän (se avsnitt 2.4.2 Blendteori).

1.7 Könsspecifika personbetecknande substantiv i
ordspråken
Vissa personbetecknande substantiv, som t.ex. mor, syster, son och pojke
bär med sig som en del av sin betydelse egenskapen kvinnlig eller manlig,
och kan därmed betecknas som könsspecifika (gender-specific enligt
Hellinger & Bußmann 2003:7).32 I detta avsnitt kommer ett antal sådana
könsspecifika personbetecknande substantiv som förekommer i ordspråksmaterialet att diskuteras, då en förståelse av dessa ords betydelse spelar en
avgörande roll för tolkningen av ordspråken.
Ett flertal av dessa ord förekommer på många olika ställen i ordspråksmaterialet, och av denna anledning behandlas de här under en och samma

32

I Svenska akademiens grammatik (SAG 1999, del 2, s. 26) beskrivs detta som att vissa
animata substantiv har sin betydelse specificerad med avseende på kön.
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rubrik. I de enskilda ordspråksanalyserna hänvisar jag tillbaka till detta avsnitt. De ord som behandlas här är i hög utsträckning polysema, dvs. har
använts med skiftande betydelser, och jag syftar till att här ge en någorlunda
heltäckande bild av ordets betydelser, så som de framträder i dialektordböcker och i ordsamlingarna vid arkiven, med fokus på de språkområden där
beläggen är upptecknade. I de enskilda ordspråksanalyserna specificeras
sedan hur orden tolkas i de specifika fallen.
I de fall där det i ordspråken inte används något könsspecifikt personbetecknande substantiv går det inte att veta t.ex. om en ung eller äldre kvinna
eller man avses. Ett exempel på detta är i de ordspråk där någon uppvaktar
någon. Det är möjligt att detta scenario prototypiskt anses utspela sig mellan
en ung uppvaktande man och en ung kvinna, men i dessa och liknande fall
har jag i diskussionen av ordspråken valt att använda ordet kvinna respektive man.
1.7.1 Käring, kuna, hustru, kvinna, kvinnfolk och fru
Käring. Ett av de mest frekvent förekommande könsspecifika personbetecknande substantiven i ordspråksmaterialet är käring.33 Det finns belägg på
detta ord över större delen av undersökningsområdet, t.ex. återfinns det i
belägg från Edsele, Grundsunda, Vilhelmina, Ragunda, Umeå, Skellefteå,
Piteå, Luleå, Nederkalix. Lindgren uppger för burträskmålet att ordet betyder ’gift kvinna, hustru’ med tillägget ”även ung” (1940:85), medan
Söderström för arnäsmålet uppger ’äldre gift kvinna’ (1994:201). För multråmålet uppger Nordlander betydelsen ’hustru; käring’ (1933:66) och
Hellbom för njurundamålet ’(gammal) kvinna; fru; hustru’ (1980:151).
Denna första betydelse ’gammal kvinna’ redovisar också Larsson och
Söderström för hössjömålet (1979:115) medan Harald Fors för öre-långselemålet uppger ’käring, gumma’ (1984:221) som betydelsebeskrivning. Sammanfattningsvis används ordet i nordnorrländska dialekter ofta om just
’hustru’ eller ’gift kvinna’, och ibland även mer generellt om ’gammal
kvinna’.
Kuno och hustru. Vad gäller ordet kuno förekommer det i åtta ordspråksbelägg, alla från Norrbotten: Överkalix, Överluleå, Nederkalix och

33

Ordet stavas i beläggen på ett flertal olika sätt, t.ex. tjäring, tjälling och käling m.fl.
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Nederluleå.34 Nyström redovisar att ordet i dialekten i Antnäs by, Nederluleå
avser ’kvinna’ (1993:96). I en dialektuppteckning från Nederkalix skriver
upptecknaren att ordet hustru är rikssvenskt och att det vanliga ordet för
’hustru’ är just kuna (Nederkalix, DAUM 2887, ULMA 258). Vad gäller just
ordet hustru förekommer det endast sparsamt i dialektuppteckningarna. I en
uppteckning från Vilhelmina kommenterar upptecknaren sin sagespersons
val av ordet hustruna på följande sätt: ”Obs! När OVH [sagespersonen] använde detta ord om bondhustrur, var det därför att han försökte tala ’bätter’
med mig” (Vilhelmina, DAUM 3235).
Kvinna och kvinnfolk. Ordet kvinna finns belagt såväl i dialektal som standardsvensk form, i sammanlagt 12 ordspråksbelägg, upptecknade i skellefteåområdet, Åsele samt i en uppteckning från Piteå. Ordet betyder enligt
Marklund (1986:89) i skelleftemålet ’kvinna; hustru’, och han exemplifierar
med följande mening: ”harnna jer kweinna miin” dvs. ’det här är min hustru’
(ibid.). Ordet kvinnfolk återfinns i sju ordspråksbelägg i materialet, från
Ytterlännäs, Edsele, Umeå, Vilhelmina och Åsele. Enligt dialektuppteckningarna används ordet allmänt i betydelsen ’kvinna’ (t.ex. Gudmundrå, Ång.,
ULMA 24095), alltså inte uteslutande om hustru, ogift kvinna eller t.ex.
dotter. I den nyss nämnda uppteckningen exemplifieras ordets användning
på följande sätt: ”Bägge Jannes kvinnfålk (hustru och dotter t.ex.) var där”
(ibid.). Harald Fors skriver att detta ord i öre-långselemålet ofta är ett nedsättande uttryck och han ger följande exempel ”ja si kvinnfolka”, dvs. ’ja se
kvinnfolk’ (1984:119). Sven Söderström uppger att ordet i arnäsmålet kort
och gott betyder ’kvinna’ (1994:196).
Fru. Ordet fru används enligt dialektmaterialet inte om bondens hustru
(Lövånger, Vb, DAUM 3063), utan, åtminstone enligt en uppteckning från
Lycksele, ”endast om herrskapsfolk” (Lycksele, Lpl, ULMA 4825). Dahlstedt
i en av sina uppteckningar: ”Ordet fru uppfattades som ’på bättre’, dvs.
högspråk”. (ULMA 32690 Anundsjö), och om titeln fru skriver t.ex. K.
Jonsson: ”man använde frutiteln förr endast om något herrskap, prästfru
o.dyl. Tjänstefolk kallade i bondgårdarna husmodern vid förnamnet”
(Själevad, Ång, ULMA 14916). I Ordbok över multråmålet skriver
Nordlander att ordet fru omkring 1860 var mycket ovanligt (1933:29), och

34

Vanligast är formen kuno men också kuna, kunin (bestämd form) förekommer liksom
sammansättningen vakker-kuno.
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Georg Bergfors skriver att denna benämning var ovanlig och att han under
sin barndom endast hört tre personer kallas för detta: prästens, kantorns och
skogsinspektörens hustrur (Edsele, Ång, ULMA 22759). I ordspråksmaterialet förekommer ordet fru i två belägg från Edsele.
1.7.2 Gubbe och karl
Gubbe. Detta ord förekommer i fem ordspråksbelägg, samtliga upptecknade
i Ångermanland. Enligt Sven Söderström kan ordet i arnäsmålet betyda ’äkta
man’ (1994:124), en betydelse som också Nordlander anger för multråmålet
(1933:39). Nordlander skriver i anknytning härtill att ordet användes i denna
betydelse av hustrun (ibid.). Vid sidan av denna betydelse kan ordet i både
arnäsmålet och multråmålet användas i betydelsen ’gammal man’
(Söderström 1994:124, Nordlander 1933:39).
Karl. Ordet karl återfinns i ett stort antal ordspråksbelägg, geografiskt
spridda över större delen av undersökningsområdet, t.ex. från Edsele, Umeå,
Skellefteå, Piteå, Nederkalix och Åsele. Allmänt i dialektuppteckningarna
redovisas att ordet har standardsvensk betydelse, dvs. t.ex. ’karl, man’, medan det dock vid sidan av denna betydelse kan användas i betydelsen ’make’
(t.ex. Arnäs, Ång ULMA 24812), eller med en användning knuten till gården:
E. Genberg skriver: ”Kärra å kvennehn, om gårdens samtliga manliga resp.
kvinnliga invånare” (Anundsjö, Ång, ULMA 24634). Sidenbladh (1867:56)
redovisar från norra Ångermanland liksom Hellbom (1980:151) från
njurundamålet betydelserna ’karl, man’, och Harald Fors uppger betydelsen
’karl, mansperson’ från öre-långselemålet (1984:107). Lundgren beskriver
ordets användning i nysätramålet och redovisar både betydelsen ’man’ och
betydelsen ’make’ (1997:132). Lundgren ger följande exempelmeningar: ”du
hav ent a lökkesse fa dä nann kar änn?”, dvs. ’du har inte lyckats få dig någon
karl ännu?’ samt ”hä jer-starrk n kar ett ruvum”, dvs. ’han är en stark man i
förhållande till sin storlek’ (ibid.). Dessa två betydelser är de huvudsakliga i
de norrländska dialekterna som är aktuella här, men ordet används också
ofta i konstruktioner som i följande exempel hämtat från Nyströms bok gällande luleåmålet (1993:87): ”hån er in rikti kar”, dvs. ’han är en riktig karl
(duktig, pålitlig)’. Detta exempel antyder att ordet karl inte uteslutande används för att referera till en medlem av manssläktet, utan också i sig kan
innehålla föreställningar om hur man bör vara för att vara just en karl, dvs.
just ’duktig’ och ’pålitlig’.
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1.7.3 Jänta
Jänta. Ordet förekommer i ett flertal ordspråk upptecknade i Ångermanland
samt i sammansättningen gosin-jäntän från Lappland. I dialektuppteckningarna förklaras ordet allmänt med betydelsen ’flicka’, men vid ett flertal
ställen fokuseras i stället statusen som ’ogift kvinna’ (t.ex. Dorotea, ULMA
2314). Bucht beskriver ordet i språket i Härnösand som det normala ordet
för ’flicka’ (1962:97) och Söderström uppger för arnäsmålet betydelsen
’flicka’ t.ex. exemplifierat i uttrycket strömms-jänten dvs. ’flickorna i byn
Ström’ (1994:170). Harald Fors redovisar för öre-långselemålet betydelsen
’jänta, flicka’, och för betydelsen ’ung flicka’ anger han ordet jäntslir
(1984:104). Vad gäller multråmålet uppger Nordlander ingen betydelsebeskrivning, men anför sammansättningarna dal-, fäbod- och getarjänta
(1933:55).

1.8 Sammanfattning
I detta kapitel har jag presenterat avhandlingens utgångspunkter utifrån
avhandlingens syfte som är att utreda vilka föreställningar om kön som förmedlas i ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö. En forskningsöversikt ges,
där jag visar att det saknas större studier av ordspråk och kön, där både män
och maskulinitet och kvinnor och femininitet inkluderas i såväl svensk som i
internationella sammanhang.
Jag utarbetar en definition av vad som utgör ett könsrelaterat ordspråk.
Hänsyn tas till såväl källmaterialets beskaffenhet som studiens uppläggning
och resultatet blir fyra kriterier som måste uppfyllas för att ett uttryck ska
inkluderats i avhandlingens material. Uttrycket ska: (1) uttrycka en folklig
visdom, (2) kunna stå ensamt, till skillnad från talesätt som behöver integreras i en syntax, (3) inte innehålla angivelse om vem som säger det och (4)
förmedla en eller flera föreställningar om kön. Utifrån dessa kriterier har 199
ordspråk valts ut.
De källor som ordspråken hämtas ur presenteras och avhandlingens material diskuteras bl.a. utifrån den språkliga kontexten vilken innefattar olika
regionala dialekter och ett slags boksvenska.
Jag har i ett metodologiskt avsnitt på ett övergripande plan beskrivit analyserna och kategoriseringen av ordspråken och där nämnt ett flertal viktiga
teoretiska begrepp. I följande kapitel, 2. Teori och metod, kommer dessa
begrepp och ett flertal övriga att presenteras och diskuteras. Den mycket
viktiga grundläggande synen på begreppet kön kommer också där att diskuteras.
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KAPITEL 2

Teori och metod

I DETTA

KAPITEL presenteras teorier och metoder som jag använder i av-

handlingen. Först diskuteras och definieras det centrala begreppet kön följt
av teorin om könshegemoni, varpå ordspråkets betydelse och användning
står i fokus. Utifrån teorin om blending utarbetas och exemplifieras ett sätt
att analysera metaforer och liknelser i ordspråken. Sist i kapitlet diskuteras
begreppet kulturell modell.

2.1 Perspektiv på kön
Begreppet kön har diskuterats inom ett flertal olika forskningsdiscipliner och
kommer här att diskuteras ur olika perspektiv: som term, då i relation till
begreppet genus, som handling, då mot bakgrund av en s.k. postmodern syn
på könsidentitet, som berättelse, en metafor som används av filosofen Seyla
Benhabib och slutligen i relation till begreppet sexualitet.
2.1.1 Kön som term
Många forskare använda före mitten på 1990-talet kön om något biologiskt
till skillnad från genus som de ansåg vara socialt skapat (Cameron
2005:484).35 Senare har tendensen snarare varit att betrakta även det som
tidigare fallit in under begreppet kön som socialt skapat (ibid.).
I svensk forskning används omväxlande termen kön (se t.ex. Kahlin
2008:26) och genus (se t.ex. Hirdman 2003:11–16), och jag har valt att i
denna avhandling endast använda termen kön. Undantag till detta gäller

35

Cameron (2005) diskuterar de engelska termerna sex och gender som på svenska översatts
med kön respektive genus. Det bör dock påpekas att det svenska kön och engelska sex kan ha
delvis olika betydelser.
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endast i enstaka fall där andra forskares texter citeras eller i de fall termen
genus används för s.k. grammatiskt genus.36
Eva Gothlin (1999:12) gör dock ett viktigt påpekande i artikeln ”Kön eller
genus” när hon lyfter fram den stora betydelse begreppet genus haft för möjligheten att avvisa ett essentialistiskt och biologistiskt tänkande, och att det
hade varit svårt, om inte omöjligt, att i dag ta avstamp i begreppet kön och
låta det avse något socialt förmedlat och historiskt föränderligt utan att omvägen tagits över begreppet genus.
2.1.2 Kön som handling
Jag väljer i det följande att utgå ifrån det Deborah Cameron (2005:484) kallar en postmodern syn på kön, ett synsätt som enligt henne sedan mitten på
1990-talet blivit det mest framträdande inom forskningen om språk och kön
(ibid.).
I detta synsätt ingår bl.a. en skepsis mot uppdelningen mellan kön och
genus men också en syn på könsidentitet där kön inte betraktas som något
man är utan som något man gör (ibid.). Denna syn på identitet kallas för
performativitet, ursprungligen en term hämtad från John Langshaw Austins
talaktsteori (se Austin 1962) och har fått stor spridning mycket tack vare
Judith Butlers Gender Trouble som först utkom 1990.37 I ett nu närmast
klassiskt citat beskriver Butler sin syn på kön:
Genus är den upprepade stiliseringen av kroppen, ett antal återkommande handlingar
inom en ytterst rigid regulativ struktur som med tiden stelnar och kommer att te sig
som en substans, en naturlig form av varande (Butler 2007:88).

Kön är enligt detta synsätt något man gör, och Butler anger i citatet ovan att
de performativa handlingarna utförs inom en strikt reglerande ram som
”stelnar” med tiden och skapar en illusion av naturlighet. Enligt Butler, som
bygger vidare på idéer av Simone de Beauvoir,38 kan vi inte ens ta vår tillflykt
till den fysiska kroppen, eftersom den alltid redan är tolkad och har kultu-

36

Grammatiskt genus är en lexikal egenskap hos det enskilda substantivet som avgör hur ordet
böjs, samt hur ord som kongruensböjs med substantivet böjs (SAG 2 1999:58–59). I
standardsvenskan finns två genus, utrum och neutrum (ibid.:58).
37
Jag citerar här och hädanefter den svenska översättningen av Gender Trouble (2007) som
också innehåller en inledning av Ella Mortensen och Butlers egna förord från såväl första
utgåvan (1990) som den reviderade utgåva som utkom 1999.
38
Simone de Beauvoir har i Det andra könet myntat den nu berömda sentensen: ”Man föds inte
till kvinna, man blir det” (Beauvoir 2006:325, se Butler 2007:58).
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rella innebörder (Butler 2007:58). Det finns, enligt Butler, ingen könsidentitet bakom handlingarna, utan identiteten består av de performativa uttrycken (ibid.:78). Cameron och Kulick har sammanfattat detta på ett mycket
tydligt sätt:
Rather than acting in a certain way because you are a certain kind of person, Butler
argued that you feel yourself to be a certain kind of person because you act in a certain
way (Cameron & Kulick (red.) 2006:97).

Det är alltså handlingarna, iscensättandet av kön, som är själva könet. Detta
ger att de ”regulativa strukturerna” som så strikt styr hur kön iscensätts blir
särskilt intressant. Ett exempel sådana strukturer som Butler själv diskuterar
ger är den heterosexuella matrisen,39 där bl.a. två tydligt identifierbara kön
återfinns: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Den heterosexuella matrisen är enligt Butler (2007:235) ett ”raster av kulturell begriplighet”
där ”kroppar, genus och begär naturaliseras”. I denna matris är kvinna och
man stabila kategorier och de definieras ”oppositionellt och hierarkiskt”
genom en ”heterosexuell praxis” (ibid.:236). Jag tolkar Butlers heterosexuella matris som ett system av föreställningar om kön, där det normala är ett
hierarkiskt och heterosexuellt förhållande mellan kvinnor och män.
Tanken att omgivande strukturer, som t.ex. Butlers heterosexuella matris,
styr hur vi iscensätter oss själva, dvs. hur vi genom performativa handlingar
skapar vår könsidentitet, påminner om en inom språkvetenskapen flitigt
debatterad hypotes ofta benämnd språklig relativism. Cameron (1999:154)
kallar denna teori för en ”Big Idea” och den utgör onekligen en av de mest
diskuterade idéerna inom det vida forskningsfält som studerar språk.
Cameron formulerar den i frågeform på följande vis:
What if our ways of perceiving and understanding the world are determined by the
structures of the languages we speak? (Cameron 1999:153).

Denna tanke, att vårt språk styr hur vi uppfattar världen har tillskrivits
Benjamin Lee Whorf och brukar också refereras till med beteckningen

39

I en senare bok av Butler, Bodies that Matter. On the Discursive Limits of ”Sex” (1993)
använder hon i stället begreppet heterosexual hegemony (t.ex. s. 16). Anledningen till detta,
berättar Butler i en intervju i tidskriften Radical Philosophy (Osborne & Segal 1994:36), är
bl.a. att det nya begreppet är mer formbart och öppet för förändringar.
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Sapir-Whorfhypotesen (Cameron 1999:153).40 Det bör framhållas att denna
idé, eller hypotes, förekommer i två varianter: en stark och en svag, där den
starka innebär att språket styr hur vi uppfattar världen, medan den svaga
endast postulerar att språket påverkar hur vi uppfattar verkligheten. Dale
Spenders välkända bok Man made language (1980) utgör ett exempel på när
denna hypotes används i sin starka version för att förklara språklig sexism.
Givet att strukturer omkring oss påverkar eller styr hur vi kan iscensätta
oss som kvinnor eller män blir frågan hur det mänskliga subjektet ska betraktas. Hur blir det t.ex. med subjektets förmåga att själv välja vem hon ska
vara? Finns det utrymme alls för någon fri handlingsförmåga?
2.1.3 Kön som berättelse
Filosofen Seyla Benhabib (1999:341) kritiserar Butlers modell av subjektivitet och identitetskonstruktion som delvis presenterats ovan, en modell som
Benhabib benämner performativitetsmodell. Enligt Benhabib kan inte performativitetsmodellen tillfyllest förklara t.ex. kreativitet och spontanitet:
Vilka slags uppfattningar om handlingsförmåga, identitet och subjektivitet är möjliga
inom ramen för en radikalt konstruktivistisk teori? Om dessa handlingsvarelser
fortfarande har förmåga att göra motstånd, skapa nya beteckningar eller, som Butler
säger, ”undergräva könskoder”, varifrån kommer då dessa förmågor? Vilka är källorna
till spontanitet, kreativitet och motstånd hos de handlande? Om könsidentiteten i själva
verket inte är ett sammansatt existentiellt projekt utan en konstruktionsprocess som
äger rum bakom våra ryggar, var finns då källorna till den smärta, motsägelsefullhet och
bedrövelse en sådan könsidentitet kan vara förknippad med? (Benhabib 1997:133.)41

En viktig del av Benhabibs kritik av Butler rör således subjektets handlingsförmåga, och hon lyfter fram såväl spontanitet, kreativitet och motstånd som
smärta, motsägelsefullhet och bedrövelse som företeelser vars ursprung inte
tycks ha en tillfredsställande stor plats i Butlers modell.
Benhabib (Benhabib 1999:341) bygger sin egen modell över detta i relation till Virginia Wolfs roman Orlando och Charles Taylors teorier kring

40

Som Cameron också lyfter fram i artikeln från 1999 är det osäkert exakt i hur stor
utsträckning tankarna kring denna hypotes verkligen kan tillskrivas Whorf. Cameron
(1999:154) refererar till denna idé med formuleringen: ”The idea now conventionally
attributed to Whorf”.
41
Detta citat är hämtat från en översättning gjord av Annika Persson (Benhabib 1997) av Seyla
Benhabibs artikel ”’Sources of the Self’ in Contemporary Feminist Theory”, först publicerad i
Die Philosophin, nr 11 (maj 1995).
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”webs of narratives” och det är också utifrån dessa berättelsevävar som
Benhabib bygger sin modell av subjektivitet och identitetskonstruktion. Vi
föds in i berättelsevävar, t.ex. familjeberättelsen och könsberättelsen och vi
blir till de vi är genom att lära oss att bli en samtalspartner i dessa berättelser (ibid.:344). Att bli ett jag är enligt Benhabib bl.a. att lära sig hur man
svarar när man tilltalas och hur man ska tilltala andra (ibid.). Subjektets
handlingsförmåga beskriver hon på följande sätt:
our agency consists in our capacity to weave out of those narratives and fragments of
narratives a life story that makes sense for us, as unique individual selves (Benhabib
1999:344).

Hon påpekar att även om etablerade berättelser inom en kultur med självklarhet definierar vår förmåga att berätta historien eller, som hon säger,
begränsar vår förmåga att variera koden, så har subjektet alltid valmöjligheter i berättandet, t.ex. genom ironi eller att kritiskt vända konversationen
mot sig själv (ibid.:344–345). Hon använder språkets grammatik som metafor för denna valmöjlighet och menar att språkets grammatiska regler inte
förhindrar människan att forma ett oändligt antal välformade meningar i
språket (ibid.:345).
2.1.4 Kön och sexualitet
Forskningen om språk och kön (se t.ex. Cameron & Kulick 2003 och 2006
(red.)) har de senaste 20 åren lagt stor vikt vid sexualitet; just sexualitet kan
sägas vara en central del av vad det i många kulturella sammanhang innebär
att tillhöra endera av kategorierna MAN respektive KVINNA. Syftet med detta
avsnitt är att definiera begreppet sexualitet och belysa vissa aspekter av detta
begrepp som blir viktiga i arbetet med ordspråksmaterialet. Språk och sexualitet utgör i dag ett produktivt och tvärvetenskapligt forskningsfält och
ingen heltäckande bild av denna kommer att presenteras här.42
Mary Bucholtz och Kira Hall (Bucholtz & Hall 2004:470) skriver att sexualitet ofta inkluderats i den forskning om språk och kön som presenterades
före 1990 eftersom detta perspektiv bidrog till förståelsen av just kön. Enligt
Bucholtz och Hall har dock under senare tid ett teoretiskt skifte skett, så att

42

För en sådan hänvisas dels till Cameron och Kulick (2006 (red.)) där ett brett spektrum av
texter på området finns samlade. För en lista över område som studerats inom området språk
och sexualitet hänvisas till Bucholtz och Hall (2004:470–471).
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sexualitet inte längre enbart ses som en del av kön utan utgör ett eget teoretiskt begrepp, men samtidigt att sexualitet och kön måste diskuteras tillsammans (ibid.). De använder sig av en definition av sexualitet som i stora
drag kommer att användas i denna avhandling:
Sexuality: the systems of mutually constituted ideologies, practices, and identities that
give sociopolitical meaning to the body as an eroticized and/or reproductive site
(Bucholtz & Hall 2004:470).

Bucholtz och Hall förstår alltså sexualitet som ett system av ideologier,
praktiker och identiteter. I denna avhandling studeras inte ideologier, praktiker och identiteter utan föreställningar om dessa företeelser, så som de förs
fram i ordspråk. Jag väljer därför att definiera sexualitet utifrån detta som
just föreställningar om kön som skapar en förståelse av kvinnlighet eller
manlighet som något erotiskt och/eller som något som rör reproduktion.
Bucholtz och Hall lyfter fram maktrelationer som ett viktigt perspektiv vad
gäller forskningen om språk, kön och sexualitet och de lyfter särskilt fram
forskningsfältet queer linguistics som de menar är den mest produktiva inriktningen vad gäller detta (ibid.:471). I denna forskningsinriktning fokuseras på hur hegemonisk heterosexualitet reglerar sexualitet, och hur icke
normativa sexualiteter positioneras i relation till denna reglerande struktur
(ibid.).
En utgångspunkt i denna avhandling är att det i det kulturella sammanhang som aktualiseras av ordspråksmaterialet, dvs. en nordnorrländsk agrarmiljö, rådde en heteronormativitet. Ordspråken ger också, genom att vara
normativa, uttryck för en sådan heteronormativitet, vilket helt osynliggör
härifrån avvikande sexuella identiteter. Men även denna heteronormativitet
har en struktur som dessutom är hierarkisk. Cameron och Kulick beskriver
detta:
in the heteronormative hierarchy the most favoured form of sexuality is monogamous
[…], reproductive […] and conventional in terms of gender roles (Cameron & Kulick
(red.) 2006:165).

Med det sistnämnda avser Cameron och Kulick (2006:165) att den baseras
på normen att mannen är aktiv och dominant och att kvinnan är passiv och
underordnad.
Sammanfattningsvis förstås sexualitet i den här avhandlingen som bestående av föreställningar om kön som skapar en förståelse av kvinnlighet eller
manlighet i termer av erotik eller reproduktion. Mest framträdande blir sex-
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ualitet i kapitel 6, där ordspråk som förmedlar föreställningar om t.ex. sexualdrift och fruktsamhet diskuteras.

2.2 Könshegemoni
I de flesta kulturella sammanhang finns föreställningar om två tydligt urskiljbara kön: ett kvinnligt och ett manligt (se t.ex. ovan om Butlers heterosexuella matris). I det följande kommer en teori om könshegemoni att presenteras, där en grundläggande idé är att det inte finns endast en manlighet
och inte endast en kvinnlighet utan flera, samt att dessa står i hierarkiska
förhållanden till varandra. Jag inleder diskussionen med begreppet
hegemonisk maskulinitet som ofta tillskrivs sociologen R. W. Connell och
diskuterar sedan den vidareutveckling av Connells teorier som sociologen
Mimi Schippers presenterar i artikeln ”Recovering the Feminine Other.
Masculinity, Femininity and Gender Hegemony” (2007). Det är också denna
vidareutvecklade teori som jag sedan använder i diskussionen av de föreställningar om kön som ordspråksanalyserna visar på.
2.2.1 Hegemonisk maskulinitet
Begreppet hegemonisk maskulinitet43 är flitigt använt inom forskningen om
kön. Det tillskrivs som sagt oftast R. W. Connell som presenterar det i boken
Gender and Power (1987) och som utvecklar det i boken Masculinities
(Connell 1995, ny upplaga 2005). Tillsammans med James Messerschmidt
återvänder Connell till begreppet (2005) för att utvärdera och utveckla teorin. Schippers (2007:86) sammanfattar Connells förståelse av begreppet
maskulinitet och konstaterar att: (1) det är en social position som individer
(kvinnor såväl som män) genom handlande kan förflytta sig till, (2) det är en
samling praktiker och egenskaper44 som förstås som maskulina och (3) att
när främst män, men också kvinnor, ger uttryck för45 dessa praktiker och
egenskaper så får det stora kulturella och sociala effekter (ibid.). Enligt
Schippers kan alltså dessa praktiker och karakteristika iscensättas av såväl
kvinnor som män.
Hegemonisk maskulinitet är enligt Connell och Messerschmidt
(2005:846) socialt central och associeras med auktoritet och social makt

43

Detta är en vedertagen svensk översättning av den engelska termen hegemonic masculinity.
Jag har valt att konsekvent använda begreppen praktiker och egenskaper i denna text,
medan Schippers (t.ex. 2007:86) i varierande utsträckning också använder begreppet
karakteristika, dvs. engelska characteristics.
45
Schippers (Schippers 2007:86) använder här det engelska verbet embody.
44
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samt är överordnad andra icke hegemoniska maskuliniteter. Denna hierarki
mellan maskuliniteter ska enligt Connell och Messerschmidt inte förstås som
baserat på makt eller dominans utan just på hegemoni (ibid.). Hegemoni
innebär snarare kontroll genom samtycke (se t.ex. Talbot 2005:471). Detta
innebär bl.a. att vissa exempel på maskulinitet, t.ex. professionella idrottsmän, fungerar som symboler med auktoritet (Connell & Messerschmidt
2005:846). Schippers skriver att hegemoniska inslag i en kultur är sådana
som ”serve the interests and ascendancy of ruling classes, legitimate their
ascendancy and dominance, and encourage all to consent to and go along
with social relations of ruling” (Schippers 2007:90). Sådana hegemoniska
inslag legitimerar alltså ett övertag för dominerande grupper i samhället och
uppmanar alla till samtycke vad gäller denna sociala ordning.
Connell använder inte termen hegemony för att beskriva den kvinnliga
motsvarigheten, femininitet, utan i stället begreppet emphasized femininity
(se Connell & Messerschmidt 2005:848), ett begrepp jag hädanefter benämner betonad femininitet. Syftet med ett separat begrepp för femininitet är att
synliggöra den asymmetri som råder mellan maskulinitet och femininitet i
en patriarkal könsordning (ibid). Betonad femininitet är enligt Connell inte i
ett hegemoniskt förhållande gentemot andra femininiteter utan är organiserad kring mäns makt. Connell skriver:
Femininity organized as an adaptation to men’s power, and emhazising compliance,
nurturance and empathy as womanly virtues, is not in much of a state to establish
hegemony over other kinds of femininity (Connell 1987:188).

Här gör Connell även explicit delar av betonad femininitet: att vara medgörlig, ömsint och empatisk. Att betonad femininitet anpassar sig till mäns makt
innebär att betonad femininitet och hegemonisk maskulinitet måste diskuteras i relation till varandra. Connell och Messerschmidt framhåller också att
maskulinitet och femininitet alltid definieras i relation till varandra
(2005:848).
2.2.2 Hegemonisk femininitet
Mimi Schippers menar att femininitet inte behandlas på ett tillfredsställande
sätt i teorin om hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet och har för
avsikt att utarbeta en modell som kan förklara multipla femininiteter, som
fokuserar på mäns dominans över kvinnor och som kan användas i empiriskt
arbete (Schippers 2007:86). Hon menar att det är bättre att använda termen
hegemonic femininity, hädanefter hegemonisk femininitet, i stället för
betonad femininitet (se ovan) och hävdar att det existerar ett hierarkiskt
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förhållande mellan just hegemonisk femininitet och andra femininiteter
(ibid.:94). En central tanke för Schippers är att lägga ytterligare fokus på
relationen mellan maskulinitet och femininitet och beskriver sin syn på hegemonisk femininitet och hegemonisk maskulinitet i nedanstående citat:
What emerges are gender qualities that cluster into configurations that are constructed,
not so much in their difference from and inferiority to hegemonic masculinity as
Connell suggests, but instead against the idealized relationship between masculinity
and femininity (Schippers 2007:94, kursiv i originaltexten).

Detta idealiserade förhållande mellan maskulinitet och femininitet är hierarkiskt, med en maskulin överordning och en feminin underordning.
Schippers (2007:91) menar att hegemonisk maskulinitet kan inkludera t.ex.
fysisk styrka, förmåga att använda våld vid konflikter och auktoritet. När
dessa egenskaper ställs sida vid sida med komplementerande och underordnade egenskaper som kopplas till femininitet legitimeras den manliga överordningen (ibid.).
Sammanfattningsvis menar Schippers att hegemonisk maskulinitet består
av de egenskaper som dels definieras som manliga, dels etablerar och legitimerar ett hierarkiskt och komplementärt förhållande till femininitet och som
säkerställer mäns dominerande position och kvinnors underordning
(ibid.:94). Hegemonisk femininitet består enligt Schippers av de egenskaper
som dels definieras som kvinnliga, dels etablerar och legitimerar ett
hierarkiskt och komplementärt förhållande till hegemonisk maskulinitet och
som säkerställer mäns dominerande position och kvinnors underordning
(ibid.).
2.2.3 Manlig femininitet och paria-femininitet
Enligt Schippers återfinns femininiteter som inte understödjer denna
maskulina överordning. Dessa kallar hon för pariah femininities (Schippers
2007:95), en term jag här översätter med paria-femininiteter. Hon menar
att de kan förstås som att de ”förorenar”46 förhållandet mellan maskulinitet
och femininitet och att de kvinnor som uppvisar sådana egenskaper anses
socialt oönskade och förorenande för det sociala livet mer generellt (ibid.).
Schippers menar att det som Connell identifierat som underordnade maskuliniteter helt enkelt är hegemonisk femininitet som uttrycks av män

46

Schippers (2007:95) använder här ordet contaminating.
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(Schippers 2007:96) och i hennes modell benämns detta för male
femininity, här översatt med manlig femininitet. Det engelska ordet
contaminating och det svenska förorenande är metaforiska uttryck med,
enligt min mening, oklar betydelse och jag kommer i stället att använda begreppet störande för att beskriva den effekt som avvikande praktiker och
egenskaper har på förhållandet mellan maskulinitet och femininitet.
2.2.4 Analys av könshegemoni
Schippers visar på två metoder för att med empiriska undersökningar nå
fram till vad som i ett visst sammanhang definieras som hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet. Den första metoden innebär att de praktiker och egenskaper som förstås som manliga respektive kvinnliga identifieras, varpå frågan ställs: Vilka av dessa praktiker och egenskaper positionerar
femininitet som komplementärt och hierarkiskt underordnat i förhållande
till maskulinitet? Svaret på den frågan är ett steg på vägen mot att identifiera
hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet. Genom denna metod,
menar Schippers, får man också kunskap om de egenskaper hos maskulinitet
och femininitet som inte är hegemoniska, nämligen de egenskaper och praktiker som inte stödjer ett hierarkiskt förhållande mellan maskulinitet och
femininitet (Schippers 2007:100).
Den andra metoden för öka förståelsen för hegemonisk maskulinitet är att
identifiera kvinnliga praktiker och egenskaper som är störande, dvs. pariafemininiteter, och på motsvarande sätt kan man öka förståelsen av hegemonisk femininitet genom att studera de manliga störande praktikerna och
egenskaperna, dvs. maskulina femininiteter (Schippers 2007:100).
Genom att begränsa användningen av begreppen hegemonisk femininitet
och hegemonisk maskulinitet till egenskaper och praktiker som uttrycker ett
komplementärt och hierarkiskt förhållande mellan män och kvinnor frigörs
utrymme för att man också kan lyfta fram sådana könsaspekter som inte
upprätthåller manlig dominans (Schippers 2007:97).
När jag använder denna teori om könshegemoni i kapitel 7 för att diskutera resultaten av ordspråksanalyserna använder jag Schippers terminologi
med hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet. Jag lägger, liksom Schippers, fokus på relationen mellan maskulinitet och femininitet. I
diskussionen av avvikande manliga och kvinnliga egenskaper och praktiker
använder jag Schipppers begrepp paria-femininitet och manlig femininitet
och beskriver det som att dessa verkar störande för en idealiserad relation
mellan maskulinitet och femininitet.
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2.3 Ordspråksbetydelse
Föreställningar om kön så som de uttryck i ordspråk utgör denna avhandlings fokus och för att komma åt dessa måste första steget bli en analys av
ordspråkens betydelse. I detta avsnitts första del diskuteras olika sätt att
betrakta just ordspråkens betydelse och den centrala termen basbetydelse
presenteras. Vidare belyses ordspråkens didaktiska tendens och såväl teorin
om konceptuella metaforer som teorin om blending presenteras. Slutligen
exemplifierar jag hur blendteorin kommer att användas i analysen av ordspråken.
2.3.1 Basbetydelse
Vad menar vi när vi säger att ett ordspråk betyder något? Frågan kan tyckas
enkel, men visar sig vara komplicerad. I det nedanstående presenterar jag
några viktiga forskningsinsatser rörande detta problem, och slutligen presenteras hur begreppet basbetydelse kommer att använda i de kommande
ordspråksanalyserna.
Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1981:120)47 diskuterar i den ofta citerade
artikeln ”Toward a Theory of Proverb Mening” ordspråkets betydelse där
hon skiljer mellan base meaning, hädanefter basbetydelse och performance
meaning, hädanefter performansbetydelse, som enligt henne inte bör blandas ihop. I studien använder hon exemplet A rolling stone gathers no moss,
som översatt till svenska blir en rullande sten samlar ingen mossa, och hon
ber 80 studenter i Texas att redogöra för vad detta ordspråk betyder. En
viktig slutsats av hennes studie är att ett ordspråk kan ha flera basbetydelser,
och hon urskiljer följande tre: (1) en rullande sten som inte samlar på sig
någon mossa är som en maskin som går och går och som aldrig blir rostig
eller trasig, (2) en rullande sten är som en person som bara fortsätter och
aldrig slår sig till ro och som därför aldrig kommer någon vart och (3) en
rullande sten är som en person som fortsätter att röra sig hela tiden och
därför är fri utan nedtyngande familj och materiella ägodelar (ibid.:113).
Anledningen till att detta ordspråk kan ha tre olika basbetydelser är enligt
Kirshenblatt-Gimblett i grund och botten att den metafor som används tolkas på olika sätt, men hon visar i denna artikel att även ordspråk som inte är
metaforiska också kan generera olika basbetydelser (ibid.:119).

47

Denna artikel publicerades första gången 1973 i Proverbium 22.
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Även om basbetydelsen är densamma kan den sociala situationen ge upphov till en mängd skilda performansbetydelser som bygger på en basbetydelse och en specifik situations förutsättningar (ibid.:120). Hon illustrerar
detta genom en analys av olika möjliga användningar av ordspråket Money
talks (ibid.:115–118). Detta ordspråk motsvaras av det svenska ordspråket
penningen styr.48 Basbetydelsen hos detta ordspråk är: om du ger pengar till
någon, blir den personen positivt inställd till dina önskningar (ibid.:117),
men i olika situationer kan denna basbetydelse resultera i olika performansbetydelser (ibid.:115–117). Skillnaden kan t.ex. röra sig om vad samtalsdeltagarna har för syfte med att använda ordspråket. Nedan följer tre av
Kirshenblatt-Gimbletts åtta exempel, något modifierade, och med det
svenska ordspråket penningen styr i stället för Money talks:
Situation 1. Maria och Peter tävlar om samma jobb hos ett visst företag. Maria får
jobbet. Peter anser att han har bättre kvalifikationer än Maria, och tror att Maria fått
jobbet tack vare att hennes far erbjudit företaget ett lukrativt affärskontrakt. Peter vill
inte erkänna att Maria fick jobbet på egna meriter och säger bittert till sin fru:
Penningen styr. Att säga detta och tänka på detta sätt hjälper Peter att skapa en mer
bekväm förståelse av situationen, både för egen del och inför sin fru.

Situation 2. Maria klagar till sin vän Peter över att hon misslyckats med att få ett jobb
hos ett visst företag. Det har inte ens hjälpt att hennes far erbjudit samma företag ett
lukrativt affärskontrakt. När Peter hör detta säger han: Penningen styr? Han använder
här ordspråket ironiskt och menar egentligen motsatsen till vad ordspråket vanligen
betyder. Genom detta beskriver han situationen som ett undantag till en annars allmän
sanning.

Situation 3. Maria får det jobb på ett visst företag som hon och Peter tävlat om tack
vare det lukrativa affärskontrakt hennes far erbjudit företaget. Hon tror dock själv att
hon fått det på egna meriter. Maria samtalar med Peter och säger: Penningen styr. Med
detta kan Maria trösta Peter och förminska sin egen prestation. Maria tror inte på det
hon säger men säger det för att trösta sin vän.

Kirshenblatt-Gimblett framhåller att skillnaderna i betydelse här inte är ett
resultat av olika tolkningar av metaforen eller av olika basbetydelser, utan att

48

Detta svenska ordspråk anges i Norstedts ordspråksbok som motsvarighet till engelska
Money talks (1996:255–256).
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de beror på den sociala situationens sammansättning, deltagarnas bedömningar och olika interaktionsstrategier (ibid.:118).
Neal R. Norrick (1985:1) använder begreppet standard proverbial
interpretation, hädanefter standardtolkning, för det som han menar är en
sedvanlig betydelse varje ordspråk i ett specifikt språk har. Denna betydelse
kan man formulera som en parafras till ett ordspråk. När ett ordspråks standardtolkning sammanfaller med dess bokstavliga tolkning menar Norrick att
det rör sig om ett bokstavligt ordspråk, och han exemplifierar med ordspråket Like father, like son (ibid.). Detta ordspråks standardtolkning är enligt
Norrick ’father and son are alike’ (ibid.) som på svenska motsvaras av Sådan
far, sådan son.49 Den bokstavliga tolkningen består också av samma
formulering. Detta är därför enligt Norrick ett bokstavligt ordspråk. Ordspråk där den bokstavliga tolkningen inte sammanfaller med dess standardtolkning menar Norrick är figurativa50 (ibid.). Exempel på detta är No
rose without a thorn, på svenska Ingen ros utan törnen,51 vars
standardtolkning Norrick formulerar som ’there is no pleasant thing without
some unpleasant aspect’, på svenska ‘det finns inget trevligt som saknar
otrevliga sidor’. Den bokstavliga tolkningen är däremot ’there is no rose
without a thorn’, dvs. ‘det finns ingen ros som saknar tagg’ (ibid.:2). Eftersom dessa två inte sammanfaller är ordspråket, enligt Norrick, figurativt.
Norrick analyserar ordspråken som texter utan hänsyn till eventuella användningar, och därmed väljer han helt bort det som Kirshenblatt-Gimblett
ovan avser med performansbetydelser. En viktig skillnad mellan dessa två
forskare är alltså att Norrick endast utläser en enda standardtolkning hos ett
ordspråk, medan Kirshenblatt-Gimblett tydligt framhåller att ett ordspråk
kan ha flera basbetydelser.
Folkloristen Anand Prahlad (Prahlad 1996:19) konstaterar att både
Norricks begrepp standardtolkning och Kirshenblatt-Gimbletts begrepp
basbetydelse egentligen består av en idé om ett ordspråks generella betydelse som delas av människorna inom en grupp eller en kultur. I hans modell
över ordspråks betydelse befinner sig dessa på en social nivå (denna beskrivs
nedan). Däremot vänder han sig emot de enkla parafraser som åtminstone i
Norricks fall utgör denna betydelse med två argument: (1) parafrasen förvränger ordspråkets betydelse, eftersom en viktig betydelsekomponent ut-

49

Se Norstedts ordspråksbok (1996:19–20).
Norrick (1985:1) använder här termen figurative.
51
Se Norstedts ordspråksbok (1996:331).
50
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görs av de konnotativa och denotativa associationerna som enskilda ord ger
upphov till och (2) parafraseringen innebär ett reducerande perspektiv som
inte tar hänsyn till en mängd aspekter i den faktiska talsituationen (ibid.:25).
Prahlad menar att det enda sättet att nå en social betydelse är att genomföra
etnografiska undersökningar och på detta vis undvika att tolkningen endast
blir en självreflexiv aktivitet (ibid.:26). Prahlad själv urskiljer fyra olika nivåer av betydelse och menar att alla nivåerna är i funktion när ett ordspråk
används och att den som analyserar ordspråk måste försöka förklara hur de
olika nivåerna interagerar. De fyra nivåerna är: grammatisk, situationell,
social och symbolisk.
Den grammatiska nivån kan också benämnas bokstavlig och där befinner
sig kort och gott de ingående ordens betydelser (ibid.:23). Prahlad menar att
denna nivå ofta förbisetts i forskningen (ibid.).
Nivå två, den situationella nivån, består av ordspråksanvändarens syfte
med att använda ordspråket i den specifika kontexten, och viktigt här är
enligt Prahlad att skilja mellan talhandling och talhändelse, då talarens syfte,
talhandlingen, inte nödvändigtvis behöver stämma överens med upplevelsen
hos lyssnare, dvs. talhändelsen (ibid.:24). På denna nivå befinner sig
Kirshenblatt-Gimbletts performansbetydelser.
Nivå tre är den sociala nivån och det är på denna nivå som delad social
kunskap om ett ordspråks generella betydelse aktualiseras (ibid.:25). Denna
nivå kan som sagt sägas korrespondera mot Kirshenblatt-Gimbletts basbetydelse och Norricks standardtolkning.
Den sista nivån är den symboliska nivån och den innehåller personlig och
psykologisk betydelse som kan sägas bestå av individens egna associationer
förknippade med ett ordspråk, t.ex. att påminnas om sin mor, eftersom hon
var den som ofta använde just det ordspråket (ibid.:25–26).
Mot bakgrund av de ovanstående modellerna konstrueras här en modell
över ordspråks betydelse, speciellt anpassad för denna studies förutsättningar och syfte.
Den nivå av betydelse som hos Norrick benämns standardtolkning, hos
Kirshenblatt-Gimblett basbetydelse och som hos Prahlad befinner sig på en
social nivå ligger med nödvändighet i fokus i min studie, eftersom det insamlade materialet oftast saknar beskrivningar av de faktiska bruken av ordspråken. För enkelhetens skulle används termen basbetydelse, då den enklast låter sig infogas i svensk språkdräkt. Termen används här för en betydelse av ett ordspråk som i åtminstone viss utsträckning delas av en grupp
människor. Liksom Kirshenblatt-Gimblett utgår jag i min modell från det är
möjligt med flera basbetydelser hos ett och samma ordspråk. Det är även
viktigt att framhålla att dessa basbetydelser kan variera över tid samt mellan
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olika kulturella sammanhang. Graden av etablering, eller konventionalisering, kan också variera, dvs. hur i hur hög utsträckning människor är överens
om att just denna betydelse förmedlas med ett visst ordspråk. Detta innebär
att en basbetydelse hos ett ordspråk kan vara starkt konventionaliserad,
medan en annan i mindre utsträckning är ”delad” inom kulturen/gruppen.
De basbetydelser som anges i föreliggande avhandling är resultat av en tolkning av mig (ibland i hög utsträckning baserad på upptecknarens tolkningar)
och baseras på kunskap om den sociala miljö där dessa ordspråk använts,
dvs. om den nordnorrländska agrarmiljön. När sådana basbetydelser anges
är det i form av parafraseringar i trots att betydelsebeskrivningen då blir
begränsad.
2.3.2 Didaktisk tendens
Neal R. Norrick (Norrick 1985:70) använder termen didactic tendency, hädanefter didaktisk tendens, som ett kriterium för att en text ska utgöra ett
ordspråk, en tendens som bör ses som att ordspråket potentiellt kan användas didaktiskt (ibid.).52 En didaktisk betydelse behöver alltså inte alltid vara
närvarande, men alla ordspråk har, enligt Norrick, potentialen att ha en sådan (ibid.:41–43).
Norrick (ibid.:41) delar upp den didaktiska tendensen i en direkt variant,
där ordspråket anger ett önskat beteende, och en indirekt variant, där ordspråket innehåller en observation eller en erfarenhet. Ett exempel på ett
ordspråk med direkt didaktisk tendens är enligt Norrick Look before you
leap (ibid.) vars svenska motsvarighet Bättre tänka efter före53 dock inte har
denna direkta form. Ett exempel på denna indirekta didaktiska tendens är
enligt Norrick t.ex. ordspråket The early bird catches the worm (ibid.), som
motsvaras av det svenska ordspråket Morgonstund har guld i mund.54
Norrick klargör dock inte hur han tänker sig att den indirekta didaktiska
tendensen fungerar.
Att ordspråk har möjlighet att påverka människors handlande uttrycker
antropologen Geoffrey M. White så här:
Whether explicit or implicit, the evaluative assertions expressed in proverbs lends them
directive force as recommendations for a desired course of action (White 1987:151).

52

Norrick använder även begreppet didactic potential (Norrick 1985:43).
Se Norstedts ordspråksbok (1996:388).
54
Se Norstedts ordspråksbok (1996:175–176).
53
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White betonar betydelsen hos de värderande påståenden som uttrycks i ordspråken och menar att de fungerar som rekommendationer för hur man ska
agera genom en anvisande kraft.55 Som tidigare visats framhåller Norrick att
den didaktiska potentialen kan vara av såväl direkt som indirekt art, och
White lyfter också fram att de värderingar som ordspråken uttrycker kan
vara explicita eller implicita. White exemplifierar med ordspråket It only
takes one bad apple to spoil the whole barrel, ett ordspråk som motsvaras av
det svenska ordspråket Ett ruttet ägg fördärvar hela kakan,56 som enligt
honom kan antyda att man ska agera på ett sådant sätt att det dåliga äpplet
inte tillåts förstöra alla äpplen (ibid.). White fortsätter:
This form of ”indirective directive” is typical of many proverbs that overtly take the form
of descriptions but have the effect of suggestions, recommendations, or commands and
the like (ibid:152–152).

Här betonar White återigen att ordspråken formmässigt kan utgöra en beskrivning, men att resultatet kan bli olika former av handlingsuppmaningar.
Lakoff och Turner presenterar ytterligare ett sätt att betrakta ordspråks
uppmanande karaktär i More Than Cool Reason. A Field Guiede to Poetic
Metaphor (1989). Enligt Lakoff och Turner återfinns en uppmanande betydelse57 vid sidan av en deskriptiv betydelse hos vissa ordspråk. Denna
uppmaning definierar de som en instruktion om att utöva frivillig kontroll:58
The content of the exhortation is given by the metaphorical interpretation of the
proverb, which is in the form of a description (Lakoff & Turner 1989:182).

Lakoff och Turner menar att om ordspråket beskriver ett utövande av frivillig kontroll, så består uppmaningen i att man ska handla i enlighet med ordspråkets beskrivning (ibid.). Om ordspråket i stället beskriver rigida beteenden uppmanar ordspråket oss att handla på ett motsatt sätt (ibid.). Lakoff
och Turner (ibid.:183) använder exemplet Cow parched by the sun/pants at

55

Denna term använder Ann-Catrine Edlund (2000:47) som en översättning av termen
directive force.
56
Detta svenska ordspråk anges i Norstedts ordspråksbok (1996:101–102) som motsvarighet
till det engelska One rotten apple can spoil the whole barrel.
57
Lakoff och Turner (1989:182) använder den engelska termen exhortation.
58
Lakoff & Turner (1989:182) använder formuleringen ”a directive to exercise voluntary
control”.
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the moon, som fritt översatt blir Kon som uttorkats av solen, flämtar åt
månen. Detta ordspråk kan användas om en person som varit med om något
traumatiskt och som nu även är rädd för sådant som är säkert. Utöver denna
beskrivning kan ordspråket innehålla en uppmuntran att inte bete sig på
detta rigida sätt utan att i stället utöva frivillig kontroll över sitt liv (ibid.).

2.4 Metaforer och liknelser i ordspråk
Ordspråk innehåller ofta metaforer och liknelser där en käll- respektive en
måldomän aktualiseras. När jag i denna avhandling analyserar dessa använder jag en metod som jag bygger på den s.k. blendteorin. 59 Denna teori har
utvecklats inom den kognitiva lingvistiken och jag inleder här med en presentation av den konceptuella metaforteorin,60 som kan sägas vara den teori
ur vilken teorin om blending utvecklats.
2.4.1 Konceptuella metaforer
I boken Metaphors We Live By (1980) presenterade George Lakoff och Mark
Johnson en teori om metaforer som skulle komma att påverka en stor del av
den efterföljande forskningen på området. Även om deras tankar, som Olaf
Jäkel (Jäkel 1997:22–23) visat, i viss mån också återfinns hos Kant,
Blumenberg och särskilt Weinrich,61 kan denna bok tillskrivas stor betydelse
för att metaforer inte längre betraktas endast som lexikala fenomen utan
också, och kanske t.o.m. primärt, som kognitiva.
Grundtanken i den s.k. konceptuella metaforteorin är att en metafor består av en överföring från ett mentalt koncept, den s.k. källdomänen, till ett
annat, den s.k. måldomänen, och att det härigenom skapas en ny förståelse
av den sistnämnda. Denna överföring karakteriseras av att den endast går åt
ena hållet, dvs. från källdomänen till måldomänen (Barcelona 2003:214). En
annan grundläggande tanke i denna teori är att vi ofta förstår abstrakta begrepp som t.ex. likhet, svårighet och moral genom mer konkreta, ofta sensomotoriska domäner (Lakoff & Johnsson 1999:45). Dessa överföringar
mellan domäner är något som sker hela tiden i människors hjärnor och hör

59

Här används den svenska översättningen blendteori för den engelska termen Blending
Theory. Denna översättning används också av Jan Svanlund (2001:16).
60
Detta begrepp används t.ex. av Jan Svanlund (2001:14) och är en översättning av det engelska
begreppet conceptual metaphor theory.
61
Lakoff & Johnson skriver också i inledningen till Metaphor We Live By att deras teorier inte
är uppkomna ur ett vakuum utan givetvis bygger på tidigare forskning (Lakoff & Johnson
1980:xi–xii).
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alltså inte endast till exceptionellt, t.ex. poetiskt, språk. I ett numera klassiskt citat förklarar Lakoff och Johnson hur de ser på detta:
metaphor is pervasive in everyday life, not just in language, but in thought and action.
Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is
fundamentally metaphorical in nature (Lakoff & Johnson 1980:3).

Ett lika klassiskt exempel på en sådan kognitiv eller konceptuell (termerna
används ofta synonymt) metafor är KÄRLEK ÄR EN RESA. Formen, där måldomänen anges först och källdomänen sedan, har kommit att bli standard i
litteraturen för beskrivning av kognitiva metaforer, och genom att använda
kapitäler visas också att det beskrivna utgör något kognitivt, inte något
språkligt. En viktig reservation är att domänmappningen,62 dvs. överföringen från en domän till en annan, inte utgörs av formuleringen ovan, utan i
stället av ett flertal korrespondenser mellan domänerna: kunskap om resor
”mappas över” på kunskap om kärlek och tack vare detta kan vi resonera om
kärlek på samma sätt som vi resonerar om resor (Lakoff 1993:207). Genom
nedanstående figur illustreras en tänkbar samling av korrespondenser
(ibid.:208, min sammanställning i tabellform).
Källdomän: RESANDE
Två RESANDE

Måldomän: KÄRLEK
Två ÄLSKANDE

FORDON

FÖRHÅLLANDE
Har GEMENSAMMA LIVSMÅL
FÖRHÅLLANDET stöter på SVÅRIGHETER

Reser mot ett GEMENSAMT MÅL
FORDONET stöter på något HINDER och fastnar
Om de inte gör något kommer de inte ATT NÅ SIN
DESTINATION

Om de inte gör något kommer de inte ATT
NÅ SINA LIVSMÅL

Den kognitiva metaforen KÄRLEK ÄR EN RESA kan beskrivas som en del av det
konceptuella system som ligger bakom språket (ibid.:206) och som möjliggör en mängd metaforiska uttryck. Exempel på sådana uttryck är: vårt förhållande har hamnat i en återvändsgränd, se hur långt vi kommit, det har
varit en lång knölig väg, vi kan inte vända om nu, vi har kommit till ett
vägskäl, vi måste gå åt varsitt håll och detta förhållande leder ingenstans
(ibid., min översättning). Det bör påpekas att metaforiska uttryck av detta
slag inte är poetiska eller nödvändigtvis används med speciella retoriska
syften utan i stället är vanligt förekommande uttryck i vardagligt språk
(ibid.).

62

Denna svenska term används t.ex. av Jan Svanlund (2001:14).
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2.4.2 Blendteori
Blendteorin introducerades av Fauconnier och Turner (se t.ex. 1998, 2002)
och kan betraktas som en utveckling av den konceptuella metaforteorin som
kortfattat presenteras ovan. Anledningen till att jag använder blendteori är
att de metaforer och liknelser som ordspråken innehåller inte är konventionella eller vardagliga utan snarare kan karakteriseras som nyskapande och
därmed bättre faller in under blendteorins omfång än den konceptuella metaforteorin.63
Den grundläggande enheten i den konceptuella metaforteorin är
domänen, medan man inom blendteorin i stället talar om mental rymd.64
Dessa mentala rymder består av små konceptuella paket65 som skapas när vi
tänker eller talar och de är kopplade till s.k. ramar66 (Fauconnier & Turner
2002:40). Dessa ramar innehåller all kunskap vi har om något specifikt, t.ex.
en aktivitet eller ett ting. När dessa mentala rymder representeras grafiskt
inom denna teoribildning används cirklar, och som minst återfinns fyra
mentala rymder: två inputrymder, en generisk rymd67 och en blandad rymd,
dvs. blenden (ibid.:47). De heldragna strecken i figur 1 nedan representerar
en sorts kopplingar mellan olika företeelser i inputrymderna (ibid.), medan
de streckade linjerna representerar projiceringar68 mellan inputrymder och
den generiska rymden eller blenden:

63

Det bör dock påpekas att en teori som kan beskrivas som en tidig version av blendteorin
presenterades av Mark Turner tillsammans med George Lakoff i boken More Than Cool
Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor (1989). Denna teori benämner de för The Great
Chain Metaphor Theory och det är just för analys av ordspråk som de utvecklar teorin
(ibid.:kapitel 4). Jag väljer dock här att i stället utgå ifrån den senare teori som benämns
blendteori som utvecklats av Fauconnier & Turner (se t.ex. 1998, 2002).
64
Den term som används på engelska är mental space (se. t.ex. Fauconnier & Turner 2002:40)
och t.ex. Jan Svanlund använder den svenska termen mental rymd (2001:17).
65
Fauconnier och Turner (2002:40) använder termen conceptual packets.
66
Den term som används på engelska är frames (se. t.ex. Fauconnier & Turner 2002:40).
67
Arvo Krikmann (2007:54) beskriver hur synen på metaforen inom den kognitiva lingvistiken
har utvecklats. Han lyfter fram tre faser där den första innebar en enkel mappning från källtill måldomän och en andra fas, där Lakoff och Turner (1989) lägger till en tredje komponent,
den s.k. generiska nivån (Krikmann 2007:54, se även 2009:29). Slutligen läggs en fjärde
komponent till, blenden, av Gilles Fauconnier och Mark Turner (ibid.).
68
Fauconnier och Turner (2002:47) använder den engelska termen projection.
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Figur 1. Blendmodellen (Fauconnier & Turner 2002:46).

De två inputrymderna i modellen motsvarar käll- och måldomänen i tidigare
metaforteorier, men definieras i blendteorin vidare som:
a partial and temporary representational structure wich speakers construct when
thinking or talking about a perceived, imagined, past, present, or future situation
(Grady, Oakley & Coulson 1997:102).

