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Förord
Antologin Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och 
identitet är den andra volymen som ges ut i skriftserien Vardagligt skrift-
bruk. Boken är ett konkret resultat av den tvärvetenskapliga och nordiska 
samverkan som ägt rum inom nätverket ”Vardagligt skriftbruk. Diakrona 
perspektiv på literacy i Sverige och i övriga Norden” som åren 2009–2012 
finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Den första volymen i 
skriftserien publicerades 2012 och bär titeln: Att läsa och att skriva. Två vågor 
av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. 

Det tvärvetenskapliga nätverket ”Vardagligt skriftbruk” involverar drygt 
tjugo forskare inom skilda forskningsområden: nordister, historiker, etno-
loger, litteraturvetare och didaktiker. Merparten av forskarna är hemma- 
höriga vid svenska universitet och arkiv, med tyngdpunkten förlagd till 
Umeå universitet. Forskare från Danmark, Island och Finland finns också 
representerade i nätverket. Nätverket har koordinerats av docent Ann- 
Catrine Edlund, Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. 

Nätverket har syftat till att utveckla ett nytt forskningsområde där det 
vardagliga skriftbruket i Sverige, men också i övriga Norden, studeras ur ett 
diakront perspektiv. Med vardagligt skriftbruk avses människors användning av 
skrift i vardagliga sammanhang – för en vidareutveckling av begreppet se bo-
kens inledande avsnitt. De forskare som är verksamma inom nätverket studerar 
människors skriftanvändning ur både ett historiskt perspektiv och ett samtida. 

Ett symposium i nätverkets regi hölls i Umeå den 18–19 mars 2011 med 
temat ”Vardagligt skriftbruk och identitet”. Docent Britt Liljewall (Göteborg) 
bidrog med plenarföreläsningen ”Självbiografiskt skrivande och identitet. Re-
flektioner av en historiker”. Artiklarna i föreliggande volym består huvud-
sakligen av de föredrag som nätverkets deltagare presenterade vid symposiet. 
Ytterligare några av nätverkets deltagare som inte hade möjlighet att delta 
har här bidragit med artiklar. De medverkande författarna presenteras avslut-
ningsvis i boken. I bokens inledande avsnitt ”Människor som skriver i varda-
gen – igår och idag” introduceras artiklarna i volymen av redaktörerna. 

Samtliga bidrag har granskats av externa läsare i syfte att säkra den ve-
tenskapliga kvaliteten. Ett varmt tack riktas till de anonyma granskare som 
välvilligt ställt upp och delat med sig av sin kompetens och av sin tid! Ett 
tack också till skriftseriens redaktionsråd som består av professor Loftur 
Guttormsson, Reykjavík, professor Olle Josephson, Stockholm, och docent 
Anna Kuismin, Helsingfors. Symposiet som genomfördes 2011 stöttades 
ekonomiskt av Kungl. Skytteanska Samfundet. Publiceringen av boken har 
finansierats genom ett generöst stöd från Magn. Bergvalls stiftelse samt med 
bidrag från Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

Ann-Catrine Edlund
 Huvudredaktör
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MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET. UMEÅ 2013. S. 9–22

ANN-CATRINE EDLUND & SUSANNE HAUGEN

Människor som  
skriver i vardagen  
– igår och idag

Den industrialiserade världen befinner sig idag i en ny skrifthistorisk 
epok. I både arbetslivet och i vardagslivet har människors användning av 
skrift ökat markant under inledningen av det tjugoförsta århundradet. 
Den kraftigt utökade användningen av skriftteknologi kan beskrivas 
som en andra fas av mass literacy.1 En första fas av mass literacy ägde 
rum under 1800-talet i takt med att alfabetisering genomfördes i Väst-
världen som ett led i moderniseringssträvanden och nationsbyggande 
(Vincent 2000). Den andra fasen av mass literacy som äger rum idag 
har en stark koppling till den digitala revolutionen och framväxten av 
digital skriftteknologi.ҥ2 Man brukar säga att den första fasen av mass 
literacy främst var inriktad på läsande som aktivitet – mass reading – 
medan den nu pågående fasen är inriktad på skrivande som aktivitet 
– mass writing (Brandt 2009, Brandt u.u.). Under den första fasen förvär-
vade alltså den breda allmänheten läskompetens. Men många språk- 

1 Begreppet mass literacy är svåröversatt varför det engelska begreppet används här. 
Det har tidigare använts i svenskspråkig literacy-forskning av Lindmark 1990:20; jfr 
Edlund 2012:10. De två faserna av mass literacy kan också beskrivas som två vågor 
av skriftbruk (Edlund 2012:9f.). 

2 Ett annat sätt att betrakta den inverkan som digital teknologi medför för männ-
iskors skriftbruk är att betrakta vår tid som en omvälvande skrifthistorisk epok 
där ett nytt kommunikationslandskap växer fram till följd av samtidiga föränd-
ringar inom det sociala och ekonomiska området samt inom kommunikation och 
teknologi (”a revolution in the landscape of communication” Kress 2003:9).
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brukare tillägnade sig också en självständig skrivkompetens3 och en mängd 
vardagliga skriftpraktiker utvecklades – man skrev bland annat brev, vykort, 
dagböcker, visböcker och självbiografier. Socialhistorisk forskning om män-
niskors skrivande aktiviteter i vardagen har kommit igång i större omfatt- 
ning först under de senaste åren, medan läsande aktiviteter länge har varit 
föremål för kulturhistorisk och socialhistorisk forskning (Lyons 2010:2).4 

I det moderna och senmoderna samhället brukar identitet beskrivas 
som ett reflexivt projekt för individen. Identitet är inte något man har, 
utan är något man gör, ständigt skapar, omskapar och omdefinierar (Gid-
dens 1997:45; IvaniĀ�1998:12ff.). Det reflexiva identitetsskapandet kan också 
beskrivas som en form av berättande – där själva berättandet antas vara 
grundförutsättningen för individers återskapande av jaget (Benhabib 1997; 
Bruner 2002:85f.; Freeman 1993). I och med att skriftteknologin sprids till 
en vidare krets av språkbrukare i Västvärlden under 1800-talet får det mod-
erna identitetsprojektet ordentlig draghjälp. Det vardagliga skrivandet er-
bjöd individer ytterligare möjligheter att både utforska och iscensätta en 
modern identitet. I början av det andra årtusendet har den digitala skrift- 
teknologin väsentligt både ökat tempot och frekvensen i människors vard-
agliga skrivande – och därmed också människors möjligheter att med skrif-
ten som verktyg skapa, återskapa och utmana skilda identiteter.

Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet
Den här boken handlar om människor som skriver i vardagen och spänner 
över både den första och den andra fasen av mass literacy – igår och idag. Det 
vardagliga skrivandets samband med identitet behandlas här ur skilda pers-
pektiv. Här ges framförallt perspektiv på människors vardagliga skrivande i 
historisk tid – men det samtida vardagliga skrivandet diskuteras också ur ett 
didaktiskt perspektiv. Förutom skrivande finns här också exempel på andra 

3 Med självständig skrivkompetens avses här en skriftkompetens som möjliggör ett aktivt, 
självständigt deltagande i skilda skriftpraktiker med olika utformning och med skilda 
syften. I historiska studier av läs- och skrivkunnighet har man gjort åtskillnad mellan 
denna självständiga kompetens och en mer mekanisk skrivkompetens som begränsade 
sig till att kunna forma bokstäver och behärska grundläggande skrivregler, t.ex. inter-
punktion. Alternativa motsatspar som använts för att beskriva de skilda skrivkompe-
tenserna är formell-funktionell respektive grundläggande-kvalificerad kompetens (Lilje- 
wall 2001:123). Se Andersson 1986:66, 111 och jfr Lindmark 1994:52 för en presentation av 
skrivundervisningen i svensk folkskola som inledningsvis var inriktad mot en mekanisk 
skrivkompetens med övningar av avskrifter av givna texter.

4 För forskning kring vardagligt skrivande i Norden se t.ex. Fet 2003; Sandersen 2003; 
Nordlund 2007; Kuismin & Driscoll (eds.) 2013; Edlund (red.) 2012. För europeiska per-
spektiv på skrivande under den första fasen av mass literacy se t.ex. Burke 2004; Lyons 
2007, 2008, 2010, 2013; Vandenbussche & Elspaß 2007.
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aktiviteter där skrift ingår: människor som samlar texter, läser texter eller 
sjunger efter textförlagor. 

Boken har tillkommit i ett nordiskt och tvärvetenskapligt samman-
hang. Artikelförfattarna hör hemma inom vitt skilda discipliner – språkvet-
enskap, litteraturvetenskap, historia, musiketnologi och didaktik. Förfat-
tarpresentation finns avslutningsvis i boken. De flesta artiklarna diskuterar 
vardagligt skrivande i en svenskspråkig kontext, men två av de skrifthis-
toriska studierna behandlar en isländsk och en finsk språkkontext. Här ges 
först en introduktion till de två centrala begreppen i bokens titel: vardagligt 
skriftbruk och identitet och sambandet dem emellan. Därefter ges en kort 
presentation av var och en av de nio artiklarna i volymen. 

Vardagligt skriftbruk
Den förenande länken för de skilda perspektiv på vardagligt skrivande och 
identitet som behandlas i boken är vardagligt skriftbruk – ett begrepp som 
samtliga artiklar förhåller sig till på ett eller annat sätt. Vardagligt skriftbruk 
kan ges följande definition: ’skriftanvändning i ett vardagligt sammanhang 
som vuxit fram ur vardagliga behov’. Här fokuseras alltså dels de vardagliga 
sammanhang där skrift används, dels själva uppkomsten av skriftbruket. Be-
greppet är en direkt översättning av vernacular literacies, och har vuxit fram 
inom det forskningsfält som brukar benämnas New Literacy Theoryҥ (Barton 
& Hamilton 2012[1998]:247). ҥ� Det engelska begreppet literacy är svåröversatt 
men brukar på svenska översättas med skriftbruk när man diskuterar skrift i 
användning – skrift i bruk.6 

Skriftbruksforskare har studerat inom vilka vardagliga sammanhang 
som skrift används och då identifierat sex områden i vardagslivet där skrift 
deltar genom att människor antingen läser eller skriver: Människors person-
liga kommunikation, privata intressen, sociala aktiviteter, organisation av 
livet, dokumentation av livet och människors meningsskapande aktiviteter.7 

Exempel på hur skrift deltar i personlig kommunikation kan vara männi- 
skors brevskrivande, sms-skrivande och skrivande i sociala medier. Att skri-

5 Karlsson 2002:23 översätter vernacular literacy med vardagligt skriftbruk eller icke-utbil-
dat skriftbruk.

6 Det engelska begreppet literacy innefattar även människors läs- och skrivkompetens, 
alltså både de tekniska och kognitiva färdigheter som är en förutsättning för läsande och 
skrivande aktiviteter. För diskussion av hur literacy kan översättas till svenska se Söder-
berg 1994; Blåsjö 2010:35f.; Karlsson 2006:14f. Edlund 2007:45 använder skriftanvändning 
istället för skriftbruk. 

7 De engelska begrepp som används för att beskriva de sex områden i vardagslivet där 
skrift deltar är: personal communication, private leisure, social participation, organising life, 
documenting life och sense making (Barton & Hamilton 2012 [1998]:247–251). 
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va handlingslistor och att skriva dagböcker kan vara exempel på hur skrift 
används för att organisera och dokumentera livet. 

Det som kan sägas karakterisera det vardagliga skriftbruket är att det 
är inlärt informellt, att inlärning och användning sker samtidigt, att det 
är frivilligt och kreativt. Det finns alltså inga anvisningar för hur en hand- 
lingslista ska se ut, eller hur en dagboksanteckning ska skrivas. Det vard-
agliga skriftbruket är istället vanligen reglerat på ett mer underförstått sätt 
inom respektive social grupp/skriftpraktik, och har oftast en låg kulturell 
värdering (Barton & Hamilton 2012[1998]:252ff.; Barton 2010:109ff.; Karls-
son 2006:24ff.). Det skiljer sig därmed från det dominanta skriftbruket i 
samhället som är högt värderat, mer formaliserat och standardiserat med 
experter och lärare som kontrollerar tillgången till kunskap om hur man ska 
agera i den aktuella skriftpraktiken – exempelvis den akademiska uppsat-
sen eller mötesprotokollet (Barton & Hamilton 2012[1998]:10f.; Barton 
2010:110f.).ҥ� Historiskt sett har dessa dominanta skriftpraktiker tagit mer 
utrymme och varit mer synliga och inflytelserika än de vardagliga praktik-
erna.9 Beträffande dagens framväxande vardagliga digitala skriftpraktiker 
kan man dock konstatera att de tenderar att få en något högre kulturell 
värdering (Barton 2010:123). 

De enskilda aktiviteter där skrift deltar – alltså, när människor skriver 
handlingslista, dagbok, eller sms – kan betecknas som skrifthändelser. ҥ10 Till 
sin karaktär är skrifthändelserna dynamiska aktiviteter där enskilda indi-
vider är aktiva deltagare. Skrifthändelserna kan ha både sociala och indi- 
viduella syften; det kan till och med finnas många och motverkande syften 
inblandade i en och samma skrifthändelse. Att skrifthändelserna är dynam-
iska innebär att de är föränderliga och att de utvecklas (Barton & Hamilton 
2005:21f.). De enskilda skrifthändelserna bildar i sin tur mönster och ingår i 
ett socialt sammanhang där de bidrar till att bygga upp skilda sociala prak-
tiker, s.k. skriftpraktiker ҥ11 – vare sig det gäller att upprätthålla sociala nätverk 
via brev eller sms, eller att organisera hushållet genom handlingslistor (Bar-
ton & Hamilton 2012[1998]:6f.; jfr även IvaniĀ 1998:63). 

8 En viktig utgångspunkt inom forskningsfältet New Literacy är att skriftpraktiker är for-
made av sociala institutioner och maktrelationer (Barton & Hamilton 2012[1998]:6f.). 

9 I en studie av skriftbruket i äldreomsorgen problematiserar Karlsson & Nikolaidou rela-
tionen mellan begreppen vardagligt skriftbruk och dominant skriftbruk (2012:236ff.).

10 Skrifthändelse är en översättning av engelskans literacy event (Barton & Hamilton 
2012[1998]:7f.; Karlsson 2002:24; Melander & Josephson 2003:243). 

11 Skriftpraktiker är en översättning av engelskans literacy practices (Barton & Hamilton 
2012[1998]:6f.; Karlsson 2002:24; Persson 2005:24).
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Skriftbruksforskning och identitet
Inom skriftbruksforskning har identitetsfrågor kommit att stå i förgrunden 
på senare tid.12 I och med att man inom forskningsfältet kan sägas ha gått 
från ett kognitivt paradigm till ett socialt paradigm har fokus kommit att 
hamna på just identitetsfrågor.13 I artikeln ”Literacy and identity. Examining 
the Metaphors in History and Contemporary Research” granskar Birr Moje 
& Allan Luke hur literacy-begreppet och identitetsbegreppet har behand-
lats i identitetsstudier inom skriftbruksforskning, s.k. literacy-and-identity 
studies (2009:416). De ställer följande frågor: Vad innebär synen på identitet 
för hur forskare förstår literacy-begreppet? Och omvänt, hur styr synen på 
literacy-begreppet forskarnas förståelse av identitet? Moje & Luke konstat-
erar att trots att det finns en mängd literacy-studier med inriktning mot 
identitet, så är det sällan som identitetsbegreppet problematiseras och ges 
en grundlig belysning. De har dock i sin genomgång av området kunnat 
isolera tre antaganden om identitet som tycks vara gemensamma för i stort 
sett alla studier.14 

För det första betraktas identitet som sociala konstruktioner, snarare 
än individuella konstruktioner. Men identiteter är likafullt levda genom in-
divider. Identitet är dock inte något som individer konstruerar, producerar 
eller äger enskilt (Moje & Luke 2009:417). 

12 För en översikt över framväxten av Literacy Studies/New Literacy Studies se Barton 
2007:22ff., Barton & Papen 2010:11ff. Se också Baynham & Prinsloo (eds.) 2009 där både 
”the state of the art” och framtiden för skriftbruksforskning diskuteras. En översikt över 
studier av vardagligt skriftbruk ges i Barton 2010:111. För ett utbildningsvetenskapligt 
perspektiv på literacy-studier se t.ex. Street 2013 som ger ett historiskt perspektiv på 
studier som publicerats i tidskriften Theory Into Practice under de senaste 50 åren.

13 Moje & Luke (2009) relaterar till detta paradigmskifte i literacy-forskning/skrift- 
bruksforskning som ”the identity turn in literacy studies”. Paradigmskiftet brukar också 
beskrivas som ett skifte från en autonom modell (the autonomous model) – med en kog-
nitiv infallsvinkel på literacy – till en ideologisk modell (the ideological model) – där 
literacy betraktas som en del av en social praktik (Street 1984:95ff.; se även Karlson 2011 
för en presentation av de båda modellerna). Skriftbrukets sociala förankring innebär att 
läs- och skrivkompetens inte kan betraktas som enbart en separat individuell kognitiv 
färdighet, eftersom förutsättningarna för enskilda skriftpraktiker skiljer sig avsevärt åt 
i olika domäner av livet. Läs- och skrivkompetens kan därmed sägas vara en dynamisk 
kompetens.

14 Moje & Luke har valt att begreppsliggöra skilda teoretiska förhållningssätt till identitets-
begreppet genom att använda fem metaforer för identitet. Identitet som: 1. olikhet (dif-
ference) 2. självförverkligande/subjektivitet (sense of self/subjectivity) 3. medvetenhet 
(mind or consciousness) 4. berättelse (narrative) 5. position (position). De svenska meta-
forbegreppen är hämtade från Lundgrens artikel i föreliggande volym (Moje & Luke 
2009:416). 
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För det andra betraktas identitet som ett dynamiskt begrepp som 
skapas, genereras, utvecklas eller berättas över tid. Identitet är inte en enda 
oföränderlig enhet som man en gång för alla uppnår under det tidiga vuxen-
livet, utan man diskuterar istället identiteter i plural. Man utgår från att en 
enskild individ kan anta flera skilda identiteter både längs en utvecklings- 
linje – över tid – och i skilda sammanhang – i skilda sociala rum (Moje & 
Luke 2009:418). 

För det tredje förstås identitet som något som tillskrivs oss av andra. 
Identitet blir därmed medierat i social interaktion och filtrerad genom 
skilda maktstrukturer. I vilken utsträckning individers identitet är förut-
bestämd eller endast medierad – annorlunda formulerat, vilket handlingsut- 
rymme enskilda individer har – varierar naturligtvis kraftigt utifrån skilda 
identitetsteorier. Identitet är här åtskilt från (men relaterat till) subjektivi-
tet eller erfarenheter.15 De tillskrivna identiteterna utgör möjliga identiteter 
för individen. De betydelser som individen i sin tur skapar av dessa till-
gängliga identiteter bidrar i sin tur till att bygga upp en subjektiv förståelse 
av jaget. Moje & Luke uttrycker det på följande sätt: ”The person is called 
into an identity by the recognitions or assignments of others, and the mean-
ings the person makes of the identities available to him or her serve to con-
stitute a sense of self or subjectivity” (2009:419). 

När det gäller relationen mellan människors identitet och de skrift-
praktiker de deltar i så finns här ett ömsesidigt samband. Skriftpraktiker 
bidrar till att skapa och upprätthålla identiteter. Men enskilda skriftpraktik-
er är samtidigt ett resultat av särskilda identifikationer med den omgivande 
världen. Detta innebär att skriftpraktiker av alla de slag både är formade 
av människors identitet samtidigt som de formar människors identitet. Att 
förvärva och delta i vissa skriftpraktiker innebär att man blir en viss typ av 
person (Moje & Luke 2009:416; IvaniĀ 1998:67).16 

Bland skriftbruksforskare tycks det alltså finnas förhållandevis stor 
enighet om att både skriftpraktiker och identitet är sociala konstruktioner. 
Där identitet därtill kan förstås som något som är dynamiskt och tillskrivs 
oss av andra. Däremot är det alltså betydligt mer komplicerat att teoretiskt 
tydliggöra hur dessa identifikationsprocesser där skriftpraktiker är inblan-
dade ser ut och vilka effekter de får för individen. Moje & Luke menar att 
även subtila skillnader mellan olika identitetsteorier får en avgörande in-
verkan på förståelsen av hur skriftpraktiker relaterar till identitet och om-
vänt hur identitet relaterar till skriftpraktiker (Moje & Luke 2009:432). De  
menar att det därför är angeläget att framtida studier av skriftbruk och 
 
15 För en diskussion av subjektiv identitet se Edlund 2007:49 med referenser.
16 Moje & Luke 2009 diskuterar här literacy medan IvaniĀ 1998 diskuterar literacy practices. 



15

MÄNNISKOR SOM SKRIVER I VARDAGEN – IGÅR OCH IDAG

identitet verkligen problematiserar både identitetsbegreppet och skrift-
praktiksbegreppet.17 Artiklarna i denna volym kan i avgörande delar sägas 
dela dessa tre antaganden om identitet: att identitet är socialt konstru-
erat, att identitet är dynamiskt, att identitet tillskrivs oss av andra, även 
om identitetsbegreppet, precis som i Mojes & Lukes översikt av ”litera-
cy-and-identity-studies”, sällan är problematiserat. Artiklarna kan ses som 
inledningen på en fortsatt diskussion om sambandet mellan vardagligt 
skriftbruk och identitet. 

Vardagliga skriftpraktiker och identitet i ett historiskt 
perspektiv
Antologin rymmer sju studier av vardagliga skriftpraktiker från den för-
sta fasen av mass literacy – där människors skrivande aktiviteter står i 
förgrunden. Historikern Britt Liljewall har i sin forskning använt folkligt 
självbiografiskt skrivande under 1800-talet som källmaterial för att belysa 
frågor kring modernisering, identitetsbyggande och genus ur ett underifrån-
perspektiv, dvs. ur den vanliga människans perspektiv. I sin artikel ”Själv- 
biografiskt skrivande och identitet. Reflektioner av en historiker”, reflekter-
ar Liljewall över hur hon som historiker kan tolka och förhålla sig till det-
ta självbiografiska material: bondedagböcker, folkliga levnadsminnen och 
privata brevväxlingar. Artikeln är uppbyggd av sju historiska reflektioner 
som ur skilda perspektiv illustrerar förhållandet mellan det självbiografis-
ka skrivandet och identitetsbyggande. Hon menar att det vardagliga skrift-
brukets textprodukter ger nyckeln till människors självbild och människors 
identiteter. Hon väljer att betrakta det självbiografiska materialet som sub-
jektiva sanningar eller föreställda verkligheter, alternativt sanna lögner. Brev 
och dagböcker kan på ett annat sätt än självbiografier belysa processer där 
man skriver fram skilda identiteter, utifrån en förståelse av identiteter som 
sammansatta och plurala. Kyrkoherdedottern Anna skriver t.ex. fram olika 
former av kvinnlig identitet i brev till olika mottagare. I brevsamtalen med 
fästmannen framstår hon som en tidstypisk och klädsamt passiv kvinna. 
Medan hon i breven till sina fyra systrar framstår som en aktiv kvinna 
som försöker driva fram ett tvekande giftermålsanbud från fästmannen. 
Konstruktionen av kvinnlighet varierar alltså mellan de heterosociala 
brevsamtalen och de homosociala. De individuella livsödesberättelser som 
återfinns i levnadsminnena kan utgöra en förbindande länk mellan indi-
viduell identitet och samhällelig identitet. 1860-talets nödår är i levnads- 

17 Se t.ex. IvaniĀ 2009:11f. där hon problematiserar olika användningar och tillämpningar 
av begreppet skriftpraktiker (literacy practices). 



16

ANN-CATRINE EDLUND & SUSANNE HAUGEN

minnena skildrade med ett par återkommande motiv: ”det stora fiskafänget” 
och ”svältdödsberättelser”. Liljewall menar att dessa båda berättelser kom-
mit att ingå i underklassens identitet och blivit kollektiva berättelser. I bör-
jan av 1900-talet omvandlas nödårsberättelserna till en s.k. grand narrative 
och införlivas därmed i en nationell identitet. Hon hävdar avslutningsvis att 
det vardagliga skriftbruket både har kraft att ”avspegla, forma och förändra 
inte bara individuella och kollektiva identiteter utan dessutom den gemen-
samma samhällsberättelsen – det vill säga historien.”

Språkvetare Susanne Haugen konstaterar i sin artikel att det vardagliga 
skriftbruket är ett förbisett källmaterial i historiska beskrivningar av språks 
standardisering. I ”Brev till Sigga. Perspektiv på isländskans standardiser-
ing genom en vardaglig skriftpraktik” visar hon på möjligheten att använda 
brevmaterial som kompletterande källa till beskrivningar av det isländska 
språkets standardiseringsprocess. Beskrivningar av det isländska skrift-
språkets standardisering utgår från det dominanta skriftbruket inom socialt 
starka och inflytelserika institutioner och utmärker sig genom att det här 
finns ett starkt fokus på enhetlighet och historisk kontinuitet där språklig 
variation inte har synliggjorts. Haugen menar att tanken om ett enhetligt 
isländskt språk bottnar i en språkideologi med stark koppling till nationell 
identitet. Språkhistoriska beskrivningar tar sällan eller aldrig hänsyn till det 
vardagliga skriftbruket, men för det isländska språkets vidkommande finns 
särskilt goda möjligheter att utforska detta i språkvetenskapliga samman-
hang långt från till fullo utnyttjade materialet. Det isländska skriftsamhäl-
let under 1800-tal och tidigt 1900-tal utmärker sig nämligen genom att ha 
ett mycket rikt handskrivet material bevarat, av både självbiografisk och 
etnografisk karaktär, som t.ex. brev eller handskrivna avskrifter av isländska 
sagor. Haugen gör i sin artikel nedslag i ett brevmaterial där hon visar att det 
förekommer både interindividuell och intraindividuell stavningsvariation. 
I artikelns avslutning pekar författaren framåt mot ett fortsatt studium av 
norm och konventioner i det isländska vardagliga skriftbruket. 

Historikern Sofia Kotilainens undersökning befinner sig i spännings-
fältet mellan finska och svenska, dialekt och standardspråk, mellan folk-
språket och överhetens språk samt mellan folket och överheten. Under 
rubriken ”Several names, several identities? The orthography of Finnish 
country people’s names from the 18th to the 20th centuries” undersöker Ko-
tilainen återgivningen av namn på finskspråkiga människor på landsbygden 
och hur detta bidrog till att forma människornas identiteter. Hon under- 
söker dels hur människor identifierades av andra, dels hur människor 
identifierade sig själva, dvs. vilket namn, eller vilken namnform, som de 
betraktade som sin egen. Kotilainen har samlat biografiska uppgifter om 
9 000 invånare och deras familjer i den centralfinska församlingen Kivi-
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järvi från 1730-talet till 1950-talet. I dokument som bevarats i lokala arkiv 
undersöker hon bruket av namn och bomärken och deras former. Kotilain-
ens resultat visar att bruket av olika namn och namnformer representerar 
olika identiteter. Förnamn, i finsk form, användes i informella situationer. 
Bomärken hade fortfarande en central roll för identifikation av såväl männ-
iskor och objekt under tidigt 1900-tal i centrala Finland och användes även 
av skrivkunniga personer fram till 1930-talet. Innan skrivkunnigheten hade 
nått allmän utbredning i Finland användes ofta svenska ekvivalenter till 
finska namn i officiella dokument, t.ex. Mats för Matti, Erika för Riikka. 
Kotilainen menar att de namn(former) som användes i officiella dokument 
blev en del av identiteten men hade en administrativ och juridisk funktion. 

Litteraturvetaren Karin Strand behandlar en specifik form av själv- 
biografier i visform, s.k. blindvisor i sitt bidrag ”Köp den blindes sång. Om 
självbiografi och bettleri i tiggarverser av blinda”. Dessa visor och verser 
som var författade av blinda personer kan närmast beskrivas som självbio-
grafiska dokument över den blindes levnadsöde – en ”förtvivlans biografi”. 
Visorna var tillkomna för att bidra till den blindes försörjning och trycktes 
därför och såldes i form av enkla småtryck. Vistexterna vädjar därför både 
till publikens ”medkänsla och betalningsvilja”, där skildringen av synför-
lusten utgjorde en s.k. betonad vändpunkt i den självbiografiska visan. Det 
fanns dock ett samhälleligt motstånd mot de blindas gatumusicerande och 
försäljning av tryck, vilket uppfattades som lättja och ovilja till kroppsar-
bete. Förvånande nog har detta vardagliga vistryck överlevt ända in i sen 
tid – det finns vistryck dokumenterade så sent som 1961. I artikeln studeras 
visornas självbiografiska struktur och visornas vädjan till publikens empati, 
i synnerhet i blindvisorna från 1800-talets senare hälft och framåt. Strand 
betonar att visorna har en dialogisk dimension i och med att de för att väcka 
empati behöver relatera till de seendes blick på de blinda. Hon menar att 
visorna därför berättar lika mycket om den seende världens behov och 
föreställningar som om de blindas liv och verklighet. 

Att skrift och framväxten av en modern identitet har ett nära samband 
är entydigt – men vi tänker då vanligen på en läsande och en skrivande 
individ. Musiketnologen Gunnar Ternhag visar hur också samlandet som 
skriftpraktik kan länkas till ett identitetsbygge som rymmer föreställnin-
gar om det moderna livet – om en modern identitet. I ”Till vissamlandets 
försvar eller Att skriva visor för livet” redovisar han en studie om samlande 
av visor och texter under mitten av 1800-talet. Smeden Carl Malmström 
lämnade efter sig två visböcker, sammanställda av honom och hans far. Den 
ena visboken har enbart ett handskrivet innehåll medan den andra boken, 
som rubriceras ”Wise- och Historiebok” består av både handskrivna blad 
och tryckta skillingtryck som bundits samman i en imponerande volym  
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– med 10 cm bred bokrygg. I visböckerna skapas nya sammanhang åt vis- 
texter, dikter, tidningstexter m.m. I samband med att visböckerna samman-
ställs så bryter familjen upp från en lantlig miljö och flyttar in till staden 
Malmö. Ett uppbrott som Ternhag menar kan förstås utifrån den samhälleliga 
modernisering som äger rum vid denna tid. Sammanställningen av visböck-
erna kan betraktas som en förberedelse för detta moderna liv där texterna byg-
ger upp en värld av omvärldsreferenser. Ternhag visar också på att lokala tryck- 
eriers etablering innebar en ökad tillgång till omvärlden för smeden och 
hans far – merparten av de inbundna skillingtrycken är nämligen tryckta i 
den omedelbara närmiljön. 

När man talar om skriftlighet i musiketnologiska sammanhang så aktu-
aliseras två skriftsystem – både den alfabetiska skriften som återger texten, 
och notskriften som återger noterna, även om vi kanske inte är så vana att 
betrakta notskrift som ett skriftsystem. Musiketnologen Ingrid Åkesson lyf- 
ter fram det folkliga sjungandet som ett exempel på vardagligt skriftbruk i 
en studie som rubriceras ”Muntligt eller skriftligt betonad identitet? Några 
tankar kring folkligt sjungande i gränsområdet mellan muntlighet och 
skriftlighet”. Hon visar här att det folkliga sjungandet kan sägas karakteris-
eras av både muntlighet och skriftlighet – muntlighet i förhållande till not-
skriften, och skriftlighet i förhållande till texterna. I folkligt musicerande är 
gehörsöverföring mellan människor den primära överföringen. Men själva 
vistexterna har också kunnat överföras via tryckta skillingtryck och privata 
handskrivna visböcker. Melodierna har däremot så gott som alltid överförts 
via gehör – eftersom bruket av notskrift har varit betydligt mindre utbrett. 
Den folkliga psalmsången eller koralsången karaktäriseras också av denna 
samexistens av skriftlig och muntlig överföring. Psalmernas texter är skrift-
baserade och här finns ingen variation. Psalmernas melodier karaktäriseras 
däremot av musikalisk frihet med stor inbördes variation. Både i försam-
lingssång och bland individuella sångare har man varierat och smyckat 
ut melodierna. De folkliga sångutövarnas identitet kan därmed sägas präglas 
av en överlagring av skriftliga och muntliga element. Hon efterlyser också 
en fortsatt vetenskaplig dialog mellan textforskare och musikforskare.

Till denna grupp artiklar har även inräknats litteraturvetaren Per-Olof 
Erixons artikel ”Identiteter och världsbild – ’hårdkokt’ skriftbruk i Thorsten 
Jonssons noveller”. Han studerar här hur författares prosastil kan represen-
tera olika jag, eller identiteter. Erixon jämför skriftbruket i den västerbottn-
iske författaren Thorsten Jonssons novellsamling Som det brukar vara (1939) 
med Ernest Hemingways välkända hårdkokta prosa. När Thorsten Jonsson 
skrev sin novellsamling hade han genom ett antal års bortavaro från Väster-
botten fått perspektiv på sin uppväxtmiljö, och Erixon menar att Jonsson 
genom ett västerbottniskt, hårdkokt idiom förvandlade Västerbotten till 
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ett litterärt landskap. Genom bland annat dialektala och talspråkliga inslag 
skapades Jonssons hårdkokta idiom, som enligt Erixon är Jonssons diskursi-
va jag, dvs. representationen av jaget och dess syn på världen. Enligt Erixon 
var Jonssons hårdkokthet inget lånegods från USA och Hemingway utan 
hade hämtat sin inspiration i Västerbotten, och Jonssons prosastil kom att 
bli en förebild för yngre Västerbottensförfattare, som t.ex. Sara Lidman, Per 
Olov Enquist och Torgny Lindgren. Även om både Thorsten Jonsson och 
Ernest Hemingways prosastilar har likheter, representerar de olika värdesys-
tem och olika diskursiva jag, dvs. olika identiteter.

Vardagliga skriftpraktiker och identitet i ett  
didaktiskt perspektiv
I två av artiklarna ges ett samtida didaktiskt perspektiv på sambanden 
mellan vardagliga skriftpraktiker och identitet. Relationen mellan ungdo-
mars identitetsskapande och vardagligt skriftbruk står i fokus i Berit Lund-
grens artikel ”Föränderliga textpraktikers betydelse för ungas identitets-
skapande”. Lundgren, som har disputerat i pedagogiskt arbete, har i en 
tidigare studie visat att studenters självuppfattning påverkades av om de 
uppfattade sig själva som läsare eller icke-läsare och att denna identitet 
skapades i tidig ålder. Lundgren presenterar resultaten av en fallstudie, där 
hon i gruppsamtal intervjuat 36 elever i åldern 10–12 år vid tre olika skolor i 
syfte att synliggöra det vardagliga skriftbrukets betydelse för yngre person-
ers identitetsskapande. Studien visar att det vardagliga skriftbruket har stor 
betydelse för elevernas identitetsskapande. Genom skriftpraktikerna väljer 
eleverna vilka nätverk de vill delta i och hur de kan framställa sig själva 
i nätverken. Genom skriftpraktikerna kan eleverna mediera sin identitet 
och markera tillhörighet till eller motstånd mot olika grupper. Lundgren 
konstaterar att skriftpraktiker som internaliserats hos individen blir en del 
av individens identitet och att identiteten är beroende av färdigheter i olika 
skriftpraktiker. Lundgren menar därför att skolan bör visa större medveten-
het om relationen mellan elevers skriftbruk och deras identitetsutveckling, 
och hon betonar vikten av att även elevernas vardagliga skriftpraktiker blir 
synliggjorda i skolan.

Didaktikern Monica Reichenberg undersöker skrivaktiviteter hos per-
soner med intellektuella funktionsnedsättningar och hur deras identitet 
och handlingsutrymme påverkas av skrivaktiviteterna. I artikeln ”’Jag an-
vänder alltid penna när jag skriver dagbok’. En studie över skrivaktiviteter 
på Daglig verksamhet” redovisar Reichenberg resultaten av en fallstudie, där 
hon observerat och beskrivit skrivaktiviteter hos fem deltagare vid en s.k. 
Daglig verksamhet (DV), ”Grunden Media”. En utgångspunkt för Reichen- 
bergs studie är att antalet personer över 18 år med utvecklingsstörning som 
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vistas på DV, har ökat kraftigt under 2000-talet, vilket hon menar kan bero 
på ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Men enligt Reichenberg kan 
svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden också vara relaterad till bri-
stande läs- och skrivkunskaper hos elever i gymnasiesärskolan, vilket under- 
sökningar har visat. Reichenbergs visar i artikeln att skrivaktiviteterna på 
Grunden Media leder till att deltagarnas sociala nätverk vidgas och att del- 
tagarna får ökad kontakt med det omgivande samhället, alltså att skrivakti- 
viteterna leder till ett ökat handlingsutrymme för deltagarna. Reichenberg 
menar att Grunden Media lever upp till sitt ansvar att skapa meningsfulla 
aktiviteter och möjligheter för livslångt lärande för deltagarna samt att ut-
veckla deras skrivaktiviteter, vilket torde öka deltagarnas möjligheter att ta 
sig ut på arbetsmarknaden. 