Blendmodellen skiljer sig från tidigare metaforteorier genom att det, förutom dessa två inputrymder, finns två ytterligare rymder: en generisk rymd,
i vilken konceptuell struktur som är gemensam för de båda inputrymderna
återfinns samt själva blenden, i vilken egenskaper från båda inputrymderna
återfinns (ibid.:103). Denna blend kan sägas vara resultatet av blendprocessen, dvs. den nya förståelse eller betydelse som skapas med hjälp av information från de båda inputrymderna.
Vägen fram till denna blend inbegriper tre viktiga steg: komposition, fullbordande och utveckling.69 Det första steget, komposition, innebär att kun-

69

De engelska termer som används är composition, completion och elaboration (se t.ex. Grady,
Oakley & Coulson 1997:107).
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skap från inputrymderna projiceras till blenden (Grady, Oakley & Coulson
1997:107). Steg två, fullbordande, bygger på den situation som uppstått i
blenden när information från de båda inputrymderna projicerats, och det
som sker är att mönster i blenden fylls i med hjälp av information från långtidsminnet (ibid.). Denna information återfinns i de ramar som inputrymderna innehåller. Det sista steget, utveckling, kallas ofta för ”running the
blend” (Fauconnier & Turner 2002:44), och innebär att den situation eller
händelse i vilken blenden resulterar simuleras mentalt (Grady, Oakley &
Coulson 1997:107). Detta är något som kan pågå hur många gånger som
helst och scenariot kan utvecklas på olika sätt varje gång (ibid.).
2.4.3 Ett exempel
Här kommer en ordspråksanalys hämtad från kapitel 6 att presenteras i syfte
att klargöra hur jag analyserar ordspråken med hjälp av blendteorin.
Ordspråken i fråga är upptecknade av Holger Sjöstedt i Degerfors (DAUM
3859, nr 5), av Svartlå Dialektgrupp i Överluleå (Verla däänsch upa i
kålvråmp 2000:88) och av Magdalena Hellquist i Norsjö (DAUM 3722) och
liknar pojkar eller karlar vid kor som har begär efter svamp.
6:3a

Pöjka ä som koen efter söppen

’pojkarna är som korna efter svampen’
Degerfors (Vb)
6:3b

Poijkan jera som kåon ett såppen
’pojkarna är som korna efter svampen’
Överluleå (Nb)

6:3c

Paika/käran va som koen et sappen
’pojkarna/karlarna är som korna efter svampen’
Norsjö (Vb)

Holger Sjöstedt anger i sin uppteckning förklaringen ”om pojkar som
springer efter flickor” (DAUM 3859, nr 5) och Svartlå Dialektgrupp skriver
kort ”kärlekskranka pojkar” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:88).
Här aktiveras en källdomän i vilken korna som är ute efter svamp finns
och en måldomän med pojkar eller karlar som uppvaktar flickor. I ordspråket uttrycks explicit att det är kornas beteende när de är ute efter svamp som
karakteriserar pojkarnas eller karlarnas beteende. För att komma vidare i
analysen krävs kulturell kunskap om kor och svamp.
Svampen betraktades inte av de svenska bönderna som ett födoämne för
människor (se t.ex. Kardell 1996:150). Nils Keyland beskriver den svenske
bondens motvilja mot svampen som föda så här:
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Allmogens motvilja och likgiltighet för svampen som näringsmedel synes ej den
bittraste nöd hava kunnat övervinna. Gräs och löv, sågspån och jord, snart sagt allt
möjligt, kunde den gamle svenske bonden äta, blott icke svamp; förr svalt han ihjäl
(Keyland 1989[1919]:133).

Brita Egardt (1954) framhåller bl.a. att benämningen kosvamp visar att allmogen observerat att ”får, kor och svin äta begärligt vissa svampar”
(ibid.:38) och hon framhåller att det varit allmänt omtalat att ”kornas
glupska svampätande på hösten inverkar på mjölken och smöret” (ibid.).
Som kommentar till ordet kosopp i Storsävarträsk, Degerfors, skriver Gustav
Fridner att ”kor skola vara mycket begivna på svampen!” (Fridner 1926:271)
och Astrid Lundgren anför ordet kosopp i nysätramålet och förklarar det
med ”för kor och andra nötkreatur begärliga svampar” (1997:143a).
I ordspråket fokuseras kornas beteende och jag väljer här att sammanfatta
detta med stöd av de nämnda uppteckningarna som något okontrollerat och
präglat av ett slags begär.
Utifrån dessa beskrivningar av kor och deras begivenhet på svamp kan en
möjlig blendprocess skisseras. Det bör betonas att den modell som redovisas
i figur 2 utgör endast ett förslag på hur betydelsekonstruktionen i detta specifika fall kan gå till.

Figur 2. Ett analysexempel. Pojkar är som kor efter svamp.
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De heldragna strecken visar på de korrespondenser mellan olika företeelser i
inputrymderna: kon korresponderar mot pojken, kons springande mot pojkarnas uppvaktande av flickor och svampen mot flickorna. Det bör observeras att vare sig flickor eller uppvaktande förekommer i ordspråkets språkliga
form utan utgör s.k. implicit kunskap.70 I den generiska rymden återfinns
struktur som är gemensam för de båda inputrymderna, i det här fallet att det
finns en agent, ett eftertraktat objekt samt ett beteende.
Det första steget är komposition, där kunskap från de båda inputrymderna förs över till blenden. I detta fall styrs kompositionen av att ordspråket
innehåller en liknelse där det specificeras på vilket sätt kor och pojkar ska
liknas vid varandra, dvs. med avseende på beteendet. Från inputrymd 2
hämtas pojkar och flickor och praktiken att uppvakta och från inputrymd 1
hämtas kunskapen att detta beteende är okontrollerat.
Nästa steg, fullbordande, innebär att kunskap ur långtidsminnet används
för att komplettera blenden. Exempel på detta kan vara att det okontrollerade springandet förstås som något naturligt. Eftersom kor agerar insinktivt
och i enlighet med sin natur kan också pojkarnas beteende förstås som just
naturligt.
Jag ger här även ytterligare förslag på hur blenden kan kompletteras som
av utrymmesskäl inte är med i ovanstående modell utan tydligare kan beskrivas i löptext. Kornas begivenhet på svamp torde ha förståtts så att konsumtionen av svamp gav korna någon form av tillfredsställelse, t.ex. gav en
smakupplevelse eller mättnad. Även detta kan föras över till blenden. Resultatet skulle i sådana fall bli att ett motiv till pojkarnas beteende skapas,
nämligen att de är ute efter en form av tillfredsställelse. Detta i sin tur kan då
aktualisera kunskap från långtidsminnet om pojkar, t.ex. föreställningen om
den maskulina sexualdriften som kommer att diskuteras i kapitel 6.
Det sista steget i en blendprocess, utveckling, innebär en mental simulering av det som sker i blenden (Crady, Oakley & Coulson 1997:107). Detta
steg kommer jag inte att inkludera i analyserna av ordspråken.
I det fortsatta arbetet med analyser av ordspråken kommer en förenklad
variant av ovanstående att användas. Det första som avviker är att jag använder en äldre terminologi med käll- respektive måldomän i stället för
inputrymder. Detta mönster följer även t.ex. Jan Svanlund (2001:175) och

70

Ordspråk kan t.ex. genom att nämna en aspekt av en s.k. kulturell modell aktualisera hela
modellen. Kulturella modeller i ordspråk diskuterar jag i 2.4.3.

76

2. TEORI OCH METOD

Seana Coulson (2001, t.ex. s. 180). Inom blendteorin är man noga med att
påpeka att överföringar även kan gå från blenden tillbaka till de olika inputrymderna, men då det gäller ordspråk kan man förutsätta att metaforer och
liknelser primärt används för att skapa betydelse om mänskliga förhållanden
(se t.ex. Lakoff & Turner 1989:207). Detta gör att terminologin med en
källdomän och en måldomän har ett förklaringsvärde: kunskap från källdomänen, t.ex. kunskap om djur, växter eller väderfenomen används för att
beskriva eller karakterisera något i måldomänen som handlar om människor.
Det bör påpekas att de källdomäner som lyfts fram i ordspråksanalyserna
snarare är att betrakta som scenarier och att de ofta innehåller ett skeende.
Grady, Oakley och Coulson (1997:102) skriver om inputrymden att den beror
på och struktureras av domäner som är mer stabila kunskapsstrukturer och
att det i regel bara är en del av domänerna som aktualiseras. Hur detta används i avhandlingen illustreras av ovanstående exempel. Källdomänen utgörs inte av domänen ko utan snarare av ett scenario, där kor springer efter
svamp. I blenden skapas en förståelsen av pojkarnas beteende med hjälp av
föreställningar om kornas beteende. I detta ligger t.ex. kunskap om hur och
eventuellt varför kon springer efter svamp. Den förenklade grafiska uppställning som jag kommer att använda är som följer:
Källdomän
Kor
Att springa
Svamp

Måldomän
Pojkar
Att uppvakta
Flickor

Blendens grundläggande korrespondenser beskrivs enligt ovan. I denna inledande modell inkluderas de företeelser i källdomänen som ingår i ordspråkets språkliga form tillsammans med de företeelser i måldomänen som dessa
korresponderar mot. Den komposition av element från käll- och måldomän
som sker i blenden beskriver jag sedan i löptext. Detta gäller även steget
fullbordande, där blenden kompletteras med kunskap från de båda domänerna. I de enskilda analyserna i kapitel 4–6 använder jag en allmännare
terminologi och undviker termerna komposition och fullbordande. T.ex.
beskriver jag det som att kunskap om korna i källdomänen används i blenden för att skapa en förståelse av pojkarna och deras beteende.
Slutligen vill jag återigen betona att beskrivningen av blendprocesserna
alltid måste betraktas som just förslag på hur detta kan gå till och att alternativa tolkningar alltid är möjliga.
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2.5 Kulturella modeller
I detta avsnitt diskuteras begreppet kulturell modell. Jag inleder med att
definiera termen och presenterar sedan ett exempel på en amerikansk studie
av äktenskapets kulturella modell. Vidare diskuterar jag hur kulturella modeller och ordspråk relateras till varandra och hur kulturella modeller kan
beskrivas som uppbärande s.k. anvisande kraft.
2.5.1 Begreppet kulturell modell
I ett ofta citerat avsnitt i inledningen till samlingsvolymen Cultural models
in language and thought definierar Quinn och Holland (1987:4) begreppet
kulturell modell. En sådan är enligt dem en modell över världen som tas för
givet av medlemmar i ett samhälle (ibid.). Det kan t.ex. röra sig om en modell över äktenskap eller över framgång. En anledning till att begreppet
kommit att användas i stor utsträckning inom skilda forskningsdiscipliner är
att modellerna anses spela stor roll för människor som lever bland dem.
Quinn och Holland (ibid.) menar att kulturella modeller spelar en mycket
stor roll i hur vi förstår vår omvärld och vårt beteende i den. En karakteristisk egenskap hos dessa modeller är att de inte existerar i medvetandet hos
människor. Efter man har lärt sig dem blir de snarare det man ser med
istället för det man ser (Hutchins 1980:12; se även Quinn & Holland 1987:14
samt Quinn 1997:154), vilket leder till att denna typ av kulturell kunskap inte
ifrågasätts (Quinn & Holland 1987:14).
2.5.2 Kulturell modell. Ett exempel
För att konkretisera vad en kulturell modell kan utgöras av kommer nedan
en studie av Naomi Quinn (1987:173–192) att kortfattat refereras. I den gör
hon ett försök att karakterisera den amerikanska kulturella modellen över
äktenskapet. Som utgångspunkt använder hon intervjuer med gifta kvinnor
och män. Kortfattat går hennes arbete ut på att lyfta fram s.k. propositionschemas, hädanefter påståendescheman, och kausala relationer mellan sådana. Dessa scheman utgör delar av äktenskapets kulturella modell och den
främsta källan för Quinn att nå fram till dem är att studera de metaforer som
intervjupersonerna använder när de talar om äktenskapet. Fem exempel på
sådana påståendescheman som Quinn utläser ur sitt intervjumaterial är
(min översättning):
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äktenskap är varaktigt
äktenskap är ömsesidigt fördelaktigt
äktenskap kräver ansträngning
äktenskap kan lyckas eller misslyckas
äktenskap är riskfyllt71 (ibid.:179)

Genom att sedan analysera hur deltagarna i studien resonerar kring äktenskapet kan Quinn lyfta fram kausala relationer mellan dessa scheman
(ibid.:181).
Förutom att analysera de metaforer deltagarna använder och hur de resonerar använder Quinn ytterligare en metod för att nå fram till kunskap om
äktenskapets kulturella modell: implicita antaganden. Hon menar att om
man som analytiker ska kunna rekonstruera en kulturell modell i sin helhet,
måste man ta hänsyn till spridda kommentarer i samtalen där implicita antaganden återfinns (ibid.:188). Här visar sig en viktig egenskap hos kulturella modeller: en modell kan inhysa andra kulturella modeller. Detta innebär t.ex. att den amerikanska kulturella modellen av äktenskapet som Quinn
försöker karakterisera, innehåller andra modeller. Dessa kan t.ex. visa sig i
intervjuerna som implicita antaganden eller s.k. implicit kunskap och Quinn
exemplifierar detta med bl.a. följande två: (1) en teori om mänskliga behov
och (2) en teori om sannolikhet (ibid.:191).
Genom att modeller kan återfinnas inuti varandra så måste Quinn efter en
första analys av modellen av äktenskapet komplettera denna med en analys
av de övriga modeller som återfinns inuti denna. Efter detta är det nödvändigt att återigen studera den övergripande modellen, nu i ljuset av de övriga
modellerna (ibid.:191).72 Quinn identifierar t.ex. en modell som hon kallar
need fulfillment, dvs. behovsuppfyllelse, och hon beskriver hur upptäckten
av denna får metodologiska konsekvenser för hennes studie av äktenskapets
modell:
we must follow the explanatory trail left in discourse, which leads us from
understandings about marriage to understandings about need fulfilment, for example.
We must then retrace our steps to establish the implications of the nested cultural
model for the cultural model under investigation (ibid.:191).

71

Ursprungliga formuleringar: marriage is enduring, marriage is mutually beneficial,
marriage is difficult, marriage is effortful, marriage may succeed or fail och marriage is
risky (Quinn 1987:79).
72
Denna metodologi påminner om den hermeneutiska spiralen (se 1.6.2).
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Upptäckten av dessa inbäddade modeller73 kräver med andra ord en återgång till det analyserade materialet som därmed, i ljuset av det som redan
framkommit, kan analyseras ytterligare.
2.5.3 Ordspråk och kulturella modeller
Quinn bygger sina analyser på ett intervjumaterial där en och samma person
har möjlighet att resonera och förklara hur hon tänker kring äktenskapet,
medan ordspråksmaterialet som analyseras i denna avhandling är av helt
annan art. Antropologen Geoffrey M. White har relaterat teorin om kulturella modeller till just ordspråk i artikeln ”Proverbs and Cultural Models. An
American Psychology of Problem Solving” (1987:151–172). Enligt honom
erbjuder ordspråken en möjlighet att förstå hur kulturella modeller är uppbyggda (ibid.:155). White menar vidare att det faktum att ordspråken används ofta antyder att de uttrycker nyckelförståelser74 om det vardagliga livet
och därför kan användas som källa till kunskap om kulturella modeller
(ibid.:152–153).
Analys av ordspråk kan alltså enligt detta synsätt leda till kunskap om
kulturella modeller. White berör i sin diskussion även fenomenet med inbäddade modeller. Det faktum att människor har en förmåga att parafrasera
ordspråk utanför den omedelbara kontexten utan att referera till en specifik
användning är ett tecken på kulturella modellers betydelse för ordspråkens
tolkning (ibid.:154). Enligt White är det kulturella modeller som gör att
denna tolkning är möjlig. Genom att ordspråken aktualiserar vissa delar av
en kulturell modell blir en konsekvens att andra delar av denna modell också
aktualiseras (ibid.:155). Genom detta kan en ordspråksanvändare föra fram
ett budskap utan att alla delar de facto artikuleras (ibid.)
Här beskriver han ordspråken utifrån användarnas perspektiv, men också
för forskaren får dessa insikter stor betydelse. Om en karakteristisk egenskap
hos ordspråken är att de förutsätter kulturella modeller för att kunna skapa
betydelse för människor, måste också forskaren så långt det är möjligt inkludera kulturella modeller i analysen.
2.5.4 Kulturella modellers anvisande kraft
I definitionen av begreppet kulturell modell ovan ingick att de påverkar hur
vi uppfattar världen och vårt eget agerande i den. Här kommer jag att dis-

73
74

Direktöversättning av det engelska begreppet nested models (Quinn 1987:191).
White (White 1987:152) använder här det engelska begreppet key understanding.
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kutera hur kulturella modeller kan ses som bärare av en anvisande kraft,
dvs. hur de påverkar oss att handla på ett visst sätt.
Holland och Quinn menar att alla typer av kulturella modeller erhåller anvisande kraft när de används av individen i föreståelsen av sig själv och sitt
liv (1987:13). I en samlingsvolym utgiven 1992 med titeln Human Motives
and Cultural Models (D’Andrade & Strauss (red.)) fokuseras kulturella modellers anvisande kraft, och som gemensam utgångspunkt har författarna
följande ställningstagande:
cultural models […] can have motivational force75 because these models not only label
and describe the world but also set forth goals (both conscious and unconsious) and
elicit or include desires (Strauss 1992:3, kursiv i originaltexten).

Här betonar författarna att kulturella modeller presenterar mål som kan vara
både medvetna och omedvetna, och att modellerna framkallar vilja.76 Dessa
mål är det sedan upp till individen att uppfylla eller inte uppfylla. Den kognitiva antropologen Roy D’Andrade (1984:98; även Quinn & Holland
1987:11) skriver att det är genom socialisation som individen kommer att
uppleva det tillfredsställande att uppfylla kulturellt föreskrivna mål, och att
det är en källa till oro77 att inte uppfylla dessa mål. Viktigt att notera är att
begreppet kulturell modell i detta citat definieras som ett kulturellt formerat
kognitivt schema. När t.ex. Quinn och senare D’Andrade (nedan) diskuterar
kulturella modeller använder de ofta just termen schema, och vid återgivandet av deras diskussion har jag valt att också använda detta begrepp som jag
i detta sammanhang betraktar som synonymt med kulturell modell.
Quinn (Quinn 1992) återvänder i samlingsvolymen Human Motives and
Cultural Models (D’Andrade & Strauss 1992 (red.)) till det intervjumaterial
som hon diskuterade i artikeln från 1987 som refererats ovan. Hon ansluter
till D’Andrades artikel i samma volym (D’Andrade 1992) och konstaterar att
den kanske viktigaste rollen som scheman78 spelar för individen är att de
strukturerar mål (se citaten ovan), och hon urskiljer olika nivåer för sådana
scheman: scheman på en hög nivå, t.ex. arbete och kärlek, leder ofta till
handling på egen hand, medan scheman på en lägre nivå, t.ex. äktenskap

75

Jag betraktar uttrycket motivational force som synonymt med det tidigare i denna
avhandling diskuterade directive force, till svenska översatt med anvisande kraft.
76
Ordet desire kan även översättas med t.ex. ’önskan’, ’begär’ eller ’åtrå’.
77
D’Andrade använder här ordet anxiety (1984:98; äv. Quinn & Holland 1987:11).
78
D’Andrade definierar schema som ”a conceptual structure which makes possible the
idenfication of objects and events” (D’Andrade 1992:28).
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och mitt arbete, endast ibland kan leda till handlingar, och bygger då oftast
på andra scheman (Quinn 1992:90). Enligt Quinn finns det även ytterligare
lägre nivåer och hon exemplifierar med schemat för tillverkning av smörgåsar som i än högre grad är beroende av andra scheman för att kunna uppmana till handling:
It is easy to imagine how this schema might be instigated by hunger. Equally plausibly,
it might be instigated in the presence of a marriage schema, part of which has to do with
a wife’s duty to prepare food and serve it to her husband (Quinn 1992:90).

Quinn går vidare och återigen betonas individens förståelse av sig själv i
denna process (såsom ovan i Quinn 1987:13). Genom att scheman som t.ex.
arbete eller äktenskap erbjuder oss en förståelse av oss själva, erhåller de en
plats högt upp i hierarkin över målscheman (Quinn 1992:91). I studien av
kvinnor som berättar om sina tankar kring äktenskap och sig själva, finner
Quinn t.ex. att scheman för jämställdhet, äktenskaplig framgång, hustruliga
plikter och traditionellt värdesystem har sådan motiverande kraft (ibid.:118).
Hon ställer sig frågan hur de kan ha denna kraft och drar slutsatsen att det
beror på att dessa scheman har blivit kvinnans egen förståelse av sig själv
(ibid.).
Avslutningsvis bygger Quinn på en tidigare sammanfattning av
D’Andrade, där han urskiljer två motivationssystem: (1) direkt personlig
belöning och (2) belöning på grund av att man anknyter till ett visst värdesystem (D’Andrade 1984:98; även Quinn 1992:123). D’Andrades eget exempel
på dessa utgår ifrån modellen över framgång, där man genom att uppnå
framgång belönas genom (1) tillfredsställande av personliga behov av erkännande, prestation och säkerhet, men också (2) för att det representerar det
”goda” jaget (ibid.). Till denna idé om det goda jaget som ett motivationssystem lägger Quinn idén om det ”naturliga” jaget (Quinn 1992:123).
För ytterligare diskussion om kulturella modellers anvisande kraft hänvisas till artiklarna i den ovan citerade samlingsvolymen från 1992 (D’Andrade
& Strauss (red.)).

2.6 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel diskuteras bl.a. begreppet kön, ordspråks semantik och kulturella modeller. Den forskning som utgör grunden för diskussionen är hämtad
från olika håll, t.ex. de mer filosofiska Butler och Benhabib, sociologerna
Connell och Schippers, den mer lingvistiskt orienterade ordspråksforskaren
Norrick och kognitiva antropologer som Quinn, White och D’Andrade. En
sådan blandning av forskare och forskningsinriktningar leder till att vissa
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perspektiv kan överlappa varandra. Nedan lyfter jag åter fram några av de
insikter som vunnits i detta kapitel dels i sammanfattande syfte, dels för att
om möjligt visa på just sådana överlappningar.
Inledningsvis citeras ett antal forskare med delvis olika sätt att förstå
språk, kön och identitet. Vissa drag hos dem är dock gemensamma, t.ex. att
könsidentitet inte är något på förhand givet utan blir till genom våra handlingar. En annan gemensam och viktig insikt som kan utvinnas ur detta avsnitt är att kulturen antas innehålla reglerande strukturer som i varierande
utsträckning styr hur vi kan agera och därmed hur vi kan bli till som kvinnor
eller män. I ordspråksmaterialet återfinns sådana strukturer i form av föreställningar, dvs. tankar, idéer och värderingar, om kön. Oavsett om man
kallar dessa strukturer för berättelser, som hos Seyla Benhabib, eller för en
heterosexuell matris, som hos Judith Butler, påverkar de hur det individuella
iscensättandet av kön går till.
Sociologerna Connell och Schippers kan sägas beskriva delar av ett system
rörande kön som är ett exempel på dessa begränsande strukturer: könshegemoni. Connell fokuserar maskulinitet, medan Schippers på ett tydligt sätt
inkluderar femininitet, men gemensamt för dem båda är att maskulinitet och
femininitet måste ses som delar av ett och samma system. Särskilt Shippers’
teori är upplagd för att ligga till grund för empiriska undersökningar av just
hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet.
De begränsande strukturer som lyfts fram ovan, t.ex. Butlers heterosexuella matris, Benhabibs berättelser eller hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet, delar många egenskaper med teorin om kulturella modeller, ett begrepp flitigt använt särskilt inom kognitiv antropologi, vilket
fokuseras i kapitlets sista avdelning. Butlers heterosexuella matris kan sägas
utgöra en sorts kulturell modell (eller bestå av ett flertal modeller). Möjligen
kan hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet ses som delar av
en överordnad kulturell modell om kön. Att kulturella modeller också utgör
begränsande strukturer blir särskilt tydligt när deras anvisande kraft står i
fokus.
Kunskap om kulturella modeller visas i detta kapitel vara viktig för analysen av ordspråk. Ordspråken kan sägas både synliggöra sådana (eller åtminstone delar av sådana) och förutsätta dem. Detta leder till att jag genom
analys av ordspråken har möjlighet att diskutera tänkbara kulturella modeller. På grund av att ordspråken också förutsätter kulturella modeller, är det
av stor vikt att i möjligaste mån komplettera ordspråksanalyserna med den
kunskap om sådana modeller som finns tillgänglig.
I detta kapitel diskuteras också ordspråkets semantik, och begreppet
basbetydelse har en central plats. I materialet saknas ofta information om
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faktiska användningar av ordspråken, vilket begränsar möjligheten att diskutera tänkbara situationella betydelser.
Teorin om blending diskuteras i detta kapitel, en teori som är användbar i
analysen av ordspråk som innehåller metaforer, liknelser eller där på något
annat sätt kunskap från ett område används för att skapa betydelse kring ett
annat. Blendteorin har delvis utvecklats ur den konceptuella metaforteorin
och i stället för att beskriva det som sker som en överföring mellan domäner,
talas det inom blendteorin om inputrymder. I den modell jag utarbetat för
analys av ordspråken används dock begreppen källdomän och måldomän.
Här diskuteras även ordspråkens didaktiska tendens, något som ofta lyfts
fram i ordspråksdefinitioner. Grunden för ordspråkets didaktiska möjligheter ligger i de värderingar som uttrycks, och som kan vara såväl implicita
som explicita. Något förenklat kan en positiv värdering av t.ex. ett handlande
som förmedlas av ett ordspråk, ha en uppmanande effekt, dvs. att människor
uppmanas att också bete sig på detta sätt. På motsvarande sätt kan en negativ värdering av t.ex. ett handlande, leda till en uppmaning att inte agera på
detta sätt. Som visats kan ordspråk ses som delar av en kulturell modell. De
uttrycker dessutom delar av kulturella modeller. Detta gör att ordspråkens
didaktiska tendens kan beskrivas som en del av en kulturell modells anvisande kraft, eller som uttryck för begränsande strukturer som påverkar hur
vi kan iscensätta oss som kvinnor och män.
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KAPITEL 3

Nordnorrländsk agrarmiljö

ORDSPRÅKEN I AVHANDLINGEN analyseras utifrån kunskap om en nordnorrländsk agrarmiljö Denna kunskap hämtas dels från forskning om demografi och näringsstruktur, dels forskning som problematiserar kön och föreställningar om kön i nordnorrländsk agrarmiljö. Gränsen mellan dessa två
typer av är inte alltid skarp, men jag inleder med den mer demografiska delen i Befolkning och näringar, följt av två avsnitt där kön är i fokus,
Hushållet med fokus på kön samt Frieri och sexualitet.

3.1 Befolkning och näringar
Det geografiska område som utgör denna avhandlings ramar sammanfaller i
stort med landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland och
Ångermanland, med ett fåtal ordspråksbelägg också från Jämtland. De
sydligaste uppteckningarna som medtagits i studien är Georg Bergfors
samling från Ytterlännäs (Bergfors 1981) och Erik Jonas Lindbergs
uppteckningar från Ragunda (DAUM 3856). Det insamlade materialet är
ojämnt fördelat över detta område (se karta 1).
Ordspråken analyseras mot bakgrund av förhållandena i 1800-talets
nordnorrländska agrarmiljö. Men skiljer sig då dessa förhållanden från de i
andra delar av Sverige vid den här tiden?
Statistikern Gustav Sundbärg (1910:4-9) använde redan 1910 en
uppdelning av Sverige, huvudsakligen baserad på den äktenskapliga
fruktsamheten enligt 1890 års folkräkning, i Östsverige, Västsverige och
Nordsverige (se karta 2 nedan). Sundbärgs indelning har enligt
historiedemografen Lars-Göran Tedebrand (2008:17) fått en ”viss renässans
inom dagens kulturgränsforskning” trots att den kan ses som alltför
påverkad av det tidiga 1900-talets rastänkande.

FEGA POJKAR PUSSAR ALDRIG VACKRA FLICKOR

Karta 2. Sveriges demografiska huvudområden; efter Sundbärg 1910:5.
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I en avhandling som behandlar den stora folkökning och proletarisering som
ägde rum under perioden ca 1750 till 185079 skriver Christer Winberg så här:
Jordbruksförhållandena i olika delar av Sverige var så skiljaktiga, att det inte går att
behandla riket som en enhet. En rad olika, särpräglade regioner kan urskiljas. För att
inte framställningen skall bli alltför oöverskådlig har de sammanförts till tre
huvudområden (Winberg 1977:32).

Winbergs (ibid.:32–33) tre huvudområden påminner om Sundbärgs: (1)
Södra och mellersta Sveriges slättbygder, (2) Södra och mellersta Sveriges
skogsbygder och (3) Norra Sverige.80
Såväl Sundbärg som Winberg, trots skilda indelningsgrunder, anser det
alltså som motiverat att urskilja norra Sverige som en särpräglad region.
Syftet här är att teckna en bild av agrarmiljön i denna landsända,
huvudsakligen under 1800-talet, och lyfta fram några viktiga livsvillkor och
förändringsprocesser. Vägledande för urvalet har varit relevansen för
analysen av ordspråksmaterialet. För fylliga och mer heltäckande
beskrivningar och analyser av det agrara samhället i övre Norrland hänvisas
till den i det följande refererade litteraturen.81
Det första som bör framhållas är att norra Norrland i mycket stor
utsträckning präglades av jordbruk. Den andel av befolkningen som hade sin
utkomst av jordbruket under perioden var mycket hög och år 1840 var
andelen hela 89,3 procent i Norrbotten, 91,5 procent i Västerbotten och 90,6
procent i Jämtland (Sundbärg 1910, bilaga v, s. 115, tabell 57). Detta ska
jämföras med riket som helhet där 80,9 procent hade sin utkomst av jordbruket (ibid.). Fortfarande år 1900 hade en stor andel av befolkningen sin
utkomst av jordbruket: 64,69 procent i Norrbotten, 74,51 procent i
Västerbotten och för Jämtlands del 67,37 procent, att jämföras med hela
rikets 53,67 procent (ibid.).
Vid 1800-talets mitt expanderade den norrländska sågverksindustrin
kraftigt. Detta berodde enligt Harald Wik (1950:80–82) delvis på slopandet

79

Winberg (1977:33) diskuterar här den agrara revlutionen som syftar på en mängd
förändringar bl.a. vad gäller jordbrukets teknik och sociala organisation.
80
Winberg (1977:32) utelämnar Gotland eftersom speciella förhållanden rådde där och även
Bergslagen, där icke-agrara näringar var viktiga.
81
För en detaljerad översikt över tidigare befolkningsforskning hänvisas exempelvis till
Tedebrand (2008).
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av det bottniska handelstvånget 1812, införandet av näringsfrihet samt
sänkta svenska export- och engelska importtullar. Detta påverkade också
jordbruket: den arbetskraft som under vintern var ledig kunde erbjudas
jobb, men periodvis kunde också brist på arbetskraft uppstå inom jordbruket
på grund härav (ibid.:275).
En viktig förutsättning för Norrland under denna period är den pågående
koloniseringen. I Winbergs koncisa beskrivning av norra Sverige erhåller just
denna en framträdande plats:
Denna del av landet kännetecknades av att den ända in på 1900-talet var ett
kolonisationsområde. Från de redan befolkade delarna trängde ständigt nybyggare in i
ödemarken. Åkerbruket var inte särskilt betydelsefullt i det karga klimatet men desto
viktigare var boskapsskötseln – detta var fäbodarnas landskap. Jakten och fisket hade
också en helt annan omfattning än längre söderut. Frälsejord saknades praktiskt taget
helt. Bebyggelsen var i allmänhet spridd på ensamgårdar (Winberg 1977:33).

Som Winberg här framhåller bestod jordbruket till stor del av animalisk
produktion och alltså inte av kornodling som i stora delar av Sverige, något
som ledde till att kulturlandskapet präglades av ängsbruk (Sporrong
1970:36). Också Sporrong betonar att jakt och fiske spelade stor roll för hushållen (ibid.)
Den sociala skiktningen i Norrland under denna tid var mindre än i övriga
Sverige (även Egerbladh 1989:247), något som Winberg (1977:50) menar bör
ha berott på de stora möjligheterna att kolonisera inlandet. I tabellen nedan
visas att andelen obesuttna var liten i mitten av 1700-talet – endast 12.5%
och ökade till 40.8% till mitten av 1800-talet:
Period
1763/62
1795/00
1840/60

Bönder (%)
87,5
73,3
59,2

Obesuttna (%)
12,5
26,7
40,8

Tabell 1. Bönder och obesuttna män i Norrland (Winberg 1977:50).

3.1.1 Ett föränderligt samhälle
Det bör dock framhållas att det samhälle som här framskymtar på intet sätt
kan betraktas som fast eller stabilt utan snarare som ett samhälle mitt inne i
ett flertal viktiga förändringar. Mats Jacobsson (2000:95) studerar ungdomars vuxenblivande i skellefteåregionen under 1700- och 1800-talet och han
urskiljer tre utvecklingsfaser i det agrara samhället:
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(1) ”Traditionellt” bondesamhälle (1770-1809)
(2) ”Moderniserat” bondesamhälle (1810-1860)
(3) Bondesamhälle i brytningstid (1861-1900)

Några av de utvecklingslinjer Jacobsson lyfter fram är att befolkningen ökar
mycket kraftigt, klyvningen av hemman ökar, industrietableringen (såg- och
skogsnäring) går från obefintligt till växande och betydande samt att hushållsstrukturen går från komplex till kärnfamiljshushåll (ibid.).
Vad gäller befolkningsökningen uppvisar Västerbotten och Norrbotten
den snabbaste i hela Sverige under perioden 1750-1900, hela 710 procent
(Egerbladh 1989:246). När Sundbärg ovan väljer att betrakta norra Sverige
som en egen region gör han detta på basis av den ”utomordentligt höga
äktenskapliga fruktsamheten” (Sundbärg 1910:7), en fruktsamhet som
tillsammans med låg dödlighet samt låg utflyttning fick som resultat en
mycket stark folkökning (ibid.).
Krigen under det sena 1600-talet ledde också till ett stort överskott av
kvinnor i mitten av 1700-talet (Egerbladh 1989:247). Som exempel på detta
var det i Skellefteå under 1700-talets första decennier i åldersgruppen 15–49
förhållandet 1,5:1 mellan antalet kvinnor och män och i gruppen över 50 år
fanns det dubbelt så många kvinnor som män (Brändström 2001:12).
Med dessa övergripande perspektiv på övre Norrlands agrarsamhälle som
bakgrund avser jag nu att mer i detalj diskutera mannen och kvinnan i det
agrara hushållet, med särskilt fokus på arbetsdelning och makt.

3.2 Kvinnan och mannen i det agrara hushållet
I det agrara förindustriella samhället stod gården i centrum och för att den
skulle fungera fanns i anslutning till gården ett hushåll, framhåller historikern Rosmarie Fiebranz (2002:31–32). Detta hushåll kunde se olika ut, men
i centrum stod den gifta mannen och kvinnan (ibid.:33–34). Hushållet bestod av ett antal personer som bildade en ”produktions- och konsumtionsenhet” som inger Lövkrona beskriver det (1999:21) och kunde bestå av familjemedlemmar och tjänstefolk efter behov (ibid.). Fiebranz framhåller
hushållets centrala ställning, tillskriver det en symbolisk laddning och tillägger att ”hushållet kan ha fungerat som en kognitiv modell för hur verkligheten uppfattades” (Fiebranz 2002:32). Också Lövkrona framhåller hushållets
centrala roll i det sociala och politiska sammanhanget och menar att ”familjen var kärnan i den större enheten hushållet, som utgjorde basen för social
och politisk ordning” (Lövkrona 1999:21).
Hushållens sammansättning var dock också inne i en utvecklingsprocess,
och om hushållen i skellefteåregionen skriver Mats Jacobsson:
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Den hushållstyp som ofta tillskrivits bondesamhället, dvs en med minst tre generationer
blev allt ovanligare. Även om hushållen blev mindre komplexa till sin sammansättning
var familjerna stora med många barn (Jacobsson 2000:88).

I en studie av norra Sveriges kustområden konstaterar Egerbladh en dominans av komplexa hushåll, dvs. sådana med flera generationer,82 som i stort
sett saknar motstycke i Sverige och Skandinavien (vid sidan av Finland),
men också att utvecklingen går från dessa komplexa hushåll till enkla hushåll (1989:259, 261). Ett intressant konstaterande utifrån Egerbladhs studie
är att mönstret med komplexa hushåll levde kvar längre i allra nordligaste
Sverige, t.ex. i Överkalix, där år 1900 hela 51 procent av hushållen var just
komplexa (ibid.:260–261).
Slutligen några ord om barnen. Winberg (1977:60) konstaterar att barnen
var en ekonomisk tillgång för bondefamiljerna, t.ex. genom att utgöra billig
arbetskraft, och att ju större gård desto större värde utgjorde barnen.
3.2.1 Kön och arbetsdelning
Fiebranz (2002:45) har bl.a. studerat genusordningen och arbetsdelningen i
förindustriell agrar miljö under perioden 1750–1850; hennes undersökningsområde utgörs av Bjuråkers socken i norra Hälsingland (ibid.:47). Hon
lyfter fram ett antal ansvarsområden som kan sägas vara ”kvinnliga” respektive ”manliga” (ibid.:142, 145) och som kan sammanfattas på följande vis:
Kvinnliga ansvarområden: matberedning, kreatursskötsel (ej hästar),
textilberedning, rengöring, ansvar för elden.

Manliga ansvarsområden: hästskötsel och till hästen knutna arbetsuppgifter (t.ex.
körning och reparationer av åkdon och kälkar, harvning och plöjning, samt plogning
o.d.), husbyggnad, reparationer, gärdselbyggnad, dikning.

Fiebranz (2002:139 lyfter särskilt fram mannens ansvar för hästen och
därtill hörande verksamheter som ett område som är starkt genuskodat och
menar att hästen utgjorde centrum i ett manligt ansvarsområde som var
mycket vidare:

82

Observera att Egerbladh (1989:249) inte inkluderar arbetskraft, dvs. drängar och pigor, i
definitionen av ett hushåll.
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Alltsedan medeltiden har hästen därtill varit en statussymbol, som uttryckt manlig
makt. Hästen representerade mannen i en symbolisk mening, och mannens status var
knuten till hästen (Fiebranz 2002:139).

Att hästen i mycket hög utsträckning ”tillhörde” en manlig domän illustreras
inte minst av att när kvinnan tar tömmarna så finner de som skildrar detta
(enligt Fiebranz material) det nödvändigt att förklara att det faktiskt rör sig
om ett gränsöverskridande (Fiebranz 2002:140–141).
I den kvinnliga domänen lyfter Fiebranz (ibid.:146–148) särskilt fram
skötseln av elden som ett slags symboliskt ansvarsområde liknande det
hästarna representerar för männen. Hanteringen av veden och uppvärmningen av huset visar på ett intressant möte mellan kvinnliga och manliga
ansvarsområden, då mannen ansvarade för att skaffa fram och bereda veden
för att sedan lämna över ansvaret när veden väl var i vedboden, då kvinnan
ansvarade för att bära in veden och elda (samt hushålla med den). Detta är
något som Fiebranz finner både i norm och praktik:
Den symboliska genusordningen att mannen samlade resurser, i detta fall ved, och
kvinnan hade att hushålla med dem genom klokt handhavande av elden, uttrycktes
alltså genom genusarbetsdelningen både normativt och praktiskt (Fiebranz 2002:147).

Dessa två könskodade områden, hästen och eldningen, var också två för
hushållet mycket viktiga domäner: hästen utförde flera viktiga arbetsuppgifter samt representerade möjligheten till persontransport, och utan elden
hade hushållet helt enkelt inte kunnat överleva då både matlagning och uppvärmning var beroende av den. Ett annat ansvarsområde som var kvinnligt
kodat var rengöring i alla dess former (Fiebranz 2002:145).
Vissa arbetsmoment utfördes av kvinnor och män tillsammans. Fiebranz
(ibid.:149) sammanfattar det arbete som enligt Olof Bromans Glysisvallur83
och Örnskölds sockenbeskrivningar84 utfördes av både män och kvinnor.
Bland de arbetsuppgifter som de båda källmaterialen anger var gemen-

83

Olof Broman (1676–1750) var prost, rektor och läkare verksam i Hudiksvall (Fiebranz
2002:130). Glysisvallur är ett manuskript från 170o-talets första hälft som omfattar ca 2 700
sidor och där bl.a. Hälsinglands historia, topografi, kyrkor och folkkultur beskrivs
(Norrländsk uppslagsbok 1, 1993:129, 365). Fiebranz (2002:129) har studerat särskilt de
delar som handlar om arbetsdelningen mellan män och kvinnor.
84
Per-Abraham Örnsköld (1720-1791) var mellan 1762 och 1769 landshövding i Västernorrlands
län (Fiebranz 2002:128) och de sockenbeskrivningar som Fiebranz studerar utgörs av en
frågelista han utsände till sina kronofogdar 1764 (ibid.).
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samma återfinns arbeten som har med åkern att göra som gödselspridning
och spannmålsskörd, men där nämns också höbärgning, barktäkt, bodlandsflyttning, linrötning, lövtäkt, sädesmalning, slakt och svedjebruk
(ibid.). Även om t.ex. arbetet på åkern utfördes av såväl kvinnor som män så
menar David Gaunt (1996:131) att gränserna mellan män och kvinnor även
där var någorlunda klara och han ger exemplet att kvinnor strödde utsädet
och att mannen körde ner det.
Norm och praktik vad gäller kvinnliga respektive manliga ansvarsområden behöver inte överensstämma, men det tycks åtminstone ha existerat en
uppfattning om att ansvarsområdena var skarpt åtskiljda. Detta visar sig i
empirin t.ex. då mjölkning inte bara ansågs opassande för en man utan också
skamligt (Sommestad 1992:215) eller då kvinnors handhavande av hästar
oftast krävde en förklaring (se ovan) eller vad gäller vedhuggningen, där det
visar sig att män som lät kvinnan hugga ved råkade ut för omgivningens
sanktioner (Fiebranz 2002:147). Lövkrona (1999:32) menar att den man
som uträttade kvinnosysslor förlöjligades och ansågs kvinnlig. Detta var
enligt Lövkrona (ibid.) ”den värsta skymf en man kunde utsättas för”.
Det ovanstående visar att det kunde vara svårt för mannen att träda in på
ett kvinnligt ansvarsområde, men det motsatta förhållandet, dvs. att kvinnan
övertog delar av mannens sysslor och ansvarsområden förefaller ha varit
lättare:
Karakteristiskt för arbetsdelningen var sammanfattningsvis en ideal uppdelning i
kvinnliga och manliga arbeten och att kvinnor kunde överskrida gränserna, medan män
vägrade befatta sig med typiska kvinnoarbeten såsom mjölkhushållning,
textilberedning, matlagning och barnomsorg (Lövkrona 1999:33).

Kvinnan har i historisk och etnologisk forskning framhållits som betydligt
mer gränsöverskridande än mannen och t.ex. Orvar Löfgren lyfter fram rörligheten som var särskilt markant i de norrländska skogsbygderna och som
dessutom förstärktes med skogsindustrins framväxt i den senare delen av
1800-talet:
Skogsarbetet och flottning höll männen borta under stora delar av vinter och vår. I
sådana miljöer kom kvinnornas arbetsfält att vidgas. De tog över vad som annars setts
som typiska mansarbeten och kom under männens bortavaro att överta mycket av
gårdens drift (Löfgren 1982:9).

Detta tvingade helt enkelt kvinnorna att vara flexibla och överskrida traditionella gränser mellan mans- och kvinnoarbeten, något som säkerligen
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också påverkade föreställningarna kring kvinnans roll i hushållet. Löfgren
(Löfgren 1982:13) påpekar också att det fanns en skillnad i hur snäv rollen
för män respektive kvinnor var, där mannens var mer begränsad och löpte
större risk att göra sig till åtlöje och tappa ansiktet än kvinnan.
Det bör framhållas att förhållandet att mannen befunnit sig borta från
hemmet under långa perioder och att kvinnan därför tvingats sköta också
hans arbetsuppgifter inte är ett 1800-talsfenomen utan av gammalt datum i
Norrland. Att kvinnor och män periodvis levt åtskiljda skriver Ann-Catrine
Edlund (2000:97) ”har djupa rötter i det bottniska områdets historia”. Det
var på grund av jakt och fiske som männen vara borta från hemmet, och bl.a.
medförde det viktiga fisket i fjällträsken säsongsvandringar mellan kustland
och skogsland i Västerbotten (ibid.:97–98).85
Detta, den praktiska vardagen och dess förutsättningar, aktualiserar frågan om norm och praktik. De ansvarsområden som urskiljs som antingen
kvinnliga eller manliga här syftar på sådana som är könskodade, dvs. där det
oavsett om någon av det andra könet någon enstaka gång tvingas göra sysslan, ändå står klart för alla inblandade att sysslan ”egentligen” faller in under
antingen kvinnligt eller manligt ansvarsområde. Fiebranz (2002:147) ställer
sig frågan om inte drängen eller sönerna kunde ombedjas av kvinnan att ta
in ett fång ved om hon var upptagen, och menar att poängen i dessa fall är
att de troligen gjorde detta medvetna om att de överskred en gräns och att de
kunde låta bli om de ville.
Anna Hansen (2006:11, 53–54) har studerat ”hushållens kontroll av normer och denna normkontrolls betydelse för könsskapandet” under 1600talet utifrån jämtländska domböcker och protokoll från konsistoriet vid
domkapitlet i Härnösand. Hansen finner i sitt material inga exempel på att
det för män skulle vara stigmatiserande att befinna sig i fähuset bland korna,
och hon lyfter fram ett exempel på när en piga ombeds ta hand om hästen
(ibid.:136). Hon drar slutsatsen att uppdelningen mellan kvinnliga och
manliga domäner i hushållet snarast bör ses som ett ideal som inte
nödvändigtvis i alla lägen upprätthållits i praktiken, och att kompromisser
ägt rum (ibid.). Man var helt enkelt pragmatisk i det gamla bondesamhället.

85

Om detta och om tidiga resenärers missuppfattningar om s.k. kvinnosamhällen i nordöstliga
Europa skriver etnologen Helmer Tegengren (1970) i uppsatsen ”Fångstmän och amasoner.
Säsongflyttningar inom äldre jägar- och fiskarsamhällen”.
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3.2.2 Makt i hushållet
Som redan konstaterats utgjordes hushållets centrum av en man och en
kvinna: husbonden och matmodern där den förstnämnda bestämde över
både hustrun och hushållet. Enligt Rosmarie Fiebranz (2002:38, se även
Lövkrona 1999:22) var mannen i hushållet den överordnade parten som
hade det yttersta ansvaret och som representerade det utåt. Viktigt var också
att denna makt var reglerad i lagen. Om kvinnans position skriver Fiebranz:
Matmodern skulle åtlyda sin make men också vid behov träda i hans ställe – när han var
frånvarande eller om hon blev änka. Genus inom hushållet konstruerades till stor del
utifrån denna grundläggande relation, där positionen som husbonde respektive matmor
representerade det manliga och det kvinnliga (Fiebranz 2002:38).

Husbondens makt var befäst i lagtext, något som grundades på jordinnehav
(Lövkrona 1999:22) men som Fiebranz (2002:30) påpekar föreskrivs husbondens makt också på religiösa grunder med hustavlan som förebild. Enligt
hustavlan hade husbonden ansvaret för sina underlydande, t.ex. med avseende på kristlig fostran och materiell välfärd, medan de övriga hushållsmedlemmarna skulle visa vördnad och underdånighet (ibid.). Den samhällsuppfattning som beskrivs i Hustavlan har enligt Fiebranz (ibid.) i forskningen betraktats som en ”allmänt omfattad mentalitet bland svensk allmoge
från 1600-talet och långt fram mot 1800-talets mitt”.
Vid sidan av hierarkin mellan mannen och kvinnan bör även hierarkin
mellan husbondfolket, dvs. husbonden och matmodern, och tjänstefolket
nämnas. Detta förhållande var reglerat av tjänstehjonsförordningar och notabelt är, vilket Lövkrona (1999:23) framhåller, att också matmodern var
delansvarig i handläggandet av dessa ärenden.
En utgångspunkt i denna avhandling är att mannen i det förindustriella
agrara samhället var hierarkiskt överordnad kvinnan, en utgångspunkt som
också t.ex. Inger Lövkrona framhåller (1999:20).

3.3 Sexualitet och frieri
I detta avsnitt står bondesamhällets syn på sexualitet, inom och utom äktenskapet, i fokus. Den norrländska nattfrieriseden som avviker från förhållandena i södra Sverige kommer också att presenteras.
3.3.1 Sexualitet
Jonas Frykman och Orvar Löfgren (1979:172–176) beskriver en något motsägelsefull bild av sexualiteten i bondesamhället, dels fanns en stor kännedom om boskapens reproduktion men en endast rudimentär kunskap om
94

3. NORDNORRLÄNDSK AGRARMILJÖ

mänsklig reproduktion, dels var man förtegen inför barnen vad gäller sexualiteten, men hade ett ”ogenerat umgänge med könsorden”. Dessa förhållanden förklarar de med att sexualiteten var förbehållet dem som dels var
vuxna, dels hade ingått någon form av förbindelse med varandra:
Böndernas syn på könslivet var i grunden bestämt av att sexualiteten stod i
reproduktionens tjänst. Ogifta vuxna och könsmogna varelser tilläts ha umgänge med
varandra – förutsättningen var bara att de trolovat sig eller hade siktet inställt på
äktenskap (ibid.:176).

I och med detta, menar Frykman och Löfgren, förekom det relativt lite skam
förknippat med sexualiteten – så länge den var legitimerad enligt ovan
(ibid.). Denna oproblematiska sexualitet (givetvis en mycket förenklad bild
av verkligheten) blir dock desto mer problematisk så fort legitimiteten saknades.
Vad som utgjorde en ”legitim” förbindelse mellan en kvinna och en man
kunde se olika ut i olika delar av Sverige, beroende på olika sedvänjor som
föregick äktenskapet. Ann-Sofie Kälvemark (1977) belyser detta. Å ena sidan
var föräktenskaplig och utomäktenskaplig samlevnad i Sverige förbjuden och
straffbar enligt svensk lag, å andra sidan återfanns också en äldre, förkristen
uppfattning där trolovning och samlevnad konstituerade äktenskapet och
kyrkans vigsel kom som en bekräftelse efteråt (ibid.:182–183). Vad gäller
föräktenskaplig samlevnad av ”legitim” art lyfter Kälvemark för Sydsveriges
del fram just trolovningen medan hon för Nordsverige ned till Uppland och
Västmanland lyfter fram den svenska nattfrieriseden, tillsammans med någon form av äktenskapslöfte (ibid.:183).
3.3.2 Nattfrieriet
De i norra Sverige förekommande och mycket diskuterade nattfrierierna
kommer här kort att beskrivas. Förenklat gick denna sedvänja ut på att ogifta
pojkar i lag besökte ogifta flickor, oftast lördags- och söndagsnätter, och att
en och en av pojkarna stannade kvar för att dela säng med flickan under
natten (Löfgren 1994:239; se även Löfgren 1969:29).86 Enligt Sigurd Erixon
(1938:31) kunde nattfrierierna på grund av Norrlands stora avstånd ske i
särskilda login vid kyrkorna, t.o.m. under särskilda åt detta syfte vigda hel-

86

Löfgren (1969:29) bygger sin framställning i denna ofta citerade artikel på Vikmans klassiska
avhandling Die Eintleitung der Ehe (1937).
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ger, då också föräldrarna lämnade ungdomarna ifred. Han skriver vidare att
nattfrierierna i olika former ”existerat i Svealand och Norrland, och vissa
spår av sådana har man funnit så långt ner som i Småland” (ibid.).
Prästerna, som saknade insyn i nattfrieriseden fördömde företeelsen, som
de uppfattade djupt osedlig (Löfgren 1994:242). Denna uppfattning torde ha
sin grund i att ingen utomstående hade insyn i vad som skedde vid nattfrierierna, som av allt att döma var en högst oskyldig verksamhet där både pojken och flickan var påklädda och sysselsatta med att samtala och lära känna
varandra (ibid.:240, 242).
På detta vis kunde pojkar och flickor träffas och, om tycke uppstod, utveckla en relation. Det finns beskrivet många detaljer kring nattfrierierna
som inte kommer att diskuteras här, men en av grundförutsättningarna var
att flickan hade sin sovplats utanför boningshuset, t.ex. i en bod eller i fähuset (Löfgren 1994:239). Under sommarmånaderna befann sig delar av de
unga kvinnorna vid fäbodvallarna och enligt Erixon samlades unga män där
ute vid större högtider och uppvaktade de unga kvinnorna (Erixon 1938:31).
Ragnar Jirlow (1921:232) ger en beskrivning av nattfrieriseden så som den
kunde gestalta sig i Skellefteå:
När flickan i tjuguårsåldern anses giftasvuxen, brukar modern skaffa henne ett eget
rum, för att hon skall kunna ta emot nattliga besök, något som här liksom i övriga
Norrland uppfattats som något helt naturligt. [...] Ynglingarna följas därvid i regel åt,
ibland två, ibland i flock genom byn, varvid den ene efter den andra stannar vid någon
gård (Jirlow 1921:232).

Det som sedan tar vid enligt Jirlow är att ynglingen påbörjar den s.k.
friarvisan, en sorts förhandlande mellan ynglingen och flickan som syftar till
att hon slutligen ska släppa in honom (ibid.: 232–236). Jirlow betonar sedens oskyldiga karaktär och framhåller att ynglingen och flickan ägnade
natten åt att samtala fullt påklädda (ibid.:35).87 Denna ritual avslutades ofta
med att flickan på morgonen kokade kaffe (Löfgren 1969:29).
Frykman och Löfgren (ibid.:240) menar att initiativet ofta låg hos flickan
vad gäller val av pojke och vad gäller utvecklingen mot en fastare relation,
också av sexuell natur, skriver de:

87

Jirlow ger i artikeln ett läsvärt exempel på hur den s.k. friarevisan kunde se ut.
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Man kan alltså anta att själva begynnelseperioden med flera olika friare normalt
präglades av sexuell avhållsamhet, medan en kontakt som fördjupades till en fast
friarförbindelse med sikte på äktenskap, ofta kom att innebära en föräktenskaplig
sexuell förbindelse (ibid.:243).

Här uppmärksammas en viktig skillnad mellan norra och södra Sverige vad
gäller frieriets förlopp: frieriet i Norrland var av gradvis karaktär där en förbindelse mellan pojken och flickan eftersom övergick till fast form (även
Löfgren 1969:35):
Övergången till en fast fästfolksrelation befästes ofta inte genom någon formell
handling, utan efter en tid betraktades förbindelsen som fast av byfolket. Ibland kunde
de unga signalera denna övergång genom en rituell gåvoväxling, men ännu vanligare var
att pojken gav sig till känna i flickans gård. Istället för att smyga hem tidigt om
morgonen, stannade han kvar, åt tillsammans med familjen och blev kanske bjuden på
kaffekask av fadern (Löfgren 1994:244).

Denna övergång till fast relation kallades att frieriet gjordes visst, och viktigt
i sammanhanget är att ett sådant visst frieri ansågs lika bindande som ett
äktenskapslöfte (ibid.:243–244) medan frieriet i södra Sverige var betydligt
mer formaliserat (ibid.:244).
Asbjørg Westums (1999) studie av folklig sjukdomskategorisering illustrerar en skillnad mellan norra och södra Sverige i synen på föräktenskaplig
sexualitet. Genom att föreställningen om att en promiskuös kvinna kan sätta
sjukdom på barn helt saknas i norra Sverige kan Westum konstatera att sedlighetsnormerna i norra Sverige varit mindre stränga och att föräktenskapliga sexuella förbindelser inte i kopplats samman med ”sjukliga tillstånd eller
med övernaturlig farlighet” (ibid.:202).
Denna mindre formaliserade friarsed kunde givetvis leda till att barn föddes utom äktenskapet, men som för den skulle inte var ”illegitima”. Löfgren
(1994:247–248) lyfter fram t.ex. bondbröllopets kostsamhet, omständlighet
samt avståndet till kyrkan som faktorer som kunde leda till att barn föddes
utom äktenskapet. Men något som står klart är att förbindelser av sexuell
natur som ledde till graviditet betraktades som förbehållna kvinnor och män
som skulle gifta sig. Det var en självklarhet att äktenskap skulle följa om en
flicka blev gravid och den man som inte tog sitt ansvar kunde utsättas för
starka sanktioner (ibid.:247).
De norrländska bygderna var på de ovan beskrivna sättet friare för unga
kvinnor och män på äktenskapsmarknaden än bondebygderna i söder, som
präglades av mer föräldrakontroll. Orvar Löfgren varnar dock för överdrift
på detta område:
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Det ligger en risk i att överdriva draget av kohandel på böndernas äktenskapsmarknad.
[…] Man bör heller inte överdriva ungdomens fria ställning i det nordsvenska
bondesamhället. Föräldrarkontroll existerade även där, om än inte i lika utpräglade
former som bland de besuttna bönderna söderut (Lövgren 1994:246–247).

Sammanfattningsvis framhålls i litteraturen, vad gäller frieriseder i norra
Sverige, ett gradvist frieriförlopp med stor frihet för ungdomarna själva att
välja sin partner och en mer tillåtande syn på föräktenskaplig sexualitet än i
södra Sverige.
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KAPITEL 4

Äktenskapsmarknaden

ÄKTENSKAPET

SPELADE en avgörande roll för människorna i det förin-

dustriella agrara samhället i Norrland: det var härigenom grunden för hushållet skapades, den centrala enhet kring vilken människor organiserade
sina liv, såväl arbetsmässigt som privat. Inte minst de många ordspråk i avhandlingens material som uttrycker föreställningar om hur kvinnor och män
träffas och bildar par vittnar om äktenskapets centrala ställning i människors liv. I detta kapitel där just äktenskapsmarknaden är i fokus kommer
närmare bestämt 61 sådana ordspråksbelägg att diskuteras.
Kapitlet är indelat i tre underavdelningar, där den första innehåller ordspråk som förmedlar föreställningar om valet av äktenskapspartner. Här
återfinns föreställningar om valets stora betydelse och hur det ska genomföras men även föreställningar om vem det är som bör välja och vem som bör
bli vald. I kapitlets andra underavdelning analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om vilka egenskaper som valet av äktenskapspartner bör
baseras på. Den tredje underavdelningen innehåller ordspråk där det karakteriseras vad som utgör en ”bra karl”, en grupp ordspråk som avviker genom
att uttrycka mer generella föreställningar om manlighet än ordspråken i de
övriga kategorierna. Avslutningsvis förs även en sammanfattande diskussion
av de föreställningar om kön som analyserna visat på.