    *
De nio artiklar som samlats i denna volym speglar vardagligt skriftbruk och 
dess samband med identitetsskapande processer i olika miljöer med hjälp av 
empiri från olika tider och från skilda geografiska områden i Norden. I sju 
artiklar ges historiska perspektiv på området och i två artiklar ges samtida 
didaktiska perspektiv. Texterna visar att området vardagligt skriftbruk på 
ett intressant sätt kan belysas utifrån skilda forskningsdiscipliners infalls-
vinklar och med hjälp av olika metoder. Området är nämligen i sann men-
ing mångvetenskapligt, vilket gör det både spännande och utmanande. Det 
är bara att hoppas att denna volym ska kunna inspirera till fortsatt utveck-
ling av forskning inom vardagligt skriftbruk.
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Autobiographical Writing and Identity  
Some Reflections by an Historian
The article contains a number of personal reflections on different levels around 
the relations between vernacular literacy practices and identity. Empirical ex-
amples, taken from Liljewall’s own studies of common people’s writing in the 
form of diaries, autobiographies and letters during the 19th century, are inter-
spersed with more theoretically grounded thoughts. Among the topics discussed 
in the empirical sections are such as the role of vernacular literacy practices in 
the construction of female and male identity, literacy practices used as therapy 
and tools for identity change, and the relations of individual autobiographical 
narratives to collective and societal narratives. Among the topics discussed in 
the more theoretically grounded sections are for example the changes over time 
of the concept of identity and in the building of identity, differences ground-
ed in oral and literal cultures respectively, and identity as reality and imagined 
reality. Threads between the autobiographical writing of common people and 
the overall societal story – the history – are highlighted. Overall, the different 
reflections illustrate the capacity of the vernacular literacy practices to reflect, 
shape and change identities on the individual, collective and societal level.

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET.  UMEÅ 2013. S. 25–41

Självbiografiskt  
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1. Det självbiografiska experimentet
När jag en gång för länge sedan började arbeta med 1800-talets självskrivna 
folkliga dokument – med dagböcker, självbiografier och privata brev – ham-
nade jag i ett dilemma. Hur skulle jag som historiker läsa och tolka dessa 
resultat av vardagligt skriftbruk? Framför allt kände jag tveksamhet när det 
gällde självbiografierna och min ambivalens förlamade under en period mitt 
arbete med dessa. Jag kunde ju inte tolka minnesberättelserna som sanning- 
ar, som uttryck för ”wie es eigentlich gewesen”. Det inser man snabbt. Jag 
kunde inte heller avfärda dem som ”lögn och förbannad dikt”. Det inser 
man också snabbt. Självbiografiskt skrivande är mer komplicerat – och mer 
givande – än sant eller falskt.1

För att komma ur dilemmat bestämde jag mig för att börja skissa på 
min egen självbiografi. Jag ville skaffa mig egna skriftbrukserfarenheter 
som hjälpte mig att använda de självskrivna livshistorierna på ett ur his-
torisk synvinkel vettigt sätt. Kanske kan man säga att jag ville förbättra 
min förförståelse. När jag skrev om mitt eget liv upptäckte jag att jag ly-
digt inlemmade mig i en genre. Jag berättade i kronologisk ordning. Min 
livshistoria byggdes huvudsakligen upp av avgränsade minnesberättelser, 
narrativer. Barndomen tog stor plats i relation till sitt verkliga tidsomfång. 
Ganska snart hamnade jag i valsituationer. Som alla andra bar jag ju med 
mig en stor mängd minnen. Vilka av dessa skulle jag ta med och vilka skulle 
jag utesluta? Jag insåg att också urvalet av minnen påverkades av genren: en 
självbiografi skall ju vara en sammanhållen och dramatisk berättelse med 
början, kulmen och slut sammanfogade av en röd tråd – med en intrig. Bland 
de minnesberättelser jag valde – eller som jag inte kunde avstå från – fanns 
följande tre.

Jag går söndagsklädd på den lantliga vägen bakom uthuset vid hyresfas-
tigheten där vi bor. Jag går vid sidan av min pappa. Det är bara vi två. Det 
jag minns är inget som sker eller sägs. Det är känslan av hans hand runt min. 
Hela min hand ryms inom hans förenade tumme och lillfinger. Jag kan inte 
vara mer än fem, högst sex år. Jag känner mig innesluten, trygg. 

Några år senare åker jag skridskor, ”sillarör”, på branddammen i det lilla 
stationssamhället där vi bor. Plötsligt går jag igenom isen. Jag minns den 

1 Resultatet av mina studier av folkligt självbiografiskt skrivande finns i Liljewall 1995, där 
bondedagböcker från 1800-talet analyseras och sätts i förhållande till den övergripande 
samhällsutvecklingen; Liljewall 2001, där olika teman i äldre folkliga självbiografier stud-
eras, t. ex. läs- och skrivinlärningen, döden, försörjningen; Liljewall 2007, där 1800-talets 
folkliga brevskrivande diskuteras bl.a. som uttryck för köns- och klassidentiteter. I des-
sa tre arbeten återfinns också referenser till de självbiografiska dokument som berörs i  
denna text.
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panik och dödsskräck jag kände. Dammen är fylld av skridskoåkande barn, 
så realistiskt bedömt är faran liten. En ett par år äldre pojke, den vanligtvis 
ouppnåeliga grannpojken med ”halvrör”, hjälper mig upp. Jag är våt upp till 
midjan. Jag krånglar av mig sillarören och springer hem i de vattenfyllda 
pjäxorna. Hemma tas jag emot – med förebråelser: ”Så du ser ut! Varför kan 
du inte vara lite mer försiktig?!?”2

Jag har hunnit bli 15–16 år gammal och står bakom min mammas rygg 
i det stora köket. Mamma diskar vid den alltför låga diskbänken. Hon är 
klädd i något blommigt med knappar hela vägen fram. Jag samlar mig och 
säger till ryggen: ”Jag tror jag vill bli läkare.” Rörelserna i diskbaljan upphör. 
Mamma vänder sig långsamt om och tittar på mig. ”Tycker du inte att folk-
skollärarinna vore bättre, mer lagom.” 

När mina tre ”nödvändiga” barndomsminnen kopplades samman i mitt 
självbiografiska skrivande började jag skymta embryot till en intrig. Jag in-
såg att barndomen men också familjen varit viktig för mig, som för de flesta 
andra. Jag insåg att jag haft olika relationer till mina föräldrar. Kanske kom-
pletterade och balanserade de varandra, kanske överdriver jag kontrasterna 
för att dramatisera och strukturera berättelsen, något som är ett vanligt nar-
rativt grepp. Jag insåg att det finns en protest och en klassresa i mitt liv. Det-
ta embryo blir styrande för mitt fortsatta skrivande – och kanske för mitt liv.

Jag kunde också konstatera att valen av minnen var uttryck för den 
sida av identitet som brukar kallas självbild, inte något fritt uppfunnet som 
gick emot mina grundläggande värderingar och min livshållning. Själva 
skrivandet inbjöd till en sorts ärlighet mot mig själv – och andra. Min livs- 
historia utformades i samklang med min övergripande tolkning av livet. 

Mitt eget försök att skriva självbiografiskt ledde till att jag valde att lita 
på det vardagliga skriftbrukets produkter som ärligt menade uttryck för vad 
jag kallat subjektiva sanningar – eller föreställda verkligheter eller varför inte 
sanna lögner – som varje människa bär med sig och agerar efter. Dessa är inte 
mindre verkliga än till synes mer objektiva sanningar. I det vardagliga skrift-
bruket finns nycklar till våra självbilder och omvärldsbilder, till de realiteter 
som brukar kallas identiteter. Runt bilderna finns naturligtvis också saklig, 
tidsbunden och socialt laddad information att ta vara på – söndagsklädda 
barn, sillarör och städrockar. I tolkningsvalet mellan verklighet och kon-
struktion valde jag en kanske feg kompromiss, ett nedärvt lagom. De själv- 

2 Lite socioekonomisk skridskohistoria: Sillarör – billigaste alternativet – var skridskor 
med en enkel kompakt skena av järn och två justerbara plattor, som hjälpligt skruvades 
fast på pjäxorna med en liten vev. Halvrör – lite dyrare – var skridskor där skenan var 
fastsatt i ett rör, men till skillnad från helrör – dyrast – och i likhet med sillarör saknade 
halvrör fast sko. 
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biografiska berättelserna kom för mig att handla mindre om fakta och mer 
om mening, men allt i berättelserna är inte om mening, något är om fakta.

*
De sju, huvudsakligen historiska, reflektionerna som utgör denna artikel 
syftar till att ur skilda perspektiv illustrera förhållandet mellan självbiogra- 
fiskt skrivande och identitetsbyggande. Jag växlar mellan mina egna och  
andras konkreta berättelser och mer övergripande och teoretiska synpunk-
ter på temat. Den röda tråden mellan de olika exemplen förblir svag, något 
som förhoppningsvis öppnar för ytterligare reflektioner. 

2. Identitet och identifikation
Begreppet identitet har haft en intressant utveckling över tid. Medan Nordisk 
familjebok på 1880-talet definierade identitet som ”egenskapen att med ett 
annat till alla delar sammanfalla” talade Nationalencyklopedin drygt 100 år 
senare om ”individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet 
och sin förmåga till självbestämmande”. Det har i identitetsbegreppet skett 
tyngdpunktsförskjutningar från likt till unikt, från det som förenar oss med 
till det som särskiljer oss från andra, exempelvis synliggjort genom föränd-
ringar i de gränser vi drar gentemot dem. Detta innebär också förskjutningar 
från kollektivt till individuellt. 

I själva begreppsförskjutningen kan centrala delar av moderniserings-  
processen fångas. Den engelske sociologen Anthony Giddens menar att 
i det traditionella samhället med inlärda vanor och välkända mönster var 
jag-karakteristiken inte så avgörande för människors identitet. I takt med 
samhällsförändringarna, som bland annat innebar mer varierade val- 
möjligheter, blev reflekterandet kring och uppvisandet av jaget allt viktigare 
(Giddens 1991:74ff.).

Idag är identitet ett ofta använt humanvetenskapligt begrepp. För 
dem som söker kvalitativa ”mjuka” och komplexa belysningar i stället för 
kvantitativa ”hårda” enfaktorsförklaringar har det blivit en parallell till, eller 
kanske ersättare för det idag närmast förbrukade begreppet kultur. Men 
identitetsbegreppet är – liksom kulturbegreppet – problematiskt. Allt tycks 
kunna klumpas samman till en formlös massa i en identitet.3 

Historikern Ainur Elmgren är en av dem som kritiskt granskat 
identitetsbegreppet (Elmgren 2006). Hon anknyter till den tyske histori- 
kern Lutz Niethammer, som talar om identitet som ”en semantisk amöba” 

3 Det vetenskapliga bruket av identitetsbegreppet diskuteras t.ex. i Alsmark (red.) 1997. 
Jfr också artiklarna i avdelningen ”Vi och de andra – identitet och etnicitet” i Karlsson, 
Ulvros & Zander (red.) 2006.
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och ”ein Plastikwort”.4 Elmgren föredrar i stället identifikation – eller varför 
inte identifikationer – konstruerande i samspel med omgivningen, konstru-
erande som processer i ständig förändring och omvärdering. Då blir det mö-
jligt att studera identiteter som en del av förändring, på både individuell och 
samhällelig nivå. 

Kanske borde identitet oftare än vad som sker delas upp på olika 
identiteter? För nog bär vi på mer än en. Detta vet vi, men den komplex-
iteten påverkar sällan de vetenskapliga analyserna. Hur förhåller sig de olika 
identiteterna hos en och samma individ till varandra? Vilken väger tyngst i 
olika sammanhang? Å andra sidan: hur många identiteter är det möjligt att 
dra in i en vetenskaplig analys av människor och samhälle för att tolka dessa 
på ett både relevant och gripbart sätt? Balanserandet mellan öppenhet/
bredd och slutenhet/distinktion i vetenskapliga begrepp tycks vara ett evigt 
problem.

3. Från Berta till Anna och från Lars till Lars 
I brev och dagböcker synliggörs – i högre grad än i självbiografier – processer 
där man skriver fram identiteter. Litteraturvetaren Tilda Maria Forselius ta-
lar om brevskrivande som rollspel och identitetskonstruktion (Forselius 2003). 
I bästa fall kan vi finna flera olika avsändare och identifierbara mottagare 
i samma brevsamling, vilket ger en unik chans att få syn på variationer 
och kombinationer av roller och identiteter. Vi upptäcker både successi-
va identitetsförändringar och förekomsten av flera, inte sällan dessutom 
motsägelsefulla, kanske balanserande identiteter, existerande sida vid sida 
hos samma individ. Också här är det naturligtvis viktigt att använda sina 
egna erfarenheter i analysarbetet. När vi själva skriver brev – eller berät-
tar – om en och samma händelse sker det på olika sätt till olika personer. 
Skillnaderna i berättelserna kan vara så stora att det som förenar dem bara 
är det yttre konkreta skalet (när, var och vilka), medan allt värderande och 
tolkande kring händelsen varierar. I skillnaderna avslöjas relationer mellan 
avsändare och mottagare, men också variationer mellan olika identiteter. 

Jag träffade en gång en amerikansk historielärare som upptäckt att hans 
collegestudenters mail hem till föräldrarna – hur han nu fått tillgång till 
dessa! – innehöll en mängd luckor, försköningar och rena lögner och att  
deras berättelser sinsemellan om samma faktiska händelser som till föräldrar-
na såg helt annorlunda ut. Han tog detta som intäkt för att brev kunde man 
som historiker överhuvudtaget inte använda som källor. Han och jag var  
överens om att historikerns uppgift var att sträva efter att fånga ”verklighet” 
men vi avgränsade vad som var verkligt på helt olika sätt. 

4 Niethammers diskussion kring identitet återfinns i Kollektive Identität 1998.
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Brev – liksom annat vardagligt skriftbruk och i princip varje källa – kan och 
skall användas för att belysa det som de är bra på att belysa. Inkluderande 
källkritik, i stället för weibullianskt exkluderande, och lite mindre färdiga 
frågeställningar är vad som behövs.5 I collegestudenternas mail, liksom i all 
annan kommunikation, illustreras de identiteter vi ständigt konstruerar – 
eller skriver fram – i samverkan med olika konkreta mottagare och parallellt 
med de förändringar vi upplever. Gamla identiteter ryms i allmänhet vid 
sidan av de nya. Och de nya verkar över tid ha blivit allt fler. 

En av de större brevsamlingarna från 1800-talet som jag kommit i kon-
takt med kretsar kring kyrkoherdedottern Anna.6 Jag hittade brev till och 
från hennes far under olika delar av hans liv (samt hans egen självbiografi), 
brev som utväxlats mellan Anna och hennes fästman (en präst betydligt äldre 
än hon själv), brev mellan fästmannen och dennes familj (som var bönder) 
och brev mellan Anna och hennes fyra systrar. Självklart finns i denna mång-
fald möjligheter att fördjupa analysen av identiteter. Bland annat upptäckte 
jag något som borde vara en självklarhet: att konstruktionen av kvinnlighet 
varierade mellan de heterosociala samtalen och de homosociala. 

När Anna skriver till sin fästman framställer hon sig som ett oskulds-
fullt, omedvetet och okunnigt barn. Hon framstår som tidstypiskt och 
”klädsamt” passiv. Hon får vänta på hans frieri i många år, men döljer sin 
besvikelse, sin längtan och sina egna önskningar väl. Det finns heller inte ett 
ord om kärlek eller fysiska behov. Kanske kan man säga att hon identifierar 
sig med en kvinnoroll som vi vant oss vid att kalla den borgerliga. Denna är 
en konstruktion, huvudsakligen byggd på källor formade av 1800-talets män 
och man och man emellan i exempelvis samhällsdebatt och upplysnings- 
litteratur. Trots det manliga perspektivet har den haft en tendens att bli 
kvinnoidentiteten i bestämd form singularis.7 

I det homosociala kvinnliga samtalet, till exempel i brevväxlingen mel-
lan Anna och hennes systrar, framstår Anna ibland som en ganska intriger-
ande ung kvinna som på olika sätt aktivt försöker driva fram det där tvek- 
ande giftermålsanbudet. I stället för tystnad kring det fysiska möter man i 
systerbreven skildringar av relationer över könsgränsen och det äktenskapli-
ga samlivet som ibland till och med tycks mig djärva – även om det framförs 
i förtäckt form och med ett inlindat språk. Skrämmer den store och mörke 
mannen nedan – eller lockar han?

5 Kring inkluderande källkritik – och källpluralism – se Myrdal 2007.
6 Brevsamlingen diskuteras i Liljewall 2007:152–154.
7 Goda exempel på det borgerliga kvinnoidealet, och inte minst dess psykiska och fysiska 

följder, får man i idéhistorikern Karin Johannissons forskning, se t.ex. Johannisson 1994.
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Jag stoppade hufvudet så djupt ned i kudden medan Per tog av sig natt- 
rocken och kröp ner i sin säng. Han hade gjort sig i ordning der nere. 
Det gjorde han i går kväll också – är lika blygsam som jag. Inget tal om 
något opassande har förekommit. Jag har vaknat om morgnarna vid att 
Per halfsuttit i sin säng och betraktadt mig med ett leende. Första natten 
hoppade jag till så högt när jag fick se honom. Han såg så stor och mörk ut 
tyckte jag (från den nygifta Berta till systern Anna 1895).

Också i de avskalade och reflektionsglesa bondedagböckerna skrivs 
naturligtvis identiteter fram. När Lars Andersson för sig själv dag efter dag 
räknar upp vad fadern och de fem äldre bröderna sysslat med – om mod-
ern och de två pigorna är det oftast tyst i dagboken – och placerar in sina 
egna aktiviteter sist bland pojkarnas växer han in i en hierarkisk mansvärld.8 
En dag i juni 1860 får illustrera. Lars är 14 år och de äldre bröderna heter i 
åldersordning Olof, Johan, August, Carl och Torsten. 

8 Lars Anderssons dagbok analyseras i Liljewall 1995:137–210.

Runt sekelskiftet 1900 utmanades det borgerliga kvinnoidealet – oskuldsfull, omedveten, passiv 
– av den växande kvinnorörelsen. Försvaret av den manligt formade idealbilden skedde på 
olika sätt, exempelvis som här i form av angrepp på de samhällsaktiva kvinnorna i satirens form. 
Teckning av Albert Engström i Strix 1908:3. 
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Onsdagen den 20 de juni Far var uppåt Skogshagen […] och gjorde 
bouppteckning. Han gick kl 11 fm och kom hem kl 5 em. Sedan gick han åt 
bröllopet på Ödeby. Ferdinand och Alfred på Klobben låg här om natten. 
Far och dej kom hem från bröllopet kl 4 om morn. […] Olof, Johan och 
Carle var i smia och smidde. Skräddaren var här och sydde. August sydde 
med. Skomakare kom hit om em och skall göra stöflar åt gossa. Törsten var 
på Nyhult. Jag gjorde vad som hälst. Här var solskin och god tvär, blåste 
hart, och var mulet. Jag och Carl Alfred var efter fåren på Hea om qvällen. 
Skräddaren gick hem om qvällen (Lars Anderssons dagbok 20 juni 1860).

Om slutresultatet av Lars formande av en manlig bondeidentitet vet vi  
inget. Han dog redan 1864, det år då han skulle fylla 18. 

4. Kring tankarna, orden och uttrycksformerna
Tanken är fri! Tanken är utan gränser! Tanken är till intet förpliktigande! 
Jag kan tänka tankar om död, skilsmässa och elände, guld, njutning och 
makt utan att dra in någon annan, utan att bli ifrågasatt, utan att behöva ta 
ansvar. Tankar kan utplånas utan några som helst spår. Allt detta beror på, 
tror jag, att tankar i sig inte är kommunikativa. Tankar är inte identitets-
skapande. 

När tankarna tar form i ord sker något viktigt. De blir dialogiska och 
omgivningen dras in. När språket tar makten över tanken blir den till åsik-
ter och värderingar och avläsbar och kanske ifrågasatt av andra. Först i ord 
blir tanken handlingsskapande, förpliktigande. Kanske närmar vi oss här 
förklaringen till den spärr mot att uttala problematiska tankar i ord, som jag 
tror alla känt någon gång. Vi hämmas av rädslan för att språket skall skapa 
en verklighet som vi förnuftsmässigt egentligen vill undvika. Vi hämmas av 
att reträtten riskerar att gå förlorad. När vi verbaliserat tanken, men först 
då, måste vi ta konsekvenserna, lösa problemet, göra som vi utfäst. Det in-
nebär att det är först som ord som tankar blir identitetsskapande.

När tankar blir till ord kan det ske i muntlig form eller i skriftlig. Och 
naturligtvis formas identiteter både i muntligt och skriftligt språkbruk. Men 
vad betyder formen – muntligheten eller skriftligheten – för identitets- 
byggandet? Är skriften överlägsen talet som identitetsbyggare, något som vi 
idag i ett skriftdominerat samhälle gärna tror? 

I sammanhang som dessa är det vanligt att hänvisa till den amerikan-
ske språkvetaren Walter Ongs klassiker ”Muntlig och skriftlig kultur” (Ong 
1991). Han menar bland annat att skriftkulturer i högre grad än muntliga 
kulturer gör människors tankar synliga utanför henne själv, men också för 
henne själv. Vi får distans till verkligheten när vi läser och skriver. Skrift 
inbjuder, till skillnad från tal, till abstraktioner och till reflektioner kring 
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jaget och kring omgivningen. Skrift har en annan tidsdimension än tal. Det 
muntliga sker i nuet, i det personliga mötet och det gemensamma rummet, 
medan det skriftliga är mer oberoende av tid och rum och har kapacitet 
att nå flera. Skriftlighet utgör därför en effektivare grogrund för kollektiv 
identitet än muntlighet. 

Men alla ser inte skrivkultur som överlägsen muntlig kultur när det 
gäller identitetsformande. Exempelvis Platon tyckte tvärtom. I en av hans 
dialoger – som tycks mig tankeväckande inte minst för forskare – samtalar 
Sokrates om skrift med sin lärjunge Faidros. 

Sokrates: Ty denna […] uppfinning [d.v.s. skrivkonsten] skall skapa glömska 
i lärjungars själar, enär de ej skola komma att odla sitt minne; ty i förtröstan 
på skriften skola de hämta minne utifrån, från de främmande tecknen och 
ej från sitt eget inre. […] Du skaffar ej dina lärjungar sanningen utan blott 
ett sken av sanning. De skola få höra mycket men ingenting lära; de skola 
inbilla sig veta mycket och dock i allmänhet vara okunniga; de skola bliva 
odrägliga att umgås med, sedan de blivit självkloka i stället för kloka (ur 
Platons dialog Faidros, o. 370 f. Kr. mina understrykningar).

Skrivkonsten framstår hos Platon som en kommunikationsteknologi som är 
mekanisk, som pågår utanför hjärnan och inte är organiskt framvuxen hos 
människan. Den övertar minnet och tankarna åt oss. Tekniken tar överhanden 
över budskapet. Skrivkonsten krymper oss och skapar moraliskt under- 
lägsna individer. Visst känner man igen kritiken när det gäller andra, mer 
sentida kommunikationstekniker? Det farliga romanläsandet på 1800-talet, 
serieläsandet under mellankrigstiden och tv-tittandet, bloggandet, tvittran-
det och sms-andet idag.

Ibland är jag tacksam för att jag inte själv behöver välja mellan skriftliga 
och muntliga källor. Som 1800-talshistoriker har jag ju inget annat alterna-
tiv än att använda skriftbrukets produkter som underlag i mina studier av 
människors livshistorier och deras individuella och kollektiva identiteter.

 
5. Skriftbruk som terapi – eller identiteten som  
försvann
Detta leder mig över till ytterligare ett empiriskt 1800-talsexempel, ett  
exempel som kretsar kring förlusten av en identitet och hur man kan bear-
beta denna med hjälp av skriftbruk. De muntliga samtalen kring förlusten, 
som möjligtvis också ägde rum, är till skillnad från resultatet av skriftbruket 
försvunna. 

Erik Eriksson var 21 år gammal när han några dagar före jul 1898 högg 
sig i knät. Såret inflammerades och efter några månader på sjukhus, där 
kallbrand tillstötte, amputerades benet. Både Erik och hans far hem-
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mansägaren Edvard Eriksson skrev dagbok. Noteringarna i dessa avslöjar att 
Erik när olyckan inträffade var i full färd med att forma en för tiden modern 
lantbrukaridentitet genom deltagande i det fysiska gårdsarbetet men också 
exempelvis i folkhögskoleundervisning och studieresor. Olyckan med yxan 
satte stopp för allt detta. Det förlorade benet blir en symbol för ett förlorat 
livsöde. ”Hans ben begrafdes i Wenersborgs kyrkogård, den som är söder om 
lasarettet intill Vassbotten”, skrev Edvard.9

Olyckan satte tydliga spår i både Edvards och Eriks vardagliga skriftb-
ruk. Fadern reagerade med flera veckors uppehåll i sitt dagboksskrivande, 
något som aldrig tidigare hänt. När det återupptogs var det inte längre en 
typisk bondedagbok han skrev. Notiserna var känslosamma, reflekterande 

9  Erik och Edvard Erikssons självbiografiska skrivande analyseras i Liljewall 1995:211–281.

Mangårdsbyggnaden på Edvard Erikssons gård Russtorp fångad i en så kallad gåramålning. 
Sonen Erik har själv beskrivit miljön i sina levnadsminnen: ”Stora byggningen […] byggd 1855 har 
fyra rum och kök jämte vindsrum, och möblerna i de olika rummen äro mestadels gammaldags 
med en prägel af hemtrefnad över sig. Vid dessa rum har under tidernas lopp många minnen, så 
väl glade som allvarlige, hunnit fästa sig. Framför stora byggningen är en rundel med en större 
lönn i mitten och vid sidorna två gamla ärevördiga oxlar, som fått kvarstå från gamle trädgårdens 
mb]'�Fb]m�_ºk�o^kZg]Zg�b�_hg]^g�Zo�^g�[ehf`knii�aZk�]^g�/+�_hm�aº`Z�ÜZ``lm¬g`^g�_¬mm�lbg�ieZml'��
>kbdl�[^ldkbogbg`�ªk�`chk]�*2**%�]¬�`¬k]^g�l^]Zg�Ü^kZ�¬k�`¬mm�nk�_Zfbec^gl�ª`h'
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och helt inriktade på den ende sonen och dennes sjukdom. På julaftonen 
1899, ett år efter olyckan, sammanfattade fadern sin livssituation: ”Ledsam 
julafton, ty Maria sjuk, sängliggande, matt, Sofia sjuk, öfveransträngd, Erik 
invalid, oduglig, tjenarne missnöjda, jag ensam och oförstådd av alla.” 

Också Erik slutade i samband med olyckan att skriva dagbok. Ett halvt 
år senare, när verkligheten hunnit ifatt honom, tog han emellertid på nytt 
till pennan. Han skrev då en pjäs som han kallade ”I vintertid”. Och det visar 
sig vara ett nyckeldrama. I sceninstruktionerna står det: ”Händelsen försig-
går på en bondgård i Vestergötland, tillhörig Edvard. Scenen föreställer en 
tröskloge derstäders en kall vintermorgon.” Också de övriga rollfigurerna bär 
samma namn som gårdsfolket. Erik skrev sin pjäs med dialogen på dialekt 
och med en rimmad vers som avslutning och sammanfattning. Stilistiskt är 
det säkert folkhögskolestudierna som satt avtryck.

Här står jag nu, där angnan för vår syn
I täta ringar kring vårt hufvud hvirflar,
Och dammet hänger i ens ögonbryn,
Och röken genom dörren upp mot skyn
Från dammuppfyllda logen sakta stiger.
Och dock – min tanke, älska dammet här,
Och fly från solbelysta, sköna högder
Till dalens djup – till bondens mödor där
Från teorien till praktiken här,
Till lön, till dammet där, – till bondens ära.

Trots dammet och röken på trösklogen längtade Erik dit, ”till bondens 
mödor”, ”till dalens djup”, ”till praktiken” och bort ”från solbelysta, sköna 
högder”, ”från theorien”. Den livshistoriska kontexten – det vill säga det 
förlorade benet – hjälper mig att förstå att det handlar om ett avsked, en 
vändpunkt. Och mycket riktigt: snart skulle släktgården komma att säljas.

Kopplingen mellan en amputation och de nya formerna av skriftbruk 
som jag möter hos Erik – och hans far – ökar min förståelse för hur nära 
sammanflätade skriftbruk och identitet kan vara. När den röda tråden i den 
gamla livshistorien bryts, använder Erik skrivandet för att bearbeta sin situa- 
tion. Han gör med skriftbruket som redskap upp med den förlorade fram- 
tidsidentiteten. Detta var kanske nödvändigt för att kunna börja bygga en ny 
livsintrig och en ny identitet. 

6. Personliga myter och livsöden
Det är lätt att finna andra exempel på det självbiografiska berättandets rela-
tion till livet som helhet. Den amerikanske psykologen Dan McAdams är en 
av många som ser minnesberättelserna som ett grundelement i livet självt: 
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”the stories we live by” (jfr McAdams 1993). Vi presenterar oss ständigt med 
minnesberättelser. Det sker i tal runt kaffebordet, i sjukhussalen, på resan 
och det sker i skrift i dagböcker, levnadsberättelser, brev. Samtidigt som vi 
berättar lär vi känna oss själva just med hjälp av våra berättelser. McAdams 
går ändå längre i sin betoning av minnesberättandets betydelse. Han menar 
att vi lever och blir vår livsberättelse. Livshistorien och livet sammanfaller, 
blir identiska och identitetsskapande.

Några av narrativerna i en självbiografi kan framstå som extra ladd-
ade. Sådana har, menar McAdams, kapacitet att kommunicera den funda-
mentala, övergripande tolkningen av stora delar av eller till och med hela 
livet. Han använder begreppet personal myth när han talar om denna typ 
av betydelsebärande minnesberättelser. I en personlig myt integreras våra er-
farenheter från det en gång skedda med nuet, det vill säga den tid då berät-
telsen formuleras, och med vår föreställda framtid. Sådana myter fungerar 
som styrmedel i livsintrigen, men också som en nyckel till den övergripande 
tolkningen av vem vi är, av vår identitet. 

Idéhistorikern Kjell Krantz använder när han talar om liknande förtäta-
de inslag i minnesberättandet begreppet livsöde. I en av hans artiklar får vi 
några intressanta exempel (Krantz 1997). Han analyserar tre kända svenskars, 
Erik Hjalmar Linders, Herbert Tingstens och Sven Stolpes, självbiografiska 
skrivande och tycker sig i varje historia urskilja en avgränsad narrativ med 
speciellt stor bärighet för hela livet. Dessa livsödesberättelser fungerar som 
intrigskapande både i livshistorien och i livet självt. 

Erik Hjalmar Linder skriver om julen då farbror Albin kom på besök och 
underhöll familjen med ett tittskåp och roande och fantasifulla skrönor som 
gjorde övernaturliga möten och sammanhang helt logiska i den lille pojkens 
ögon. Den bibliske Adam fick möta operettens Sköna Helena och Gustav 
Vasa träffade Napoleon. Erik Hjalmar glömde aldrig händelsen och skriver 
själv att han ”fick med tiden till yrke att syssla med de många rikt sam-
mansatta bilderna i diktarfantasiens tittskåp” (citerat efter Krantz 1997:44). 
Narrativen om farbror Albin blev hans livsöde. 

Också Herbert Tingsten berättar om en barndomshändelse som blev till 
ett livsöde. Han var långvarigt sjuk och blev omhändertagen som en döende 
av föräldrarna. Han lärde sig att utnyttja situationen och förhandlade fram 
allt mer service och allt högre ersättning för varje medicinsk behandling. 
Föräldrarna gick med på allt. Tingsten ser här en grund till de två viktigaste 
dragen i sin personlighet: den självhävdande förhandlings- och debattlustan 
samt tilltron till att verklig kärlek aldrig kan förbrukas. 
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7. Från nödår till folkhem – eller från master narrative 
till grand narrative
Livsödesberättelser, sådana med extra stor identitetskraft, förekommer inte 
bara på det individuella planet utan också på den kollektiva och samhäl-
leliga nivån. Då närmar vi oss vad den amerikanske historikern Allan Me-
gill har kallat master narratives och grand narratives (Megill 1995). Master 
narratives gör, enligt Megill, anspråk på att ge oss övergripande tolkningar 
för betydande delar av historien (klassidentiteter, kolonialism, välfärdssam-
hälle). Grand narratives erbjuder auktoritativa tolkningar av historien på än 
mer övergripande, ibland närmast tidlöst plan (teknikkomplex, klasskamp, 
evolution). 

När jag väl hade gjort mig av med min ambivalens kring det självbio-
grafiska berättandet och började tränga in i den ena folkliga självbiografin 
efter den andra hittade jag inte bara enskilda livödesberättelser utan också 
en del anmärkningsvärt likartade minnesberättelser hos olika författare. En 
av dessa kretsade kring 1860-talets nödår, de som gått till historien som ”de 
sista nödåren i Sverige”. Dessa dokumenteras ofta i de självägande bönder-
nas samtida dagboksanteckningar, men sällan i deras tillbakablickande min-
nesberättande. Också när det gällde de obesuttnas levnadsminnen så dröjde 
det ungefär en generation innan nödåren drogs in. Kanske var de tidigare 
alltför smärtsamma, alltför nära, inte unika nog.10

När de självbiografiska skribenterna fram emot sekelskiftet 1900 bör-
jade skriva in 1860-talets nödår i sina levnadsberättelser, skedde detta med 
hjälp av narrativer som på en tolkande nivå kan sägas vara identiska. Det är 
ett par motiv som ofta återkommer. Det första handlar om ”det stora fiska- 
fänget” – eller om den oförklarliga men rättvisa räddningen. 

Så snart sommaren kom börgade jag att meta och det lyckades ovanligt 
hela sommaren 1868 […] det såg varkeligen ut som försynen hade öpnat  
denna rika skattkammare ått mig och de mina. Der fans en gammal  
afskedad sjöatullerist som het Ahlstedt, som ansågs vara skicligare att 
knipa abborrer med metning än vad jag anners var, men nu detta år stod 
han vida efter i fångsten […] ordsaken till detta fenomen vet jag ej sjelf, 
den omtalta atuleristen hade fattigunderstöd för sin blinde hustru och så 
var han sjelf hanskmakare, så han hade det bättre då för tiden än vad det 
var för mig […]. Men i anseende till min välsinnade fiskelycka så redade vi 
oss temligen bra, ty det hade alri tilförne lyckats mig så med fiskeriet och 
alri sedan. 

Snickaren Karl Stenholm, som skrev raderna ovan på 1880-talet, var under 
nödåren arbetslös med stor familj. Handskmakaren Ahlstedts försörjnings- 
 
10  Nödårsberättelserna analyseras i Liljewall 2001:413–447. 
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börda var mindre än Stenholms och dessutom hade han fattigunderstöd. 
Rättvisa mellan de två skipades genom att fiskelyckan vände – för båda. Och 
båda tycks acceptera detta. Det finns också ett irrationellt drag i räddni- 
gen. Vem orsakade ”detta fenomen”? Stenholm talar om försynen. 

Skomakarsonen August Strömberg, var barn när nödåren inträffade. 
Hans fiskafängesberättelse, nedskriven på 1920-talet, är drastisk och humor-
istisk, vilket väl tyder på ett visst avstånd i tid. Nödåren kan vid denna tid 
också ha börjat betraktas inte som de senaste utan som de sista. 

Innan jag går vidare vill jag omtala ett rätt så egendomligt fiske här i 
Åsnen, sommaren 1868, närmare bestämt den 12 juli. […] det var söndag 
och prädikotexten för dagen handlade om det stora fiskafänget. Alltså, 
bondgubbarne i byn som ägde stornoten gingo ut med den […] och fingo 
noten full med idel stora, mörka braxnar på 6–8 skålpund st. Det var nätt 
och jämt att de orkade draga den i land. […] Alla voro förfärade och sågo i 
detta ett riktigt underverk. Det blev verkligen ”det stora fiskafänget”. […] 
Det var bara för var och en att taga för sig som de ville och som de kunde 
bära […]. Sedan kördes rästen av fisken derifrån i stora drankkistor och vid 
varje stuga stannade de och buro in braxnar till de fattiga. Sedan dess har 
ännu aldrig något liknande inträffat.11

Den exakta placeringen i tid och rum skapar autenticitet – och den 12 juli 
1868 var mycket riktigt en söndag. Också i Strömbergs berättelse finns den 
plötsliga och övernaturliga räddningen och den sociala solidariteten. Rätt- 
visa skipas på nytt! 