4.1 Valet av äktenskapspartner
Att välja innebär att bestämma sig för ett av flera möjliga alternativ. På äktenskapsmarknaden är det givetvis inte alltid klart vilka alternativen är, eller
ens vem det är som ska utföra valet. I kapitel 3 ovan har bl.a. nattfrieriseden
presenterats, där ungdomslaget tycks ha spelat en viss roll och där pojken
valde vilken flicka han skulle försöka få komma in hos, men där också flickan
har möjlighet att välja, t.ex. genom att släppa in en viss pojke eller genom att
på olika sätt signalera huruvida samma pojke är välkommen tillbaka.
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4.1.1 Äktenskapspartnerns stora betydelse
Ordspråk 4:1 är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 48)
och i form av en trefaldig uppräkning beskrivs innebörden av olika viktiga
val i såväl en kvinnas som en mans liv. Bergvall har i uppteckningen presenterat ordspråket som ett belägg och explicit markerat varianterna genom att
skriva: matmor/husbon och käring/gubbe. Här har jag valt att separera de
två varianterna i tydliggörande syfte (i materialsamlingen i slutet av avhandlingen anges dock belägget i den ursprungliga formen, såsom det återgivits
av Bergvall i uppteckningen).
4:1

N dåle frukost ä n daksånger, n dåle matmor ä n årsånåger å n dåle
käring ä n lifsånger
’en dålig frukost är en dagsånger, en dålig matmor är en årsånger och en dålig hustru
är en livsånger’
Edsele (Ång)

N dåle frukost ä n daksånger, n dåle husbon ä n årsånåger å n dåle
göbbe ä n lifsånger
’en dålig frukost är en dagsånger, en dålig husbonde är en årsånger och en dålig make
är en livsånger’
Edsele (Ång)

Den dåliga frukosten får man enligt ordspråket ångra resten av dagen, medan valet av matmor eller husbonde får konsekvenser i ett år. Det sistnämnda bygger på det faktum att kontrakten för tjänstefolket ofta gällde i
tolv månader (se Harnesk 1990:32). Ordspråket eskalerar vad gäller ångerperiodens längd och avslutas med det val som man kan få ångra resten av
livet: valet av hustru eller make.
En tänkbar basbetydelse hos ordspråket är att valet av äktenskapspartner
är något man får leva med resten av livet och detta ordspråk sammanfattar
en tanke som återfinns i flera ordspråk i detta kapitel: valet av man eller
hustru var viktigt och inget som betraktades som återkalleligt. Genom att
den dåliga hustrun eller maken leder till ånger, antyds att ett val varit inblandat, dvs. att maken eller hustrun ses som resultatet av ett aktivt handlande.
4.1.2 Det gradvisa frieriet
Frieriförloppet i norra Sverige har beskrivits som ett gradvist förlopp där
relationer mellan de unga växer fram, och frihet har lyfts fram som ett kännetecken. I stället för en stark föräldrakontroll har det beskrivits som att
valet ligger hos ungdomarna själva och hos ungdomslaget.
Ordspråk 4:2 nedan är upptecknat i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857,
nr 239) och visar dels på en implicit föreställning om att just pojken friar till
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flickan, inte tvärtom, dels på en föreställning om det gradvisa frieriförloppet.88
4:2

Alla vet, var haren har sin gång
Åsele (Lpl)

Irene Nilsson kommenterar ordspråket med kommentaren ”vem som giljar
till tösen” (ibid.) och en tänkbar basbetydelse utifrån detta är att alla i omgivningen vet vem det är som friar till en specifik flicka, dvs. att frieriet inte
går omgivningen förbi. Ordspråket är en variant av ett ordstäv som ofta förekommer i formen Ingen vet var haren har sin gång, sa käringen, satte
snaran i skorstenen (se t.ex. Holm 1975:132) men som också finns som ordspråk Ingen vet var haren har sin gång (ibid.).89
Ordspråket bygger på en analogi mellan haren och dess rörelsemönster
och pojken som friar till en flicka. Denna analogi ger upphov till en blend
med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Hare
Harens rörelsemönster

Måldomän
Friare
Friarens rörelser till och från en flickas hus

Vad gäller jakt på hare skriver Sven Ekman i Norrlands jakt och fiske (1910:
158–165) att denna särskilt i Norrland bedrevs med olika fångstredskap, bl.a.
snaror. Detta var möjligt under vintertid på grund av att haren trampar upp
stigar som den sedan använder gång på gång (ibid.:162). Haren blir härigenom, åtminstone under vintertid, förutsägbar i sitt beteende genom att den
färdas efter samma stig om och om igen och att det bildas ett spår i snön.
Med hjälp av denna kunskap kan friaren som uppvaktar en flicka förstås som
förutsägbar med avseende på sin ”gång”, dvs. vilken flicka han uppvaktar.
I detta ordspråk förutsätts att friaren i normalfallet är man och att den
som frias till är kvinna. Denna föreställning används fortsättningsvis i analyserna av ordspråken som en så pass självklar föreställning att den kan anses
som implicit i samtliga ordspråk som behandlas i detta kapitel.

88

Magdalena Hellquist refererar till Irene Nilssons uppteckning och anger ordspråket ”ingen
vet var haren har sin gång” (Hellquist 1995:148), ett ordspråk jag inte kunnat belägga i den
aktuella uppteckningen.
89
I ett annat uttryck, dock inte något ordspråk, från Överluleå återfinns denna metaforiska
användning där den friande pojken liknas vid en hare. Enligt uppteckningen används följande
uttryck när någon tidigt en morgon träffat på någon som varit på friarstråt: I möörn hä jö
skuti in hära, dvs. ’i morse har jag skjutit en hare’ (Svartlå Dialektgrupp 2000:46).
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Irene Nilsson använder ordet tös i beskrivningen av ordspråket och antyder därmed att, åtminstone enligt henne, den kvinnliga aktören i ordspråket
är ung. Det är också troligt att föreställningen om ett prototypiskt frieri utspelar sig mellan just unga människor.
4.1.3 Det granskande valet
I ordspråk 4:1 framställdes den framtida äktenskapspartnern som betydelsefull och det gällde både en framtida gubbe, dvs. ’make’, och en framtida
käring, dvs. ’hustru’. I ordspråken i detta avsnitt framställs det som enbart
en maskulin praktik att vara aktiv på äktenskapsmarknaden och det val det
är frågan om är en mans val av hustru. Alla ordspråken innehåller
föreställningen att det är viktigt att vara noggrann och granska den kvinna
man friar till.
Ordspråk

Ort

4:3a Dan söm frie ti mörkre fo ta e söm han fo e

Edsele, Ång

4:3b Han söm frie ti mörkre, fo ta dä han fo

Edsele, Ång

4:3c Döm söm frie ti möhrkre fo ta dä döm fo

Ytterlännäs, Ång

4:4 Frie ä söm tell å byte hästa, man fo ha yga vä sä

Edsele, Ång

4:5 Lär dä tjänne mora, enna du frie ti dotra

Edsele, Ång

4:6 Ti månskene ä alle jänter vacker

Ytterlännäs, Ång

Ordspråk 4:3a–b nedan är upptecknade i Edsele av Frans Bergvall (DAUM
3864, nr 484, 338) och 4:3c i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors
1981:29).
4:3a

Dan söm frie ti mörkre fo ta e söm han fo e
’den som friar i mörkret får ta det som han får det’
Edsele (Ång)

4:3b

Han söm frie ti mörkre, fo ta dä han fo
’den som friar i mörkret får ta det han får’
Edsele (Ång)

4:3c

Döm söm frie ti möhrkre fo ta dä döm fo
’de som friar i mörkret får ta det de får’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet fria är centralt i dessa belägg och det betyder ’uppvakta, kurtisera (en
kvinna)’ (se t.ex. Söderström 1994:94b). Praktiken att fria i mörkret tolkas
här som att uppvakta en kvinna utan att ha erforderlig kunskap om henne.
Mörkret i uttrycket blir enligt denna tolkning ett metaforiskt uttryck för ’av102
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saknad av kunskap’. En tänkbar basbetydelse blir att den man som väljer
hustru utan att först ha skaffat sig tillräcklig kunskap om henne också får
finna sig i, och nöja sig med, det val han gjort. Som framgår i ordspråk 4:1
ovan kan ett sådant val komma att ångras resten av livet.
Ordspråk 4:4 nedan är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864,
nr 337) och består av en jämförelse mellan företeelserna att fria, dvs. ’att
uppvakta’, och att byta hästar där dessa sägs dela egenskapen att kräva att
man har ögonen med sig. Som förklaring till detta uttryck tillägger Bergvall:
”se upp” (ibid.). Uttrycket att byta hästar syftar på hästhandel, dvs. den
praktik som omgärdar inköp, försäljning och just byte av hushållets hästar.
4:4

Frie ä söm tell å byte hästa, man fo ha yga vä sä
’fria är som att byta hästar, man får ha ögonen med sig’
Edsele (Ång)

Att man måste ha ögonen med sig när man friar leder till den möjliga basbetydelsen att en man, när han uppvaktar en kvinna, noga ska granska
henne innan han gör sitt val.
Analogin mellan att byta häst och att uppvakta en kvinna ger upphov till
en blend, där följande grundläggande korrespondenser återfinns:
Källdomän
Köpare
Häst
Att granska

Måldomän
Friare
Kvinna
Att granska

Praktiken hästhandel som återfinns i källdomänen kräver att en köpare är
noga och ser upp så att han inte blir lurad eller begår något annat misstag
och på grund av detta införskaffar en häst med fel eller brister. I blenden kan
frieriet förstås som ett köp, där mannen korresponderar mot köparen och
kvinnan mot hästen. Innan mannen friar till kvinnan bör han enligt ordspråket granska henne noga. Skälet till detta utsägs inte i ordspråket, men genom
analogin med hästhandel skapas en föreställning om att resultatet av att inte
genomföra en sådan granskning kan bli en hustru med dolda fel och brister.
Vare sig hästen användes för transporter eller för arbete i skogen spelade
den en stor roll för hushållet och hästköpet var därför betydelsefullt. För att
illustrera hur åtminstone en person som handlade mycket med hästar under
1900-talets första hälft betraktade hästhandeln, citerar jag här Gotthard
Larsson (f. 1918) som i Yngve Ryds Timmerhästens bok berättar om sina
hästaffärer:
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Att förstå sig på hästar och göra hästaffärer lär man sig inte över en dag. Hästar har
många lyten som inte går att se utan vidare. Det tar lång tid att lära sig hur man
upptäcker fel och det går inte att läsa sig till det. Man måste växa upp med det och man
måste ha ett kolossalt intresse (Ryd 1991:184).

Hästens stora betydelse för hushållet kan användas i blenden och skapa en
liknande förståelse av hustrun. Att granska den tilltänkta hustrun noga blir
enligt detta något som måste göras för det framtida hushållets räkning, och
det är med fokus på arbetsförmåga inom hushållet som denna granskning
ska göras.
Utöver det ovanstående bör framhållas att mannen är aktiv och som den
som agerar, i detta fall väljer och granskar, på äktenskapsmarknaden.
Ytterligare ett ordspråk som manar till granskning av den tilltänkta hustrun
är 4:5 nedan, upptecknat i Edsele och anfört av Georg Bergfors (Bergfors
1981:29).
4:5

Lär dä tjänne mora, enna du frie ti dotra
’lär dig känna modern innan du friar till dottern’
Edsele (Ång)

Ordspråket består av en uppmaning att inte fria till en flicka förrän friaren
lärt känna hennes mor, men ingen förklaring ges varför detta bör göras. Den
tolkning som jag håller som mest trolig är att friaren bör lära känna modern
för att på så vis skaffa sig en uppfattning om hur dottern kommer att vara
när hon blir äldre och i rollen som hustru. Denna tolkning förutsätter den
implicita föreställningen att en ung kvinnas egenskaper utvecklas i riktning
mot hennes moders egenskaper. Uttrycket att lära sig känna blir enligt
denna tolkning ett uttryck för att granska.
En tänkbar basbetydelse är att en friare bör granska den tilltänkta hustruns moder innan frieriet. Denna praktik är samma sorts granskning som
friaren i ordspråk 4:5 utför av hästen.
En alternativ tolkning som jag dock håller som mindre trolig är att mannen, genom att lära känna en kvinnas mor, ökar möjligheten att lyckas med
sin uppvaktning.
Nästa ordspråk, 4:6 nedan, är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors
(Bergfors 1981:30).
4:6

Ti månskene ä alle jänter vacker
’i månskenet är alla flickor vackra’
Ytterlännäs (Ång)
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Alla flickor är enligt ordspråket vackra betraktade i månsken. Vad avses med
detta? Jag tolkar uttrycket som att den brist på ljus som råder i månskenet
försvårar en bedömning av flickans utseende.90 Alternativ kan månschene
fungera i ordspråket för att signalera att det är nattetid, och att inte bara
brist på ljus aktualiseras utan även att det rör sig om t.ex. en frierikontext.
En tänkbar basbetydelse blir att den man som i mörkret, och/eller en frierikontext, betraktar och värderar en flicka alltid upplever henne som vacker.
Det kan t.ex. vara under nattfrieriet eller vid en dans eller annan sammankomst som jäntans skönhet värderas.
Det är inte bara föreställningen om att alla flickor är vackra i mörkret eller
i en frierisituation som förs fram utan även att det faktiskt är den friande
mannen som gör denna värdering. Ordspråket bygger på föreställningen att
alla flickor de facto inte är vackra, vilket ger ordspråket en didaktisk och
varnande karaktär: att alla flickor är vackra i månskenet är endast en illusion. Detta implicerar att en värdering av flickans skönhet inte bör ske i detta
sammanhang.
Implicit återfinns även en föreställning om att mannen är aktiv på äktenskapsmarknaden.
4.1.4 Mannens valmöjligheter
I följande ordspråk återfinns olika föreställningar om att det är lätt för en
man att skaffa en hustru, ett förhållande som ger honom goda valmöjligheter.
Ordspråk

Ort

4:7 Alle kärer bli gift, även om dom bär ändan i ett tråg

Multrå, Ång

4:8a Kattän å kvinnfahlkä fo man gratis

Åsele, Lpl

4:8b Karana å kattonga få n för ingeting

Umeå, Vb

4:9 Om et du fo fäkste jänta, sæ fo du föll halle ti goe væ hon söm komma
nämmest ätte

Ytterlännäs,
Ång

4:10 Bära han ha bure no köm fögern

Umeå, Vb

Det första ordspråket i detta avsnitt, 4:7, är upptecknat av Axel Nordlander i
Multrå (DAUM 3876, nr 3).

90 Jfr ordspråket Alla katter är grå i mörkret [och alla flickor lika vackra] som Pelle Holm
förklarar med att ”då kan man inte se nån skillnad” (Holm 1975:169).
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4:7

Alle kärer bli gift, även om dom bär ändan i ett tråg
’alla karlar blir gifta, även om de bär ändan i ett tråg’
Multrå (Ång)

Ett mjölktråg är i multråmålet ett ’mindre mjölkfat’ (Nordlander 1933:77a).
Med tråg avses allmänt i norrländska dialekter ett avlångt kärl som karvats
ur ett stycke trä (se t.ex. Sävar, DAUM 2472). Uttrycket att bära ändan i ett
tråg är svårtolkat och avser möjligen ett allmänt löjeväckande utseende
och/eller uppträdande. Klart står dock att uttrycket i ordspråket avser ett
beteende eller en egenskap som för män värderas negativt, men som i ordspråket alltså inte diskvalificerar honom från att ändå nå framgång på äktenskapsmarknaden. En möjlig basbetydelse utifrån detta är att alla män, trots
påtagliga brister, blir gifta.
Att även de löjeväckande männen blir gifta, förmedlar implicit föreställningen att det är lätt för en man att skaffa sig en hustru.
I 4:8a nedan förmedlas en föreställning om mannens starka position på äktenskapsmarknaden, medan rollerna är omvända i 4:8b. Beläggen är upptecknade i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 216) och i Umeå av Evert
Larsson (Larsson & Söderström 1979:103a).
4:8a

Kattän å kvinnfahlkä fo man gratis
’katter och kvinnor får man gratis’
Åsele (Lpl)

4:8b

Karana å kattonga få n för ingeting
’karlar och kattungar får man för ingenting’
Umeå (Vb)

Uttrycken att få någonting gratis och att få någonting för ingenting tolkar
jag som att de i ordspråken används i utökad betydelse och syftar på att det
inte krävs vare sig betalmedel eller ansträngning för en man, i 4:8a, att
skaffa en hustru och en kvinna, i 4:8b, att skaffa en make. Detta blir också
tänkbara basbetydelser.
Kvinnor och karlar jämförs med katter respektive kattungar och denna
analogi skapar en blend med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Katter/kattungar

Måldomän
Kvinnor/män

I ordspråket användes ordet gratis och uttrycket får man för ingenting
vilket aktualiserar ett flertal av marknadens egenskaper: köpare, säljare, vara
och pris. Utifrån detta är det möjligt att föreställningen förmedlas att såväl
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kvinnor som män har ringa värde på äktenskapsmarknaden och som konsekvens av detta att det är lätt för en man att skaffa sig en hustru och en kvinna
att skaffa sig en make.
Mellan en katt och dess ägare råder dessutom ett mycket ojämnt maktförhållande. Den skillnad i makt som lyfts fram ovan kan i blenden skapa en
förståelse av relationen mellan mannen och kvinnan på äktenskapsmarknaden, där mannen i ordspråket från Åsele innehar en hierarkiskt överordnad
position, och där motsatt förhållande råder i ordspråket från Umeå.
Ordspråk 4:9 nedan är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors
1981:29), och är utformat som ett råd till en friare.
4:9

Om et du fo fäkste jänta, sæ fo du föll halle ti goe væ hon söm
komma nämmest ätte
’om du inte får fagraste jäntan, så får du väl hålla till godo med henne som kommer
närmast efter’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet fäktse är superlativformen av fager och betyder ’vackraste’ (se exempelvis Söderström 1994:101a) och ordet jänta avser en ung ogift kvinna (se
1.7.3). En tänkbar basbetydelse är att mannen som inte får den vackraste
kvinnan till hustru bör nöja sig med den näst vackraste. Denna normativa
betydelse skapas i ordspråket genom satsadverbialet fuller (dial. föll), som i
multråmålet anges betyda ’väl’ (Nordlander 1933:32a), som skänker ordspråket karaktären av en replik på t.ex. ett beklagande från en man som blivit avvisad av den fagraste jäntan.
Implicit förmedlas en föreställning om att skönhet stärker en kvinnas
värde på äktenskapsmarknaden, en föreställning som kommer att diskuteras
vidare i avsnitt 4.2.2 nedan. Mannen är återigen den aktiva som agerar, men
en skillnad mot föregående ordspråk är att det åtminstone antyds att flickan
också agerat genom att t.ex. ge mannen negativ respons på hans uppvaktning. Jag utläser även i detta ordspråk föreställningen att det är lätt för en
man att nå framgång på äktenskapsmarknaden, i alla fall om han sänker
kraven beträffande kvinnans skönhet.
Ordspråk 4:10 nedan är upptecknat i Umeå av Evert Larsson (DAUM 372, nr
113).
4:10

Bära han ha bure no köm fögern
’bara han har buren, nog kommer fågeln’
Umeå (Vb)
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Evert Larsson anger följande förklaring till ordspråket: ”har en man bara hus
och hem nog blir han gift” (DAUM 372, nr 113). Denna förklaring utgör
dessutom en tänkbar basbetydelse. Ordet bur som i ordspråket förekommer i
bestämd form bure91 har vanligen betydelsen ’fågelbur’ (för hössjömålet se
Larsson & Söderström 1979:38a92 och för burträskmålet Lindgren
1940:22b).93 Ingvar Svanberg (2001:429–430) menar att barn i alla tider
tagit hem fågelungar för att föda upp och ger exempel från Västerbottens
landsbygd där ”allmogepojkar under senare hälften av 1800-talet gärna
fångade grönsiskor och höll som sångfåglar”.
Ordspråket ger upphov till en blend, där följande grundläggande korrespondenser återfinns mellan käll- och måldomänen:
Källdomän
Fågel
Bur
Ägare

Måldomän
Kvinna
Hus/hem
Mannen

Mellan den som äger en fågelbur och fågeln råder ett ägare/ägd-förhållande i
likhet med förhållandet mellan katten respektive kattungen och en ägare i
4:8a–b ovan. Om detta används i blenden kan mannen förstås som ägare av
inte bara huset/hemmet utan också hustrun. Då en fågelbur har som sitt
primära syfte att hålla en fågel instängd kan hustrun i ordspråket förstås
som ägd och inlåst av mannen, i hans hem. En sådan förståelse skapar föreställningen om ett mycket ojämnt maktförhållande mellan den gifta mannen
och kvinnan i hushållet.
Det framkommer här även en föreställning om att mannen, genom att
ställa i ordning hus och hem, med stor sannolikhet får en hustru. Detta genom ordspråkets nog kommer fågeln. Detta förmedlar en föreställning om
att mannen genom att inneha materiella tillgångar stärker sina möjligheter
på äktenskapsmarknaden.

91

Notera att ordet har neutralt genus till skillnad från dagens standardsvenska bur (utrum).
Observera att Söderström bygger ordboken på just Evert Larssons samlingar. Söderström
anger också det aktuella ordspråket som språkexempel vid ordet bur (ibid.).
93
Ordet kan dock även i t.ex. burträskmålet användas med betydelsen ’ruckel’ (Lindgren
1940:22b) eller som i en uppteckning från Norrbotten: ’fallfärdig byggnad’ (Nederkalix,
DAUM 2886), men jag håller inte för sannolikt att denna betydelse här kommer i fråga.
92
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4.1.5 Kvinnans valmöjligheter
I det föregående har män i ett antal ordspråksbelägg framställts som aktiva
och de som uppvaktar och granskar kvinnor. Fokus har legat dels på att
männens val av hustru framställts som viktigt och att han ska granska sin
tilltänkta hustru, dels att det framställs som enkelt för honom att finna en
hustru på äktenskapsmarknaden. I det följande diskuteras ordspråk som alla
på olika sätt berör kvinnans val på äktenskapsmarknaden. Mannen
framställs som den som uppvaktar en kvinna vilket leder till att hennes val
på äktenskapsmarknaden i stor utsträckning blir att svara på och värdera
mannens uppvaktning.
Ordspråk

Ort

4:11 Säg jänta nej ti mange frijara, sæ for na te sist frije sjålv

Edsele, Ång

4:12a Vålje häri väpplingen å stäne häri stära

Edsele, Ång

4:12b Vålje däri väpplingen å stæne däri stæra

Ytterlännäs, Ång

4:13 Jänten, söm vell jifte sä, är ackurat söm jäddern framfö(r) ’n rysche.
Döm vell prom(p)t in; å då döm väl ha komme in, sæ skö döm
prom(p)t ut ijänn

Ytterlännäs, Ång

4:14 Då ’n jänte säg ja, sæ mene na mestedells nej; å då hon säg nej, sæ
mene na mestedells ja. Men iblann kan ja bety ja å nej bety nej.
Knepe ä tell å veta, når just dä hänne

Ytterlännäs, Ång

4:15 Enn gang om åre byte arm’n skinn. Enn gang i vecka (var.: om dan)
byte jänta sinn

Ytterlännäs, Ång

4:16a Lækaschärtt’n å jäntola ä dä hæleste (söm finns) på jola

Ytterlännäs. Ång

4:16b Tag ålen i stjärten och flickan på orden, halare handtag ej finnes
på jorden

Edsele, Ång

Ordspråk 4:11 nedan är upptecknat i Edsele och anfört av Georg Bergfors
(Bergfors 1981:30).
4:11

Säg jänta nej ti mange frijara, sæ for na te sist frije sjålv
’säger flickan nej till många friare, så får hon till sist fria själv’
Edsele (Ång)

Friaren är den uppvaktande mannen och en tänkbar basbetydelse kan formuleras i nära anslutning till ordspråkets form: om en ogift flicka säger nej
till allt för många uppvaktande friare hamnar hon i den situationen att inga
ytterligare friare anmäler sig utan att hon själv – om hon vill bli gift – får
uppvakta en man. Det är dock möjligt att kvinnans uppvaktande av en man
är ett hyperboliskt uttryck som inte är tänkt att förstås bokstavligen. Då
skulle i stället det resultat som ordspråkets kausalkedja leder till egentligen
åsyfta att jäntan blir utan man och att hennes friande förstås som socialt
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omöjligt och därmed fungerar som varning. Basbetydelsen blir i det senare
fallet snarare att jäntan som säger nej till alltför många friare kommer att
förbli ogift.
Ordspråket har en tydligt didaktisk karaktär med innebörden att jäntan
inte bör säga nej till alltför många friare.
Ett liknande budskap som i ordspråk 4:11 återfinns i 4:12a, upptecknat i
Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 227) och 4:12b, upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:30).
4:12a

Vålje häri väpplingen å stäne häri stära
’välja i väpplingen och stanna i starren’
Edsele (Ång)

4:12b

Vålje däri väpplingen å stæne däri stæra
’välja i väpplingen och stanna i starren’
Ytterlännäs (Ång)

Bergfors förklarar ordspråket på följande vis: ”så kan det gå för den jänta
som, medan tiden går, har svårt för att nöja sig med de friare, som stått till
buds” (Bergfors 1981:30) medan Bergvall förklarar sitt belägg så här: ”säges
om en flicka, som avvisat fördelaktiga anbud och som för att slippa bli ’gamjänta’ till sist måste ta vad som bjuds” (DAUM 3864, följebrev utan datering). Ordet väppling används enligt Bergvall om ’vitklöver’ (Edsele ULMA
22759, OSDs) och han skiljer ut denna från t.ex. rödklöver, som enligt Bergvall avser ’odlad rödklöver’ (ibid.). Ordet starr används ofta i svenska uppteckningar om gräs som växer i myrkanter och på myrar (se Svahn 1991:47).
I edseledialekten finns många olika folkliga benämningar för starr, t.ex. de
sakligt beskrivande gråstarr, småstarr och bredbladstarr, men också mer
målande benämningar som lappskostarr och rulltuvstarr (Edlund 2004:73).
Denna folkliga kategorisering skiljer sig från den vetenskapliga florans kategorier (ibid.:73–74).
En tänkbar basbetydelse utifrån Bergvalls förklaring ovan är att om en
flicka är alltför kräsen vad gäller de uppvaktande männen, kan hon få nöja
sig med det ”som bjuds”, dvs. en på något sätt mindre attraktiv make.
Två skilda domäner aktualiseras i ordspråket: källdomänen, i vilken
väpplingen och starren återfinns, och måldomänen, där den väljande kvinnan och de uppvaktande männen återfinns. Detta ger upphov till en blend
med följande grundläggande korrespondenser:
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Källdomän
Klöver
Starr
Person som väljer

Måldomän
Attraktiv man
Mindre attraktiv man
Kvinna som väljer

Klöver kom till allmän användning i Sverige som foderväxt under 1800-talet
(Landell 2001:237) och vad gäller starren som foderväxt skiljde förhållandena sig åt inom Sverige. I övre Norrland utgjorde, till skillnad från förhållandena i södra Sverige, starren ett näringsrikt och bra foder som gav god
mjölkavkastning (Hellström 1917:511). Klart står dock att starren utseendemässigt kan karakteriseras som mer oansenlig än blommande vitklöver. Om
fyrblaväplinga, dvs. ’vitklöver med fyra småblad’, skriver Bergvall att den
för lycka med sig (Edsele ULMA 22759) och detta kan också användas i
blenden för att skapa en positiv värdering av de friare som flickan i ordspråket alltför kräset väljer bland.
I ordspråk 4:13 nedan, upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors
1981:30), är temat flickans beteende på äktenskapsmarknaden.
4:13

Jänten, söm vell jifte sä, är ackurat söm jäddern framfö(r) ’n
rysche. Döm vell prom(p)t in; å då döm väl ha komme in, sæ skö
döm prom(p)t ut ijänn

’flickorna som vill gifta sig är precis som gäddorna framför en ryssja. De vill prompt in
och då de väl har kommit in så ska de prompt ut igen’
Ytterlännäs (Ång)

Gäddan och flickan i ordspråket delar ett beteende: de vill först in, sedan ska
de ut. För flickan avses att hon först vill gifta sig och sedan lämna äktenskapet. Detta blir också en tänkbar basbetydelse.
Två domäner aktiveras av ordspråket, gäddans och flickans, och en blend
uppstår. Följande grundläggande korrespondenser återfinns mellan domänerna:
Källdomän
Ryssja
Gädda
En vilja in i ryssjan, och sedan ut

Måldomän
Äktenskap
Kvinna
En vilja till giftermål, och sedan därifrån

Gäddan leds in i en ryssja med hjälp av fångstarmar som skapar en vid öppning. Ryssjan smalnar sedan av och är konstruerad så att gäddan med lätthet
kommer in men inte ut. Att sedan försöka komma därifrån är för gäddan ett
naturligt beteende då den på något sätt upplever sig som fångad, något som
den dock vanligtvis inte klarar av. Ytterligare två viktiga aspekter från käll111
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domänen är att ryssjan har en ägare och har som primär uppgift att fånga
gäddor.
Flickan korresponderar mot gäddan och utsägs explicit ha en vilja att gifta
sig. I blenden kan följande scenario skapas. Väl inne i äktenskapet upplever
hon sig fångad, precis som gäddan, och vill ut, men vare sig gädda eller
hustru har möjlighet därtill. Det är möjligt att förstå äktenskapet i ljuset av
ryssjan som utformat så att inträde är enkelt och möjligen lockande, men att
utträde är omöjliggjort. Gäddan agerar instinktivt och i enlighet med sin
natur. Det är möjligt att kvinnans beteende förstås i ljuset av detta så som
just instinktivt och naturligt.
Ryssjan ägs av någon som placerar den i vattnet med syfte att infånga
gäddor. Detta kan skapa en förståelse av kvinnans inträde i ett äktenskap
som att hon fångas in av en man. Resultatet är en möjlig förståelse av äktenskapet som ett fångstredskap som mannen har till sitt förfogande.
Gäddan agerar instinktivt medan den som placerar ut ryssjan agerar strategiskt, något som kan skapa en förståelse av mannen och kvinnan på äktenskapsmarknaden som långtifrån jämbördiga parter: mannen agerar strategiskt för att bli gift med äktenskapet som ett fångstredskap medan kvinnan
agerar instinktivt, vilket leder till att hon i ett senare skede kan bli desillusionerad.
Ordspråket har likheter med 4:10 Bära han ha bure no köm fögern, dvs.
’bara han har buren, nog kommer fågeln’, som har den tänkbara basbetydelsen att om en man har hus och hem så blir han gift. I analysen av 4:10 framkommer att det hus och hem som mannen ställer i ordning förstås som en
fågelbur och att den blivande hustrun förstås som en fågel. Både en fågelbur
och en ryssja har liknande egenskaper och i båda dessa ordspråk korresponderar hustrun just mot det djur som stängs in av dessa. Ryssjan skulle utifrån detta kunna förstås inte bara som äktenskapet utan också som det hus
och hem mannen bor i och som den blivande hustrun kommer att ha som
bostad och arbetsplats.
Oavsett hur långt blenden tillåts utvecklas kvarstår att mannen framstår
som aktiv på äktenskapsmarknaden och kvinnan som mer passiv, kanske
t.o.m. styrd av instinkter i sitt beteende. Kvinnans val blir ur detta perspektiv
reducerat till ett instinktivt beteende som inte är präglat av förnuft, resonerande eller strategi.
Ordspråk 4:14 nedan avviker från materialet genom sin ordrikedom, medan
budskapet känns igen från föregående ordspråk.
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4:14

Då ’n jänte säg ja, sæ mene na mestedells nej; å då hon säg nej, sæ
mene na mestedells ja. Men iblann kan ja bety ja å nej bety nej.
Knepe ä tell å veta, når just dä hänne
’då en flicka säger ja så menar hon mestadels nej och då hon säger nej så menar hon
mestadels ja. Men ibland kan ja betyda ja och nej betyda nej. Knepet är att veta när
just det händer’
Ytterlännäs (Ång)

Uppteckningen är gjord i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:30–
31) och avviker från övriga ordspråk i materialet genom sin ordrikedom och
består av hela åtta satser.94
Ordspråket gör gällande att när flickan säger ja respektive nej så menar
hon egentligen motsatsen utom ibland och att det är svårt att exakt veta när
detta är fallet. En situation i vilken den ogifta kvinnans jakande eller
nekande svar spelar stor roll är för mannen på äktenskapsmarknaden och på
grund av detta tolkas också ordspråket utifrån detta perspektiv. En tänkbar
basbetydelse blir: det är svårt för en man på äktenskapsmarknaden att veta
om det en flicka säger verkligen gäller.
Som tidigare framhållits i detta avsnitt blir en konsekvens av att det är
mannen som uppvaktar att kvinnans val reduceras till att avvisa eller acceptera den som uppvaktar. Detta val, dvs. kvinnans beteende, karakteriseras i
ordspråket som präglat av antingen obeslutsamhet eller t.ex. opålitlighet, då
det framställs som omöjligt att veta vad hon egentligen menar med det hon
säger.
Ordspråk 4.15 är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors
1981:30).
4:15

Enn gang om åre byte arm’n skinn. Enn gang i vecka (var.: om dan)
byte jänta sinn
’en gång om året byter ormen skinn. En gång i veckan (var.: om dagen) byter flickan
sinnelag’
Ytterlännäs (Ång)

Att byta sinne tolkar jag är som att det syftar på att ändra uppfattning eller
inställning i någon specifik fråga.95 När och var uppvisar då flickan detta
beteende? Här tolkas ordspråket utifrån kategorin äktenskapsmarknaden,

94

Se avsnitt 1.4.2 för en diskussion rörande inkluderandet av detta och andra mångordiga
ordspråk.
95
En variant av detta ordspråk använder Erik Axel Karlfeldt i dikten Ormvisa (1898:18–19):
”En enda gång om året ömsar ormen skinn, men åtta dar i veckan byter flickan sinn”.
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och en tänkbar basbetydelse blir då att en ung kvinna på äktenskapsmarknaden är opålitlig och att hon ofta ändrar åsikt.
Två domäner aktiveras i ordspråket,96 ormens och flickans, vilket leder till
en blend med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Orm
Att ömsa skinn

Måldomän
Flicka
Att ändra åsikt

En viktig aspekt hos källdomänens orm är att den är en del av naturen, och
att dess ömsande av skinn är något naturligt. Denna kunskap kan användas i
blenden för att skapa en förståelse av flickans ombytlighet som just naturligt,
dvs. ett utslag av hennes natur. Få djur torde vara så förknippade med kulturella föreställningar som just ormen som intar en särställning inom folktron
(Herjulfsdotter & Tunón 2007a:165). Särskilt kring den giftiga huggormen
återfinns många olika föreställningar, t.ex. ansågs den dels kunna orsaka
sjukdom, både genom att bitas och genom att ta sig in i människan, dels
kunna bota en mängd sjukdomar och tillstånd (ibid.:166). Ytterligare en
egenskap som åtminstone huggormen ansetts besitta är list, en föreställning
som enligt Herjulfsdotter och Tunón går att spåra tillbaka till Paradisberättelsen (ibid.:165). Detta öppnar för möjligheten att flickans beteende förstås
som ett utslag av list och inte av mer instinktivt naturligt beteende.
I nästa grupp av ordspråk återkommer återigen den opålitliga flickan. Belägg
4:16a är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:30) och
4:16b i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 407a).
4:16a

Lækaschärtt’n å jäntola ä dä hæleste (söm finns) på jola
’lakstjärten och flickorden är det halaste (som finns) på jorden’
Ytterlännäs (Ång)

4:16b

Tag ålen i stjärten och flickan på orden, halare handtag ej finnes på
jorden
Edsele (Ång)

Belägget från Ytterlännäs har dialektal form och lakens stjärt jämförs med
flickans ord och de sägs utgöra det halaste som finns på jorden. Belägget från
Edsele har standardsvensk form och en jämförelse görs mellan ålen och

96

Juxtaposerandet av meningarna, slutrimmet som knyter dem samman samt den syntaktiskt
och logiskt likartade uppbyggnaden dem emellan förstärker upplevelsen av en jämförelse.
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flickan och också här utgör de båda företeelserna det halaste som finns på
jorden. På motsvarande sätt som i analysen av föregående ordspråk tolkas
flickans hala ord här utifrån kategorin äktenskapsmarknaden. En tänkbar
basbetydelse är att det inte går att lita på det flickan på äktenskapsmarknaden säger.
De två domäner som aktualiseras i ordspråket, lakens/ålens och flickans,
skapar en blend med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Ålstjärt/lakstjärt
Egenskap: hal

Måldomän
Flickans tal
Egenskap: opålitlig

Kunskap om ålen och laken, t.ex. att de är hala, samt att de slingrar sig om
man greppar dem och försöker undkomma, kan användas i blenden för att
förstå aktiviteten ”greppa jäntans ord”. Orden framställs som hala, slingrande och undflyende, när mannen på äktenskapsmarknaden försöker
”greppa dem”.
4.1.6 Pigan blir fru
I detta avsnitt kommer ordspråk att diskuteras som har det gemensamt att
de alla beskriver pigan som gifter sig med en man med högre social status
och därmed blir fru. Ordet piga förklaras i dialektuppteckningarna t.ex. med
’hembiträde, hushållerska på en gård’ (Anundsjö, ULMA 25255 = DAUM
3921). Ordspråken här avviker genom att fokus kan sägas ligga på social
klättring snarare än kön, men de uttrycker alla även föreställningar om pigan
på äktenskapsmarknaden.
Ordspråk

Ort

4:17a N pige söm fru ä värre än sju

Edsele, Ång

4:17b Piga söm fru ä värre än sju. Dä finns inge värre än piga söm härre

Edsele, Ång

4:18 Om n pige jifte vä hösbonn bli a enndel härre i huse häl pige utan
lön

Edsele, Ång

4:19a Dan töngste böle söm jola bär ä n pige söm ha jifte sa vä hösbonn

Edsele, Ång

4:19b Töngste böla söm jola bær ä ’n pige, söm val matmor

Ytterlännäs, Ång

Belägg 4:17a är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 106),
som också upptecknat 4:17b (ULMA 26632 s. 12). Uttrycket värre än sju
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tolkas här som ett fast uttryck som används för att förmedla betydelsen ’stort
antal’.97 Ordet fru används enligt dialektmaterialet inte om bondens hustru
utan om herrskapsfolk (se 1.7.1).
4:17a

N pige söm fru ä värre än sju
’en piga som fru är värre än sju’
Edsele (Ång)

4:17b

Piga söm fru ä värre än sju. Dä finns inge värre än piga söm härre
’pigan som fru är värre än sju. Det finns inget värre än pigan som härre’
Edsele (Ång)

Ordet herre betyder i dialektmaterialet ungefär samma som i standardsvenskan98 och torde företrädesvis i dialekten användas om s.k. ”fint folk”.
Ordspråken tycks visa på sociala grupperingar och implicit förmedlas en
föreställning om att det betraktas som något negativt att vara en fru. Vad
detta negativa består i är mycket svårt att utreda och möjligen avses ett socialt beteende som verkar påfrestande för omgivningen. Pigan som blir fru är
värre än sju, dvs. värre än ett stort antal fruar vad gäller detta negativa. Hur
blir då pigan fru? Jag tolkar här de två ordspråken utifrån kategorin äktenskapsmarknaden och läser in i dem att det är genom giftermål som pigan
klättrar i den sociala hierarkin. En tänkbar basbetydelse blir då att en piga
som gift sig uppåt i den sociala hierarkin har samma negativa egenskaper
som en ”vanlig” fru, bara i mycket högre grad.
Ordspråk 4:18 är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr
186), och i fokus står återigen pigan som klättrar i den sociala hierarkin. I
detta fall uttrycks explicit att detta sker genom giftermål.
4:18

Om n pige jifte vä hösbonn bli a enndel härre i huse häl pige utan
lön

’om en piga gifter sig med husbonden blir hon antingen härre i huset eller piga utan
lön’
Edsele (Ång)

Pigans giftermål med husbonden får enligt ordspråket en av två möjliga konsekvenser: hon blir herre i huset eller hon blir piga utan lön. Det senare in-

97

Jfr ordspråket Två är ett par, tre är några, och sju är många och uttrycket efter sju sorger
och åtta bedrövelser (Holm 1975:286–287).
98
Jfr SAOB som anger betydelserna ’person som härskar [el]l[er] råder [el]l[er] befaller (över
n[å]g[o]n [el]l[er] n[å]g[o]t)’ (SAOB band 11, H–818, 1932).
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nebär att hennes situation endast försämras: hennes arbetsuppgifter och
låga status kvarstår men hennes lön försvinner. Det andra alternativet enligt
ordspråket, att pigan blir herre i huset, tolkar jag som att pigan blir herre
också över husbonden, dvs. kommer att uppnå en mycket stark maktposition
i hushållet.
En tänkbar basbetydelse är att pigan som gifter sig med husbonden riskerar att bli behandlad som anställd utan lön. Möjligen innebär också alternativet, att hon blir herre i huset, någon form av brott mot normen eller mot
vad som betraktas som acceptabelt beteende. En omständighet som bör noteras är att pigan framställs som den aktiva i ordspråket, dvs. är den som
gifter sig med husbonden, inte tvärtom.
Belägg 4:19a är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 187)
och 4:19b i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:62).
4:19a

Dan töngste böle söm jola bär ä n pige söm ha jifte sa vä hösbonn
’den tyngsta börda som jorden bär är en piga som har gift sig med husbonden’
Edsele (Ång)

4:19b

Töngste böla söm jola bær ä ’n pige, söm val matmor
’tyngsta bördan som jorden bär är en piga som blir matmor’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet husbonde har i dialektmaterialet standardsvensk betydelse och syftar
på den man som tillsammans med sin hustru utgjorde hushållets kärna. I
arnäsmålet uppges ordet husbondfolk ha betydelsen ’husbonde o. hans
hustru’ (Söderström 1994:149b) och ordet matmor betydelsen ’husmor i
förhållande till tjänare’ (ibid.:228a).
Ordspråket understryker med kraft att det inte är önskvärt att en piga
gifter sig med husbonden. Ingen särskild person eller kontext pekas ut utan
bördan gäller hela jorden, och det är troligt att detta ordspråk, i likhet med
4:17a–b och 4:18, primärt fokuserar på pigans sociala klättring. En tänkbar
basbetydelse hos ordspråken är att pigor som gifter sig med husbonden blir
en stor börda för alla i omgivningen. Eftersom både ordet husbonde och
matmor signalerar att det är just ur tjänstefolkets perspektiv som ordspråkens budskap bör tolkas, är det möjligt att det också är för dem det blir en
börda.
4.1.7 De överblivna
I detta avsnitt kommer jag att diskutera ordspråk där dels den äldre ogifta
mannen och den äldre ogifta kvinnan är huvudpersoner, men inledningsvis
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också ett ordspråk som mer allmänt uttrycker föreställningar om den kvinna
som saknar make.
Ordspråk

Ort

4:20a N kweinn utan kär je schom n ko utarn romp

Skellefteå, Vb

4:20b Än kwinn utan kär, jär som än ko utan råmp

Skellefteå, Vb

4:21 Gammsteinta lev oppa hoppe som skorvtåska

Norsjö, Vb

4:22 Gammsteinta såm årmskröla

Norsjö, Vb

4:232a Gjamalgåssan ha höuhålle öundi möyssa

Nederkalix, Nb

4:23b Gammalgossarna har hushållet under hatten

Nederkalix, Nb

Uppteckningarna av 4:20a–b är gjorda i Skellefteå av Bertil Nygren (ULMA
2706:5, s. 36) och E. Westerlund (ULMA 11151, s. 53).99
4:20a

N kweinn utan kär je schom n ko utarn romp
’en kvinna utan karl är som en ko utan svans’
Skellefteå (Vb)

4:20b

Än kwinn utan kär, jär som än ko utan råmp
’en kvinna utan karl, är som en ko utan svans’
Skellefteå (Vb)

En jämförelse görs mellan ”en kvinna utan karl” å ena sidan, och ”en ko utan
svans” å andra sidan, där de sägs vara lika. Ordet rumpa betyder allmänt i
nordsvenska dialekter ’svans’ (t.ex. Sävar, DAUM 4507; Norsjö, DAUM
3722; Nederkalix, DAUM 2886). Vad innebär det då för en ko att vara utan
svans, och hur ska den karakterisering som med hjälp av detta sker av kvinnan som saknar make förstås?
De två domäner som aktiveras, kvinnans och kons, resulterar i en blend
med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Ko
Svans

99

Måldomän
Kvinna
Make

Magdalena Hellquist hänvisar till ytterligare ett belägg av detta ordspråk med
accessionsnummer DAUM 3931 (Hellquist 1995:148), ett belägg jag dock ej återfunnit i
DAUMs samlingar.
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Den symmetriska formen, där två substantiv sägs sakna varsin företeelse,
sätter fokus på just detta förhållande: frånvaron av make respektive av svans.
Ordspråket berättar hur denna frånvaro ska förstås och gör det med hjälp av
den svanslösa kon. I källdomänen utgör svansen, vars primära uppgift var
att hålla irriterande insekter borta, en naturlig del av kon där den ko som
saknar sådan utgör något onaturligt. I blenden kan kvinnan förstås på ett
liknande sätt: kvinnan utan karl framställs som att hon saknar en naturlig
del, utan vilken hon förefaller ofullständig. En tänkbar basbetydelse är att en
ogift kvinna utgör något onaturligt.
Även detta kan beskrivas utifrån kvinnans valmöjligheter på äktenskapsmarkanden: då en ogift kvinna framställs som onaturlig, blir hennes möjligheter att välja bort äktenskapet också små.
I följande två ordspråk, 4:21 och 4:22, utgör tematiken återigen den kvinna
som i saknar make, här benämnd gammalstinta, ett ord som i hössjömålet
betyder ’äldre ogift kvinna’ (Larsson & Söderström 1979:71b) eller i burträskmålet ’gammal ungmö’ (Lindgren 1940:49a). Belägg 4:21 är upptecknat
i Norsjö av Magdalena Hellquist (DAUM 3722, ingen numrering) och består
av en jämförelse mellan gammalstintan å ena sidan och skorvtåskan, dvs.
’padda’ (t.ex. Norsjö, DAUM 3722 och DAUM 3591), å andra sidan, där de
sägs dela egenskapen ”att leva på hoppet”.
4:21

Gammsteinta lev oppa hoppe som skorvtåska
’den äldre ogifta kvinnan lever på hoppet som paddan’
Norsjö (Vb)

Mellan käll- respektive måldomän återfinns följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Padda
Fysiskt hopp

Måldomän
Äldre ogift kvinna
Hopp om att bli gift

Ordet hopp används i ordspråket med två olika betydelser, dvs. t.ex. ’språng’
(se Norsjö, FFÖN 414; Burträskmålet, Lindgren 1940:62a) och betydelsen
’förhoppning’ (Burträskmålet, Lindgren 1940:62a) något som underlättar
korrespondensen domänerna emellan. Det hopp som avses för gammalstintan är hoppet om att en dag bli gift, medan hoppet i paddans domän är av
fysisk art. Även om paddor har förmågan att hoppa föredrar de att kräla, ett
faktum som möjligen bidrar till en förståelse av den äldre ogifta kvinnans
hopp om att bli gift som litet. Paddans yttre har potential att utgöra ett betydelseskapande element i blenden. Enligt folklig uppfattning präglas paddans
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hud av vårtor och man har t.o.m. trott att den orsakar vårtor hos människor
(Herjulfsdotter & Tunón 2007b:402). Även dialektformen skorvtåska vittnar
om en föreställning om att paddans yttre är oattraktivt. Förleden skorv- betyder t.ex. i burträskmålet ’sår med hård skorpa (i huvudet)’ (Lindgren
1940:120a) eller i Sorsele ’sår i huvudet’ (ULMA 3450 = DAUM 3256) eller i
Nordmaling ’hudsjukdom hos barn’ (ULMA 19600 = DAUM 3716).100 Ett
resultat av detta kan bli att den äldre ogifta kvinnan karakteriseras som
oskön till det yttre.
Ritwa Herjulfsdotter och Håkan Tunón (2007b:403) skriver om groddjur
att de i folktron förmodligen varit mycket starkt kopplade till sexualitet och
fertilitet men också satts i samband med häxor och, åtminstone av kyrkan,
setts som djävulens följeslagare. Att groddjur förknippats med övernaturliga
väsen och ansetts ha en mängd svårförklarliga egenskaper tillför möjligen
några av dessa egenskaper till förståelsen av den äldre ogifta kvinnan. En
sammanfattande term för vad dessa egenskaper kan utgöras av är
liminalitet, som kan definieras som egenskapen att vara just obestämbar och
att befinna sig mellan olika tillstånd.101
Ordspråk 4:22 nedan liknar det föregående i det att den äldre ogifta kvinnan
liknas vid ett annat litet marklevande djur, ödlan.
4:22

Gammsteinta såm årmskröla

’den äldre ogifta kvinnan [är] som ödlan’
Norsjö (Vb)

Belägget är upptecknat av Magdalena Hellquist i Norsjö (DAUM 3722 ingen
numrering) och består av en påståendesats där en jämförelse görs mellan
gammalstintan och ormskrölan. Det dialektala gammalstinta betyder som
nämnts ovan ’gammal ungmö’, och ormskröla i burträskmålet ’ödla’
(Lindgren 1940:103b) och i Byske ’sandödla’ (DAUM 2834). Ordet kan även
betyda ’kopparorm’ (Sävar, DAUM 5240). Till skillnad från föregående ordspråk specificeras i detta belägg inte i vilket avseende dessa två liknar varandra.

100

Från Skellefteå kommer en förklaring i form av ett ordspråk: ”man minns inte skorven
längre än man har den” där skorv sägs syfta på ’utslag i huvudet, som det var skamligt att ha’.
(Skellefteå, DAUM 4128)
101
Se t.ex. Westum (1999:26–28) för en diskussion av begreppet liminalitet.
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Två domäner aktualiseras och en blend uppstår. Endast en korrespondens
explicitgörs i ordspråket.
Källdomän
Ödla

Måldomän
Äldre ogift kvinna

Vilken kunskap från ödlans domän används i blenden? Tänkbart är att ödlans yttre har betydelse, t.ex. dess fjälliga hud, som då tillför en föreställning
om att gammalstintan har ett oattraktivt yttre. Ödlan är marklevande och
uppfattas möjligen som lägre stående än andra djur. I sådana fall kan denna
kunskap användas också i förståelsen av gammalstintan och positionera
henne i en lägre social position. Enligt Håkan Tunón fanns en folklig uppfattning att ödlan kunde vara en älva i annan skepnad samt att ödlan kunde
krypa ner, via munnen, i magen på människor som sov i det fria (2007:275).
Det är möjligt att sådan folktro kring ödlan i blenden bidrar till att liminalisera den äldre ogifta kvinnan, dvs. positionera henne som något utanför det
normala och som något som återfinns mellan olika tillstånd. Ett förslag till
sammanfattande basbetydelse blir att gammalstintan, dvs. den äldre ogifta
kvinnan, är socialt sett lågt positionerad och oattraktiv.
Att vara socialt lågt positionerad eller att utgöra ett liminalt element kan
utifrån äktenskapsmarknaden betraktas som ett tillstånd som kvinnan riskerar att hamna i om hon inte blir gift.
I nedanstående belägg är den äldre ogifta mannen i fokus. De är upptecknade i Nederkalix av Föreningen Kalix bygdemål (Åolleist opa kölismåle
2006:149) och av Ernst Lundbäck (DAUM 3881 III:11).
4:232a

Gjamalgåssan ha höuhålle öundi möyssa
’de äldre ogifta männen har hushållet under mössan’
Nederkalix (Nb)

4:23b

Gammalgossarna har hushållet under hatten
Nederkalix (Nb)

Gammalgossarna är en beteckning på äldre ogifta män. Vad innebär det då
att dessa äldre ogifta män har hushållet under mössan eller hatten? Den
tolkning som jag håller som mest trolig är att gammelgossen alltid bär med
sig sitt hushåll under mössan/hatten. Detta ger att den ogifta mannens hushåll anses vara mycket litet eller rent av obefintligt, något som också utgör en
tänkbar basbetydelse. Även om den äldre ogifta mannens hushåll kunde
inkludera både drängar och pigor så torde det, ställt mot äldre tiders komplexa hushåll med en gift man och kvinna i centrum, eventuellt tjänstefolk,
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ett flertal barn och även äldre generationer som fortfarande bodde kvar på
gården ha tett sig som just obetydligt.

4.2 Värderade egenskaper
I detta avsnitt analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om vilka
kriterier valet på äktenskapsmarknaden bör ske utifrån. Uttryckt annorlunda
visar analyserna här på vad som i ordspråksmaterialet framställs som högt
värderat för kvinnor respektive män på äktenskapsmarknaden.
4.2.1 Arbetsförmåga
Hushållet var en central enhet i människors liv i det förindustriella agrara
samhället i Norrland och i nedanstående ordspråk förmedlas föreställningar
om kvinnliga egenskaper relaterade till just hushållet.
Ordspråk

Ort

4:24a Storhovete hästa å smälbente kvinnfålka skö man akte sä för

Edsele, Ång

4:24b Smälbente kvinnfålka å storhovete hästa skö man akte sä för

Edsele, Ång

4:24c Smälbente kvinnfålk ä e gussris å storhovete hästa änt väl sät pris

Edsele, Ång

4:24d Smalbente kvinnfåhlk å storhuvvehästa skö ’n akte sä för

Ytterlännäs, Ång

4:25a He jer better at do lait di kuno uti fäosdöro en uti körkdöro

Överkalix, Nb

4:25b Man skall inte välja hustru i kyrkdörn utan i lagårdsdörn

Överluleå, Nb

4:26 Att hå i atsöijarsäm kuno häijmadill, jer mäijr värt än hundra toonn
a sill

Överluleå, Nb

4:27 Brua hon skä könna spinn å stick å väva, chvätt, å lapp å läga kläa

Åsele, Lpl

4:28 Jänta söm ha kaffepanna sote fo snueset n göbbe

Edsele, Ång

Nedanstående ordspråksgrupp, nr 4:24, består av fyra belägg, där Frans
Bergvall upptecknat tre av dem i Edsele: 4:24a (DAUM 3864, nr 224) och
4:24b–c (ULMA 22759, OSDs).102 Det fjärde belägget är upptecknat i
Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:59). Som i ordspråk 4:4 Frie ä
söm tell å byte hästa, man fo ha yga vä sä, återfinns här återigen en referens till hästhandel.

102

Denna uppteckning är en stor ordsamling och de två ordspråksbeläggen återfinns under
uppslagsordet smalbent.
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4:24a

Storhovete hästa å smälbente kvinnfålka skö man akte sä för
’storhovade hästar och smalbenta kvinnor ska man akta sig för’
Edsele (Ång)

4:24b

Smälbente kvinnfålka å storhovete hästa skö man akte sä för
’smalbenta kvinnor och storhovade hästar ska man akta sig för’
Edsele (Ång)

4:24c

Smälbente kvinnfålk ä e gussris å storhovete hästa änt väl sät pris
’smalbenta kvinnor är ett gudsris och storhovade hästar är inte värda sitt pris’
Edsele (Ång)

4:24d

Smalbente kvinnfåhlk å storhuvvehästa skö ’n akte sä för
’smalbenta kvinnor och hästar med stora huvuden ska man akta sig för’
Ytterlännäs (Ång)

Bergvall förklarar begreppet smalbente kvinfåhlk på följande vis: ”Kvinnor
med smala ben ansågs vara trätgiriga och snåla” och han exemplifierar med
uttrycket ”da ä du för smalbent tel” som sägs betyda ’det överstiger din förmåga’ (ULMA 22759, OSDs). Exemplifieringen av begreppet antyder att
smalbenthet, utöver trätgirighet och snålhet, också kan åsyfta bristande fysisk eller psykisk förmåga. Ordet kvinnfolk används som tidigare visats i
dialekterna allmänt i betydelsen ’kvinna’ men kan också betyda ’hustru’ (se
1.7.1). Beläggen tolkas här utifrån perspektivet äktenskapsmarknaden.
I belägget från Ytterlännäs används ordformen storhuvvehästa, dvs.
’hästar med stora huvuden’. Denna form har troligen uppkommit såsom en
ombildning av ordformen storhovete, dvs. ’storhovade’.
Vad gäller storhovade hästarna skriver Bergvall under uppslagsordet
storhovad att ”stora hovar hos nordsvenska hästar tyder på inblandning av
ardennerblod. Ardennerhästar ansågs vara mindre lämpade vid skogskörslor” (ULMA 22759, OSDs).103
I belägg 4:24c är aktörerna desamma som i Bergvalls övriga belägg, de
smalbenta kvinnorna och de storhovade hästarna, men till skillnad från de
andra två beläggen nämns här explicit ytterligare information: de smalbenta
kvinnorna är ett gudsris, dvs. ett straff från Gud, medan de storhovade hästarna inte är värda det man får betala för dem. Analogin mellan hästar och
kvinnor skapar en blend som bygger på följande grundläggande korrespondenser:

103

Martin Widgren, född 1923 i Bredviken, Kalix, bekräftar detta under ett samtal den 20 mars
2008 och berättar dessutom att hästar med inblandning av ardennerblod betraktades som
långsamma och mindre lämpliga för persontransporter.
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Källdomän
Häst
Stora hovar
Köpare

Måldomän
Kvinnor
Smala ben
Friare

I blenden förstås friaren som köpare och kvinnan som handelsvara som
granskas och värderas av mannen. Hästen tillhörde i den agrara miljön ett
manligt ansvarsområde och att införskaffa häst till hushållet var både komplicerat och viktigt. Hästen var viktig för hushållet genom sin förmåga att
arbeta och Bergvall själv framhåller ovan att hästens stora hovar är just ett
tecken på att den är sämre på att arbeta. Kvinnor med smala ben kan i ordspråket utifrån detta förstås som dåliga på att arbeta. Vid sidan av detta tillkommer även de övriga betydelserna som Bergvall anger för ordet smalbent:
trätgirighet och snålhet. I belägg 4:24c sägs den smalbenta kvinnan vara ett
straff från Gud och det är tänkbart att detta straff yttrar sig i en hustru med
dålig arbetsförmåga och/eller hustru som är trätgirig och snål.
Ett förslag på basbetydelse utifrån det ovanstående är att en man inte ska
skaffa en hustru med smala ben eftersom detta är ett tecken på att hon är
dålig på att arbeta, alternativt trätgirig och snål.
Implicit i ordspråket framkommer att mannen är aktiv på äktenskapsmarknaden och är den som värderar den tilltänkta hustrun samt att en
hustru som är dålig på att arbeta utgör en belastning för det framtida hushållet.
Belägg 4:25a nedan är upptecknat i Överkalix (Överkalix hembygdsgilles
årsskrift 1957:15) och belägg 4:25b är upptecknat i Överluleå av A. Ohlson
(ULMA 6696, s. 6). Ohlson rapporterar vidare att han fått ordspråket efter
husfru Maria Helka i Kiruna, född 1875 i Svartbjörnsbyn (ibid.).
4:25a

He jer better at do lait di kuno uti fäosdöro en uti körkdöro
’det är bättre du letar din hustru i fähusdörren än i kyrkdörren’
Överkalix (Nb)

4:25b

Man skall inte välja hustru i kyrkdörn utan i lagårdsdörn
Överluleå (Nb)

I belägget från Överkalix görs en jämförelse mellan att leta hustru i fähusdörren och att leta hustru i kyrkdörren, där det förstnämnda sägs vara ett
bättre val. Varianten från Svartbjörnsbyn bygger på det deontiska verbet ska
och förmedlar att hustru inte ska väljas i kyrkdörren utan i ladugårdsdörren.
I Överkalix hembygdgilles årsskrift (1957:15) beskrivs en situationell betydelse hos ordspråket: ”Faderns råd till sonen” följt av själva ordspråket.
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Ohlson skriver i sin uppteckning att ”dom menade, att man bättre kunde se
hurdan en kvinna var då hon arbetade” (ULMA 6696, s. 6). Ordet fähus betyder i dialekterna ’ladugård’ (allmänt). Ladugårdsdörren och kyrkdörren
symboliserar två olika egenskaper hos en kvinna: arbetsförmåga respektive
skönhet. I kyrkdörren torde kvinnan vara helgdagsklädd och allmänt vårdad
till sitt yttre medan hon, stående i fähusdörren, inte längre döljs av förskönande attiraljer. Där är det i stället kvinnan i arbete som syns. En tänkbar
basbetydelse utifrån detta är att en man bör välja en hustru som har god
arbetsförmåga.
Återigen är det underförstått i ordspråket att det är mannen som väljer
hustru och som värderar hennes egenskaper innan detta val görs. Arbetsförmågan blir på äktenskapsmarknaden en egenskap som stärker kvinnans
värde. Implicit framförs även att skönhet för kvinnor också värderas högt.
Motsättningen i ordspråket mellan att värdera kvinnan efter utseende och
att värdera henne efter arbetsförmågan antyder dessutom att män riskerar
att göra sitt val baserat på ”fel” egenskap, dvs. i det här fallet utseende.
I belägg 4:26 nedan är det återigen hustruns arbetsförmåga som står i fokus.
4:26

Att hå i atsöijarsäm kuno häijmadill, jer mäijr värt än hundra
toonn a sill

’att ha en arbetsam och sparsam hustru hemmavid är mer värt än hundra tunnor sill’
Överluleå (Nb)

Ordspråket är upptecknat av Svartlå Dialektgrupp i Överluleå (Verla
däänsch upa i kålvråmp 2000:182) och består av en jämförelse där den
inledande infinitivfrasens mångsysslande kvinna sägs vara mer värd än
hundra tunnor sill, ett uttryck som är hyperboliskt. Adjektivet åtseende, som
ligger till grund för atsöijarsäm, betyder enligt August Nordström i
Nederluleå ’mån om sin egen fördel, snål’ (ULMA 220 = DAUM 3945) och A.
Lundberg förklarar ordet: ”han är rädd (=sparsam) om det han har” (ULMA
8026 = DAUM 2879).104 Svartlå Dialektgrupp förklarar ordspråket på följande vis: ”en arbetsam och ekonomisk hustru är viktigast” (Verla däänsch
upa i kålvråmp 2000:182), en förklaring som ger stöd till betydelsen ’snål
eller sparsam’ hos ordet åtseende (i sin direktöversättning av ordspråket

104

I Västerbotten tycks ordet i stället betyda ungefär ’ha god iakttagelseförmåga’ (t.ex. Sävar,
DAUM 2472; Jörn, DAUM 2510).
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använder Svartlå Dialektgrupp dock ordet mångsysslande).105 En tänkbar
basbetydelse blir att en arbetsam och ekonomisk hustru betyder mycket för
ett hushåll.
Tolkat utifrån perspektivet äktenskapsmarknaden förmedlas dessutom
föreställningen att just förmågan att vara arbetsam och sparsam höjer kvinnans värde på densamma.
Ordspråk 4:27 nedan är upptecknat i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr
177) och består av en ska-sats i vilken olika färdigheter relaterade till textilarbete återfinns rytmiskt uppräknade.
4:27

Brua hon skä könna spinn å stick å väva, chvätt, å lapp å läga kläa

’bruden hon ska kunna spinna och sticka och väva, tvätta och lappa och laga kläderna’
Åsele (Lpl)

En mängd sysslor som bruden förväntas kunna räknas här upp. Att just
bruden och inte t.ex. kärringen eller kvinnfolket är aktören i ordspråket,
antyder att det är till ett äktenskap hon förväntas ta med sig dessa kunskaper, och att det främst är mannen som står för förväntningarna. Utifrån den
tolkning av ordspråket som jag gör här blir en basbetydelse att kvinnan som
inträder i ett äktenskap förväntas kunna ta hand om hemmets textilvård och
textilproduktion. Dessutom förmedlas implicit föreställningen att en kvinna i
ett hushåll har ansvar för ovan uppräknade sysslor.
Belägg 4:28 nedan är upptecknat av Frans Bergvall från Edsele (DAUM
3864, nr 395).
4:28

Jänta söm ha kaffepanna sote fo snueset n göbbe
’en flicka som har sotig kaffepanna får en snusig make’
Edsele (Ång)

Uttrycket att ha en sotig kaffepanna tolkar jag som ett uttryck för att inte
hålla det rent och snyggt runt omkring sig. Ordspråket är varnande och påbjuder renlighet och noggrannhet från flickans sida, där den negativa följden
av motsatt beteende är att få en snusig man. Ordet snusig syftar troligen på

105

I inledningen till den till Dan Brändström ägnade festskriften Gränslöst skriver Tore
Frängsmyr: ”Att vara atseijen betyder att man lägger märke till vad som händer omkring en,
inte bara de stora sakerna utan även de små; man ser vad som utspelas vid sidan om”
(Frängsmyr 2006).
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en allmän orenlighet som tar sig uttryck i t.ex. snus i och kring munnen.
Detta stöds av dialektuppteckningar från ett flertal norrländska dialekter där
ordet beskrivs på följande sätt: ’nedsölad med snus’ (Sorsele, ULMA 3450 =
DAUM 3256), ’med snus på kläderna’ (Dorotea, DAUM 3257) och ’snusig,
smutsig’ (Norsjö, DAUM 3115).
En tänkbar basbetydelse är att den flicka som inte håller rent och snyggt
omkring sig får nöja sig med en make som också han är mindre noga med
renlighet o.d. I och med detta framställs renlighet eller ordentlighet, för både
mannen och kvinnan, som egenskaper som höjer värdet på äktenskapsmarknaden. Observera att den renlighet som kvinnan avkrävs är av hushålleligt slag, dvs. hon ska uppvisa egenskaper som krävs för att kunna sköta ett
hem, medan mannens renlighet mer har karaktären av personlig hygien.
4.2.2 Skönhet
I detta avsnitt analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om skönhet som värdeökande på äktenskapsmarknaden. Sådana föreställningar förekommer implicit i vissa ordspråk som behandlas i andra avsnitt i avhandlingen. Inledningsvis presenteras här dessa mycket kortfattat.
I ordspråk 4:9, Om et du fo fäkste jänta, sæ fo du föll halle ti goe væ hon
söm komma nämmest ätte, dvs. ’om du inte får den vackraste flickan, så får
du väl hålla till godo med henne som kommer närmast efter’, förmedlas en
implicit föreställning om att skönhet höjer värdet för kvinnor på äktenskapsmarknaden. En liknande implicit föreställning förmedlas i 4:25a–b,
t.ex. 4:25a He jer better at do lait di kuno uti fäosdöro en uti körkdöro, dvs.
’det är bättre att du letar din hustru i ladugårdsdörren än i kyrkdörren’. I
4:36a–c, t.ex. 4:36a, Jordtuva äktä skorvluva, dvs. ’jordtuva gifter bort
skorvluva’, förmedlas en föreställning om att skönhet värderas högt för kvinnor på äktenskapsmarknaden. På liknande sätt förhåller det sig med ordspråk 4:38, Fega pojkar pusse aldrig snygga jänter.
Utöver dessa ordspråk som alltså analyseras i andra avsnitt, återfinns här
följande ordspråk där utseendet står i fokus.
Ordspråk

Ort

4:29 Tjäringa skö ha sæ pass hull, att jæ inte behöve lete fram a däri
sänghålm’n (eller: sæ int a föschvinn däri sänghålm’n)

Ytterlännäs, Ång

4:30 Ållt kled i vakker-kuno eotom galoschen uppät öga

Överluleå, Nb

4:31 Jänta, söm vell væra fin, jett töla lite pin

Ytterlännäs, Ång

4:32 Han söm sjong då han ät fo skabben käring

Edsele, Ång
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Ordspråk 4:29 är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors
1981:28).
4:29

Tjäringa skö ha sæ pass hull, att jæ inte behöve lete fram a däri
sänghålm’n (eller: sæ int a föschvinn däri sänghålm’n)
’hustrun ska ha så mycket hull att jag inte behöver leta fram henne i sänghalmen
(eller: så hon inte försvinner i sänghalmen)’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet hull avser kroppsfett och avvänds i uttryck som att ha för lite hull, dvs.
att vara för smal, eller att ha lagt på hullet, dvs. ha blivit fet (se t.ex.
Söderström 1994:147a).106 Hustrun ska enligt ordspråket ha just hull och
detta illustreras med de båda hyperboliska uttrycken att jag inte behöver
leta fram henne i sänghalmen och så hon inte försvinner i sänghalmen. I
ordspråket är det alltså med avseende på den äktenskapliga bädden som
hustrun inte bör ha för lite hull. Ordspråket tolkas här utifrån kategorin Äktenskapsmarknaden och en attraktiv fysionomi framställs som värdeökande
för kvinnor. Till skillnad från övriga ordspråk i detta avsnitt specificeras dock
här något om vad som betraktas som attraktivt utseende. En tänkbar basbetydelse är att en hustru bör ha ett visst mått av hull, dvs. vara ”rund”.
Nästa ordspråk, 4:30, är upptecknat i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp,
som också ger följande förklaring: ”om den dyrkade skönheten” (Verla
däänsch upa i kålvråmp 2000:122).
4:30

Ållt kled i vakker-kuno eotom galoschen uppät öga
’allt klär en vacker kvinna utom galoscher i ansiktet’
Överluleå (Nb)

I ordspråket konstateras att en vakker-kuno, dvs. ’en vacker kvinna’, också
är vacker oavsett vad hon har på sig. Det enda undantaget till denna regel är
om hon har galoscher uppe i ansiktet. Jag tolkar denna beskrivning så att
den är avsedd att vara humoristisk. Att en kvinna skulle ha galoscher uppe i
ansiktet är givetvis högst osannolikt och eftersom en sådan utstyrsel enligt
ordspråket är det enda som inte klär en vacker kvinna blir budskapet att allt,

106

Vad gäller ordet hull sägs det på flera ställen i dialektuppteckningarna syfta på just
kroppsfett: ”om att vara fet eller mager” (Nederkalix, DAUM 2886), ”hon ha lagt på hulle i
vinter” (Sävar, DAUM 2472) eller ’fetma’ (Sorsele, ULMA 2967 = DAUM 3256).
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åtminstone som är någorlunda sannolikt, klär en vacker kvinna. Detta blir
också en tänkbar basbetydelse.
Ordspråk 4:31 nedan, är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors
(1981:30).
4:31

Jänta, söm vell væra fin, jett töla lite pin
’flickan, som vill vara fin, måste tåla lite pina’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet gitta (jett i ordspråket ovan) betyder i de ångermanländska dialekterna ’vara tvungen’ (Söderström 1994:114a; Nordlander 1933:35b; Bucht
1962:84). Att vara fin torde syfta på utseendet och den pina som omtalas kan
möjligen avse någon form av skönhetsvård, t.ex. borstning av tovigt hår o.d.
Det är troligt att ordspråket använts generellt med den tänkbara basbetydelsen att en person måste uthärda något icke önskvärt för att uppnå något
önskvärt. Implicit i ordspråket förekommer dock föreställningen att just
skönhet är något eftersträvansvärt för flickan.
Slutligen i detta avsnitt analyseras ett ordspråk som implicit förmedlar en
föreställning om att utseendet är betydelsefullt på äktenskapsmarknaden.
Det är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 189).
4:32

Han söm sjong då han ät fo skabben käring
’han som sjunger då han äter får en skabbig hustru’
Edsele (Ång)

Adjektivet skabbig syftar troligen i detta ordspråk på ett ofördelaktigt utseende. I ett brev till Magdalena Hellquist gällande detta ordspråk skriver
Frans Bergvall: ”När barnen började sjunga vid bordet, vilket ansågs vara
mycket opassande, kom man med skrämskott som: de kommer att få en
skabbig käring – gubbe, eller att den som sjöng vid bordet aldrig skulle bli
mätt eller liknande” (DAUM 3864, brev daterat 1983–12–04). Här beskriver
Bergvall en situationell betydelse, där ordspråkets funktion, dvs. att avskräcka barn från att sjunga vid matbordet, görs explicit. En tänkbar basbetydelse är att den som sjunger vid matbordet kommer att få en oattraktiv
hustru. Som Bergvall beskriver i sitt brev kan ordspråket även användas,
antagligen med ordet gubbe istället för käring, riktat till flickor.
I och med att en framtida make eller maka med ett ofördelaktigt utseende
kan användas som ”skrämskott” torde det förekomma en implicit föreställning om att utseendet har betydelse för både kvinnor och män på äktenskapsmarknaden.
129

FEGA POJKAR PUSSAR ALDRIG VACKRA FLICKOR

4.2.3 Ålder
Föreställningar om kategorin ålder återfinns i ett flertal ordspråk som analyseras i andra avsnitt i avhandlingen. Här presenteras dessa kortfattat, varpå
ett ordspråk analyseras där den unga kvinnans ålder på äktenskapsmarknaden är central.
I två ordspråk i som analyserats tidigare står den äldre ogifta kvinnan i fokus: 4:21 Gammsteinta lev oppa hoppe som skorvtåska, dvs. ’den äldre
ogifta kvinnan lever på hoppet som paddan’ och i ordspråk 4:22 Gammsteinta såm årmskröla, dvs. ’den äldre ogifta kvinnan [är] som ödlan’. I
dessa båda ordspråk liknas den äldre ogifta kvinnan vid en padda respektive
en ödla, vilket troligen skapar en förståelse av henne som kroppsligt åldrad
och oattraktiv, med exempelvis fjällig hud. Att den äldre kvinnan karakteriseras som oattraktiv medför att ungdom implicit framställs som värdeökande.
I kapitel 6 aktualiseras också hög ålder, också där med fokus på kroppsligt
åldrande, men med det budskapet att en sexuell duglighet eller funktion
fortfarande är bibehållen. Både för kvinnor och män beskrivs där den åldrade kroppen som ”rutten”. Detta gäller t.ex. 6:7a Om tre jer allerse murtne
no allten jer kvistn frisk, dvs. ’om trädet är aldrig så murknat, så nog alltid är
kvisten frisk’ och 6:18 Kweinnern å batarn vara liik, å dem kånna rutt'n
opp, men nedrehåle jer som he ha vöre, dvs. ’kvinnor och båtar är lika, de
kan ruttna upp, men nedre hålet är som det har varit’. Dessa föreställningar
om en åldrad kropp som oskön, är relevanta i en diskussion av äktenskapsmarknaden, då utseendet i föregående avsnitt visat sig vara en faktor som är
viktig för värdet på marknaden. Om ålderdom innebär att utseendet försämras, gör detta att ålderdom sänker värdet på äktenskapsmarknaden och att
låg ålder höjer detta värde.
Ordet jänta med betydelsen ’ung kvinna’ (se avsnitt 1.7.3) används i
många ordspråk i detta kapitel. Detta i sig innebär inte att ungdom värderas
högt på äktenskapsmarknaden, men möjligen antyder det att den prototypiska kvinnan på äktenskapsmarknaden är just ung.
Nedan diskuteras ytterligare ett ordspråk, där föreställningar om kvinnans ålder på äktenskapsmarknaden förmedlas.
Ordspråket är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (1981:30) och
innehåller en jämförelse mellan jänten, dvs. ’flickorna’ å ena sidan och ägga,
dvs. ’äggen’ å andra sidan, där de sägs dela egenskapen att man inte ska
spara på dem länge.
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4:33

Jänten å ägga skö ’n et spæra på na lännje
’flickorna och äggen ska man inte spara på länge’
Ytterlännäs (Ång)

Inledningsvis är det viktigt att utreda vem som enligt ordspråket inte ska
spara på flickorna. Ett alternativ är att flickans föräldrar avses. Detta förefaller dock mindre troligt, särskilt då just frihet för ungdomarna att själva
ordna parbildningen framhållits för Norrlands del. Ett troligare tolkningsalternativ är att ordspråket utgör ett råd till mannen på äktenskapsmarknaden, med innebörden att han ska eftersöka yngre kvinnor. För att nå ytterligare kunskap om vad ordspråket kan tänkas förmedla krävs en analys av den
analogi som skapas mellan flickorna och ägg. Den blend som uppstår bygger
på följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Ägg
Konsument (den som inte ska spara)

Måldomän
Flickor
Friare

Ägg har två egenskaper som kan användas i blenden: de utgör livsmedel som
kan ruttna och bli otjänliga som just livsmedel. I blenden kan denna kunskap
användas på följande sätt: såväl flickornas som äggens positiva egenskaper
försvinner snabbt. För äggen deras användbarhet och för flickorna deras
värde på äktenskapsmarknaden. Det är även möjligt att egenskapen ätbar
används i blenden och skapar en förståelse av flickorna på äktenskapsmarknaden som något som kan (och bör) just konsumeras. Den uppvaktande
mannen blir i sin tur enligt detta resonemang den konsument som bör eftersöka tjänliga livsmedel och inte de som redan ruttnat. Äggens domän innehåller en mängd olika egenskaper som kan fungera kompletterande i blenden där särskilt den mycket negativa upplevelse det torde inneburit att äta
ett ruttet ägg bör framhållas. Om detta används i blenden skapas en stark
värdering där just den flicka som ”sparats” för länge, utgör något oönskat för
den uppvaktande mannen. Ett resultat av detta är en föreställning om att
den kvinna som inte är ung har lågt värde på äktenskapsmarknaden.
4.2.4 Materiella tillgångar
I detta avsnitt kommer ordspråk som innehåller föreställningar om materiella tillgångars betydelse på äktenskapsmarknaden att analyseras. I ett av
ordspråken som tidigare analyserats återfinns en föreställning om att materiella tillgångar ökar möjligheterna för en man på äktenskapsmarknaden:
4:10 Bära han ha bure no köm fögern, dvs. ’bara han har buren nog kommer
fågeln’. Buren i det här fallet står för någon form av boningshus.
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Ordspråk

Ort

4:34 N rik änkes sorg är e mang söm vel tröste

Edsele, Ång

4:35 Daen, söm jift sä vä änka, han fo bå bol å bänka

Vilhelmina, Lpl

4:36a Jordtuva äktä skorvluva

Skellefteå, Vb

4:36b Penningluva gift bort skorvhuva

Degerfors, Vb

4:36c Jordtuva djift skårvluva

Norsjö, Vb

Ordspråk 4:34 är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr
403).
4:34

N rik änkes sorg är e mang söm vel tröste
’en rik änkas sorg är det många som vill trösta’
Edsele (Ång)

Ordet änka används i norrländska dialekter i standardsvensk betydelse och
uttrycket att trösta tolkas här som ett uttryck för att uppvakta och visa intresse för. En tänkbar basbetydelse blir enligt detta att en änka med tillgångar får många friare. Detta skapar föreställningen att materiella tillgångar höjer en änkas värde på äktenskapsmarknaden.
Ett liknande budskap återfinns i ordspråk 4:35 nedan, upptecknat i
Vilhelmina av O. P. Pettersson (ULMA 884, s. 77).
4:35

Daen, söm jift sä vä änka, han fo bå bol å bänka
’den som gifter sig med en änka han får både bord och bänkar’
Vilhelmina (Lpl)

Uttrycket bord och bänkar tolkas här som ett metonymiskt uttryck som avser materiella ting som hör till ett hushåll. En tänkbar basbetydelse är att
den man som gifter sig med en änka får tillgång till ett helt hushåll eller delar
av ett. En konsekvens av detta blir en implicit föreställning om att materiella
tillgångar höjer en kvinnas värde på äktenskapsmarknaden.
Nästa ordspråksgrupp innehåller tre belägg, där 4:36a är upptecknat i
Ånäset av A. Henriksson (Västerbotten 1921, s. 36), 4:36b i Degerfors av
Holger Sjöstedt (DAUM 3859, nr 2) och 4:36c i Norsjö av E. Hedström
(ULMA 3115:1).
4:36a

Jordtuva äktä skorvluva
’jordtuva gifter bort skorvluva’
Ånäset (Vb)
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4:36b

Penningluva gift bort skorvhuva
Degerfors (Vb)

4:36c

Jordtuva djift skårvluva
’jordtuvan gifter skorvluvan’
Norsjö (Vb)

Holger Sjöstedt anger följande förklaring till sitt belägg: ”Har bruden bara
pengar kan hon se ut hur som helst” (DAUM 3859, nr 2).107 A. Henriksson
anger följande förklaring till sitt belägg: ”om när det ekonomiska fått spela
för stor roll vid giftermålet” (Västerbottens 1921:36). Denna kommentar
beskriver en något mer situationell betydelse, där en specifik situation avses,
men visar att ordspråket kan användas med negativ värdering av det som
beskrivs.108
Ordet äkta anger Henriksson i uppteckningen ska översättas med ’gifter
bort’ (ibid.:36), och jordtuvan och penningluvan tolkas här som metonymiska uttryck vilka avser materiella och/eller ekonomiska tillgångar i stort.
Tidigare har visats att ordet skorv bl.a. syftar på sår med skorpa på huvudet.
Ordet skorvluva avser i umemålet enligt Pehr Stenberg en beckhuva eller
mössa som placeras på huvudet och som fastnar vid såren som sedan rycks
upp med rötterna (1966-1973:112a). Jag tolkar här orden skorvluva/-huva
som att de metonymiskt syftar på en kvinna med ofördelaktigt utseende.109
En tänkbar basbetydelse är att materiella tillgångar leder till att oattraktiva kvinnor blir gifta, något som får konsekvensen att återigen ekonomiska
tillgångar implicit framställs som värdeökande för kvinnor på äktenskapsmarknaden. Implicit kommer också till uttryck en föreställning om att skönhet värderas högt.

107

Han anger även i samband med detta att ordspråket ursprungligen härrör från en svägerska
som härstammar från Tvärålund (ibid).
108
Ett talesätt från Överluleå upptecknat av Svartlå Dialektgrupp (2000:175) visar på en
liknande värdering: Hån sag maijr uti gods och gull, än uti henarsch hull, dvs. ’han såg mer
till gods och guld, än till hennes hull’. Svartlå Dialektgrupp kommenterar uttrycket på
följande sätt: ”han tog henne för pengarna” (ibid.).
109
Jfr Gånge hatt till och huva ifrån som finns belagt i den medeltida Östgötalagen och avser
att mannens arvsrätt skulle gå före kvinnans (se Holmbäck & Wessén 1933:124, och för
kommentar ibid.:136).
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4.2.5 Försörjningsförmåga och mod
I detta avsnitt kommer två ordspråk att analyseras, vilka uttrycker föreställningar om två manliga egenskaper som ökar möjligheterna på äktenskapsmarknaden: försörjningsförmåga och mod.
Ordspråk

Ort

4:37 Den som inte kunde fö en kapp lysser han kunne inte fö kärringen
heller

Vilhelmina, Lpl

4:38 Fega pojkar pusse aldrig snygga jänter

Grundsunda, Ång

Ordspråk 4:37 nedan förekommer i en inspelning av Per-Anton Svensson,
gjord av Axel Ivarsson och Erland Bergfors (DAUM band 101).110
4:37

Den som inte kunde fö en kapp lysser han kunne inte fö kärringen
heller
’den som inte kunde försörja en kappe löss, han kunde inte försörja en hustru heller’
Vilhelmina (Lpl)

Här lyfts mannens eventuella förmåga att försörja en hustru fram och det
konstateras humoristiskt att om han inte ens kan försörja en kappe löss,
klarar han inte att försörja en hustru heller. Ordet kappe avser en måttsort
och från Lövånger uppges att ”det går fyra kappor på ett skål och 2 kannor på
en kappe” (ULMA 14273 = DAUM 3063). I fokus i ordspråket står mannens
försörjningsförmåga och enligt ordspråkets logik är en mans misslyckande
med att försörja en kappe löss ett tecken på att han inte heller kan försörja
en hustru. Men vad betyder det att inte kunna försörja en kappe löss? Ett
alternativ är att detta uttryck är humoristiskt och avser en mycket ringa försörjningsförmåga. En tänkbar basbetydelse blir då att den som inte ens kan
uppvisa en liten försörjningsförmåga kommer inte att kunna försörja en
hustru.
Utöver detta återfinns implicit en föreställning om att mannen försörjer
sin hustru.
Det har visats i detta kapitel att äktenskapsmarknaden enligt ordspråken
karakteriseras av att mannen är den som i stor utsträckning väljer hustru
och i denna process granskar henne. En förutsättning för detta är att man-

110

Inspelningen handlar om bl.a. vägglöss.
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nen är aktiv och agerar och i ordspråk 4:37 nedan fokuseras en egenskap
som kan sägas vara en förutsättning för ett sådant agerande, nämligen mod.
4:38

Fega pojkar pusse aldrig snygga jänter
’fega pojkar får aldrig pussa snygga flickor’
Grundsunda (Ång)

Uppteckningen är gjord i Grundsunda av Elsa Larsson (DAUM 4064, s. 1)
och pojkarna respektive flickorna beskrivs med var sitt adjektiv, något som i
ordspråket sätter fokus på att det just mellan dessa företeelser råder en sorts
kausal relation: fega pojkar pussar inte snygga flickor. Den betydelse hos
ordet feg som är aktuell i detta ordspråk är ’rädd’ (för multråmålet se
Nordlander 1933:24b),111 troligen använt metonymiskt syftande även på brist
på initiativförmåga eller handlingskraft på äktenskapsmarknaden. Sven
Söderström (1994:319b) anger om ordet snygg i arnäsmålet att det används
om t.ex. om uppförande medan Nordlander (1933:114b) anger följande exemplifiering av ordet i multråmålet: ”snyggt klädd”. Här tolkas ordspråkets
snygga jäntor som att det syftar på utseendemässigt attraktiva flickor. En
tänkbar basbetydelse utifrån detta blir att den pojke som saknar mod, här
förstått som handlingskraft och initiativförmåga på äktenskapsmarknaden,
inte når framgång hos de attraktiva flickorna.
Implicit i ordspråket uttrycks att skönhet för flickor är högt värderat på
äktenskapsmarknaden.

4.3 ”En bra karl”
I de föregående avsnitten har mannen i ordspråken beskrivits som den som
väljer och granskar på äktenskapsmarknaden. I materialet förmedlas föreställningar om egenskaper hos kvinnor som mannen granskar och väljer utifrån, medan föreställningar om motsvarande egenskaper hos mannen i stort
sett saknas i materialet. Detta kan ses som en konsekvens av att mannen
framställs som den som väljer och granskar: det är den som väljs som behöver karakteriseras på detta sätt. Det finns dock några ordspråk i materialet
som uttrycker föreställningar om egenskaper hos män som påminner om
dem om kvinnor och som diskuterats ovan. Dessa kan beskrivas som egenskaper som karakteriserar en ”bra” karl. Dessa ordspråk är inte på samma
sätt som de övriga i avsnitt 4.1 och 4.2 knutna till kategorin äktenskaps-

111

En annan mycket vanlig betydelse i dialekterna av ordet feg är ’bestämd att dö’.
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marknaden, men jag har likväl valt att diskutera dem här. Det är särskilt i
relation till ordspråken i detta kapitel som de illustrerar en skillnad mellan
föreställningarna om kvinnor och de om män: de kvinnliga egenskaperna är
viktiga eftersom mannen väljer hustru baserat på dem, medan de egenskaper
som karakteriserar en ”bra karl” framställs som viktiga på egen hand.
Ordspråk

Ort

4:39 N häst i sjuen å en karl i tjuen vara bäst

Skellefteå, Vb

4:40a En bra kär klara sä sjalv, å n stackar äntä lörnt hjalpä

Anundsjö, Vb

4:40b Gåod kar/kwinn klaar sä schölv

Piteå, Nb

4:40c ’N bra ’n kær re sä sjålv

Ytterlännäs, Ång

4:41 En försummelig man är ingen man

Överluleå, Nb

4:42a In kar sko stä ve sett åorl o in tiggar ve sen stäv

Överluleå, Nb

4:42b Kär vä sitt ol – å teggar vä sin pasa

Åsele, Lpl

4:42c ’N kær för hatt’n sænn å ’n teggar för pösan sænn

Ytterlännäs, Ång

Belägg 4:39 nedan är upptecknat i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet
Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:23) och består av en jämförelse mellan
en sjuårig häst och en tjugoårig karl, där de sägs dela egenskapen att vara
bäst.
4:39

N häst i sjuen å en karl i tjuen vara bäst
’en sjuårig häst och en tjugoårig karl är bäst’
Skellefteå (Vb)

Ordet karl har tidigare visats (se 1.7.2) kunna betyda både ’karl; man’, men
också ’make’ eller t.o.m. syfta på gårdens samtliga män. Vad innebär det då
för en karl att vara bäst? För att kunna diskutera detta krävs en analys av
analogin mellan hästen och karlen som ger upphov till en blend.
Källdomän
Häst

Måldomän
Karl

Att en häst är bäst i sjuårsåldern torde med stor sannolikhet avse dess förmåga att arbeta, t.ex. som dragdjur i skogsarbetet eller vad gäller persontransporter.112 Det ligger därmed nära till hands att den förståelsen av man-

112

Att en häst arbetar som allra bäst i sjuårsåldern bekräftar min kollega Rolf Hedquist som
besitter stort kunnande om hästar. Han skriver i ett e-brev till mig den 3 augusti 2009 så
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nen som uppstår i blenden innebär att han är som bäst på att arbeta i tjugoårsåldern. Detta blir också en tänkbar basbetydelse.
Ordspråket i sig ger ingen ledtråd till vilken kontext denna kunskap ska
relateras. Ett alternativ är att tolka ordspråket utifrån en kontext där arbetskraft ska införskaffas till gården. Ordspråket refererar till hästhandel, och en
annan möjlighet hade varit att tolka det utifrån kategorin äktenskapsmarknaden, såsom ordspråk 4:4 Frie ä söm tell å byte hästa, man fo ha yga vä
sä, dvs. ’att fria är som att byta hästar, man får ha ögonen med sig’ och beläggen i 4:24, t.ex. 4:24a Storhovete hästa å smälbente kvinnfålka skö man
akte sä för, dvs. ’storhovade hästar och smalbenta kvinnor ska man akta sig
för’. Eftersom hästen och allt som hörde därtill, alltså även den värdering
och granskning av hästar som skedde vid hästhandeln, tydligt var en manligt
kodad praktik, blir den första tolkningen mest trolig.113 Genom kopplingen
till hästhandel knyts värderingen av mannen i tjugoårsåldern till en värdering också utförd av en man.
Beläggen i 4:40 nedan är upptecknade i Anundsjö av Maria Nilsson (DAUM
3854, nr 12), i Piteå av Gun Lidström (DAUM 4004, nr 21) och i Ytterlännäs
av Georg Bergfors (Bergfors 1981:64).
4:40a

En bra kär klara sä sjalv, å n stackar äntä lörnt hjalpä
’en bra karl klarar sig själv och en stackare är det inte lönt att hjälpa’
Anundsjö (Ång)

4:40b

Gåod kar/kwinn klaar sä schölv
’god karl/kvinna klarar sig själv’
Piteå (Nb)

4:40c

’N bra ’n kær re sä sjålv
’en bra karl reder sig själv’
Ytterlännäs (Ång)

I ordspråket förekommer två typer av män, en bra karl och en stackare, och
det som sägs definiera den förstnämnda är att han klarar sig själv. Den andra
typen, stackaren, inte bara saknar förmågan att klara sig själv utan all hjälp

här: "Hästen kan börja arbeta som treåring, men klarar då inte de allra tyngsta lassen. I
sjuårsåldern kan man kräva det bästa och några år framåt."
113
Nämnas bör att tolkningarna givetvis inte utesluter varandra och att föreställningarna som
framkommer kan ha använts på äktenskapsmarknaden i värderandet av en kvinnas framtida
partner.
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han får är bortkastad då det ändå inte lönar sig (åtminstone enligt belägg
4:40a). Den föreställning som uttrycks är att en bra man är en som klarar sig
själv. I belägget från Piteå inkluderas kvinnan, även om det endast är som
parentetiskt inskott, något som antyder en föreställning om att självständighet inte bara är positivt för mannen utan också för kvinnan.
Ordspråk 4:41 nedan är upptecknat i Överluleå av A. Ohlson (ULMA 6696, s.
7).
4:41

En försummelig man är ingen man
Överluleå (Nb)

Ordspråket har standardsvensk form och är till synes paradoxalt: en man
som är försumlig är inte ens en man. Detta antyder att just motsatsen till att
vara försumlig, dvs. t.ex. att vara plikttrogen, enligt ordspråket är en mycket
central del i vad det innebär att vara man.
Beläggen i 4:42 är upptecknade i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp (Verla
däänsch upa i kålvråmp 2000:16), i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr
620) och i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:40).
4:42a

In kar sko stä ve sett åorl o in tiggar ve sen stäv
’en karl ska stå vid sitt ord och en tiggare vid sin stav’
Överluleå (Nb)

4:42b

Kär vä sitt ol – å teggar vä sin pasa
’karl vid sitt ord – och tiggare vid sin påse’
Åsele (Lpl)

4:42c

’N kær för hatt’n sænn å ’n teggar för pösan sænn
’en karl för sin hatt och en tiggare för sin påsen’
Ytterlännäs (Ång)

Irene Nilsson anger förklaringen: ”om att vara ordhållig” (DAUM 3857, nr
620) och Svartlå Dialektgrupp anger följande: ”en skomakare skall bli vid sin
läst / man skall stå för sitt handlande” (Verla däänsch upa i kålvråmp
2000:16).
I beläggen görs en sorts jämförelse mellan mannen och hans relation till
sitt ord, alternativt till sin hatt, och tiggaren och hans relation till sin påse,
alternativt till sin stav. Om ordet tiggarpåse skrivs i en uppteckning från
Nederkalix att ”fattighjon ansågs förr gå omkring med tiggarepåse från by till
by” (DAUM 2886). Uttrycket vara karl för sin hatt bygger enligt Elof
Hellquist (1980:340a) på att hatten varit en symbol för frihet och oberoende.
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Att vara karl för sin hatt är då att uppfylla det ideal som hatten symboliserar,
dvs. att vara fri och oberoende.
Det skapas en blend där tiggaren med sin stav eller påse återfinns i källdomänen, och där mannen och hans hatt alternativt hans ord återfinns i
måldomänen:
Källdomän
Tiggare
Påse/stav

Måldomän
Karl
Hatt/ord

Tiggaren har inga ägodelar vid sidan av det som ryms i hans påse, något som
gör att den blir mycket viktig för honom. Det är möjligt att förhållandet
mellan tiggaren och påsen används i en förståelse av mannen och den trovärdighet som han bygger upp genom att stå vid sitt ord: att vara det enda
man äger och därmed utgöra något mycket viktigt. På motsvarande sätt kan
relationen mellan tiggaren och påsen användas för att karakterisera förhållandet mellan mannen och den frihet och oberoende som hatten symboliserar.

4.4 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag analyserat 61 ordspråksbelägg utifrån den analytiska
kategorin Äktenskapsmarknaden. Här kommer jag att sammanfatta och
ytterligare diskutera några framträdande mönster bland de föreställningar
om kön som ordspråken förmedlar.
4.4.1 Att fria är som att byta hästar
Ett tema som visats sig vara centralt i materialet, och som jag också valt som
underkategori i detta kapitel, är valet på äktenskapsmarknaden. Ordspråken
förmedlar föreställningar om vem det är som väljer, vem det är som väljs
samt vilka egenskaper som valet bör ske utifrån. Valet är intressant inte
minst eftersom den väljandes position kan betraktas som hierarkiskt överordnad den som väljs: den som är aktiv och väljer har kontroll över händelseutvecklingen. Det finns en diskussion i historisk forskning där mannen i
vissa sammanhang kan beskrivas som den som väljer på äktenskapsmarknaden och att kvinnan betraktats blott som utbud, medan andra sammanhang
visar på en mer jämställd äktenskapsmarknad (se Håkansson 1999:113). Ett
tydligt resultat av ordspråksanalyserna i detta kapitel är en föreställning om
att praktiken att välja på äktenskapsmarknaden är förbehållet männen.
Framgång på äktenskapsmarknaden framställs för män som att vara den
som väljer och som dessutom gör detta noggrant och baserat på rätt kriterier. Framgång för kvinnor framställs som att bli vald.
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I flera ordspråk framkommer en föreställning om att det är relativt lätt för
en man att finna en hustru. Ett möjligt exempel är ordspråk 4:7 Alle kärer bli
gift, även om dom bär ändan i ett tråg, dvs. ’alla karlar blir gifta, även om
de bär ändan i ett tråg’. Om det är lätt för män att finna en hustru skapar
detta utrymme för honom att vara kräsen, eftersom hot om att bli ensam
saknas. En föreställning av detta slag ger ytterligare vikt åt det ojämna hierarkiska förhållande som relationen väljare–vald skapar.
Föreställningen att det är mannen och inte kvinnan som friar, dvs. uppvaktar, en föreställning som också finns tydligt belagd i historisk och etnologisk litteratur, fungerar som implicit kunskap i många av ordspråken. Ett
exempel på detta återfinns i ordspråk 4:2 Alla vet, var haren har sin gång,
som upptecknaren förklarar med orden ”vem som giljar till tösen” (Åsele
3857, nr 329). Ordspråket i sig är metaforiskt och röjer inte att det är den
unga flickan som är föremål för frieriet utan detta framkommer endast i
upptecknarens förklaring. I flera ordspråk i detta kapitel visar sig denna
föreställning dock också i själva ordspråkets form, t.ex. i 4:5 Lär dä tjänne
mora, enna du frie ti dotra, dvs. ’lär dig känna modern innan du friar till
dottern.’
Att vara den som väljer innebär dock mer än att vara aktiv och uppvakta.
En föreställning som framkommer i ordspråksmaterialet är att mannen ska
välja hustru med noggrannhet och försiktighet, med andra ord granska sin
tilltänkta äktenskapspartner. Ett exempel är ordspråk 4:4 Frie ä söm tell å
byte hästa, man fo ha yga vä sä, dvs. ’att fria är som att byta hästar, man får
ha ögonen med sig’, där mannen på äktenskapsmarknaden, med hjälp av en
kunskap från domänen hästhandel, uppmanas att vara just försiktig och
noggrann när han väljer hustru.
Föreställningen om att det är en manlig praktik att granska och välja på
äktenskapsmarknaden framkommer tydligt också i avsnitt 4.2, Värderade
egenskaper. I detta avsnitt redovisas en mängd föreställningar om kvinnliga
egenskaper som en man bör basera sitt val på, föreställningar som förutsätter att mannen de facto också är den som väljer och granskar. Ett exempel ur
detta avsnitt är ordspråk 4:25a He jer better at do lait di kuno uti fäosdöro
en uti körkdöro, dvs. ’det är bättre att du letar din hustru i fähusdörren än i
kyrkdörren’, där mannen tydligt framställs som den som ska leta efter en
hustru och göra sitt val baserat på kvinnans arbetsförmåga snarare än hennes skönhet.
De kvinnliga egenskaper som framställs som värdeökande på äktenskapsmarknaden är främst arbetsförmåga, skönhet, relativ ungdom och
materiella tillgångar. Den kvinnliga arbetsförmågan relateras i ordspråksmaterialet till hushållets arbetsuppgifter och ett exempel på detta är kvinnan
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i fähusdörren ovan. Ytterligare ett exempel är bruden i ordspråk 4:27: Brua
hon skä könna spinn å stick å väva, chvätt, å lapp å läga kläa, dvs. ’bruden
hon ska kunna spinna och sticka och väva, tvätta och lappa och laga kläderna’ där en mängd arbetsuppgifter räknas upp som kvinnan förväntas ta
med sig in i äktenskapet.
I 4:25a–b kommer föreställningen fram att arbetsförmåga bör värderas
högre än skönhet, men i ett flertal ordspråk ökar också skönhet värdet för
kvinnor. Ett exempel på detta är ordspråk 4:9 Om et du fo fäkste jänta, sæ fo
du föll halle ti goe væ hon söm komma nämmest ätte, dvs. ’om du inte får
fagraste jäntan, så får du väl hålla till godo med henne som kommer närmast
efter’, där mannen på äktenskapsmarknaden får veta att han kan tvingas
sänka sina krav för att vara säker på att bli gift.
Ålder aktualiseras inte minst i de ordspråk där den äldre ogifta kvinnan
diskuteras, och i ordspråk 4:33 görs denna faktors ”värdeökande” egenskaper explicit: Jänten å ägga skö ’n et spæra på na lännje, dvs. ’flickorna och
äggen ska man inte spara på länge’ som jag tolkat som ett råd till mannen på
äktenskapsmarknaden. I ordspråken ökar materiella tillgångar värdet för
kvinnor. Ett tydligt exempel är ordspråk 4:36a Jordtuva äktä skorvluva,
dvs. ’jordtuva gifter bort skorvluva’, där jordegendom sägs göra så att den
oattraktiva kvinnan blir gift.
Mannen på äktenskapsmarkanden är inte omgärdad av föreställningar av
detta slag, dvs. av föreställningar om vilka egenskaper som höjer hans värde.
Däremot återfinns ett antal ordspråk där det karakteriseras vad som utgör en
”bra karl”. En egenskap som framhålls är arbetsförmågan, exemplifierat av
ordspråk 4:39 N häst i sjuen å en karl i tjuen vara bäst, dvs. ’en sjuårig häst
och en tjugoårig karl är bäst’. Ytterligare egenskaper som här framhålls är
självständighet, noggrannhet och ordhållighet. Exemplet i 4:39 där hästhandeln aktualiseras tydliggör att denna egenskap inte ska förstås som något
kvinnor värderar hos männen på äktenskapsmarknaden eftersom hästhandeln tydligt var en manligt kodad praktik.
4.4.2 Fega pojkar och svanslösa kor
Ordspråk beskriver inte bara hur man bör agera. De tar även upp och exemplifierar hur man inte bör agera. Den sistnämnda typen är tydligt didaktiska på så sätt att något mycket oönskat ofta beskrivs som resultatet av det
”felaktiga” agerandet.
Ett exempel på detta är ordspråk 4:3a Dan söm frie ti mörkre fo ta e söm
han fo e, dvs. ’den som friar i mörkret får ta det som han får det’. Mannen
som inte utför det granskande valet får stå sitt kast som eventuellt innebär
en hustru som visar sig inneha fel och brister. Han har misslyckats på äkten141
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skapsmarknaden genom att inte vara den som aktivt väljer och granskar på
ett noggrant sätt.
Ordspråk 4:38 innehåller ett liknande budskap: Fega pojkar pusse aldrig
snygga jänter. Här är det brist på mod, förstått som initiativförmåga på
äktenskapsmarknaden, som ger ett negativt resultat. Framgång på är enligt
detta ordspråk att få pussa den attraktiva flickan och fegheten omöjliggör
denna framgång eftersom ett aktivt och noggrant granskande beteende på
äktenskapsmarknaden kräver en hög grad av initiativförmåga och mod.
Materialet innehåller även ordspråk där kvinnors beteende på äktenskapsmarknaden får oönskade konsekvenser. Exempel på detta diskuteras i
4.1.5 Den väljande kvinnan, och ett exempel därifrån är ordspråk 4:11 Säg
jänta nej ti mange frijara, sæ for na te sist frije sjålv, dvs. ’säger flickan nej
till många friare så får hon till sist fria själv’. Budskapet i ordspråket är att
den kvinna som väljer alltför kräset bland de friare som står till buds till sist
får lov att själv uppvakta en man, alternativt bli utan make. Att välja och
granska på äktenskapsmarknaden har i många ordspråk framställts som
något män, inte kvinnor, bör ägna sig åt. Inte heller att välja bort äktenskapet är ett alternativ, eftersom en kvinna som saknar make framställs som
något onaturligt: 4:20b Än kwinn utan kär, jär som än ko utan råmp, dvs.
’en kvinna utan karl är som en ko utan svans’.
En grupp av ordspråk där ett agerande får oönskat resultat är de ordspråk
där pigan gifter sig med husbonden. Ett exempel är 4:19a Dan töngste böle
söm jola bär ä n pige söm ha jifte sa vä hösbonn, dvs. ’den tyngsta börda
som jorden bär är en piga som har gift sig med husbonden’. I detta och de
övriga exemplen i detta avsnitt kan fokus snarare sägas ligga på social hierarki än på kön, men det är anmärkningsvärt att pigan i ovanstående exempel och i 4:18 framställs som aktiv och agerande.
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KAPITEL 5

Hushållet

JORDBRUKSSAMHÄLLETS

HUSHÅLL kan beskrivas som en produktions-

och konsumtionsenhet med den gifta kvinnan och mannen i centrum, där
också barn, tjänstefolk och äldre generationer kunde ingå. Det är också en
sådan definition av hushållet som jag utgår ifrån här.
I detta kapitel analyserar jag 94 ordspråk som förmedlar föreställningar
om kön som på olika sätt är relaterade till hushållet. I kapitlets mest omfångsrika avsnitt, Arbete och ansvar, framkommer huvudsakligen föreställningar om arbetsdelningen i hushållet med särskilt fokus på hushållets resurser. I avsnittet Sämja och osämja återfinns bl.a. föreställningar om en
grälsjuk hustru och ordspråken som analyseras i avsnittet Bestämmande och
inflytande förmedlar föreställningar om makt i hushållet. Avsnittet Barnen
innehåller de ordspråk där föreställningar om hushållets barn återfinns. Det
bör redan här nämnas att endast ordspråk där barnens kön på något sätt står
i fokus ingår i avhandlingens material, varför t.ex. allmänna ordspråk om
barnuppfostran inte tas med.

5.1 Arbete och ansvar
I detta avsnitt är det just arbetet i hushållet som står i fokus och ordspråken
som här analyseras förmedlar föreställningar om hur hushållets resurser
intjänas och sköts, om barnomsorg och hushållsarbetet, samt föreställningar
om manlig kroppsstyrka och vedhuggning. Avslutningsvis analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om den situation som uppstår om hustrun avlider.
5.1.1 Hushållets resurser
Hushållets könsarbetsdelning diskuteras i kapitel 3 utifrån historisk och
etnologisk forskning. Fokus ligger där på arbetsdelningen mellan mannen
och hustrun, och vissa områden som var särskilt genuskodade lyfts fram,
t.ex. mannens vedberedning och kvinnans skötsel av elden samt mannens
arbete med hästen och kvinnans hantering av mjölken. I det följande disku-
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teras könsarbetsdelningen i ordspråksmaterialet med särskilt fokus på föreställningen om att maken drar in resurser till hushållet och hustrun har till
uppgift att hushålla med dessa resurser. Föreställningen att den hushållande
är betydelsefull för hushållet framkom redan i föregående kapitel, där i ordspråk 4:26 Att hå i atsöijarsäm kuno häijmadill, jer mäijr värt än hundra
toonn a sill, dvs. ’att ha en arbetsam och sparsam hustru hemmavid är mer
värt än hundra tunnor sill’. I detta avsnitt diskuteras följande ordspråksbelägg:
Ordspråk

Ort

5:1 Hä kjarn dra ein ve hest å slera, kjan kuno bära öut ini firikliren

Nederkalix, Nb

5:2 Den slant söm käringa spar, ä like mytje väl söm dänn mannen tjene

Edsele, Ång

5:3 Kråken å kwinnfalka rop på garne öm vorn

Umeå, Vb

5:4 Kvinna jär bra å håll huse rent från mjöl å brö

Degerfors, Vb

5:5a I snal heosmåor fa fa venner

Överluleå, Lpl

5:5b En snål husmor får få vänner

Grundsunda, Ång

5:6 Karä tjen sä sönna vä hästa – då döm ä trött chalv, så chla döm hästa
vä tömlycha å timmer-chäjjen

Åsele, Lpl

5:7 Kararn vara bra deill å laiit men dali deill å feinn – kweinnern vara
dali å lait men bra deill å feinn

Skellefteå, Vb

Det första ordspråket i detta avsnitt är upptecknat i Nederkalix av Ellen
Karlsson (DAUM 3906, nr 36) och är uppbyggt på en jämförelse mellan en
kvinnlig och en manlig praktik.
5:1

Hä kjarn dra ein ve hest å slera, kjan kuno bära öut ini firikliren
’det karln drar in med häst och släde, kan hustrun bära ut i förklädet’
Nederkalix (Nb)

En tänkbar basbetydelse föreslår Ellen Karlsson själv: ”Det som mannen
tjänar ihop kan en oförståndig kvinna förslösa i småsaker” (ibid.). Den drastiska skillnad som råder mellan makens häst och släde samt hustruns förkläde betonar att det just är ”i småsaker” som hustrun kan förslösa makens
intjänade resurser. Vidare bör nämnas den symboliska innebörden av hästen
och släden å ena sidan och förklädet å den andra, då hästen mycket tydligt
hörde till en manlig domän och förklädet här fungerar som en symbol för en
kvinnlig domän.
Implicit i ordspråket återfinns föreställningen att det är maken som har
till uppgift att införskaffa resurser till hushållet och hustrun som har som
uppgift att förvalta dem.
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Nästa ordspråk handlar också om hustruns hushållande egenskaper och är
upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 133).
5:2

Den slant söm käringa spar, ä like mytje väl söm dänn mannen
tjene
’den slant som hustrun sparar, är lika mycket värd som den mannen tjänar’
Edsele (Ång)

En jämförelse skapas i ordspråket mellan hustrun som sparar och mannen
som tjänar. Ordet slant kan här, utöver att avse pengar, tolkas som ett metonymiskt uttryck för hushållets resurser i stort. En tänkbar basbetydelse är att
hustruns hantering av hushållets resurser är så pass viktig att den ses som
lika viktig som mannens förmåga att dra in dessa resurser.
En implicit föreställning är att kvinnan och mannen utför olika uppgifter i
ett hushåll: mannen intjänar resurser medan kvinnan står för hushållandet
av dem.
Ordspråk 5:3 nedan är upptecknat i Hössjö, Umeå, av Evert Larsson och
sagesperson är P. A. Svedberg i Hössjö (f. 1854) (ULMA 3560:8). En jämförelse skapas mellan kråkor och kvinnor, där de sägs dela beteendet att ropa
på garn om våren.
5:3

Kråken å kwinnfalka rop på garne öm vorn
’kråkorna och kvinnorna ropar på garn om våren’
Umeå (Vb)

Ordet garn tolkas här som att det syftar på råmaterialet till textilier,114 som i
sammansättningarna revgarn, vävgarn, stickgarn, bårdgarn m.fl.
Analogin mellan kråkan och kvinnan skapar en blend med följande
grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Kråka
Att ropa
Mjukt material till boet

Måldomän
Kvinna
Att efterfråga
Garn

Jag gör den tolkningen att det är kråkans bobyggande om våren som avses i
ordspråket. Om kråkans bo står t.ex. i Nordisk familjebok: ”Underlaget be-

114

Ordet kan även betyda ’tråd att binda nät av’ (t.ex. Skellefteå, DAUM 3061).
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står af torra qvistar, derpå följa gräs, bastremsor, rötter m. m., så ett lerlager
och innerst ull, hår, borst och andra mjuka saker” (1885, band 9, sp. 174).
Kråkan som ropar efter garn gör detta eftersom det ligger i dess natur och
detta beteende återkommer år efter år. Detta kan användas i blenden i en
förståelse av kvinnan i hushållet där hennes beteende, dvs. att efterfråga
garn, förstås som dels naturligt, dels förutsägbart. Uttrycket att ropa förutsätter att man ropar till någon. Det är möjligt att ordspråket uttrycker föreställningen att kvinnan i hushållet efterfrågar garn och att det är maken som
förväntas införskaffa det. En sådan tolkning implicerar en arbetsdelning i
hushållet där maken intjänar resurser till hushållet och hustrun handhar
dem.
I 5:4 nedan, upptecknat i Degerfors av Ingrid Pettersson (DAUM 2969, s.
49), är kvinnan återigen positionerad i hemmet med ansvar för hushållets
resurser.
5:4

Kvinna jär bra å håll huse rent från mjöl å brö
’kvinnan är bra att på att hålla huset rent från mjöl och bröd’
Degerfors (Vb)

Första delen av ordspråket är formulerad så att kvinnan sägs vara bra på att
hålla rent, vilket så långt skulle vara en positiv beskrivning av en hustrus
skötsel av hemmet. Ordspråket avslutas däremot med det något oväntade
från mjöl och bröd vilket omvandlar ordspråket till att beskriva en hustru
som förbrukar hushållets resurser. Det är troligt att uttrycket mjöl och bröd
här är metonymiskt och att det även avser andra resurser i form av t.ex. mat,
ved eller pengar. Implicit förmedlas här en föreställning om att det är en
kvinnlig syssla att hushålla med resurserna och jag utläser den tänkbara
basbetydelsen att kvinnan hanterar dessa resurser oförsiktigt, kanske t.o.m.
slösaktigt.
Jag vill här anföra två alternativa tolkningar som jag dock håller som
mindre troliga: (1) ordspråket skulle kunna syfta att det är kvinnan som för
egen del förbrukar mjölet och brödet, dvs. att hon själv konsumerar det,
alternativt (2) att kvinnan i ordspråket är effektiv och för hushållets räkning
nyttiggör sig hushållets resurser, dvs. att ordspråket alltså snarast lyfter fram
hennes goda arbete.
Jag ser detta ordspråk snarare som att det uttrycker ett budskap likt det i
5:1 ovan: Hä kjarn dra ein ve hest å slera, kjan kuno bära öut ini firikliren,
dvs. ’det karln drar in med häst och släde, kan hustrun bära ut i förklädet’,
och att det implicit är gentemot mannens intjänande praktik som kvinnans
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handhavande av resurser ska ställas. Detta ger ordspråket karaktären av en
klagan från den intjänande mannens sida.
I ordspråk 5:5a–b nedan är fokus inte på sparsamhet gentemot slösaktighet,
utan här är det i stället egenskapen att vara snål som står i förgrunden.
5:5a

I snal heosmåor fa fa venner
’en snål husmor får få vänner’
Överluleå (Nb)

5:5b

En snål husmor får få vänner
Grundsunda (Ång)

Ordspråken är upptecknade i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp (Verla
däänsch upa i kålvråmp 2000:124) och i Grundsunda av Elsa Larsson
(DAUM 4064, s. 3). Belägget från Överluleå förklaras med orden: ”en girig
person har få vänner” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:124), och verkar
där kunna användas också om människor i allmänhet, alltså inte specifikt
om husmodern. Detta är också en tänkbar basbetydelse. Jag tolkar här uttrycket få vänner som att det avser ett begränsat socialt nätverk.
Betydelsebeskrivningen av Svartlå Dialektgrupp antyder att dessa ordspråk kanske primärt använts i generell betydelse om människor i allmänhet. Detta till trots återfinns i ordspråket husmodern och hennes handhavande med hushållets resurser, något som implicit förmedlar en föreställning om att husmodern ansvarar för att hushålla med resurserna Utöver
detta förmedlas föreställningen att snålhet för en husmoder resulterar i att
hon får ett litet socialt nätverk.
Belägg 5:6 aktualiserar timmerkörning inom ramen för en något senare tids
timmerexploatering, ett arbete som utfördes av männen på vintern. Det är
upptecknat i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 315).
5:6

Karä tjen sä sönna vä hästa – då döm ä trött chalv, så chla döm
hästa vä tömlycha å timmer-chäjjen

’Karlarna känner sig på det här viset med hästarna115 – då de är trötta själva, så slår de
hästarna med tömöglan och timmerkedjorna’
Åsele (Lpl)

115

Utifrån Irene Nilssons uppteckning är det möjligt att tolka ordet tjen som såväl verbet tjäna
som verbet känna. Till min hjälp i valet bland dessa alternativ har jag haft den
dialektkunnige författaren Bo Johansson (f. 1925) från Vilhelmina.
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Ordet tömlycka betyder i öre-långselemålet ’ögla på körtöm’ (Fors 1984:227)
eller som den beskrivs i en uppteckning från Sorsele: ”lyckan i tömmen, vilken körkarlen håller i händerna” (ULMA 3450 = DAUM 3256). Irene Nilsson
kommenterar ordspråket med orden: ”klagade ofta fruarna till timmerkörare” (DAUM 3857, nr 315). Detta är en beskrivning av en situationell art och
en tänkbar basbetydelse blir: när timmerkarlarna blir trötta slår de hästarna.
I ordspråket återfinns implicit föreställningen om att mannen arbetar utanför hemmet.
Det sista ordspråket i avsnittet, nr 5:7, är upptecknat i Skellefteå av
Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:27–28).
5:7

Kararn vara bra deill å laiit men dali deill å feinn – kweinnern vara
dali å lait men bra deill å feinn
’karlarna är bra på att leta men dåliga på att att finna – kvinnorna är dåliga på att leta
men bra på att att finna’
Skellefteå (Vb)

I ordspråket skapas en jämförelse mellan karlarna och kvinnorna där de,
med ett kiasmliknande upplägg, sägs inneha motsatta egenskaper. En tänkbar basbetydelse blir kort att män är dåliga på att finna saker, medan
kvinnor å sin sida är bra på att finna saker och jag tolkar ordspråket som att
det avser att vara humoristiskt.
Möjligen innehåller ordspråket dessutom en föreställning om att kvinnornas letande mer präglas av t.ex. känsla eller intuition än systematiskt
letande, detta eftersom kvinnornas letande beskrivs som dåligt. En sådan
tolkning innebär då att karlarna beskrivs som bra på detta systematiska
letande.
5.1.2 Barnomsorgen
I detta avsnitt kommer ordspråk att diskuteras som har det gemensamt att
de förmedlar föreställningar om en specifik arbetsuppgift i hushållet:
uppfostran och skötsel av barnen.
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Ordspråk

Ort

5:8 Flat ’n mor, lat ’n doter

Ytterlännäs, Ång

5:9 Dä ä ’nt sagt, att pappas skjorta passa att påjk’n

Edsele, Ång

5:10a Mæän båna ä smo, trampe döm mamma på knäa; då döm ha vorte
stor, trampe döm a på jærte

Ytterlännäs, Ång

5:10b Dä ä værre, då båne trampe mamma på jærte än på kngäa

Ytterlännäs, Ång

5:11a Äij mååor känn fööd tjögo ban, män tjögo ban känn åt fööd äij
mååor

Överluleå, Nb

5:11b En mor kan försörja tolv barn, men tolv barn kan inte försörja en
mor

Grundsunda, Ång

5:11c Enn far kan fö tijje bån, män tijje bån kan inte fö farn sænn

Ytterlännäs, Ång

I ordspråk 5:8, upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors
1981:32), är det modern och dottern som är i fokus och temat är uppfostran.
5:8

Flat ’n mor, lat ’n doter
’en flat mor, en lat dotter’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet flat betyder bl.a. ’överseende’ och exempel från multråmålet är ”flat vä
båna”, dvs. ’överseende med barnen’ (Nordlander 1933:26b). Att ordet använts just om uppfostran anger också L. A. Ledin (Graninge-Sollefteå,
OSDs). En tänkbar basbetydelse blir att om en mor är överseende mot sin
dotter vad gäller uppfostran, kommer dottern att bli lat. Implicit förutsätts
att modern och inte fadern har ansvar för uppfostran av dottern. Utöver
detta förmedlas implicit en föreställning om att motsatsen till att vara lat,
t.ex. att vara flitig och arbetsam, är högt värderade egenskaper hos en dotter.
I föregående ordspråk skapades en koppling mellan en moder och hennes
dotter med avseende på dotterns utveckling. I ordspråk 5:9 nedan är det i
stället en sorts koppling mellan fadern och sonen som beskrivs. Belägget är
upptecknat i Edsele och anfört av Georg Bergfors (Bergfors 1981:31), och
förklaras av honom på följande vis: ”motsats till: Äpplet faller inte långt från
trädet” (ibid.).
5:9

Dä ä ’nt sagt, att pappas skjorta passa att påjk’n
’det är inte sagt, att pappas skjorta passar pojken’
Edsele (Ång)

En tänkbar basbetydelse är att en son inte behöver ha samma egenskaper
eller intressen som sin far. Det är troligt att detta särskilt gäller yrke.
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Det är möjligt att ordspråket förmedlar en föreställning om att ansvaret
för uppfostran av pojkar åtminstone i viss utsträckning faller på mannens
lott. Det är också intressant att attityden gentemot dottern i föregående ordspråk var relativt sträng, där modern uppmanas inte vara alltför överseende,
medan budskapet i detta ordspråk snarare är att man bör acceptera att pojken inte följer i sin faders fotspår.
I ordspråk 5:10a–b nedan förutsätts modern vara den som sköter om barnen
när de är små.
5:10a

Mæän båna ä smo, trampe döm mamma på knäa; då döm ha vorte
stor, trampe döm a på jærte
’då barnen är små trampar de mor på knäna; då de blivit stora, trampar de henne på
hjärtat
Ytterlännäs (Ång)

5:10b

Dä ä værre, då båne trampe mamma på jærte än på kngäa
’det är värre då barnen trampar mamma på hjärtat än på knäna’
Ytterlännäs (Ång)

Båda beläggen är upptecknade i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors
1981:33). Belägg 5:10a består av ett påstående om barns beteende, medan
det i 5:10b görs en jämförelse mellan de små barnens trampande på moderns
knän och de större barnens trampande på moderns hjärta, där det sistnämnda sägs vara värre.
Att trampa mamma på knäna tolkas här som antingen ett uttryck för att
följa efter eller vara i vägen, alternativt att det avser barnet som i moderns
armar trampar med benen. Att trampa någon på hjärtat tolkas som ett metaforiskt uttryck för att såra eller göra någon besviken.
En tänkbar basbetydelse är för 5:10a att barn kommer att såra sin moder,
eller göra henne besviken när de växer upp. För 5:10b blir en tänkbar basbetydelse att det besvär barnen åsamkar sin moder när de är i vägen är
mindre allvarligt än när de sårar henne eller gör henne besviken.
Förutom att modern beskrivs som den som tar hand om barnen när de är
små, förmedlas föreställningen att modern också är den som blir sårad av
deras beteende när de blir större. En svårbesvarad fråga är varför det förutsätts att just modern blir sårad av de äldre barnens beteende. Återfinns här
en implicit föreställning att hon på något sätt ansvarar för deras beteende,
t.ex. genom att, som i ordspråk 5:8 ovan, ansvara för deras uppfostran?
I 5:11a–c beskrivs modern och faderns relation till sina barn i form av en
kiasm. Beläggen har upptecknats i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp (Verla
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däänsch upa i kålvråmp 2000:176), i Grundsunda av Elsa Larsson (DAUM
4064, s. 1) samt i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:32).
5:11a

Äij mååor känn fööd tjögo ban, män tjögo ban känn åt fööd äij
mååor
’en mor kan föda tjugo barn, men tjugo barn kan inte föda en mor’
Överluleå (Nb)

5:11b

En mor kan försörja tolv barn, men tolv barn kan inte försörja en
mor
Grundsunda (Ång)

5:11c

Enn far kan fö tijje bån, män tijje bån kan inte fö farn sænn
’en far kan försörja tio barn, men tio barn kan inte försörja sin far’
Ytterlännäs (Ång)

Antalet barn varierar mellan beläggen, från 20 i Överluleå till 12 i
Grundsunda och slutligen 10 i Ytterlännäs. De två första antalen motsvarar
de äldre måttenheterna tjog och dussin, och såväl dessa som antalet 10 tolkar jag här som att de används för att uttrycka ett stort antal. Ordet föda
betyder i arnäsmålet ’hålla med mat’ (Söderström 1994:102b) och enligt J.
Boija i Boteå ’underhålla med mat’ (ULMA 16954, s. 27, OSDs). Georg
Bergfors anger själv i anslutning till det anförda ordspråket att ordet föda
ska förstås i betydelsen ’underhålla’ (Bergfors 1981:32). I lulemålet betyder
ordet enligt Nyström bl.a. ’nära’ (1993:62a). Att underhålla med mat skulle
kunna avse dels intjänandet av resurser, som vi sett ovan ofta förstås som en
manlig uppgift, dels hushållandet med eller beredandet av dessa resurser,
som beskrivits som en kvinnligt kodad praktik. Det är utifrån detta möjligt
att det är just anskaffandet av maten som avses i 5:11c, medan det i 5:11a–b
är hanteringen av maten som avses. Att ta hand om de äldre kunde i det traditionella bondesamhället vara mycket betungande för den yngre generationen som inom ramen för det s.k. förgångssystemet sörjde för den äldre generationen (Johansson 1992:101, 139, jfr Tedebrand 1993:239).
En möjlig basbetydelse utifrån detta blir att modern/fadern försörjer sina
barn, dvs. ger dem mat, men att barnen i sin tur inte kan (eller vill) ta hand
om dem när de blir äldre.
5.1.3 Hushållsarbetet
Kvinnans arbetsuppgifter i det agrara hushållet var ofta många och ständigt
pågående till skillnad från mannens uppgifter som i större utsträckning hade
en tydlig början och ett tydligt slut. Till de kvinnliga arbetsuppgifterna räknas också arbetet med att ta hand om barnen, ett arbete som diskuterades i
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föregående avsnitt. I ordspråken i detta avsnitt förmedlas olika föreställningar om hustruns mångskiftande och ständigt pågående arbete i hushållet.
Ordspråk

Ort

5:12 Mammern vara som diskslarvern, suur men nödvändi

Skellefteå, Vb

5:13 Hon söm arbete ätte klocka åtte arbete åt styvbårna sine

Edsele, Ång

5:14 Då man gift sä vä n bonnä, fo man vattuokä i brugåva

Åsele, Lpl

5:15 Töick hon om karn se no töick hon om slaiva

Skellefteå, Vb

5:16 Ångan djinnes, stjiitn lååkt o tjälinga kåok paltn

Överluleå, Nb

5:17 Katta kan int stå i bann

Vilhelmina, Lpl

De första ordspråket i detta avsnitt anknyter till föregående avsnitt eftersom
det är mammorna som karakteriseras, även om fokus här ligger på hushållsarbetet. Ordspråket är upptecknat i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet
Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:13) och beskriver modern, här liknad
vid en disktrasa.
5:12

Mammern vara som diskslarvern, suur men nödvändi
’mammorna är som disktrasorna, sura men nödvändiga’
Skellefteå (Vb)

I huvudsatsen skapas en jämförelse mellan mammorna och diskslarvorna,
ett ord som t.ex. i nysätramålet betyder ’disktrasorna’ (se Lundgren
1997:48).116 Ordet sur anges från Lycksele betyda ’fuktig, våt’ men också ’på
dåligt humör’ (DAUM 3715) och från Sävar uppges betydelsen ’trumpen,
missnöjd’ (DAUM 4507). Båda dessa betydelser, ’blöt’ och ’på dåligt humör’,
aktualiseras i ordspråket och genom detta uppstår en överraskande effekt.
En tänkbar basbetydelse är att modern har dåligt humör och är nödvändig
för hemmet.
En blend skapas mellan disktrasan och mamman med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Disktrasa
Sur
Nödvändig (för hushållet)

116

Måldomän
Moder
Sur
Nödvändig (för hushållet)

Ordet slarva betyder i nysätramålet ’trasa’ och ’sönderrivet tygstycke’ (Lundgren 1997:242a).