Andra återkommande motiv i nödårsberättelserna är dels det skötsam-
ma, ”klädsamma” tiggeriet, dels svältdöden. I de sistnämnda historierna 
handlar det ofta om övergivna barn – och om oätligheter.

Ock många fick svälta ihäl. Och de kunde finna barn efter vägar ijälsvult-
na, med Hästjötssel fullt i sina munar (Erik Eriksson ca 1920).

När föräldrarna kommo hem, låg den ena flickan död i spisen med träkol i 
munnen, och den andra på golvet (Jonas Stadling 1929).

11 Strömberg tycks blanda samman två bibliska berättelser: det stora fiskafänget i Lukas 
evangelium, kap. 5 och Jesus mättar 4000 människor med fem kornbröd och två fiskar 
i Johannes evangelium, kap. 6. Det finns flera varianter av ”fiskafängesberättelser” i det 
folkliga minnesberättandet. De från Norrland är placerade 1867 – ”storkallåret” som 
drabbade denna del av landet värst – och här var det ofta jaktlycka i stället för fiskelycka 
som var räddningen. 
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Är fiskafänges- och svältdödsberättelserna litterärt inspirerade eller till och 
med en fråga om vandringshistorier?12 Det är inte omöjligt, men det spelar 
ingen större roll i relation till identitetsbyggandet. Berättelserna intar en 
plats i många livshistorier därför att de passar in i livsintrigen och samver-
kar med en inom underklassen övergripande och spridd tolkning av livet 
runt sekelskiftet 1900. Nödåren har blivit ett berättartekniskt element som 
förbinder det egna livet med kollektivet.13 

12 En litterär inspiration till både det skötsamma tiggeriet och svältdöden kan ha varit 
Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället, 1907, där liknande motiv finns. 

13  För en liknande tolkning av en tidsbunden händelse, nämligen det s.k. revoltåret 1968, 
i 1940-talsgenerationens livshistoria se Svensson 1997:45.

De sista nödåren så som de presenterades i Fäderneslandet, den tidens sensationstidning,  
den 6 juni 1867.
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Min tolkning av likheterna i narrativerna är att berättelserna kommit 
att ingå i underklassens/arbetarklassens identitet och till och med blivit 
något av en master narrative i denna. Min tolkning kan uttryckas på följande 
sätt: ”Vi har haft en hård historia, men vi har haft styrka att överleva och vi 
har starka krafter med oss på vår sida, krafter som skapar rättvisa”.14 Och det 
verkar inte vara slut med detta. I början av 1900-talet, då arbetarklassen bör-
jade få ”kompetens att göra epok” införlivades den kollektiva nödårsberät-
telsen auktoritativt i den nationella identiteten.15 Nu var nödårsberättelser-
na historiskt, politiskt och samhälleligt möjliga. Kanske kan man säga att the 
master narrative omvandlades till en grand narrative med följande intrig: ”Vi 
svenskar var ett eländigt folk, men hade styrka att resa oss. Goda 
krafter var och är på vår sida och rättvisa skall skipas. Ett folkhem för alla 
kan förverkligas.” Det gångna, nutiden och framtiden binds samman. 

Det som jag finner speciellt intressant när det gäller minnesberättel-
serna om 1800-talets nödår är att dessa så tydligt visar att det nationella 
identitetsbyggande också skedde underifrån, inte enbart formades uppifrån. 
Och detta är något som synliggörs med hjälp av folkligt vardagligt skrift-
bruk, men knappast med mer traditionellt historiskt källmaterial. Det var- 
dagliga skriftbruket ger oss tillgång till alternativa bilder av historien värda 
att lyfta fram och fortsätta att reflektera kring.

*
Det vardagliga skriftbruket framstår som en kraft med kapacitet att avspeg-
la men också att forma och förändra individernas – systrarna Larssons, 
Erik Erikssons, mina egna – självbilder, identiteter och livshistorier. Det 
kan också avspegla, forma och förändra kollektiva identiteter – exempelvis 
föreställningar om kön och klass. Det kan till och med avspegla, forma och 
förändra inte bara individuella och kollektiva identiteter utan dessutom den 
gemensamma samhällsberättelsen – det vill säga historien.

14 Det är just sådana ingredienser i arbetarklassens gemensamma berättelse som etnologen 
Bo G. Nilsson diskuterar i sin avhandling Folkhemmets arbetarminnen, 1996.

15 Uttrycket ”kompetens att göra epok” alluderar på Bourdieus resonemang kring över tid 
växlande konstnärliga hierarkier; jfr Bourdieu 1986:229f. 
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Letters to Sigga. Perspectives on the standard- 
ization of Icelandic through a vernacular literacy 
practice
The focus of this article is the tension between, on the one hand, a language 
ideology which is linked to a national identity and based on a dominant literacy, 
and a wealth of sources for the study of vernacular literacy on the other. The au-
thor claims that descriptions of the history and standardization processes of the 
Icelandic language are characterized by a particularly strong dimension of lan-
guage ideology which leaves little room for linguistic variation. It is well known 
that descriptions of language standardization processes have been used for lan-
guage-ideological purposes as a nation-building tool. Furthermore, the author 
claims that, in descriptions of the standardization of Icelandic, a view of lan-
guage emerges that is linked to national identity and where the language is seen 
as an important factor in building a sense of community. This view is character-
ized by uniformity, which results in a strong focus on the dominant literacy and 
a disregard of variation in the language, e.g. in the vernacular literacy. The article 
studies a selection of letters from the beginning of the 20th century, written by 
four women, which show that spelling variations existed in Icelandic vernacular 
literacy at that time. These variations elicit many questions, particularly in rela-
tion to norms, conventions and standardization. A main point of the article is to 
show what the study of vernacular literacy can contribute to the description of 
the history of the Icelandic language, particularly its standardization.

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET.  UMEÅ 2013. S. 43–60

Brev till Sigga 
Perspektiv på isländskans standardisering 
genom en vardaglig skriftpraktik
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Beskrivningar av språks standardisering utgår vanligen från ett socialt högt 
värderat skriftbruk (se t.ex. Deumert & Vandenbussche eds. 2003), ett 
skriftbruk1 som inom forskningsinriktningen New Literacy Studies (NLS) 
benämns dominant (se t.ex. Barton & Hamilton 1998:7, 10). Dominant skrift- 
bruk är sådant som utövas inom exempelvis utbildningsdomänen, press-
domänen eller kyrkans domän, dvs. socialt starka och inflytelserika sam-
hälleliga institutioner (Barton & Hamilton 1998:10f., 252). Inom NLS menar 
man att skriftbruk, dvs. all användning av skrift, formas av sociala insti-
tutioner och betraktas därför ur ett maktperspektiv. På andra sidan skrift-
brukets maktskala står det vardagliga skriftbruket (vernacular literacy) som 
utmärks av låg status och därför inte har uppmärksammats i dominanta 
diskurser kring skriftbruk (Barton & Hamilton 1998:5–11, 247), exempelvis 
i sammanhang som rör standardisering. Vardagligt skriftbruk är sådant som 
utövas i vardagslivet, exempelvis i hemmet, och kännetecknas av att det upp- 
kommer genom vardagliga behov av att exempelvis organisera livet, lösa 
problem och uppgifter i vardagen eller för att sköta privat kommunikation 
(Barton & Hamilton 1998:10f., 248–253; jfr Street 1984:1f.).

Ett centralt begrepp inom NLS är skriftpraktik (literacy practice), ett be-
grepp som avser mönster av aktiviteter som inkluderar text, praktiker for-
made av sociala regler kring hur och av vem texter används och distribuer-
as (Barton & Hamilton 1998:6f.). Exempel på vardagliga skriftpraktiker är  
aktiviteter som att läsa busstidtabellen, skriva handlingslistor eller brev (jfr 
Barton & Hamilton 1998:248–251; Karlsson 2006:23).2 Forskare inom NLS 
har särskilt ägnat sig åt just det vardagliga skriftbruket, och studier av var- 
dagliga skriftpraktiker och deras relation till normer och standardisering har 
bidragit med kompletterande perspektiv på språks standardiseringsprocesser. 
Som exempelvis Wim Vandenbussche (2007) och Anna Greggas Bäckström 
(2011) har visat i sina studier på historiskt resp. nutida material, följer skriftan-
vändare inte alltid normer – och eftersträvar heller inte att följa dem.

Inom isländsk språkhistorisk forskning har emellertid det vardagliga  
skriftbruket ägnats liten uppmärksamhet.3 I stället utmärker sig beskrivnin-
1 Inom svensk skriftbruksforskning översätts literacy ofta med skriftbruk för att betona 

skriftbrukets sociala sammanhang (jfr t.ex. Bäckström 2011:26; Edlund 2007:45; Karlsson 
2002:22). Karlsson 2002:22 väljer dock översättningen skriftkultur och Edlund 2007:45 
skriftanvändning. 

2 För översättningarna vardagligt skriftbruk och skriftpraktiker av engelskans vernacular 
literacy resp. literacy practice, se även t.ex. Karlsson (2002:23f.) och Edlund (2007:45f.).

3 Vardagligt skriftbruk i Danmark och Sverige behandlas ut ett språkvetenskapligt pers-
pektiv bl.a. av Sandersen (2003); Karlsson (2006); Persson (2005); Edlund (2005); Edlund 
(2007); Hellström (2008). På Island har det vardagliga skriftbruket hittills endast upp- 
märksammats i historievetenskapliga studier, bl.a. av Ólafsson (1998a), (1998b); Magnús-
son (1997); Ólafsson & Magnússon (red. 2001); Halldórsdóttir (1998, 2003, 2006, 2007). 



45

BREV TILL SIGGA. PERSPEKTIV PÅ ISLÄNDSKANS STANDARDISERING GENOM EN VARDAGLIG SKRIFTPRAKTIK

gar av isländska språkets historia och isländskans standardiseringsprocess 
genom att de präglas av en särskilt stark språkideologisk dimension som 
tillåter litet utrymme för språklig variation. Som motpol till det fram- 
trädande dominanta skriftbruket i beskrivningar av isländskans standard-
isering står ett starkt isländskt vardagligt skriftbruk och en stor tillgång till 
handskrivna källor från 1800-talet och tidigt 1900-tal (Ólafsson 2012). 

Den här artikelns fokus är spänningsfältet mellan å ena sidan beskrivnin-
gar av isländskans standardisering som tar avstamp i ett dominant skrift- 
bruk relaterat till språkideologi och nationell identitet, och å andra sidan 
en stor tillgång på källor till det vardagliga skriftbruket. I artikeln fram-
kommer exempel på att variation verkligen har förekommit i det isländska 
vardagliga skriftbruket, närmare bestämt stavningsvariation i privata brev 
från 1900-talets början. 

Eftersom det vardagliga isländska skriftbruket inte har belysts tidigare 
i språkvetenskaplig forskning är ett syfte med artikeln att blicka framåt 
mot vidare forskning och att visa på vad studier av det vardagliga skrift-
bruket kan tillföra beskrivningen av det isländska skriftspråkets historia, 
i synnerhet beskrivningen av isländskans standardisering. Två användbara 
begrepp är norm och konvention, som båda är nära relaterade till standard-
isering. Enligt språkfilosofen Renate Bartsch (1987) innebär de båda visser-
ligen regelbundenheter, eller mönster, men att normer kräver någon form 
av straffpåföljd i de fall som avsteg görs från normen, exempelvis i form av 
korrigeringar eller kritik. En konvention kan i stället sägas vara en regelbun-
denhet, en social vana, som har uppkommit för att lösa samkörningsproblem 
(coordination problems), men som saknar normativ kraft (normative force).4 
Konventioner kan emellertid förändras och bli till normer, men det kräver 
att användarna ser ett värde i att konventionen upprätthålls och att en nor-
mativ kraft därför läggs till (Bartsch 1987:166f.). 

Artikeln inleds med en beskrivning av förhållandet mellan vardagligt 
och dominant skriftbruk på Island under 1800-talet. Här framhålls att 
beskrivningar av isländskans standardisering präglas av en språkideologi 
med botten i en nationell identitet. Därefter görs några nedslag i ett pri-
vat brevmaterial för att visa på den stavningsvariation som förekommer 
där. Avslutningsvis sammanfattas stavningsvariationen i breven och några 
framtida forskningsfrågor rörande vardagligt skriftbruk på Island lyfts.  

4  Anna Greggas Bäckströms översättningar (2011:29).
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Vardagligt och dominant i 1800-talets isländska 
skriftsamhälle5

Historikern Daví! Ólafsson (2012) har visat att det vardagliga skriftbruket 
hade en stark ställning på Island under 1800-talet, och han menar att det 
ytterligare stärktes under 1800-talets lopp, både med avseende på skrift-
praktikernas antal och utbredning samt deras inflytande på människors liv. 
Ett mycket rikt material från 1800-talet finns bevarat på Island, material 
handskrivet av s.k. vanligt folk (ordinary people: Ólafsson 2012:66). Materialet 
är av både självbiografisk och etnografisk karaktär och utgörs av texter som 
exempelvis brev eller avskrifter av isländska sagor (Ólafsson 2012:66, 70f.).6 
Under mina egna materialinventeringar vid isländska arkiv har jag samlat 
in ca 2 000 sidor privata texter som brev, dagböcker och självbiografier, 
skrivna av både män och kvinnor. Huvuddelen av materialet är daterat till 
perioden 1830–1930 och har insamlats vid arkiv i Reykjavík och Akureyri.7 
Den största delen av materialet består av brev, totalt 542, och det är ett urval 
av dessa som kommer att behandlas här längre fram.

Samtidigt som det vardagliga skriftbruket på Island stod starkt un-
der 1800-talet utmärkte sig den isländska skriftbrukskontexten genom 
svaga formella institutioner. För det första var det isländska skolsystemet  
underutvecklat, och ända in på 1900-talet var hemundervisning den domin-
erande skolformen på Island, trots de lagar som antogs 1880 och 1907 om 
barns rättigheter till undervisning (Ólafsson 2012:66–69; Guttormsson 
1989:140f.). Trots det relativt sett sent utvecklade skolsystemet har man 
beräknat att en majoritet av islänningarna besatt grundläggande läsfär-
dighet vid sekelskiftet 1800, vilket beror på att krav på elementära läsfär-
digheter kom att ställas för konfirmation i ett antal kungliga förordningar 
efter 1740 (Guttormsson 1981:124). För skrivkunnighetens del såg utvecklin-
gen annorlunda ut. Medan läskunnigheten drevs igenom ”uppifrån” redan 
under 1700-talet, växte skrivkunnigheten i hög grad fram ”underifrån”, men 
inte förrän under 1800-talets senare del (Guttormsson 1989:137f.). Man har 
antagit att ca 25–30 % av den vuxna befolkningen kunde skriva i någon ut-
sträckning kring 1840 men att insikten om skrivkunnighetens betydelse 
ökade under seklets sista del (Guttormsson 1989:138–140). Av detta följde att 
en lag instiftades 1880 där krav ställdes på skrivkunnighet för konfirmation, 

5 Med skriftsamhälle avser jag skriftbruk och skriftbrukskontexten, men även faktorer 
och övergripande strukturer i samhället som – även indirekt – kan ha effekter på skrift-
bruket.

6 Se även Daví! Ólafsson (1998b) som behandlar dagböcker i Islands universitetsbiblio- 
teks handskriftsarkiv (Handritadeild Landsbókasafns).

7 Arkiven är Handritadeild Landsbókasafns, "jó!skjalasafn Íslands, Borgarskjalasafn  
Reykjavíkur och Héra!sskjalasafn Akureyrar.
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vilket fick en avgörande betydelse för skrivundervisningens framgång, även 
om undervisningen alltså bedrevs i form av hemundervisning så sent som 
några år in på 1900-talet (Guttormsson 1981:124, 1985:64, 1989:140f.). 

En annan faktor som visar på den isländska skriftbrukskontextens  
institutionella svaghet är att tillgången till tryckta sekulära texter var spar-
sam. Den enda isländska tryckpressen sköttes av landets två biskopssäten som 
ägnade sig åt tryckning av religiösa skrifter, och vid slutet av 1700-talet fanns 
därför bara ett litet fåtal sekulära isländska texter i tryck. Det rikligt beva-
rade handskrivna och vardagliga materialet från 1800-talet visar en bredd och 
mångsidighet som hade varit omöjlig att uppnå enbart genom 1700-talets re-
ligiösa läskampanjer och de religiösa skrifter som kom av biskopssätenas tryck- 
press (Ólafsson 2012:68f.). Tryckpressen var reserverad för religiösa skrifter, 
vilket ledde till att sekulära texter i stället spreds via ”the arena for vernacular 
literacy practices” (Ólafsson 2012:68), dvs. att handskrivna texter cirkulerade 
inom en vardaglig kultur av skribenter och läsare. Samtidigt var den formella 
läs- och skrivundervisningen svag eller obefintlig, vilket visar att det fanns 
en informell, autodidaktisk tradition som drevs av skriftpraktiker kopplade 
till handskrivna texter (Ólafsson 2012:68f.). På Island ökade alltså läs- och 
skrivkunnigheten, trots svaga formella institutioner.  

Enligt Ólafsson har insikten om paradoxen mellan det starka vardagliga 
skriftbruket och de svaga formella institutionerna skymts av en upptagen-
het av en mytologisk konstruktion där islänningar p.g.a. sitt litteraturhistor-
iska arv beskriver sig själva som ”a people of the book” (Ólafsson 2012:66). 
Det vill alltså säga att den medeltida isländska litteraturen, som utan tvekan 
är att betrakta som ett unikt litterärt arv, har levt vidare hos dagens islän-
ningar och lett fram till bilden av dem som ett läsande och litterärt folk. 
Men samtidigt har ett alltför stort fokus på den högtstående litteraturen i 
viss mån förhindrat en analys av och insikt i skriftbrukets och litteraturens 
förutsättningar och villkor (jfr Ólafsson 2012:66). Ólafssons iakttagelse vis-
ar att centrala begrepp inom New Literacy-teori som rör maktförhållanden, 
såsom vardagligt och dominant skriftbruk, utgör värdefulla analysverktyg för 
beskrivningar av skriftbruk och skriftbrukets kontexter.

Isländskans standardisering – en berättelse om 
språkideologi och nationell identitet
Jag menar att en mytologisk konstruktion liknande den som Ólafsson iakt-
tagit (se ovan) går igen i isländsk språkideologi, en språkideologi som präglar 
beskrivningar av isländskans standardisering. 

Det är välkänt att beskrivningar av språks standardiseringsprocess har 
använts i språkideologiskt syfte som ett led i nationsbyggande, framförallt 
under 1800-talet och tidigt 1900-tal (se t.ex. Vandenbussche & Elspaß 
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2007:147). Med stöd i antropologen Gísli Pálssons etnolingvistiska8 teori me-
nar jag att en språksyn framträder i beskrivningar av isländskans standard-
isering som kan kopplas till nationell identitet, där språket ses som en viktig 
gemensamhetsskapande faktor, både för kulturen och nationen (jfr Ralph 
1993:26f.; Janson 1993:3). Denna språksyn präglas av enhetlighet, vilket leder 
till ett starkt fokus på dominant skriftbruk och att språklig variation – och 
alltså det vardagliga skriftbruket – förs åt sidan. 

Gísli Pálsson har i flera artiklar belyst och diskuterat isländsk språkide-
ologi (Pálsson 1979, 1989; Svavarsdóttir, Pálsson & "órlindsson 1984). Han 
anlägger ett etnolingvistiskt perspektiv på isländskan där han fokuserar 
islänningars attityder till isländskt språk och vad attityderna säger om is-
ländsk identitet, kultur och isländskt samhälle (Pálsson 1989:121). Pálsson 
(1989:123–126) beskriver tre framträdande element i isländsk etnolingvi- 
stik: 1) Föreställningen att språket är ett instrument som berikar kulturen 
och tankeförmågan, dvs. att islänningar ser språket som ett externt villkor, 
analogt med exempelvis naturen, och språket betraktas som ett levande 
väsen med ett eget liv, oberoende av sina talare. 2) Uppfattningen av is-
ländskan som ett särskilt uttrycksfullt och ädelt språk, vilket leder till att 
språkförändringar ses som resultat av språkintern dynamik och inte av so-
cial eller annan yttre påverkan. Uppfattningen har sina rötter i bilden av  
Island som en liten nation som trots naturkatastrofer, kolonialism och andra 
svårigheter har upprätthållit en stark litterär tradition och bevarat språkets 
renhet. 3) Tillämpningen av primärt geografiska variationsmodeller, dvs. att 
språklig variation förklaras framförallt som geografiska skillnader medan 
sociala skillnader i språket ignoreras eller förnekas. Forskare har visserligen 
iakttagit anmärkningsvärda skillnader inom samma geografiska område, 
men de har då förklarats som på något sätt självständiga eller frikopplade 
från social differentiering. 

Islänningars ovan beskrivna attityder till sitt språk bottnar ytterst i idén 
om likhet, ett nyckelvärde i isländsk kultur, enligt Pálsson. Likhetsidén har 
sitt ursprung i det tidiga 1900-talets självständighetsrörelse som uppmun-
trade islänningarna till samarbete och konsensus. Detta har lett till att so-
ciala och ekonomiska skillnader förnekas samtidigt som olikheter projiceras 
på språkbruket hos människor i lägre samhällsklasser med hjälp av negativt 
laddade eufemismer. Ett sådan eufemistiskt språkbruk föreslår att män- 
niskor är olika men att olikheterna beror på individen, inte på strukturen 
(Pálsson 1989:121, 129–133). 

Hur framträder då denna språkideologi i vetenskapliga beskrivningar 

8  Inom etnolingvistik, eller antropologisk lingvistik, studeras språk ur etnografiskt eller 
antropologiskt perspektiv.
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av isländskans standardisering? Isländskans standardisering har främst 
beskrivits av Kristján Árnason (2003), framförallt i en utförlig artikel i sam-
lingsvolymen Germanic Standardizations (Deumert & Vandenbussche eds. 
2003).9 Árnason (2003) utgår från Einar Haugens välkända teoretiska ram-
verk om språkplanering (se t.ex. Haugen 1972), en teori som har behandlats 
av Anna Helga Hannesdóttir i flera arbeten om lexikografi och språkpla-
nering (1998, 2000, 2008, 2011). Hannesdóttir menar att Haugens modell  
ursprungligen var tänkt som en modell för språkplanering (language plan-
ning) men att språkplanering i senare forskning har blivit nästintill syno-
nymt med standardisering. I och med att forskning kring standardisering 
har blivit en del av det språksociologiska fältet har den även kommit att om-
fatta sociopolitiska, icke-lingvistiska, aspekter av processen, och därmed har 
dimensionen språkideologi tillförts Haugens ursprungliga modell (Hannes- 
dóttir 2011:109). 

I beskrivningarna av isländskans standardisering målas en okomplicerad 
bild av standardiseringsprocessen upp. Isländskan sägs ha varit standardise-
rad alltsedan medeltiden och normvalet antas redan ha skett när isländskan 
började användas i latinsk skrift. Kodifieringen skedde redan under medelti-
den genom tillkomsten av bl.a. Snorres Edda och Första grammatiska avhand- 
lingen, och implementeringen skedde när koden accepterades av kyrkan  
under 1500-talet, och Bibeln och andra religiösa skrifter översattes till is-
ländska (Árnason 2003:250, 260–263, 267, 279). 

I beskrivningarna av isländskans standardisering är det otydligt vad som 
menas med språk och vad det är som faktiskt standardiseras, men enligt min 
förståelse avses ”koden” eller ”idiomet” (se t.ex. Árnason 2003:249, 253f., 267, 
273f.), dvs. något slags ”abstrakt språklig struktur”, alltså en betydelse där 
språket betraktas som system. En sådan språksyn kan liknas vid den som 
beskrivs av Pálsson (1989:135): ”Language appears as an autonomous fig-
ure endowed with a life of its own”. En språksyn som fokuserar systemet 
framför bruket betonar språkets strukturella likheter och förnekar eller  
ignorerar språklig variation. I beskrivningarna av isländskans standardiser-
ing framträder just bilden av det isländska språket som enhetligt och genom 
historien sammanhängande; man kan säga att det är en bild som präglas av 
likhet – det nyckelbegrepp inom isländsk kultur som lyfts fram av Pálsson. 
Bilden av det homogena och alltsedan medeltiden oförändrade ”språket”  
kan i enhetlighet med Pálssons etnolingvistiska teori tolkas som en del i 
den isländska nationella och kulturella identiteten, som en gemenskaphets- 
skapande faktor: trots svårigheter och utmaningar har det isländska språket 
behållits enhetligt och intakt, till skillnad mot många andra språk. 
9  Árnason har även behandlat ämnet i en artikel (2002) samt redigerat en samlingsvolym 

om standardisering av västnordiska språk (ed. 2003). 
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Jag menar alltså att en systemorienterad språksyn är särskilt framträ-
dande i isländsk språkvetenskap och att den är kopplad till en språkideologi 
relaterad till nationell identitet. En språksyn med starkt fokus på språk-
systemet och enhetlighet intresserar sig inte för det faktiska språkbruket 
och språkbrukarna, och det framträder bl.a. i hur implementeringen av den 
kodifierade normen beskrivs; hur kan ”koden”, dvs. standarden, sägas ha im-
plementerats när den har accepterats av kyrkan och tillämpats i kyrkans 
skrifter? Vem är det då man riktar sig till? Vems språk är det man avser? 
Och vilket språkbruk? Det enda rimliga är att en sådan beskrivning tar sin 
utgångspunkt i ett socialt högt värderat språkbruk, dvs. ett dominant skrift-
bruk. 

Brev till Sigga – några nedslag i det vardagliga  
skriftbruket
I följande avsnitt står det vardagliga skriftbruket i centrum. Här gör jag 
några nedslag i mitt brevmaterial och visar exempel på den språkliga vari- 
ation, närmare bestämt stavningsvariation, som förekom i det isländska, 
vardagliga skriftbruket under tidigt 1900-tal. I artikelns avslutande avsnitt 
relateras variationen till norm och konvention. Avsnittet inleds med en kort 
presentation av materialet, arkivbildaren och brevskrivarna. 

Materialet består av brev ställda till Sigrí!ur ”Sigga” Björnsdóttir mellan 
1902 och 1906. Jag har samlat totalt 73 brev skrivna av fyra brevskrivare: 
Gu!rún Björnsdóttir, Anna Pálsdóttir, Elín Matthíasdóttir Laxdal och 
Ingibjörg Gu!brandsdóttir.10 Kvinnorna är alla födda under perioden 
1876–83 och tillhörde samhällets övre sociala skikt. Arkivbildaren Sigrí!ur 
Björnsdóttir var dotter till Björn Jónsson, politiker och redaktör för bl.a. 
tidskriften Ísafold, och arbetade som lärare i teckning och textilslöjd. 
Brevskrivaren Gu!rún Björnsdóttir var Sigrí!urs äldre syster, gift med 
läkaren "ór!ur Pálsson. Sigrí!urs och Gu!rúns yngre bror var Sveinn Björns-
son, det självständiga Islands förste president (Borgarskjalasafn Reykjavíkur; 
Einkaskjalasafn nr. 11; Forseti Íslands). Anna Pálsdóttir var dotter till Páll 
Sigur!sson, präst i Gaulverjabær på Sydlandet, och Margrét A. "ór!ardót-
tir, dotter till "ór!ur Gu!mundsson, s#sluma!ur11 i Árness#sla på Sydlandet. 
Anna var gift med apotekaren och skalden Sigur!ur Sigur!sson och arbeta-
de bl.a. i parets gemensamma apotek på Vestmannaeyjar (Heimasló!). Elín 
Matthíasdóttir Laxdal var dotter till skalden och prästen Matthías Jochums-
son, upphovsman till psalmen Lofsöngur, sedermera Islands nationalsång. 

10  Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Einkaskjalasafn nr. 11. 
11  S!sluma"ur är ett svåröversatt ord. En s!sluma"ur är en statlig ämbetsman som leder den 

s.k. s!slan, en administrativ indelning som närmast kan sägas motsvara ett svenskt län.
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Elín studerade vid Kungliga musikskolan i Köpenhamn och arbetade senare 
som lärare, sångerska och tonsättare (Ísmús; Morgunbla"i" 26.9.2006). Ingi- 
björg Gu!brandsdóttir var en pionjär inom den isländska idrottsrörelsen 
och ägnade en stor del av sitt liv åt idrott och idrottsundervisning. Ingi- 
björg var en av grundarna till Hi! íslenska kvenréttindafélag (’Islands kvin-
norättsorganisation’), där även Elín och Sigrí!ur var medlemmar (Haf-
steinsdóttir 2011:11f.; Morgunbla"i" 24.10.1993; Kvenréttindafélag Íslands).

I det följande ger jag några exempel på hur stavningen varierar i ett 
urval av breven, både individuellt och interindividuellt. Variationen gäller 
återgivningen av ljudkombinationen /je/, ändelsen -unum (dativ, pluralis, 
bestämd form av substantiv) och ändelsen -in(n) (i bestämd artikel på sub-
stantiv, perfekt particip av starka verb, och i vissa pronomen, exempelvis 
personliga); variationen rör alltså både återgivning av ljud och grammatis-
ka kategorier. För att tydliggöra variationen relateras beskrivningen i vissa 
partier till stavning och grammatiska förhållanden i dagens standardiserade 
isländska, som dock endast utgör en fond för brevens variationer.

Återgivningen av ljudkombinationen /je/
I dagens standardisländska återges ljudkombinationen /je/ med bokstaven é, 
som i exempelvis pronomenet #ér (dativ av #ú ’du’). Bokstaven é har gammal 
hävd i isländskan. Den användes fram till och med 1300-talet men betecknade 
då långt e-ljud. Senare diftongerades uttalet till /je/ och ljudkombinationen 
kom därefter att återges på flera olika sätt, exempelvis ie, je, e, é eller è.

I brevmaterialet förekommer varianterna je och é, både i individuell 
och interindividuell variation (se översikt i figur 1). Gu!rún och Ingibjörg 
skriver genomgående je medan Anna genom gående skriver é. Elín använder 
båda varianterna é och je i två ord(stammar) men i övriga fall skriver hon je. 
I exemplen #ér–#jer och fréttir–frjetta, alltså där Elín varierar stavningen av 
samma ord eller ordstam, förekommer variationen i olika brev. Men Elín 
varierar också stavningen i samma brev, men då av olika ord. Orden #ér och 
frétta förekommer båda i inledningen av ett brev, på rad 2 och 3, men i 
brevets följande text väljer Elín genomgående varianten je. I ett brev från 
Elín förekommer ytterligare en variant utöver de ovan nämnda, nämligen jé, 
alltså en sammanskrivning av de två varianterna je och é, och det verkar vara 
fråga om en korrigering (se bild 1 nedan).

När man tittar nära på ordet brjéfi" i bild 1 ovan ser man att r och e är 
skrivna med ett kraftigt streck, medan j är skrivet med ett tunnare streck. 
Det är naturligtvis svårt att avgöra vilken av varianterna je och é hon skrivit 
först. Att Elín först skrivit brjéfi" och sedan tillfogat apostrof ovanför e (till 
é) stöds av att strecket på j är svagare – texten där man börjar skriva är ju 
oftast kraftigare –, samt av att hon oftast skriver varianten je, vilket alltså 
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Bild 1. Ordet [kc®Û÷ med sammanskrivning av je och 
é. Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Einkaskjalasafn  
nr. 11. Brev från Elín Matthíasdóttir Laxdal 27.5.1908. 
Foto: Susanne Haugen.

kan betyda att det är denna variant som så att säga kommer automatiskt. 
Å andra sidan kan hennes preferens för je betyda att det är den variant hon 
avser att skriva – och alltså bryr sig om att korrigera till. I Elíns brev skrivs 
också alltid kombinationen je ihop i skrivstilen, vilket också skulle tala för 
att hon först skrivit brjéfi". Att det är fråga om en korrigering, eller möjligen 
en sammanskrivning av de två varianterna, står dock klart.

Återgivningen av dativändelsen -unum
En annan stavningsvariation i breven är återgivningen av ändelsen -unum. I 
isländska markeras dativ pluralis av substantiv i bestämd form med dubbla 
ändelser genom att både substantivets stam och den tillfogade bestämda 
artikeln böjs. Substantivet och den bestämda artikeln böjs i samma 
kategorier (numerus och kasus) men enligt olika paradigm. Dativändelsen i 
pluralis för substantiv är i dagens standardisländska -um, exempelvis húsum 

Genomgående je:
Gu!rún och Ingibjörg

#jer (#ú ’du’, dat.) (Gu!rún)

jeg (’jag’) (Gu!rún)

hjer (’här’) (Gu!rún)

sjerlega (’särskilt’) (Gu!rún)

brjef (’brev’) (Ingibjörg)

fjekk (’fick’) (Ingibjörg)

jeta (’ta’) (Ingibjörg)

Genomgående é:
Anna

#ér (#ú ’du’, dat.)

ég (’jag’)

hérna (’här’)

sér (’sig’, dat.)

bréf (’brev’)

fékk (’fick’)

hélt (’trodde’)

Variation je–é:
Elín

$ér–$jer ($ú ’du’, dat.)

fréttir–frjetta 
(’nyheter’–’framföra  
nyheter’)

Figur 1. Översikt över exempel på återgivningen av ljudet /je/.
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’hus’, och dativändelsen av den bestämda artikeln -num. Ändelserna har 
alltså egentligen formerna -um + -num, men ur substantivets ändelse faller 
m, vilket ger resultatet -u + -num = -unum, exempelvis húsunum ’husen’. 

I materialet förekommer tre varianter av återgivningen av dativändelsen 
när substantivet står i bestämd form: -unum, -onum och -önum, både i indivi-
duell och interindividuell variation (se översikt i figur 2 nedan).

Elín, Gu!rún och Anna skriver genomgående -unum medan Ingibjörg 
varierar mellan -önum (1 förekomst) och -onum men aldrig skriver -unum. 
Båda varianterna -onum och -önum ligger nära uttalet, vilket sannolikt har 
påverkat stavningen. I obestämd form uttalas ändelsen i dativ pluralis 
av substantiv i dag /um/, men när substantivet står i bestämd form får 
substantivändelsens -u- ett uttal som ligger nära svenskans /å/; ordet 
húsunom uttalas alltså ungefär /hosånum/.12 I dögönum kan stammens ö ha 
påverkat stavningen (och kanske även uttalet), och just växlingen ö–u (eller  
a–ö–u) är vanlig i alla typer av isländska ordstammar och ändelser eftersom 
u-omljudet är mycket verksamt.13 

Återgivningen av ändelsen -in(n)
Även vad gäller former som representerar grammatiska kategorier 
förekommer stavningsvariation i breven, dvs. en variation som även säger 
något om språkbrukarens uppfattning och bruk av isländskans grammatik. 

12  Stavningen -onum finns belagd i ett brev från så tidigt som 1472, men det är naturligtvis 
osäkert hur ändelsen har uttalats. Belägg för denna stavning finns även från 1600-talet 
("órólfsson 1987[1925]:52, 108).

13 U-omljudet är en assimilation, en form av uttalslättnad, som innebär att ett u i en 
ändelse eller ett ordslut påverkar ett föregående tryckstarkt a så att det blir ö och ett 
föregående trycksvagt a så att det blir u, t.ex. kalla–köllu"um (böjningsformer av verbet 
kalla ’kalla’) (om u-omljudet i modern isländska, se t.ex. Rögnvaldsson 1981; Kjartansson 
1984). 

Genomgående -unum: 
Elín, Gu!rún och Anna

nöfnumnum ’namnen’ (Elín)

jólunum ’jularna’ (Gu!rún)

augunum ’ögonen’ (Anna)

Variation -önum – -onum:
Ingibjörg

dögönum ’dagarna’

húsonum ’husen’

stelponum ’flickorna’

Figur 2. Översikt över exempel på återgivningen av ändelsen -unum.
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I bestämd artikel på substantiv, i perfekt particip av starka verb och i vissa 
pronomen, exempelvis personliga, skrivs maskulinum singularis nomina-
tiv och ackusativ i dagens standardisländska -inn, alltså med två n, medan 
femininum singularis nominativ, neutrum pluralis nominativ och neutrum 
pluralis ackusativ skrivs -in, alltså endast med ett n (se figur 3 nedan för en 
översikt). Uttalet av formerna är detsamma. 

I materialet förekommer variation i återgivningen av ändelsen -in(n) i 
bestämd artikel av substantiv (maskulinum ackusativ) och perfekt particip 
(maskulinum nominativ), både i individuell och interindividuell variation 
(se översikt i figur 4 på nästa sida). 

Anna varierar aldrig stavningen av ändelsen -in(n) och Gu!rún bara ett 
fåtal gånger. Hon skriver exempelvis dagin ’dagen’ och botnin ’botten’ men 
även böggulinn ’paketet’ (mina understrykningar) i maskulinum ackusativ av 
substantivets bestämda artikel. I både Elíns och Ingibjörgs brev förekommer 
flera variationer, framförallt i perfekt particip av starka verb. Elín skriver: ”$á 
er ma!ur nú or!in myndugur, miki! er ma!ur or!inn gamall” (’då har man 
nu blivit myndig, oj vad man har blivit gammal’; mina understrykningar) 
i maskulinum nominativ. Precis som i exempelvis svenska används ma"ur 
’man’ även pronominellt, och man kan här utgå ifrån att pronomenet i 
båda satserna syftar på henne själv. I dagens standardisländska kongruerar 
ett efterföljande adjektiv grammatiskt med pronomenet, dvs. att ett 
efterföljande adjektiv böjs i maskulinum även om korrelatet är feminint 
eller har feminint genus. I Elíns brev böjs de båda adjektiven myndugur och 

Nominativ

particip

substantiv

pronomen

particip

substantiv

pronomen

Maskulinum (sg)

kominn ’kommen’

dagurinn ’dagen’

minn ’minn’

kominn

daginn

minn

Femininum (sg)

komin

fer"in ’färden’

mín

Neutrum (pl.)

komin

húsin ’husen’

mín

komin

húsin

mín

Ackusativ

Figur 3. Översikt över böjningen av -in(n) i ackusativ och nominativ av perfekt particip av starka 
verb, substantiv och pronomen.
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gamall i maskulinum och kongruerar således med ma"ur, men detta gäller 
inte participet or"in(n), även om det står intill adjektiven i båda satserna. 
I första satsen skriver Elín alltså or"in med ett n men i den andra or"inn 
med två n. Elín varierar även stavningen av denna ändelse i andra meningar. 
Hon skriver: ”vinskapurinn er nú bara or!in $etta” (’vänskapen har nu bara 
blivit så här’; mina understrykningar), där alltså det maskulina substantivet 
vinskapurinn skrivs med två n men det kongruerande participet or"in bara 
med ett. 

Även Ingibjörg varierar sin återgivning av participets böjning. Hon 
skriver: ”jeg vona a! ma!ur ver!i heppin” (’jag hoppas att man blir lycklig’; 
mina understrykningar), ”en pabbi $eirra oftast hálf lasin” (’men deras pap-
pa oftast halvsjuk’; mina understrykningar), där de kongruerande particip-
en heppin och lasin bara skrivs med ett n trots att de i båda fallen syftar på 
maskulina substantiv, ma"ur resp. pabbi. Vidare skriver Ingibjörg: ”annars er 
augnlæknir oft lasinn” (’annars är ögonläkaren ofta sjuk’; mina understryk-
ningar) och ”hún var lasin” (’hon var sjuk’; mina understrykningar), alltså 
där participet lasin(n) skrivs med två n när det kongruerar med det maskuli-
na substantivet læknir men med ett n när det kongruerar med det feminina 
personliga pronomenet hún. Ingibjörg varit osäker i sitt val av ändelse eller 
på ändelsens stavning märks i ett exempel där hon mest sannolikt korrigerat 
sig själv (se bild 2 på nästa sida).

Bestämd artikel: 
maskulinum, ackusativ

dagin (’dagen’) (Gu!rún)

botnin (’bottnen’) (Gu!rún)

böggulinn (’paketet’) (Gu!rún)

vinskapurinn (’vänskapen’) (Elín)

Perfekt particip: 
femininum, nominativ

lasin (sjuk’) (Ingibjörg)

Perfekt particip: 
maskulinum, nominativ

lasin (’sjuk’) (Ingibjörg)

lasinn (’sjuk’) (Ingibjörg)

heppin (’lycklig’) (Ingibjörg)

Figur 4. Översikt över exempel på återgivningen av ändelsen -in(n) i bestämd artikel på substantiv 
h\a�i^k_^dm�iZkmb\bi�Zo�lmZkdZ�o^k['�B�niilmªeegbg`^g�Ûggl�ªo^g�^mm�^q^fi^e�i¬�i^k_^dm�iZkmb\bi�b�
femininum nominativ, eftersom formen är densamma som även används för maskulinum nominativ.
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Ingibjörg skriver: ”en nú ertu farinn a! bjarga bæ!i sjálfri $jer og ö!rum á 
sundi” (’nu har du börjat klara både dig själv och andra i simning’), där du 
syftar på en kvinna, vilket framkommer av pronomenet sjálfri ’själv’ som 
böjs i femininum. Ingibjörg har alltså först skrivit farinn med två n men 
sedan strukit över det senare för att ge ordet feminin böjning.

Sammanfattning och framåtblick
Jag har här givit några exempel på stavningsvariation i brevmaterialet. Vari-
ationen är både individuell och interindividuell och några konventioner går 
inte att iaktta. Variationen gäller återgivningen av ljudkombinationen /je/, 
dativändelsen -unum och ändelsen -in(n) i bestämd artikel på substantiv och 
i perfekt particip av starka verb. Stavningen av ljudkombinationen /je/ är 
inte beroende av uttal eller fonetisk omgivning; det är alltså endast en fråga 
om hur man väljer att återge ett visst ljud i skrift. Gu!rún och Ingibjörg 
skriver genomgående je, Anna genomgående é, medan Elín använder båda 
stavningarna, både i samma ord men olika brev och i samma brev men i 
olika ord. I ordet brjéfi" korrigerar Elín sig själv eller skriver ihop de två 
varianterna.

Variationen i stavningen av dativändelsen -unum är däremot mest 
troligt orsakad av uttalet. Elín, Gu!rún och Anna skriver genomgående 
-unum, medan Ingibjörg antingen skriver -önum eller -onum, alltså en mer 
talspråksnära stavning. Variationen i ändelsen -in(n) handlar inte om hur 
ett visst ljud eller en viss form ska återges, utan hanteringen är beroende av 
grammatiska kunskaper och kännedom om normer. Formerna -inn och -in 
uttalas lika men representerar olika grammatiska kategorier. Det krävs alltså 
teoretiska kunskaper om isländskans grammatik, bl.a. genus och kasus, för 
att stava ändelserna konsekvent. Anna uppvisar ingen variation för dessa 
ändelser, och Gu!rún ett fåtal. Elín och Ingibjörg har båda flera variationer. 

Bild 2. Korrigering av farinn i Ingibjörgs brev. Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Einkaskjalasafn nr. 11. 
Brev från Ingibjörg Guðbrandsdóttir 2.5.1908. Foto: Susanne Haugen.
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I artikeln har jag beskrivit en isländsk språksyn som tar sin utgångs- 
punkt i dominant skriftbruk och i en förväntan om ett enhetligt språk, 
samtidigt som det vardagliga skriftbruket står starkt, med riklig tillgång 
till handskrivna källor. Mina nedslag i det vardagliga skriftbruket un-
der 1900-talets början visar emellertid på ett språkbruk som inte alltid är 
enhetligt – med avseende på stavning –, och alltså inte alltid är anpassat till 
en standard. Stavningsvariationen i breven väcker många frågor, inte minst 
i relation till normer, konventioner och standardisering. I brevmaterialet 
finns två exempel där brevskrivarna möjligen korrigerar sig själva, vilket kan 
tyda på att de, åtminstone i någon grad, eftersträvade att följa en norm. Vilka 
skriftspråkliga normer förelåg för brevskrivarna? Förekommer mönster 
i stavningsvariationen? Har brevskrivarna skapat egna konventioner eller 
normer? Eller ansågs normer och konventioner oviktiga? Att normer och 
konventioner kan anses oviktiga – eftersom kommunikationen fungerar 
ändå – visar Anna Greggas Bäckström i sin avhandling om sms-skrivande 
hos finlandssvenska ungdomar (2011), och liknande resultat på historiska 
material visar Wim Vandenbussche (2007) och Solbritt Hellström (2008). 
Än så länge finns fler frågor än svar kring isländskt vardagligt skriftbruk i 
äldre tid. 

Förekomsten av normer och konventioner och hur normer efterlevs är 
centralt i studier av ett språks standardisering, och beskrivningarna av is-
ländskans standardisering skulle berikas om de kompletterades av studier 
av det vardagliga skriftbruket – som varit så framträdande och betydelse-
fullt på Island. Genom att även omsluta det vardagliga skriftbruket skulle 
språkvetenskapen kunna ge en bredare och mer sammansatt bild av det is-
ländska skriftspråkets varieteter, funktioner och av skriftspråkets utveck-
ling (jfr Vandenbussche & Elspaß 2007:148). 
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ABSTRACT. In this article, I shall examine how the personal names of the Finn-
ish-speaking population of rural Finland, who themselves were generally un-
able to write, were written in Swedish equivalents in various documents in the 
18th and 19th centuries, and how this influenced the formation of their identities. 
The advent of laws governing language towards the end of the 19th and in the 
early 20th century was manifested in official documents in which the author-
ities gradually started to write personal names in Finnish. The population of 
the countryside began to acquire the ability to write finally when compulsory 
universal education came into force in 1921. Before that, the majority of the rural 
population had signed documents by making their mark. At the turn of the 19th 
and 20th centuries, marks and signatures were used to some extent side by side, so 
therefore the use of a mark does not always indicate that the person was unable 
to write. In the life of the rural people the different ways in which their names 
were written were all part of their social identity.

Several names,  
several identities? 
The orthography of Finnish country people’s 
names from the 18th to the 20th centuries

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET.  UMEÅ 2013. S. 61–74
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The most important external symbol of identity is a personal name (e.g. 
Kotilainen 2008:70f., 318; Kotilainen 2011:49; Kotilainen 2012:17f.). By means 
of it a person can be identified not only in speech, but also on paper, in 
other words through documents alone. In that case, the signature usually 
affirms that the signatory is truly the person s/he claims to be. But how was 
it possible to identify the mainly illiterate rural people of the early mod-
ern period who could not write their own names? In this article, I study 
how the names of the Finnish-speaking peasants could be written in sever-
al different ways depending on who wrote them and in what connection. 
I also examine how those who spoke Finnish wrote their own names in 
documents. In this context, “early modern” refers to a period which con-
tinued right up to the acquisition of employment of functional literacy as 
a social practice, which means the active use of literacy skills in order to 
achieve set goals or social advancement in the local community (Barton & 
Hamilton 1998:6–13). The major breakthrough in people’s ability to read in 
the local community examined took place only at the turn of the 19th and 
20th centuries. Only after that could the population independently obtain 
information about other innovations of the modern age (see Kaukiainen 
2005:226–231). The early modern era can be defined in very different ways, 
and modernization did not take place simultaneously in different spheres of 
life (Fornäs 1995:25–27). Modernization came to the local community exam-
ined here very slowly (see Kotilainen 2008:110–112, 275, 326).

A personal name is the linguistic expression and symbol of a person’s 
identity. It is connected with how individuals understand themselves and 
their existence, which groups and communities they feel they belong to 
and how they experience difference from others. And also with how the 
local community for its part identifies them and places them in particular 
groups. One can indicate membership of the groups one belongs to through 
language (Blommaert 2005:203–206). Admittedly, linguistic identity is fair-
ly subjective, but especially in a traditional rural community it was a mani- 
festation of strong solidarity with neighbours and the village community. 
The Finns mainly spoke regional dialects. A standard spoken language was 
developed only very late, during the 19th century with the advent of the 
modern age (Häkkinen 1994:13–16). In a community that was based on an 
oral culture, identity was to a great extent constructed through spoken lan-
guage and remembering. Since few rural people were able to write, writing 
one’s own name on documents, for example, was a special and therefore 
very significant event.

A person’s ability to write her/his name did not necessarily indicate a 
wider ability to write, but in this article I also consider whether the use of 
a mark (‘puumerkki’, ‘bomärke’) as a signature was necessarily an indica-
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tion of an inability to write. What difference was there, actually, between 
a mark and a signature from the point of view of identification? Here I 
examine in particular how people were identified and on the other hand 
how they identified themselves, in other words what names they regarded 
as their own in any particular situation. The clergy registered the names of 
the Finnish-speaking population in the records in their Swedish equiva-
lents. Matti was written either Mats, Matts, Matthias or Mathias, and Riikka 
could be written either Erica, Erika, Fredrica, Fredrika or Ulrica. A similar 
phenomenon has been found in other bilingual communities in which only 
the language of the administration and the educated was used in writing, 
and the vernacular language was used merely to express things orally. The 
authorities then had to express in their own language the concepts con-
tained in the people’s spoken language, which meant that their meanings 
inevitably changed in some ways (Bloch 1984[1954]:164–166. On the primary 
position of the Swedish language as the language of official documents in 
the 18th and early 19th centuries’ Finland, see Häkkinen 1994:12f., 47–53). An 
examination of these different uses also reveals to some extent how the ru-
ral population experienced and understood the difference between spoken 
and written names in their everyday life. In the light of all this, it can also 
be discussed how and why it was the written name that eventually came to 
define a person’s identity.

As my main source I use a prosopographic database (SUKU), in which 
I have compiled the biographical data of about 9 000 inhabitants of the 
Central Finnish parish of Kivijärvi and of their family communities from 
the 1730s to the 1950s. My research concentrates on the names of the in-
habitants of the parish of Kivijärvi, which was a chapelry in the parish of 
Viitasaari until 1858. In the early decades of the 20th century, the parishes 
of Kinnula and Kannonkoski seceded from Kivijärvi. My main sources are 
the records of baptisms, marriages and funerals and other documents in the 
archives of the local parishes, as well as the sepulchral monuments (more 
detailed see Kotilainen 2008:26–44). 

Even though I utilize the genealogical method (Kotilainen 2011; see also 
Kotilainen 2008) and a large database, the approach in this article is more 
microhistorical (Ginzburg 1992[1986]). Thus I study a very broad phenome-
non on a small scale; in other words rural people’s way of writing their per-
sonal names, of which small traces survive in various sources. I have taken by 
way of example the forms in which the individual members of a few fami- 
lies inscribed their own names in order to examine their ability to write. 
By focusing the viewpoint of the research, we can perceive how the names 
of the rural population were actually written during the transition period 
from an oral to a written culture and to interpret the relationship between 
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names and the identities which they symbolized in the spoken and written 
language. On the other hand, use of the genealogical method helps one to 
ascertain which different spellings of names refer to the same person. Not 
only is there variation according to time and place, but the same person can 
also use language differently in different situations. Such variation is also 
evident in the texts written by rural people themselves at the time when 
their writing skills were increasing (Milroy & Gordon 2003[1999]:51). 

The transition period from an oral to a written  
Finnish name culture 
In the early modern countryside, an individual’s identity was firmly tied 
to the conception of her/him formed by her/his family, clan and imme-
diate community. A person’s local social status (including e.g. age, gender 
or marital status) created an important foundation for his or her commu-
nal identity (Hall 1999:20, 22, 30; Fornäs 1995:232f.). For example, heredi-
tary names were an important factor in forming a person’s identity, since a 
person’s status was also passed down along with his or her name. Personal 
names have always been central instruments of identification in the spoken 
language. Not only was the personal name an important factor in build-
ing an identity, it also had other communal and institutional functions. For 
example, people affirmed their consent to some judicial or administrative 
action with their signatures. (I have examined the shaping of the identities 
of the inhabitants of a rural community in the early modern period from 
the viewpoint of their family community and own local naming culture in 
more detail elsewhere, see Kotilainen 2011:45, 52–54).

In Finland the language of administration had traditionally been Swed-
ish, even after Finland was annexed into the Russian Empire in 1809. The 
need for the use of Finnish expanded considerably in the next decades. It 
was employed increasingly in science, education and public affairs. This 
change required more extensive reforms to the lexicon and structure of the 
Finnish language than before. At the same time, the spelling of the standard 
language, which had traditionally followed the models of Swedish, also was 
reformed (Häkkinen 2008:9–11, 14). Along with the rise of nationalist ideas 
in the course of the 19th century, the concept of a written Finnish language 
became an important element of nation-building and politics. In many  
other European countries as well, national languages assumed an important 
position (Wright 2004:8f., 68). 

Especially in the early modern hierarchical society, language served as a 
tool of control (Halliday 1992[1978]:190, 230f.). Also in Kivijärvi, the chap-
lain, and later the parish priest, were the leading figures in the rural com-
munity, and through the information available to them as educated persons 
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they wielded authority over the rest of the community. The clergy could 
themselves decide on the spellings of names pretty well up to the mid-19th 
century, for instance by using the nomenclature in the nameday calendars 
of the time as examples. They did not usually document in the parish regis-
ters any information about the spoken form of a baby’s name (JyMA, KSA, 
the records of the baptisms 1737–1959). It was enough that the newborn 
child could in the future be identified by the name that was written in its 
Swedish form in the church registers. 

In the local community examined here, usually only members of the 
higher estates could speak and write Swedish, which continued to be the 
language used in local government documents right up to the latter half 
of the nineteenth century. The Language Decree issued by the Tsar in 1863 
ordained that the Finnish language should henceforth have an equal posi-
tion with Swedish in administrative documents, and that within the space 
of a twenty-year transition period the Finnish-speaking population were to 
be allowed to present their cases to the authorities in their native language 
(Häkkinen 1994:54; Jussila 1999:57; Tala 2008:92–94). 

Usually Finnish personal names appeared in documents in their Swed-
ish equivalents until the 1880s even though in the spoken language the de-
motic Finnish forms were used. These dominant literacies of administra-
tion were institutionalized configurations of power and more influential 
than vernacular literacies in defining the ways in which Finnish forenames 
were written. For example, education aimed to support the dominant liter-
acy practices. Gradually popular education standardized the dialectal spell-
ings of names (Barton & Hamilton 1998:10f.), but in Finland this took place 
only slowly during the transition period from the issue of the 1866 Decree 
on Elementary Education to the implementation of compulsory education. 

Even though the common people had been taught reading skills by the 
church for centuries in Finland, in the mid-19th century the ability of the 
inhabitants of the outlying countryside to read consisted mainly of learning 
by rote. The “reading” skills taught by the church meant learning (by heart) 
the most important teachings of the church and did not signify that people 
were able to use their literacy skills to acquire information independently. 
Furthermore, there was still very little popular literature available in Finn-
ish, especially in the hinterland rural communities. On the other hand, a 
person might be an able reader in spite of her/his inability to write. Many 
of the descendants of the families studied did not know how to write even 
as late as the mid-19th century. In Finland, the rural people’s possibilities to 
develop their literacy had also been prevented by the opposition and preju- 
dices of the higher estates (JyMA, KSA, confirmation records 1772–1919; 
SUKU; Leino-Kaukiainen 2007:420–438; Mäkinen 2007:402–419).  
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When the 1865 Local Government Act came into force in the country- 
side, more members of the local population were needed to perform ad-
ministrative tasks, and consequently it was important that they should be 
literate. Earlier local scribes, mostly members of the common people, were 
needed as mediators between the oral and the written culture (SUKU; JyMA, 
KSA, records of parish meetings and church meetings 1816–1913; VTK, Vkk, 
pk 1838–53, 1858–69, STK, Kkk, pk 1869–1905). The ability to write spread 
late to the remotest areas of the Finnish countryside at the turn of the 19th 
and 20th centuries, and it only became the property of the whole nation 
after the establishment of elementary schools and the introduction of com-
pulsory universal education in 1921. In 1872 the first elementary school was 
founded in the church village of Kivijärvi with the support of the parish 
priest. Even in 1906, however, only a little over a tenth of the parish’s child- 
ren of school age went to school (Mönkkönen 1986:440f., 446–448; see also 
Kotilainen 2013a). 

From the late 19th century on, the literate members of the agricultural 
population usually wrote their names in the documents in Finnish them-
selves (e.g. JyMA, KSA, records of parish and church meetings 1816–1913). 
Only with the improvement in writing skills of the whole population 
brought by popular education and the language legislation reform did the 
rural population get the possibility to specify the spelling of their own 
names and the right to written names in their native language (Kotilainen 
forthcoming). Towards the end of the century, the names were recorded by 
the clergy in the parish registers in more Finnish forms and even in inten-
tionally dialectal forms, mainly as a result of the influence of Fennoman 
nationalist ideas. However, the spellings of personal names had not yet been 
fixed in the 18th and 19th centuries in the forms in which they appear in mod-
ern nameday calendars (or indeed in those of the time), and different forms 
of the names of rural persons might be used either in Swedish or Finnish 
in different situations (JyMA, KSA, the records of the baptisms 1737–1959). 
Even among the educated, the orthography of names has differed in differ-
ent ages; in other words there was no established way of writing personal 
names in earlier centuries. The ways in which the mainly illiterate common 
people wrote their names fluctuated even more, because they took their 
model randomly from a few sources, consisting of printed texts and hand-
written documents.1 

1 The nameday calendars were a possible source of forenames with Swedish spellings 
when a name for the child was chosen. From the middle of the 19th century on, more and 
more names were given in their Finnish forms in the calendars (Heikinmäki 1972:64–67; 
Vilkuna 1959:20).
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A standard language is one that has been consciously and publicly 
regularized through norms. A standard written language is intended to 
be a neutral language form to be used in public communication. “Modern 
Finnish” was established in the 1870s and 1880s (Häkkinen 1994:13, 15). The 
standardization was mainly needed by the authorities for identification and 
other administrative purposes. However, it was not until the turn of the 
century that people in the remote countryside started to write in Finnish to 
an increasing extent, so the language written by the uneducated people con-
tained many dialectal features, and it was only in the early twentieth centu-
ry, when the majority of the adult population had received some schooling, 
that the Finnish written by the whole rural population began to resemble 
the standard language.2 One cannot even speak of a fixed orthography of 
personal names in the remote countryside before that (SUKU; JyMA, KSA, 
records of the baptisms 1737–1959; VTK, Vkk, pk 1838–53, 1858–69, STK, 
Kkk, pk 1869–1905). Thus the concept of a fixed orthography of the nomen-
clature is not suitable for a study of onomastic history in the same sense as it 
is for instance in contemporary linguistics. Even so, research has for a long 
time striven to normalize these names into the forms in which they appear 
in 20th-century nameday calendars without considering in more detail how 
they were actually written (more detailed, see Kotilainen 2013b).  

The rural Finnish-speaking population’s own ways of 
writing their names 
An examination of the signatures on documents offers one way of ascer-
taining what kind of communal functions the writing of personal names 
had and what the inhabitant of the countryside needed this skill for. The 
purpose of a signature was above all to show that the person thereby accept-
ed the measure or agreement which the document represented. For exam-
ple, of the members of the families studied, Esaias Lyra and Matti Kinnunen 
wrote their own names in many documents. However, the spellings used by 
the people fluctuated. For example, Jaakko Muhonen wrote his forename in 
the form Jako.3 Eerik Westerinen spelled his forename sometimes as Erikki, 

2 The situation varied in different areas in Finland, and the phases of the development 
and spread of functional literacy skills are still not sufficiently known. I deal with the 
subject in more detail in a wider research project: The Benefits of Literacy in Everyday 
Life: The impacts of improved literacy on the opportunities for social advancement in 
remote local communities (c. 1800%1930), funded by the Academy of Finland (2011–14). 
This article is a part of my project.

3 Here and in connection with the names that follow, quote marks around a name indi-
cate an idiosyncratic spelling.
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sometimes as Eriki. Heikki Kotilainen, who wrote his name himself, spelled 
his surname4 Kotilain in the same way as the clergy had written it in the par-
ish registers and other documents in Swedish in the early 19th century. On 
the other hand, Benjamin Leppänen, who did not know how to write, used 
the letter P as his mark. He did not use B (for Benjamin), the phonetic equiv-
alent of which did not exist in the vernacular but belonged to the more 
“genteel” Swedish language (SUKU; JyMA, KSA, records of parish meetings 
and church meetings 1816–1913; VTK, Vkk, pk 1838–1853, 1858–1869, STK, 
Kkk, pk 1869–1905).

In the late 19th century, when the majority of the rural population 
signed documents with their marks, some persons who were able to write 
added the tag omakätisesti or oma käsi (‘autograph’) to their signatures. The 
use of the tag was also a manifestation of the person’s cultural capital: it 
was worth indicating explicitly that one was able to write. Jurors, who were 
chosen from among the farmers, tended to write documents for those who 
could not turn their hands to this task. For example, on New Year’s Eve 
1912, a juror from Kivijärvi called J. Pekkarinen wrote an estate inventory 
deed, in which he wrote the names of the deceased crofter’s wife Ida Sohvii-
ja Hakkarainen, the widower Erik and their children Marijaeliisapet, Wil-
helmiina and Sohviija (Sofia). In an estate inventory deed that was drawn up 
in 1911, seven children of the family are mentioned in addition to the widow: 
Johan Jalmari, Johan emil, Kalle viktor, Wille Etvart, Henterikki [Heikki], Etvi 
ostvalt (Edvin Osvald) and Matti ilmar, of whom Johan Jalmari and Wille 
Etvart were dead and the last three were underage. In an estate inventory 
deed written in 1911 the names of the daughters of Ismael Hakkarainen were 
spelled Anna Juljaana (Juliana) and Elssa (Elsa). The name Juho was at that 
time still generally written in documents that were otherwise in Finnish in 
the form of its Swedish equivalent Johan (JyMA, KSA, pk and appendices 
to marriage banns 1783–1914). The writers of the estate inventory deeds used 
the local vernacular forms of personal names and thus wrote them as they 
heard them “by ear” according to the dialect spoken in the locality.

Sometimes the names on sepulchral monuments, too, were written in a 
more demotic form than in the documents drawn up by the authorities. For 
example, one can see on the tombstones in the graveyards of the Kivijärvi 
area how the common people themselves inscribed the names of their fami- 
ly members. The forms of these names could deviate from those that had, 
for example, originally appeared in the baptismal records. Among others 
who were baptized in the late 19th century, Kaisa Sofia Kinnunen and Tyyne 
Dagmar Hakkarainen had their forenames written on their gravestones in 

4  The local families had inherited their surnames from their forefathers.
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more colloquial forms: Kaisa Sohvi and Tyyne Dakmar (sepulchral monu-
ments in the graveyards of Kannonkoski, Kinnula and Kivijärvi church par-
ishes; see also Kotilainen 2013b).

The spoken language had a great influence on the writing of names 
right up to the first decades of the 20th century, as the above-mentioned 
examples show. The features of the local dialect can be perceived from the 
spellings, and people wrote forenames according to the way they heard them 
pronounced in speech. On the other hand, this was only natural because 
names were largely used in the daily intercourse of the population to refer 
to people of the same parish. But country people did not always use mere-
ly dialectal or colloquial spellings of their own or their family members’ 
names in writing; until the end of the 19th century they also tried to imitate 
the spellings in Swedish documents. Before the orthography of names be-
came fixed, the writer was involved in a continual search for the best way to 
represent them that accorded with her/his own feeling for language. 

Marks as substitutes for signatures
Even at the turn of 19th and 20th centuries, many common people still used 
their marks to sign documents. For example, in Kivijärvi the majority of the 
population resorted to using their marks until the early 20th century. How-
ever, it did not necessarily mean that absolutely all of them were unable 
to write. Objects, too, could be labelled with a personal name, and often a 
person’s mark was a sufficient symbol of ownership. Many marks were he-
reditary and were passed down from father to son (SKS KRA. Kannonkoski. 
Laurila). In western Finland, the signature marks also passed down along 
with a farm to its next owner in the manner of a surname. The mark was not 
personal but belonged above all to the farm. However, particularly during 
the 19th century, some persons changed these inherited marks in order to 
make them “their own”, in other words their personal identifiers. Wom-
en also used marks when they had to append their name to a document, 
for example if they were widows or if their husband had been prevented 
from signing the document. If the woman’s mark deviated from that of her 
husband, one can assume that it was hereditary in her own family (Ekko 
1984:60–62, 64f.). 

Of the inhabitants of the local community studied, the majority used 
the first letter of their forenames as marks. For example Matti Snekki used 
the letter M, but wrote it upside down. And at least six men in the same 
parish used a similar upper-case letter H as their mark in the latter half of 
the 19th century.5
5 Heikki Kemppainen, Heikki Pasanen and Heikki Kauppinen, Henrik Hakkarainen, 

Henrik Leppänen and Herman Hakkarainen.
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Thus the mark was not an especially good tool of identification. The 
act of signing constituted a confirmation of the signatory’s agreement to or 
authorization of the provisions of the document, and the signature or mark 
could serve as subsequent evidence and symbol of the identity of a person 
who had agreed to or authorized these provisions. Some marks were very 
personal or fanciful in their form. Heikki Kinnunen’s mark looked like a 
thunderbolt, and Erik Kinnunen used three lines crosswise in the form of 
a star as his mark. Of the women, Maria Fredrika Pasanen used the letter 
X as her mark and Liisa Leppänen’s mark was L. Saara Hakkarainen’s mark 
was a little unclear: it may even have been SH, in other words, it may have 
been formed from her initials, which otherwise was very rare among the 
marks studied: also Enok Leppänen used initials: his mark consisted of the 
letters El (JyMA, KSA, records of parish and church meetings 1816–1913, pk 
1783–1914; JyMA, VTK, Vkk, pk 1838–53, 1858–69, STK, Kkk, pk 1869–1905).

Heikki Kotilainens marks can be examined as an example of the here- 
dity of marks. He used T, the initial letter of the name of his home farm 
(Tiiro), as his mark. Kotilainen usually used the mark quite systematically, but 
once in 1884, a year before his death, he used the letter H as his mark. This 
strange exception was possibly due to the fact that two other farmers, Heikki 
Leppänen and Herman Hakkarainen, who were signatories to the minutes of 
the same parish meeting, also used H. Thus the master of Tiiro Farm Heikki 
Kotilainen was the third to sign, and he may well have thought that a line of 
similar marks looked more aesthetic, or then someone else perhaps signed 
the minutes on his behalf. However, in the following record his mark is again 
T. After his father’s death, the oldest son Matti Kotilainen used the letter H 
as his mark. In the documents he was sometimes named Matti Tiiro; in other 
words, the name of his home farm became at least for the administrative pur-
poses of the parish, his personal cognomen after his father’s death. However, 
he did not inherit the mark T from his father Heikki Kotilainen, nor did he 
use the initial letter of his own forename, but that of his father. A few other 
parishioners also used something other than the initial letter of their own 
names as their marks, and in such case it is most likely that the mark was 
inherited from the father and formed from the first letter of the latter’s fore-
name (JyMA, KSA, records of parish and church meetings 1816–1913; SUKU). 
This also indicates the strong position of the father Heikki in both the local 
community and certainly also within the sphere of the family. 

In order to examine the relationship between the use of a mark and 
the ability to write we can take as examples farm-owners who held con-
gregational positions of trust. For example, Erik Vesterinen was often  
appointed to scrutinize the minutes of church meetings written by the 
priest and to affirm their validity with his signature. He wrote his name 
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himself under the minutes, sometimes in the form Eriki Westerinen but 
sometimes using only his mark E (JyMA, KSA, records of parish and church 
meetings 8.5.1881, 30.3.1890 and 4.11.1894). Correspondingly, the signature 
in the following document appended to marriage banns (after 1864 persons 
under 21 years of age needed the permission of their parents to marry) re-
veals at the same time how rural people used marks:

 
Marriage bann no. 8 1891 
My consent for the marriage banns of my daughter Marja Wilhelmiina 
kinnunen6 with this farmer’s son Juhan Evertti (Johan Evert) Kemppainen 
from the parish of pihti pudas [to be published] is hereby witnessed, kivi-
järvi 14 February 1891

Eljas Kinnunen 
Witnessed by Erik Puranen 
E 
written by the same [person]

(JyMA, KSA, pk and addenda to marriage banns 1783–1914.) 

Thus in people’s minds the mark constituted a kind of a “seal” on official 
decisions or testimonies. It could then be used in documents instead of a 
signature even though the signatory knew how to write. In several cases the 
mark was a legacy handed down from a father or grandfather, in which case 
it represented the person’s home farm. This identificatory practice is also 
shown by that way in which the hereditary last names of masters of farms 
were sometimes replaced in documents with the names of their farms in 
Kivijärvi (see Kotilainen 2008:89). The marks connected to the names of 
farms were local tools of identification. They were, however, characteristi-
cally masculine in nature because in a way they generally symbolized the 
power of the master of the household. Women only rarely enjoyed such 
power in the community in the 18th and 19th centuries, and their marks did 
not as often symbolize their power to run the whole household.

A multiple signature as part of a country person’s 
identity 
According to my sources, in Central Finland a person’s mark still had an 
important identificatory role in the early 20th century. Even persons who 
were able to write and were respected in the community and appointed 
to congregational positions of trust and other joint administrative duties 
used a mark to identify themselves with; in other words they saw noth-
ing shameful in it. The mark was a locally valid mark of identity in early 

6 The spelling and use of capital letters in the translation replicate those of the original 
document.
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modern society. By the 1930s, however, the mark had become obsolete, and 
people had shifted over to the modern practice of using signatures. 

The analysis of my various sources shows that written names could iden-
tify objects as well as persons, and marks served a similar function. It was 
possible to lay claim to an object by means of a mark, and on a written doc-
ument it could also stand for the signatory. In the latter case, it survived as a 
more permanent and significant symbol than on perishable utility artefacts. 
In this way, marks too “left their traces” in the documents of their time. The 
mark could identify an individual as belonging to a particular family or to 
the household of a particular farm. Generally, an individual was identified as 
a member of his or her family by the surname, while the forename was more 
personal, even though it may have been inherited from earlier generations 
(see also Kotilainen 2008). The significant difference between these was 
that people could decide for themselves what kind of marks they wanted to 
choose to symbolize their personalities, but their first names were given at 
baptism and surnames were usually inherited from father. 

Before the development of the literacy skills of the whole Finnish popu-
lation, the writer of a document usually wrote a person’s name in the text 
using the Swedish spelling even if the signatory her- or himself used her/his 
mark. As the documents examined here indicate, some of the older popu-
lation had learned to write their forenames when Swedish spellings were 
generally used for the names of the Finnish-speaking population. So it was 
natural for them to use such forms later on as well. Generally, Swedish forms 
were not often used, but they apparently had “a more official ring” to them 
in the minds of people at the turn of the century; in other words, they were 
associated with situations in which a person affirmed her/his own assent to 
decisions about such matters as marriage or the sale or inheritance of prop-
erty by signing a document. 

The name used in documents was for the person involved the name 
which outsiders, such as the authorities and their representatives, usually 
used of her/him. On the other hand, the common people had also learned 
to use these names in official documents, so they were an integral part of 
their identity. A written personal name defined one’s identity in situations 
which were important to the bearer from an administrative and/or juridical 
point of view. However, s/he most probably identified with the forename 
by which s/he was called every day. Thus people were actually identified by 
several designations: an informal forename, the “official” name of the parish 
registers and a mark, which could be used like a seal or other symbol to ex-
press their identity on documents or material objects. They were all features 
of people’s identities, with which they could identify depending on the situ-
ation and which designated them and their ownership or actions as needed. 
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PER-OLOF ERIXON

Identiteter och världs-
bild – ”hårdkokt” 
skriftbruk i Thorsten 
Jonssons noveller

Identity and worldview – “hard-boiled” writing in 
Thorsten Jonsson’s short stories
This article deals with the Swedish author Thorsten Jonsson (1910–50) and his 
first short story collection Som det brukar vara (1939) [‘As it usually is’]. The nar-
rative represents a new modernistic literary trend in Swedish prose in the 1930s. 
I take my starting point in Burgess & IvaniĀ’s (2010) theories of the act of writing 
involving many different identities, and particularly what Burgess & IvaniĀ�iden-
tify as the discursive self. By contemporary readers and critics the discursive self 
in the short story collection was often connected with an American hard-boiled 
literary ideal, often linked to Ernest Hemingway’s writings. In this article I dis-
cuss the common textual features of the two authors’ first collections, but also 
the differences that emerge when looking through the linguistic surface. The 
analysis shows that Thorsten Jonsson’s discursive self is based upon a Northern 
Swedish culture, Hemingway’s on an urban American one.