152

5. HUSHÅLLET

Korrelationen mellan de vitt skilda företeelserna sur ’blöt’ och sur ’på dåligt
humör’ möjliggörs av deras homonyma förhållande, vilket också skapar en
överraskande och avsedd humoristisk effekt. Disktrasan är ett objekt och har
som primär uppgift i hushållet att bidra till att hålla rent. Den sägs också
vara nödvändig, och detta antyder att hemmet inte hålls rent utan den. Detta
kan användas i blenden och skapa en förståelse av modern som ett nödvändigt redskap med den primära uppgiften att hålla hushållet rent.
Nästa ordspråk är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr
185; ULMA 26632 s. 12).117
5:13

Hon söm arbete ätte klocka åtte arbete åt styvbårna sine
’hon som arbetar efter klockan åtta arbetar åt sina styvbarn’
Edsele (Ång)

Bergvall anger följande förklaring till ordspråket: ”Om hustrun arbetar sig
till döds, gifter mannen om sig, och det blir barnen i andra giftet som får dra
nytta av vad den första hustrun arbetat ihop, för han som får styvmor får
styvfar” (ULMA 26632 s. 12). Bergvall anger också att uppgiftslämnare är
modern Märta Bergvall (ibid.). Uttrycket att arbeta efter klockan åtta används här som uttryck för att lägga ner för mycket tid på att arbeta. Bergvall
använder ett annat ordspråk i ovanstående förklaring: han som får styvmor
får styvfar (detta ordspråk diskuteras som 5:21 nedan), med vilket avses att
om hustrun avlider och fadern gifter om sig, kommer mannen att lägga tid
och resurser på barnen i det nya giftet istället för på barnen han har med den
tidigare hustrun. Genom detta blir han som en styvfader till de egna barnen.
En tänkbar basbetydelse hos 5:13 är att om hustrun arbetar för mycket
kommer hon att avlida. Denna fatala utgång av att jobba för mycket gör ordspråket tydligt didaktiskt och kvinnor uppmanas att inte arbeta för hårt.
Implicit förmedlas en föreställning om att maken skaffar ny hustru och nya
barn om nuvarande hustru avlider samt att han värderar dessa barn högre
än sina tidigare barn. Utöver detta impliceras i ordspråket att ett motiv för
hustrun att lägga ner arbete i hushållet är just att barnen ska få ta del av det.
Att gifta sig innebär för kvinnan ett liv med hårt hushållsarbete, en föreställning som är central i två ordspråk i materialet, nr 5:14 och 5:15. Det första av

117

Här har jag valt att endast ge ett av Bergvalls två belägg då de är i det närmaste identiska.
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dessa är upptecknat i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 176) och består
av en kausalkedja där kvinnans giftermål med en bonde resulterar i att hon
får ett vattenok i brudgåva.
5:14

Då man gift sä vä n bonnä, fo man vattuokä i brugåva
’då man gifter sig med en bonde, får man vattenoket i brudgåva’
Åsele (Lpl)

I ordspråket får kvinnan som gifter sig med en bonde, här tolkat som en
självägande bonde, ett ok att bära vatten med i brudgåva, dvs. t.ex. ’lysningseller bröllopsgåvor’ (se t.ex. Nederkalix, ULMA 258 = DAUM 2887). Jag
tolkar uttrycket att få något i brudgåva som att det här avser vad själva äktenskapet kommer att innebära. Brudgåvan används alltså metonymiskt för
hela äktenskapet. En tänkbar basbetydelse blir utifrån detta att den kvinna
som gifter sig med en bonde får ett arbetsamt liv.
En blend skapas, där egenskaper från vattenokets domän aktualiseras.
Källdomän
Vattenok

Måldomän
Äktenskap

Att gifta sig med en bonde förstås i blenden som att placeras under ett tungt
vattenok. Livet i äktenskapet för kvinnan förstås som att hon får bära detta
ok med en vattenfylld hink i vardera änden. Äktenskapet förväntades vara
livet ut och sammantaget skapas i blenden en förståelse av bondhustruns
gifta liv som präglat av tungt arbete.
Även om vattenoket har en symbolisk betydelse i ordspråket impliceras en
föreställning om att just arbetet med att bära in vatten är en kvinnligt kodad
arbetsuppgift.
Ordspråk 5:15 nedan är upptecknat i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet
Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:36) och liknar det föregående i det att
ett ting från hushållets sfär får symbolisera kvinnans framtida liv och arbete i
hushållet.
5:15

Töick hon om karn se no töick hon om slaiva
’tycker hon om karln så nog tycker hon om sleven’
Skellefteå (Vb)

I uppteckningen anges som kommentar till belägget att ”det ena hörde ihop
med det andra” (ibid.). Ordet slev tolkas här som metonymiskt och att det
representerar kvinnans arbetsuppgifter i hemmet, kanske primärt matlagning, men också hushållsarbete i stort (jfr vattenoket i föregående ordspråk).
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I ordspråket skapas en sorts kausalitet mellan att tycka om karlen och att
tycka om matlagning och eventuellt annat hushållsarbete.
Den tolkning jag håller för mest trolig ger följande tänkbara basbetydelse:
om kvinnan tycker om sin make kommer hon också att tycka om arbetsuppgifterna hon måste utföra i hushållet. Det finns anledning att dröja något vid
detta ordspråk. Formuleringen se no töick hon om slaiva antyder föreställningen att sleven, dvs. matlagning samt eventuellt övrigt hushållsarbete,
utgör något som hustrun normalt sett inte tycker om.
Utöver detta förmedlas implicit en föreställning om att matlagning och
eventuellt hushållsarbete i allmänhet är kvinnligt kodade ansvarsområden.
Ordspråk 5:16 nedan är upptecknat i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp som
beskriver ordspråket med orden: ”Medan allt i huset är kaos, står mor lugnt
vid spisen” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:128).
5:16

Ångan djinnes, stjiitn lååkt o tjälinga kåok paltn
’ungarna gråter, skiten luktar och hustrun kokar palt’
Överluleå (Nb)

Ordet ginnas (dial. djinnes) betyder i lulemålet ’gråta’ (Nyström 1993:41b).
Kvinnan i ordspråket framställs som stresstålig och som att hon klarar av att
sköta ett hem trots stora påfrestningar. En tänkbar basbetydelse utifrån
detta blir att en mor innehar egenskapen att behålla lugnet och fortsätta
sköta husets sysslor trots stress och eventuellt stor arbetsbelastning. Utöver
detta framkommer implicit en föreställning om att hustrun i hushållet sköter
barnomsorg, rengöring och matlagning.
Nästa ordspråk, nr 5:17 är upptecknat i Vilhelmina av Nils Eriksson (ULMA
2288:2, nr 120).
5:17

Katta kan int stå i bann
’katten kan inte stå i band’
Vilhelmina (Lpl)

I uppteckningen förklaras ordspråket på följande vis: ”säges när en kvinna,
som haft det bra och fått vara fri alla plikter, plötsligt blir bunden med barn
och familj, men ändå vill vara fri” (ibid.). Uttrycket att stå i band tolkar jag
som att det avser att stå bunden i ett koppel som en hund. Analogin mellan
katten och kvinnan ger upphov till en blend med följande grundläggande
korrespondenser:
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Källdomän
Katt
Band (koppel)

Måldomän
Kvinna
Äktenskap

I källdomänen återfinns kunskap om katter, bl.a. att de är självständiga varelser, som satta i band skulle känna sig fångade samt göra allt för att
komma loss. Det band som fjättrar katten är i andra änden fästat vid någonting i anslutning till hemmet, ett förhållande som möjligen också blir aktuellt
i blenden. Kvinnan som fått vara fri från alla plikter förstås i ljuset av den
självständiga katten och på samma sätt som katten mår dåligt av att stå bunden känner sig kvinnan inte väl tillrätta i ett äktenskap. Kattens beteende
och egenskaper är en del av dess natur, ett förhållande som möjligen också
används i förståelsen av kvinnan.
Utifrån detta kan en tänkbar basbetydelse vara att en kvinna som levt fri
från plikter och som plötsligt blir ”bunden” med barn och familj, känner sig
låst.
Även mannen förekommer indirekt i ordspråket genom att vara den kvinnan gifter sig med. Möjligen kan maken i blenden förstås som den som binder hustrun på detta sätt. Ordspråket inrymmer även en föreställning om att
äktenskapet innebär plikter och arbete för en kvinna.
5.1.4 Kroppsstyrka och vedhuggning
Hittills har jag behandlat ett antal ordspråk där kvinnliga arbetsuppgifter
stått i fokus. I detta avsnitt analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om några manliga ansvarsområden och egenskaper.
Ordspråk

Ort

5:18 Surn vö - sur a tjäring

Ragunda, Jlt

5:19 Farnen ha äingerst vara då kwäinnern hagg ven

Skellefteå, Vb

5:20a Kan (må) vara gudshjälpen men karhjälpen

Nederkalix, Nb

5:20b Kjan våra gusjölpa, men kårajölpa!

Nederkalix, Nb

5:20c Eintna jär såm kåra jölpa

Nederkalix, Nb

5:20d Guds mäkt jer ståor, män karamäkta jer enda störrä

Nederluleå, Nb

5:20e Guds mäkt jer ståor, men karamäkta jer större!

Överluleå, Nb

5:20f Guds mäkt jer ståor, men karahjölpa jer större

Överluleå, Nb

5:20g Guds hjölp jer stäor men karahjölpa jer bettre

Nederluleå, Nb

De två första beläggen i detta avsnitt, 5:18 och 5:19, behandlar den för hushållet livsviktiga veden. Mannens ansvar för veden stannade möjligen i vedskjulet, men med säkerhet inne i huset. Där övergår veden till att vara ett
156

5. HUSHÅLLET

kvinnlig ansvarsområde, t.ex. vad gäller eldning för uppvärmning och matlagning. Detta är en föreställning som förmedlas i följande ordspråk, nr 5:18,
upptecknat i Ragunda av Erik Jonas Lindberg (DAUM 3856, nr 207).
5:18

Surn vö - sur a tjäring
’sur ved – sur hustru’
Ragunda (Jtl)

Belägget saknar verbskeende, men genom de juxtaposerade nominalfraserna
skapas en kausalitet dem emellan: sur ved leder till sur hustru. Belägget är
uppbyggt kring de båda betydelserna sur ’blöt’ och sur ’missnöjd/grinig’ på
liknande sätt som ordspråk 5:12 och skapar en överraskande effekt.
Om veden inte är torr är det för att maken inte skött sina arbetsuppgifter.
Detta leder till att sur ved kan betraktas som en sorts metonymi, där den
blöta veden refererar till mannens underlåtenhet att sköta sina sysslor. En
tänkbar basbetydelse utifrån detta är att hustrun blir arg om veden inte är
torr, underförstått att den fuktiga veden är mannens fel. Implicit i ordspråket förmedlas en föreställning om att ansvaret för att veden är torr är manligt kodat.
Ordspråk 5:19 är upptecknat i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet
Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:27).
5:19

Farnen ha äingerst vara då kwäinnern hagg ven
’fan har ingenstans att vara då kvinnorna hugger veden’
Skellefteå (Vb)

Ordet fan återkommer på flera ställen i materialet och åsyftar enligt dialektuppteckningarna ’den lede’ eller ’den onde’ (t.ex. Umeå, DAUM 461;
Dorotea, ULMA 2314 = DAUM 3252), dvs. djävulen.
Ordspråket är svårtolkat och det spelas här upp en scen där fan inte har
någonstans att vara när kvinnan hugger ved. Att hugga ved var en manligt
kodad arbetsuppgift i hushållet och att en kvinna hugger ved kan bero på att
maken befann sig utanför hemmet eller att han inte skött sina åtaganden.
Det var en kvinnligt kodad arbetsuppgift att elda för matlagning och uppvärmning, och i brist på huggen ved är det rimligt att föreställa sig att kvinnan i hushållet, för att kunna sköta sina arbetsuppgifter, blev tvingad att
hugga ved.
En möjlig tolkning av ordspråket är att kvinnan som hugger ved är arg och
möjligen ger uttryck för detta i form av svordomar. I föregående ordspråk
uttrycktes betydelsen att kvinnan som tvingas hantera blöt ved blir på dåligt
humör och det är möjligt att detta ordspråk har en likartad innebörd. Att fan
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inte har någonstans att vara blir då ett uttryck som används för att verkligen
betona kvinnans ilska. En möjlig basbetydelse utifrån denna tolkning är att
kvinnor som hugger ved är mycket arga.118 Implicit i ordspråket, enligt
ovanstående tolkning, förmedlas en föreställning om att ansvaret för att
hugga ved är manligt kodat.
Slutligen i detta avsnitt behandlas ett ordspråk som upptecknats i hela sju
belägg, alla från Norrbotten. Gemensamt för beläggen är en jämförelse mellan guds hjälp å ena sidan och karl-hjälpen å andra och i samtliga belägg
sägs det sistnämnda vara bättre eller större än det förstnämnda.
5:20a

Kan (må) vara gudshjälpen men karhjälpen
Nederkalix (Nb)

5:20b

Kjan våra gusjölpa, men kårajölpa!
’kan vara gudshjälpen, men karlahjälpen!’
Nederkalix (Nb)

5:20c

Eintna jär såm kåra jölpa
’ingenting är som karlhjälpen’
Nederkalix (Nb)

5:20d

Guds mäkt jer ståor, män karamäkta jer enda störrä
’Guds makt är stor, men karlmakten är ännu större’
Nederluleå (Nb)

5:20e

Guds mäkt jer ståor, men karamäkta jer större!
’guds makt är stor, men karlmakten är större’
Överluleå (Nb)

5:20f

Guds mäkt jer ståor, men karahjölpa jer större
’Guds makt är stor, men karahjälpen är större’
Överluleå (Nb)

5:20g

Guds hjölp jer stäor men karahjölpa jer bettre
’Guds hjälp är stor, men karlahjälpen är bättre’
Nederluleå (Nb)

Beläggen är upptecknade i Nederkalix (5:20a) av Ernst Lundbäck (DAUM
3881, nr 31), i Nederkalix (5:20b–c) av Föreningen Kalix bygdemål (Åolleist

118

Detta ordspråk finns illustrerat av Gunnar Enqvist i boken Stäv å talesätt ifrån Västerbotten
och öfriga Schwärje (Enqvist 2000:31), där anfört under rubriken ”…om fördomar” och på
bilden förekommer en vedhuggande kvinna som ser mycket arg ut och en hornförsedd
mansperson som gömmer sig bakom en vedhög.
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opa kölismåle 2006:155), i Nederluleå (5:20d) av August Nordström
(Nordström 1980 [1925]:55), på överlulemål (5:20e) av Gerd Enequist
(DAUM 3906), i Överluleå (5:20f) av Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch
upa i kålvråmp 2000:73) och i Nederluleå (5:20g) av Bengt Johansson
(DAUM 3898, nr 3). Bengt Johansson anger att hans belägg är härrör från
”’Stäfan-Alvina’ i Alvik, bonde och ungmö” (ibid.).
Svartlå Dialektgrupp förklarar ordspråket i generella ordalag: ”det
praktiska arbetet värderades högt” (Verla däänsch upa i kålvråmp
2000:73). Både August Nordström och Ernst Lundbäck anger situationella
betydelser som förklaringar: ”Kärringen, som länge bett Gud om ett fähus
men slutligen måste anlita ’karl-makten’” (Nordström [1980] 1925:55), och
”om en kvinna fått hjälp av en karl med något, som hon inte kunnat klara av
själv, kan hon tacka med att säga: [ordspråket]” (DAUM 3881, nr 31).
Ordet karlhjälp förekommer i en uppteckning från Nordmaling och förklaras där på följande sätt: ”hjälp av karlar, manligt tjänstefolk”
(Nordmaling, ULMA 23024 = DAUM 3716). Ordet makt anges i dialektuppteckningarna ofta betyda ’förmåga; möjlighet’ (t.ex. Nederkalix, DAUM
2886), eller ’ork; förmåga’ (Sävar, DAUM 4887).
Som beskrivningarna ovan visar kunde ordspråket troligen användas i
både generell betydelse med budskapet att det praktiska arbetet är högt värderat, men också mer specifikt för att kommentera relationen mellan kvinnlighet och manlighet, där manligheten där manlig fysisk förmåga på ett tydligt sätt intar en hierarkiskt överordnad position. En tänkbar basbetydelse är
att det praktiska arbetet, utfört av en man är mycket viktigt och värdefullt.
5.1.5 Om hustrun avlider
I detta avsnitt kommer ordspråk att diskuteras som alla förmedlar
föreställningar om den situation som uppstår om hustrun avlider. Ett av
ordspråken (5:21b) behandlar dock maken som avlider.
Ordspråk

Ort

5:21a Han söm fo styvmor, fo styvfar

Edsele, Ång

5:21b Då båne fott ’n styvfar, sæ har ne fott ’n styvmor å

Ytterlännäs, Ång

5:22a Ärmbågasmälln jer-som aintjsårja, he schwi-deill men gå snart om

Norsjö, Vb

5:22b Änklingsörja jär söm armbågastöjtn, hä gör tväront men gå fort
öm

Degerfors, Vb

5:22c Armbågsstöten och änklingssorgen

Nederkalix, Nb

5:22d Änklingsorja är häftig men kort!

Åsele, Lpl

5:22e Armbogastöt’n å änklingssårja

Nederkalix, Nb
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5:22f Ainkgläingsårja å äremboaståit’n jer bitter men gär fåort ivi

Överkalix, Nb

5:23a Då Gud ta mora, ta faan farn

Umeå, Vb

5:23b Då Gud ta mamma, sæ ta fan pappa

Edsele, Ång

Ordspråksbelägg 5:21a–b är upptecknade i Edsele av Frans Bergvall (DAUM
3864, nr 105; ULMA 26632, s. 12)119 och i Ytterlännäs av Georg Bergfors
(Bergfors 1981:32).
5:21a

Han söm fo styvmor, fo styvfar
’den som får styvmor, får styvfar’
Edsele (Ång)

5:21b

Då båne fott ’n styvfar, sæ har ne fott ’n styvmor å
’då barnet fått en styvfar, så har det fått en styvmor också’
Ytterlännäs (Ång)

Beläggen skiljer sig åt genom att de från Edsele utgår ifrån att någon får en
styvmoder och att detta resulterar i att personen också får en styvfader. I
belägget från Ytterlännäs är situationen i stället den att någon får en styvfader och att resultatet av detta är att personen också får en styvmoder. Frans
Bergvall förklarar ordspråket på följande sätt: ”Barnen i första giftet blir
åsidosatta av såväl styvmodern som fadern” (ULMA 26632, s. 12). En tänkbar basbetydelse är att när mannen i exemplet från Edsele och hustrun i
exemplet från Ytterlännäs gifter om sig blir de befintliga barnen åsidosatta
av såväl fadern som modern och att denna situation kan beskrivas som att de
i stället för en styvförälder får två.
I ordspråk 5:22a–f förmedlas föreställningen att maken som förlorar sin
hustru inte sörjer särskilt länge. Beläggen är upptecknade i Norsjö av
Magdalena Hellquist (DAUM 3722), i Degerfors av W. Palmblad (ULMA
7397, s. 57), i Nederkalix av Ernst Lundbäck (DAUM 3881, tillägg nr 2), i
Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 623), i Nederkalix av Föreningen
Kalix bygdemål (Åolleist opa kölismåle 2006:153) och i Överkalix av
Överkalix hembygdsgille (Överkalix hembygdsgilles årsskrift 1959:15).

119

Här anger jag endast Bergvalls ena belägg (ULMA 16632, s. 12). Enda skillnaden beläggen
emellan är att DAUM-belägget inleds med pronomenet dän, dsv. ’den’ i stället för han. Båda
dessa pronomen används dock generiskt.
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5:22a

Ärmbågasmälln jer-som aintjsårja, he schwi-deill men gå snart om
’armbågssmällen är som änklingssorgen, det svider till men går snart om’
Norsjö (Vb)

5:22b

Änklingsörja jär söm armbågastöjtn, hä gör tväront men gå fort
öm
’änklingssorgen är som armbågsstöten, det gör tväront men går fort om’
Degerfors (Vb)

5:22c

Armbågsstöten och änklingssorgen
Nederkalix (Nb)

5:22d

Änklingsorja är häftig men kort!
Åsele (Lpl)

5:22e

Armbogastöt’n å änklingssårja
’armbågsstöten och änklingssorgen’
Nederkalix (Nb)

5:22f

Ainkgläingsårja å äremboaståit’n jer bitter men gär fåort ivi
’änklingssorgen och armbågsstöten är bitter men går fort över’
Överkalix (Nb)

Irene Nilsson skriver om ordspråket: ”sade man om att slå i armbågen”
(DAUM 3857, nr 623) och syftar därmed på en situationell betydelse där
ordspråket används tröstande när någon slår i armbågsnerven.120 Ernst
Lundbäck kommenterar sitt belägg med orden: ”bägge går lika fort över”
(DAUM 3881, tillägg nr 2). Det är rimligt att anta att ordspråket ofta använts
på det sätt Irene Nilsson beskriver. En tänkbar basbetydelse blir i detta fall
att smärtan i armbågen snabbt går över. Denna generella betydelse till trots
innehåller ordspråken en föreställning om mannen som förlorar sin hustru.
Jag tolkar här ordspråkets beskrivning av änkemannens snabbt övergående
smärta som en föreställning om att han snabbt gifter om sig.
I nästa ordspråksgrupp råder förhållandet att barnens mor har avlidit. Ett
belägg är upptecknat i Umeå av Magdalena Hellquist (DAUM 3931)121 och ett
i Edsele, här anfört av Georg Bergfors (Bergfors 1981:32).

120

Jfr det standardsvenska uttrycket änkestöt som syftar på just att man stöter i armbågsnerven
(Nervus ulnaris) (NE, 1996, band 20, s. 413).
121
Ordspråket återfinns utan accessionnummer i DAUMs samlingar, dock med markering att
det upptecknats av Magdalena Hellquist 1984. Jag har valt att behålla accessionsnumret
DAUM 3931 som Magdalena anger i sin bok (Hellquist 1995:143).
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5:23a

Då Gud ta mora, ta faan farn
’då Gud tar modern, tar fan fadern’
Umeå (Vb)

5:23b

Då Gud ta mamma, sæ ta fan pappa
’då gud tar mamma så tar fan pappa’
Edsele (Ång)

Bergfors kommenterar belägget med att ”det gäller styvföräldrarskap”
(Bergfors 1981:32). Att modern i ordspråket blir ”tagen av Gud” tolkar jag
som att hon avlider och att fadern, sett ur barnens perspektiv, förändras till
det sämre. Magdalena Hellquist gör en annan tolkning och parafraserar ordspråket med ”då husmor dör, går det illa för husfar” (Hellquist 1995:143).
Den basbetydelse jag föreslår är: när barnens mor dör kommer fadern att
åsidosätta sina barn. Jag utgår ifrån en föreställning om att den man som
förlorar sin hustru snabbt gifter om sig (se föregående ordspråk).122

5.2 Sämja och osämja
I det föregående har fokus legat på det praktiska arbetet, otvetydigt en viktig
domän av människors liv. I det följande återfinns ordspråk där i stället hustruns och makens relation på olika sätt står i fokus.
5.2.1 Den grälsjuka hustrun
Hustrun representeras ofta i materialet som trätgirig, och i detta avsnitt behandlas hela 28 sådana belägg.
Ordspråk

Ort

5:24a Skoskave jer int heft, men tjälinggnave je värr

Umeå, Vb

5:24b Heller skoskavä än käringgnagä

Åsele, Lpl

5:24c Skoskäv jer som tjälinggnäg

Norsjö, Vb

5:24d Sko-skaf å tjäringgnag jär onnt

Resele, Ång

5:24e Skoskav och käringgnag är det värsta en människa kan råka ut för här
på jorden

Vilhelmina, Lpl

5:25a Begäs ve kvinnfolka e som å piss ti motverä, han få allt på sä

Vilhelmina, Lpl

5:25b Pissä e motvär och käringgräl går aldrig väl

Ragunda, Jtl

122

Pelle Holm skriver om ett liknande ordspråk, som han anger har finskt ursprung: När Gud
tog mor, tog fan far (Holm 1975:229). Hans förklaring till detta ordspråk är att ”när
änkemannen gifter om sig, får barnen en svår styvmor som bestämmer över fadern” (ibid.).
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5:26a Ait tre kan eint breinn, ain tjering kan eint treet

Skellefteå, Vb

5:26b Et veträ kan int brinne å en käring kan int träte

Edsele, Ång

5:26c Äijt tre kan et briinn, äijn tjälling kan et treet

Piteå, Nb

5:26d Enn brann kan inte brinne, å en tjäring kan inte trætte

Ytterlännäs, Ång

5:26e Aitt tre kan eint breinn, a ain käling kan eint treett

Skellefteå, Vb

5:26f Ern skiä kanint brennä, å ern käling kanint trättä

Anundsjö, Ång

5:26g Eitt tre kän änt briin, o ei tjäling kän änt treet

Nederluleå, Nb

5:26h Ätt tre kän åt brinn o äij käling kän åt tret

Överlulelå, Nb

5:26i Ätt tre känn åt briinn o äij tjäling känn åt treet

Överluleå, Nb

5:26j Et tre kön int brinn o ein tjeling kön int trät

Umeå, Vb

5:26k Ett tre kan int brinn, å en tjäring kan int trätt

Vilhelmina, Lpl

5:26l Aitt tre kan int brin å ain tjäling kan int tret

Norsjö, Vb

5:27 Kärringen dom klaga och gubba dom dö

Grundsunda, Ång

5:28 Vars ta all ä gosint-jäntän vägen å va kåm all ä gammetärtjäringän
ifrån?

Vilhelmina, Lpl

5:29 Klokeste frunntimre fo ahllti ’n dummeste kærn – dä säg a
atteminstene sjålv

Ytterlännäs, Ång

5:30a Åskväre å käringträta börje vä storm å sluta vä väta

Edsele, Ång

5:30b åskvär å käringträta börje vä blikst å slute vä väta

Edsele, Ång

5:30c Östanväder och käringträta börjar med storm och slutar med väta

Älvsbyn, Nb

5:30d Ostanvinn å käringträta slut alri utan väta

Själevad, Ång

5:30e Torsdön å tjäringträta slutä oftäst ma väta

Ragunda, Jtl

5:31 Att doopp å skraal he hair kweinnom deill

Skellefteå, Vb

Nedan i 5:24a–e återfinns fem ordspråksbelägg där käringgnag, dvs. ungefär ’käringgräl’ jämförs med skoskav. De är upptecknade i Umeå av Evert
Larsson (ULMA 4125), i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 41), i Norsjö
av E. Hedström (ULMA 3115:1, s. 2), i Resele av H. Flodström (ULMA 141:3,
s. 3) och i Vilhelmina av O. P. Pettersson (ULMA 884:425). Beläggen skiljer
sig åt såväl syntaktiskt som längdmässigt.
5:24a

Skoskave jer int heft, men tjälinggnave je värr
’skoskav är inte trevligt, men käringtjat är värre’
Umeå (Vb)

5:24b

Heller skoskavä än käringgnagä
’hellre skoskav än käringtjat’
Åsele (Lpl)
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5:24c

Skoskäv jer som tjälinggnäg
’skoskav är som käringtjat’
Norsjö (Vb)

5:24d

Sko-skaf å tjäringgnag jär onnt
’skoskav och käringtjat gör ont’
Resele (Ång)

5:24e

Skoskav och käringgnag är det värsta en människa kan råka ut för
här på jorden
Vilhelmina (Lpl)

Larsson anger i sin uppteckning att uttrycket int heft ska förstås som ’inte så
trevligt’ (ULMA 4125). Ordet käringgnag beskriver O. P. Pettersson som
”hustruns småträtande på gubben” (ULMA 884, s. 427). Gemensamt för de
olika beläggen är en jämförelse mellan skoskavet och den trätande hustrun. I
tre av beläggen betonas att den trätande hustrun på olika sätt är värre än
skoskav, medan de övriga två förmedlar att båda företeelserna utgör något
otrevligt. En tänkbar basbetydelse, gemensam för beläggen, är att en hustrus
grälande upplevs som mycket obehagligt av maken.
I samtliga belägg används egenskaper från två domäner i en blend, där en
förståelse skapas av hustruns grälande i ljuset av skoskavet:
Källdomän
Skoskav

Måldomän
Trätande hustru

Skoskav per definition är ett besvär av fysisk art som återkommer gång på
gång så fort den utsatte tar ett nytt steg. Smärtan behöver inte vara stor till
en början, men genom ständig nötning på det utsatta stället på foten byggs
smärtan upp och obehaget växer sig starkare. I blenden kan hustruns
grälande förstås i ljuset av detta som ständigt återkommande och ”nötande”,
allt medan obehaget för maken växer.
Beläggen 5:25a–b nedan är upptecknade i Vilhelmina av Rune Västerlund
(ULMA 29532 = DAUM 3929) och i Ragunda av Erik Jonas Lindberg
(DAUM 3856, nr 194).
5:25a

Begäs ve kvinnfolka e som å piss ti motverä, han få allt på sä
’att bråka med kvinnor är som att pissa i motvind, han får allt på sig’
Vilhelmina (Vb)

5:25b

Pissä e motvär och käringgräl går aldrig väl
’att pissa i motvind och bråka med kvinnor går aldrig väl’
Ragunda (Jtl)
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Verbet bägas i 5:25a betyder i arnäsmålet ’envisas att kivas’ eller ’retas’
(Söderström 1994:59a). Erik Jonas Lindberg översätter i sin uppteckning
ordet käringgräl med ’träta med käringar’ (DAUM 3856, nr 194). Här görs
tolkningen att det i ordspråken avser allt från smågrälande eller retande till
mer allvarligt grälande. Att gräla med sin hustru jämförs med att urinera i
motvind och resultatet blir i båda fallen detsamma. Uttrycket att få allt på
sig i belägget från Vilhelmina bygger vidare på analogin med att urinera i
motvind och kan därmed sägas vara metaforiskt, medan belägget från
Ragunda utan metaforik uttrycker ett liknande resultat. Analogin mellan
urinerandet och grälandet ger upphov till en blend med följande
grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Urinera i motvind
Kausal verkan: urin på sig

Måldomän
Gräla/retas med kvinna
Kausal verkan: anklagelser o.d.

Ovett och bannor kan i blenden förstås som fysiska objekt som man kan få
på sig likt urin. Detta ger en tänkbar basbetydelse: makens grälande med sin
hustru får alltid resultatet att han får bannor eller ovett av henne. Det bör
även betonas att det som sker i källdomänen, att urin blåser tillbaka på personen som urinerar, torde förmedla en upplevelse av obehag. Detta obehag,
som likt skoskavet i 5:24 har fysisk karaktär, kan användas i blenden och där
betona det obehag som mannen upplever när han får bannor eller ovett av
sin hustru.
I det föregående har diskuterats ett antal ordspråksbelägg där en central
föreställning varit att kvinnans grälande gett upphov till obehag hos
mannen. I det nedanstående återkommer hustruns grälsjuka som tema men
nu är det i stället fokus på henne själv: grälsjukan beskrivs här närmast som
en del av hennes natur. Ordspråksgrupp 5:26 är det med flest belägg i avhandlingens material och de är spridda över stora delar av undersökningsområdet.
5:26a

Ait tre kan eint breinn, ain tjering kan eint treet
’ett vedträ kan inte brinna, en kvinna kan inte bråka’
Skellefteå (Vb)

5:26b

Et veträ kan int brinne å en käring kan int träte
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Edsele (Ång)

5:26c

Äijt tre kan et briinn, äijn tjälling kan et treet
’ett vedträ kan inte brinna, en kvinna kan inte träta’
Piteå (Nb)
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5:26d

Enn brann kan inte brinne, å en tjäring kan inte trætte
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Ytterlännäs (Ång)

5:26e

Aitt tre kan eint breinn, a ain käling kan eint treett
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Skellefteå (Vb)

5:26f

Ern skiä kanint brennä, å ern käling kanint trättä
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Anundsjö (Ång)

5:26g

Eitt tre kän änt briin, o ei tjäling kän änt treet
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Nederluleå (Nb)

5:26h

Ätt tre kän åt brinn o äij käling kän åt tret

’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Överluleå (Nb)
5:26i

Ätt tre känn åt briinn o äij tjäling känn åt treet
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Överlulelå (Nb)

5:26j

Et tre kön int brinn o ein tjeling kön int trät
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Umeå (Vb)

5:26k

Ett tre kan int brinn, å en tjäring kan int trätt
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Vilhelmina (Lpl)

5:26l

Aitt tre kan int brin å ain tjäling kan int tret
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Norsjö (Vb)

Beläggen är upptecknade i Skellefteå (5:26a) av Sven Söderström (DAUM
3061), i Edsele (5:26b) av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 98), i Piteå
(5:26c) av Gun Lidström (DAUM 4004, nr 37), i Ytterlännäs (5:26d) av
Georg Bergfors (Bergfors 1981:52), i Skellefteå (5:26e) av Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:28), i Anundsjö (5:26f) av
Maria Nilsson (DAUM 3854, nr 49), i Nederluleå (5:26g) av August
Nordström (1980 [1925]:55), i Överluleå (5:26h) av Gerd Eneqvist (DAUM
3906) och (5:26i) Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i kålvråmp
2000:68), i Umeå (5:26j) av Evert Larsson (DAUM 372, nr 66), i Vilhelmina
(5:26k) av Rune Västerlund (ULMA 29532 = DAUM 3929) och i Norsjö
(5:26l) av Magdalena Hellquist (DAUM 3722).
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Ordet brann i 5:26d betyder enligt ett belägg upptecknat av Karl-Hampus
Dahlstedt ’brinnande trän’ (Anundsjö, ULMA 26388, s. 67, OSDs) eller
’vedträ som inte har brunnit ut riktigt’ (Anundsjö, ULMA 32683, s. 34,
OSDs). För ordet skid i 5:26f anför Karl Sidenbladh (1867:69) från norra
Ångermanland betydelsen ’allmänt något kluvet’, och sammansättningen
vea-ski uppges betyda ’vedträ’.
Gun Lindström förklarar sitt belägg med ”ett vedträ kan inte brinna för sig
självt, och en ensam kärring kan inte träta” (DAUM 4004, nr 37) medan
Svartlå Dialektgrupp anger en mer generell förklaring: ”ingen träter ensam”
(Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:68). En tänkbar basbetydelse är att
ingen träter ensam men med särskilt fokus på att ingen kvinna träter ensam.
I samtliga belägg används kunskap från en källdomän innehållande vedträn och eld för att skapa en förståelse av kvinnan. Den blend som uppstår
har följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Vedträ
Eld

Måldomän
Kvinna
Grälande

I källdomänen återfinns kunskapen att ett ensamt vedträ svårligen går att
sätta eld på. Med fler vedträn tar sig elden och kan utvecklas till en fullgod
brasa. Ytterligare en viktig kunskap från källdomänen bör lyftas fram: ett
vedträ har som sin primära uppgift att brinna. Det kan uttryckas så att vedträets själva väsen definieras av denna egenskap, och detta kan används i
blenden i förståelsen av kvinnan på så vis att grälandet blir en naturlig,
t.o.m. kanske definierande, egenskap hos henne.
Ordspråk 5:27 nedan är upptecknat i Grundsunda av Elsa Larsson (DAUM
4064, s. 6) och utgörs av två korta huvudsatser som rytmiskt beskriver hustrun och maken:
5:27

Kärringen dom klaga och gubba dom dö
’fruarna klagar och männen dör’
Grundsunda (Ång)

Ordet gubbe tolkar jag här som att det avser ’äkta man’ (se 1.7.2). En jämförelse skapas mellan hustrun och maken genom att en karakteriserande egenskap lyfts fram: den förstnämnda klagar och den sistnämnda dör. Ett flertal
tolkningar kan här bli aktuella, beroende på om ordet dö här tolkas bokstavligt eller hyperboliskt. Tolkas ordet bokstavligt blir det troligt med en tolkning där inget orsakssamband råder mellan de två huvudsatserna. Med en
sådan läsning blir det kvinnans benägenhet att klaga och makens benägen167
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het att avlida som avses. Genom att endast en egenskap tillskrivs mannen
respektive kvinnan kan denna förstås som karakteriserande för dem. En
basbetydelse utifrån detta blir att en karakteriserande egenskap hos kvinnan
är att gräla och en karakteriserande egenskap hos mannen är att avlida före
hustrun.
En alternativ tolkning är att sådant kausalsamband existerar: hustrun klagar så mycket att gubben dör. Med denna läsning blir uttrycker ”att dö” hyperboliskt och avser i stället någon form av psykiskt lidande.
Det bör framhållas att tolkningarna inte utesluter varandra och att ett
tredje alternativ är en föreställning om att maken faktiskt avlider och att
hustruns klagande ses som en bidragande orsak till detta. Föreställningen att
hustrur har en benägenhet att klaga, troligen primärt på maken, återfinns
dock i samtliga av alternativen.
Nr 5:28 nedan är upptecknat i Vilhelmina av Rune Västerlund (ULMA 29532
= DAUM 3929) och är utformat som en fråga.123
5:28

Vars ta all ä gosint-jäntän vägen å va kåm all ä
gammetärtjäringän ifrån?

’vart tar alla snälla flickor vägen och var kommer alla gamla ilskna kvinnor ifrån?’
Vilhelmina (Lpl)

Sammansättningen gammeterkäringen innehåller ordet etter som har betydelsen ’vrede; ilska’ (Dorotea, ULMA 2314 = DAUM 3257) och som förekommer i andra sammansättningar, t.ex. etterdylla med betydelsen ’ilsken
kvinna’ (Lycksele, ULMA 4825 = DAUM 3715; Sorsele, ULMA 2967 = DAUM
3256). Jag tolkar här ordet gammeterkäringen som att det syftar på en
gammal ilsken kvinna. Vad gäller sammansättningen godsintjäntor aktualiseras troligen en betydelse lik den i följande uppteckning: godsint ’som oftast
är på gott humör, god, snäll, givmild’ (Nordmaling, ULMA 23024 = DAUM
3716,). Sammansättningen godsintjäntor tolkar jag här som att den syftar på
unga kvinnor med gott humör.
Ordspråket bygger på en jämförelse mellan de snälla flickorna och de
gamla ilskna kvinnorna och frågar sig var de förstnämnda tar vägen och var
de sistnämnda kommer ifrån. Denna retoriska fråga rymmer den möjliga
basbetydelsen att unga kvinnor med gott humör med tiden blir gamla och

123

I avsnitt 1.4.2 diskuterar jag motivet att inkludera detta ordspråk i materialet trots den
ovanliga formen.
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ilskna. Betydelsen är konstruerad ur mannens perspektiv och bör troligen
betraktas ur en äktenskaplig kontext, där den unga kvinnan är den som
mannen menar att han först gifte sig med och den äldre ilskna kvinnan den
han nu lever med.
Ordspråket nedan, nr 5:29, är upptecknat i Ytterlännäs av Georg Bergfors
(Bergfors 1981:28) och består av två delar: en huvudsats med ett påstående
och en fristående huvudsats som är förklarande. Formen påminner genom
detta om ordstävets.
5:29

Klokeste frunntimre fo ahllti ’n dummeste kærn – dä säg a
atteminstene sjålv

’klokaste kvinnan får alltid den dummaste karln – det säger hon åtminstone själv’
Ytterlännäs (Ång)

Den basbetydelse ordspråket uttrycker är att det ur hustruns perspektiv alltid är så att den klokaste kvinnan får den dummaste karln till äkta man, dvs.
att hon själv är den klokaste och att just hennes man är den dummaste. Ordspråket delar form med andra ordspråk, t.ex. dummesta bönren få största
potaten, dvs. ’dummaste bönderna få största potatisen’ (Hellquist 1995:178)
och har humoristisk avsikt. Ordspråkets avslutning, dä säg a atteminstene
schålv, dvs. ’det säger hon åtminstone själv’ lägger till föreställningen att
hustruns åsikt endast är hennes egen.
I grupp 5:30 nedan förekommer fem belägg: två belägg är upptecknade i
Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr 88; ULMA 26632, s. 1),124 ett i
Älvsbyn av Beda Öqvist (ULMA 31001 s. 15), ett i Själevad av Rode Sjölund
(ULMA 3375:12, nr 75) och ett i Ragunda av E. J. Lindberg (DAUM
3856:75).
5:30a

Åskväre å käringträta börje vä storm å sluta vä väta
’åskväder och käringträta börjar med storm och slutar med väta’
Edsele (Ång)

5:30b

åskvär å käringträta börje vä blikst å slute vä väta
’åskväder och käringträta börjar med blixt och slutar med väta’
Edsele (Ång)

124

Bergvall anger i en tredje uppteckning, ULMA 23457, s. 21, ett tredje belägg som dock på
grund av att det är identiskt med 5:30b, inte tas upp här.
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5:30c

Östanväder och käringträta börjar med storm och slutar med väta
Älvsbyn (Nb)

5:30d

Ostanvinn å käringträta slut alri utan väta
’östanvind och käringträta slutar aldrig utan väta’
Själevad (Ång)

5:30e

Torsdön å tjäringträta slutä oftäst ma väta
’åska och käringträta slutar oftast med väta’
Ragunda (Jtl)

Beda Öqvist anger kommentaren ”ett säkert tecken” i anslutning till ordspråket (ULMA 31001, s. 15). Gemensamt för beläggen är att en jämförelse
skapas mellan käringträta och något av följande väderfenomen: östanväder,
östanvind, åska och åskväder, dvs. ett oväder av något slag eller östlig vind,
där dessa sägs dela egenskapen att börja med storm och sluta med väta. Ordet tordön betyder enligt dialektmaterialet ’åska’ (allmänt) och östanväder
’väder från öster’ (Lycksele, ULMA 4825 = DAUM 3715), ’ostlig vind’
(Älvsbyn, DAUM 2047) och ’blåst från öster’ (Malå, DAUM 2343). Ordet
väta syftar i ordspråken dels på regn, dels på gråt.
En tänkbar basbetydelse är att när en kvinna (eller flera) grälar görs det
häftigt varpå hon/de börjar gråta. Analogin mellan östanvädret eller åskvädret och kvinnan ger upphov till en blend, där följande grundläggande korrespondenser återfinns:
Källdomän
Östanväder/åskväder
Blixt/storm
Regn

Måldomän
Grälande kvinna/kvinnor
Häftigt grälande
Gråt

I källdomänen återfinns östanvädret eller åskvädret och ett skeende: inledningsvis förekommer blixten eller stormen och avslutningsvis regnet.
Östanvädret och åskvädret är en del av naturen och följer dess lagar, inte
människans, vilket i blenden kan skapa en koppling också mellan hustrun
och naturen, där hennes beteende förstås som naturligt och omöjligt att
hindra. Väderfenomenet sägs utvecklas på ett förutsägbart sätt och detta kan
i blenden skapa en förståelse av kvinnans beteende som förutsägbart.
I ordspråk 5:31 nedan tillskrivs kvinnorna återigen en benägenhet att gråta.
5:31

Att doopp å skraal he hair kweinnom deill
’att doppa och gråta det hör kvinnorna till’
Skellefteå (Vb)
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Ordspråket är upptecknat i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet
Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:27) och består av en deklarativ huvudsats där två egenskaper, att doppa, dvs. att doppa bullar och kakor i kaffet
och sedan äta dem (t.ex. Sävar, DAUM 4710), och att skråla, dvs. t.ex. ’gråta
och skrika’ (Norsjö, DAUM 3722) eller ’gråta högljutt’ (Jörn, ULMA 14836 =
DAUM 3117), sägs höra till kvinnors beteende. Möjligen kan dessa två praktiker, att doppa och gråta, vara ett uttryck för kvinnor som träffas, samtalar
och dricker kaffe. Den beskrivning av kvinnor som ordspråket då utgör får
karaktären av att utgå ifrån ett manligt utifrånperspektiv. En tänkbar basbetydelsen blir att det ligger i kvinnors beteende att doppa och gråta, möjligen när de träffas och samtalar. Det är även möjligt att ordspråket menar att
dessa företeelser tillhör en kvinnlig domän och med detta understryker att
det inte är ett acceptabelt beteende för en man.
5.2.2 En relation måste vårdas
I detta avsnitt diskuteras ordspråk där på olika sätt hustrun och makens
beteende gentemot varandra står i fokus.
Ordspråk

Ort

5:32a Skur panna å puss käringa så håll döm sä värm bägge två

Edsele, Ång

5:32b Skur panna å puss göbb’n, sæ hall döm sä værm bägge två

Ytterlännäs, Ång

5:33 Om n kweinn jer kall, se jere karns fel

Skellefteå, Vb

5:34 Hå’l se vel ve kuno, mågan å samvete

Nederkalix, Nb

5:35 Hon som jär snell vä katta, jär snell vä karn

Piteå, Nb

5:36 Jussom kärn ä vä häst’n ärn vä kälinga

Anundsjö, Vb

5:37 Drick kaffe, doopp bulla o puuss kunin – he er gott he

Nederluleå, Nb

Belägg 5:32a och är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864, nr
181) och 5:32b i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:75).
5:32a

Skur panna å puss käringa så håll döm sä värm bägge två
’skura pannan och pussa hustrun så håller de sig varma bägge två’
Edsele (Ång)

5:32b

Skur panna å puss göbb’n, sæ hall döm sä værm bägge två
’skura pannan och pussa gubben så håller de sig varma bägge två’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet pussa i det här sammanhanget torde utgöra ett metonymiskt uttryck
som refererar till t.ex. att visa omtanke i en relation. Att vara eller hålla sig
varm torde för en panna avse fysisk temperatur, medan det för en människa
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här tolkas som att vara på bra humör. En tänkbar basbetydelse är att om
omtanke visas gentemot maken/hustrun håller de sig på bra humör.
Analogin mellan skurandet av en panna och att pussa sin partner ger upphov
till en blend med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Panna (kaffe-/stekpanna)
Att skura
Bra värmeegenskaper

Måldomän
Hustru/make
Att visa omtanke
Gott humör

En kaffepanna eller stekpanna som är smutsig får sämre funktion, detta genom att sot eller tjära isolerar och förhindrar uppvärmningen av innehållet.
På samma sätt som pannan som skuras ren behåller sina uppvärmningsegenskaper skapas genom omtanken i en relation ett gott humör.
Det finns en möjlighet att den värme som här beskrivit som gott humör
också kan avse sexuell tillgänglighet. Frans Bergvall säger i en uppteckning
från Edsele: ”Ja, käringa kall å piga varm å så jek e söm da jek” med översättningen ”ja, hustrun kall, frigid och pigan varm, och så gick det som det
gick” (ULMA 22759, OSDs).125 I detta exempel utvidgas betydelsen hos orden
varm och kall till att även inkludera sexuellt intresse.
Utöver detta bör nämnas att både mannen och kvinnan sägs ha ett sorts
ansvar för relationen; i belägget från Edsele är det maken som har detta ansvar, medan det ligger hos hustrun i belägget från Ytterlännäs.
I föregående ordspråk fanns en föreställning om att både hustrun och maken
har ett ansvar för den äktenskapliga relationen. I nedanstående belägg finns
ett liknande budskap, med den skillnaden att här lyfts endast mannens ansvar fram. Belägget är upptecknat i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet
Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:27).
5:33

Om n kweinn jer kall, se jere karns fel
’om en kvinna är kall, så är det makens fel’
Skellefteå (Vb)

Ordet kall tolkar jag här metaforiskt som att det syftar på hustruns beteende
gentemot maken. Att vara kall torde avse motsatsen till hur ordet varm användes i föregående ordspråk och betyda ungefär ’kallsinnig’. Det finns också
här en möjlighet att kall kan avse att vara sexuellt ointresserad. Aktörerna i

125

Under uppslagsordet kall.

172

5. HUSHÅLLET

ordspråket är hustrun och maken. Att det sistnämnda ordet, dvs. karlen, står
i bestämd form antyder att det inte är vilken man som helst som avses utan
en med särskild relation till kvinnan i fråga. Kvinnans kallsinnighet antyds
också vara riktad mot just denna man. En tänkbar basbetydelse utifrån detta
är att om en hustru är kallsinnig mot, alternativt sexuellt otillgänglig för,
maken beror detta på makens agerande.
Utöver det ovanstående bör framhållas att kvinnan representeras som
passiv i ordspråket samt att hennes tillstånd är en reaktion på mannens beteende.
I belägg 5:34, upptecknat i Nederkalix av Föreningen Kalix bygdemål
(Åolleist opa kölismåle 2006:156) anges med en treenig uppräkning företeelser en man bör hålla sig väl med.
5:34

Hå’l se vel ve kuno, mågan å samvete

’hålla sig väl med kvinnan, magen och samvetet’
Nederkalix (Nb)

Belägget betraktas här som elliptiskt där förslagsvis ett inledande man ska
saknas. Uppräkningen av de tre företeelserna inbjuder till att de åtminstone
delvis förstås i ljuset av varandra. Magen och samvetet kan sägas tillhöra
mannen, något som möjligen bidrar till en förståelse av hustrun som också
tillhörande mannen. Åtminstone magen har potential att åsamka fysiska
besvär om den missköts, och ett dåligt samvete kan också tolkas som att det
ger besvär, t.ex. i form av sömnlöshet eller känslor av oro. I tidigare ordspråksanalyser har lyfts fram föreställningar om en grälande hustru där
detta grälande ges fysiska former, t.ex. i form av skoskav i 5:24, och i 5:25
genom att detta grälande liknas vid att få urin över sig. Möjligen skapas
också i 5:34 en förställning om att mannen kommer att uppleva ett obehag
som kan ta sig fysiska former utifall han inte håller sig väl med hustrun. En
tänkbar basbetydelse blir att en man bör vara sams med sin hustru.
Ordspråk 5:35 och 5:36 liknar varandra eftersom hustruns respektive makens beteende gentemot sin partner sägs kunna förstås genom deras beteende mot djur. De behandlas dock här var för sig. Belägg 5:34 är upptecknat
i Piteå av Ingegerd Westerlund (Pitebygdens fornminnesförening 1985:2, s.
68).
5:35

Hon som jär snell vä katta, jär snell vä karn
’hon som är snäll med katten, är snäll med maken’
Piteå (Nb)
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Ingegerd Westerlund kommenterar ordspråket på följande vis: ”Satt katten
kvar på trappan när det kom främmande på besök, så var det ett tecken på
att mor i huset var snäll” (ibid.). Anteckningen ger ett exempel på en situationell betydelse där ordspråksanvändningen är knuten till en specifik situation.
En jämförelse görs mellan en kvinnas beteende mot katten och hur hon
beter sig gentemot sin make, där det första sägs vara ett tecken på det andra.
En tänkbar basbetydelse är just att den hustru som behandlar katten väl
också är snäll mot sin make. Det bör nämnas att katten kan ses som knuten
till hemmet, vilket inte minst visas av Westerlunds kommentar ovan.
I belägg 5:36 är det i stället makens beteende gentemot hästen som sägs
indikera hur han behandlar sin hustru. Ordspråket är upptecknat av Maria
Nilsson i Anundsjö (DAUM 3854, nr 31).
5:36

Jussom kärn ä vä häst’n ärn vä kälinga

’just som mannen är med hästen är han med hustrun’
Anundsjö (Ång)

Hästen var i agrarsamhället tydligt knuten till mannen och utgjorde ett
manligt ansvarsområde. En tänkbar basbetydelse är att mannens sätt att
behandla hästen indikerar hur han behandlar sin hustru. Hästen är inte
knuten till hemmet på samma sätt som katten i föregående ordspråk, utan
användes t.ex. vid skogsarbete och persontransporter. Det är möjligt att betrakta hästen och katten i dessa två ordspråk som symboler som skapar föreställningar om kvinnan i hemmet och mannen utanför hemmet.
Ordspråk 5:37 nedan är upptecknat i Nederluleå av Gunvor Nordström och
K. G. Nordström (DAUM 3871, s. 1).
5:37

Drick kaffe, doopp bulla o puuss kunin – he er gott he
’dricka kaffe, doppa bullar och pussa kvinnor – det är gott det’
Nederluleå (Nb)

Tre företeelser räknas upp och jämförs med varandra och sägs dela egenskapen att vara något som är gott. De två första företeelserna utgör konsumtion,
dricka kaffe och doppa bullar, medan den tredje i avviker: pussa kvinnor. En
tänkbar basbetydelse är att de tre uppräknade företeelserna hör till livets
goda för en man.
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5.3 Bestämmande och inflytande
I detta avsnitt analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om vem
som fattar, eller bör fatta, mer övergripande beslut rörande hushållet.
Ordspråk

Ort

5:38a Illt i e hus, där eingen jer kuus, a sju gaang värre där aall vara
härra

Norsjö, Vb

5:38b Där öyngän keos jer i heos, so jer ä öyngä heos

Nederluleå, Nb

5:38c Der öngen keeos jer i heos, so jer e önge heos

Överluleå, Nb

5:38d En keos i wort heos

Nederluleå, Nb

5:39a Dä ä kanken söm skö gäla

Edsele, Ång

5:39b Dä ä kank’n söm skö gæla

Ytterlännäs, Ång

5:40 Göbb’n på stöbb’n å tjäringa på rota

Ytterlännäs, Ång

5:41 Karn je karn

Umeå, Vb

5:42 Mannen (tror) han är kvinnans huvud

Åsele, Lpl

5:43 Kvinnans list övergår mannens förstånd

Åsele, Lpl

5:44 Hörre skulle ne gå væ kærra om ’et döm hadde kvinnfåhlke tell å
skylle på?