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET. UMEÅ 2013. S. 75–89
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Den västerbottniske författaren Thorsten Jonsson (1910–50) bestämmer sig 
i slutet av 1930-talet och efter flera år i Stockholm för att skriva en novell-
samling med motiv hämtade från den stad och det landskap han själv växte 
upp i, dvs. Umeå och Västerbotten. Ett decennium i Stockholm hade gett 
honom perspektiv på livet i Västerbotten och han kunde i sitt litterära pro-
jekt och i den dubbla rollen som både infödd och främling avtäcka språkli-
ga, tankemässiga och levnadsmässiga mönster som är svåra att se när man 
själv lever i en kultur. När de tillåts komma upp till ytan kan de spela sam-
ma roll som madeleinekakan för Prousts spaning efter den tid som flytt. 

I samband med publiceringen av novellsamlingen, som fick titeln Som 
det brukar vara (1939), utvecklade Thorsten Jonsson kortfattat i en intervju 
i Dagens Nyheter (16.5.1939) under rubriken ”Liten intervju med sensibel 
novellist” syftet med sin uppmärksammade novellsamling och dess estetik. 
Han framhöll särskilt sin ambition att låta gestalterna tänka och tala för 
sig själva utan kommentarer från berättaren. I intervjun kallade han det 
för sträng objektivism. Influenserna hade han delvis hämtat från andra sidan 
Atlanten och språket påminde i vissa avseenden om Ernest Hemingways 
prosa. Hårdkokt var ett begrepp som samtidens kritiker använde och efter- 
kommande litteraturhistoriker gärna använt för att beteckna Thorsten 
Jonssons språk och stil (Erixon 1994:86). Men Thorsten Jonssons bidrag till 
svensk litteraturhistoria var inget lånegods. Näringen i det skönlitterära 
idiom han skapade hämtade han från den språkliga västerbottniska myl-
lan (Erixon 1992; 1994). Via dialekten, som av tradition fram till dess hade 
använts som ett pejorativt inslag i skönlitteraturen (Jansson 1975), utveck-
lade han som en av de första i svensk litteratur en skriftspråklig prosa som 
varit en förebild för yngre generationer Västerbottensförfattare såsom Sara 
Lidman, Per Olov Enquist, Torgny Lindgren m.fl. Den prosa Thorsten Jons-
son utvecklade i sin debutsamling byggde till en del på ett sorts vardagligt 
talspråk, vad Bridgeman (1966) kallar colloquial style, vilket ligger nära det 
Northedge (2003) kallar everyday discourse, som 

functions ’tribally’, keeping us in our places, carrying on our daily lives 
alongside each other. It works less by analytical reasoning than by con-
structing group loyalties, presuming common perceptions, invoking 
folk wisdom, naming enemies and anathematising alternative view-
points. (Northedge 2003:23f.)

Att skriva en sammanhängande text i form av artikel, novell eller roman 
innefattar också på olika plan och sätt ett arbete med inte en, utan flera 
identiteter, menar Burgess & IvaniĀ�(2010), vilket är en utgångspunkt i den 
här artikeln. Burgess & IvaniĀ�(2010) avser inte en specifik författare utan 
alla dem som i olika sammanhang sätter sig före att skriva en text, i deras 
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exempel studenter. Med utgångspunkt i skrivandet som ett skapande där 
flera identiteter är aktiverade ställer den här artikeln frågan hur man ska 
förstå tillkomsten och innebörden av Thorsten Jonssons förment hårdkokta 
idiom i Som det brukar vara, och som jag här med utgångspunkt i Burgess 
& IvaniĀ (2010) betraktar som samlingens diskursiva jag, dvs. representa-
tionen av jaget och dess syn på världen. Artikeln utgör utifrån ny teori-
bildning en utvidgad analys av delar av det material som ligger till grund 
för min opublicerade licentiatavhandling ”’Västerbottnisk hårdkokthet’ i 
Thorsten Jonssons författarskap fram till och med novelldebuten” (1992). 

Teoretiska referenspunkter
Allt skrivande är en identitetsakt och innefattar arbetet med samt skapan-
det av olika slags identiteter, menar Burgess & IvaniĀ�(2010). Med identitet 
avses då inte något som är enhetligt eller fixerat utan snarare föremål för 
spänningar och motsättningar, i en ständig förändring, varierande från en 
tid till annan, dvs. något som konstrueras i samspelet mellan personer och 
i sina sociala och historiska sammanhang. Burgess & IvaniĀ�(2010) arbetar 
med fem olika slags identiteter som de menar är verksamma i skrivandet 
och som jag ska pröva i denna artikel. Först talar de om (1) De socialt och his-
toriskt tillgängliga eller möjliga identiteterna som finns inskrivna i de diskur-
ser som cirkulerar i alla sociala kontexter, dvs. sätt att tänka, värdera, agera 
och sätt att använda språket och andra semiotiska resurser på, här knutet 
till den tid då Thorsten Jonsson var verksam. Denna aspekt av identiteten 
är inte lokaliserad i individen utan i det sociala och historiska sammanhang 
som författaren är verksam; (2) Författarens självbiografiska jag, dvs. vem 
personen är, innefattar bl.a. författarens egen skrivpraktik, läspraktik, syn 
på världen, värderingar etc.; (3) Det diskursiva jaget utgörs av det jag som är 
inskrivet i texten, dvs. representationen av jaget och dess syn på världen, 
värderingar, eller det jag här kallar hårdkokthet och som står i fokus i denna 
artikel; (4) Författarjaget utgörs av den närvaro författaren konstruerar med 
hjälp av språket av sig själv som författare av texten och som läsaren av 
texten skapar i mötet med texten; slutligen (5) Det förmodade eller uppfat-
tade jaget, som utgörs av det intryck läsaren får av författaren i läsning av 
författarens texter. Fokus i den här artikeln ligger på det diskursiva jaget. 
Inledningsvis behandlas dock kortfattat först de fyra övriga identiteter Bur-
gess & IvaniĀ�arbetar med.  

Språk är inte vår egen innovation utan produkten av otaliga genera-
tioner som gått före oss. I enlighet med Edward Sapir (1921), Benjamin Lee 
Whorf (1956) och Dorothy Lee (1959) har vårt språk i denna mening lagrat 
föregående generationers syn på världen. Sapir och Whorf har fått ge namn 
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åt den s.k. Sapir–Whorf-hypotesen eller den språkliga relativitetsprincipen, 
dvs. hypotesen att det i varje språks grammatik och lexikon finns en  
inbyggd världsbild som präglar talarnas tänkande (Strate 2001). Alla 
språkhandlingar och texter ses här också i enlighet med Halliday (1985) som 
multifunktionella, och textproduktion ses som en fråga om möjligheter 
och maktkamp. Som författare väljer man något, men väljer samtidigt bort  
andra möjligheter. Det handlar om vilka genrer, vilka retoriska strategier, 
vilka grammatiska grepp och vilken vokabulär som är mest lämplig vid varje 
enskilt tillfälle. Multifunktionaliteten kan definieras i enlighet med Halli-
days tankar om alla texters tre mellan sig ständigt relaterade metafunktion-
er: den ideationella, som innebär att texter utgör representationer av världen, 
vilket här motsvaras av det diskursiva jaget i Burgess & IvaniĀs (2010) teori, 
den interpersonella, som handlar om att texter alltid ingår i identitetsfor-
merande intersubjektiva relationer, och den textuella, som innebär att varje 
text bär på särskilda textuella och grammatiska särdrag, här den hårdkokt- 
het som både Thorsten Jonssons och Hemingways prosa förbinds med. De 
tre metafunktionerna är alltid samtidigt närvarande i varje text, i varje en-
skild mening och sats, i varje ord i förhållande till andra ord. 

Som stilkarakteristik står hårdkokthet för ett opersonligt och 
osentimentalt framställningssätt som syftar till att optimera realismen i 
framställningen. Kazin (1942) menar att den hårdkokta litterära stilen har 
sitt ursprung i den amerikanska depressionen. Enligt Grebstein (1968) grun-
dar sig den hårdkokta stil som Hemingway utvecklade på tre element: (1) 
Kort och enkel meningsbyggnad och flitigt bruk av parallellismer, dvs. oli-
ka uttryck för samma tanke, vilket ger texten ett drag av kärnfullhet och 
burdus, rättfram uppriktighet; (2) En vokabulär som i stor utsträckning sak-
nar abstrakta ord; texten förefaller vara direkt överförd från verklighetens 
talade språk, snarare än ett litterärt språk; (3) Upprepningar och en sorts  
muntlig kontrapunkt, vilket åstadkoms antingen genom att samma ord eller 
fras återkommer i en rad skiftande betydelser och tonfall. Bakom Heming-
ways stil döljer sig för Grebstein också en ideation, förutom förmågan att 
kontrollera personliga känslor och att konfrontera döden utan pessimism 
också en fysisk styrka och förmåga att uthärda smärta och kroppsliga skador.

Bridgeman (1966) menar att denna stil bygger på ett talspråkligt in-
flytande och hans huvudtanke är att Hemingway utnyttjar och stiliserar 
de drag som är typiska för talspråket. Förutom talspråket pekar Bridgeman, 
liksom också Fenton (1954), på journalistikens betydelse för Hemingways 
stil. Fenton nämner särskilt de 110 nedskrivna stilistiska regler som var 
vägledande på tidningen Kansas City Star, där Hemingway under en tid var 
verksam. Det var regler som bl.a. handlade om att använda korta meningar 
och undvika adjektiv.
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De utmärkande dragen i talspråket kan, enligt Bridgeman (1966), sam-
manfattas i tre punkter: betoning (stress), fragmentering (fragmentation) och 
upprepning (repetition). Den som talar, menar Bridgeman (1966), producer-
ar normalt en linjär sekvens, dvs. går från aspekt till aspekt. Skriftspråket 
är mer hierarkiskt uppbyggt av över- och underordnade satser. Den skrift- 
språkliga över- och underordningen i s.k. hypotaktisk meningskonstruk-
tion får i talet stå tillbaka för samordningen, s.k. parataktisk meningskon-
struktion, som är den vanligaste satsbindningen i talspråket. I talspråket 
kommer varje sekvens eller sats att få ungefär samma betoning. Varje hand-
ling och händelse relateras i den ordning de utförs eller inträffar. De för 
talspråket karakteristiska dragen innebär också att förhållandet mellan de 
olika satserna ibland kan framstå som oklart. Talspråket bidrar på detta sätt 
till en fragmentering av språket. Denna tendens kompenseras av ett annat 
utmärkande drag i talspråket, nämligen upprepning, som kan gälla enbart 
stavelser eller delar av eller hela meningar, men också enstaka ljud, dvs.  
assonanser och allitterationer. Var för sig är dessa drag inte unika, men i stor 
anhopning ger de upphov till en klart identifierbar stil.

För att analysera och därmed förstå det förment hårdkokta idiom 
som Thorsten Jonsson utvecklat i sin första novellsamling Som det brukar 
vara utgår jag från Burgess & Ivaniŉs (2010) tankar om skrivandet som en 
identitetsakt som innefattar arbetet med samt skapandet av olika slags 
identiteter. Jag åtskiljer på så sätt ideationen så som den kommer till 
uttryck i Thorsten Jonssons noveller från Thorsten Jonssons egen ideation, 
vilket är ett truistiskt antagande i ett litteraturvetenskapligt sammanhang. 
För att sedan kunna påvisa likheter och skillnader mellan Ernest Heming-
ways och Thorsten Jonssons författarskap, och då särskilt vad gäller det till 
synes likartade hårdkokta idiomet, använder jag mig också av Bridgemans 
(1966) och Grebsteins (1968) teorier kring talspråk och dialekt i ett skrift-
språkligt sammanhang för att påvisa de olika språkliga källor de båda öser 
ut och den ideation eller det diskursiva jag som utgör grunden för de båda 
författarnas prosa.

Novellisten Thorsten Jonsson
Burgess & IvaniĀ (2010) arbetar som framkommit med fem olika slags 
identiteter som de menar är verksamma i allt skrivande. Här behandlas kort- 
fattat de fyra ovan nämnda identiteterna 1, 2, 4 och 5 som en bakgrund till 
Thorsten Jonssons diskursiva jag (identitet 3) som behandlas nedan i efter- 
följande avsnitt.

I försöken att identifiera några av (1) de socialt och historiskt tillgängliga 
eller möjliga identiteterna som finns inskrivna i de diskurser som cirkulerar i 
den sociala och historiska kontext som Thorsten Jonsson är verksam i kan 



80

PER-OLOF ERIXON IDENTITETER OCH VÄRLDSBILD – ”HÅRDKOKT” SKRIFTBRUK I THORSTEN JONSSONS NOVELLER

man först konstatera att han levde och verkade under mellankrigstiden. 
Det var en tid av stor politisk oro och som krävde ställningstagande både för 
och emot extrema politiska ideologier såsom kommunismen och nazismen. 
I det sammanhanget var Thorsten Jonssons en uttalad antinazist som under 
slutet av trettiotalet radikaliserades politiskt och kom att stå nära vad man 
kan kalla en vänsterideologi. Både arbetardiktningen och modernismen 
gjorde under 1920- och 1930-talet sitt intåg i svensk litteratur, inte sällan 
i förening. Arbetardiktningen erbjöd förebilder när det gällde den socialt 
inriktade litteraturen som gestaltade fattigdom och utanförskap. Mod-
ernismen fäste uppmärksamheten på språket och berättandets problem 
och sammanfaller med den språkliga vändningen, som kortfattat uttryckt,  
innefattar insikten om att språket inte betecknar en objektiv, bakomlig-
gande verklighet utan skapar denna verklighet (Rorty 1967). Insikten inne-
fattar uppfattningen att vi t.ex. inte kan förstå omvärlden eller oss själva 
annat än i ett slags prefabricerade språkliga begrepp. Under Thorsten Jons-
sons skönlitterära lärlingstid, dvs. under den tid som ledde fram till novell- 
debuten 1939, var han på mångahanda sätt sysselsatt med frågor kring språk 
och stil. Han skrev dikter och läste mycket, inte minst modern amerikansk 
litteratur och då, till skillnad från många av sina samtida författarvänner, 
på originalspråket, dvs. engelska. Han utvecklade på så sätt en så stor språk-
kompetens att han redan i början av 1930-talet började översätta böcker 
från engelska till svenska. 

Till Thorsten Jonssons (2) självbiografiska jag hör att han växte upp 
i ett kristet hem och tidigt kom i kontakt med ett fast trossystem där 
Bibeln och psalmboken utgjorde referenssystemen. Man kan anta att det 
åtminstone initialt var detta som lade grunden för det sociala patos som 
följde honom livet ut, hans intresse och försvar för den lilla människan, 
liksom hans existentiella funderingar och bearbetningar. Det var som lyrik- 
er han debuterade med diktsamlingarna Utflykt (1933) och Som ett träd 
(1938). I båda dessa diktsamlingar samt i de prosafragment som föregick 
debuten finner man också en genomarbetad existentiell problematik 
(Erixon 1994). I den andra diktsamlingen Som ett träd utvecklades denna 
åder, som är märkbar i hela Thorsten Jonssons författarskap, i riktning 
mot det som kommit att kallas livstron som företräddes av flera författare 
under mellankrigsperioden, bl.a. Pär Lagerkvist. Livstron anknöt till mys-
tikernas erfarenhet av alltings enhet och av evighet i nuet och byggde på 
föreställningen om verkligheten som större än vår tanke kan tänka (Linnér 
1961). Till Thorsten Jonssons självbiografiska jag hör därför en existentiell 
strävan i vidare mening.  

Vad sedan gäller (4) författarjaget, dvs. den närvaro som författaren 
med hjälp av språket konstruerar av sig själv som författare av texten och 
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som läsaren av texten skapar i mötet med texten, noterar man slutligen 
att Thorsten Jonsson tidigt framstod som en språkligt och stilistiskt myc-
ket medveten författare. I fragmenteringen av novellformen och i upp- 
brytandet av den naturalistiska ytan, visar Thorsten Jonsson att han är en 
modernistisk författare (Bradbury & McFarlane 1976). Hans noveller sak-
nar ofta en väldefinierad kärna, en intrig, kring vilken berättelsen är upp- 
byggd. Formmässigt, berättartekniskt och stilistiskt uppvisar Thorsten 
Jonssons noveller många likheter med en anglosaxisk short story eller en 
tysk Kurzgeschichte (’novell’), båda möjligheter inom 1900-talets modern-
istiska novellgenre (Kilchenmann 1967). I en kort och redan presenterad 
programförklaring i samband med utgivningen av novellsamlingen Som 
det brukar vara anslöt sig Thorsten Jonsson till en berättartradition som 
kommit att kallas exit author eller den objektiva berättarmetoden. Denna hör 
1900-talet till och kan, som Isaksson (1974) menar, ses som en misstro mot 
den synlige resonerande och organiserande berättare som hade dominerat 
1700- och det tidiga 1800-talets epik. Med hänvisning till Wayne C. Booth 
(1983) ville Thorsten Jonsson förskjuta tyngdpunkten i sitt berättande från 
telling till showing. Thorsten Jonssons objektivism kan ses som en strävan 
att berättartekniskt knyta föreställningar om verkligheten till ett subjekt. 
När berättelsen byggs upp av olika synvinklar framstår den inte som en 
redogörelse för faktiska sakförhållanden utan mera som en rapport om per-
sonliga vittnesbörd och om subjektiva upplevelser. Det beskrivna uppfattas 
mindre som beskrivningar av verkligheten, än beskrivningar av upplevelser 
av verkligheten, dvs. en sorts problematisering av verkligheten, vilket då 
också blir ett modernistiskt drag i hans noveller.  

Vad gäller (5) det förmodade eller uppfattade jaget av författaren, dvs. det 
intryck läsaren får av författaren i läsning av författarens texter, kan man 
konstatera att mottagandet av novellsamlingen Som det brukar vara var myc- 
ket positivt och bidrog till Thorsten Jonssons genombrott. Kritikerna var 
i hög grad sensibla och förstående till de formmässiga modernistiska expe- 
rimenten i Thorsten Jonssons novellistik. Det dialektala inslaget utgjorde 
dock ett hinder för flera recensenter och blev föremål för negativ kritik 
samtidigt som flera lyfte fram Thorsten Jonssons beroendeförhållande till 
förment amerikanska hårdkokta förebilder, bl.a. Hemingway. Föreställnin-
gen om Thorsten Jonssons hårdkokthet har därför i efterföljande littera- 
turhistoriska beskrivningar främst handlat om hans påstådda beroende- 
förhållande till den amerikanska litteraturen. Det är detta, som jag här 
kallar det diskursiva jaget, som jag fortsättningsvis kommer att behandla. 
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Det diskursiva jaget – sydvästerbottnisk hårdkokthet i 
Som det brukar vara
Det diskursiva jaget, dvs. identitet nr 3, som här närmare ska diskuteras i 
förhållande till Thorsten Jonssons novellprosa och förmenta hårdkokthet, 
utgör det konstnärliga resultatet i det identitetsarbete som allt skrivande 
innefattar. 

Thorsten Jonsson gestaltar i sin debutnovellsamling Som det brukar 
vara både en politisk, social och språklig verklighet. Samlingen innehåller 
elva korta och koncentrerade noveller om livet i den norrländska provinsen 
Västerbotten. Med sin samling hade Thorsten Jonsson ambitionen att ge 
en samvetsgrann realistisk bild av livet i 1930-talets Västerbotten. Varda-
gens vedermödor och drömmar utgör ett bärande tema. Det yttre händelse-
förloppet är minimalt. Västerbotten beskrivs som isolerat och perifert men 
också som en del av ett större ekonomiskt och politiskt sammanhang. I 
fjärran hör man kanonaderna från det spanska inbördeskriget liksom de 
skränande folkmassorna i nazismens Tyskland. Drygt hälften av noveller-
na utspelar sig på den omkringliggande landsbygden och övriga i staden 
Tärneå. När Thorsten Jonsson låter landsbygdsbefolkningen tala på det 
sätt som Dahlstedt (1971) kallar sydvästerbottnisk hårdkokthet, vilket mot-
svarar det diskursiva jaget, påminner den lingvistiska ytan, eller det Halliday 
(1985) kallar det textuella, i Thorsten Jonsson prosa mycket om det språk 
och den stil Hemingway utvecklade i sin tidiga novellistik, vilket här moti- 
verar en mindre exkurs kring Hemingways idiom.  

När Hemingway utvecklade den prosastil han har blivit berömd för i 
den tidiga novellsamlingen In Our Time (1925) bildade hans journalistis-
ka erfarenhet en sorts klangbotten, framhåller Fenton (1954), speciellt vad 
gäller journalistiken som ”a vehicle for constant writing” (Fenton 1954:159). 
Men Bridgeman (1966) menar att man i samlingen också kan urskilja en 
”predilection for the Midwestern vernacular” och att vissa kapitel är ”dis-
tinctly marked with dialect” (Bridgeman 1966:197, 203).

Önskar man konkretisera denna stil i Hemingways författarskap kan 
man med Wells (1975) välja novellen ”Big Two-Hearted River” i samlingen 
In Our Time (1925). Wells fäster uppmärksamheten på den enkla menings- 
konstruktionen, den konkreta vokabulären och tendensen att upprepa ord 
och fraser. Det flitiga bruket av parallellismer representerar i det avseendet 
också en sorts upprepning i allitterationens form:

There was no underbrush in the island of pine trees. The trunks of the trees 
went straight up or slanted toward each other. The trunks were straight 
and brown without branches. The branches were high above. (Hemingway 
1925:132. Mina understrykningar.) 
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Meningarna i novellen är genomgående korta: 73 % utgörs av enbart huvud- 
satser. När Hemingway beskriver en händelse väljer han upprepning av  
orden trees, trunks och branches framför underordning. Men Hemingway 
använder inte upprepning av nyckelord enbart för att undvika underord-
ning, utan också för att understryka betydelsen av ordet, som i följande 
exempel, där ordet smooth i olika former hamnar i fokus:

He smoothed out the sandy soil with his hand and pulled all the sweet 
fern by their roots. His hand smelled good from the sweet fern. He 
smoothed the uprooted earth. He did not want anything making lumps 
under the blankets. When he had the ground smooth, he spread his 
three blankets. (Hemingway 1925:133. Mina understrykningar.)

Det kanske mest iögonenfallande med Hemingways stil är upprepningen 
av ett enkelt subjekt, följt av ett enkelt verb i början av en mening:

Nick sat down beside the fire and lifted the frying pan off. He poured about 
half the contents out into the tin plate. It spread slowly on the plate. Nick 
knew it was too hot. He poured on some tomato catsup. He knew the beans 
and spaghetti were still too hot. He looked at the fire. (Hemingway 1925:134. 
Mina understrykningar.)

Det textuella i Hemingways prosa påminner om det språk och den stil Thor-
sten Jonsson utvecklade i Som det brukar vara. Thorsten Jonsson började, 
liksom Hemingway, tidigt att arbeta som journalist. Man kan därför anta 
att denna erfarenhet också i Thorsten Jonssons författarskap bildar en sorts 
klangbotten, både vad gäller journalistikens stilistiska krav och journalis-
tiken som ett kommunikationsmedel för ett ständigt pågående skrivande. 
Liksom hos Hemingway är det också via dialekten som talspråket kom-
mer in i Thorsten Jonssons prosa. Den dialekt gestalterna både i Thorsten 
Jonssons och Hemingways noveller talar är dock inte dialekt i bokstavlig 
mening, utan snarare det muntliga sett genom en skriftspråklig lins. Den 
är anpassad till skriftspråkets begränsade möjligheter att återge uttal. När 
hemmansägare Johan Ågren i Thorsten Jonssons novell ”Stå i butik” kom-
mer in till butiksbiträdet David, som artigt frågar hur vädret har varit ute i 
Hörnträsk, framställs det på följande sätt: 

– Joo, hä ta no på val börjola hos oss å. Fast uti skogen ligg’e no kwar bra 
myttje snö. Fast na släföre jer’e ju förståss int. Nu länger, vill säga […] och hä 
sa jag i mörest innan jag for åt a’Alfrida, att du träng int um och va orolig, 
Alfrida, för åt kwälln köm jag då int hemfaren ve nage maskinellt, hä jer 
då ett söm jer säkert. Nä si, i dag hadd jag söm spekulere på å betala hä söm 
jag jer skyldig, radsåningsmaskin denna, och plogen och rullharven, och sä 
var’e visst nå anne å. (Jonsson 1939:133f.)
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Wieselgren (1976) och Wessén (1969) menar att denne Johan Ågren i den 
återgivna dialekten tydligt avslöjar sitt västerbottniska ursprung. 

När Thorsten Jonsson ska återge gestalternas inre tankar är tekniken en 
annan. I novellen ”Vårnatt i Estervik” låter han en av gubben Anderssons 
söner, Fritjof, tala, men inte tänka på dialekt: 

– Vi sku’nt fara, sa Fritjof.
– Du he de å baka boväggen och ta ne lagnen och håll käft, skrek gubben.
– Du som är räddlive, sa Alfred.
Längs sjöbodarna hängde näten ner i bruna fång från nätstickorna. De var 
styva och toviga och ogrejdade, och han tänkte: Inte blir det nån fisk med 
dom här. Fick man dom att begripa det, så kunde man kanske slippa fara. För 
jag vill inte fara. (Jonsson 1939:207f.)

Samtidigt som känslan av närhet till gestalten ökar med den naturalistiskt 
utformade dialogen, kommer paradoxalt nog också avståndet mellan den 
icke dialekttalande läsaren och gestalten att betonas, vilket flera kritiker 
framhöll. Språkväxlingen tyder på att Thorsten Jonsson medvetet utnyttjat 
detta stilgrepp.  

Men Thorsten Jonsson försöker i sin konstnärliga gestaltning emellertid 
inte bara ange hur de dialektala orden låter. Liksom Hemingway försöker 
han också fånga det talade ordets syntax, vilket kan ses som en skärpning av 
den realistiska ambitionen. På svenska motsvaras substantivet vernacular av 
dialekt eller landsmål och adjektivet colloquial av ordet talspråklig (se t.ex. 
Vincent 1980). Dialekten är enligt Bridgeman själva ämnet eller materialet; 
Bridgeman liknar det vid ”muntlig lera” som ska formas. Det sätt på vilket 
denna lera formas i tal kallar han colloquial (Bridgeman 1966). I en direkt 
fortsättning på ett ovan angivet citat, berättar den orädde Alfred vad han 
gjorde för att slippa ”exisen”. Beskrivningen är mycket detaljerad:

– […] Men ja la opp bene jag. Jag la opp bene på huggkubben, senna, och så 
böjd jag mig bakåt och så åt tjockdelen strax nedanför knäe, och så tog jag 
yxa och måtta, och jag höll åt öga sen jag hadd måtta ordentligt, och så högg 
jag. Yxa var bra vass, och när jag så åt igen, så såg jag att bena gape opp och så 
komme blon spruten. Och då tog jag trasa, som jag hade med mig och band 
kring såret, och jag hadd me mig ett rep som jag band åt kring bene ovanför 
knäe me, och jag hadd lagt en pinn på kubben, och han stack jag genom 
ögla på repe och snurre åt. Bene vart vitt nedanför och så sluta blon rinn, 
och då satt jag mig på huggkubben och ropa. Och så for vi till sjukstuga. 
Och jag vart fri jag. Jag är inte räddlive, som du. (Jonsson 1939:206f. Mina 
understrykningar.)

Alfred berättar mycket ingående hur allt gått till. Varje moment i självstymp-
ningen utgör en enhet. Genom den samordnade konjunktionen och är denna 
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förbunden med andra satser i framställningen, vilket illustrerar talspråkets 
samordnande struktur. Läsaren kommer på detta sätt inte att föreläggas 
någon summering eller syntes, utan enbart ett förlopp. De korta meningar-
na, den stora mängden huvudsatser samt upprepningen av konjunktioner 
och enkla subjekt, är stilistiska drag som inte bara vittnar om ett talspråkligt 
inflytande, utan som också liknar den stil Hemingway utvecklade i sina tidi-
ga noveller. Det är det talspråkliga inflytandet som skapar den vaga och lite 
dubbeltydiga dialogen, fåordigheten, lakonismen och expressiviteten. 

Men likheten mellan de båda författarskapen döljer också skillnader, 
och det gäller det diskursiva jaget, dvs. novellernas ideation eller den världs-
bild som bildar fundamentet i de båda författarskapen. Om man ska försö-
ka extrahera denna i Som det brukar vara är novellen ”Farmor” ett tacksamt 
exempel. När den gamla kvinnan i novellen berättar om sitt liv underlåter 
hon att närmare gå in på sina egna känslor. Den belägenhet hon befinner sig 
i väcker en rad minnen till liv. Hon tänker på döden, inte för att hon själv är 
gammal, tycks det, utan för att patienter runt omkring henne dör:

Och sä si jag dem dö så oleckligt. Ba i saln jenna ha dem dödd, hä jer då fem 
söm ha dödd sen jag kömme me hit. (Jonsson 1939:197.)

Liksom i många av Hemingways berättelser är döden på detta sätt närvarande 
i Thorsten Jonssons novellsamling Som det brukar vara. Trots att både man 
och flera barn har dött och att människorna på den sjukhussal hon ligger 
dör är den åldriga ”Farmor” inte pessimistisk och ångestfylld. Döden tycks 
för henne, liksom för flera gestalter i novellsamlingen, utgöra en naturlig 
fortsättning på livet. Deras världsuppfattning uttrycker i den meningen 
mera ett bejakande av det mänskliga livets plats i naturens allomfattande 
kretslopp än ångest inför det: som ett flöde av födelse och död. Denna mera 
biologiska syn på livet har sin grund i en lantlig kultur och miljö men eman-
erar också ur den livstro Thorsten Jonsson anknöt till i sina diktsamling-
ar. Arbetet med jorden, närheten till naturen och beroendet av årstidens 
växlingar kan vara en förklaring till detta accepterande av livscykelns för-
lopp. Vetskapen om döden föder därför ingen återhållsam ångest, rädsla eller 
pessimism. 

Diskussion 
När författaren Thorsten Jonsson i det sena svenska 1930-talet och efter 
några år i Stockholm sätter sig att skriva noveller med motiv hämtade från 
den miljö han själv vuxit upp i, sätts således ett antal identiteter i spel. Ett 
decennium i Stockholm hade gett honom perspektiv på livet i Västerbotten 
och han kunde med hjälp av både sitt inifrån- och utifrånperspektiv avtäcka 
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mönster som i ett slag förvandlade Västerbotten till ett litterärt landskap 
om vilket man talade. Resultatet av detta spel är det sydvästerbottniska 
hårdkokta idiom eller diskursiva jag som finns inskrivet i novellsamlingens 
texter. 

Som ett inspel i detta identitetsarbete finner vi först de socialt och histor-
iskt tillgängliga eller möjliga identiteter som Thorsten Jonssons samtid hade 
att erbjuda. Som författare var Thorsten Jonsson verksam under en tid då 
den svenska modernismen växte fram, vilket till stora delar sammanföll med 
arbetardiktarnas inträde på den litterära scenen. Thorsten Jonsson saknade 
dock de egna erfarenheter som arbetardiktarna hämtade sina motiv från. 
Man kan se Thorsten Jonssons intresse för de små och utsatta människorna 
liksom senare också för kriminologi, manifesterat i hans andra novellsam-
ling, Fly till vatten och morgon (1941), som ett uttryck för hans ambitioner att 
bearbeta sociala problem i sin litteratur. Författarens självbiografiska jag för 
in existentiella funderingar kring livet och dess mening med tankar som 
ligger nära livstron, som byggde på föreställningen om verkligheten som 
större än vår tanke kan tänka. Detta framträder särskilt i Thorsten Jons-
sons andra diktsamling, Som ett träd. Författarjaget håller sig dolt enligt ett 
stilistiskt scenisk ideal där varje spår av den synlige berättaren arbetas bort 
i ambitionen att framställa en berättelse så objektivt som möjligt. Detta 
var en rörelse bort från den närvarande och berättande framställningen till 
förmån för ett mer modernistiskt och uppbrutet sceniskt berättande. Även 
Hemingway använde sig av detta berättarideal i sina noveller. Det förmodade 
jaget ledde samtidens läsare och kritiker att söka efter förebilder på andra 
sidan Atlanten. Hårdkokt var ett begrepp som kritikerna gärna använde. 

Dessa fyra olika jag står i på olika sätt och med olika mycket närings- 
tillförsel i förbindelse med det diskursiva jag eller hårdkokta idiom Thor-
sten Jonsson utvecklade i sin debutnovellsamling. Diskussionen om detta 
tar sin utgångspunkt i den metafunktion som Halliday kallar den textuel-
la. Det språk och den stil Thorsten Jonsson utvecklade liknar på flera och 
avgörande punkter stil och språk hos den tidige Hemingway. Båda bar sina 
journalistiska erfarenheter med sig in i sina författarskap, båda upptäckte 
och utvecklade det dialektala och talspråkliga i sitt skönlitterära språk. 

Språket i Som det brukar vara bygger inte på någon genuin folklighet 
utan snarare på en akademiskt förvärvad förmåga att se folkspråket från 
utsidan. Det var Thorsten Jonssons kunskaper i språk som lät honom upp- 
täcka det språk som talades på landsbygden och i staden som ett språk som 
man tillägnat sig och som styrdes av vissa regler. Thorsten Jonsson hade vid 
den här tiden varit borta i över tio år från den språkliga värld han växte upp 
i. Men det var ett i grunden muntligt språk som inte bara tvingats in i de 
regler som styr skriftspråket, utan ett språk som också växt fram i en både 



87

IDENTITETER OCH VÄRLDSBILD – ”HÅRDKOKT” SKRIFTBRUK I THORSTEN JONSSONS NOVELLER

tidsmässigt och geografiskt åtskild skriftspråklig kultur. Det var det munt-
liga sett genom en skriftspråklig lins. Thorsten Jonsson såg och erfor med 
hjälp av detta utifrånperspektiv ett idiom med egna kvaliteter, inte i första 
hand som uttryck för en ”muntlig kultur” utan som ett skriftligt symtom på 
ett nytt språktillstånd (jfr Götselius 2010). 

Thorsten Jonsson är berättartekniskt och språkligt en mycket med-
veten författare. Det sätt på vilket han berättar, lika mycket som det han 
berättar om, hamnar ofta i förgrunden. Novellerna framstår därför inte 
enbart som avbildningar av ett stycke verklighet utan som artefakter och 
konstprodukter och därmed som resultatet av språkliga konstruktioner. Ett 
framträdande drag är texternas litteraritet (Barthes 1966). I Thorsten Jons-
sons fall handlar det om ett nytt modernistiskt sätt att gestalta en fiktiv 
värld genom det som han själv i en ovan citerad intervju i Dagens Nyheter 
kallar den objektiva berättarmetoden eller vad Booth (1983) kallar exit author. 

Det diskursiva jaget utgör en representation och uttrycker därmed en 
föreställning om världen, en ideologi. Det är med en sådan utgångspunkt 
Grebstein (1968) betraktar den hårdkokta amerikanska stilen inte bara som en 
stil i trängre mening utan också som uttryck för en världsuppfattning. Bakom 
Hemingways stil döljer sig, menar Grebstein, förutom förmågan att kontrol-
lera personliga känslor och att konfrontera döden utan pessimism också en 
fysisk styrka och förmåga att uthärda smärta och kroppsliga skador. Den död 
som finns gestaltad i Thorsten Jonssons noveller, dvs. döden som ett resultat 
av sjukdom och ålderdom, skiljer sig på flera och avgörande punkter från den 
död som gestaltas i Hemingways noveller. I Hemingways berättelser är döden 
inte bara mer våldsam. Det handlar också ofta om att utmana döden i krig, 
på tjurfäktningsarenan, i boxningsarenan eller under en jaktexpedition till 
Afrika. Döden hänger på detta sätt intimt samman med de yrken som finns 
representerade i Hemingways berättelser, dvs. ofta typiskt manliga yrken som 
kräver mod och fysisk styrka. Inte i någon av Thorsten Jonssons noveller i 
samlingen Som det brukar vara finns några liknande utpräglat maskulina ge-
stalter representerade. De är företrädesvis fysiskt normala människor och de-
ras yrken är huvudsakligen förbundna med jorden. 