Ytterlännäs, Ång

I grupp 5:38 återfinns fem belägg, varav fyra är från Norrbotten och ett från
Västerbotten. Uppteckningarna är gjorda i Norsjö av Emmy Hedström, anförd av Karl-Hampus Dahlstedt och Per-Uno Ågren (1954:75), i Nederluleå
av August Nordström (1980 [1925]:49), i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp
(Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:12) samt i Nederluleå av Bengt
Johansson (DAUM 3898:14).126
5:38a

Illt i e hus, där eingen jer kuus, a sju gaang värre där aall vara
härra

’dåligt i ett hus där ingen är pådrivande husbonde, och sju gånger värre där alla är
herrar’
Norsjö (Vb)
5:38b

Där öyngän keos jer i heos, so jer ä öyngä heos
’där ingen pådrivande husbonde finns i huset, så är det inget hus’
Nederluleå (Nb)

126

Bengt Johansson anger ett identiskt belägg i DAUM 2885 (s. 69), ett belägg som inte tas upp
här.
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5:38c

Der öngen keeos jer i heos, so jer e önge heos
’där ingen pådrivande husbonde finns i huset, så är det inget hus’
Överluleå (Nb)

5:38d

En keos i wort heos
’en pådrivande husbonde i vart hus’
Nederluleå (Nb)

August Nordström förklarar ordspråket på så här: ”Syftar på, att det i varje
ordentligt hus måste finnas någon, som driver på, styr och ställer, så att arbetet går undan” (1980 [1925]:49). Svartlå Dialektgrupp anger följande korta
förklaring: ”Om ingen driver på i ett hus är det inget hem” (Verla däänsch
upa i kålvråmp 2000:12). O. P. Pettersson har upptecknat ordet huskuse
både i Dorotea och Sorsele och anger betydelsen ’sträng husbonde’ (Dorotea,
ULMA 2314 = DAUM 3257; Sorsele, ULMA 2967 = DAUM 3256). Ordet kuse
kommer enligt Nordström av ’kusa iväg’, pådrivare” (1980 [1925]:49).
Sammanfattningsvis tycks ordspråket kunna användas generellt med basbetydelsen att varje hem bör ha en husbonde som bestämmer så att arbetet
fortskrider på ett tillfredsställande sätt.
Belägg 5:39a nedan är upptecknat i Edsele av Frans Bergvall (DAUM 3864,
nr 256) och 5:39b i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:28, se även
s. 73).
5:39a

Dä ä kanken söm skö gäla
’det är tuppen som ska gala’
Edsele (Ång)

5:39b

Dä ä kank’n söm skö gæla
’det är tuppen som ska gala’
Ytterlännäs (Ång)

Frans Bergvall förklarar sitt belägg på följande sätt: ”Det är mannen som
skall bestämma” (DAUM 3864, nr 256) medan Georg Bergfors förklarar sitt
belägg med att ”det är tuppen som ska gala (inte hönan)” (Bergfors 1981:28,
se även s. 73). Ordet kanke betyder ’tupp’ (se t.ex. Multrå, ULMA 7643,
OSDs). En tänkbar basbetydelse är kort att mannen ska bestämma i hushållet.
Kunskap om tuppen används för att skapa betydelse kring mannen,
hushållet och makten. En blend uppstår där tuppen korresponderar mot
mannen:
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Källdomän
Tupp
Att gala

Måldomän
Man
Att bestämma

Bland hönsen och tuppen är det inte bara så att tuppen är den som gal, tuppen har också en tydligt överordnad position gentemot hönorna (se Odén
1994:33). Hela hushållet kan i blenden förstås i ljuset av hierarkin mellan
hönsen och tuppen, där mannen förstås som den som bestämmer över inte
bara hustrun utan även andra hushållsmedlemmar. Att hönan i stället för
tuppen skulle gala förefaller onaturligt och denna naturliga ordning kan i
blenden fungera legitimerande för en manlig överordning. Att kvinnan, eller
någon av de andra i hushållet skulle bestämma blir enligt denna betydelsekonstruktion något onaturligt.
I ordspråk 5:40 nedan återkommer det ovan beskrivna hierarkiska
förhållandet mellan maken och hustrun. Uppteckningen är gjord i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:28).
5:40

Göbb’n på stöbb’n å tjäringa på rota
’mannen på stubben och hustrun på roten’
Ytterlännäs (Ång)

Georg Bergfors anger i anslutning till belägget: ”Han ska ha högre plats”
(ibid.). Här betraktas ordspråket som elliptiskt då verbfraser helt saknas.
I ordspråket förmedlas en bild där mannen i äktenskapet sitter på en
stubbe och där hustrun sitter nedanför honom på roten. Skillnaden makarna
emellan tolkas här som symbol för en makthierarki och en tänkbar basbetydelse är att maken ska ha bestämmanderätten i hushållet.
Ordspråk 5:41 nedan är upptecknat av Evert Larsson i Umeå (DAUM 372, nr
114, samt ULMA 3704)127 och består av en tautologisk huvudsats där ordet
karn, dvs. ’karln’, upprepas.
5:41

Karn je karn

’karlen är karlen’
Umeå (Vb)

127

Evert Larsson har upptecknat ordspråket i exakt samma form i dessa två uppteckningar.
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Evert Larsson anger följande förklaring: ”talesättet vill understryka mannens
överlägsenhet” (DAUM 372, nr 114). I uppteckningen från ULMA anger han
även en konkret situation i vilken ordspråket har använts: ”när en gosse o en
flicka brottas, och den manliga styrkan avgår med segern” (ULMA 3704).
Detta exempel visar på en situationell betydelse, där fysisk styrka står i fokus, medan en tänkbar basbetydelse blir att mannen mer generellt är överlägsen kvinnan.
Följande ordspråk, nr 5:42, är upptecknat av Irene Nilsson i Åsele (DAUM
3857, nr 222).
5:42

Mannen (tror) han är kvinnans huvud
Åsele (Lpl)

Notabelt är här den standardsvenska formen. Irene Nilsson har även satt
ordet tror inom parentes, något som jag tolkar som att båda varianterna av
ordspråket förekommer, den med ordet tror givetvis bildad med den ursprungliga formuleringen som utgångspunkt. Huvudet i ordspråket tolkar
jag som att det syftar på förnuft. Den som är någons huvud blir enligt denna
tolkning också den som t.ex. bör fatta beslut i frågor där just förnuft krävs.128
Eftersom mannen i ordspråket sägs vara kvinnans huvud, blir en tänkbar
basbetydelse att han ska fatta beslut å kvinnans vägnar.
Ordet tror förändrar uttrycket genom att antyda att detta hierarkiska förhållande endast existerar som föreställning hos mannen. Möjligen bygger
varianten med det inskjutna tror på uppfattningen att kvinnan låter mannen
tro att han är den som bestämmer. En tänkbar basbetydelse blir då att mannen felaktigt tror att han bestämmer över kvinnan.
Ordspråk 5:43 nedan är upptecknat i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr
303) och består av en jämförelse mellan kvinnans list och mannens förstånd.
Även detta ordspråk är upptecknat med standardsvensk form.
5:43

Kvinnans list övergår mannens förstånd
Åsele (Lpl)

128

Ordspråket har en motsvarighet i Bibeln: ”mannen är qvinnors hufwud” (Karls XII’s Bibel,
Kor 11:3).
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En tänkbar basbetydelse är att kvinnan är så pass listig att dels mannens
förstånd bleknar i jämförelse, dels att han inte förstår hur listig hon är. Den
jämförelse mellan man och kvinna som görs i ordspråket ställer list gentemot förstånd, där det förstnämnda förutsätts vara en kvinnlig egenskap och
det sistnämnda en manlig.129
Slutligen diskuteras i detta avsnitt ett ordspråk som genom att vara utformat
som en fråga avviker från de andra. Det är upptecknat i Ytterlännäs av Georg
Bergfors (Bergfors 1981:28).130
5:44

Hörre skulle ne gå væ kærra om ’et döm hadde kvinnfåhlke tell å
skylle på?
’hur skulle det gå med karlarna om de inte hade kvinnorna att skylla på?’
Ytterlännäs (Ång)

Ordspråket specificerar inte vilken domän i livet som avses, men jag väljer
här att läsa det utifrån hushållets perspektiv. Frågan som ställs är retorisk
och inget svar förväntas. En tänkbar basbetydelse är att karlarna ofta skyller
på kvinnorna, t.ex. att mannen skyller på sin hustru. Dessutom understryks
att männen är så pass beroende av detta att det inte är klart hur det skulle gå
för dem (troligen mindre bra) utan denna möjlighet.
Det är möjligt att tolka detta ordspråk så att det förmedlar en föreställning
om hierarki och bestämmande i hushållet. I ordspråket skyller männen sina
egna misstag på kvinnorna och det antyds att detta är ett känt och accepterat
beteende utan vilket det skulle gå mindre bra för dessa män. Det finns vissa
likheter med ordspråk 5:42 ovan, parentesen inkluderad, där mannen endast
tror att han bestämmer över kvinnan. Det som antyds i båda dessa är ett
ytligt förhållande, där mannen antingen bestämmer över kvinnan eller stipulerar att begångna misstag är kvinnans fel, men där detta endast är föreställningar i mannens värld, vilka egentligen inte stämmer. Mannen bara
tror att han är kvinnans huvud och de misstag som han skyller på kvinnorna
har han egentligen begått själv.
Utifrån denna tolkning återfinns en sorts komplementaritet kvinnor och
män emellan där kvinnorna vet hur det egentligen ligger till, men låter situ-

129

Ordspråket har en motsvarighet i Jesu Syraks bok 25:19 i Karl XII’s Bibel: ”Ingen listighet är
öfwer qwinnors listighet” (jfr Holm 1975:189).
130
I avsnitt 1.4.2 diskuterar jag övervägandena bakom att inkludera detta ordspråk i materialet
trots den avvikande formen,
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ationen bero för att det annars, i det senare ordspråket, troligen inte skulle
gå så bra för männen. Detta innebär också att männen inte behöver ta ansvar
de misstag de begår utan alltid har möjligheten att skylla på kvinnorna.

5.4 Barnen
Barnen i hushållets torde i en nordnorrländsk agrarmiljö ha betraktats som
en tillgång eftersom de utgjorde gratis arbetskraft, men för självägande bönder kunde också intresse finnas i att begränsa antalet barn i syfte att förhindra jordstyckning (Winberg 1977:60). Det bör påpekas att de ordspråk
som medtagits här och som utgår från barnets perspektiv endast är sådana
som är könsrelaterade. I arkivmaterialen finns åtskilliga andra ordspråk om
barn som alltså inte behandlas här.
Ordspråk

Ort

5:45a Poikmågan som röyshågan

Nederluleå, Nb

5:45b Poijkmågan som röijshågan

Öveluleå, Nb

4:45c Pojkmågan o röyshågan…

Nederluleå, Nb

5:46aPojkar ska man slå, när man än träffar på dem: har dom inte gjort
något ont, så tänker dom göra det

Nederkalix, Nb

5:46b Småpåjkan skö ha stryk nå man si döm – ha döm itt jort na ont så
fönderä döm no på na

Ragunda, Jtl

5:47 Däng pajken å skur bytta, sä hall döm sä fresk bägge två

Ytterlännäs, Ång

5:48a Poijkan som stoijtan - Flikken som stikken

Överluleå, Nb

5:48b Pojkan som stoitan, flicken som sticken

Nederluleå, Nb

I nr 5:45 nedan är det den unge pojken som står i fokus. Uppteckningen är
gjord i Nederluleå av A. Nordström (ULMA 3066, s. 13), i Överluleå av
Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:75) och i Nederluleå av Gunvor och K. G. Nordström (DAUM 3871, s. 1).
5:45a

Poikmågan som röyshågan
’pojkmagen som rishagen’
Nederluleå (Nb)

5:45b

Poijkmågan som röijshågan
’pojkmagen som rishagen’
Öveluleå (Nb)

4:45c

Pojkmågan o röyshågan…
’pojkmagen och rishagen…’
Nederluleå (Nb)
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Nordström förklarar ordspråket på följande sätt: ”Pojkmagen som rishagen
= risgärdesgården. Vilken är svår att fylla eller få tät” (ULMA 3066, s. 13),
Svartlå Dialektgrupp skriver: ”Pojkmagen klarar av att äta vad och hur
mycket som helst” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:75) och Gunvor och
K. G. Nordstöm skriver: ”Bägge omättliga” (DAUM 3871, s. 1). Ordet rishage
definieras i dialektmaterialet på följande vis: ”gärdesgård i skogen el. uteäng
av ris och bråte” (Nederkalix, DAUM 2886) eller ”gärdesgård av okvistade
buskar och träd” (Nederluleå, DAUM 2879).
En jämförelse görs mellan pojken, mer specifikt hans mage, och rishagen,
vilket ger upphov till en blend.
Källdomän
Risgärdesgård
Behöver fyllas på (med ris)

Måldomän
Pojkmage
Behöver fyllas på (med mat)

Rishagen har den egenskapen att behöva stoppas jämt för att vara duglig,
och pojkars mage delar enligt ordspråket denna egenskap. En basbetydelse
blir att pojkar har förmåga och vilja att äta mycket.
Beläggen i de följande två grupperna, 5:46 och 5:47, förmedlar föreställningar kring pojkars natur och hur de bör uppfostras. Nr 5:46a är upptecknat i Nederkalix av Ernst Lundbäck (DAUM 3881 avd. II nr 8) och 5:46b i
Ragunda av Erik Jonas Lindberg (DAUM 3856, nr 89).
5:46a

Pojkar ska man slå, när man än träffar på dem: har dom inte gjort
något ont, så tänker dom göra det
Nederkalix (Nb)

5:46b

Småpåjkan skö ha stryk nå man si döm – ha döm itt jort na ont så
fönderä döm no på na
’småpojkar ska ha stryk när man ser dem – har de inte gjort något ont så funderar de
nog på något’
Ragunda (Jtl)

Ernst Lundbäck anger följande kommentar i uppteckningen: ”sades under
min barndom, ej nu” (DAUM 3881 avd. II nr 8). I stereotypiserande ordalag
beskrivs hur småpojkarna är och hur man ska agera gentemot dem: de är
benägna att göra hyss och skall därför bestraffas så fort de påträffas, om inte
som straff för begånget brott så i förebyggande syfte. Ordspråket avser troligen att vara humoristiskt och uppmaningen torde inte vara allvarligt menad.
Karakteriseringen av pojkarna kvarstår dock: de är benägna att begå hyss.
Detta blir också en tänkbar basbetydelse.

181

FEGA POJKAR PUSSAR ALDRIG VACKRA FLICKOR

I 5:47 nedan återfinns ett liknande budskap. Uppteckningen är gjord i Ytterlännäs av Georg Bergfors (Bergfors 1981:74) och har formen av en kausalkedja med positiv utgång i vilken också en jämförelse görs mellan pojken och
byttan.
5:47

Däng pajken å skur bytta, sä hall döm sä fresk bägge två
’slå pojken och skura byttan så håller de sig friska bägge två’
Ytterlännäs (Ång)

Ordet dänga betyder i arnäsmålet ’slå, ge stryk’ (Söderström 1994:74a), och
bytta kan t.ex. avse en smör- eller mjölkbytta (ibid.:57), som ofta var mindre
laggkärl av trä. H. Johansson har i ett svar på en frågelista (Bjurholm, ULMA
8024, s. 25, OSDs)131 lämnat en beskrivning som här är mycket klargörande:
”För att hålla kärnan, smörbyttan och smöraskarna fresk (ej unken) kokade
man jenlag (lag av enris) och skurade ur kärlen med den”. Ordet friskt (dial.
frest) anges även från Junsele kunna avse ”ett friskt liv med hårt arbete”
(OSDs). En blend skapas där bl.a. byttan korresponderar mot pojken och
skurandet mot aga:
Källdomän
Bytta
Rengöring
Friskhet

Måldomän
Pojke
Aga
Positivt beteende

Skurandet av byttan ger friskhet. Denna friskhet samt hur det går till att
behålla den kan användas i blenden för att förstå hur pojkar ska uppfostras:
unga pojkar riskerar att bete sig illa, och agan har förebyggande syfte. En
tänkbar basbetydelse blir att regelbunden aga förhindrar pojkar från att bete
sig illa.
I den sista gruppen som behandlar barnen, nr 5:48, förekommer avsnittets
enda beskrivningar av flickor. Beläggen är upptecknade i Överluleå av
Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:11) samt i
Nederluleå av Bengt Johansson (DAUM 2885, s.69 och DAUM 3898, nr
8).132

131
132

Uppslagsord frisk.
Bengt Johanssons två belägg är identiska.
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5:48a

Poijkan som stoijtan - Flikken som stikken
’pojkar som stötar – flickor som stickor’
Överluleå (Nb)

5:48b

Pojkan som stoitan, flicken som sticken
’pojkar som stötar, flickor som stickor’
Nederluleå (Nb)

I uppteckningen från Överluleå anges följande förklaringar: ”pojkar som
(tvätt-)stötar – flickor som retstickor” samt ”pojkar som tvärviggar – flickor
som retstickor” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:11). Ordet stöt avser
’klädstöt’ som uppges vara ”ett klubbliknande redskap som användes vid
tvätt av kläder” (Nyström 1993:169b). Nyström anger även betydelsen
’tvärvigg’ (ibid.). En tänkbar basbetydelse är att pojkar är sura och tvära och
att flickor retas. Möjligen används klädstöten och stickan för att karakterisera pojken och flickans kroppsbyggnad. Det bör tilläggas att ordspråket är
svårtolkat.

5.5 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag analyserat 94 ordspråksbelägg i den analytiska kategorin Hushållet. I denna sammanfattande diskussion uppehåller jag mig särskilt vid den komplementaritet mellan kvinnlighet och manlighet som återfinns i materialet.
5.5.1 Arbetsdelning
Det tycks i materialet återfinnas en ideal uppdelning av arbetsuppgifter där
en sorts komplementaritet råder mellan mannen och kvinnan i hushållet. Ett
exempel på detta är veden som var ytterst viktig för hushållet i det nordnorrländska agrarsamhället. Just detta område har visat sig vara intressant
betraktat ur perspektivet hushållets arbetsdelning (detta diskuteras i avsnitt
3.2.1). Mannen hade ansvaret för att hugga, kapa och klyva veden, medan det
var hustruns ansvar att elda för matlagning, uppvärmning och rengöring.
Två av ordspråken i detta kapitel kan ses som kommentarer till just arbetsdelningen kring hushållets ved: 5:19 Farnen ha äingerst vara då kwäinnern
hagg ven, dvs. ’Fan har ingenstans att vara när kvinnorna hugger ved’ och
5:22 Sur n vö – sur a tjäring, dvs. ’sur ved – sur hustru’. I det första av dessa
ordspråk är det kvinnan som hugger veden, en syssla som var manligt kodad,
och resultatet är inte särskilt lyckat. I ordspråk 5:22 förs i koncis form budskapet fram att om veden är rå, dvs. inte tillräckligt torr, kommer hustrun
att bli på dåligt humör. Det går nämligen dåligt att elda med rå ved. Ur dessa
två ordspråk går det att utläsa en ideal uppdelning av arbetsuppgifterna, där
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mannen sköter beredningen av veden och hustrun sköter eldningen: om
mannen inte sköter sin uppgift tvingas antingen kvinnan ta över den, som i
5:19, eller så kommer hon inte att lyckas med sin uppgift, dvs. att elda.
Kanske det mest tydliga komplementära förhållandet återfinns i ordspråken där hushållets resurser i allmänhet står i fokus. Det är t.ex. en manligt
kodad uppgift att vara den som drar in resurser till hushållet och en kvinnlig
uppgift att hushålla med dessa resurser. Detta framkommer med tydlighet i
avsnitt 5.1.1, och två exempel är ordspråken 5:1 Hä kjarn dra ein ve hest å
slera, kjan kuno bära öut ini firikliren, dvs. ’det karln drar in med häst och
släde, kan kvinnan bära ut i förklädet’ och 5:2 Den slant söm käringa spar, ä
like mytje väl söm dänn mannen tjene, dvs. ’den slant som hustrun sparar,
är lika mycket värd som den mannen tjänar’. Dessa två ordspråk har som
syfte att verkligen betona det komplementära förhållandet: det är inte bara
mannens inkomster som är viktiga, ty utan en sparsam hustru som hushållar
med dessa resurser går det i alla fall dåligt.
Två områden där en kvinnlig och manlig komplementaritet i hushållet blir
mycket tydliga är hushållsarbetet och barnomsorgen. Dessa områden framställs i ett flertal ordspråk som kvinnligt kodade, och ett belysande exempel
är 5:12 Mammern vara som diskslarvern, suur men nödvändi, ’mammorna
är som disktrasor, sura/blöta men nödvändiga’. Kvinnan i hushållet framställs i detta ordspråk närmast som något negativt i och med att hon beskrivs
som på dåligt humör, men samtidigt som nödvändig. I och med liknelsen
med disktrasan antyds att det är just med avseende på hushållets rengöring
som hon är viktig. I kapitel 3 har framhållits att mansrollen i bondesamhället
var mer reglerad än kvinnorollen, dvs. mannen hade svårare att t.ex. kliva in
på kvinnans områden och utföra hennes sysslor än tvärtom. Detta är något
som möjligen framskymtar i ordspråksmaterialet. Följande tre exempel är
belysande: 5:22a Ärmbågasmälln jer-som aintjsårja, he schwi-deill men gå
snart om, dvs. ’armbågssmällen är som änklingssorgen, det svider till men
går snart om’, 5:21a Han söm fo styvmor, fo styvfar, dvs. ’den som får
styvmor, får styvfar’, och 5:23a Då Gud ta mora, ta faan farn, dvs. ’då Gud
tar modern, tar fan fadern’. En tolkning av det första av dessa tre ordspråk är
att mannen som förlorar sin hustru snabbt gifter om sig, och i de övriga två
förmedlas bl.a. en föreställning om att mannen som gifter om sig kommer att
åsidosätta sina barn för att ägna tid och energi på barnen i det nya giftet.
Detta kan vara ett utslag av att mannen inte upplever sig ha någon möjlighet
att själv ta hand om barnen, eller för den delen hushållets skötsel. Det bör
här dock påpekas att ett ordspråk, 5:21b Då båne fott ’n styvfar, sæ har ne
fott ’n styvmor å, dvs. ’då barnet fått en styvfar, så har det fått en styvmor
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också’, beskriver ett omvänt förhållande där budskapet är att modern åsidosätter sina barn när hon gifter om sig.
En annan typ av komplementaritet återfinns i ordspråk 5:44 Hörre skulle
ne gå væ kærra om ’et döm hadde kvinnfåhlke tell å skylle på?, dvs. ’hur
skulle det gå för karlarna om de inte hade kvinnorna att skylla på?’. I detta
ordspråk skyller männen sina egna misstag på kvinnorna och det är underförstått att det troligen skulle gå mindre bra för männen utan möjlighet till
detta.
Det är tydligt i ordspråksmaterialet att manlig fysisk styrka värderas högt,
och vid ett flertal tillfällen ställs den i relation till en kvinnlig avsaknad av
sådan. I förklaringen till ordspråk 5:41 Karn je karn, dvs. ’karlen är karlen’
anges att ordspråket beskriver den manliga överlägsenheten, då underförstått gentemot kvinnan, och enligt ytterligare en upptecknare sägs samma
ordspråk kunna användas när en gosse och flicka brottas och pojken avgår
med segern. Även två av beläggen i grupp 5:20, varav ett är 5:20d Guds mäkt
jer ståor, män karamäkta jer enda störrä, dvs. ’Guds makt är stor men
karlmakten är ännu större’, förklaras av upptecknarna relationellt: beläggen
sägs användas när en kvinna fått hjälp av en karl med något som kräver fysisk styrka. Det är tydligt att den kroppsstyrka som mannen här sägs ha bör
förstås i relation till en kvinnlig underlägsen fysisk förmåga. Förutom en
sorts manlig överordning kan den manliga fysiska styrkan här ses som komplementär gentemot en kvinnlig svaghet.
5.5.2 Makt
Även om uppdelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden i hushållet
följer ett komplementärt mönster visar materialet på föreställningen om att
mannen i hushållet ändå är hierarkiskt överordnad såväl hustrun som övriga
hushållsmedlemmar. Två tydliga exempel på detta är 5:39a Dä ä kanken
söm skö gäla, dvs. ’det är tuppen som ska gala’, och 5:40 Göbb’n på stöbb’n
å tjäringa på rota, dvs. ’gubben på stubben och hustrun på roten’. Budskapet är koncist: mannen ska bestämma i hushållet och i och med detta har
han en stark maktposition.
I ordspråksmaterialet återfinns många exempel där kvinnan ägnar sig åt
att gräla eller där hennes grälande karakteriseras t.ex. som särskilt obehagligt för mannen. Ordspråk som förmedlar föreställningar om detta diskuteras i avsnitt 5.2.1, och här ges bara ett av ett stort antal exempel: 5:25a Begäs
ve kvinnfolka e som å piss ti motverä, han få allt på sä, dvs. ’gräla med
kvinnor är som att pissa i motvind, han får allt på sig’. Detta är en vanlig
stereotyp bild av kvinnor som analyserats i ett flertal andra sammanhang,
t.ex. av etnologen Kerstin Rodin (1984). Margareta Svahn (1999) studerar
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bl.a. dialektala skällsord för kvinnor och diskuterar den stereotypa bilden av
den arga och grälsjuka kvinnan. Svahn framhåller att i ett patriarkalt samhällssystem utmanar en oregerlig kvinna mannens överordning och att en
”gnatig, grälande argbigga” inte var en hustru man ville visa upp för omvärlden, detta sistnämnda eftersom mannen i hushållet då skulle framstå som
om att han inte var ”karl i huset” (ibid.:66). Detta är givetvis en möjlig funktion hos denna stereotypa kvinnobild, men jag vill åtminstone öppna för
möjligheten att den även kunnat spela en annan roll. Den kvinnliga
grälsjukan framställs ofta som något naturligt, och inte på något sätt
avvikande. Detta gör det svårt att se ordspråken om den argsinta och
grälsjuka kvinnan som att de syftar till att ändra kvinnors beteende. Snarare
erbjuder de en tolkning av detta beteende. Mannen i hushållet kan utifrån
denna stereotypa förståelse tolka allt som kvinnan säger och gör som just ett
utslag av hennes grälsjuka natur. På grund av detta behöver han inte ta det
hon säger på allvar och hans hierarkiskt överordnade position förblir ohotad.
Betraktat på detta sätt utmanar inte den grälsjuka kvinnan en patriarkal
överordning utan hon spelar snarare en understödjande roll. Jag kommer
även att återkomma till denna diskussion i kapitel 7.
Föreställningar om den grälsjuka hustrun berör även mannens och kvinnans relation. I 5:34 Hå’l se vel ve kuno, mågan å samvete, dvs. ’hålla sig väl
med kvinnan, magen och samvetet’, uppmanas mannen att hålla sams med
sin hustru. Det återfinns även en föreställning om att relationen mellan hustrun och maken måste underhållas och ansvaret för detta tillskrivs såväl maken som hustrun: genom att omtanke visas i 5:32a–b håller både maken och
hustrun sig varma, dvs. på gott humör. I ett av ordspråken, 5:33, är det endast mannen som sägs ha ansvar för hustruns humör: Om n kweinn jer kall,
se jere karns fel, dvs. ’om en kvinna är kall, så är det makens fel’. Att både
maken och hustrun kan bete sig illa mot sin partner förmedlas implicit i ordspråk 5:35, Hon som jär snell vä katta, jär snell vä karn, dvs. ’hon som är
snäll med katten, är snäll med maken’ och ordspråk 5:36, Jussom kärn ä vä
häst’n ärn vä kälinga, dvs. ’just som mannen är med hästen är han med
hustrun’. I dessa ordspråk sägs hustruns beteende mot katten och makens
beteende mot hästen vara ett tecken på hur de beter sig mot sin make respektive maka.
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KAPITEL 6

Sexualiteten

KVINNLIG OCH MANLIG SEXUALITET står i fokus i de 44 ordspråksbelägg
som analyseras i detta kapitel. Jag har valt att dela upp kapitlet i en inledande del där ordspråk som förmedlar föreställningar om manlig sexualitet
analyseras följt av de ordspråk som förmedlar föreställningar om kvinnlig
sexualitet. Skälet till denna ordning är att, vilket här kommer att visas,
kvinnlig sexualitet i ordspråken i stor utsträckning definieras i relation till
manlig sexualitet.

6.1 Manlig sexualitet
I detta avsnitt analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om manlig
sexualdrift följt av de ordspråk där föreställningar om den äldre mannens
potens förekommer. Slutligen behandlas ordspråk som förmedlar olika
föreställningar om sexualiteten som något ”farligt” för en man.
6.1.1 Manlig sexualdrift
I ordspråken i detta avsnitt beskrivs den manliga sexualdriften som kraftig
och att den leder till någon form av bristande kontroll.
Ordspråk

Ort

6:1

Vin och kvinnor gör vise män galna

Åsele, Lpl

6:2

Da kukn sta da jer halve hove bort

Norsjö, Vb

6:3a Pöjka ä som koen efter söppen

Degerfors, Vb

6:3b Poijkan jera som kåon ett såppen

Överluleå, Nb

6:3c Paika/käran va som koen et sappen

Norsjö, Vb

6:4

Är kärarna frisk så nog vill dom nå furt

Grundsunda, Ång

6:5

Då kära dans – ha döm bössa läddä

Åsele, Lpl

6:6

Östaskära å ongkarsära dryp se fort

Umeå, Vb
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Första ordspråket i denna grupp är upptecknat av Irene Nilsson i Åsele
(DAUM 3857, nr 211) i standardsvensk form.133
Vin och kvinnor gör vise män galna

6:1

Åsele (Lpl)

Ordet vin tolkar jag här metonymiskt som att det refererar till alkoholhaltiga
drycker i stort. Vad innebär det då att vara vis? Jag tolkar uttrycket här som
att det syftar på egenskapen att vara förnuftig och att handla rationellt. Den
galenskap som vinet leder till är berusning, medan den galenskap som kvinnan sägs driva den vise mannen till torde vara oförnuftigt och irrationellt
beteende. Analogin mellan vin och kvinnor ger upphov till en blend med
följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Vin
Nykter man
Berusning

Måldomän
Kvinna
Förnuftig man
Beteende som ej är förnuftigt eller rationellt

Alkohol konsumeras och leder till berusning, som bl.a. innebär ett bristande
omdöme och slutligen ett bakrus. I blenden kan kvinnan förstås som att hon
alldeles som alkoholen påverkar den rationella och förnuftiga mannen så att
han mister omdömet. Den galenskap kvinnan försätter mannen i förstås här
som ett slags berusning och jag gör tolkningen att den är ett resultat av förälskelse och/eller sexuellt begär.
Att konsumera alkohol torde i många fall ha förknippats med festliga tillfällen, präglade av positiva upplevelser, medan det efterföljande bakruset är
obehagligt. Möjligen kan också detta förhållande användas i blenden och
skapa en förståelse av den påverkan kvinnan har på mannen: till en början
upplevs det hela som positivt men övergår snart till någonting obehagligt.
En tänkbar basbetydelse är att män påverkas av kvinnor på så vis att de
mister omdömet och inte kan kontrollera sitt begär.
Notabelt är att mannen passiviseras och att det negativa som händer honom är ett resultat av kvinnans egenskaper eller handlande.

133

Detta ordspråk återfinns i Jesu Syraks bok: ”wijn och qwinnor giöra wisa män galna” (Karl
XII’s Bibel, Syr 19:2).
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Ordspråk 6:2 nedan är upptecknat av Magdalena Hellquist i Norsjö (DAUM
3722) och uttrycker ett budskap liknande det föregående.
6:2

Da kukn sta da jer halve hove bort
’då kuken står är halva vettet borta’
Norsjö (Vb)

Uttrycket då kuken står refererar till manlig sexuell upphetsning. Ordet hov
betyder i många dialekter ’omdöme’ (för hössjömålet se Larsson &
Söderström 1979:89b och för nysätramålet Lundgren 1997:112b), ett ord som
Magdalena Hellquist själv översätter med ’vett’ (DAUM 3722). En tänkbar
basbetydelse är att mannen när han blir sexuellt upphetsad i varje fall delvis
förlorar sitt omdöme. Kvinnan lyser i ordspråket helt med sin frånvaro, även
om hon implicit förstås vara föremål för mannens sexuella begär.
Nästa grupp innehåller ordspråk upptecknade i Degerfors av Holger Sjöstedt
(DAUM 3859, nr 5), i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa
i kålvråmp 2000:88) och i Norsjö av Magdalena Hellquist (DAUM 3722)
och i dessa liknas pojkar vid kor som har begär efter svamp.
6:3a

Pöjka ä som koen efter söppen

’pojkarna är som korna efter svampen’
Degerfors (Vb)
6:3b

Poijkan jera som kåon ett såppen
’pojkarna är som korna efter svampen’
Överluleå (Nb)

6:3c

Paika/käran va som koen et sappen
’pojkarna/karlarna är som korna efter svampen’
Norsjö (Vb)

Holger Sjöstedt anger i sin uppteckning förklaringen ”om pojkar som
springer efter flickor” (DAUM 3859, nr 5) och Svartlå Dialektgrupp skriver
kort ”kärlekskranka pojkar” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:88).
Svampen betraktades inte av de svenska bönderna som ett livsmedel för
människor (se t.ex. Kardell 1996:150). Nils Keyland beskriver den svenske
bondens motvilja mot svampen som föda i Svensk allmogekost:
Allmogens motvilja och likgiltighet för svampen som näringsmedel synes ej den
bittraste nöd hava kunnat övervinna. Gräs och löv, sågspån och jord, snart sagt allt
möjligt, kunde den gamle svenske bonden äta, blott icke svamp; förr svalt han ihjäl
(Keyland 1989 [1919]:133).
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Brita Egardt (1954) framhåller bl.a. att benämningen kosvamp visar att allmogen observerat att ”får, kor och svin äta begärligt vissa svampar”
(ibid.:38) och hon framhåller att det varit allmänt omtalat att ”kornas
glupska svampätande på hösten inverkar på mjölken och smöret” (ibid.).
Som kommentar till ordet kosopp i Storsävarträsk, Degerfors skriver Gustav
Fridner att ”kor skola vara mycket begivna på svampen!” (Fridner 1926:271)
och Astrid Lundgren anför ordet kosopp i nysätramålet med betydelsen ”för
kor och andra nötkreatur begärliga svampar” (1997:143a).
Analogin mellan pojkar eller karlar och kor ger upphov till en blend med
följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Kor
Att springa
Svamp

Måldomän
Pojkar
Att uppvakta
Flickor

I ordspråket fokuseras kornas beteende och jag väljer här att sammanfatta
det som något okontrollerat och som präglat av ett slags begär. Männens
beteende kan i blenden också det förstås som okontrollerat och präglat av
begär och eftersom kornas beteende är ett utslag av deras natur kan även
männens beteende förstås som något naturligt. Kor konsumerar svampen
och detta kan tänkas skänka någon form av mättnad eller tillfredsställelse,
ett förhållande som möjligen också aktualiseras.
En tänkbar basbetydelse hos ordspråket är att pojkar har ett starkt begär
efter flickor.
Ordspråk 6:4 nedan, som också anknyter till samma tema, är upptecknat av
Elsa Larsson i Grundsunda (DAUM 4064, s. 6).
6:4

Är kärarna frisk så nog vill dom nå furt
’är karlarna friska så nog vill de något fult’
Grundsunda (Ång)

Adjektivet ful kan enligt dialektmaterialet betyda t.ex. ’parningslysten’
(Anundsjö, ULMA 21361 = DAUM 3921) men också ’kåt’ (Nederluleå, ULMA
8026 = DAUM 2879). I en uppteckning från Själevad står om uttrycket att
göra något fult att det antingen har med avföring eller könsumgänge att
göra (Själevad, ULMA 14916, OSDs).134 Utifrån detta tolkas uttrycket att vilja

134

Uppslagsord ful.

190

6. SEXUALITETEN

något fult i ordspråket som att det avser en vilja till sexuell aktivitet och en
tänkbar basbetydelse blir att män alltid, om de är friska, har en sådan vilja.
En konsekvens av detta blir att mannens önskan till sexuell aktivitet definierar ett hälsosamt tillstånd: den man som inte har denna önskan, är heller
inte frisk.
Ordspråk 6:5 är upptecknat i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 305).
6:5

Då kära dans – ha döm bössa läddä
’då karlarna dansar har de bössan laddad’
Åsele (Lpl)

Ordspråket beskriver en situation där karlar som dansar har laddade bössor
och en blend med följande grundläggande korrespondenser kan skapas:
Källdomän
Man som dansar
Laddad bössa

Måldomän
Man som dansar
Vilja/beredskap till sexuell aktivitet

Den laddade bössan i källdomänen kan aktivera kunskap från domänen jakt,
där någon jagar, det finns ett jagat villebråd och ett mål att nedlägga villebrådet. Den laddade bössan implicerar att jägaren är redo att skjuta vid första bästa tillfälle. Denna kunskap kan användas i blenden och skapa en förståelse av den dansande mannen: dansaren förstås som jägare, kvinnan som
villebråd och ett lyckat uppvaktningsförsök som nedläggandet av detta villebråd. Det är utöver detta möjligt att den laddade bössan motsvaras av mannens könsorgan, vilket skulle medföra att det lyckade uppvaktningsförsöket
innebär sexuell aktivitet. En tänkbar basbetydelse utifrån detta blir att mannen som bevistar en dans, är redo att uppvakta en kvinna och eventuellt ha
sexuellt umgänge. Utöver detta förmedlas den implicita föreställningen att
mannen är aktiv och uppvaktar kvinnan.
Nästa ordspråk är upptecknat i Umeå av Evert Larsson (ULMA 4124, s. 1; se
även Dahlstedt & Ågren 1954:41). Larsson har som sagesperson angett ”Erik
Karlsson i Hössjö, född i Kasamark” som i sin tur har fått höra det av sin
farmor Maria Eriksson, född 1799 i Böle, Umeå (ULMA 4124, s. 1).
6:6

Östaskära å ongkarsära dryp se fort
’östanskäran och ungkarlsäran droppar fort’
Umeå (Vb)

I uppteckningen förklarar Evert Larsson ordspråket på följande vis:
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”Östa-skära, (den ljusa klara rand som efter solens uppgång brukar synas vid östra
horisonten och som anses båda nederbörd om den åter ”går igen”), ”o ongkarsära, dryp
se fort.” Enligt sagesmannen skall ”ongkarsära” här ställas såsom uttryck för
manbarheten. Ordspråket vill således utgöra en ironisk paralell emellan ungkarlars
bristande könslig självbehärskning och den nyss omtalade väderleksföreteelsen. (ibid.)

I en dialektuppteckning från Nederkalix sägs också att östanskäran ansågs
båda opålitligt väder (Nederkalix, DAUM 2886). I hössjömålet kan verbet
drypa förklaras med följande exempelmening: he dryp bårta taka, dvs. ’det
dryper av taken’ (Larsson & Söderström 1979:47b) och i en uppteckning från
Lycksele meddelas att drypa betyder ’droppa’ (DAUM 3715). Vad gäller ordet ungkarlsära skriver Larssson i den aktuella uppteckningen (ULMA 4124,
s. 1) att det ska ”ställas såsom uttryck för manbarheten”. Denna betydelsebeskrivning är tvetydig.
En möjlighet är att ordet ungkarlsära avser ett tillstånd av sedlighet, där
ungkarlen inte ännu ägnar sig åt sexuell aktivitet. Uttrycket dryper fort i
östanskärans domän avser troligen att den ljusa randen i skyn övergår i regn
och i ungkarlens domän torde avses, som Larsson skriver ovan, bristande
könslig självbehärskning. Analogin mellan östanskäran och en ungkarls ära,
där den gemensamma nämnaren sägs vara att de dryper fort, dvs. ’droppar
fort’, skapar en blend med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Östanskära
Regn

Måldomän
En ungkarls sedlighet
Bristande könslig självbehärskning

Skäran i öster bådar opålitligt väder, och jag tolkar det här som att den
dryper fort, dvs. övergår i regn. Ungkarlens ära, dvs. tillstånd av sedlighet
där han inte ägnar sig åt sexuell aktivitet, övergår också den snabbt. Detta
förhållande kan utgöra ordspråkets basbetydelse. Enligt denna tolkning skapas här implicit en föreställning om att ungkarlar har kraftig sexualdrift, och
eftersom ett väderfenomen använd i källdomänen kan denna sexualdrift
förstås som naturlig.
6.1.2 Den äldre mannens potens
I detta avsnitt analyseras ordspråk som har det gemensamt att de kan
förmedla föreställningar om den äldre mannens potens.
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Ordspråk

Ort

6:7a Om tre jer allerse murtne no allten jer kvistn frisk

Umeå, Vb

6:7b Om-en laga je rotne no je kwistn hail

Norsjö, Vb

6:7c

Om trede jer åldri se mårtne – no jer kwistn frisk

Överluleå, Nb

6:8

He reok laandj uti gämmälstobban

Överluleå, Nb

6:9a Gamla bockar har styva horn

Grundsunda, Ång

6:9b Gamla bockar har styva horn

Åsele, Lpl

6:9c Gammelböcka ha styve horna

Edsele, Ång

6:9d Gämale böcka ha styve horna

Edsele, Ång

6:9f

Skellefteå, Vb

Gammelbocka hava styyv a hårn

6:9g Gammälbåkkan hå stjöla horno

Överluleå, Nb

Beläggen i 6:7 är upptecknade i Umeå av Evert Larsson (DAUM 372, nr 93;
se även ULMA 5709, nr 8),135 i Norsjö av Magdalena Hellquist (DAUM 3722)
samt i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i kålvråmp
2000:136).
6:7a

Om tre jer allerse murtne no allten jer kvistn frisk
’om trädet är aldrig så murknat, nog alltid är kvisten frisk’
Umeå (Vb)

6:7b

Om-en laga je rotne no je kwistn hail
’om ett kullfallet träd är ruttet nog är kvisten hel’
Norsjö (Vb)

6:7c

Om trede jer åldri se mårtne – no jer kwistn frisk
’om trädet är aldrig så murknat – nog är kvisten frisk’
Överluleå (Nb)

Evert Larsson förklarar sina belägg på följande sätt: ”sexuell anspelning på
gamla män” (DAUM 372, nr 93) och Svartlå Dialektgrupp förklarar ordspråket med kommentaren ”om äldre mäns aptit på kvinnor” (Verla däänsch
upa i kålvråmp 2000:136). Ordet låga i belägg 6:7c har betydelsen ’kullfallet
träd i skog’ (Larsson & Söderström 1979:123b) eller ’nedliggande träd’
(Vilhelmina, ULMA 745:1 = DAUM 3951). Analogin mellan ett gammalt träd

135

I ULMA-uppteckningen ger Evert Larsson samma inledande formulering men avslutar med
en angivelse om vem som yttrat ordspråket vilket ger belägget formen av ett ordstäv (ULMA
5709).
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och en gammal man skapar en blend med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Ruttet/murknat/nedfallet träd
Frisk kvist

Måldomän
Åldrad manlig kropp
Fungerande manligt könsorgan

Enligt Magdalena Hellquist kan kullfallna träd som förmultnar, p.g.a. tjärbildning i grenroten ha någorlunda friska kvistar (DAUM 3722).136 Den äldre
mannen förstås i ljuset av denna kunskap: den ruttnande stammen korresponderar mot mannens åldrande kropp och kvisten korresponderar mot det
manliga könsorganet som trots åldern fortfarande är friskt, dvs. funktionsdugligt. En tänkbar basbetydelse utifrån detta är att mannen, trots hög ålder,
har kvar sin potens, ett förhållande som också kan förstås som naturligt genom analogin med trädet och kvisten.
Ordspråk 6:8 liknar beläggen i 6:7, både vad gäller betydelse och metaforik.
Det är upptecknat i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i
kålvråmp 2000:136).
6:8

He reok laandj uti gämmälstobban
’det ryker länge från gamla stubbar’
Överluleå (Nb)

I uppteckningen förklaras ordspråket med: ”om envishet bl.a. och om gamla
mäns potens på gamla dar” (ibid.). Genom analogin mellan den gamla stubben och den äldre mannen skapas en blend med följande grundläggande
korrespondenser:
Källdomän
Gammal stubbe
Rök

Måldomän
Gammal man
Envishet/potens

Att det ryker länge ur en gammal stubbe kan vara en föreställning som bygger på att tallstubbar kunde innehålla mycket tjära. Bland annat användes
tallstubbar för tjärframställning, och då var det särskilt bra med en gammal
stubbe som stått i många år. Att den stått så länge utan att brytas ned var ett

136

Uppslagsord låga.
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tecken på en hög tjärhalt. I lulemålet används ordet tjärgadd för att referera
till en sådan tjärrik tallstam (Nyström 1993:185b).
Den äldre mannen förstås i ljuset av stubben som envis eller potent, trots
sin åldrade kropp. Rök är ett resultat av eld, eller utgör någonting som finns
kvar efter att det har brunnit. Det skapas här en intressant koppling mellan
manlig sexualitet och eld. Notabelt i denna metafor är föreställningen att
elden har en uppstartsfas, en fas när den brinner samt en fas när den endast
glöder. Det är tänkbart att denna utveckling korresponderar mot en utveckling av sexualitetsdomänen också, där den äldre mannen i ordspråket befinner sig i det avslutande stadiet.
Denna potens eller envishet förstås genom analogin med stubben också
som något naturligt.
Ordspråken i 6:9 återfinns sex belägg, upptecknade i Grundsunda av Elsa
Larsson (DAUM 4064, s. 3), i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 514), i
Edsele, här anfört av Georg Bergfors (Bergfors 1981:72) och Frans Bergvall
(DAUM 3864, nr 483), i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:18) och i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp
(Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:130).
6:9a

Gamla bockar har styva horn
Grundsunda (Ång)

6:9b

Gamla bockar har styva horn
Åsele (Lpl)

6:9c

Gammelböcka ha styve horna
’gamla bockar har styva horn’
Edsele (Ång)

6:9d

Gämale böcka ha styve horna
’gamla bockar har styva horn’
Edsele (Ång)

6:9f

Gammelbocka hava styyv a hårn
’de gamla bockarna har styva horn’
Skellefteå (Vb)

6:9g

Gammälbåkkan hå stjöla horno
’de gamla bockarna har styva horn’
Överluleå (Nb)

Elsa Larsson kommenterar sitt belägg på följande vis: ”sades när en gammal
gubbe var kärlekskrank” (DAUM 4064, s. 3). En mer generell förklaring till
ordspråket återfinns i kommentaren till uppteckningen från Överluleå:
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”gamla gubbar visar stor envishet, uthållighet/gamla gubbar ’kan också’”
(Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:130). Vad gäller ordet bock anges det
t.ex. i multråmålet, förutom att syfta på djuret i fråga, kunna användas om
’kättjefull karl’ (Nordlander 1933:9a) och med samma betydelse i Vilhelmina
(DAUM 609). En liknande användning av ordet anförs från Nederkalix:
’skällsord till horaktig man’ (DAUM 3592). Det bör påpekas att endast ordspråksbelägget från Grundsunda anspelar på sexualitet. En möjlig basbetydelse är dock att gamla män fortfarande har sexuell förmåga, en annan möjlig basbetydelse att äldre män är envisa. Det är även intressant att ordspråket, i likhet med föregående, både tycks kunna referera till äldre mäns envishet och deras potens.
6.1.3 Riskabel sexualitet
I detta avsnitt analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om att
sexualitet kan få oönskade konsekvenser eller är något en man bör akta sig
för.
Ordspråk

Ort

6:10 Krogskull å pigknull skö man aktä sä fö

Ragunda, Jtl

6:11a Da drängan kreop ati pigen – kreop faan undi kuddn

Överluleå, Nb

6:11b Då drängen kryp hitel piga, kryp fan öner köddn

Edsele, Ång

6:12 Om fan kryp ne mela drängen å piga ligg n trangt tell

Edsele, Ång

6:13 N skö akte sä för framdel’n tå fruntimra å bakdel’n tå hästa

Ytterlännäs, Ång

Ordspråk 6:10 är upptecknat i Ragunda av Erik Jonas Lindberg (DAUM
3856, nr 74) och består av en jämförelse mellan två företeelser som man ska
akta sig för.
6:10

Krogskull å pigknull skö man aktä sä fö
’krogskuld och pigknull ska man akta sig för
Ragunda (Jtl)

Analogin mellan att skaffa sig en krogskuld och samlag med en piga ger upphov till en blend med följande grundläggande korrespondens:
Källdomän
Anskaffande av krogskuld

Måldomän
Samlag med en piga

Konsumtion av alkohol på en krog är ett nöje, som också medför ett efterföljande obehag i form av bakrus. Till detta skall också läggas den eventuella
börda krogskulden innebär. Det är möjligt att samlag med en piga förstås i
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ljuset av detta som en form av konsumtion som faller in under kategorin nöje
men får negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser kan i blenden förstås
som en skuld.
Vem är då pigan i ordspråket, och av vad består skulden? Att kvinnan i
ordspråket är just en piga kan antyda att mannen befinner sig på en annan
social nivå. Exempelvis skulle ordspråket kunna vara en varning till husbonden i ett hushåll. Den skuld som skapas genom samlag med en piga skulle
antingen kunna motsvaras av mannens otrohet eller av en oönskad graviditet.
En tänkbar basbetydelse hos ordspråket är att en man, möjligen en gift
man, ska undvika sexuell samvaro med en piga.
I ordspråk 6:11a–b nedan, upptecknade i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp
(Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:161) och i Edsele av Frans Bergvall
(DAUM 3864, nr 339), är det drängen och pigans förehavanden som står i
fokus.
6:11a

Da drängan kreop ati pigen – kreop faan undi kuddn
’då drängarna kryper intill pigorna – kryper fan under kudden’
Överluleå (Nb)

6:11b

Då drängen kryp hitel piga, kryp fan öner köddn
’då drängen kryper intill pigan, kryper fan under kudden’
Edsele (Ång)

Svartlå Dialektgrupp anger följande kommentar till ordspråket: ”om att vara
vaksam för fara” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:161). Denna kommentar beskriver en generell användning av ordspråket som sträcker sig
utanför pigans och drängens situation, och t.o.m. utanför sexualitetens
område. När drängen kryper intill pigan får detta enligt ordspråket
konsekvensen att fan kryper under kudden. Detta torde vara ett uttryck för
att något oönskat inträffar och att det är underförstått att sexuell aktivitet
avses. Det är möjligt att utläsa följande basbetydelse: drängen som kryper
intill pigan kan inte kontrollera sitt begär. Att fan kryper in under kudden
blir då ett uttryck för att pigan och drängen ägnar sig åt något oönskat som
dessutom är riskfyllt. Det bör också framhållas att den sexualitet som blir
resultatet av att drängen kryper intill pigan är av utomäktenskaplig art.
Mannen beskrivs i ordspråket som aktiv vad gäller initierandet av sexuella
kontakter medan kvinnan framställs som passiv. Sexualiteten har enligt ordspråket potential att vara riskabel och det är möjligt att tolka ordspråket på
liknande sätt som föregående ordspråk och betrakta det som primärt en
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varning, i detta fall till drängen: var vaksam för den fara som det innebär att
ha samlag med en piga!
I ordspråk 6:12 upptecknat av Frans Bergvall i Edsele (DAUM 3864, nr 373)
är återigen pigan och drängen huvudpersoner.
6:12

Om fan kryp ne mela drängen å piga ligg n trangt tell
’om fan kryper ner mellan drängen och pigan ligger han trångt till’
Edsele (Ång)

Uttrycket att fan kryper ner mellan drängen och pigan tolkar jag här på
samma sätt som i föregående analys, dvs. att något sker som inte borde ske,
dvs. en utomäktenskaplig sexuell förbindelse mellan drängen och pigan. I
ordspråket levereras en drastisk bild där fan finner sig ligga trångt till, ett
förhållande som uppstår av att drängen och pigan ligger mycket tätt intill
varandra.
Slutligen i detta avsnitt diskuteras ett svårtolkat ordspråk upptecknat av
Georg Bergfors i Ytterlännäs (Bergfors 1981:70).
6:13

N skö akte sä för framdel’n tå fruntimra å bakdel’n tå hästa
’man ska akta sig för framdelen av kvinnorna och för bakdelen av hästarna’
Ytterlännäs (Ång)

Georg Bergfors anger ingen tolkning av ordspråket i sin bok men placerar
det under rubriken ”Om sådant som man talar tyst om” (ibid.) tillsammans
med bl.a. ordspråk 6:17 nedan. Detta talar för att åtminstone Bergfors själv
ansåg att ordspråket skulle avse sexualitetens domän. Genom att diskutera
analogin mellan kvinnans framdel och hästens bakdel är det möjligt att föreslå en tolkning. I den blend som uppstår korresponderar hästens bakdel mot
kvinnans framdel:
Källdomän
Hästens bakdel

Måldomän
Kvinnans framdel

En möjlig anledning till att man bör akta sig för hästens bakdel är risken att
bli sparkad. Eftersom hästen och dess skötsel tillhörde en manlig domän
torde det också vara just en man som riskerar att råka ut för att bli sparkad.
Kvinnans framdel tolkas här som ett uttryck för en lockande och provocerande sexualitet som mannen, eventuellt genom sin starka sexualdrift, lockas
utav. En spark av en häst utgör en kraftfull och potentiellt livshotande hän-
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delse och detta kan skapa en förståelse av ett mycket negativt resultat för
mannen av att låta sig lockas av den kvinnliga sexualiteten.
6.1.4 Sexualitet och graviditet
I detta avsnitt kommer följande tre ordspråk att analyseras där manlig sexualitet kopplas till graviditet:
Ordspråk

Ort

6:14 ’N skö ha vette å tröske inne (på lon) å skæka ute

Ytterlännäs, Ång

6:15 Dog kuno dill mååor at bana döijn – so dog a dill hustro at de o

Överluleå, Nb

6:16 Dög jänta te mor å sonson dän så döga te sonahöstre å

Edsele, Ång

Ordspråk 6.14 nedan är upptecknat av Georg Bergfors i Ytterlännäs
(Bergfors 1981:70).
6:14

’N skö ha vette å tröske inne (på lon) å skæka ute
’man ska ha vettet att tröska inne (i tröskladan) och skaka utanför’
Ytterlännäs (Ång)

I uppteckningen inleds ordspråksbelägget med uppmaningen: ”kom ihög:”
(ibid.). Denna inledning betraktas här inte som att den hör till själva ordspråket.137 Georg Bergfors har i sin bok fört ordspråket till ett kapitel under
rubriken ”Om sådant som man talar tyst om” och som enda förklaring till
ordspråket skriver han: ”dubbelmening” (ibid.). Ordet loge (dial. lo) i parentesen betraktas här som inskjutet av Bergfors i förklarande syfte. Ordet
avser i arnäsmålet ’tröskloge’ eller ’golv i tröskloge’ (Söderström 1994:215b).
Analogin mellan tröskning och samlag ger upphov till en blend med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Tröskning
Skakning
Loge

137

Måldomän
Samlag
Sädesuttömning
Kvinna

Jag betraktar kommentaren som antingen av situationell art, dvs. som beskriver en situation
i vilken ordspråket används, eller som ett slags formelartat uttryck som ofta föregår
användandet av ett ordspråk. Andra sådana formelartade uttryck är t.ex som
ordspråket/talesättet lyder o.d.
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Tröskningen skedde i trösklogen, där axen med en slaga slogs för att sädeskärnan skulle lossna från skal och andra växtdelar. Paul Hellström beskriver
detta arbete i Norrlands jordbruk:
När de i sina sämsta plagg iförda, mycket lätt klädda arbetarne, 3–6 till antalet, däraf
minst hälften kvinnor, infinna sig i rian,138 börja de arbetet med att lägga ett lager
kärfvar på golfvet i rader med axändarne mot och något i kors öfver hvarandra. När
detta är gjordt, tagas slagorna fram, arbetarne ordna sig två och två midt emot
hvarandra och den taktfasta ”bultningen” är snart i full gång. […] bearbetningen med
slagan fortsättes så länge, till dess att axen fullständigt lossnat från halmen, då halmen
efter nödig skakning med händerna aflägsnas från rian. För att hindra sädeskornen att
följa med de finaste halmssmulorna, skakas dessa omsorgsfullt i ett af gamla hägggrenar tillverkadt såll (1917:332–333).

Skakningen ska enligt ordspråket ske utanför logen, något som i källdomänen förefaller olämpligt då själva lönen för mödan, dvs. sädeskornen, inte
skulle kunna samlas upp. Ordspråket föreskriver alltså ett handlande som i
källdomänen för alla med kännedom om sädeshantering verkar ologiskt. En
tänkbar basbetydelse är att ett samlag ska genomföras så att sädesuttömningen sker utanför kvinnan. Genom detta förhindras att kvinnan blir gravid. En implicit föreställning som förmedlas är att det ur mannens perspektiv är önskvärt att samlaget inte leder till graviditet.
Ordspråk 6:15 nedan är upptecknat av Svartlå Dialektgrupp i Överluleå
(Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:90).
6:15

Dog kuno dill mååor at bana döijn – so dog a dill hustro at de o
’duger kvinnan till mor åt dina barn – så duger hon till hustru åt dig också’
Överluleå (Nb)

Ordspråket förklaras av Svartlå Dialektgrupp så här: ”Om att mannen måste
ta ansvar för sin avkomma” (ibid.). Kvinnan representeras i ordspråket på
två sätt, som mor och som hustru och en tänkbar basbetydelse är att om en
man och en kvinnas samvaro resulterar i en graviditet, ska mannen ta kvinnan till hustru. Relationen mellan mannen och kvinnan i ordspråket framställs som asymmetrisk i det att mannen är den som väljer huruvida han ska
gifta sig med kvinnan eller inte. Den gravida kvinnans valmöjligheter berörs

138

En ria är en veduppvärmd byggnad som länge brukades i övre Norrland, i vilken grödan
torkades (Hellström 1917:329–331).
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inte i ordspråket. Som visats i kapitel 3 kunde sociala sanktioner sättas in
mot den man som inte efterföljde denna norm och tog sitt ansvar och ordspråket kan sägas hämta sin direkt uppmanande form ur denna väl etablerade norm.
Nästa ordspråk, 6:16, bygger på samma värderingar som föregående. Här är
det dock inte barnets far som ordspråket riktar sig till utan hans föräldrar.
6:16

Dög jänta te mor å sonson dän så döga te sonahöstre å

’duger flickan till mor åt din sonson, så duger hon till sonhustru också’
Edsele (Ång)

Ordspråket är upptecknat av Frans Bergvall i Edsele (DAUM 3864, nr 236).
En tänkbar basbetydelse är att föräldrarna till en man ska acceptera som
svärdotter den kvinna som fött sonens barn. Det är intressant att problematiken kring det utomäktenskapliga barnet i detta ordspråk framställs ur de
presumtiva svärföräldrarnas perspektiv.