Den hårdkokthet som Thorsten Jonsson representerar var därför en 
svensk hårdkokthet som hämtade sin näring i den västerbottniska lantli-
ga kulturen. Hemingways gestalter är sprungna ur en amerikansk urban 
storstadsmiljö. En jämförelse mellan Thorsten Jonssons och Hemingways 
hårdkokthet visar att de bakomliggande värdesystemen, dvs. de båda förfat-
tarskapens diskursiva jag eller deras hårdkokthet skiljer sig åt på flera och 
avgörande punkter. Det i sin tur hänger samman med de olika jag som med-
verkar i skapandet av i det här fallet litterära texter. Burgess & IvaniĀ�(2010) 
talar om fem till antalet. Man får dock förmoda att de är flera. 
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”Köp den  
blindes sång” 
Om självbiografi och bettleri i  
tiggarverser av blinda

”Buy the blind man’s song”. On autobiography and 
begging in street ballads of the sensory-deprived
Literacy for blind and partially sighted people did not become possible until 
modern times. This does not mean to say that blind people have not sung and 
authored their own songs and in other ways expressed themselves as subjects 
within everyday song culture. A genre where the visually impaired take a prom-
inent role, just as their impairment suggests, is ”blind songs”. These songs are a 
kind of begging verses that were sold as ephemera on the streets and at market 
places by the blind themselves or by agents. Blind songs were a common phe-
nomenon in Sweden from the early 18th up to the middle of the 20th century, 
but for various reasons they have been neglected as scholarly objects of study. 
Sketching their socio-historical context as a background, this article analyses 
prominent narrative features of blind songs. Using several examples, the focus 
lies on the typical autobiographical structure that characterises most songs of 
this kind, and the importance of the intended effects: to awaken the listeners’ 
compassion and willingness to pay. What is at stake in this genre is, quite lit-
erally, to sell the story of one’s life in order to earn a living, which makes the 
rhetoric of the lyrics quite complex. I argue that the texts on the one hand can 
be regarded as ”witnesses’ accounts” of the conditions of the visually impaired 
at various points in time. On the other hand, and simultaneously, the discourse 
is marked by and shaped in a dialogue with the sighted world’s view of the blind.

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET  UMEÅ 2013. S. 91–114
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Mitt liv skall jag förtälja för Eder uti sång
ty när som minnet vaknar blir annars tiden lång,
För mina dagar mörka och tunga endast är,
Därföre jag nu beder, bliv mig i sången när.1

Vardagligt skriftbruk är något som långt fram i modern tid endast har varit 
en möjlighet för seende personer – läsning och skrivande i de flesta kän-
da former förutsätter ju, med risk att vara övertydlig, fungerande syn. Ur 
ett kulturarvsperspektiv innebär detta att det inte finns mycket äldre käll-
material formulerat av blinda eller synskadade personer. Det finns dock ett 
slags texter som utmärker sig härvidlag; en grupp visor som med en yvig 
beteckning kan sammanfattas som blindvisor.2 Med denna term avser jag 
visor och verser som är författade av blinda personer och som tematiserar 
den egna belägenheten som synskadad.3 Texterna lät tryckas och såldes av 
den synskadade själv eller via ombud i form av enkla småtryck, och former-
ar en vistradition som med variationer har en nästan lika lång historia som 
skillingtrycksmediet överlag.4 

Genren genomgår förändringar över tid, från 1700-talets andligt färgade 
klagovisa i skillingtryck till 1900-talets socialt orienterade tiggarvers, från 
att utgöra inslag i blandade tryck till att ägnas egna små broschyrer.5 Det 
finns emellertid även en intressant kontinuitet när det gäller utformning 
och innehåll. Även syftet torde vara gemensamt genom historien, om än 
det först är mot 1800-talets slut som det börjar formuleras i klartext: det-
ta är visor och tryckalster som såldes för den blindes försörjning, varför de 
med olika medel vädjar till publikens medkänsla och betalningsvilja. Efter- 
som många texter är utformade som komprimerade livsberättelser kan  
 
1 Första strofen ur ”Invalidens klagan” av Karl Joelsson, tryckt i Nybro 1928. Ingår i Kungli-

ga Bibliotekets (KB:s) samling ”Okat. Sv Tiggarverser 1850–1961”. Hädanefter refereras 
till tiggarverser i denna okatalogiserade men kronologiskt ordnade samling som ”TV” 
med tryckort och tryckår. Om uppgift om ort eller år saknas kompletteras referensen 
med textbörjan.

2 Artikeln sammanfattar ett initierande studium av dessa visor, en orientering som har 
finansierats med medel från Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

3 Gränsen mellan visa och vers är flytande i dessa tryck. Många av de texter som anges 
vara visor saknar melodiangivelse, och de uttalade dikterna är oftast sångbara (strofiska, 
metriska, på rim). Begreppet blindvisor syftar därför på versifierade texter som är avsed-
da eller möjliga att sjunga. 

4 För skillingtryckens historik, se t.ex. Jersild 1975 och Jonsson 1967. 
5 Det är framför allt från 1860-talet som separattryck av och om en blind författare börjar 

förekomma. Innan dess, och även senare, finns det gott om exempel på blindvisor som 
enstaka inslag i blandade tryck med allt ifrån ett par till upp till elva visor (se t.ex. GS 
1947, Arboga 1853). GS syftar på skillingtryck i George Stephens samling i Växjö stads-
bibliotek, vilka finns som mikrofilmskopior i Svenskt visarkiv (SVA). 
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man säga att det är fråga om att bokstavligt talat sälja sin historia. Förutom vis-
tryck förekommer också ett stort antal prosatryck där såväl enskilda öden som 
blindas villkor överlag beskrivs, inte sällan i form av små pamfletter. I detta sam-
manhang är det dock visorna, de versiferade berättelserna, som står i fokus, och 
då endast som texter. Musiken, i trycken representerad av melodihänvisningar, 
och dess relation till orden lämnas tills vidare därhän, likaså den viktiga frågan 
om melodiernas betydelse för visornas utformning och spridning. 

Det är särskilt några ting som är slående med dessa visor, vilka hittills 
har varit märkligt förbisedda inom visforskningen. Till att börja med tillhör 
de alltså de få textformer som är formulerade inifrån en blind erfarenhet, 
där den sinnesberövade själv träder fram som subjekt. Som bekant saknas 
annars inte blinda som motiv i litteraturens och dramatikens historia, i (ofta 
symbolladdad) gestalt av siare, tiggare och barder.6 I blindvisorna däremot 
är det den blinda eller blinde själv som har ordet, vilket gör texterna till 
tankeväckande socialhistoriska dokument. Det ska dock sägas att huvud-
personerna med få undantag är män – texter av och om kvinnliga blinda 
förekommer, men är i kraftig minoritet (se Strand 2014).

En annan anmärkningsvärd omständighet är att detta är ett vardagligt 
vistryck som fortlever långt efter det att de flesta andra alster av skilling-
tryckstyp klingar av under 1920-talet. De så kallade tiggarverserna har sin 
verkliga kulmen under 1920- och 1930-talen, och det yngsta häftet jag hit-
tills funnit är tryckt så sent som 1961. En fältinspelning gjord av Märta Ram-
sten för Svenskt visarkiv år 1973 dokumenterar en då ännu verksam blind 
marknadssångare i Rabbaldshede i Bohuslän som vid tillfället ännu sålde 
sitt vistryck.7 

Däremot, och detta är också anslående, har denna spridda företeelse 
knappt lämnat några spår i den levande traditionen. Blind- och invalidvisor 
förekommer sällan i handskrivna visböcker, och lika sällan i (den dokumen-
terade) muntliga traditionen.8 Blindvisorna köptes troligen av rent medli- 
dande; som köpare tog man del av sångarens eller försäljarens olycksöde men 
lärde sig sällan själv att sjunga visorna. Denna svaga förankring i traditionen  
 
6 Blindhet är ett komplext motiv såväl i världslitteraturen som populärkulturen, från an-

tiken fram till dags dato. Förutom att beteckna bristande eller alltför senkommen insikt 
i tragedin (jfr t.ex. Kung Oidipus) och visionär klarsyn hos siare och barder kan det 
blinda tillståndet också fylla ”allmänsentimentala” syften (jfr t.ex. 1900-talsschlagers 
som ”Violer till mor” med vilken Bertil Boo slog igenom 1946). För diskussion om det 
allmänsentimentala, se vidare Strand 2003. 

7 SVA BA 1927 samt KDBS 59 i SVA. KDBS (”Köp den blindes sång”) är beteckningen på 
delsamlingen av tiggarverser i SVA:s skillingtrycksamling.

8 Ett anslående undantag är ”Blinde Lindrots klagan (sång/visa)”, en visa från 1901 om 
rallaren Viktor Lindrot. Om denne och visans öde, se Kjellgren 1985 och Strand 2012. 
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kan förklara det hittillsvarande svala intresset för dessa sånger inom vis- 
forskningen. 

Det finns som antytts många aspekter av blindvisorna och deras sam-
manhang som förtjänar att belysas. I föreliggande artikel ska jag ägna mig åt 
en av dessa, nämligen den självbiografiska struktur som är så vanlig i blindas 
visor, i synnerhet i tiggarverserna från 1800-talets senare hälft och framåt. 
Den idealtypiska blindvisan berättar sin författares levnadshistoria, nästan 
alltid i jagform. Frågan är hur denna självframställan är uppbyggd, vilka 
livshändelser den speglar och hur texten så att säga fungerar med avseende 
på sitt syfte: att vädja till publikens empati. Hur används den formelar-
tade strukturen och det komprimerade formatet för att skildra särskilda, 
individuella öden? Kan man tala om en särskild uppsättning stilmedel och 
bildspråk som konstituerar genren? 

Detta är frågor som föreliggande artikel ska söka besvara. Allra först, 
dock, några ord om beståndet av tiggarverser i allmänhet och material- 
avgränsningen som ligger till grund för föreliggande artikel i synnerhet. 

Bestånd och materialavgränsning 
Materialsituationen för blindvisor är svåröverskådlig. Många av de tryck 
som innehåller visor om blinda är inte katalogiserade, och även de som är 
det kan även innehålla texter med mindre direkt koppling till blindtemat, 
varför en avgränsning med nödvändighet blir tolkande. Omvänt kan enstaka 
blindvisor ingå i blandade tryck. Vad som vidare komplicerar en uppskatt- 
ning av antalet unika tryck är att samma visa kan uppträda under olika ti-
tel och i en rad olika varianter, varför det i vissa fall tycks befogat att tala 
om vistyper.9 Även antalet unika tryck med renodlad blindtematik är svår-
räknade, och detta av flera orsaker. Att kringvandrande försäljare lät trycka 
upp nya upplagor av sina häften, ibland med smärre justeringar, på de orter 
de passerade ger en antydan om vilken flora det är fråga om. 

En inventering av snart sagt alla skillingtrycks- och vardagstryckska- 
tegorier skulle kunna ge en klarare bild av det bevarade beståndet, men då 
återstår frågan hur rättvisande resultatet skulle vara. Många efemära tryck- 
saker med ansett låg verkshöjd har aldrig hittat sin väg till arkiv och biblio- 
tek, inte ens som pliktleveranser till Kungliga biblioteket (KB).10  

9 Se t. ex. ”I dystra (tysta) ensamheten” som i tiggarverser från 1910- och 1920-talen till-
skrivs så olika författare som J.E. Haraldsson, Hjalmar Johansson och Blinde Oscar. 
Grundtexten är samma, dock med individualiseringar av orter och hur blindheten drab-
bade. Härutöver tillkommer, utgår och förändras vissa strofer trycken emellan. Bland 
melodiangivelserna märks ”Skeppet Skulda” och ”Vid Bohusländska kusten”. 

10 Leveransplikten för boktryckare i Sverige infördes egentligen redan år 1606, men som 
Olrog (2011:54) påpekar fullgjordes denna mycket sporadiskt när det gällde skillingtryck, 
åtminstone fram till 1800-talets första decennier.
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Den största andelen av blindvisor i original finns i KB, närmare bestämt 
i skillingtrycksamlingen respektive den okatalogiserade samlingen benämnd 
Tiggarverser 1850–1961. När det gäller blindvisorna är gränsen mellan dessa 
vardagliga tryckalster inte så skarp som uppdelningen ger sken av, utan är 
åtminstone delvis kronologisk. 

I skillingtrycksamlingen återfinns blindvisor på ämnessignum H,  
”Visor om blinda”, och är en till omfånget anspråkslös avdelning om 57 uni-
ka tryck, där dock varje nummer kan rymma flera olika upplagor.11 Långt 
ifrån alla dessa texter tematiserar dock blindhet: här ryms till exempel 
nyårstal, allmänmoraliska utläggningar och nyhetsvisor. Kriteriet för sign-
umet tycks i praktiken vara att tryckens författare anges vara blinda. Som 
inslag i blandade tryck finns blindvisor på en rad olika avdelningar, främst i 
den allra största kategorin E, ”2 och flera visor med tryckår”.12 

Flest visor med blindtematik hittar man dock inte bland skilling- 
trycken i KB, utan i den materialkategori bland svenska okatalogiserade vit-
terhetstryck som kallas Tiggarverser. Samlingen om fem kapslar omfattar 
tryck mellan 1850 och 1961 vilka förenas av det uttalade ärendet att inbringa 
pengar till en nödställd. De små broschyrerna innehåller visor, verser och 
prosatexter som berättar om huvudpersonens utsatta situation, och föru-
tom invalider av olika slag utmärker sig arbetslösa och hemlösa som upp- 
hovsmän.13 Bland dessa tiggarverser finns hundratals blindvisor, allra flest 
från 1920- och 30-talen.14 

Samlingen är alltså inte katalogiserad men en förteckning över samtliga 

11 Med samtliga upplagor inräknade uppgår signum H till 84 tryck. I SVA:s kopiesamling 
finns dessa (liksom övriga av KB:s skillingtryck) på mikrofilm, vilka under hösten 2011 
även har skannats. 

12 I sin helhet omfattar KB:s skillingtrycksamling över 15 000 unika tryck (muntlig uppgift 
från Östen Hedin, KB 2012-02-16). Olrog (2011:51) anger ett lägre, men häpnadsväckan- 
de exakt, antal: 13 206 tryck, en siffra som dock inte inbegriper t.ex. visor i s.k. sagotryck. 
För närmare beskrivning av KB:s skillingtrycksamling, se Olrog 2011:51–58.

13 Arbetslösheten som tema dominerar i tiggarverserna fr.o.m. år 1922, med talande titlar 
som ”Bryt den hungrige ditt bröd”, ”Den arbetslöses julkväll”, ”Mörka tider”, ”Den ar-
betslöses klagan”, ”När det ej finns arbete”, ”För brödets skull”, ”Utestängd” och ”Sam-
hällets olycksbarn. Några glimtar ur de arbetslösas tillvaro”. Tidens ekonomiska depres-
sion tematiseras bl. a. i ”Mörka tiders” första strof: ”Se, det svenska folket lider under 
depressionens tryck/Det är arbetslöshets tider/Folket ligger i betryck” (TV Landskrona 
1923).

14 Gränsen mot andra tiggarverser är i vissa fall svår att dra eftersom t.ex. arbetslöshet 
och blindhet kan sammanfalla i en och samma visa, eller för att blindhet och andra 
handikapp tematiseras i samma text. Dessutom finns många tryck författade av eller 
saluförda av blinda men som innehåller texter av mer allmän karaktär. 
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tryck samt avskrifter av de flesta av visorna finns i Svenskt visarkiv.15 Vis-
arkivets egen samling av tiggarverser är ordnad som en underavdelning till 
skillingtrycksamlingen och kallas KDBS (”Köp den blindes sång”). Denna 
består i skrivande stund av 72 tryck, varav ett tjugotal har blindtematik.16

Utifrån de ovan nämnda samlingarna har jag, utan några anspråk på 
fullständighet, upprättat en deldatabas för blindvisor i Svenskt visarkiv 
vilken fortlöpande ska kompletteras. I denna förtecknas de visor och 
tryck som finns i arkivet som original, kopia eller avskrift. Basen rymmer i 
skrivande stund 450 tryck varav uppskattningsvis en fjärdedel är dubbletter 
eller omtryck. Det är visorna i denna bas som ligger till grund för resone-
mangen i artikeln, varav ett trettiotal har ägnats mer ingående studium 
som representativa exempel. I förgrunden står tiggarverser efter 1850, vilka 
alltså är de blindvisor som utmärker sig kvantitativt, och som mest direkt 
berättar sitt ärende. Förutom den eller de huvudtext/er som tematiserar 
blindhet kan även andliga sånger, filantropiska sentenser, ”allmänsentimen-
tala” dikter och aktuella schlagers rymmas i dessa tryck – texter som på 
olika sätt ansluter sig till den vädjande gesten.17  

Eftersom det är just försörjning som står på spel i dessa visor skisseras 
härnäst den vidare sociala situationen för blinda i Sverige decennierna 
kring sekelskiftet 1900, och uppfattningar om blindas musicerande. 

Ett hederligt arbete
Långt fram i modern tid har synskador och blindhet varit handikapp kop-
plade till de lägre klasserna och deras barn. Detta bekräftas till exempel 
i Nordisk familjebok från år 1905 där det i artikeln om blindundervisning 
framhålls att de ”ojämförligt fleste” blinda kommer från fattiga förhålland-
en (1905:695f.). Man hänvisar till en beräkning gjord i Tyskland där 97 % av 
de blinda levde i armod. Situationen var likartad i Sverige, och har förstås 
flera krassa orsaker.  

De som blev blinda i vuxen ålder kunde drabbas i samband med fysiskt 
utsatta och riskfyllda arbeten med undermålig eller obefintlig skyddsut- 

15 Förteckningen är gjord av Sten Gustavsson, f.d. bibliotekarie på Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket och avskrifterna är utförda av Lars Erik Ledung, vilka välvilligt har 
donerat kopior av materialet till SVA. 

16 Se not 14. Beträffande SVA:s skillingtryck i original rör det sig om några tusen tryck, 
härutöver finns ett stort antal tryck i kopia, dock knappast något som inte också finns 
i KB. I de fall relevanta tryck finns i SVA refererar jag emellertid av praktiska skäl till 
dessa.   

17 Se t.ex. TV Söderhamn 1928 som innehåller texter ur Sven-Olof Sandbergs samtida 
sentimentala grammofonrepertoar.  
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rustning, såsom vid sprängning, stenhuggning och smide. Detta kan många 
visor, och ibland redan tryckets framsida, vittna om. Här möter vi tillbud 
som glödande stålflisor i ögat (TV Kristianstad 1922), sprängningsolyck-
or i samband med järnvägsarbete (Sölvesborg TV 1914; TV Lycksele 1917) 
och under stenbrytning (TV Karlskrona 1914). Det finns också exempel på  
olyckstillbud under mer äventyrliga former, som i samband med guldutvinn- 
ing i Amerika (TV Uddevalla 1922), eller vid överfall på öppen gata (TV 
Trollhättan 1912).

En annan, delvis sammanhängande, faktor ligger i de mindre bemed-
lades sämre möjlighet till vård. Som framgår av tryckens utsagor kunde 
blindhet drabba som självständig sjukdom eller som möjliga sviter av an-
dra, illa skötta, sjukdomar. Här omnämns till exempel ”swarta starren” (GS 
814, Jönköping 1839), ”näthinneavlossning” (TV Eslöv 1926), ”reumatisk 
feber” (TV Örnsköldsvik 1926) och ibland diffusare: ”genom värk” (TV  
Göteborg 1913). Behovet av kunskap och vård i denna grupp var stor.  
Talande nog skrevs det in redan i stadgarna för den år 1885 bildade Förenin-
gen för Blindas väl att man skulle bedriva folkupplysning om skötsel av blin-
da barn och sprida ”kunskap om de sjukdomar, som oftast medföra blind-
het” (citerat i Förhammar 1995:172).  

Utbildningsanstalter för blinda har funnits på flera orter i Sverige sedan 
början på 1800-talet. Pionjär var blind- och dövstumspedagogen Pär Aron Borg 
som grundade institutet Manilla på Djurgården i Stockholm år 1812. Blindun-
dervisning blev dock inte obligatorisk förrän år 1896, och vid denna tid var ännu 
75 % av landets kring 3 400 blinda analfabeter (Gustavsson 2009).18 

Liksom för ”blindsaken” i stort, de filantropiska insatser som månade 
om de blinda i form av undervisning och inspektion, var förmågan till 
arbete centralt i blindinstitutens undervisning. Tonvikten låg långt in på 
1900-talet på rena hantverkskunskaper inom traditionella blindyrken som 
korgmakeri, borstbinderi och repslagning, och detta enligt metoder som 
hörde hemma i det tidiga 1800-talets produktionsförhållanden (Olsson 
2010:237f.). Trots de bästa avsikter om självhjälp var det i praktiken svårt för 
de synskadade att konkurrera med samtidens produktion i de framväxan-

18 Uppgiften om antal baserar sig på det 1881 utgivna Underdånigt betänkande och förslag 
till blindundervisningens ordnande. Här redovisas statistik över blinda i olika länder, där 
Sverige år 1877 angavs ha 3390 blinda. 
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de manufakturerna.19 För kvinnliga synskadade var träning i ”traditionella 
kvinnliga handarbeten” ett viktigt inslag även om de tydligen inte var så 
lönsamma: de sades lämpa sig väl ur uppfostringssynpunkt, ”men ge mycket 
ringa inkomst” (Nordisk familjebok 1905:695f.). 

Även inom Föreningen för Blindas väl var självhjälpstanken bärande, 
och man gick systematiskt till väga. Enligt Staffan Förhammar (1995:174) 
bemödade man sig om att ta fram statistik och fakta om antal blinda, deras 
ekonomi och behov, bereda möjligheter till nyttig sysselsättning samt un-
dervisning i läsning och skrivning i blindskrift.20 Den blinde skulle i möjli-
gaste mån intresseras för en meningsfull verksamhet, annars fanns den för 
samtiden så uppenbara risken att den blinde förföll till tiggeri – något som  
all fattigvård strävade att få bukt med. Idealet var att de blinda så långt det  
var möjligt skulle bidra till sin egen inkomst, och helst bli självförsörjande. 

En hjärtefråga för blindrörelsen var alltså de blindas försörjning, men lika 
viktigt var att detta skedde på ett respektabelt sätt. Musik kunde i och för sig 
vara en tänkbar yrkesbana, men inte vilken musik som helst, vilket beskrivs i 
klartext i Nordisk familjeboks (1905:696) artikel om blindundervisning:

Musiken har stor betydelse för blinda som bildningsmedel och äfven för 
deras själfförsörjning, hvarför den vid alla institut förekommer som under-
visningsämne. […] Fiolen och flöjten locka emellertid ofta till gatumusikan-
tens demoraliserande lif, och därför är undervisningen på dessa instrument 
i modernare institut afskaffad. Som orgelnister och pianostämmare finna 
många blinda god utkomst.

Som Claes G. Olsson beskriver i sin studie av handikappades historia i Sver-
ige innebar blindsakens insatser såväl omsorg som disciplinering: de blinda

 
19 Problemet tas upp av de blinda själva i flera prosatryck, t.ex. i Ur det blindas värld av 

Ch. P (TV Stockholm 1927): ”Det är icke blott själva arbetet, som är svårt för oss. Vad 
som egentligen erbjuder de största svårigheterna är avsättningsfrågan. Det gäller näm-
ligen för den blinde yrkesidkaren att taga upp tävlan med de otaliga konkurrenter, vilka 
översvämma marknaden med sina alster till ofta fabulöst låga priser. Härvid har han, 
vad borstbinderibranschen beträffar, att räkna med dels importen av färdiga arbeten 
från utlandet, dels de inhemska fabrikerna, vilka tack vare en rationell drift och en högt 
utvecklad maskinteknik äro i stånd att framställa sina alster betydligt billigare än den 
enskilde hantverkaren […].”

20 Den moderna punktskriften utvecklades av fransmannen Louis Braille (1809–1852), 
blindpedagog och själv blind. Hans sexpunktsalfabet började användas i begränsad om-
fattning vid Paris blindinstitut kring 1830, men systemet fick inte internationellt genom- 
slag förrän mot seklets slut. Status som internationell skriftnorm för synskadade fick 
punktskriften först år 1955 (Gustavsson 2009). Parallellt med punktskriften har flera 
blindskriftsystem varit i bruk.
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skulle infogas i borgerliga uppfattningar om arbetsmoral och social respek-
tabilitet (Olsson 2010:230f., 271f.). Verksamheter som man uppfattade som 
förnedrande för de synskadade bekämpades, sysslor som innebar lösdriveri, 
”vagabonderande” (vilket var särskilt förkastligt för kvinnor), och tiggeri. 
Hit hörde det som i citatet ovan sammanfattas som ”gatumusikantens de-
moraliserande lif”, vilket i praktiken omfattade positivhalande, visförsälj- 
ning och att sjunga visor offentligt på gator och torg. 

Motståndet mot blindas gatumusicerande och försäljning av tryck är 
något som beklagas i flertalet polemiska prosatexter i tiggartrycken. Här 
tangeras också det tveeggade förhållandet till de hjälpande organisationer 
som visserligen ville väl men som i denna strävan också sökte kontrolle-
ra de blindas näringar. ”För den blinde arbetslöse är det helt naturligt än 
värre [än för den seende], ty deras s. k skyddsvänner (en samling seende 
personer) vilja förbjuda dem att försörja sig själva genom försäljning av 
tryckalster, och uppmana allmänheten att icke giva åt den blinde”, som 
det till exempel beklagas i prosatrycket Kampen för tillvaron (TV Ystad 
1928).

Vad som kanske särskilt stack i ögonen var att verksamheterna som 
musikant och visförsäljare kunde ge den blinde långt bättre inkomster än 
de traditionella blindyrkena, även om musikantlivet förstås också innebar 
hårt arbete och långa vandringar.21 Vidare fanns en utbredd uppfattning om 
att vissången var ett utslag av lättja och ovilja till ”hederligt (kropps)arbete”. 
Musicerande på kontrollerade platser, såsom i kyrkan eller i särskilda blind-
körer, gick däremot utmärkt.

Äkthetsintyg i tryck och visor 
I sak delar blindvisorna projekt med andra texter i skillingtryck: detta 
är alster som ska säljas, alltså vilja köpas, och måste därför förmå att in-
tressera publiken. Många olika slags visor, tiggarverser såväl som till exem-
pel drinkarvisor och visor om brott, delar det allmänna uppsåtet att beröra 
publiken känslomässigt för sina olika syften. Vad som gör tiggarverserna 
speciella i detta avseende är att deras författare är en verklig, nödställd per-
son som inte bara öppet deklarerar sitt behov av bistånd, utan för detta syfte 
saluför historien härom: sitt livs tragedi.  

I likhet med andra tryck och visor i kategorin tiggarverser är blindvisor-
nas marknadsvärde beroende av deras trovärdighet, av ett (förmodat) direkt 
förhållande mellan texten och den levda verklighet den beskriver och ref-
ererar till. Därför är frågan om autenticitet central. Äkthetsmarkörerna är 
många i dessa tryck och yttrar sig till exempel i form av att personerna och 

21  Se t.ex. beskrivningen av blindsångaren Hjalmar Wides liv i Gillgren & Wide 1995a.
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Många blindtryck återger läkarutlåtanden för att intyga handikappets äkthet, som på denna 
framsida till ett av P.J Rosenkvists vishäften, tryckt på Eslövs Nya Boktryckeri 1926. (Tiggarvers i 
KB:s samling.)
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deras hemort ofta namnges på titelbladet. Här kan också anges när – ibland 
på datumet – och hur blindheten drabbade dem. 

Mest avgörande är förstås att det handikapp man åberopar, vilket också 
är hindret för att kunna försörja sig på ”hederligt sätt”, är ett verkligt sådant. 
För detta syfte innehåller en del tryck avskrifter av läkarintyg, där handikap-
pet verifieras av auktoriserade personer.

Ett annat, mer indirekt, äkthetsintyg är den markerade amatörismen i 
diktande och sång. I många texter framhåller författarna medvetenheten 
om sina tillkortakommanden som skalder och kommenterar självkritiskt 
enkelheten och undermåligheten i framförandet. I stället för estetiska 
värden förlitar man sig på att själva (det framställda) livet ska förmå röra 
publiken. Som det heter i sista strofen till ”Den blinde faderns sång”:

Ej någon väl sången kan prisa,
Ej heller min skärande röst
:/: Har något dig rört av min visa
Så bringa den blinde din tröst! :/:
(TV Östersund utan år.)

Obetydligheten i hantverket framhålls jämsides med den exceptionella  
fysiska belägenheten som sinnesberövad. Den blinde Östberg formulerar i 
sin ”klagan” just detta:

Ej något skaldestycke min lilla visa är
det är en enkel saga utav en proletär.
Men om ni visan köper, ni bördan lättat har
för en som blind får vandra i alla sina da’r.
(TV Ljusdal 1916.)

Det tycks inte enbart vara blygsamhet som föranleder de blinda upp- 
hovsmännen att tona ner sina poetiska förtjänster. Det amatörmässiga un-
derstryker samtidigt nöden bakom alstren: blindvisornas författare skaldar 
inte av inspiration och så att säga inre tvång, utan av yttre nödvändighet. 
Intressanta undantag finns emellertid, där önskan om skaldestatus, om än 
aldrig så låg, faktiskt uttalas: 

Själv kan jag ej skriva
Men ändå vill jag bliva
en diktande poet
Som sitter och kväder i sin enkelhet
(TV Kalmar 1927.) 
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Huruvida påståendet om att inte kunna skriva här är bokstavligt menat eller 
endast uttryck för en ödmjuk hållning gentemot den ”stora” diktkonsten får 
vara osagt. 

”Min biografi”
Den typiska blindvisan efter 1800-talets mitt är utformad som ett stycke 
självbiografi i miniatyr, formulerad i första person. Självbiografin som genre- 
beteckning är dessutom ofta uttalad i tryckens och visornas titlar genom 
begrepp som ”självbiografi”, ”livsskildring ”och ”lefvnadsbeskrivning”. 

Att det är fråga om den egna livsberättelsen kan också, som i ”Blinda 
Esters dikt”, deklareras redan i första strofen:

Min enkla självbiografi
på vers jag här vill skriva
i vädjan till er sympati
om ni mig hjälp kan giva.
(TV Stockholm 1929.)

Självbiografin som litterär genre har varit föremål för omfattande histor-
iska och litteraturteoretiska utredningar, i huvudsak om kanoniserade för-
fattarskap i en tradition från kyrkofader Augustinus fram till 1900-talets 
postmoderna tänkare.22 Utifrån psykologisk aspekt har forskare som Je-
rome Bruner (1983; 2001) visserligen intresserat sig för ”vanliga människors” 
spontant berättade livsberättelser, men vad beträffar den smärre, folkliga 
självbiografin i offentliga tryck har denna inte utforskats på någon bre-
dare front.23 Ändå är det uppenbart att blindvisan, trots sitt korta format 
och utan anspråk på verkshöjd, delar vissa grundläggande villkor med den 
höglitterära traditionen. Hit hör det allmänna projektet att förena dåtid 
med nutid. 

Schematiskt sett består en självbiografi av en berättare här och nu som 
beskriver utvecklingen hos en huvudperson där och då, en person som bär 
samma namn som berättaren (Bruner 2001:27). Enligt konventionen ska 
protagonisten tas från det förflutna till nutiden på ett sådant sätt att han 
eller hon så småningom smälter samman med den samtida berättaren: de 
två ska bli en person med ett gemensamt medvetande. För denna samman- 
smältning krävs en utvecklingsteori, eller åtminstone en transformation. 

22  Se t.ex. Goodwin 1993; Sturrock 1993 och Anderson 2001. Goodwin tar dock i kapitlet 
”Literacy and Liberation in African-American Autobiography” upp färgade amerikan-
ers livsberättelser utifrån den individuella erfarenhetens representativa natur.  

23  Se dock historikern Britt Liljewalls studie om folkliga levnadsminnen, där även tryckta 
berättelser tas upp (Liljewall 2001). 
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För blindvisornas del är den mest avgörande händelsen i livsberättelserna 
naturligtvis synförlusten. 

Tiggarverser av blinda från 1800-talets senare hälft har en mer eller 
mindre given grundstruktur, man kan tala om en variantmall som tycks 
utkristallisera sig över tid. Till denna struktur hör en uppsättning anhalter 
som de flesta livsberättelser nämner eller uppehåller sig vid, moment som 
får representera steg på vägen fram till det nödställda nuet. Den inbördes 
ordningen och betoningen av olika passager kan givetvis variera. Innan en 
analys av vari dessa moment består återges nedan en av alla hundratals tig-
garverser i sin helhet, en text som är tillräckligt representativ för att sta- 
tuera exempel. Visan har 16 strofer, och återfinns som enda text i ett odat-
erat tryck (dock troligen från 1900-talets tidiga decennier), utan tryckort 
(KDBS 5).24 

Min biografi av Blinde Musikanten Magn. Qvick
1. Uppå färden så lång
vill jag sjunga en sång
om mitt liv, som i mörker förgår
:/: Ty de ljusare dar,
som i minnet står kvar
är en dröm ifrån barndomens år :/:

2. Jag minns skogen och sjön
jordens grönska och snön
samt den klarblåa, välvande skyn
:/: Men mitt liv blev förspillt,
ty som fyra års pilt
genom sjukdom jag miste min syn :/:

3. För min älskade mor
denna sorg blev för stor
hon gick bort och mig lämnade kvar
:/: Utan tröst utan stöd – 
ack, jag minns hennes död
fast en sjuåring endast jag var :/: 

4. Ej en moderlig hand
ej ett ledande band,
nu jag ensam fick treva mig fram
:/: Ty om dagen min far
på sitt arbete var
och en ljusglimt jag aldrig förnam :/:

24  Texten återges källtroget. Strofernas numrering är dock mitt tillägg. 
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5. Du som solen kan se må du glädjas och le
fast du drabbas av kyla och vind
:/: Och om hård blir din lott
säg mig, har du förstått
huru bittert det käns för en blind :/:

6. Hela livet i svart
stappla – vet icke hvart
det är lidandets yttersta gräns
:/: Genom skuggornas dal
uti mörker och kval
ack den blinde han vet hur de käns :/:

7. Men så kom jag till slut
till ett blindinstitut
för att lära mig korgmakeri
:/: Där blev tiden mig lång
ty man sökte med tvång
till att lära mig snickare bli :/:

8. När jag fyllt tjugotvå
fick allena jag gå
ut i världen att skaffa mig bröd
:/: Fast jag kände mig ung
blev mig livsbördan tung
ty jag mötte blott mörker och nöd :/:

9. Mitt i storstadens brus
utan ögonens ljus
fick jag vandra på gata och torg
:/: Sökte kväva min gråt
fastän kinden blev våt
av bekymmer och ängslan och sorg :/:

10. Sist en hjälp jag dock fann
jag fick följa en man
för att rädda mig själv och mitt liv
:/: Men min lott var nog hård
ty jag sjöng på var gård
och drog veven på hans positiv :/:

11. Runt vi gingo i stan – 
femti öre om da’n 
jämte bostad var hela min lön
:/: Ack, min lycka blev hel
blott jag ägde ett spel
denna längtan jag bad i min bön :/:
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12. Som en dröm, som ett hopp
lik en sol som går opp
stod den tanken i min fantasi.
:/: Fast jag slet och jag svalt
så fördrog jag nog allt
ty min egen jag hoppades bli :/:

13. Så gick dag efter dag
men fast kassan var svag
jag mig köpte ett dragspel till slut
:/: Nu jag kände mig nöjd
ack, hur stor var min fröjd
när jag själv drog på gårdarna ut :/:

14. Men jag tänkte ibland
Om mig ledde en hand
genom livet i lust och i nöd
:/: genom stormar och vind
ty för den som är blind
är det säkrast att äga ett stöd :/:

15. Ifrån barndomens dar
jag en vän hade kvar
och hon följde mig glatt på min färd
:/: När min maka hon vart 
blev ej livet så svart – 
hon spred skimrande jus i min värld :/:

16. Nu jag slutar min sång
tänk ibland någon gång
se’n ni lyssnat till min melodi
:/: På den man som ej ser
och som sjungit för er
om sig själv och sitt livs tragedi :/:

Visan inleds, i likhet med många sånger i skillingtryck, med att den blinde 
begär ordet och formulerar sångakten: ”Uppå färden så lång/vill jag sjunga 
en sång”. I blindvisorna varieras detta på många sätt, även utifrån diktandet 
som ett slags framträdande: ”Jag vill sjunga för er mina vänner” (KDBS 59); 
”Nu mitt levnadsöde jag beskriva vill” (KDBS 56), eller ”Uti min sorg och 
ängslan jag mig en wisa gör” (OD:37:93).25 En annan vanlig inledning är att 
vända sig direkt till (den förmodat bättre bemedlade) åhöraren/läsaren med 
ett direkt tilltal där den ömmande skillnaden mellan den blinde och den 
seende uttalas: ”Min vän, du friska ögon äger” (TV Uddevalla, 1926) eller 
”Menska, som fått synens dyra gåfwa” (OD:13:18). 
25  OD är beteckningen på Oloph Odenius skillingtrycksamling i SVA. 
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Efter denna etablering av sång- eller framträdandesituationen i ett in-
nevarande här och nu följer hågkomsten av ett före, det vill säga de lyckliga 
åren innan blindheten inträdde: ”Jag minns skogen och sjön/jordens grön-
ska och snön/samt den klarblåa, välvande skyn”. Många blindvisor låter just 
synintryck representera barn- och ungdomsåren – även i fall när personen 
blev blind som spädbarn kan tidiga visuella minnen omnämnas!26 

Inom den västerländska självbiografin generellt är betonade vänd-
punkter närmast obligatoriska, alltså händelser som steg för steg tar hu-
vudpersonen från den hon var till den hon är i skrivande stund. Inom den 
litterära självbiografin drivs vändpunkterna i hög grad fram av huvudper-
sonens övertygelse eller tanke, som utslag av subjektets intentionella kraft 
(Bruner 2001:30). För blindvisorna är det avgörande momentet – och deras 
själva premiss – naturligtvis synförlusten, ett tragiskt tillbud som drabbar, 
bortom viljans makt. I äldre skillingtryckvisor, i synnerhet från 1700-talet, 
beskrivs handikappet i termer av en Guds prövning, en Herrens tukt och 
aga.27 I 1900-talets tiggarverser träder i stället de konkreta omständigheterna 
i förgrunden; de olyckor eller sjukdomar som gjort personen blind – och de 
materiella konsekvenserna av dessa.  