6.2 Kvinnlig sexualitet
I detta avsnitt analyseras ordspråk som förmedlar föreställningar om kvinnlig sexualitet dels huvudsakligen ur ett manligt perspektiv, dels med avseende på fruktsamhet och sedlighet.
6.2.1 Kvinnlig sexualitet ur ett manligt perspektiv
I detta avsnitt behandlas ordspråk där kvinnlig sexualitet beskrivs huvudsakligen ur ett manligt perspektiv.
Ordspråk

Ort

6:17 Lortvattne hläkk ell’n

Ytterlännäs, Ång

6:18 Kweinnern å batarn vara liik, å dem kånna rutt'n opp, men
nedrehåle jer som he ha vöre

Skellefteå, Vb

6:19a Då fingrä ä ringä ä kussimurra tingä

Åsele, Lpl

6:19b Då fingre je ringe je typpa tinge

Umeå, Vb

Ordspråk 6:17 nedan är upptecknat av Georg Bergfors i Ytterlännäs
(Bergfors 1981:70) och består av en huvudsats där lortvattnet sägs inneha
egenskapen att kunna släcka en eld.
6:17

Lortvattne hläkk ell’n
’lortvattnet släcker elden’
Ytterlännäs (Ång)
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Bergfors anger i uppteckningen följande kommentar: ”svar då någon undrar
över att karlar kan ’besöka’ fula och otrevliga fruntimmer” (ibid.). En blend
skapas där elden korresponderar mot den manliga sexualdriften och det
smutsiga vattnet mot, som Bergfors uttrycker det, fula och otrevliga kvinnor.
Källdomän
Eld
Smutsigt vatten

Måldomän
Manligt sexualdrift
Ful/otrevlig kvinna

Vatten som är smutsigt har fortfarande förmågan att släcka en eld. Detta
förhållande kan användas i blenden för att förstå primärt manlig sexualdrift.
En tänkbar basbetydelse blir att en kvinna som är ful och eller otrevlig fortfarande kan tillfredsställa en mans sexuella begär. Vidare framkommer föreställningen att män har en stark sexualdrift och att de inte bryr sig om utseendet på kvinnor de har sex med. Återigen används i detta ordspråk, alldeles
som i 6:8 just eld för att beskriva den manliga sexualdriften.
Ordspråk 6:18 är upptecknat i Skellefteå av Skellefteå Studieförbundet
Vuxenskolan (Ordspråksboken 2004:13).
6:18

Kweinnern å batarn vara liik, å dem kånna rutt'n opp, men
nedrehåle jer som he ha vöre

’kvinnor och båtar är lika, de kan ruttna upp, men nedre hålet är som det har varit’
Skellefteå (Vb)

Belägget består av tre huvudsatser där det i den första görs en jämförelse
mellan kvinnorna och båtar, följt i den andra satsen av den delade egenskapen: att kunna ruttna upp. Sista satsen frångår jämförelsen och beskriver en
egenskap hos kvinnorna som trots denna förruttnelse fortfarande är som det
har varit. Vad gäller ordet hål anges t.ex. i en dialektuppteckning från
Vilhelmina att det kan åsyfta ’tapphål i båt’ (Vilhelmina, ULMA 19466:3 =
DAUM 3235). Analogin mellan kvinnor och träbåtar ger upphov till en blend
med följande korrespondenser:
Källdomän
Träbåt
Tapphål

Måldomän
Kvinna
Kvinnligt könsorgan

Träbåtar ruttnar enligt ordspråket och blir därmed obrukbara. I ordspråkets
första två satser beskrivs kvinnans åldrande parallellt med träbåtens uppruttnande. Så långt i blenden antyds att också kvinnor som åldras helt förlorar sin funktion, en funktion som för båten ju gått förlorad. I ordspråkets
avslutande del sägs dock att det nedre hålet är som det alltid varit, vilket
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leder till en föreställning om att den äldre kvinnan fortfarande fungerar sexuellt. Detta blir också en tänkbar basbetydelse, dvs. att kvinnor trots en åldrad kropp, fortfarande är sexuellt funktionsdugliga.
Det är inte självklart att detta ordspråk framställer kvinnlig sexualitet ur
ett manligt perspektiv, även om det finns delar i metaforiken som talar för en
sådan tolkning. En jämförelse kan göras med den åldrade mannen i 6:7a–c,
t.ex. 6:7b Om-en laga je rotne no je kwistn hail, dvs. ’om ett kullfallet träd är
ruttet nog är kvisten hel’. En båt är till skillnad från ett träd ett objekt med
en tydlig funktion. En båt ägs och används av människor, medan ett kullfallet träd helt saknar sådan funktion. Detta kan eventuellt tala för att den
kvinnliga sexualiteten i ordspråket beskrivs som intakt för någon annan än
kvinnan själv.
Beläggen i grupp 6:19 är upptecknade i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857,
nr 39) och i Umeå av Evert Larsson (DAUM 372, nr 1).
6:19a

Då fingrä ä ringä ä kussimurra tingä
’då fingret är ringat är kussimurran tingad’
Åsele (Lpl)

6:19b

Då fingre je ringe je typpa tinge
’då fingret är ringat är hönan tingad’
Umeå (Vb)

Evert Larsson förklarar sitt belägg på följande vis: ”Efter ringväxling, förlovning är mannen försäkrad om innehavet av kvinnan” (ibid.). Ordet ringad
kan, åtminstone i Norrbotten, användas just med betydelsen ’fästad, förlovad’ (Nederkalix, DAUM 2886).139 Här tolkas uttrycket då fingret är ringat
som att det syftar på att förlovning ingåtts. Ordet kussimurra avser enligt
dialektuppteckningarna ’kvinnligt könsorgan’ (se t.ex. Nederkalix-Töre,
ULMA 10086, OSDs; Fjällsjö, ULMA 21117, OSDs; Ragunda, ULMA 29873,
OSDs). Evert Larsson anger att ordet typpa ska förstås på följande sätt:
”typpan = hönan = (genitalia feminina)” (DAUM 372, nr 1), en betydelse
som är allmän i dialektmaterialet.
En tänkbar basbetydelse är att mannen genom ringväxlingen försäkrar sig
om innehavet av kvinnan, med den skillnaden att det är innehav av just

139

Observera att verbet även kan ha en annan betydelse, exempelvis i följande sammanhang:
”han borde ringas som en annan oxe (=tjur)” (Jörn, ULMA 14840 = DAUM 3132).
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kvinnans sexualitet som avses. I ordspråket framhålls att kvinnans sexualitet
tingas, dvs. ingen omedelbar tillgång ges därtill utan det är något som kommer att ske i framtiden, troligen efter att giftermål ingåtts eller att förhållandet gjorts officiellt på annat sätt.
Utöver det ovanstående representeras mannen återigen som aktiv och den
som ”ringar fingret”, medan kvinnan framställs som passiv och den som
”ringas” av honom.
6.2.2 Kvinnlig fruktsamhet och sedlighet
I det följande analyseras ordspråk där bl.a. föreställningar om kvinnlig
fruktsamhet och sedlighet förmedlas.
Ordspråk

Ort

6:20a He heet jo ibländ at i törrgren rån upp

Överluleå, Nb

6:20b Hä hänn ju iblann att en torrgran rånopp

Sorsele, Lpl

6:21a He väks eingenteing oppa ällmen väg

Norsjö, Vb

6:21b På allmän landsväg vaxer inget gräs

Åsele, Lpl

6:21c På ’n allmän farväg väks e inge gräss

Ytterlännäs, Ång

6:22a In däijl blöij banat, bara men skåka i karaböks ivi dom

Överluleå, Nb

6:22b N del ha sällan nå båna, å n’ del bli bånit, bära man skak ä
kärböxpar över döm

Åsele, Lpl

6:23 Ti styggästä kara bliä vackrästä osta

Åsele, Lpl

6:24 Större skepp än en svinho har seglat omkull

Grundsunda, Ång

6:25a Gamhagan stå no bära ingen kliv på n

Umeå, Vb

6:25b Gamhagan stå no meda ingen kliv på-n

Umeå, Vb

6:25c He jer eingen sak hall hagan där einga kräk leigg a

Skellefteå, Vb

6:25d Gammelhagan sta no da han eint val alege

Byske, Vb

6:25e Ingen körnscht å halle hägan bära

Ytterlännäs, Ång

Ordspråk 20a–b är upptecknade i Överluleå av Svartlå Dialektgrupp (Verla
däänsch upa i kålvråmp 2000:92) och i Sorsele av Ansgar Grundström
(DAUM 3863, nr 14).
6:20a

He heet jo ibländ at i törrgren rån upp

’det händer ju ibland att en torrgran återigen grönskar återigen’
Överluleå (Nb)
6:20b

Hä hänn ju iblann att en torrgran rånopp
’det händer ju ibland att en torrgran återigen grönskar’
Sorsele (Lpl)
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Svartlå Dialektgrupp kommenterar ordspråket på följande sätt: ”Sägs om en
äldre kvinna får barn” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:92), medan
Ansgar Grundström beskriver ordspråkets användning så här. ”Sade man om
en kvinna eller gamjänta blev med barn på äldre dagar” (Sorsele 3863, nr
14). Både Svartlå Dialektgrupp och Ansgar Grundström anger i sina översättningar av ordspråket betydelsen ’grönska’ (v.) för uttrycket råna upp och
i dialektmaterialet återfinns t.ex. ett verb råna från Åsele med betydelsen
’skjuta skott om växter’ (ULMA 22086 = DAUM 3233). Här kan också nämnas att Pehr Stenberg för umemålet upptar ett substantiv rån med betydelsen ’kåthet, lust till parning’ som enligt honom endast används om björn
(1966–1973:104b). En tänkbar basbetydelse utifrån upptecknarnas beskrivningar är att också en äldre kvinna kan bli gravid.
En blend uppstår med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Träd
Åldrad, förtorkad stam
Oväntad grönska

Måldomän
Kvinna
Åldrad, rynkig kropp
Oväntad fruktsamhet

I källdomänen uttrycks erfarenheten att det kan hända att ett till synes dött
och förtorkat träd oväntat kan grönska igen. Det förtorkade trädet korresponderar mot den äldre kvinnan och grönskan mot den äldre kvinnans
fruktsamhet. Analogin med trädets grönska kan få konsekvenser för hur
kvinnlig fruktsamhet i stort förstås. För trädet återfinns en kausalkedja där
trädet befinner sig i olika stadier, varav torrgran utgör en av de sista i trädets liv.140 Den oväntade grönskan är just ett tecken på liv där inget sådant
förväntas. Detta kan skapa en förståelse av kvinnlig fruktsamhet som inte
bara naturlig och positiv utan som ett slags tecken på liv för en kvinna.
Beläggen i nästa ordspråksgrupp, nr 6:21, är upptecknade i Norsjö av E.
Hedström (ULMA 3312, nr 51), i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr
459) och i Ytterlännäs av Georg Bergfors (1981:70).
6:21a

He väks eingenteing oppa ällmen väg
’det växer ingenting på allmän väg’
Norsjö (Vb)
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Jfr med den äldre mannen som liknas vid gammalt träd i 6:7 och 6:8.
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6:21b

På allmän landsväg vaxer inget gräs
Åsele (Lpl)

6:21c

På ’n allmän farväg väks e inge gräss
’på en allmän farväg växer det inget gräs’
Ytterlännäs (Ång)

E. Hedström ger följande förklaring till sitt belägg: ”en sköka är ofruktsam”
(ULMA 3312, nr. 51) och Georg Bergfors uttrycker ett liknande budskap:
”förklaring till att lösaktiga kvinnor inte får barn” (Bergfors 1981:70). Irene
Nilsson kommentar ordspråket: ”för att urskulda en gravid tös” (DAUM
3857, nr 459). En blend skapas med följande grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Allmän väg
Gräs

Måldomän
Lösaktig kvinna
Kvinnlig fruktsamhet

En allmän landsväg är öppen för alla att färdas på och där det inte växer
något torde det vara på grund av växtligheten nöts ner då vägen används.
Hur används då detta i förståelsen av den lösaktiga kvinnan? På ett liknande
sätt som i föregående ordspråk förstås kvinnlig fruktsamhet här i ljuset av
växtlighet. Att gräset inte kan växa på landsvägen på grund av att många
färdas där, torde möjliggöra en förståelse av den lösaktiga kvinnan såsom
icke fruktsam just på grund av hennes många sexuella förbindelser.
En tänkbar basbetydelse är att en lösaktiga kvinna är ofruktsam och alltså
inte kan bli gravid. På liknande sätt som föregående ordspråk förstås också
här kvinnlig fruktsamhet som något naturligt och förknippat med växtliv.
Jag väljer här att upprätthålla mig ytterligare vid Irene Nilssons beskrivning av en situationell betydelse. Hon skriver alltså: ”för att urskulda en gravid tös” (DAUM 3857, nr 459). Denna situation förutsätter en kvinna som
blivit gravid, kanske t.o.m. utanför trolovning, äktenskap eller annan fast
förbindelse. Hennes graviditet blir enligt ordspråket beviset på att hon trots
sitt tillstånd inte hör till kategorin ”lösaktiga kvinnor”.
Att fruktsamheten varierar från kvinna till kvinna är en föreställning som
förs fram i belägg 6:22a–b nedan. Uppteckningarna är gjorda i Överluleå av
Svartlå Dialektgrupp (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:79) och i Åsele
av Irene Nilsson (DAUM 3867, nr 94).
6:22a

In däijl blöij banat, bara men skåka i karaböks ivi dom
’en del blir gravida bara man skakar en mansbyxa över dem’
Överluleå (Nb)
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6:22b

N del ha sällan nå båna, å n’ del bli bånit, bära man skak ä
kärböxpar över döm

’en del har sällan några barn, och en del blir gravida bara man skakar ett par karlbyxor
över dem’
Åsele (Lpl)

Tematiken rör återigen den kvinnliga fruktsamheten och Svartlå
Dialektgrupp kommenterar ordspråket på följande sätt: ”hur lätt är det inte
att bli med barn” (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:79). Ordet barnot
(dial. bånit, banat) är allmänt i dialekterna och betyder ’gravid’
En tänkbar basbetydelse är att vissa kvinnor har lätt för att bli gravida,
medan det är svårare för andra. Att vissa kvinnor blir gravida bara man
skakar ett par mansbyxor över dem är ett metaforiskt uttryck av hyperbolisk
karaktär vars syfte är att på ett skämtsamt sätt föra fram detta budskap.
Detta ordspråk bör betraktas utifrån den stora betydelse barnafödandet
hade för kvinnor i det agrara samhället i övre Norrland. Notabelt är att fruktsamheten förstås som ett kvinnligt fenomen, dvs. mannens eventuella roll i
ett misslyckande till graviditet framhålls inte.
Ordspråk 6:23 är upptecknat i Åsele av Irene Nilsson (DAUM 3857, nr 132),
som också anger en situationell betydelse knuten till ordspråket: ”om en ful
kvinna födde ett vackert barn, sade man [ordspråket]” (ibid.).
6:23

Ti styggästä kara bliä vackrästä osta
’i de fulaste ostformarna blir det de vackraste ostarna’
Åsele (Lpl)

Ordet stygg används i norrländska dialekter allmänt med betydelsen ’ful’
med avseende på utseende (t.ex. Arjeplog, ULMA 8898 = DAUM 3232;
Sävar, DAUM 4092). En kausalitet sägs i ordspråket råda mellan moderns
utseende och barnets utseende. Ostformen och osten korresponderar mot
kvinnan respektive hennes barn och en blend uppstår:
Källdomän
Ful ostform
Vacker ost

Måldomän
Ful kvinna
Vackert barn

Möjligen visar metaforen på ett sätt att tänka kring graviditet, där kvinnan i
hög utsträckning är ”formen” för barnet, och möjligen ses mannens betydelse för barnets utseende som mindre. Som konstaterats ovan beskriver
ordspråket en kausal relation men det är också möjligt att betrakta det som
en utebliven korrelation mellan moderns och barnets skönhet, där en sådan
vore väntad. En tänkbar basbetydelse är enligt detta att ingen korrelation
råder mellan moderns skönhet och barnets skönhet.
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I följande ordspråk, nr 6:24, upptecknat av Elsa Larsson från Grundsunda
(DAUM 4064, s. 4) står den utomäktenskapliga graviditeten i fokus.
6:24

Större skepp än en svinho har seglat omkull
Grundsunda (Ång)

Elsa Larsson förklarar ordspråket på följande vis: ”finare dam än en piga har
fått en ’oäkting’” (ibid.), en formulering som också är en möjlig basbetydelse.
Ordet svinho åsyftar en långsmal öppen vattenbehållare som användes för
att utfodra grisar (se för njurundamålet Hellbom 1980:106a), här förstått
som ett skepp. Denna metaforiska förståelse av svinhon grundar sig t.ex. på
hons form, som liknar båtens. I ordspråket sker sedan en jämförelse mellan
dessa två skepp, där ett är stort och ett är mycket litet och oansenligt, där de
sägs dela en viss egenskap: att kunna lida skeppsbrott.
Genom Elsa Larssons förklaring vet vi att ordspråket kan användas
metaforiskt och beskriva en gemensam egenskap hos en piga och en finare
dam. Jämförelsen sker mellan pigan och den finare damen genom att de
båda sägs vara båtar, där pigan är en svinho, dvs. som båt räknat mycket
oansenlig, och den finare damen ett stort skepp. Metaforiken stärks ytterligare när dessa båda sägs ha seglat omkull, ett uttryck som här avser att få ett
oäkta barn. I den blend som uppstår mellan dessa två domäner skapas en
förståelse av den oönskade graviditeten som en olycka:
Källdomän
Litet skepp (svinho)
Stort skepp
Skeppsbrott

Måldomän
Piga
Finare dam
Utomäktenskaplig graviditet

Elsa Larssons beskrivning av ordspråket är en beskrivning av en konkret
situation där det används. I situationen blir ordspråket tröstande till sin
karaktär och gör gällande att även kvinnor ur ett högre socialt skikt kan bli
gravida utanför äktenskapet. Ordspråket ursäktar i denna situation pigans
oönskade graviditet.
Beläggen i ordspråksgrupp 6:25 nedan är fem till antalet och har upptecknats i Umeå (6:25a–b) av Evert Larsson (DAUM 372, nr 86 och ULMA
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3560),141 i Skellefteå (6:25c) av Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan
(Ordspråksboken 2004:21), i Byske (6:25d) av Axel Carlsson och Sven
Söderström (DAUM 3205) och i Ytterlännäs (6:25d) av Georg Bergfors
(Bergfors 1981:70). Beläggen skiljer sig marginellt åt vad gäller syntax och
ordförråd men gemensamt för dem alla är hagen och att den håller så länge
inget kreatur eller ingen människa kliver på eller på annat sätt påverkar den.
6:25a

Gamhagan stå no bära ingen kliv på n
’den gamla gärdesgården står nog bara ingen kliver på den’
Umeå (Vb)

6:25b

Gamhagan stå no meda ingen kliv på-n

’den gamla gärdesgården står nog så länge ingen kliver på den’
Umeå (Vb)
6:25c

He jer eingen sak hall hagan där einga kräk leigg a

’det är ingen sak att sköta den gamla gärdesgården där inga kreatur trycker på’
Skellefteå (Vb)
6:25d

Gammelhagan sta no da han eint val alege
’den gamla gärdesgården står nog då han inte blir nedtryckt’
Byske (Vb)

6:25e

Ingen könscht å halle hægan bära
’ingen konst att bara sköta gärdesgården’
Ytterlännäs (Ång)

Kommentarerna till beläggen innehåller alla olika situationella betydelser.
Evert Larsson skriver: ”Skämtsamt till gamla ungmör – när dessa uttrycker
sitt förakt för karlsläktet” (DAUM 372, nr 86) och ”den gamla mön förblir
nog ogift, så länge ingen friare anmäler sig” (ULMA 3560:8). Axel Carlsson
och Sven Söderström skriver: ”svar till en kvinna som sade, att hennes flicka
var ’bättre’ än grannens och inte som ogift blev med barn” (DAUM 3205).
Skellefteå Studieförbundet Vuxenskolan anger ett specifikt tillfälle då ordspråket använts: ”uttryckt av en kvinna till en väninna när denna påstod att
det sprang mycket pojkar hos döttrarna i en familj i byn. Enligt kvinnan ville
ingen karl åt väninnans döttrar” (Ordspråksboken 2004:21). Georg Bergfors,
slutligen, skriver om sitt belägg att ”detta sägs, då det pratas och väsnas

141

Se även Karl-Hampus Dahlstedt och Per-Uno Ågren (1954:41) där ett av beläggen finns
anfört.
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mycket, om en jänta råkat få ett barn” (Bergfors 1981:70). Informationen om
ordspråkets bruk är alltså i detta fall relativt sett riklig.
Ordet hage är centralt i beläggen, och betyder allmänt i de aktuella
dialekterna ’gärdesgård’. Partikelverbet ligga av betyder i hössjömålet,
Umeå bl.a. ’trycka’ (Larsson & Söderström 1979:119b) eller ’pressa mot’
(Skellefteå, DAUM 349) och avser troligen i ordspråket kreatur som trycker
sig mot gärdesgården. Formen alege i två av beläggen torde knyta an till
partikelverbet ligga av och motsvara avlegad. En blend skapas med följande
grundläggande korrespondenser:
Källdomän
Gärdesgård
Att kliva eller trycka

Måldomän
Kvinnlig sedlighet
Att uppvakta

Gärdesgården har som funktion att avskärma ett område från ett annat, med
andra ord hålla kreaturen ifrån något, t.ex. slåtterängen. Denna gärdesgård
är dock i ordspråket så pass gammal och bräcklig att så fort något kreatur
trycker sig mot den eller någon människa kliver på den så rämnar den och
förlorar därmed sin funktion. I måldomänen återfinns kvinnan och hennes
sedlighet/kyskhet. Denna förstås med hjälp av kunskap om gärdesgården
och beskrivs till synes vara stark och hållbar. Men, och häri ligger ordspråkets basbetydelse, denna styrka är blott skenbar och så fort den sätts på prov
kan den rämna. Det som var något positivt i ordspråket, en till synes hållbar
och stark gärdesgård, vänds till något negativt: den är svag och håller inte för
påfrestningarna.
Ordspråket ursäktar en friare kvinnlig sexualitet och förlöjligar den
kvinna som saknar friare, något som illustreras i sista meningen i kommentaren från Skellefteå där det sägs att ”enligt kvinnan ville ingen karl åt väninnans döttrar” (Ordspråksboken 2004:21). Detta förlöjligande drag har
Magdalena Hellquist också valt att lyfta fram i boken Bättre grå kaka än
ingen smaka där hon beskriver ordspråket som ”lite hånfullt om kvinnor”
(Hellquist 1995:141).

6.3 Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag analyserat 44 ordspråksbelägg utifrån den analytiska
kategorin Sexualiteten. Jag kommer i denna avslutande del att fokusera på
föreställningar om den manliga sexualdriften och hur kvinnlig sexualitet
positioneras i relation till denna. Ett sådant perspektivval blir naturligt då
just manlig sexuldrift är ett dominerande tema i ordspråken i detta kapitel.
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6.3.1 Är karlarna friska så nog vill de något fult
I ordspråken i detta kapitel förmedlas föreställningar om den manliga sexualdriften där den definieras som stark och svår att kontrollera. Tre exempel
är 6:2 Da kukn sta da jer halve hove bort, dvs. ’då kuken står är halva vettet
borta,’ 6:3a Pöjka ä som koen efter söppen, dvs. ’pojkarna är som korna efter
svampen’, och 6:4 Är kärarna frisk så nog vill dom nå furt, dvs. ’är karlarna
friska så nog vill de något fult’. I ordspråk 6:2 ovan återfinns föreställningen
att den manliga sexualdriften är så stark att den åsidosätter normalt beteende, i det här fallet vettet, i 6:3a–c beter sig pojkarna som ystra kor som
begärligt söker efter svamp och i 6:4 sägs karlarna alltid, utom då de är
sjuka, vara benägna till sexuell aktivitet. I det sistnämnda blir en intakt sexualdrift t.o.m. ett uttryck för god hälsa.
Denna sexualdrift försvinner inte med åldern utan den beskrivs för den
äldre mannen, en åldrad kropp till trots, fortfarande som intakt. Ett exempel
på detta återfinns i ordspråk 6:7a Om tre jer allerse murtne no allten jer
kvistn frisk, dvs. ’om trädet är aldrig så ruttet, nog alltid är kvisten frisk’.
En kvinnlig sexualitet förekommer ofta implicit i ordspråken definierad i
relation till den manliga sexualdriften. Ett exempel är 6:17 Lortvattne hläkk
ell’n, dvs. ’lortvattnet släcker elden’, där elden motsvarar den manliga sexualdriften och det smutsiga vattnet en oattraktiv kvinna som trots sitt osköna
yttre har förmågan att släcka denna eld. Genom denna metaforiska liknelse
med elden får den manliga sexualdriften ytterligare karaktär av något naturligt och kraftfullt.
I ordspråk 6:19b Då fingre je ringe je typpa tinge, dvs. ’då fingret är
ringat är typpan tingad’, positioneras dessutom kvinnlig sexualitet i en tydligt underordnad position gentemot manlig sexualitet genom att det är mannen som genom ringväxlingen ”tingar” den kvinnliga kroppen.
Kvinnlig sexualitet framställs också som något farligt, återigen ur ett
manligt perspektiv. Två sådana exempel är 6:10 Krogskull å pigknull skö
man aktä sä fö, dvs. ’krogskuld och pigknull ska man akta sig för’, och 6:13
N skö akte sä för framdel’n tå fruntimra å bakdel’n tå hästa, dvs. ’man ska
akta sig för framdelen av kvinnor och bakdelen av hästar’. I det första exemplet kan sexuell samvaro med en piga förstås som att det leder till en sorts
skuld och i det andra kan konsekvensen bli något närapå livshotande genom
liknelsen med att bli sparkad av en häst.
6.3.2 Kvinnlig fruktsamhet
Den kvinnliga fruktsamheten har i historisk och etnologisk litteratur framhållits som ett kvinnoideal i den svenska agrarmiljön under t.ex. 1800-talet.
Även i ordspråken som analyserats i detta kapitel förmedlas föreställningar
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om detta och ett exempel är 6:20b Hä hänn ju iblann att en torrgran
rånopp, dvs. ’det händer ju ibland att en torrgran grönskar igen’, där fruktsamheten för en kvinna förstås som något naturligt och positivt.
Hittills i denna sammanfattande diskussion har den kvinnliga sexualiteten
definierats som något som stillar den manliga sexualdriften och något som
kan vara farligt för en man. Kvinnlig sexualitet definieras hela tiden på något
sätt i relation till en manlig sexualdrift. Det enda exemplet i materialet på
mer självständig kvinnlig sexualitet är det där denna sexualitet har oönskad
utgång: 6:21b På allmän landsväg vaxer inget gräs. Återigen definieras här
fruktsamhet som naturligt och positivt för kvinnan. Det är också denna naturliga och positiva egenskap, dvs. fruktsamheten, som den promiskuösa
kvinnan i ordspråket sägs förlora genom sitt sexuellt aktiva beteende.
6.3.3 Gravid utanför äktenskapet
Det är svårt att dra några långtgående slutsatser av ett så pass begränsat
material, men i ordspråken återfinns en viss tolerans för kvinnor som blivit
gravida utanför äktenskapet. I tre ordspråk i materialet urskuldas en kvinna
som blivit gravid. Det första är ordspråk 6:21b som refererats i föregående
stycke som av upptecknaren Irene Nilsson kommenteras på följande sätt:
”för att urskulda en gravid tös” (DAUM 3857, nr 459). Eftersom de promiskuösa kvinnorna enligt ordspråket är ofruktsamma så kan den gravida
flickan inte vara det. Ordspråk 6:24 Större skepp än en svinho har seglat
omkull förklaras av upptecknaren med ”finare dam än en piga har fått en
’oäkting’” (DAUM 4064, s. 4) och ordspråk 6:25d Gammelhagan sta no da
han eint val alege, dvs. ’den gamla gärdesgården står nog då den inte blir
nedtryckt’. Det sistnämnda förklaras av upptecknarna som ett ”svar till en
kvinna som sade, att hennes flicka var ’bättre’ än grannens och inte som ogift
blev med barn” (DAUM 3205).
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KAPITEL 7

Ordspråken och könsberättelsen

FILOSOFEN SEYLA BENHABIB använder berättelsemetaforen när hon beskriver vad det innebär att vara ett jag: vi föds in i berättelsevävar, t.ex.
könsberättelsen och utifrån dessa väver vi en för oss begriplig livshistoria.142
Hon menar även att det finns etablerade berättelser inom en kultur som
sätter begränsningar för hur vi kan berätta vår livshistoria. Ordspråken som
studeras i denna avhandling förmedlar en etablerad berättelse om kön, om
kategorierna KVINNA och MAN och om relationen dem emellan. Ordspråk
uttrycker en sorts folklig visdom och uppfattas ofta som sanna och värda att
föras vidare och inte sällan uttrycks direkt hur människor bör agera i särskilda situationer. De kan användas för att skänka begriplighet åt en specifik
situation och erbjuder därmed en tolkningsram som förklarar att det som
skett inte är något unikt utan kan beskrivas av traditionell kunskap. Här
betraktar jag ordspråkens berättelse ur några olika perspektiv för att bättre
förstå hur den kan ha påverkat människor när de vävt sina livshistorier.
Ordspråken diskuteras här utifrån teorin om könshegemoni där fokus ligger på ett hierarkiskt förhållande mellan maskulinitet och femininitet. Jag
tar även upp en speciell typ av bildliga ordspråk där kvinnliga och manliga
egenskaper och beteenden liknas vid djur, växter och andra naturfenomen
och därmed kan förstås som naturliga. Slutligen presenterar och diskuterar
jag en möjlig kulturell modell över det framgångsrika hushållet som jag anser kan bidra till förståelsen av vissa föreställningar om kön som ordspråksanalyserna visar på.
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7.1 Könshegemoni
I den teori om könshegemoni som presenteras i kapitel 2 betonas att maskulinitet och femininitet är relationella fenomen som måste diskuteras tillsammans. Hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet definieras
som sådana manliga respektive kvinnliga praktiker och egenskaper som placerar femininitet som komplementärt till och hierarkiskt underordnat maskulinitet. Jag kommer i detta avsnitt att fokusera på de mest framträdande
föreställningarna om kön som framkommit när ordspråken analyserats och
se om dessa går att beskriva som ett system av könshegemoni. Utgångspunkt
tas i begreppen komplementaritet och maskulin överordning. Slutligen tar
jag upp några exempel på praktiker och egenskaper som i ordspråken framställs som avvikande och som kan användas för att ytterligare belysa hur
hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet framställs i materialet.
7.1.1 Komplementaritet och maskulin överordning
Många av de föreställningar om kön som förmedlas i ordspråken antingen
bygger på eller direkt uttrycker en komplementaritet mellan kvinnlighet och
manlighet. Allra tydligast blir denna komplementaritet i kapitel 5, Hushållet,
i föreställningar om arbetsdelning. När det i det kapitlet beskrivs som en
manlig egenskap att föra resurser till hushållet framställs det som en kvinnlig egenskap att hushålla med dessa resurser på ett klokt sätt. Arbetsuppgifterna i hushållet är enligt ordspråken således uppdelade genom att det framställs som ett manligt ansvarsområde att se till att veden är torr och som ett
kvinnligt ansvarsområde att sköta elden. I ordspråksmaterialet framställs
det också som ett kvinnligt ansvarsområde att sköta hushållsarbete, textilhantering och barnomsorg. Mannen är i stället representerad utanför hemmet som den som skapar resurser, t.ex. som skogsarbetare. Denna komplementaritet kan vid första anblicken ge sken av att vara jämlik. Detta är en
föreställning som enligt etnologen Inger Lövkrona (1990:194) går att återfinna i historisk etnologisk litteratur. Hon menar att det där återfinns en
föråldrad bild av en stark allmogekvinna, jämställd med mannen (se även
ibid.:179). Denna, med Lövkronas ord, ”guldålder” för kvinnor har fått symboliseras av den nyckelknippa husmodern förfogade över, där också mannens nycklar ingick. Denna nyckelknippa skulle vara ett tecken på kvinnans
starka ställning i hushållet. Lövkrona framhåller dock att kvinnan i bondesamhället var hierarkiskt underordnad mannen:
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Bondesamhällets kvinna hade som husmor sannolikt en betydande självständighet och
ett stort inflytande över sina ansvarsområden. Detta medförde dock inte att hon hade
makt i betydelsen formaliserat inflytande över produktionen i stort. Det fanns ingen
nyckel i knippan som öppnade ”dörren” till byastämman där byns gemensamma
angelägenheter planerades. Ingen nyckel fanns heller till fullt arv, myndighet och
förfoganderätt över egendom (Lövkrona 1990:194–195).

Den komplementaritet som enligt Lövkrona återfinns måste betraktas utifrån en övergripande patriarkal struktur där arbetsuppgifterna förvisso var
uppdelade men där makten låg hos mannen. I ordspråksmaterialet som berör hushållet blir också en manlig överordning mycket tydlig. I ett flertal
ordspråk uttrycks en föreställning om att mannen ska vara den som har den
övergripande bestämmanderätten i hushållet.
På äktenskapsmarknaden, som är föremål för analys i kapitel 4, återfinns
en tydlig typ av komplementaritet. Maskulinitet framställs som att välja och
granska, och femininitet som att vara möjlig att välja och att bli vald, och den
ena positionen fungerar inte utan den andra. I relationen mellan den som
väljer och granskar och den som blir vald ligger också ett ojämlikt maktförhållande: mannen som är aktiv och agerar har i högre utsträckning möjlighet
att påverka händelseutvecklingen.
I avhandlingens avslutande empirikapitel där föreställningar om sexualitet studeras är det en annan typ av komplementaritet som uppvisas. Den
mest framträdande föreställningen i detta kapitel är föreställningen om
mannens starka och svårkontrollerade sexualdrift. Kvinnlig sexualitet framställs så gott som uteslutande i relation till denna på ett komplementärt sätt.
Genom att kunna ”släcka” den ”eld” som den kraftiga manliga sexualdriften
liknas vid placeras kvinnlig sexualitet i en komplementär position. Kvinnlig
sexualitet passiviseras i relation till det maskulina aktiva sexuella beteendet
och i detta ligger även en kvinnlig underordning. I ett av ordspråken är det
t.ex. mannen som ”ringar fingret” och därmed får ensamrätt till sexuell samvaro med kvinnan (6:19a–b).
7.1.2 Avvikande praktiker och egenskaper
En av vägarna fram till kunskap om könshegemoni är att studera de egenskaper och praktiker som framställs som avvikande och som kan verka
störande för en idealiserad relation mellan manlighet och kvinnlighet (se
avsnitt 2.2 där detta presenteras). I Mimi Schippers terminologi benämns
dessa för paria-femininitet respektive manlig femininitet.
I ordspråken återfinns föreställningar om två kvinnliga praktiker som kan
beskrivas som störande för en idealiserad relation mellan maskulinitet och
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femininitet: att vara promiskuös och att välja kräset på äktenskapsmarknaden. I ordspråk 6:21a–b, t.ex. 6:21a He väks eingenteing oppa ällmen väg,
dvs. ’det växer ingenting på allmän väg’, liknas den promiskuösa kvinnan vid
en allmän väg och budskapet är att hon är ofruktsam. Som visats ovan beskrivs kvinnlig sexualitet i materialet så gott som uteslutande i relation till en
kraftig manlig sexualdrift, medan kvinnan i detta ordspråk i stället tycks vara
aktiv och agerande på det sexuella området. I och med detta kompletterar
hon inte hegemonisk maskulinitet. Hon ger i stället uttryck för vad som är en
hegemonisk maskulin egenskap – att vara aktiv och ha sexualdrift – och kan
därmed beskrivas som störande för en idealiserad relation mellan manlighet
och kvinnlighet.
Föreställningar om den på äktenskapsmarknaden kräset väljande kvinnan
återfinns i ordspråk 4:12a–b, t.ex. 4:12b Vålje däri väpplingen å stæne däri
stæra, dvs. ’välja i väpplingen och stanna i starren’. Den kvinna som väljer
allt för nogräknat bland de friare som står till buds får till sist lov att fria
själv, alternativt bli utan make. Den idealiserade relationen mellan maskulinitet och femininitet som skisserats ovan, där en aktiv man väljer en passiv
kvinna, störs av den väljande kvinnan. För en kvinna att bete sig på detta sätt
på äktenskapsmarknaden är att ge uttryck för en hegemonisk maskulin
praktik.
Ett flertal ordspråk innehåller föreställningar om kvinnliga egenskaper
där ett krav på arbetsförmåga i hushållet inte uppfylls. I 4:25a–b, t.ex. 4:25a
He jer better at do lait di kuno uti fäosdöro en uti körkdöro, dvs. ’det är
bättre du letar din hustru i fähusdörren än i kyrkdörren’, varnas mannen för
att välja hustru baserat på skönhet och uppmanas i stället fokusera på hennes arbetsförmåga. Att vara vacker men sakna arbetsförmåga är kvinnliga
egenskaper som inte kompletterar det idealiserade förhållandet mellan maskulinitet och femininitet som hushållets arbetsdelning utgör.
Att vara aktiv, välja och granska på äktenskapsmarknaden är praktiker
som beskrivits ovan som delar av hegemonisk maskulinitet. För en man att
inte agera på detta sätt kan sägas vara att ge uttryck för en praktik karakteristisk för hegemonisk femininitet, nämligen att vara passiv. Så är fallet i
titelordspråket (4:38) där det om fega pojkar sägs att de aldrig pussar tilldragande flickor och i 4:3a–c där den man som friar i mörkret, dvs. inte
granskar den tilltänka äktenskapspartnern, får hålla tillgodo med en hustru
som eventuellt har dolda fel och brister.
I hushållet avviker det manliga beteende som inte är bestämmande och
pådrivande. En man som inte beter sig på ett sådant sätt stör den idealiserade relationen mellan maskulinitet och femininitet. Ett exempel på detta
återfinns i 5:38a–d, t.ex. 5:38b Där öyngän keos jer i heos, so jer ä öyngä
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heos, dvs. ’där ingen pådrivande husbonde finns i huset, så är det inget hus’,
där det utsägs att det hushåll som saknar en pådrivande husbonde inte ens
är ett hushåll. Mannen ska vara hushållets överhuvud och om han inte är det
ger han enligt materialet uttryck för en sorts passivitet som kan beskrivas
som en maskulin femininitet.
7.1.3 Sammanfattande diskussion
Hegemonisk maskulinitet består av manliga egenskaper och praktiker som
positionerar femininitet som komplementärt till och hierarkiskt underordnad maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet i ordspråksmaterialet kan sammanfattas som praktiker där mannen är aktiv, väljer och granskar på äktenskapsmarknaden, intjänar pengar och materiella resurser till hushållet samt
i hushållet är den hierarkiskt överordnade. På sexualitetens område har
mannen en kraftig och svårkontrollerad sexualdrift som dessutom kvarstår
när han blir äldre. Hegemonisk femininitet består enligt teorin av sådana
kvinnliga egenskaper och praktiker som positionerar femininitet som komplementerande och underordnat maskulinitet. I ordspråksmaterialet består
hegemonisk femininitet av praktiker där kvinnan är passiv på äktenskapsmarknaden och väljs av en man, praktiker i hushållet där kvinnan förvaltar
och hushållar med pengar och materiella resurser, sköter hushållsarbetet,
särskilt eldning och barnomsorg, samt är hierarkiskt underordnad sin make.
Hon har ingen egen sexualdrift utan tillfredställer en manliga sexualdrift.
Utöver detta betonas hennes fruktsamhet.
Bilden som ur detta perspektiv framträder av manlighet och kvinnlighet
utgör en något förenklad bild av föreställningarna om kön i ordspråksmaterialet. Exempelvis återfinns även föreställningar om manliga egenskaper
som inte nödvändigtvis är relationella. Dessa diskuteras i avsnitt 4.3 och kan
sammanfattas som arbetsförmåga, självständighet och ordhållighet. Det är
viktigt att notera att dessa egenskaper inte definierar hegemonisk maskulinitet, åtminstone inte enligt Schippers definition, eftersom de inte är relationella gentemot femininitet. Enligt henne skulle dessa maskuliniteter utgöra ”idealized gender characteristics that do not perpetuate male dominance and therefore can be viewed as positive and valuable” (Schippers
2007:97).
När ordspråken används aktualiseras och befästs en berättelse om kön, en
berättelse som jag här visat till stora delar låter sig beskrivas som ett system
av könshegemoni. Exakt hur denna berättelse påverkar individens livshistoria är omöjligt att förstå utifrån föreliggande material, men det är viktigt att
komma ihåg att hegemoni innebär kontroll genom samtycke (Talbot
2005:471, se närare avsnitt 2.2). Ordspråken uttrycker vad som kan beskri217
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vas som folklig visdom (se avsnitt 1.4.2) och de uttrycker bl.a. normer för
kvinnligt och manligt beteende. Jag föreställer mig att dessa normer spelar
en central roll då hegemoni etableras i en kultur och att ordspråken spelar en
roll i detta.

7.2 Det naturliga
I många av ordspråken som analyserats i avhandlingen används element
från naturen, dvs. djur, växter och andra naturfenomen, i metaforer och
liknelser för att förmedla ett budskap om kön. Dessa har analyserats med
hjälp av blendteorin som beskrivs och exemplifieras i avsnitt 2.4.2. I dessa
analyser framkommer det att vissa egenskaper, vissa beteenden och vissa
förhållanden som återfinns i källdomänerna, kan betraktas som naturliga.
Det kan t.ex. röra sig om ett djur som agerar instinktivt i en viss situation
eller något från växtvärlden som har vissa egenskaper. När dessa egenskaper, beteenden eller förhållanden i källdomänen används för att skapa en
förståelse av element i måldomänen, dvs. mänskliga förhållanden, är det ofta
möjligt att även denna naturlighet aktualiseras i blenden. Detta kan leda till
att också de mänskliga egenskaperna, beteendena eller förhållandena förstås
som naturliga. Exempelvis Quinn (1992:123; se avsnitt 2.5.4) menar att just
naturlighet kan utgöra ett motiv till handling, och hon föreslår att det, vid
sidan av en idé om det goda jaget, finns en idé om ett naturligt jag som motivationssystem, När vi förstår oss själva, uttryckt med Benhabibs metaforik
väver vår livsberättelse, blir det som är naturligt något att föredra framför
något onaturligt.
I detta avsnitt kommer jag att titta närmare på vilka egenskaper, beteenden och förhållanden i ordspråksmaterialet som genom att de beskrivs med
hjälp av djur, växter och andra naturfenomen kan förstås som naturliga, eller
delar av en naturlig ordning. I denna framställning inkluderar jag inte ordspråk där t.ex. djur används, men där naturlighet inte spelar någon framträdande roll. Ett exempel är ordspråken 4:8a Kattän å kvinnfahlkä fo man
gratis, dvs. ’katter och kvinnor får man gratis’, och 4:8b Karana å kattonga
få n för ingeting, dvs. ’karlar och kattungar får man för ingenting’. Den
egenskap som karakteriserar katterna respektive kattungarna i dessa ordspråk är att vara gratis, en egenskap som inte hör till naturen utan som skapas i ett mänskligt socialt sammanhang.
7.2.1 Som bockar, kor och andra djur
Det vanligaste sättet som denna naturlighet skapas på är att djurvärlden
aktualiseras i ordspråken. Detta sker t.ex. vid ett flertal tillfällen då jäntan,
dvs. den unga ogifta kvinnan, står i fokus. Det rör sig i materialet om tre
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beteenden: velighet, ombytlighet och opålitlighet, samt egenskapen att på
kort tid förlora värdet på äktenskapsmarknaden. Beteendet velighet tillskrivs
den unga ogifta kvinnan i 4:13 genom att hon liknas vid en gädda som först
vill in i en ryssja och sedan ut: Jänten, söm vell jifte sä, är ackurat söm
jäddern framfö(r) ’n rysche. Döm vell prom(p)t in; å då döm väl ha komme
in, sæ skö döm prom(p)t ut ijänn, dvs. ’flickorna som vill gifta sig är precis
som gäddorna framför en ryssja. De vill prompt in och då de väl har kommit
in så ska de prompt ut igen’. I ordspråk 4:15 skapas en föreställning om
flickans ombytlighet genom en analogi med ormens ömsande av skinn: Enn
gang om åre byte arm’n skinn. Enn gang i vecka (var.: om dan) byte jänta
sinn, dvs. ’en gång om året byter ormen skinn. En gång i veckan (var.: om
dagen) byter flickan sinnelag’. En föreställning om opålitlighet skapas när
den unga ogifta kvinnans tal liknas vid en hal ål- respektive lakstjärt i ordspråk 4:16a–b, t.ex. 4:16a Lækaschärtt’n å jäntola ä dä hæleste (söm finns)
på jola, dvs. ’lakstjärten och flickorden är det halaste (som finns) på jorden’.
Gäddans beteende är instinktivt och den kan inte agera på något annat sätt
och i ormens, lakens och ålens fall blir bristen på handlingsalternativ mycket
tydlig: ormen kan inte välja bort att ömsa skinn och ålen och laken kan inte
välja bort egenskapen att vara slemmig och därmed hal. Konsekvensen härav
blir att flickans agerande förstås som naturligt men också att hennes agens
och även ansvar minskar, detta eftersom hon inte kan agera på något annat
sätt.
I ordspråk 4:33 Jänten å ägga skö ’n et spæra på na lännje, dvs.
’flickorna och äggen ska man inte spara på länge’ liknas flickan vid ägg. I
detta sammanhang är äggens mest centrala funktion att vara ett livsmedel
och det som sker är att de snabbt ruttnar och förlorar denna funktion. Budskapet i ordspråket är att flickan snabbt förlorar sitt värde på äktenskapsmarknaden, ett förhållande som genom denna liknelse kan förstås som naturligt.
I ett ordspråk liknas kvinnor vid kråkor: 5:3 Kråken å kwinnfalka rop på
garne öm vorn, dvs. ’kråkorna och kvinnorna ropar på garn om våren’. Kråkans beteende är instinktivt och därmed ett utslag av dess natur, vilket resulterar i att även kvinnans beteende, dvs. att efterfråga resurser, t.ex. garn
till hemmet om våren också kan förstås som naturligt. Att en viss årligt återkommande tidpunkt utpekas i ordspråket gör att kvinnans beteende inte
bara kan förstås som naturligt utan också som förutsägbart.
Den kvinna som varit fri från plikter men som gifter sig och tvingas sköta
hem och barn liknas i ordspråk 5:17 vid en katt som står bunden: Katta kan
int stå i bann, dvs. ’katten kan inte stå i band’. Det ligger i en katts natur att

219

FEGA POJKAR PUSSAR ALDRIG VACKRA FLICKOR

inte kunna stå i band och på samma sätt kan kvinnans önskan tillbaka till ett
liv utan plikter förstås som naturlig.
Slutligen görs det i 4:20a–b, t.ex. 4:20a N kweinn utan kär je schom n ko
utarn romp, dvs. ’en kvinna utan karl är som en ko utan svans’, mycket tydligt vad som inte är naturligt för en kvinna: att leva utan man. Genom att
liknas vid en ko som saknar svans förstås hennes status som ogift som något
onaturligt. Naturlighet för en kvinna blir som konsekvens av detta att leva
med en man.
Även manliga egenskaper och beteenden kan på detta sätt förstås som
naturliga. Så är t.ex. fallet med ordspråk 4:2 Alla vet, var haren har sin
gång, där friarens rörelsemönster likt harens förstås som förutsägbart och
naturligt. När haren begagnar samma stig om och om igen är det ett uttryck
för instinktivt beteende och att friaren rör sig i samma bana, rimligtvis till
och från det ställe där kvinnan bor, förstås här närmast som ett instinktivt
beteende.
I 6:4, t.ex. 6:3a Pöjka ä som koen efter söppen, dvs. ’pojkarna är som
korna efter svampen’, är det den manliga sexualdriften som kan förstås som
naturlig. Kornas beteende är instinktivt och inget de själva kan påverka och
på liknande sätt förstås männens sexualdrift som något naturligt och svårkontrollerat. Sexualdriften blir en naturlig del av även den äldre mannen i
ordspråk 6:9a–f, t.ex. 6:9a Gamla bockar har styva horn som i uppteckningen förklaras: ”sades när en gammal gubbe var kärlekskrank” (DAUM
4064, s. 3). Att den gamla bocken har styva horn är ett naturligt tillstånd och
därmed möjliggörs att denna naturlighet också används för att förstå den
äldre mannens bestående sexualdrift och eventuellt potens.
Mannen liknas även vid en häst i ordspråk 4:39 N häst i sjuen å en karl i
tjuen vara bäst, dvs. ’en sjuårig häst och en tjugoårig karl är bäst’. Att hästen
anses vara i bäst fysisk förmåga i sjuårsåldern och därmed då arbetar bäst är
ett naturligt förhållande. Samma naturlighet kan föras över på mannen, som
då förstås som bäst på att arbeta i tjugoårsåldern.
Slutligen behandlas här det hierarkiska förhållandet mellan maken och
hustrun. Ordspråken i fråga är 5:39a–b där förhållandet mellan tuppen och
hönan står i fokus, t.ex. 5:39b Dä ä kank’n söm skö gæla, dvs. ’det är tuppen
som ska gala’. I djurens domän är tuppens hierarkiska överordning naturlig
och att det skulle förhålla sig på något annat sätt blir givetvis till något onaturligt. I detta ordspråk förklaras en manlig hierarkisk överordning som en
del av en naturlig ordning.
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7.2.2 Murknande trä och spirande växtlighet
Växtvärlden används i ordspråksmaterialet för att förmedla föreställningar
om kön. Detta sker särskilt när sexualitet och fruktsamhet står i fokus. Ovan
framkom att den äldre mannens sexualdrift eller potens genom att liknas vid
den gamla bockens styva horn kan förstås som naturlig. Detta sker även i
6:7a–c, t.ex. 6:7b Om-en laga je rotne no je kwistn hail, dvs. ’om ett kullfallet träd är ruttet nog är kvisten hel’. Förhållandet att grenroten innehåller
mycket tjära och därför inte ruttnar eller murknar medan trädet i övrigt gör
det, är naturligt och kan observeras av dem som rör sig i skog och mark.
Mannens åldrade kropp liknas vid den murknade trädstammen och hans
könsorgan vid grenen och förhållandet att han i hög ålder fortfarande har
potens förstås som naturligt.
I ett liknande ordspråk beskrivs den åldrande kvinnan: 6:18 Kweinnern å
batarn vara liik, å dem kånna rutt'n opp, men nedrehåle jer som he ha
vöre, dvs. ’kvinnor och båtar är lika, de kan ruttna upp, men nedre hålet är
som det har varit’. Båten liknas vid den kvinnliga kroppen och likt den omkullfallna trädstammen murknar den med tiden. Tapphålet i båten och kvinnans sexuella förmåga sägs trots detta vara intakt. Det är oklart om detta
förstås som något naturligt på liknande sätt som mannens sexualitet ovan,
men likheterna ordspråken emellan är påtagliga.
I ytterligare ordspråk används trä som murknar med tiden, t.ex. 5:25a
Gamhagan stå no bära ingen kliv på n, dvs. ’den gamla gärdesgården står
nog bara ingen kliver på den’. Den gamla gärdesgården används för att skapa
en förståelse av kvinnlig sedlighet eller avhållsamhet. De störar, stänger och
vidjor som gärdesgården är byggd av är till synes stabila, men vid yttre påverkan ger de vika. I kvinnans domän innebär detta att hennes fasad av sedlighet eller avhållsamhet är stabil, men att om någon man ”utmanar” den så
rämnar den. Det som är naturligt i källdomänen är störarnas och stängernas
förfall och synbara stabilitet. Om kvinnliga egenskaper förstås som naturliga
med hjälp av detta är det just sedligheten eller avhållsamheten som karakteriseras: den ”murknar” med tiden och även om den ser stabil ut så överges
den vid första yttre påverkan. Träbåten och gärdesgården är förvisso produkter av mänsklig bearbetning och skiljer sig därmed från den döda trädstammen i fråga om att utgöra något naturligt. Eftersom det i dessa två fall
rör sig om samma typ av förfall som sker i naturen har jag gjort bedömningen att det är möjligt att just naturlighet aktualiseras på det ovan beskrivna sättet.
Fruktsamhet förstås i ordspråksmaterialet som en naturlig del av kvinnlighet genom att liknas vid spirande eller späd grönska. I 6:20a–b, t.ex.
6:20b Hä hänn ju iblann att en torrgran rånopp, dvs. ’det händer ju ibland
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att en torrgran återigen grönskar’, liknas den äldre kvinnans kropp vid en
torrgran, dvs. ett död trädstam. Det som sker i ordspråket är att detta till
synes döda träd skjuter ett skott, ett skeende som enligt ordspråket är möjligt. I kvinnans domän kan förhållandet att en äldre kvinna fortfarande kan
bli gravid förstås som naturligt. Det bör även påpekas att det spirande skotten förstås som en naturlig del av trädet, ja t.o.m. ett tecken på liv, och att
fruktsamheten hos kvinnan kan förstås som en naturlig del av henne. I ordspråk 6:21a–c, t.ex. 6:21c På ’n allmän farväg väks e inge gräss, dvs. ’på en
allmän farväg växer det inget gräs’, skapas återigen en analogi mellan kvinnlig fruktsamhet och växtlighet. Att inget gräs växer på en landsväg är ett naturligt förhållande och detta kan användas i måldomänen för att som naturligt förstå förhållandet att kvinnlig promiskuitet leder till infertilitet. Återigen, genom att liknas vid växtlighet, kan fruktsamhet här förstås som något
naturligt för kvinnor.
7.2.3 Eld och vatten
I den ordspråksgrupp med flest belägg i materialet skapas en analogi mellan
kvinnan och ett vedträ (5:26). Förhållandet att ett vedträ svårligen kan antändas men att två eller flera kan det kan betraktas som naturligt. Detta skapar en naturlighet kring föreställningen om att en kvinna inte kan gräla ensam, men att två eller flera kan det. Det kan även sägas vara naturligt att trä
har förmågan att brinna och möjligen kan detta användas för att förstå också
kvinnors förmåga att gräla som en naturlig del av kvinnlighet.
I ordspråk 6:8, He reok laandj uti gämmälstobban, dvs. ’det ryker länge
från gamla stubbar’, används förhållandet att gamla stubbar har hög tjärhalt
och därför ryker länge om de antänds. Detta naturliga förhållande kan skapa
en naturlighet kring föreställningen om äldre mäns sexuella förmåga. Den
manliga sexuella förmågan förstås här som en eld.
Slutligen återfinns ett ordspråk där kvinnlig och manlig sexualitet står i
fokus: 6:17 Lortvattne hläkk ell’n, dvs. ’lortvattnet släcker elden’. Budskapet
i detta ordspråk är att även en oattraktiv kvinna kan tillfredsställa en man
sexuellt och detta förstås genom en liknelse med smutsigt vatten som släcker
eld. Att vatten, även smutsigt sådant, kan släcka eld är ett naturligt förhållande som också skapar naturlighet kring ordspråkets budskap. Också detta
ordspråk bygger på att den manliga sexualdriften förstås som en eld.
7.2.4 Åskan och östanskäran
Vid två tillfällen i ordspråksmaterialet används väderfenomen i liknelser.
Karakteriserande för sådana är att de är naturliga och inte på något sätt går
att styra över. I 5:30a–e, t.ex. 5:30a Åskväre å käringträta börje vä storm å
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sluta vä väta, dvs. ’åskväder och käringträta börjar med storm och slutar
med väta’, liknas den grälande hustrun vid ett oväder av något slag och hennes beteende sägs följa ett i förväg givet mönster: först grälar hon häftigt för
att sedan falla i gråt, precis som åskvädret som inleds med storm och slutar
med regn. Lika lite som stormen kan agera på något annat sätt, lika lite kan
kvinnan i ordspråket påverka sitt eget beteende som genom liknelsen kan
förstås som naturligt.
Även ungkarlars bristande sexuella självbehärskning liknas vid ett väderfenomen: 6:6 Östaskära å ongkarsära dryp se fort, dvs. ’östanskäran och
ungkarlsäran droppar fort’. Detta svårtolkade ordspråk för fram budskapet
att skäran i öster snabbt försvinner och övergår i regn och att ungkarlens
tillstånd av sedlighet också snabbt övergår i bristande könslig självbehärskning. Även här blir detta till något naturligt som karakteriseras av brist på
kontroll.
7.2.5 Sammanfattande diskussion
Som framgår av diskussionen ovan är det både manliga och kvinnliga egenskaper och praktiker som genom metaforer och liknelser kan förstås som
naturliga. Detta är intressant eftersom föreställningen om att kvinnor i högre
utsträckning än män har en koppling till naturen har framhållits i många
sammanhang, inte minst i Sherry Ortners ofta citerade artikel ”Is Female to
Male as Nature is to Culture?” (1972). Genom en koppling till reproduktionen betraktas kvinnor, menar Ortner, stå närmare naturen än män som
antas stå närmare kulturen (se även Philips 2005 [2003]:255).
Sammanfattningsvis skapas en naturlighet kring manliga egenskaper och
praktiker där följande bild framträder: mannen har en stark och svårkontrollerad sexualdrift och dessutom bristande sexuell självbehärskning. Den
sexuella förmågan har han kvar även som gammal, medan han är bäst på att
arbeta i tjugoårsåldern. Som friare har mannen förutsägbart rörelsemönster
och i hushållet är han hierarkiskt överordnad.
Om de kvinnliga egenskaper och praktiker som på detta sätt förstås som
naturliga sammanfattas framträder följande bild: den unga ogifta flickan är
velig, ombytlig, opålitlig och förlorar snabbt värdet på äktenskapsmarknaden. Om hon varit fri från hushållets plikter men gifter sig vantrivs hon och
önskar sig ett liv utan dessa plikter. Kvinnan lever med en man och är fruktsam, även när hon blir äldre och har även om hon är oattraktiv förmågan att
tillfredsställa en manlig sexualdrift. Hon kan inte gräla ensam och har
eventuellt även sexuell förmåga även när hon blir äldre. Promiskuöst beteende leder för kvinnan till infertilitet och en till synes stabil fasad av sedlighet eller avhållsamhet överger hon om hon får möjlighet.
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Slutligen vill jag här ta upp och bemöta en teori om ordspråks didaktiska
betydelser som delvis talar emot det resonemang jag fört angående naturlighet i ordspråk. Lakoff och Turner (1989; se avsnitt 2.3.2 ovan) har presenterat en teori om exhortation. De menar att metaforiska ordspråk som beskriver ett beteende som präglas av frivillig kontroll innehåller en uppmaning till
att man ska bete sig på det sättet, men om ordspråket däremot beskriver ett
beteende som inte präglas av frivillig kontroll uppmanar det till att man inte
ska agera som ordspråket beskriver:
If the metaphorical description is consistent with voluntary control, then the proverb
exhorts us to behave as described; if it is not consistent with voluntary control, then the
proverb exhorts us not to behave as the proverb describes (ibid.:182).

Det tidigare diskuterade ordspråket 6:3a Pöjka ä som koen efter söppen, dvs.
’pojkarna är som korna efter svampen’ skulle enligt deras teori innehålla en
uppmaning riktad åt pojkar att inte bete sig på detta sätt, eftersom kornas
beteende inte är ett utslag av frivillig kontroll. Här ser jag det dock på helt
annat sätt än Lakoff och Turner. Det förefaller mig högst osannolikt att detta
ordspråk med nödvändighet måste innehålla en sådan uppmaning. Snarare
skänker ordspråket en naturlighet åt pojkarnas beteende och deras starka
sexualdrift som förklarar och legitimerar detta beteende: deras beteende blir
en del av en naturlig ordning.

7.3 Det framgångsrika hushållet som förklaringsmodell
Hushållets centrala ställning i agrarsamhället lyfts fram på flera ställen i
denna avhandling. I kapitel 3 framhålls hushållet som bas för social och politisk ordning (Lövkrona 1999:21) och tillskrivs en central plats i människors
föreställningsvärld som en kognitiv modell över verkligheten (Fiebranz
2002:32). En beskrivning som Lövkrona (1999:21) och flera etnologer och
historiker använder för det förindustriella hushållet är ”produktions- och
konsumtionsenhet” ett uttryck som tar hänsyn till både arbetet i hushållet
(produktionen) och de personer som lever i hushållet (konsumtion). I detta
avsnitt kommer jag att diskutera det framgångsrika hushållet som förklaringsmodell, där framgång bl.a. innebär skapande av materiella tillgångar.
För en sådan modell finner man nämligen stöd i det aktuella ordspråksmaterialet.
Det framgångsrika hushållet kan beskrivas som en kulturell modell (se 2.5
för en utförligare presentation av detta begrepp) och här vill jag åter aktualisera några karakteriserande drag hos sådana. Först och främst behöver en
kulturell modell inte vara något som människor är medvetna om. Den utgörs
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snarare av strukturer som man ser världen genom än sådana strukturer man
ser. En annan egenskap är att en sådan modell kan utgöra en del av andra
kulturella modeller samtidigt som den i sin tur kan innehålla ytterligare modeller. En viktig egenskap slutligen: kulturella modeller sätter upp mål för
människors handlande, dvs. de bär på en anvisande kraft.
Den kulturella modell som jag här benämnt det framgångsrika hushållet
innehåller både en som skapar hushållet och en som förvaltar det. Den som
skapar det framgångsrika hushållet är mannen på äktenskapsmarknaden.
Hegemonisk maskulinitet har ovan definierats som aktiv och granskande på
äktenskapsmarknaden och det framgångsrika hushållets modell erbjuder en
förklaring till varför detta är så viktigt. Genom att välja ”fel” hustru omöjliggörs skapandet av det framgångsrika hushållet. Modellen förklarar också
varför just arbetsförmåga bör värderas högt och inte t.ex. skönhet: den idealiserade relationen mellan mannen och kvinnan innebär att hon kompletterar honom och både hushållar med resurser och utför en mängd kvinnligt
kodade arbetsuppgifter. Detta ger också en ledtråd till vad framgång för ett
hushåll innebär: det är genom hårt arbete som materiella värden skapas. Att
sådana värden är viktiga visas inte minst av att änkan med tillgångar får
många friare som i 4:35 Daen, söm jift sä vä änka, han fo bå bol å bänka,
dvs. ’den som gifter sig med en änka han får både bord och bänkar’; genom
att gifta sig med en sådan änka får en man ett slags försprång, i det aktuella
ordspråket metonymiskt benämnt bord och bänkar. Materiella tillgångar gör
även att en ful kvinna blir attraktiv på äktenskapsmarknaden, här illustrerat
av ordspråk 4:36c Jordtuva djift skårvluva, dvs. ’jordtuvan gifter skorvluvan’.
Att eftersträva materiella tillgångar bör i det här sammanhanget inte ses
som ackumulerande av rikedom, utan snarare som att samla resurser för
hushållsmedlemmarnas överlevnad. Bördan på hushållen kunde vara stor i
det agrara samhället, inte minst på grund av ett försörjningsansvar för äldre
generationer (se Johansson 1992:101, 139; Tedebrand 1993:239), och år med
missväxt kunde skapa ytterligare bekymmer.
Uppdraget att skapa ett framgångsrikt hushåll ger också befogenheter. Det
är genom äktenskapet hushållets kärna skapas och den äktenskapsmarknad
som beskrivs i ordspråken placerar mannen i en överordnad position med
stort handlingsutrymme. Det framställs som att han är den som ska agera
och dessutom framställs det som lätt för honom att finna en hustru då t.o.m.
en löjeväckande karl kommer att bli gift: 4:7 Alle kärer bli gift, även om dom
bär ändan i ett tråg, dvs. ’alla karlar blir gifta, även om de bär ändan i ett
tråg’. Det ska dock än en gång framhållas att detta ordspråk ingalunda är
lättolkat.
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Det framgångsrika hushållet har alltså en man som skapar det, men det är
även mannen som står som förvaltare av detta hushåll. Varje hushåll måste
ha en man som driver på. Annars är det enligt ordspråken helt enkelt inget
hushåll, se t.ex. 5:38c Der öngen keeos jer i heos, so jer e önge heos, dvs. ’där
ingen pådrivande husbonde finns i huset, så är det inget hus’ – eller, kan
man förmoda, åtminstone inget framgångsrikt hushåll. Tanken ligger nära
till hands att modellen inbegriper att det är mannens hushåll och att han
därmed ansvarar för dess utveckling. Ett sådant förhållande i det framgångsrika hushållets modell skulle legitimera den manliga överordningen och
husbondens maktutövning.
En speciell typ av metaforik förekommer i ett flertal ordspråk som bl.a.
kan tolkas som att mannens och kvinnans väg till och position i hushållet
skiljer sig åt. Som metaforer för äktenskapet, hushållets kärna, används i
ordspråksmaterialet en bur, en ryssja, ett koppel och ett vattenok (ordspråk
4:10, 4:13, 5:17 och 5:14). Buren, ryssjan och kopplet används i regel för att
fånga eller begränsa rörligheten för en fågel, en gädda respektive en hund (i
5:17 är det dock i stället en katt som kopplas). I samtliga av dessa tre ordspråk korresponderar djuret i fråga mot kvinnan i äktenskapet. Mannen
positioneras som ägare av buren, ryssjan och kopplet och det är svårt att inte
tolka denna metaforik som att han på något stänger inne sin hustru i något
som han har full kontroll över och som hon inte kan påverka. I 5:14 Då man
gift sä vä n bonnä, fo man vattuokä i brugåva, dvs. ’då man gifter sig med
en bonde, får man vattenoket i brudgåva’, får kvinnan ett vattenok lagt över
sina axlar den dag hon gifter sig och det är just mannen som ger henne
denna ”gåva”. Också vattenoket kan tolkas som en sorts fastlåsande struktur
även om fokus i detta ordspråk ligger mer på okets tyngd och att hustruns
arbetsuppgifter i hushållet är tunga.
Sammanfattningsvis tycks det framgångsrika hushållet åtminstone delvis
innebära materiella tillgångar. Att mannen är den som skapar och förvaltar
detta hushåll skapar ett stort handlingsutryme för honom, t.ex. på äktenskapsmarknaden och som husbonde. Det framgångsrika hushållets modell,
för vilken jag funnit stöd i materialet, sätter upp mål, t.ex. materiell framgång, och anvisar kvinnor och män att agera på ett sådant sätt att detta uppnås.

226

KAPITEL 8

Avslutande reflektioner

TILL

SLUT vill jag här kommentera den genomförda undersökningen med

avseende på bl.a. resultatens generaliserbarhet. Jag kommer även att
presentera idéer för fortsatt forskning i ämnet.

8.1 En nordnorrländsk föreställningsvärld?
Avhandlingens syfte är att frilägga föreställningar om kön i ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö. Genom analysen visar sig en berättelse om kön, om
kvinnlighet och manlighet. Vissa delar av denna berättelse har beskrivits
som ett system av könshegemoni, andra som en berättelse om naturlighet.
Frågan som står i fokus i detta avsnitt är hur resultaten ska betraktas. Om
vilka människor berättas? Är det som framkommit t.ex. unikt för en nordnorrländsk agrarmiljö?
Det första som måste påpekas är att det som faller in under begreppet
nordnorrländsk agrarmiljö inte utgör en enhetlig miljö. Det finns inom området stora skillnader, t.ex. mellan de bördiga jordbruksbygderna vid kusten
och uppefter älvdalarna å ena sidan och skogsbygderna inåt landet å andra
sidan vad gäller förutsättningarna för odling, jakt och fiske. Variation återfinns även över tid. I kapitel 3 har jag visat att Norrland genomgick flera
stora förändringsprocesser under 1700- och 1800-talet varav en är skogsbrukets ökande omfattning och betydelse.
I inledningen till denna avhandling återfinns ett citat från Nordisk familjebok som hittills fått stå okommenterat:
Ordspråk, korta, kärnfulla och åskådligt målande tänkespråk, hvilka lefva på folkets
läppar och uttrycka en iakttagelse ur det praktiska lifvet, en allmängiltig erfarenhet, en
klokhetsregel eller sedlig lefnadsregel. Ett folks ordspråk bilda en icke ovigtig källa för
kännedomen om dess nationalkarakter och seder, hvilka i dem rätt troget afspeglas. De
erbjuda derjämte ett stort intresse i språkligt afseende (1888, 1 uppl., band 12, sp. 327)
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Flertalet av de karakteristiker om ordspråket som ges i detta citat stämmer
väl överens med denna avhandlings teoretiska och metodologiska utgångspunkter: ordspråken är ofta korta, kärnfulla och åskådligt målande, att ”de
lefva på folkets läppar” är ett annat sätt att uttrycka att de ska uppfylla ett
krav på traditionalitet (se avsnitt 1.4.2). Den visdom eller erfarenhet som
efterfrågas i denna avhandlings ordspråksdefinition uttrycks i citatet som att
ordspråken innehåller ”en iakttagelse ur det praktiska lifvet, en allmängiltig
erfarenhet, en klokhetsregel eller sedlig lefnadsregel”. Även citatets sista
påstående, att ordspråken erbjuda ett stort intresse i språkligt avseende,
bekräftas genom denna studie. Däremellan återfinns dock en föreställning
som kan och bör diskuteras.
Ett folks ordspråk bilda en icke ovigtig källa för kännedomen om dess nationalkarakter
och seder, hvilka i dem rätt troget afspeglas.

Är detta riktigt? Enligt Åke Daun (1992:33) är det en vanlig föreställning att
ordspråk kan användas som källa till folkets “bärande tankar, känslostråk,
livsperspektiv” och t.ex. Fredrik Ström uttrycker sig på detta sätt:
Ordspråken äro av vikt för att rätt tolka ett folks karaktär, åskådningar, utveckling,
seder och bruk, för att förstå skilda folkklassers ställning och uppfattningar, för att få
den rätta färgen över tidsepokerna (Ström 1926:7; se även Daun 1992:34).

Daun (1992:42) att nationella ordspråkssamlingar endast i begränsad
utsträckning går att använda för att nå ”nationellt kulturbunda värderingar”
och då endast i komparation med andra länders nationella samlingar.
Anledningar härtill är bl.a. det faktum att ordspråk ofta uttrycker
universaliteter, att de är ytterst svåra att tidfästa samt att det är svårt att veta
i vilken utsträckning de verkligen använts (ibid.).
Daun utgår ifrån Fredrik Ströms ordspråkssamling som på vissa sätt skiljer sig ifrån den samling som jag studerar i denna avhandling. Ordspråken
som studeras i min avhandling är någorlunda tidsbestämda och de dialekter
på vilka de oftast nedtecknats vittnar om en hög grad av etablering i den
lokala kulturen. Även om de inte är unika för just en nordnorrländsk agrarmiljö har de använts i en sådan vilket gör att de uttrycker föreställningar om
kön som funnits där (Mieder 1993:178; avsnitt 1.5.6 i föreliggande avhandling). Att däremot säga att man utifrån ett ordspråksmaterial kan karakterisera en viss grupps grundläggande karaktär och seder är enligt mig knappast
möjligt och kan inte vetenskapligt underbyggas. Ordspråken ger förvisso en
hel del information, men utelämnar också mycket: det är helt enkelt orimligt
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att tänka sig att en grupps alla seder eller dess grundläggande karaktär i sin
helhet blivit del av ordspråksrepertoaren.
Resonemanget kan sammanfattas genom att åter aktualisera berättelsemetaforen: genom ordspråken kan man lyssna till ett eko av en berättelse
som funnits i en viss tid, i ett visst rum, men man kan aldrig veta det exakta
tonfallet i berättarrösten, eller hur de olika passagerna tolkats av dem som
lyssnade.

8.2 Fortsatt forskning
I denna avhandling studerar jag könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk
agrarmiljö. Det vore mycket intressant att jämföra såväl ordspråken och
deras metaforer och liknelser, som de föreställningar om kön de förmedlar,
med ordspråk i andra kulturella sammanhang. Genom att variera faktorerna
tid och rum kan ett flertal komparativt präglade forskningsuppgifter skisseras. Jag börjar med att titta på variation över tid.
En fråga man kan ställa sig är vart ordspråken jag studerat tagit vägen i
dag. Finns de kvar? Har de ersatts av andra ordspråk? Har ordspråket som
fenomen över huvud taget någon plats i dagens samhälle där muntligt överförd traditionell kunskap kanske spelar mindre roll? Studier av detta slag har
genomförts på engelskspråkigt område, exempelvis har Wolfgang Mieder
(2008) studerat hur ordspråk används i massmedia samt användningen av
s.k. anti-ordspråk, dvs. traditionella ordspråk som används i ny tappning
ofta med ett humoristiskt, ironiskt eller satiriskt resultat.
En annan fråga är hur de föreställningar om kön som denna avhandling
visat på har utvecklats, dvs. hur berättelsen om kvinnlighet och manlighet
ser ut i dag. Till att börja med har människor i dag troligen fler berättelser
till sitt förfogande när de väver sina livshistorier, men kanske finns det
kvardröjande, sega strukturer som lever kvar från en äldre tid? Hur är det
t.ex. med föreställningen om mannen som väljer och granskar på äktenskapsmarknaden, som är hierarkiskt överordnad i hushållet och som
innehar en stark sexualdrift? Eller föreställningarna att kvinnan sköter hushållsarbetet och barnomsorgen samt hushållar med hemmets resurser? Eller
att fruktsamhet förstås som en naturlig del av kvinnlighet? Finns det spår av
dessa föreställningar ännu i dag? Samma fråga kan ställas om den kulturella
modellen över det framgångsrika hushållet.
Genom att fokusera på rumslig variation öppnar sig än mer möjligheter.
Ordspråk finns över stora delar av världen och påfallande ofta finns likheter
både vad gäller budskap och form. Ta t.ex. det japanska ordspråket Aki no
hiyori to onna ho kokoro hi ni shichido kawaru, som Hiroko Storm översätter till ’autumn weather and a woman’s mind change seven times a day’
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(Storm 1992:169). I denna avhandling har ett ordspråk med liknande budskap analyserats: 4:15 Enn gang om åre byte arm’n skinn. Enn gang i vecka
(var.: om dan) byte jänta sinn, dvs. ’en gång om året byter ormen skinn. En
gång i veckan (var.: om dagen) byter flickan sinnelag’.
Ibland är det bara metaforiken som är densamma, som t.ex. i följande
Gikuyu-ordspråk: Gutiri njamba ya mwera umwe, som Ndungo (2006:36)
översätter med ”there is no cock which belongs to one hen”. Samma
metaforik, där mannen beskrivs som tupp och kvinnan som höna, återfinns
5:39b: Dä ä kank’n söm skö gæla ’det är tuppen som ska gala’. Att hönan i
stället för tuppen skulle gala, blir i detta sistnämnda ordspråk något onaturligt, ett budskap som känns igen från den spansktalande världen: Cuando la
gallina canta, hay desdicha en casa, som Samper (1997:351) översätter till
”when the hen sings, there is misfortune in the home”. Det spanska ordspråket, precis som det som analyserats i denna avhandling förmedlar en föreställning om att mannen ska bestämma i hemmet (ibid.:355; ordspråk
5:39a–b i denna avhandling). Gikuyu-ordspråket används i stället för att
sanktionera polygami (ibid.:35) och visar att samma metafor kan användas i
olika kulturella sammanhang med olika syften. Listan kan göras lång över
ordspråk runt om i världen som liknar dem som jag analyserat i denna avhandling, men lång blir också den lista på ordspråk från den ena kulturella
miljön som aldrig skulle kunna fungera i en annan.
En komparativ studie som använder den rumsliga dimensionen behöver
dock inte sträcka sig till en annan världsdel, utan kan även hålla sig inom
Sveriges gränser. Det har t.ex. visats här att vissa ordspråk använts för att
urskulda en flicka som blivit gravid utom äktenskapet. Det skulle vara intressant att jämföra sådana ordspråk från de nordnorrländska nattfrieribygderna med ordspråk hämtade från södra och västra Sverige där en utomäktenskaplig graviditet möjligen sågs med strängare ögon.
Även den teori och metod som använts i avhandlingen erbjuder möjligheter till fortsatt forskning. Jag använder t.ex. blendteori, en teori hämtad
från den kognitiva lingvistiken och som visat sig fungera väl för just analys
av ordspråk som innehåller metaforer och liknelser. Som visats i kapitel 2
kan denna teori ses som en utveckling av den konceptuella metaforteorin och
det är rimligt att betrakta dessa två teorier som att de kan komplettera varandra. En forskningsuppgift som inte kunnat beredas plats här och som
skulle bidra till förståelsen av ordspråken är en detaljerad analys och diskussion av ett mindre antal bildliga ordspråk utifrån teorin om blending och
utifrån den konceptuella metaforteorin. Jag tror att man härigenom skulle
kunna lära sig mer om de kognitiva processer som är inblandade när vi för-
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står bildliga ordspråk. En sådan studie skulle även mer detaljerat kunna
belysa hur ordspråken aktualiserar kulturell kunskap.
Jag väljer här att sätta punkt och konstaterar att åtskilliga studier kvarstår
att göra inom detta spännande forskningsområde.
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Summary

THE

LITTLE GIRL on the cover of this thesis is eight-year old Märta
Olofsson and she is dressed as a bride. It is the summer of 1961 in Vilhelmina
in northern Sweden. She is playing, but at the same time it is obvious that
she already has ideas about what it means to be a bride, to get married and
maybe start a family. Perhaps she has heard her parents use an old Swedish
proverb and started to think about her future as a married woman: The bride
knows how to spin and knit and weave, wash and patch and mend the
clothes.
This dissertation deals with 199 gender related proverbs that were collected in northern Sweden (see map 1 for geographical distribution) and
were used in an agrarian environment, approximately between the beginning
of the 19th century and the beginning of the 20th. The conceptions of gender
which these proverbs convey also belong to the same time range and place.
There are only a few remnants of the old agrarian society left at the time
that Märta plays in the meadow, and even these few remnants are now gone.
I think it is important to look back and to try to understand the past. If we
can achieve a better understanding of the past, we can also achieve a better
understanding of the present, and even see a possible direction for the future.

Aims
The aim of this dissertation is to find out which conceptions of gender that is
conveyed by proverbs in an older agrarian environment in northern Sweden.
In order to achieve this aim the following question is examined: What conceptions are found in the proverb material of the cultural category WOMAN,
the cultural category MAN and of the relationship between these categories?

SUMMARY

Design
The interpretation is based on a linguistic analysis of the proverbs, which are
written in various Swedish dialects. The interpretation is formed through a
concept that was developed by Kirshenblatt-Gimblett (1982); namely, base
meaning. This concept relates to the shared meaning of a proverb by a group
of people. The proverbs that include metaphors and similes are analyzed
with a method that is developed from the cognitive linguistic theory of
blending (Fauconnier & Turner 1996, 1998).
The proverb material is sorted in three analytical categories, and presented in separate chapters: Chapter four, The Marriage Market
(Äktenskapsmarknaden), chapter five: The Household (Hushållet) and
chapter six, Sexuality (Sexualiteten). These categories are in turn divided
into sub categories.

Results
In chapter four, The Marriage Market, 61 proverbs are analyzed. The choice
on the marriage market is a central theme in the proverbs, and one frequent
conception is that it is the man that should choose a woman, not the other
way around. For example, the practice of choosing a wife is described using
the metaphor of horse trade: 4:4 Frie ä söm tell å byte hästa, man fo ha yga
vä sä, i.e. ’to propose is like trading horses, you have to have your eyes with
you’. Here it is emphasized that the man has to be careful and thoroughly
examine the woman before he makes his choice.
The proverbs in this chapter also convey conceptions about the personal
properties that a man should look for in a woman: the ability to work, beauty
and youth. According to the proverbs, material assets also increase a
woman’s value on the marriage market, which is exemplified in 4:35 Daen,
söm jift sä vä änka, han fo bå bol å bänka, i.e. ’the one that marries a widow
gets both table and benches’. Here the table and benches are used metonymically and refer to material assets in general.
The woman who is active and particular on the marriage market is described in the following proverb: 4:11 Säg jänta nej ti mange frijara, sæ for
na te sist frije sjålv, i.e. ’if the girl says no to many suitors, she eventually has
to propose herself’. This proverb tells women that they should not be too
particular on the marriage market, because the result of such behavior could
mean that they never become married.
In chapter five, The Household, 94 proverbs are analyzed. The majority of
the proverbs in this chapter deal with the division of labor in the household.
Most of the proverbs express some sort of complementary relationship be233
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tween women and men, where they have different abilities and different
areas of responsibility. It becomes for example clear that, according to the
proverbs, it is the man who should cut and split the wood, but the woman
who should manage the fire.
According to the proverbs, the man should be the one who earns money
and supply other resources and the woman who should take care of these
resources. One example is 5:1 Hä kjarn dra ein ve hest å slera, kjan kuno
bära öut ini firikliren, i.e. ’what the man takes home with horse and sled, the
woman can take out in her apron’. Here the woman is said to be able to
quickly and effortlessly spend the resources that the man has struggled to
take home.
It is clear that the man, according to the proverbs, should be the one who
makes the decisions in the household. For example, in proverb 5:39b Dä ä
kank’n söm skö gæla, ’it’s the cock that should crow’. Here the natural order
between cocks and hens is used to provide an argument for a patriarchal
structure in the household.
In chapter 6, Sexuality, 44 proverbs are analyzed. The significance of the
conceptions of male and female sexuality in this chapter is that they convey
the difficulty in controlling a virulent male sexuality. For instance, men’s
desire for women is described in terms of a cows desire for mushrooms, a
desire that is described as instinctive, powerful and lacking control. Even in
old age, the man has potency and a sex drive, and this is conveyed in the
following example: 6:7c Om trede jer åldri se mårtne – no jer kwistn frisk,
i.e. ’even if the tree is decayed, the twig is healthy’. The decayed tree corresponds to the old man’s body, and the twig to his sex organ. The fact that a
high accumulation of tar makes the twig less susceptible to decay is used in
the proverb to convey the conception that the old man is still potent despite
of his advanced age.
Female sexuality is seldom defined on its own in the proverbs, but usually
defined in relation to a powerful male sex drive. Instead of sexuality, it is
fertility that is emphasized, as in this example: 6:20a He heet jo ibländ at i
törrgren rån upp, i.e. ’it happens sometimes that a dry spruce turns green’.
Here, and in other proverbs, female fertility is described as something natural, and a sort of sign of life.
In the material, there are also several proverbs that seem to form excuses
for a girl who has become pregnant outside of marriage.
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SUMMARY

Discussion
The conceptions of gender that the proverbs convey are discussed as part of a
system of gender hegemony (as described by Schippers 20007, Connell 1995
and Connell & Messerschmidt 2005).
Hegemonic masculinity in the proverb material could be summarized as
being active on the marriage market and to carefully examine the future wife.
Furthermore, it involves earning money and supplying other resources that
are important to the household. It also means having the superior position in
the household hierarchy and a powerful and uncontrollable sex drive, even
as an old man.
Hegemonic femininity in the proverb material could be summarized as
being passive on the marriage market and to be chosen by a man. In the
household it involves managing money and recourses that the man has
earned and to take care of the domestic work, for example childcare. It also
involves being subordinate to the husband in the household hierarchy, satisfying the male’s sex drive and being fertile..
I also discuss the metaphors and similes in the proverbs. When animals,
plants and weather phenomenon’s are utilized, this could provide an understanding of certain male or female characteristics as natural, or part of a
natural order of things. This way of analyzing the proverbs gives rather
similar results as the analysis of gender hegemony above.
The following characteristics are understood in the proverbs as natural, or
part of a natural order of things. The man has a powerful sex drive that is
difficult to control and this sexual ability is still present when he advances in
years. His capacity to work is best when he is in his twenties. His movements
are predictable as a suitor and he the holds the superior position in the
household. The woman is indecisive, changeable and quickly depreciates in
value on the marriage market. If she has been free of household duties and
gets married, she will be unhappy and longing for a life without these duties.
She lives with a man, and is fertile, even when she ages. Promiscuous behavior leads to infertility. She has also the ability to satisfy a man sexually
even if she is ugly.
A cultural model (see for example Quinn 1987) of the successful household is presented. This model has support in the proverb material and involves the man as the one who creates and manages the household. This
creates for him a large room to manoeuvre, for example on the marriage
market and as the head of the household. The cultural model of the successful household sets up goals, like material success, and directs women and
men to act in certain ways in order to achieve these goals.
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Concluding remarks
In the final chapter several ideas for further research are presented, for example, a cross-cultural study of similar metaphors from proverbs used in
different cultures. An example is the Gikuyu proverb Gutiri njamba ya
mwera umwe, i.e. ’there is no cock which belongs to one hen’ (Ndungo
2006:36). This metaphor, where the man is the cock and the woman the hen,
is also found in a proverb that already has been discussed in this summary:
5:39b Dä ä kank’n söm skö gæla, i.e. ’it’s the cock that should crow’. For the
hen to crow instead of the cock becomes in this latter proverb something
unnatural; a message that is also found in the Spanish speaking world:
Cuando la gallina canta, hay desdicha en casa, i.e. ’when the hen sings,
there is misfortune in the home’ (Samper 1997:351). The Spanish proverb, as
well as the one analyzed in this dissertation, convey the conception that the
man should make the decisions in the home. The Gikuyu proverb on the
other hand is used to sanction polygamy (ibid.:35) and this shows that the
same type of metaphor could be used in different cultural contexts with different purposes.
It is clear that several studies remain to be carried out in this exciting field
of research.
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Notation

Normalisering av dialekt. När jag i avhandlingen återger ordspråksbelägg som är upptecknade på landsmålsalfabet eller annan ljudbeteckning har
jag strävat efter att nå en, med Dahlstedt och Ågrens ord (1954:7), ”läsbar
kompromiss mellan rikssvenskans skriftbild och en ljudtrogen stavning”. Jag
har sålunda använt bokstaven ä för både det ä-ljud som återfinns i det standardsvenskans häst och det i lära och bokstaven ö för både ö-ljudet i standardsvenskans höst och öra. Vad gäller olika sj-ljud så har jag i möjligaste
mån försökt använda den stavning som ordet har i standardsvenskan (givetvis för de ord som uttalas med sj-ljud också i standardsvenskan). Principen
har varit densamma för supradentaler.
Ett exempel på normalisering utgör ordet skjorta som Georg Bergfors i sin
bok (1981:31) anger som sotta med en prick under bokstaven s för att
markera ett sj-ljud, och prickar under tt för att markera supradentalt uttal.
Detta ord har jag återgivit skjorta.
För vissa av Georg Bergfors och Frans Bergvalls upptecknade ordspråk
har jag dock valt att inte markera supradentalt uttal. Detta gäller följande
ord hos Georg Bergfors: mårnskene, dvs. månskenet, stärne, dvs. stanna,
jäntern, dvs. jäntorna, merne, dvs. menar, horn, dvs. hon, smälbernte, dvs.
smalbenta, mæärn, dvs. medan, hægarn, dvs. hagen, körnscht, dvs. konst,
frurnntimre, dvs fruntimret, ern, dvs en (som i följande: å ern tjäring, dvs.
’och en kvinna’), pösarn, dvs påsen, firn, dvs. fin, pirn, dvs. pin, rne, dvs. det
(som i följande: skulle rne gå, dvs. ’skulle det gå’), rna, dvs. hon (som i följande: sæ merne rna, dvs. ’så menar hon’).
Hos Frans Bergvall rör det sig om följande ord: stärne, dvs. stanna, lörn,
dvs. lön och smälbernte, dvs. smalbenta, ern, dvs. en, sornsorn, dvs. sonson,
sornahöstre, dvs. sonhustru och sirne, dvs. sina
Vad gäller Magdalena Hellquists egna uppteckningar, DAUM 3722 och
DAUM 3931, har jag utgått ifrån den grova beteckning hon presenterar av
dessa belägg i sin bok Bättre grå kaka än ingen smaka (1995).
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Mentala kategorier. När jag i denna text omtalar kategorier används kapitäler enligt följande mönster: ”de kulturella kategorierna KVINNA och MAN”.
Jag vill med detta visa att det inte är en språklig nivå som står i fokus, utan
en mental.
Analytiska kategorier. Den empiriska delen av avhandlingen är uppbyggd kring tre analytiska kategorier. Dessa markeras med stor begynnelsebokstav enligt mönstret: ”den analytiska kategorin Äktenskapsmarknaden”.
OSDs. Denna förkortning anges som referens till vissa dialektord och betydelser till dialektord. Med förkortningen avses Ordbok över Sveriges
dialekter, samlingarna, som är en ordsamling i sedesformat vid SOFI:
Dialektavdelningen i Uppsala.
Dialektuppteckningarna. Vid ett flertal tillfällen hänvisar jag i avhandlingen kort till dialektuppteckningarna. Med detta avses de samlingar av
dialektord som återfinns vid SOFI: Dialektavdelningen i Uppsala och SOFI:
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.
Ordspråksnumrering. Alla ordspråk som ingår i denna studies material
analyseras till fullo i ett av de tre empirikapitlen, 4–6. De är numrerade enligt principen att första siffran avser det av dessa tre empirikapitel som ordspråk analyseras i. Efter denna begynnelsesiffra anges med en löpande numrering vilken plats ett visst ordspråk har inom detta kapitel. Analyseras flera
ordspråksbelägg i en och samma grupp anges de olika varianterna med a, b,
c osv. Ordspråk 5:20b analyseras alltså i kapitel 5, som nummer 20 och i den
gruppen som andra belägg. Denna numrering behåller ordspråken även om
de aktualiseras på andra ställen i texten och i den bilagda materialsamlingen.
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KAPITEL 4
ÄKTENSKAPSMARKNADEN

4:1

N dåle frukost ä n daksånger, n dåle matmor/husbon ä n årsånåger
å n dåle käring/göbbe ä n lifsånger
’en dålig frukost är en dagsånger, en dålig matmor/husbonde är en årsånger och en
dålig hustru/make är en livsånger’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 48)

4:2

Alla vet, var haren har sin gång
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 239)

4:3a

Dan söm frie ti mörkre fo ta e söm han fo e
’den som friar i mörkret får ta det som han får det’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 484)

4:3b

Han söm frie ti mörkre, fo ta dä han fo
’den som friar i mörkret får ta det han får’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 338)

4:3c

Döm söm frie ti möhrkre fo ta dä döm fo
’de som friar i mörkret får ta det de får’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:29)

4:4

Frie ä söm tell å byte hästa, man fo ha yga vä sä
’fria är som att byta hästar, man får ha ögonen med sig’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 337)

4:5

Lär dä tjänne mora, enna du frie ti dotra
’lär dig känna modern innnan du friar till dottern’
Edsele (Ång) (Bergfors 1981:29)

4:6

Ti månskene ä alle jänter vacker
’i månskenet är alla flickor vackra’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30).

4:7

Alle kärer bli gift, även om dom bär ändan i ett tråg
’alla karlar blir gifta, även om de bär ändan i ett tråg’
Multrå (Ång) (DAUM 3876, nr 3).
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4:8a

Kattän å kvinnfahlkä fo man gratis
’katter och kvinnor får man gratis’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 216)

4:8b

Karana å kattonga få n för ingeting
’karlar och kattungar får man för ingenting’
Umeå (Vb) (Larsson & Söderström 1979:103a).

4:9

Om et du fo fäkste jänta, sæ fo du föll halle ti goe væ hon söm
komma nämmest ätte

’om du inte får fagraste jäntan, så får du väl hålla till godo med henne som kommer
närmast efter’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:29)
4:10

Bära han ha bure no köm fögern
’bara han har buren, nog kommer fågeln’
Umeå (Vb) (DAUM 372, nr 113)

4:11

Säg jänta nej ti mange frijara, sæ for na te sist frije sjålv
’säger flickan nej till många friare, så får hon till sist fria själv’
Edsele (Ång) (Bergfors 1981:30)

4:12a

Vålje häri väpplingen å stäne häri stära
’välja i väpplingen och stanna i starren’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 227)

4:12b

Vålje däri väpplingen å stæne däri stæra
’välja i väpplingen och stanna i starren’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30).

4:13

Jänten, söm vell jifte sä, är ackurat söm jäddern framfö(r) ’n
rysche. Döm vell prom(p)t in; å då döm väl ha komme in, sæ skö
döm prom(p)t ut ijänn

’flickorna som vill gifta sig är precis som gäddorna framför en ryssja. De vill prompt in
och då de väl har kommit in så ska de prompt ut igen’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30)
4:14

Då ’n jänte säg ja, sæ mene na mestedells nej; å då hon säg nej, sæ
mene na mestedells ja. Men iblann kan ja bety ja å nej bety nej.
Knepe ä tell å veta, når just dä hänne
’då en flicka säger ja så menar hon mestadels nej och då hon säger nej så menar hon
mestadels ja. Men ibland kan ja betyda ja och nej betyda nej. Knepet är att veta när
just det händer’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30–31)

4:15

Enn gang om åre byte arm’n skinn. Enn gang i vecka (var.: om dan)
byte jänta sinn
’en gång om året byter ormen skinn. En gång i veckan (var.: om dagen) byter flickan
sinnelag’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30).
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4:16a

Lækaschärtt’n å jäntola ä dä hæleste (söm finns) på jola
’lakstjärten och flickorden är det halaste (som finns) på jorden’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30)

4:16b

Tag ålen i stjärten och flickan på orden, halare handtag ej finnes på
jorden
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 407a)

4:17a

N pige söm fru ä värre än sju
’en piga som fru är värre än sju’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 106

4:17b

Piga söm fru ä värre än sju. Dä finns inge värre än piga söm härre
’pigan som fru är värre än sju. Det finns inget värre än pigan som härre’
Edsele (Ång) (ULMA 26632 s. 12).

4:18

Om n pige jifte vä hösbonn bli a enndel härre i huse häl pige utan
lön

’om en piga gifter sig med husbonden blir hon antingen härre i huset eller piga utan
lön’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 186),
4:19a

Dan töngste böle söm jola bär ä n pige söm ha jifte sa vä hösbonn
’den tyngsta börda som jorden bär är en piga som har gift sig med husbonden’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 187)

4:19b

Töngste böla söm jola bær ä ’n pige, söm val matmor
’tyngsta bördan som jorden bär är en piga som blir matmor’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:62

4:20a

N kweinn utan kär je schom n ko utarn romp
’en kvinna utan karl är som en ko utan svans’
Skellefteå (Vb) (ULMA 2706:5, s. 36)

4:20b

Än kwinn utan kär, jär som än ko utan råmp
’en kvinna utan karl, är som en ko utan svans’
Skellefteå (Vb) (ULMA 11151, s. 53)

4:21

Gammsteinta lev oppa hoppe som skorvtåska
’den äldre ogifta kvinnan lever på hoppet som paddan’
Norsjö (Vb) (DAUM 3722, ingen numrering)

4:22

Gammsteinta såm årmskröla
’den äldre ogifta kvinnan [är] som ödlan’
Norsjö (Vb) (DAUM 3722 ingen numrering)

4:232a

Gjamalgåssan ha höuhålle öundi möyssa

’de äldre ogifta männen har hushållet under mössan’
Nederkalix (Nb) (Åolleist opa kölismåle 2006:149)
4:23b

Gammalgossarna har hushållet under hatten
Nederkalix (Nb) (DAUM 3881 III:11)
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4:24a

Storhovete hästa å smälbente kvinnfålka skö man akte sä för
’storhovade hästar och smalbenta kvinnor ska man akta sig för’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 224)

4:24b

Smälbente kvinnfålka å storhovete hästa skö man akte sä för
’smalbenta kvinnor och storhovade hästar ska man akta sig för’
Edsele (Ång) (ULMA 22759, OSDs)

4:24c

Smälbente kvinnfålk ä e gussris å storhovete hästa änt väl sät pris
’smalbenta kvinnor är ett gudsris och storhovade hästar är inte värda sitt pris’
Edsele (Ång) (ULMA 22759, OSDs)

4:24d

Smalbente kvinnfåhlk å storhuvvehästa skö ’n akte sä för
’smalbenta kvinnor och hästar med stora huvuden ska man akta sig för’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:59)

4:25a

He jer better at do lait di kuno uti fäosdöro en uti körkdöro
’det är bättre du letar din hustru i fähusdörren än i kyrkdörren’
Överkalix (Nb) (Överkalix hembygdsgille 1957:15)

4:25b

Man skall inte välja hustru i kyrkdörn utan i lagårdsdörn
Överluleå (Nb) (ULMA 6696, s. 6)

4:26

Att hå i atsöijarsäm kuno häijmadill, jer mäijr värt än hundra
toonn a sill
’att ha en arbetsam och sparsam hustru hemmavid är mer värt än hundra tunnor sill’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:182)

4:27

Brua hon skä könna spinn å stick å väva, chvätt, å lapp å läga kläa
’bruden hon ska kunna spinna och sticka och väva, tvätta och lappa och laga kläderna’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 177)

4:28

Jänta söm ha kaffepanna sote fo snueset n göbbe
’en flicka som har sotig kaffepanna får en snusig make’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 395)

4:29

Tjäringa skö ha sæ pass hull, att jæ inte behöve lete fram a däri
sänghålm’n (eller: sæ int a föschvinn däri sänghålm’n)
’hustrun ska ha så mycket hull att jag inte behöver leta fram henne i sänghalmen
(eller: så hon inte försvinner i sänghalmen)’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:28)

4:30

Ållt kled i vakker-kuno eotom galoschen uppät öga
’allt klär en vacker kvinna utom galoscher i ansiktet’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:122)

4:31

Jänta, söm vell væra fin, jett töla lite pin
’flickan, som vill vara fin, måste tåla lite pina’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30)
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4:32

Han söm sjong då han ät fo skabben käring
’han som sjunger då han äter får en skabbig hustru’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 189)

4:33

Jänten å ägga skö ’n et spæra på na lännje
’flickorna och äggen ska man inte spara på länge’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:30)

4:34

N rik änkes sorg är e mang söm vel tröste
’en rik änkas sorg är det många som vill trösta’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 403)

4:35

Daen, söm jift sä vä änka, han fo bå bol å bänka

’den som gifter sig med en änka han får både bord och bänkar’
Vilhelmina (Lpl) (ULMA 884, s. 77)
4:36a

Jordtuva äktä skorvluva
’jordtuva gifter bort skorvluva’
Ånäset (Vb) (Västerbotten 1921, s. 36)

4:36b

Penningluva gift bort skorvhuva
Degerfors (Vb) (DAUM 3859, nr 2)

4:36c

Jordtuva djift skårvluva
’jordtuvan gifter skorvluvan’
Norsjö (Vb) (ULMA 3115:1)

4:37

Den som inte kunde fö en kapp lysser han kunne inte fö kärringen
heller

’den som inte kunde försörja en kappe löss, han kunde inte försörja en hustru heller’
Vilhelmina (Lpl) (DAUM band 0101)
4:38

Fega pojkar pusse aldrig snygga jänter
’fega pojkar får aldrig pussa snygga flickor’
Grundsunda (Ång) (DAUM 4064, s. 1)

4:39

N häst i sjuen å en karl i tjuen vara bäst
’en sjuårig häst och en tjugoårig karl är bäst’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:23)

4:40a

En bra kär klara sä sjalv, å n stackar äntä lörnt hjalpä
’en bra karl klarar sig själv och en stackare är det inte lönt att hjälpa’
Anundsjö (Ång) (DAUM 3854, nr 12)

4:40b

Gåod kar/kwinn klaar sä schölv
’god karl/kvinna klarar sig själv’
Piteå (Nb) (DAUM 4004, nr 21)

4:40c

’N bra ’n kær re sä sjålv

’en bra karl reder sig själv’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:64)
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4:41

En försummelig man är ingen man
Överluleå (Nb) (ULMA 6696, s. 7)

4:42a

In kar sko stä ve sett åorl o in tiggar ve sen stäv
’en karl ska stå vid sitt ord och en tiggare vid sin stav’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:16)

4:42b

Kär vä sitt ol – å teggar vä sin pasa
’karl vid sitt ord – och tiggare vid sin påse’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 620)

4:42c

’N kær för hatt’n sænn å ’n teggar för pösan sænn
’en karl för sin hatt och en tiggare för sin påsen’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:40)

KAPITEL 5
HUSHÅLLET

5:1

Hä kjarn dra ein ve hest å slera, kjan kuno bära öut ini firikliren
’det karln drar in med häst och släde, kan hustrun bära ut i förklädet’
Nederkalix (Nb) (DAUM 3906, nr 36)

5:2

Den slant söm käringa spar, ä like mytje väl söm dänn mannen
tjene
’den slant som hustrun sparar, är lika mycket värd som den mannen tjänar’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 133).

5:3

Kråken å kwinnfalka rop på garne öm vorn
’kråkorna och kvinnorna ropar på garn om våren’
Umeå (Vb) (ULMA 3560:8)

5:4

Kvinna jär bra å håll huse rent från mjöl å brö

’kvinnan är bra att på att hålla huset rent från mjöl och bröd’
Degerfors (Vb) (DAUM 2969, s. 49)
5:5a

I snal heosmåor fa fa venner

’en snål husmor får få vänner’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:124)
5:5b

En snål husmor får få vänner
Grundsunda (Ång) (DAUM 4064, s. 3)
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5:6

Karä tjen sä sönna vä hästa – då döm ä trött chalv, så chla döm
hästa vä tömlycha å timmer-chäjjen

’Karlarna känner sig på det här viset med hästarna – då de är trötta själva, så slår de
hästarna med tömöglan och timmerkedjorna’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 315)
5:7

Kararn vara bra deill å laiit men dali deill å feinn – kweinnern vara
dali å lait men bra deill å feinn
’karlarna är bra på att leta men dåliga på att att finna – kvinnorna är dåliga på att leta
men bra på att att finna’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:27–28)

5:8

Flat ’n mor, lat ’n doter
’En flat mor, en lat dotter’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:32)

5:9

Dä ä ’nt sagt, att pappas skjorta passa att påjk’n
’det är inte sagt, att pappas skjorta passar pojken’
Edsele (Ång) (Bergfors 1981:31)

5:10a

Mæän båna ä smo, trampe döm mamma på knäa; då döm ha vorte
stor, trampe döm a på jærte
’då barnen är små trampar de mor på knäna; då de blivit stora, trampar de henne på
hjärtat
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:33)

5:10b

Dä ä værre, då båne trampe mamma på jærte än på kngäa
’det är värre då barnen trampar mamma på hjärtat än på knäna’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:33)

5:11a

Äij mååor känn fööd tjögo ban, män tjögo ban känn åt fööd äij
mååor
’en mor kan föda tjugo barn, men tjugo barn kan inte föda en mor’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:176)

5:11b

En mor kan försörja tolv barn, men tolv barn kan inte försörja en
mor
Grundsunda (Ång) (DAUM 4064, s. 1)

5:11c

Enn far kan fö tijje bån, män tijje bån kan inte fö farn sænn
’en far kan försörja tio barn, men tio barn kan inte försörja sin far’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:32)

5:12

Mammern vara som diskslarvern, suur men nödvändi
’mammorna är som disktrasorna, sura men nödvändiga’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:13)

5:13

Hon söm arbete ätte klocka åtte arbete åt styvbårna sine
’hon som arbetar efter klockan åtta arbetar åt sina styvbarn’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 185; ULMA 26632 s. 12)
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5:14

Då man gift sä vä n bonnä, fo man vattuokä i brugåva
’då man gifter sig med en bonde, får man vattenoket i brudgåva’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 176)

5:15

Töick hon om karn se no töick hon om slaiva
’tycker hon om karln så nog tycker hon om sleven’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:36)

5:16

Ångan djinnes, stjiitn lååkt o tjälinga kåok paltn
’ungarna gråter, skiten luktar och hustrun kokar palt’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:128)

5:17

Katta kan int stå i bann

’katten kan inte stå i band’
Vilhelmina (Lpl) (ULMA 2288:2, nr 120)
5:18

Surn vö - sur a tjäring
’sur ved – sur hustru’
Ragunda (Jtl) (DAUM 3856, nr 207)

5:19

Farnen ha äingerst vara då kwäinnern hagg ven
’fan har ingenstans att vara då kvinnorna hugger veden’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:27)

5:20a

Kan (må) vara gudshjälpen men karhjälpen
Nederkalix (Nb) (DAUM 3881, nr 31)

5:20b

Kjan våra gusjölpa, men kårajölpa!
’kan vara gudshjälpen, men karlahjälpen!’
Nederkalix (Nb) (Åolleist opa kölismåle 2006:155)

5:20c

Eintna jär såm kåra jölpa
’ingenting är som karlhjälpen’
Nederkalix (Nb) (Åolleist opa kölismåle 2006:155)

5:20d

Guds mäkt jer ståor, män karamäkta jer enda störrä
’Guds makt är stor, men karlmakten är ännu större’
Nederluleå (Nb) (Nordström 1980 [1925]:55)

5:20e

Guds mäkt jer ståor, men karamäkta jer större!
’guds makt är stor, men karlmakten är större’
Överluleå (Nb) (DAUM 3906)

5:20f

Guds mäkt jer ståor, men karahjölpa jer större
’Guds makt är stor, men karahjälpen är större’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:73)

5:20g

Guds hjölp jer stäor men karahjölpa jer bettre
’Guds hjälp är stor, men karlahjälpen är bättre’
Nederluleå (Nb) (DAUM 3898, nr 3)
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5:21a

Han söm fo styvmor, fo styvfar
’den som får styvmor, får styvfar’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 105; ULMA 26632, s. 12)

5:21b

Då båne fott ’n styvfar, sæ har ne fott ’n styvmor å
’då barnet fått en styvfar, så har det fått en styvmor också’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:32)

5:22a

Ärmbågasmälln jer-som aintjsårja, he schwi-deill men gå snart om
’armbågssmällen är som änklingssorgen, det svider till men går snart om’
Norsjö (Vb) (DAUM 3722)

5:22b

Änklingsörja jär söm armbågastöjtn, hä gör tväront men gå fort
öm
’änklingssorgen är som armbågsstöten, det gör tvärtont men går fort om’
Degerfors (Vb) (ULMA 7397, s. 57)

5:22c

Armbågsstöten och änklingssorgen
Nederkalix (Nb) (DAUM 3881, tillägg nr 2)

5:22d

Änklingsorja är häftig men kort!
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr623)

5:22e

Armbogastöt’n å änklingssårja

’armbågsstöten och änklingssorgen’
Nederkalix (Nb) (Åolleist opa kölismåle 2006:153)
5:22f

Ainkgläingsårja å äremboaståit’n jer bitter men gär fåort ivi
’änklingssorgen och armbågsstöten är bitter men går fort över’
Överkalix (Nb) (Överkalix hembygdsgilles årsskrift 1959:15)

5:23a

Då Gud ta mora, ta faan farn
’då Gud tar modern, tar fan fadern’
Umeå (Vb) (DAUM 3931)

5:23b

Då Gud ta mamma, sæ ta fan pappa
’då gud tar mamma så tar fan pappa’
Edsele (Ång) (Bergfors 1981:32).

5:24a

Skoskave jer int heft, men tjälinggnave je värr
’skoskav är inte trevligt, men käringtjat är värre’
Umeå (Vb) (ULMA 4125)

5:24b

Heller skoskavä än käringgnagä
’hellre skoskav än käringtjat’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 41)

5:24c

Skoskäv jer som tjälinggnäg
’skoskav är som käringtjat’
Norsjö (Vb) (ULMA 3115:1, s. 2)
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5:24d

Sko-skaf å tjäringgnag jär onnt
’skoskav och käringtjat gör ont’
Resele (Ång) (ULMA 141:3, s. 3)

5:24e

Skoskav och käringgnag är det värsta en människa kan råka ut för
här på jorden
Vilhelmina (Lpl) (ULMA 884:425)

5:25a

Begäs ve kvinnfolka e som å piss ti motverä, han få allt på sä
’att bråka med kvinnor är som att pissa i motvind, han får allt på sig’
Vilhelmina (Vb) (ULMA 29532 = DAUM 3929)

5:25b

Pissä e motvär och käringgräl går aldrig väl

’att pissa i motvind och bråka med kvinnor går aldrig väl’
Ragunda (Jtl) (DAUM 3856, nr 194)
5:26a

Ait tre kan eint breinn, ain tjering kan eint treet
’ett vedträ kan inte brinna, en kvinna kan inte bråka
Skellefteå (Vb) (DAUM 3061)

5:26b

Et veträ kan int brinne å en käring kan int träte
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 98)

5:26c

Äijt tre kan et briinn, äijn tjälling kan et treet
’ett vedträ kan inte brinna, en kvinna kan inte träta’
Piteå (Nb) (DAUM 4004, nr 37)

5:26d

Enn brann kan inte brinne, å en tjäring kan inte trætte
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:52)

5:26e

Aitt tre kan eint breinn, a ain käling kan eint treett
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:28)

5:26f

Ern skiä kanint brennä, å ern käling kanint trättä
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Anundsjö (Ång) (DAUM 3854, nr 49)

5:26g

Eitt tre kän änt briin, o ei tjäling kän änt treet
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Nederluleå (Nb) (Nordström 1980 [1925]:55)

5:26h

Ätt tre kän åt brinn o äij käling kän åt tret
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Överluleå (Nb) (DAUM 3906)

5:26i

Ätt tre känn åt briinn o äij tjäling känn åt treet
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Överlulelå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:68)
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5:26j

Et tre kön int brinn o ein tjeling kön int trät
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta*
Umeå (Vb) (DAUM 372, nr 66)

5:26k

Ett tre kan int brinn, å en tjäring kan int trätt
’ett vedträ kan inte brinna, och en kvinna kan inte träta’
Vilhelmina (Lpl) (ULMA 29532 = DAUM 3929)

5:26l

Aitt tre kan int brin å ain tjäling kan int tret
’ett vedträ kan inte brinna och en kvinna kan inte träta’
Norsjö (Vb) (DAUM 3722)

5:27

Kärringen dom klaga och gubba dom dö
’fruarna klagar och männen dör’
Grundsunda (Ång) (DAUM 4064, s. 6)

5:28

Vars ta all ä gosint-jäntän vägen å va kåm all ä
gammetärtjäringän ifrån?

’vart tar alla snälla flickor vägen och var kommer alla gamla ilskna kvinnor ifrån?’
Vilhelmina (Lpl) (ULMA 29532 = DAUM 3929)
5:29

Klokeste frunntimre fo ahllti ’n dummeste kærn – dä säg a
atteminstene sjålv
’klokaste kvinnan får alltid den dummaste karln – det säger hon åtminstone själv’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:28)

5:30a

Åskväre å käringträta börje vä storm å sluta vä väta
’åskväder och käringträta börjar med storm och slutar med väta’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 88)

5:30b

åskvär å käringträta börje vä blikst å slute vä väta
’åskväder och käringträta börjar med blixt och slutar med väta’
Edsele (Ång) (ULMA 26632, s. 1)

5:30c

Östanväder och käringträta börjar med storm och slutar med väta
Älvsbyn (Nb) (ULMA 31001 s. 15)

5:30d

Ostanvinn å käringträta slut alri utan väta
’östanvind och käringträta slutar aldrig utan väta’
Själevad (Ång) (ULMA 3375:12, nr 75)

5:30e

Torsdön å tjäringträta slutä oftäst ma väta
’åska och tjäringträta slutar oftast med väta’
Ragunda (Jtl) (DAUM 3856:75)

5:31

Att doopp å skraal he hair kweinnom deill
’att doppa och gråta det hör kvinnorna till’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:27)

5:32a

Skur panna å puss käringa så håll döm sä värm bägge två
’skura pannan och pussa hustrun så håller de sig varma bägge två’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 181)
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5:32b

Skur panna å puss göbb’n, sæ hall döm sä værm bägge två
’skura pannan och pussa gubben så håller de sig varma bägge två’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:75)

5:33

Om n kweinn jer kall, se jere karns fel
’om en kvinna är kall, så är det makens fel’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:27)

5:34

Hå’l se vel ve kuno, mågan å samvete

’hålla sig väl med kvinnan, magen och samvetet’
Nederkalix (Nb) (Åolleist opa kölismåle 2006:156)
5:35

Hon som jär snell vä katta, jär snell vä karn

’hon som är snäll med katten, är snäll med maken’
Piteå (Nb) (Pitebygdens fornminnesförening 1985:2, s. 68)
5:36

Jussom kärn ä vä häst’n ärn vä kälinga
’just som mannen är med hästen är han med hustrun’
Anundsjö (Ång) (DAUM 3854, nr 31)

5:37

Drick kaffe, doopp bulla o puuss kunin – he er gott he
’dricka kaffe, doppa bullar och pussa kvinnor – det är gott det’
Nederluleå (Nb) (DAUM 3871, s. 1)

5:38a

Illt i e hus, där eingen jer kuus, a sju gaang värre där aall vara
härra
’dåligt i ett hus där ingen är husbonde driver på, och sju gånger värre där alla är
herrar’
Norsjö (Vb) (Dahlstedt & Ågren 1954:75)

5:38b

Där öyngän keos jer i heos, so jer ä öyngä heos
’där ingen pådrivande husbonde finns i huset, så är det inget hus’
Nederluleå (Nb) (Nordström 1980 [1925]:49)

5:38c

Der öngen keeos jer i heos, so jer e önge heos
’där ingen pådrivande husbonde finns i huset, så är det inget hus’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:12)

5:38d

En keos i wort heos

’en pådrivande husbonde i vart hus’
Nederluleå, Nb (DAUM 3898:14)
5:39a

Dä ä kanken söm skö gäla

’det är tuppen som ska gala’
Edsele (Ång)(DAUM 3864, nr 256)
5:39b

Dä ä kank’n söm skö gæla
’det är tuppen som ska gala’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:28 se även s. 73)

5:40

Göbb’n på stöbb’n å tjäringa på rota
’mannen på stubben och hustrun på roten’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:28)
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5:41

Karn je karn
’karlen är karlen’
Umeå (Vb) (DAUM 372, nr 114, samt ULMA 3704)

5:42

Mannen (tror) han är kvinnans huvud
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 222)

5:43

Kvinnans list övergår mannens förstånd
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 303)

5:44

Hörre skulle ne gå væ kærra om ’et döm hadde kvinnfåhlke tell å
skylle på?
’hur skulle det gå med karlarna om de inte hade kvinnorna att skylla på?’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:28)

5:45a

Poikmågan som röyshågan

’pojkmagen som rishagen’
Nederluleå (Nb) (ULMA 3066, s. 13)
5:45b

Poijkmågan som röijshågan

’pojkmagen som rishagen’
Öveluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:75)
4:45c

Pojkmågan o röyshågan…
’pojkmagen och rishagen…’
Nederluleå (Nb) (DAUM 3871, s. 1)

5:46a

Pojkar ska man slå, när man än träffar på dem: har dom inte gjort
något ont, så tänker dom göra det
Nederkalix (Nb) (DAUM 3881 avd. II nr 8)

5:46b

Småpåjkan skö ha stryk nå man si döm – ha döm itt jort na ont så
fönderä döm no på na

’småpojkar ska ha stryk när man ser dem – har de inte gjort något ont så funderar de
nog på något’
Ragunda (Jtl) (DAUM 3856, nr 89)
5:47

Däng pajken å skur bytta, sä hall döm sä fresk bägge två
’slå pojken och skura byttan så håller de sig friska bägge två’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:74)

5:48a

Poijkan som stoijtan - Flikken som stikken

’pojkar som stötar – flickor som stickor’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:11)
5:48b

Pojkan som stoitan, flicken som sticken
’pojkar som stötar, flickor som stickor’
Nederluleå (Nb) (DAUM 2885, s.69 och DAUM 3898, nr 8)

272

ORDSPRÅKSBELÄGG

KAPITEL 6
SEXUALITETEN

6:1

Vin och kvinnor gör vise män galna
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 211)

6:2

Da kukn sta da jer halve hove bort
’då kuken står är halva vettet borta’
Norsjö (Vb) (DAUM 3722)

6:3a

Pöjka ä som koen efter söppen

’pojkarna är som korna efter svampen’
Degerfors (Vb) (DAUM 3859, nr 5)
6:3b

Poijkan jera som kåon ett såppen
’pojkarna är som korna efter svampen’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:88)

6:3c

Paika/käran va som koen et sappen
’pojkarna/karlarna är som korna efter svampen’
Norsjö (Vb) (DAUM 3722)

6:4

Är kärarna frisk så nog vill dom nå furt
’är karlarna friska så nog vill de något fult’
Grundsunda (Ång) (DAUM 4064, s. 6)

6:5

Då kära dans – ha döm bössa läddä
’då karlarna dansar har de bössan laddad’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 305)

6:6

Östaskära å ongkarsära dryp se fort
’östanskäran och ungkarlsäran droppar fort’
Umeå (Vb) (ULMA 4124, s. 1; se även Dahlstedt & Ågren 1954:41)

6:7a

Om tre jer allerse murtne no allten jer kvistn frisk
’om trädet är aldrig så murknat, nog alltid är kvisten frisk’
Umeå (Vb) (DAUM 372, nr 93; se även ULMA 5709, nr 8)

6:7b

Om-en laga je rotne no je kwistn hail

’om ett kullfallet träd är ruttet nog är kvisten hel’
Norsjö (Vb) (DAUM 3722)
6:7c

Om trede jer åldri se mårtne – no jer kwistn frisk
’om trädet är aldrig så murknat – nog är kvisten frisk’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:136)

6:8

He reok laandj uti gämmälstobban
’det ryker länge från gamla stubbar’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:136)
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6:9a

Gamla bockar har styva horn
Grundsunda (Ång) (DAUM 4064, s. 3)

6:9b

Gamla bockar har styva horn
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 514)

6:9c

Gammelböcka ha styve horna
’gamla bockar har styva horn’
Edsele (Ång)(Bergfors 1981:72)

6:9d

Gämale böcka ha styve horna
’gamla bockar har styva horn’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 483)

6:9f

Gammelbocka hava styyv a hårn
’de gamla bockarna har styva horn’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:18)

6:9g

Gammälbåkkan hå stjöla horno

’de gamla bockarna har styva horn’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:130)
6:10

Krogskull å pigknull skö man aktä sä fö
’krogskuld och pigknull ska man akta sig för
Ragunda (Ång) (DAUM 3856, nr 74)

6:11a

Da drängan kreop ati pigen – kreop faan undi kuddn
’då drängarna kryper intill pigorna – kryper fan under kudden’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:161)

6:11b

Då drängen kryp hitel piga, kryp fan öner köddn
’då drängen kryper intill pigan, kryper fan under kudden’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 339)

6:12

Om fan kryp ne mela drängen å piga ligg n trangt tell
’om fan kryper ner mellan drängen och pigan ligger han trångt till
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 373)

6:13

N skö akte sä för framdel’n tå fruntimra å bakdel’n tå hästa
’man ska akta sig för framdelen av kvinnorna och för bakdelen av hästarna’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:70)

6:14

’N skö ha vette å tröske inne (på lon) å skæka ute
’man ska ha vettet att tröska inne (i tröskladan) och skaka utanför’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:70).

6:15

Dog kuno dill mååor at bana döijn – so dog a dill hustro at de o
’duger kvinnan till mor åt dina barn – så duger hon till hustru åt dig också’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:90)
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6:16

Dög jänta te mor å sonson dän så döga te sonahöstre å
’duger flickan till mor åt din sonson, så duger hon till sonhustru också’
Edsele (Ång) (DAUM 3864, nr 236)

6:17

Lortvattne hläkk ell’n
’lortvattnet släcker elden’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:70)

6:18

Kweinnern å batarn vara liik, å dem kånna rutt'n opp, men
nedrehåle jer som he ha vöre

’kvinnor och båtar är lika, de kan ruttna upp, men nedre hålet är som det har varit’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:13)
6:19a

Då fingrä ä ringä ä kussimurra tingä
’då fingret är ringat är kussimurran tingad’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 39)

6:19b

Då fingre je ringe je typpa tinge
’då fingret är ringat är hönan tingad’
Umeå (Vb) (DAUM 372, nr 1)

6:20a

He heet jo ibländ at i törrgren rån upp

’det händer ju ibland att en torrgran återigen grönskar återigen’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:92)
6:20b

Hä hänn ju iblann att en torrgran rånopp

’det händer ju ibland att en torrgran återigen grönskar’
Sorsele (Lpl) (DAUM 3863, nr 14)
6:21a

He väks eingenteing oppa ällmen väg
’det växer ingenting på allmän väg’
Norsjö (Vb) (ULMA 3312, nr 51)

6:21b

På allmän landsväg vaxer inget gräs
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 459)

6:21c

På ’n allmän farväg väks e inge gräss
’på en allmän farväg växer det inget gräs’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:70)

6:22a

In däijl blöij banat, bara men skåka i karaböks ivi dom
’en del blir gravida bara man skakar en mansbyxa över dem’
Överluleå (Nb) (Verla däänsch upa i kålvråmp 2000:79)

6:22b

N del ha sällan nå båna, å n’ del bli bånit, bära man skak ä
kärböxpar över döm

’en del har sällan några barn, och en del blir gravida bara man skakar ett par karlbyxor
över dem’
Åsele (Lpl) (DAUM 3867, nr 94)
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6:23

Ti styggästä kara bliä vackrästä osta
’i de fulaste ostformarna blir det de vackraste ostarna’
Åsele (Lpl) (DAUM 3857, nr 132)

6:24

Större skepp än en svinho har seglat omkull
Grundsunda (Ång) (DAUM 4064, s. 4)

6:25a

Gamhagan stå no bära ingen kliv på n

’den gamla gärdesgården står nog bara ingen kliver på den’
Umeå (Vb) (DAUM 372, nr 86)
6:25b

Gamhagan stå no meda ingen kliv på-n

’den gamla gärdesgården står nog så länge ingen kliver på den’
Umeå (Vb) (ULMA 3560)
6:25c

He jer eingen sak hall hagan där einga kräk leigg a
’det är ingen sak att sköta den gamla gärdesgården där inga kreatur trycker på’
Skellefteå (Vb) (Ordspråksboken 2004:21)

6:25d

Gammelhagan sta no da han eint val alege

’den gamla gärdesgården står nog då han inte blir nedtryckt’
Byske (Vb) (DAUM 3205)
6:25e

Ingen könscht å halle hægan bära
’ingen konst att bara sköta gärdesgården’
Ytterlännäs (Ång) (Bergfors 1981:70)
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