Beskrivningen av hur och när blindheten drabbade personen kan ha oli-
ka dramaturgisk placering. Visan kan öppna med att konstatera den tragiska 
belägenheten – ”Nu tjugo år förflutit sen ödet drabbat mig” (TV Sölvesborg 
1922) – varefter bakgrundshistorien rullas upp, eller så är berättandet kro-
nologiskt upplagt och kommer först efter inledande strofer om det ljusa 
och lyckliga ”före” fram till incidenten. Texten kan också dröja mer eller 
mindre vid händelsen. I Magnus Qvicks sång ovan beskrivs det svepande 
och liksom i förbigående – ”som fyra års pilt genom sjukdom” – men det kan 
också vara detaljerat skildrat. I synnerhet när det gäller arbetsplatsolyckor 
som inträffat i vuxen ålder kan beskrivningen spänna över flera strofer och 
omfatta såväl själva olyckan som utdragen väntan på läkarvård, vad som 
hände på sjukhuset och hur läkarens ord föll när domen, den obevekliga 
diagnosen, kungjordes.28 

De existentiella dimensionerna av handikappet upptar varje visa av det-
ta slag, mest utförligt i renodlade klagovisor från 1700-talet. I texten ovan är 
det särskilt femte och sjätte strofen som formulerar beklagandet i klartext. 
Berättaren träder här tillfälligt ut ur det kronologiska förloppet med direkt 
tilltal till den tänkta åhöraren/läsaren vilken uppmanas att sätta sig in i 
hans situation. 

26  Se t.ex. TV u.o. 1924, ”Ett barn så friskt…”.
27  Se t.ex. skillingtrycken H 1, H 3. 
28  Se t.ex. TV Nybro 1928. 
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Blindinstitutet är en förekommande anhalt i tiggarverserna, och så 
även i Magnus Qvicks sångs sjunde strof. Det finns exempel på positiva 
beskrivningar av blindskolorna i dessa visor, men det tycks som att de 
negativa känslorna kring instituten dominerar.29 Framför allt är det upplev-
elsen av tvång och svårigheterna att lära sig hantverken som skildras i nega-
tiva termer. Alternativet, att utanför skolan försöka försörja sig på ”vanliga” 
arbeten, är enligt dessa texter dock knappast heller något alternativ.30 

Ett alternativ är däremot musiken vars roll är något som snart sagt alla 
texter tematiserar, från att benämna den innevarande sångakten till att, 
som här, skildra hur man med viss möda kom att försörja sig som musikant. 
I text efter text, på såväl vers som prosa, framställs enhälligt musicerande 
och visförsäljning som den rimligaste möjligheten till inkomst. Instrument 
som dragspel, positiv och fiol står här både för frihet – en biljett för att ge 
sig ut och vara sin egen – och utsikter till försörjning: med eget instrument 
och visor att sälja fanns en chans att försörja sig själv och sin familj. Detta 
blir väl synligt i sången ovan, där huvudpersonen först får arbeta åt en man 
som äger ett positiv och därmed har rätt till den största delen av intäkterna, 
men som så småningom kan skaffa sig ett eget dragspel och därmed själv ha 
kontroll över pengarna. 

Visorna landar som regel i ett här och nu: i analogi med inledningsstro-
fen är vi tillbaka i framförandesituationen där sången just ska avslutas. Med 
hänvisning till den nyss berättade livshistorien vädjar huvudpersonen till 
läsaren eller lyssnaren om empati, som här: att någon gång ägna en tanke 
åt den blinde som delgivit sitt olycksöde. Detta är också platsen att uttryck-
ligen be publiken att köpa sången: ”Köp nu min enkla visa/därom jag eder 
ber/Vänlighet giver lisa/åt den som inget ser”, som sista strofen i ”Sång av 
den blinde” (TV Leksand 1942) lyder. 

”Låt ömhetens känslor få språk i ditt bröst”31 – bild-
språk och tilltal
Genom hela traditionen av blindvisor, från de tidiga skillingtrycken till 
1900-talets tiggarverser, löper en uppsättning troper som på en gång 
fungerar konkret/realistiskt och existentiellt/poetiskt. I centrum för bild-
språket står naturligtvis uttryck som har med syn, ljus och mörker att göra.  

29  Det missnöje med blindskolan som flera visor ger uttryck för ska dock inte ses som 
representativt för alla blinda utanför trycken. För många var skoltiden, det sociala sam-
manhanget och de färdigheter man lärde sig livsavgörande. Se t.ex. ”Blind-Pelles” (Per 
Selanders) självbiografiska bok Lefnadsteckning, där skolgången vid blindinstitutet lov- 
ordas (Selander 1991). 

30  Se t.ex. TV Eslöv 1926. 
31  Citat ur ”Sång av blinde J.E Eriksson”, TV Gävle 1922.
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Uppenbara exempel på sådana dubbelexponeringar är att minnas en olyck- 
lig barndom i termer av att man ”aldrig en ljusglimt förnam”, omtala en 
tillvaro ”i mörker” och ge uttryck för att inte veta vart man är på väg. ”Hela 
livet i svart/stappla – vet icke hvart!” som det formuleras i sjätte strofen i 
Magnus Qvicks visa. Godhjärtade närstående sägs utgöra ”stöd” och ”sprida 
ljus i min värld”. 

En anslående, pregnant bild som är särskilt vanlig i de äldre, andligt 
färgade visorna men som lever vidare i yngre tryck är att den blinde skall 
vara som en spegel för den seende världen. I ett skillingtryck från 1796 for-
muleras det till exempel så här:

17. Gud lägger sjukdom på, wi äro därtill lagd
O! Jesu hjelp du oss, det hafwer du till sagt
Wi här en spegel gå, för stora och för små,
Wi korset bära tungt, ty wi i mörkret går.
(H3 Uppsala 1796.)

Föreställningen om den blinde som en spegel, alltså någon eller något som 
vänder betraktarens blick mot henne själv, inbegriper såväl prövning av 
folks medkänsla som ställföreträdande lidande och varnande påminnelse 
om Guds makt. Ibland förklaras spegelmetaforen i klartext, som i en visa 
tryckt 1826:

23. Jag icke för min egen skull
Jag detta korset bär
Det är för andra skall få se
Hwad Herran Gud han ger

24. När I mig ser, betänk då er
Att Herran mägtig är
Att han kan straffa er som mig
Med ett och samma ris

25. En spegel jag för alla är,
I gamle och unge män;
Haf icke mig till spott och spe,
I wänner som mig se
(H 19 Skara 1826.)

Spegelmetaforen beskriver den blindes relation till och funktion i den 
seende världen. Mest direkt består denna omvärld av åhörarna på marknaden 
eller läsarna efter inköpet av visan, vilka alltså uppmanas till reflektion. 

På ett mer omedelbart sätt vänder sig visorna till (var och en i) publiken 
genom det direkta tilltalet. För att fungera som tiggarvers är texten också 
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en retorisk akt, och en rätt komplex sådan. För att väcka empati måste hu-
vudpersonen skildra sin äkta nöd, men samtidigt framhålla ett visst mått av 
jämnmod. Det tycks viktigt att demonstrera att man trots alla umbäranden 
accepterar sin lott och inte har några anspråk utöver livets absoluta nödtorft 
för sig och sin familj. 

Den seendes blick
Det finns inte mycket dokumentation om hur blindas visförfattande har 
gått till rent praktiskt. Ibland är det uppenbart att det inte är den synska-
dade själv som har författat sin levnadsberättelse, men det är en glidande 
skala. Som är belagt till exempel ifråga om blinde Lindrots sällsynt spridda 
visa kan texterna vara beställningsjobb som lejdes ut på poetiskt lagda kam-
rater, efter önskemål och uppgifter från den blinde själv.32 Även när denne 
står som författare måste man räkna med andras inblandning, och säkert 
visst mått av bearbetning, i bestyren kring nedteckningen av visor och sätt- 
ningen av tryck. 

Det finns emellertid också texter som har författats av seende men som 
”tillägnas” en särskild blind namngiven person. I sådana skildringar finns 
en tendens att på en gång sentimentalisera och mystifiera den synskadade, 
vilken framställs som inte bara trots allt nöjd med sin lott, utan också med-
veten om sina särskilda förmågor. 

Visan ”Den blinde” är ett sådant exempel, författad av förläggaren och 
diktaren J. H. Chronwall, vilken tillsammans med sin bror drev Svenska 
visförlaget som kring 1900-talets början var ledande i Sverige på skilling-
trycksutgivning.33 Texten trycktes första gången 1901 i ett blandat tryck (E 
1901 b4)34 och anges vara ”tillegnad blinde Fromell i Sala”.35 Chronwall ger 
honom följande röst: 

32  Kjellgren (1985) anger en Edvard Unger som författare till Lindrots sång; förmodligen 
en kamrat i det rallarlag som Lindrot ingick i.   

33  Om Svenska Visförlaget och bröderna Chronwall, se vidare Danielson 1981.
34  Visan även tryckt i E 1902 l4, E 1911 y2 samt OD 4:19 1915.  
35 Denne Fromell är av allt att döma den person som i Sveriges befolkning 1890 omnämns 

med det fullständiga namnet Carl Frans Leonard Fromell, en korgmakare född 1848 i 
Sala stadsförsamling som uppges vara en gift man och blind. (Lars Erik Ledungs an-
teckningar i anslutning till transkriptionen av visan, i SVA:s kopiesamling.) 
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Jag föddes blind. Den rika sköna
naturens prakt har jag ej sett;
likväl dess höghet kan jag röna 
med det förstånd mig Skaparn gett.
En inre hemlig verld jag sluter
i mitt på minnen rika bröst;
af denna inre verld jag njuter,
och detta är min enda tröst.

I mörker går min lefnadsbana;
men evigt klar min själ dock är.
Hvad andra se, det kan jag ana.
Om många ting jag kunskap bär. 
Jag med inbillningens förmåga
mig jord och himlar skapa kan.
På detta sättet vill jag våga:
jag säll är mer än någon ann. 

Som framgår är visan inte i första hand en skildring av den sinnesberövade 
Fromell, utan av den seende författarens idealiserande syn på den blinde. 
Denne man framställs som en självmedveten person med ett rikt inre liv – 
inte trots utan närmast på grund av sina fysiska begränsningar. För trots att 
han saknar synförmåga åtnjuter han en alternativ klarsyn, vilket här teck-
nas genom den tacksamma kontrasten mellan det fysiskt betingade mörkret 
och själens klarhet. Den blinde antar här både mytiska och mystiska dimen-
sioner – världen må vara förborgad för hans blick, men omvänt besitter han 
själv världar som ingen annan kan dela. Genom sin föreställningsförmåga 
kan den blinde själv skapa sig såväl jord som himmelriken och anser sig 
härigenom vara lyckligare lottad än de flesta. 

Sådana uppfattningar, både om den blindes kompensatoriska förmågor 
och hans så att säga naturliga fallenhet för fantasi och skapande, var före-
kommande idéer i 1800-talets bildade litteratur.  I själva verket var den blinde 
som gestalt och blindheten som motiv en av romantikens mest signifikanta 
ämnessfärer i både litterära representationer och filosofiska diskussioner i 
Europa. För skönlitteraturens vidkommande var det, som Edward Larrissy 
(2007:3) visar, i synnerhet fråga om det antika motivet av en blind poet eller 
siare, en visionär vars syn, som förlorat denna världens närvaro, är riktad 
helt bortom den, mot det andliga.36 Intresset för den blinde bland roman-
tikens författare var dessutom förankrat i den vidare filosofiska diskussion 
om blinda människors erfarenhet som var central i upplysningsteorier om 

36  Förutom vidare referenser till blinda skalder som Homeros, Milton och Ossian exempli-
fierar Larrissy denna romantiska tendens inom den brittiska litteraturen med verk som 
Blakes ”Tiriel”, Keats ”To Homer” och Wordsworths ”The blind highland boy” (2007). 
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sinnenas roll för kunskapsinhämtning. Sådana diskussioner var väl kända 
för romantikens författare, intressant nog även bland företrädare för ”lät-
tare” författarskap (Larrissy 2007:1). Som Larrissy (2007:204) argumenterar 
belyser blindmotivet en spänning i hjärtat av den romantiska perioden: den 
blinde som gestalt symboliserar den poesins oskuldsfullhet och visionära 
omedelbarhet som riskerar att gå förlorad i det framväxande moderna sam-
hället. 

Den blinde som (upphöjd) symbol, och alltså inte endast (ömkansvärd) 
social figur, är en dimension som ligger latent även i blindas egna visor. Till 
att börja med är bildspråket kring ljus och mörker, insikt och klarsyn som 
nämnts produktiva i denna genre, bilder som medger existentiella och bild-
liga innebörder. Det händer faktiskt också att man i framställningen av sig 
själv refererar till höglitterära mytbilder. I en av sina visor, ”Den blindes 
sång” från 1903 (omtryckt i Gillgren & Wide 1995b) använder till exempel 
Hjalmar Wide liknelsen att han vandrar ”som fordomtida bard […] med min 
sång från dörr till dörr”. Sådana referenser hör visserligen inte till vanlighet-
en, men antyder att visans subjekt inte helt kan frikopplas från den blinde 
som emblematisk kulturell stereotyp, vare sig för den seende publiken eller 
för den som söker tilltala den. 

Som retorisk akt måste blindvisan tala till seende potentiella hjälpare 
och därför relatera till dessas syn på blinda. Denna visornas dialogiska di-
mension gör att de möjligen berättar lika mycket om den seende världens 
behov och föreställningar som om de blindas liv och verklighet. Detta 
förminskar emellertid inte det mänskliga och socialhistoriska värdet av  
tiggarverser som källmaterial: dokument formulerade inifrån och utifrån 
den sinnesberövades erfarenheter, en förtvivlans biografi. 
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SVA BA 1927.
Skillingtrycksamlingen 
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OD = Oloph Odenius gåva. Skillingtryck inbundna i volymer .
Kopiesamlingen 
GS = George Stephens samling. Mikrofilmade skillingtryck av original i Landsbiblioteket 
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Writing and collecting song texts. A creative  
practice in everyday life
In the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, 
many young men and women collected song texts in notebooks, copying printed 
texts or texts in other persons’ notebooks. Personal songbooks, as these artefacts 
have been called in the scholarly literature, are documents that can tell essential 
things about the writers. This article takes its starting point from two personal 
songbooks, created and used in Southern Sweden in the middle of the 19th cen-
tury. Actually, one of the books contains only handwritten texts, while the other 
one contains both handwritten texts and so-called broadsheets. It is obvious 
that these books are the result of an interest in collecting texts, and this circum-
stance is the basis for a discussion about collecting song texts. Often, writing 
and collecting song texts was done together with friends of the same age. It 
was a moment of social meaning, at the same time a possibility for the writer 
to express indirectly his or her identity, at least a facet of it. Further, it is argued 
that collecting song texts was a creative practice, even if the song texts were 
copied with all their details. But the writers selected the texts themselves and 
gave them new meanings in the notebook, where they were placed in other con-
texts than earlier. Moreover, the writers brought the texts from a public sphere 
to a private domain, which also can be regarded as a kind of creative practice. 
In a personal songbook, a song text was under certain control, and the writer 
could also consider the collected text as a private property. To sum up, writing 
and collecting contributed to connecting the writer to the world, continuously 
developing his or her identity.

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET.  UMEÅ 2013. S. 115–137

Till vissamlandets försvar  
eller  
Att skriva visor för livet
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Visböckers värde
"Som ett spridningsmedium måste man, åtminstone i fråga om visorna, 
även räkna med den skriftliga traderingen", hävdade Ulf Peder Olrog redan 
1962 och syftade på de handskrivna visböckerna (Olrog 2011:259). I samma 
sammanhang passade han på att kortfattat beskriva detta källmaterial uti-
från sitt perspektiv: 

Den största delen av svenska folket lärde sig inte att skriva förrän på 1880-
och 1890-talen, och det är förstås då som de tummade vaxduksböckerna 
kom att spela någon större roll för visornas spridning. De innehåller såväl 
avskrifter från skillingryck, tryckta visböcker och andra handskrivna vis-
böcker, som nerskrifter från egen eller andras muntliga tradition (ibid.).1

Olrog, idag mest känd som visdiktare, betraktade handskrivna visböcker 
som vittnesmål om visors spridning. Hans målmedvetna strävan som for-
skare handlade om att undersöka hur visor vandrat – från tryckta diktsam-
lingar till pigkammare, från skillingtryck till exercishedar, från skolsång-
böcker till mörka fäbodstugor, men också från nötta köksbord och trista 
manskapsförläggningar till andra liknade miljöer. Det var kort sagt visornas 
cirkulation som upptog honom. Och om sådana förflyttningar kan innehål-
let i handskrivna visböcker säga en hel del.

För Ulf Peder Olrog var visornas förekomst i dessa böcker tillräcklig, 
om texterna verkligen hade sjungits av böckernas ägare var inte någon 
avgörande omständighet. För andra har frågan om visböckernas använd-
ning varit desto viktigare. Som textsamlingar har böckerna inte sagt 
särskilt mycket för dem som intresserat sig för folklig sång. Det främsta 
skälet härför är att böckerna inte kan berätta något om de i verkligheten 
har brukats för sång.2 Det kan hända att många böcker är textsamlingar 
som aldrig varit avsedda som egentliga sångböcker. I varje fall finns bara 
sällan uppgifter som styrker att böcker har använts för att sjunga ur.3 Det 
har också haft betydelse för forskarnas relativa ointresse att visböcker i 
regel innehåller mycket spridda visor, dessutom i standardversioner. "En 
rimlig generalisering är att visböcker framför allt varit intressanta i den 

1 För en närmare presentation av handskrivna visböcker som källmaterial, se Ternhag 
2008. Olrogs påstående om skrivkunnighetens spridning speglar det ovissa kunskapsläge 
som rådde 1962. Numera är betydligt mer känt om skrivförmågans utbredning i Sverige. 
För en översikt, se Liljewall 2012. 

2 Jfr Ternhag 2011:167.
3 "Det er slett ikke sikkert at teksten [i en handskriven visbok] har vært sunget", skriver 

Velle Espeland (2008:191) och fortsätter: "Mange håndskrifter er tydelig preget av sam-
lerlyst, og kan også inneholde tekster som neppe kan synges".
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utsträckning de tillhandahållit unikt material, dvs. texter som inte funnits 
tillgängliga i tryck", skriver Alf Arvidsson (2008:35). Den som söker efter 
okända eller originella vistexter ska därför inte gå till de handskrivna vis-
böckerna som i regel speglar tidens stora visströmmar. Båda dessa omständig- 
heter – bristen på kunskap om texterna verkligen sjungits samt de stereo- 
typa innehållen – har bidragit till att många handskrivna visböcker vilat på 
sina arkivhyllor.4 

Det kan vara värt att jämföra med ett annat, närliggande källmaterial, 
nämligen de handskrivna spelmansböckerna som rönt större uppmärksam-
het.5 Inte heller för dessa dokument går det att vara säker på användningen, 
vilket inte hindrat både utgivning och vetenskaplig behandling. Handskriv-
na spelmansböcker är visserligen mer sällsynta än handskrivna visböcker 
och sådant har varit intressant i en forskningstradition som värderar uni- 
citet och särprägel, men principiellt är det ingen skillnad mellan dessa käll- 
kategorier såsom forskaren möter dem i arkiven. Båda vittnar om musika-
lisk praktik som bara bitvis kan rekonstrueras. Båda säger en del, men inte 
allt om de ursprungliga ägarnas repertoarer.6 Och båda kategorierna speglar 
undantag i annars gehörsbaserade musikkulturer.7

Ifall diskussionen om de handskrivna visböckernas värde i mångt och 
mycket handlat om deras roll som förlagor för sång, vill jag i detta samman-
hang vrida sökarljuset mot deras tillkomst som enligt min mening borde 
belysas mer. Jag vill här uppmärksamma att bakom visböckerna ligger inte 
bara intresse för visor i största allmänhet, utan i många fall ett intresse för 
att samla visor. Jag vill kort sagt se närmare på vissamlande som en både 
meningsfull och meningsskapande aktivitet i sig, något som i förlängning- 

4 Boel Lindberg (2011:227, 237) pekar också på en annan faktor, nämligen den spridda 
föreställningen om att folkligt musicerande skulle uteslutande kännetecknas av gehörs- 
tradering. Med denna föreställning blir skriftliga artefakter som handskrivna visböcker 
mindre intressanta. Jämför också den norske visforskaren Velle Espelands åsikt: "Når 
denne kildegruppen [handskrivna visböcker] har spilt så liten rolle i norsk folkviseforsk- 
ning, kommer det delvis av en oppfatning om at muntlig tradisjon er en bedre og vikti- 
gare kilde, men også av at de gamle manuskriptene inneholder lite norskspråklig vise- 
stoff" (Espeland 2008:187). Se även Strands (2008:226) resonemang om den ringa upp- 
märksamhet som givits visböcker som ursprungligen ägts – och skapats – av unga kvin-
nor.

5 Se t.ex. Huldt-Nystrøm 1978; Aksdal 1988, Aksdal 1994; Gustafsson 2004; Koudal 1987. 
Jfr även Lindberg 2011:227.

6  I en analys av en spelmans notbok ställer Bjørn Aksdal (1994:300) den relevanta frågan: 
"What proportion of this material can, with certainty, be established as being, or having 
been, an active part of the fiddler´s tradition?" Jfr även Ramsten 1996.

7 Spelmansböckers källvärde diskuteras närmare i Aksdal 1994:298ff.
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en bidragit till samlarnas identitetsbygge, vilket jag också vill beröra. Men 
först tänker jag presentera resultatet av två vissamlares möda.8 

 
Carl Malmströms visböcker
I mitten av 1960-talet räddades två böcker med samlade visor ur en rivnings-
fastighet i Malmö. Den som gjorde insatsen hette Birgit Rasmusson. Fas-
tigheten hade varit i släktens ägo. Böckerna som tillvaratogs och som i dag 
finns i Svenskt visarkiv hade ägts av fru Rasmussons styvmors morfar, Carl 
Malmström (1819–1867). De övertogs av vissångaren och visforskaren Len-
nart Kjellgren som skänkte dem till arkivet 2005. 

Tack vare Lennart Kjellgrens dokumentation av visböckernas historia 
vet vi att Carl Malmström var smed i Claestorp, Hässleberga i dåvarande 
Lyngby församling, numera Genarps församling inom Lunds kommun, all-
deles i närheten av nuvarande Sturups flygplats. År 1814 hade hans far, Abra-
ham Malmström (f. 1789 i Malmö), etablerat sig som snickare på denna plats. 
I april 1863 flyttade Carl Malmström med hustru, dotter och fadern som då 
var änkeman till faderns födelsestad.9 Troligen låg avskaffandet av närings- 
tvång och skråväsende bakom den 44-årige smedens initiativ att etablera sig 
i den större staden. Detta var också inom andra områden en omvälvande tid: 
1862 års kommunalförordningar lade grunden till självständiga kommuner 
och om hörnet väntade den s.k. representationsreformen som förpassade 
ståndsriksdagen till historieboken. Familjens uppbrott från den lantliga 
miljön ska ses mot denna bakgrund av samhällelig modernisering. 

De båda böckerna är av olika slag, den ena (Bok 1) har ett rakt igenom 
handskrivet innehåll (SVA 1496), den andra (Bok 2) består av en samling 
skillingtryck och handskrivna blad som bundits samman i ett bokband (SVA 
1498:1). 

Bok 1 började skrivas 1849, när Carl Malmström således var 30 år gam-
mal. För ändamålet användes en professionellt inbunden bok, innehållande 
olinjerade blad. I det tillstånd som denna bok befinner sig i dag börjar tex-
terna på sidan 11 – det måste därför funnits fem blad som gått förlorade. 

Bok 1 har ett blandat innehåll, där vistexter bara utgör en mindre del. 
Boken rymmer dikter, tidningstexter, brevpassager, födelsedagsverser och

8 Artikeln bygger på ett bidrag till ett seminarium om visforskning som hölls den 5 okto- 
ber 2011 i Uppsala. Seminariet arrangerades av Kungl. Gustav Adolfs akademien för 
svensk folkkultur i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

9 Enligt Lyngby församlings husförhörslängd för åren 1856–1859 bestod familjen av Carl 
Malmström och hans hustru Boel (f. Mårtens 1817), dottern Johanna Cecilia (f. 1859) 
samt Carls far Abraham (f. 1789) som då var änkling. Paret fick 1858 en son, Johan Mag-
nus, som emellertid dog två månader gammal. Flytten 1863 gick till S:t Petri församling 
i Malmö.
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annat som skrivaren funnit värt att samla mellan pärmarna. Vid några 
texter har skrivaren antecknat författarnamn: Esaias Tegnérs dik-
ter Till min broder och Tankar om språken (eg. Språken, 1817 – med sin 
berömda passage om svenskan som "ärans och hjältarnas språk") samt  
Johan Olof Wallins Till den okända (tryckt i Vitterhets-försök, 1821) ryms 
i boken. De flesta texter är dock anonyma. Någon enstaka gång finns en 

Den sista texten i Bok 1: Johan Nyboms Sång på julafton med textbörjan ”Ren tändas därute 
mång tusende ljus”, såsom Carl Malmström skrev av visans text 1861. Det är inte svårt att föreställa 
sig att avskriften gjordes vid jultid, då visan var aktuell. SVA 1496.
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anteckning om var någonstans förlagorna funnits. De flesta texter har 
sammanfattningsvis både okänd upphovsman och okänd proveniens.  
Upplysningar om texternas härstamning kan därför inte ha varit väsentliga 
för bokens ägare. 

Blandningen av texter ger intryck av att vara en dokumentation av tex-
ter som bokens ägare längs livets gång önskat samla och spara genom att 
skriva av. Ett slags privat poesialbum med prosainslag, eller ett textarkiv att 
enkelt återvända till vid särskilda tillfällen, till exempel för att minnas vissa 
händelser eller för att kunna återanvända vissa texter.

Två skilda handstilar förekommer i Bok 1. Den ena är driven och effek-
tiv, den andra mera valhänt. Den drivna handstilen är inte Carl Malmströms, 
eftersom den inte liknar den hand som skrivit hans namn på framsidan 
och pärmens insida. Den mer osäkra skrivstilen, däremot, överensstämmer 
med den hand som skrivit ägarnamnet. Personen med den drivna stilen har 
skrivit ungefär halva boken, innan Carl Malmström själv tagit över pen-
nan. Malmström måste ha låtit någon med större skriverfarenhet inleda 
skrivandet, men sedan stått för arbetet med att fylla resten av boken. Vem 
denne rutinerade skrivare var, går inte att säga så här långt efteråt. Men 
misstanken riktas mot fadern.

Vid ett enda tillfälle har Carl Malmström signerat sitt skrivande.10 Efter 
ett antal strofer skriver han först "Dessa Wersar är af den Boken Ortenbergs-
ka familjens lidande så kallad"11 och därefter "Skriwitt År 1851 af Carl Malm-
ström i Hessleberga". Fyra sidor längre fram i boken har Malmström diskret 
signerat med "1852", en anteckning som visar att merparten av innehållet 
skrevs när boken var ny och att nerskrifterna sedan blev successivt glesare.

En tid hade Carl Malmström tillgång till rött bläck. Han kunde då skriva 
texternas titlar med rött, vilket resulterade i grafiskt vackra boksidor. Han 
passade samtidigt på att konstfullt skriva sitt namn och det aktuella årtalet 
på pärmens insida. Av detta vet vi att det röda bläcket användes 1850.  

Carl Malmström och den okända handen har fyllt hela Bok 1. Den sista 
texten är "Sång på julafton" av Johan Nybom12, skriven med Carl Malm-

10 Jag ansluter mig till Ann-Catrine Edlunds (2008:60f.) synsätt och begreppsbruk, när det 
gäller att tolka en datering av en skrivhandling. Hon menar att signeringar i visböck-
er utgör "ett strukturellt element" (s. 60), dvs. att signeringen fäster avskriften vid ett 
visst tillfälle och ibland vid en viss plats, att den således blir en nyckel till en bestämd 
tillkomstsituation för skrivhandlingen i fråga. Genom signeringen ges textavsnittet en-
ligt Edlund "en deiktisk referens" (ibid.)

11 August von Kotzebue: Die leiden der ortenbergischen familie, 1–2 (1785, på svenska utgiven 
första gången 1793: Ortenbergska familjens lidande).

12  Johan Nybom (1815–1889), tidningsman och diktare, hans mest kända verk är texten till 
Fansång ("Stå stark du ljusets riddarvakt"). Sång på julafton (med början "Ren tändes 
därute mång tusende ljus") var på sin tid mycket spridd.
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En sida ur Bok 1 med en avskrift av dikt – Psalm för barnen i Råby – skriven av en Israel Tollin och 
ursprungligen publicerad i diktsamling som trycktes 1844. Skrivaren, sannolikt Abraham Malm-
ström, har till och med gjort en melodihänvisning, nämligen till psalm nr 101 i 1819 års psalmbok, 
”Den mun är tyst, som bad så ömt”. Dikten skrevs till – och om – barnen på Råby Räddningsin-
stitut, beläget strax utanför Lund. Denna institution inledde sin verksamhet för ”vilseförda och 
Moraliskt vårdslösade Barns förbättring” 1840. Musik förekom i stor utsträckning på detta hem 
som bara riktade sig till pojkar. Malmströms eventuella kontakt med denna institution är inte känd. 
SVA 1498:1.
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ströms karakteristiska handstil 1861. Boken tillkom således mellan åren 1849 
och 1861. 

Bok 1 är typisk för merparten skrivböcker genom att ha anteckningar 
av helt annat slag i slutet av boken. Möjligheterna att skriva var begränsade 
för de flesta människor, varför en inköpt skrivbok fick räcka till mycket. På 
bokens sista uppslag har Carl Malmström på vänstersidan skrivit ner två re-
cept mot förkylning respektive huvudvärk, på högersidan det kortfattade 
innehållet i åtta daterade drömmar.13 

Bok 1 ger långt ifrån något slitet intryck. Den verkar ha vårdats väl under 
skrivarnas livstid och därefter klarat många år i glömskans mörker. Det före-
faller därför som om skrivhandlingarna varit huvudsaken, viktigare än an-
vändningen av den fyllda boken. Man skulle också kunna säga att textsam-
landet stod i förgrunden.

Bok 2 är som nämnts en inbunden samling av skillingtryck och 
handskrivna texter. Pappbandet (13,5 x 19 cm) är mycket enkelt. Bokbindaren 
måste haft en svår uppgift att foga samman trycken med sitt spröda papper. 

Till svårigheterna bidrog också mängden tryck och avskrifter. Bokens 
rygg är nästan tio centimeter bred. "Wise- och Historie-Bok/Tillhörig C. 
Malmström 1866" står skrivet på bandets framsida, av vilket framgår att 
boken tillkom sedan familjen flyttat till Malmö. 

Lennart Kjellgren har gått igenom samlingen och bland annat skrivit 
rent tryckens titelsidor (SVA 1498:2). Hans genomgång meddelar att sam-
lingen innehåller 109 skillingtryck, varav 83 är vistryck, resten prosatexter 
av skilda slag (berättelser om mord och andra olyckor, en gåtsamling, ett lik-
tal, etc.). Det äldsta trycket framställdes i Lund 1749, det yngsta är från 1854  
– därtill ett antal tryck med den inte ovanliga angivelsen "Tryckt i Åhr". Sex 
tryck har tryckår före 1800, från tiden 1800–1830 finns 21 tryck. 55 stycken 
är tryckta under 1830-talet, 23 tryck från tiden 1840–1854. Den tidsmässi-
ga spridningen avslöjar att samlingen tillkommit under en längre tid och 
således inte enbart är Carl Malmströms verk. 

Slutsatsen om flera skapare styrks av några signeringar. Det för- 
sta handskrivna inslaget avslutas med "Hessleberga d: 7 februarji 1824/Abe 
Malmström". Därefter följer "Några wackra af Skalder Författade Wisor/
Hessleberga 1835/Abe Malmström". Det andra har en titelsida: "Wisor/
Hessleberga 1832/Abe Malmström". Carl Malmströms far har följaktligen 
bidragit aktivt till samlingen, men inte bara med sina nerskrifter, utan också 

13 En av drömmarna har Carl Malmström delvis beskrivit i spegelskrift(!), antagligen för 
att skydda innehållet från obehörig läsning, en detalj som speglar familjens goda läskun-
nighet. Den spegelvända passagen handlar om två kvinnor, en fet och en mager, som 
enligt drömmen skulle bli hans hustrur. Den som inte borde läsa om hans drömmar var 
därför sannolikt makan.
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Förstasidan på ett av de skillingtryck som Malmströms lät binda in i Bok 2. Trycket utgavs  
av N. E. Lundströms tryckeri i Jönköping. ”Höns-Gummans och hennes Dotter Dotters wisor,  
Sjungne i samma Hönshus År 1832”, meddelar i frakturstil det för skillingtryck typiska om- 
slaget. En lika typisk illustration i träsnitt ska fånga läsarens blick. SVA 1498:1.
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En sida ur Bok 2, där sannolikt Abraham Malmström har skrivit början på Bellmans text 
till Fredmans epistel nr 11: Till bröderna och systrarna på Lokatten. ”Wersar af Bellman” 
har han mycket riktigt antecknat över vistexten som troligen utgör en avskrift av ett tryck. 
Märk att Malmström har följt förlagan genom att skriva ”Trall” på de ställen, där sångaren 
förväntas sjunga textlöst. SVA 1498:1.
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med anskaffning av skillingtryck, vilket hans initialer på några tryck avslö-
jar. Att sonen Carl också förvärvat skillingtryck framgår av det faktum att 
han skrivit sitt namn på åtminstone ett tryck. (På sista sidan i ett tryck med 
faderns initialer på förstasidan har han 12 år gammal skrivit: "Carl Malm-
ström/Skriwet år 1831".) Den bundna samlingens innehåll är bevisligen bå-
das verk, medan bokbandet tillkommit på sonens initiativ. 

Lennart Kjellgren har också sammanställt tryckerier och tryckorter för 
de inbundna skillingtrycken i Bok 2: Lundbergska Boktryckeriet (Lundberg 
& Lönnegren), Lund, Berlingska Boktryckeriet, Malmö14, J. Torell, Helsing-
borg,15 N. E. Lundström, Jönköping16 samt J. Söderström, Halmstad. Förteck-
ningen berättar att det framför allt var lokala producenter av de skillingtryck 
som nådde Malmströms.17 Tryckerinamnen illustrerar samtidigt hur eta-
bleringen av närbelägna tryckerier för många människor innebar ökad till-
gång till omvärldens meningar och händelser. "Tillkomsten av lokala tryck- 
erier var en viktig komponent i de förändrade betingelser för idéspridning 
som växte fram under 1800-talet", skriver bokhistorikern Roger Jacobsson 
(2009:63).

I Bok 2 ligger för övrigt på två ställen färgade ulltrådar, en starkt grön 
och en klarröd, som kanske fungerat som bokmärken, dvs. som hjälpmedel 
att hitta i den digra volymen. Om trådarna haft denna funktion, är de tysta 
vittnen om bokens användning. 

Samlingen är till synes tillkommen utan systematik. Trycken är inte kro- 
nologiskt ordnade, samlingen blandar dessutom tryck och handskrifter utan 
uppenbar ordning. Vi vet heller inte om den bundna samlingen disponerats 
av Malmström eller bokbindaren. 

Detta betyder dock inte att samlingen saknade ordning för Malmström. 
Carl Malmström såg kanske samlingens innehåll i ljuset av förvärv och 
skrivhandlingar, ungefär som när ägaren av ett stökigt skrivbord vet hur  
(o)ordningen skapats och därför omedelbart kan plocka fram ett efterfrågat 
papper. 

Det är lika svårt att spåra något mönster när det gäller skillingtryck-
ens innehåll. Carl Malmström och hans far tycks ha haft ett brett intresse 
som omfattat inte bara vistexter och texter på prosa, utan i fråga om visor 
också texter med mycket skiftande ämnen och funktioner. Samlingen av 
skillingtryck ger nästan intryck av att vara ett genomsnitt av det som kom 
i dessa enkla tryck och som Malmströms fick tag i. Möjligen skulle man 

14  Berlingska boktryckeriet i Lund, 1945.
15  Hallvik 1988.
16  Curman 2000. Jfr även Jersild 1975:25.
17  Produktion och spridning av skillingtryck beskrivs i Jersild 1975:13ff. Jfr även Danielson 

1997.
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Framsidan på ett av de handskrivna ark som ingår i Bok 2. Man ser för det första hur Abraham 
Malmström med blyerts linjerat de rader, på vilka han med bläck skrev rubrikerna. Det syns också 
hur han ansträngt sig att få till en tryckstil på huvudrubriken. För det andra kan man lägga märke 
till dotterdottern Johanna Malmströms fyra försök att med skrivstil skriva sitt förnamn, säkert under 
farfaderns överinseende. SVA 1498:1.
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kunna påstå att skillingtrycken som fenomen fängslade dem, trycken som 
hantverksprodukter, som möjligheter till läsning och som vägar till andra 
världar än den som fanns runt dem i Hässleberga by.

Man skulle kunna jämföra med skivsamlande, där skivorna som ting 
objektifierats, således utgör samlarföremål som visserligen innehåller åtråd-
da inspelningar, men där ändå skivorna är samlingarnas enhet (jfr Wall 
2003:207). För skivsamlaren har skivorna en betydelse som går utöver de 
lagrade inspelningarna. På motsvarande sätt kan man uppfatta Malmströms 
intresse för skillingtryck som något skilt från texternas mening för dem. 
Det kan alltså hända att trycken för dem ibland var intressantare än tryck-
ens texter.

När det gäller de handskrivna vistexterna i Bok 2, verkar dessa hu-
vudsakligen vara avskrifter ur skillingtryck.18 I varje fall rör det sig nästan 
uteslutande om visor som spritts i skillingtryck och som dessutom kan sägas 
vara typiska för tidens tryckta visor. I den ena av två inslag med handskriv-
na vistexter finns två av Bellmans sånger, men också En bygdens tärna av 
en ung Johan Olof Wallin. 19 I det andra, skrivet 1832 av en 13-årig Carl, 
förekommer Halkan ("Werldens gång utför mitt fönster") av Esaias Tegnér 
och Bellmansången Hej, sade Fredman (Fredmans epistel nr 11).20 Man bör 
uppfatta det handskrivna inslaget i bandet som något mycket närstående 
trycken. Carl Malmströms tanke var antagligen att föra samman tryck och 
handskrifter, eftersom innehållen praktiskt taget sammanföll.

18 Detta avslöjar bl.a. det röda bläcket på visors titlar som beskrevs ovan. Med skillingtryck 
som förlagor har (av)skrivaren markerat tryckens rubrikstil med rött, medan vistexterna 
skrivits i svart. Detta är exempel på visboksskrivares skriftmedvetenhet (Koudal 2012). 

19 Lilla Calle, Såf i frid (första kända skillingtryck 1827) och Tjenare Mollberg, hur är det fatt 
(Fredmans epistlar nr 45, första kända skillingtryck 1823). Första kända skillingtrycket 
med Wallins En bygdens tärna är från 1825 (dikten ursprungligen tryckt i Vitterhets-försök 
1821). Det var således både ganska nya tryck och för den breda vispubliken nyintrodu- 
cerade visor som Abraham Malmström skrev av.

20 De två sista handskrivna inslagen i bandet är utförda av Carl Malmström 1832 och 1834, 
då han var 13 resp 15 år gammal. På sid 2 i det andra inslaget har han gjort noteringar som 
emanerar från faderns snickeri, närmare bestämt från målningsverksamheten: "Sinober 
för 2 S[killing] /Gummigutta för 1 S/Spans-gröna för 1 S/Gummjarabicom för 2 S." Efter 
dessa anteckningar följer visan "På landet i ett prästehus" (tryckt för första gången 1825 
med titeln Fröken och kökspigan eller Den oförmodade barnafadern) med ett innehåll som 
säkert kittlade 15-åringens fantasi. En dotter, Johanna Cecilia Malmström (f. 1859), har 
på några ställen längre bak i boken tränat på att skriva sitt namn, troligen under faderns 
överinseende, eftersom namnet är skrivet med blyerts och dessutom på ytor som inte 
upptas av faderns skrift. Det innebär faktiskt att boken rymmer skriftliga avtryck av tre 
generationer. Som enda överlevande barn till två äldre föräldrar förstår man lätt att hon 
fick privilegiet att skriva i den dyrbara boken.
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Slutsatsen av denna genomgång av innehållet i Bok 2 är att far och son 
Malmström var trägna samlare av texter och att deras samlarvurm var lång-
varig. Samlandet – och den läsning som ingick i denna aktivitet – verkar ha 
stått i förgrunden, något man kan sluta sig till bland annat efter granskning 
av bandets och tryckens goda skick. Intresse för visor, vistexter och vissång 
saknades säkerligen inte hos de båda, men det var samlandet i sig som av allt 
att döma upptog dem. 

Konklusionen för båda böckerna är ungefär densamma som ovan-
stående, nämligen att Malmströms i första hand var samlare av vistexter 
och andra texter. Och att de samtidigt måste ha varit ivriga läsare. I själva 
verket hänger dessa båda aktiviteter nära samman, så nära att de i praktiken 
inte går att skilja åt. Om far och son Malmström dessutom gärna sjöng de 
samlade vistexterna går inte att uttala sig om, men är heller inte centralt i 
detta sammanhang, där samlandet står i centrum. Med kännedom om deras 
stora engagemang i samtidens texter framstår uppbrottet från Hässleberga 
som något fullständigt förklarligt. Genom att läsa, skriva och samla texter 
kom de successivt in i tidens tänkande och anlände till Malmö stad med 
goda insikter i det moderna livet.

Att samla vistexter 
Samlande av vistexter är ett slags umgänge med visor, en syssla med närhet 
till det musiska, något som med britten Christopher Small (1998) kan be-
tecknas som musicking.21 Smalls idé bakom detta begrepp är att vidga syss-
landet med musik till att också omfatta andra aktiviteter än sång, spel och 
(musik)lyssning. Musicking omfamnar alla sysslor som rör musik, detta i 
syfte att visa hur mångsidigt musik upptar människor. Framför allt vill han 
knyta musikintresset till ett verb, eftersom det är handlandet som enligt 
Small gör musiken som inneboende kraft begriplig. Samlande av vistexter 
är i det ljuset något starkt musikanknutet, trots att det ofta är omöjligt att 
veta om nerskrivna vistexter verkligen sjungits eller inte.

Lusten att samla verkar vara en allmänmänsklig företeelse, så spridd 
att man skulle kunna tala om driften att samla.22 Barnet samlar pinnar och 
vackra stenar. Tonåringens samlarobjekt rör gärna uppskattade förebilder 
inom sport eller musik. De allra flesta vuxna samlar något, även om satsnin-
garna varierar stort.23 Det kan handla om delar i en omtyckt servis, varianter 
av en viss krukväxt, verk av en fängslande konstnär, böcker i ett kärt ämne, 

21 Smalls begrepp musicking är väl spritt i musikvetenskapliga texter. Lars Lilliestam (2009) 
har lanserat en svensk översättning, att musika. 

22 Jämför Susan M. Pearces artikel i antologin Interpreting Objects and Collections (1994) 
som har rubriken ”The urge to collect” (s. 157–159).

23 Jfr Persson 2007:139f.



129

TILL VISSAMLANDETS FÖRSVAR ELLER ATT SKRIVA VISOR FÖR LIVET

dockor i granna folkdräkter, schackspel från olika länder, reseminnen, mo-
peder från 50-talet och mycket, mycket annat. Somligt samlande är modest 
och knappt märkbart för omvärlden, men ger ändå stor njutning för samla- 
ren. Men samlandet kan också vara livsstil och identifikation, där objekten 
kräver särskilda rum, till och med särskilda hus. För några leder det passio- 
nerade samlandet till ett yrkesliv som antikhandlare, ägare av privata muse-
er, försäljare av second hand-skivor, importörer av äldre amerikanska bilar, 
värderare av konst, skribenter i antiktidskrifter eller liknande.

I förhållande till samlandets spridning och betydelse är litteraturen  
tunn.24 Samlande bland högre ståndspersoner, museisamlande och sam- 
lande inom den moderna populärkulturen tycks vara de mest utforskade om- 
rådena. Småsamlandets vardag hittar man inte läsning om, trots dess van-
lighet. I det ljuset kan några ord om två uthålliga vissamlare under 1800- 
talets mitt ge ett visst bidrag. Susan Pearce är ett återkommande namn i 
samlarlitteraturen, med flera bidrag om historiska perspektiv på samlande. 
Hon har skapat en användbar kategorisering av samlande. Pearce (1995) delar 
in samlandet i tre grupper, men påpekar att en och samma samlare under sin 
samlarkarriär kan tillhöra flera grupper: 

Den första gruppen samlar souvenirer och bygger därigenom upp en 
materiell självbiografi genom de insamlade objekten. Samlandet sker tätt 
inpå livet. Samlarobjekten finns längs livsvägen, där de mer eller mindre 
väntar på att införlivas i kollektionen.

Den andra gruppen omfattar fetischsamlande. Det handlar här om 
manifesta minnen av människor: hårlockar, autografer, dödsmasker, kläder, 
etc., som bildar ett galleri av representerade personer. Objekten är laddade 
med minnen av de personer som en gång burit dem och de skapar därigen-
om en fiktiv närhet till oftast välkända gestalter. 

En tredje grupp bildar de systematiska samlarna, de som utmärks av 
långsiktighet, planering, god ordning och inte minst tålamod. Storsamlaren 
kan kallas rationell, åtminstone finns här en passion under viss kontroll. Han 
eller hon följer ett regelverk som från början kanske är en egen skapelse, 
men senare liknar samlarkollegernas system.25 Denna kategori rymmer de 
omtalade och i vetenskaplig litteratur omskrivna samlarna, vilket lätt låter 
sig förklaras med deras excentricitet.26 

Malmströms samlande är inte så lätt att placera. Deras mångåriga in-
tresse gör dem närmast till systematiska samlare. Själva initiativet att binda 

24 Persson 2007:51ff. redovisar forskning om samlande.
25 "De vanligaste förhållningsreglerna är förknippade med det metodiska ordnandet och 

systematiserande av tingen enligt olika taxonomier. Beroende på samlaruttryck, krävs 
olika system, som funktionellt är anpassade till en speciell typ av ting" (Persson 2007:154).

26 Jfr Bjurström 2002:256f. Se även Sparr 1997; Brusila 2009:24ff.; Asketorp 2011.
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in samlingen av skillingtryck och handskrivna texter är ett tecken på med-
vetenhet och planering. Å andra sidan är det som nämnts svårt att upptäcka 
ett mönster när det gäller texternas innehåll och en genomtänkt ordning i 
bandet. Men de många årens samlande går förstås inte att komma förbi. Far 
och son Malmström hade en oförtröttlig ordningsamhet som har klara drag 
av systematiskt samlande. Antagligen var de – åtminstone i den närmaste 
kretsen – kända för sitt intresse för texter och tryck.

Deras aktiviteter har samtidigt något av souvenirsamlande över sig. 
Texterna verkar fångade längs livets lopp, samma intryck gör samlingen av 
skillingtryck. Böckerna utgör biografiska dokument som berättar om vissa 
sidor hos de båda, nämligen om deras stora och uthålliga intresse för läsning 
och skrivande. Med få signeringar går det inte att säga mycket om inköpens, 
läsningens och skrivandets sammanhang. Men det verkar som om läsning 
och skrivande huvudsakligen ägde rum i hemmet. De inköpta trycken tog
man synbarligen inte med sig vid besök hos andra, eftersom de fortfarande 
befinner sig i gott skick. Samlandets plats för far och son var av allt att 
döma bostaden. Om detta stämmer, kan man också påstå att samlandet 
ägde rum utan närmare kontakter med likasinnade. Malmströms samlande 
med tillhörande läsning skedde således i privatsfären, inte i en krets av per-
soner med liknande intresse. Kanske är hemmiljön som samlandets rum en 
förklaring till att Carl övertog faderns intresse och hans påbörjade samling. 
Detta skulle i så fall berätta att far och son stod varandra nära. De delade 
intresse för texter och tryck, vilket byggde en gemenskap mellan dem.

Arkivens många bevarade visböcker kan framför allt karakteriseras som 
resultat av souvenirsamlande. Böckerna har tillkommit i livssituationer som 
avslöjas av skrivarens återkommande signeringar, där angivelse av både plats 
och datum för skrivhandlingen kan finnas. I dessa visböcker kan man indi-
rekt följa bokägarens levnad, hans eller hennes umgänge och förflyttnin-
gar. Tiden mellan signeringarna berättar också om hur ofta visboken och 
pennan kommit fram. Visböcker med återkommande signeringar närmar 
sig dagböcker och ger därigenom den sentida läsaren viss inblick i skriva-
rens liv och person. Eftersom åtskilliga handskrivna visböcker utöver vis-
texter har andra slags anteckningar, exempelvis ekonomiska noteringar, 
vänners namnteckningar och recept, kan man ibland följa skrivaren tätt 
inpå spåren. Dessa anteckningar berättar om skrivarens övriga göranden 
och säger därför något om hans eller hennes livssituation och personlighet.

Att samla och utvecklas
Till skillnad från Malmströms samlande i hemmet verkar många skrivare 
av bevarade visböcker ha ägnat sig åt sitt intresse i vänners lag. Framför allt 
gäller det unga vissamlare som gärna skrev – och säkert ofta sjöng – tillsam-
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mans med andra. En stor del av innehållet i sådana samlingar av vistexter 
är avskrifter ur andra visböcker. Man sjöng, bytte texter och skrev av. Sam-
tidigt fick skrivarna del av varandras utblickar och textliga erfarenheter. 
"Visorna [som visboksägarna skrev av] kan ses som kommentarer till den 
egna situationen" (Jansson 2008:120). Men detta perspektiv på samlande av 
vistexter kan sträckas ut ytterligare. Roy Shuker som studerat skivsamlande 
talar om ”collecting as central to the construction and expression of per-
sonal identity” (Shuker 2010:197). De som samlade vistexter byggde tillsam-
mans sina identiteter, utvecklade sina relationer och inte minst utvidgade 
sina horisonter, allt detta viktiga i vissamlandets nöjsamma hägn.27

Med delat skrivande – och sjungande – gjorde den unga visboksägaren 
något ålderstypiskt, nämligen utvecklade sin självuppfattning i samspel med 
jämnåriga.28 Samling kring visböcker kan jämföras med annan samvaro av 
liknande slag, då unga kunnat umgås utan vuxnas närvaro. I sådana kretsar 
byggde – och bygger – unga människor sina identiteter i en växelverkan mel-
lan positionering i gruppen och påverkan från gruppens medlemmar. Den 
norske musikvetaren Even Ruud, som skrivit om musik och identitet, menar 
att ”gjennom måten vi tilkjennegir vår musikksmak på, gir vi samtidig ut- 
trykk for en rekke holdninger og verdier som indirekte finner sin mulige ko-
rrespondanse i det sosiale feltet” (Ruud 2002:105). När visboksägaren valde 
att skriva av en visa ur en väns visbok eller ur ett tillgängligt tryck, uppfat-
tade därför den omgivande kretsen detta som en inblick i skrivarens person 
och sinnesstämning. Men valet gav på samma gång möjlighet för skrivaren 
att bli uppfattad på ett visst sätt. Denna växelverkan – eller förhandling – 
bidrog i själva verket till att skapa en gemenskap, en gemenskap som stän-
digt behövde bekräftas, eftersom de unga gruppmedlemmarnas identitets-
byggen pågick under samvaron runt vistexterna.

Det ligger nära till hands att gripa efter begreppet biographical object 
(Hoskins 1998) för att fånga visböckernas personliga dimension, eftersom 
de faktiskt speglar en läsande och skrivande människas utveckling. Böckerna 
utgör artefakter som ord för ord skapats av sina skrivare och är så personliga 
att de inte kan användas av någon annan. Ifall det hade gått att intervjua en 
visboksägare kring en bok, skulle antagligen viktiga livshistorier lockas fram, 
en efter en. Det är för övrigt böckernas starkt personliga uppbyggnad som 
gjort att ärvda visböcker inte självklart gått vidare i släkten. I de fall visböcker 
bevarats i familjen har det skett som minnessaker, inte för att brukas för sång. 

27 En sällsynt möjlighet att studera ett sådant kollektivt skrivsammanhang har Eva Daniel-
son (2008) utnyttjat. Jfr även Edlund 2007:50ff.

28 Ruud (2002:140ff.) beskriver sådant umgänge kring musik. Samma tema behandlas i 
Fornäs et al. 1989:180f.; DeNora 2000:121ff.
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Textkedjor 
Visböcker som på detta vis skrivits i vänners lag ingår i nätverk av texter, 
även om bara en enstaka visbok är bevarad och därför inte omedelbart avslö-
jar det kollektiva tillkomstsammanhanget. Begreppet intertextualitet ligger 
nära till hands. De handskrivna texterna i en visbok står i nära relation till 
andra texter. I en visbok kan avskrifter ur vänners böcker följa på varandra, 
texter som för visbokens ägare måste haft starka associationer till vännerna, 
om texterna inte rent av var en sida av bokägarens vänner. En avskrift av en 
humoristisk visa var den glada vännen, en avskriven kärleksvisa var den vid 
skrivtillfället förälskade vännen. Avskriften som skrifthändelse bekräftade 
vänskapen, väl i skrivboken underhöll avskriften vänrelationen. 

Eftersom vännernas vistexter också utgjordes av avskrifter, bildar tex-
terna i själva verket långa kedjor. Texterna är sålunda hämtade ur samlingar 
som i sin tur är uppbyggda av texter i samlingar som hämtats ur andra sam-
lingar och så vidare. Vissamlande byggde således på andras samlande, dess- 
utom i ett oräkneligt antal led. På ett fascinerande vis har texterna vand- 
rat i hand och ur hand: lästs och förmodligen sjungits, skrivits av och ofta 
sjungits, skrivits av i ett nytt sammanhang, sjungits och i nästa fas skrivits 
av ännu en gång. Ibland satt skrivaren med ett tryck framför sig. Men den 
tryckta texten var sannolikt också hämtad från någon samling, kanske en 
handskriven sådan. Handskrivna och tryckta texter blandas i kedjorna. 

Texterna i en bevarad visbok utgör därför inte slutpunkten som den 
arkiverade boken kanske lockar arkivbesökaren till att tro. Medan boken 
fortfarande ägdes av sin skrivare, var den antagligen öppen för vänners 
läsning och avskrivning. Från denna arkivartefakt fortsätter därför osynliga 
textkedjor, vars slutpunkter ingen kan veta något säkert om. 

Man kan till och med påstå att visskrivarna ägt sina samlingar, men inte 
de enskilda texterna. Samlingarna, både som fysiska objekt och som imma-
teriella textsammansättningar, är unika och därför skrivarnas alldeles egna. 
Den hängivna skrivaren har med många timmars möda trots allt skapat sin 
egen samling. Men de enskilda vistexterna har bara passerat skrivaren för 
att i nästa fas tillfälligt landa i en annan visbok. Textkedjan har således för 
en tid stannat till i en viss visbok, varefter den har utsträckts ytterligare.

Vissamlandet – ett skapande
För att verkligen förstå samlandet som företeelse, däribland far och son 
Malmströms mångåriga strävan att föra samman tryckta och handskriv-
na texter, måste det betraktas som en skapande verksamhet (jfr Ternhag 
2011:167f.). Med en blandning av passion och ordningssinne bygger samlaren 
successivt upp sin egen värld, vare sig det handlar om skillingtryck som hos 
Malmströms eller andra åtråvärda objekt. Samlaren bokstavligen skapar sin 
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samling. Det rör sig inte om osjälvständig konsumtion av ofta masstillver-
kade produkter, utan om kalkylerade handlingar som utförs med tillgång 
till insikter och idéer. Populärmusikforskare ser numera människors bruk 
av medierad musik som productive practices (se Laughey 2006:90 med där 
förtecknade referenser) och ger därmed älskare av bred och masspridd po- 
pulärmusik en status av aktiva musikanvändare. Detta begrepp passar också 
för att fånga samlarnas verksamhet. Fastän deras samlande i regel handlat om 
att skriva av, rör det sig inte om reproduktion, utan om en produktiv praktik 
som resulterat i per definition unika skapelser (jfr Strand 2008:226).29 

Skrivarnas skapande äger faktiskt rum på minst två plan – själva insam-
lingen av vistexter och det egentliga skrivandet. Genom att sammanföra vi-
sor från olika förlagor – tryck av olika slag eller andra handskrivna visböcker 
– har skrivarna skapat nya sammanhang kring de nerskrivna vistexterna. 
Visor som annars aldrig tidigare sammanförts kan i en visbok stå intill 
varandra. Kända diktares alster kan följas av en text skriven av en granne till 
bokens ägare. En högstämd text kan föregå en schlagertext. En kärleksvisa 
kan följa efter en burlesk diktning. Med denna ordningsföljd får associa-
tionerna från den ena vistexten till den andra en speciell riktning. Härigen-
om kommenterar vistexterna varandra på ett nytt sätt och nya tolkningar 
blir möjliga. Även om visföljden alla gånger inte varit kalkylerad av skri-
varen, har han eller hon ändå gjort en skapande insats med sin egen smak 
som styrmedel. Som helhet kan de samlade vistexterna i en bok uppfattas 
som en kartbild som visar skrivarens vis- och textvärld, ibland också vägarna 
till de förlagor som han eller hon haft framför sig. Sammanställningen av 
texter är på det viset också en avspegling av skrivarens växande självupp- 
fattning, av hans eller hennes successiva erövring av tillvarons myckenhet. 

Det skapande med handen som visboksägarna ägnat sig åt har i mån-
ga fall från början varit ett slags skrivträning. Detta kan man se i hand-
stilens utveckling – och ibland i skrivarens upprepade försök att skaffa 
sig en driven namnteckning. Många visböcker kan berätta väsentliga ting 
om skrivarens personlighet: skrivare som exempelvis placerat andra an-
teckningar mellan eller intill vistexter, sådana som låtit kamrater skriva 
ner texter, som klistrat in en pressad fyrklöver eller gjort en illustration. 
Visböckerna har synbarligen inbjudit till ett skapande inom sina från bör-
jan bestämda ramar. De linjerade sidorna har hos många bokägare lock-
at fram idéer som gjort varje uppslag individuellt. Med detta perspektiv 
kan de handskrivna visböckerna till och med betraktas som folkkonst.  

29 Jfr medieforskaren John Fiskes (2003) uppdelning i masskultur och populärkultur, där 
han betonar det aktiva handlandet och den sociala underordningen vad gäller den sist-
nämnda sfären.
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Men frågan om visboksskrivarnas skapande rymmer ytterligare en aspekt, 
nämligen hur de med sitt samlande – och skrivande – gjort allmänt spridda 
texter till sina egna. Will Straw har studerat ett antal skivsamlare och vill bland 
annat understryka hur de med sitt samlande flyttar marknadens tillgängliga 
skivutbud till hemmets sfär och därigenom laddar skivorna med ny mening:
 

One might note […] that collecting is about elaboration of a domestic con-
text for consumer goods; that, within collecting, the values of consumption 
come to assume priority over those of production; and that, in the collec-
tion, an immediate, affective relationship to the object takes precedence 
over collective, spectacular forms of cultural involvement. (Straw 1997:4.)

Malmströms, för att återvända till dem, samlade idogt skillingtryck. Bakom 
dessa tryck låg sällan djupare motiv från utgivarnas sida. Skillingtryck var 
tänkta för en publik som sökte nya visor, ibland glada, andra gånger sorg- 
liga eller hemska. Genom att ta hem en efter en av dessa marknadsvaror 
skapade far och son ett nytt sammanhang kring trycken, ett samman-
hang som inte bara åstadkom viss överblick över denna tryckgenre, utan 
också gjorde samlingen till en del av Malmströms personliga tillgångar. De  
offentligt utgivna trycken blev som samling en del av den värld som stod 
under Malmströms kontroll. Därhemma kom trycken att betyda något an-
nat än på marknaden eller i saluboden, något som stod i relation till männ-
iskor och miljö därhemma. Trycken domesticerades. 

På liknande sätt kan man betrakta skapandet av handskrivna visböcker 
som en aktiv process, där böckernas ägare genom sitt skrivande gjort all-
mänt tillgängliga vistexter till sina egna och symboliskt nog placerat dem 
mellan pärmar som skrivaren kunde öppna och stänga. Texter till visor som 
kunde vara verkligt allmängods – och i realiteten ofta var det – överfördes 
genom skrifthändelserna till den privata sfären, där de kom att betyda 
något alldeles särskilt. Textsamlandet innebar således ett kontextbyte som 
i sig skapade nytt meningsinnehåll åt samlingens delar, precis som dagens 
masspridda schlager får en personlig mening när den avlyssnas i tonårsrum-
met (Lindberg 1994:263; Wall 2003:181ff.). 

Med utgångspunkten att vissamlande innebar ett skapande blir samlar-
na produktiva aktörer och deras samlingar resultatet av begripliga val. Far 
och son Malmström samlade i åtskilliga år texter av olika slag, handskriv-
na som tryckta, och byggde på det sättet upp en värld av referenser, lätt 
tillgänglig därhemma. De många unga människor som skrev ihop egna vis-
böcker genom att samla texter ur skilda källor skapade på motsvarande sätt 
ett eget instrument att förstå tillvaron. Med skrivande och samlande kom 
de också att förstå sig själva bättre. De bevarade samlingarna berättar sam-
manfattningsvis om samlarnas väg till en säkrare behärskning av sina liv.
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Muntligt eller 
skriftligt betonad 
identitet? 
Några tankar kring folkligt sjungande 
i gränsområdet mellan muntlighet och 
skriftlighet

Orally or literary defined identity? Some thoughts 
on popular singing in the borderland between  
orality and literacy
This article discusses traditional singing in Sweden, especially from the 18th 
century to the earlier part of the 20th century, as a cultural expression within 
vernacular literacy as well as within orality/aurality. My aim is to call attention 
to the combined study of textual and musical processes as a productive addition 
to the study of vernacular literacy. Traditional singing is situated at a cross-
roads between the two tension fields oral–literate and oral/aural–mediated (or 
by notation-by ear); both fields regarded as continua where literate/mediated 
and oral/aural elements meet and overlap. I further show a couple of examples 
of musical orality (by ear-practice) and literacy respectively, and how the prac-
tice of singing often is sliding and oscillating between the poles; not least for 
the simple reason that texts often have been transmitted both orally and by 
print and writing, while tunes chiefly have been transmitted by ear (which is 
still the case for many singers). Accordingly, we can assume that the identity of 
performers of traditional song to a great extent was characterized by an over-
lapping of oral and literate elements. The absence of musical literacy, that is, 
the ability to use sheet music, should be regarded rather as non-literacy than as 
illiteracy. Also in written forms of oral or oral-derived musical traditions, that 
is, transcriptions of songs or tunes, we can observe traces of orality.  

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET.  UMEÅ 2013. S. 139–156
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Skriftbruk handlar för det mesta om nedskrivna eller tryckta ord – men om 
vi tänker på sång så finns också notskriften, en skriftpraktik som är betyd-
ligt mindre spridd. Den här texten behandlar vardagligt skriftbruk (i vidare 
bemärkelse) i miljöer där det samexisterar med vardagligt gehörspräglat 
sjungande och musicerande. Utgångspunkten är att muntlighet och skrift-
lighet betraktas som kontinua snarare än som åtskilda kretslopp, och fokus 
ligger på det gränssnitt mellan text och musik som sjungande utgör. Det är 
alltså inte utifrån ett skriftforsknings- eller lingvistiskt perspektiv som jag 
närmar mig begreppet literacy, utan snarare från det muntliga hållet och 
från en musiketnologisk utgångspunkt. Det är min bestämda uppfattning 
att vi skulle behöva bygga ut dialogen mellan textforskare och musikforska-
re åtskilligt i frågor som rör relationen mellan muntlighet och skriftlighet 
respektive gehör och mediering. Kulturuttryck som rör sig i gränsområdet 
mellan å ena sidan det muntliga, auditiva och personligt förmedlade och å 
andra sidan det i form av skrift, notskrift eller inspelning medierade utgör 
ett fält som är gemensamt för såväl forskningen kring muntlighet/orality 
och skriftlighet/literacy som inom bland annat folkloristik och musik- 
etnologi. Jag tror att en utbyggd tvärvetenskaplig dialog skulle visa sig vara 
fruktbar. Detta gäller såväl på svenskt eller skandinaviskt område som inom 
den internationella diskussionen.1 

Mitt syfte är att påminna om det fruktbara i att kombinera spännings-
fälten muntlighet–skriftlighet och gehör–mediering och ge några praktiska 
exempel på hur dessa olika modi samspelar i folkligt sjungande. Jag börjar 
med att diskutera några begrepp i anslutning till de nämnda spännings-
fälten och till begreppen vardagligt och vardagsestetik. Därefter går jag in 
på hur sjungande som aktivitet kan inta en position mellan muntlighet 
och skriftlighet, och vad arkivmaterial har att berätta om detta. Jag fördju-
par diskussionen med exempel från det folkliga psalmsjungandet, där var- 
dagligt skriftbruk (psalmtexten) möter gehörskultur (melodierna och fram-
förandet). Slutligen berör jag frågan om hur sångares identitet kan färgas av 
både skriftliga och muntliga praktiker samt hur uppteckningar och tran-
skriptioner som skriftliga medier kan omfatta även muntliga drag. 

Muntlighet och skriftlighet i vidare kontext
Muntlighet och skriftlighet är en fråga om kommunikationsprocesser 
som tar sig olika former i olika kulturer och tidsepoker, som samverkar  
 

1 På senare år har några röster höjts för att efterlysa ett vidare utbyte, t.ex. Sborgi Lawson 
i Oral Tradition 2010 som bland annat diskuterar det bristande samarbetet mellan forsk- 
ningsriktningarna beträffande medeltida material. 
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och påverkar varandra, vilket Ruth Finnegan (1988) var en av de första att 
beskriva på ett övertygande sätt. Hon påminner bland annat om att munt-
ligt och skriftligt snarast utgör ytterpolerna i ett kontinuum och att de fles-
ta kända samhällen kännetecknas av en blandning av media där muntlig och 
skriftlig (och i senare tid elektronisk) kommunikation används för olika 
syften (1988:141). Successivt har också insikten ökat inom olika forsknings-
riktningar om att både muntliga och skriftliga ”texter” kan vara mer eller 
mindre stabila eller instabila. Detta belyser den engelske balladforskaren 
David Atkinson i sin bok The English Traditional Ballad (2002:6ff.). Han 
diskuterar bland annat den receptionsteoretiska ståndpunkten att litterära 
texter är obestämda – och kräver en aktiv läsare för att realiseras – i relation 
till den muntliga traditionens likartade sätt att fungera: 

So the concept of an ’implied reader’ for the literary work can be readily 
replaced for the folklore text by an ’implied audience’, brought into being 
by precisely the same requirement inhering in the folklore text as in the lit-
erary text, for an active, co-creative process of reception. (Atkinson 2002:9.)

I motsats till dem som betraktar folklorens texter som innehålls- och 
tolkningsmässigt helt instabila lyfter Atkinson fram John Miles Foleys be-
grepp traditional referentiality (Foley 1991), dvs. hur åhörare behöver tillgång 
till en större uppsättning referensramar (motivtyper, formler m.m.) för att 
kunna uppfatta nyanser och underliggande föreställningssystem i en en-
skild version av en text med muntligt ursprung av typen prosaberättelse 
eller berättande visa. Slutsatsen blir att både litterära och muntliga ”texter” 
kommunicerar sin mening bäst när de tolkas av en insatt och medskapande 
läsare/lyssnare. 

Jag vill här påminna om att likartad idiomatisk förförståelse behövs 
inom det musikaliska fältet; lyssnaren behöver t.ex. en vana vid och en viss 
förståelse av modal musik2 för att få klarare referensramar kring mycket 
av den äldre musiken, vare sig den räknas till folklig kultur, sakral kultur 
eller högreståndskultur. De flesta västerlänningar är vana vid dur- och moll-
treklanger och slutkadenser i musiken vare sig vi har termer för dessa ele-
ment eller inte; för att skapa mening i melodier som är uppbyggda på annor-
lunda sätt behövs en vidgad förståelsehorisont.

2 Modala melodier har en linjär struktur snarare än en vertikal och är därmed inte upp- 
byggda över en ackordföljd, utan melodin rör sig i relation till en eller ett par referens- 
toner. En modal melodi behöver inte sluta på grundtonen och har inga slutkadenser. 
Modala drag är vanliga i äldre och folklig europeisk musik och karakteriserar både in-
diska ragor och arabiska maqam. (Se vidare t.ex. Lundberg & Ternhag 2005:123f. samt 
Jersild & Åkesson 2000, kap. 7.)  
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Gehör kan sägas vara ett alternativbegrepp till muntlighet och kan om- 
fatta både orality och aurality med sina respektive tyngdpunkter på talet/
sjungandet och lyssnandet. Gehörsmusicerande bygger huvudsakligen på 
auditiv inlärning direkt från person till person; minnet samt variation eller 
improvisation kring såväl textliga som musikaliska motiv och teman spelar 
en framträdande roll – på liknande sätt som i muntligt berättande. Noter och 
notläsning ingår i princip inte (däremot ofta ackordanalys, dvs. kodifierade 
förkortningar för ackord i olika tonarter). I musikforskning talar man om 
mediering när överföringen av musik sker via t.ex. noter eller inspelningar; 
framför allt mediering genom notskrift kan jämföras med skriftlighet eller 
literacy, det är förenklat uttryckt fråga om tecken på papper i fixerad form. 
Även inspelningar kan innebära en fixerad form som skiljer sig från den 
ständiga variabilitet som finns i gehörsöverföring. Spänningsfältet gehör–
mediering kan alltså betraktas som en motsvarighet på musikens/sångens 
område till begreppsparet muntlighet–skriftlighet. 

Medialisering av musik innebär att den förändras och bearbetas på sätt 
som bestäms av det mediala systemets strukturer (jfr Lundberg, Malm & 
Ronström 2000:68). Medialisering innefattar bland annat olika typer av in-
tertextualitet, där olika inspelade versioner av ett musikstycke eller en låt kan 
ge eko i varandra. Resultatet kan bland annat innebära att det är en uppteck-
nad/inspelad, arrangerad och medialiserad version av en traditionell visa 
eller låt som blir den mest kända versionen och dessutom kan vara den enda 
version som är känd av yngre generationer. Ett exempel är när traditionella, 
ursprungligen oackompanjerade visor med modala melodier arrangeras med 
genomarbetade instrumentala för- och mellanspel, med melodibyten mellan 
strofer samt harmoniserade med intrikata ackordföljder. Folk(rock)grupper 
som engelska Steeleye Span eller svenska Folk och Rackare skapade till ex-
empel flera mycket spridda balladversioner av den här typen under 1970- och 
80-talen. I förlängningen har vi senare sett olika typer av ytterligare tekniska 
bearbetningar och ljudtillägg på tidigare inspelat material, s.k. remake eller 
remix.

Vardaglighet, livskvalitet och identitet 
Begreppet vardagligt skriftbruk omfattar både läs- och skrivaktivitet; aktu- 
ell forskning inom området lyfter främst fram skrivandet bland de lägre 
skikten i samhället (se Edlund 2012:9ff.). I min text står begreppet skrift-
bruk i första hand för läsandet och inlärandet av psalmtexter samt den fix-
ering av texternas ordalydelse som hänger samman med detta skriftbruk. I 
samband med s.k. folkligt sjungande innefattar skriftbruk också att skriva 
ner och skriva av vistexter i personliga visböcker, vare sig man sedan sjun-
ger ur boken eller lär in visan utantill. Folkligt är ett annat problematiskt 
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begrepp, men är ibland användbart och fungerar här i stort sett synonymt 
med vardagligt. När jag talar om folkligt sjungande syftar jag historiskt sett 
i första hand på en folklighet eller vardaglighet som både klassmässigt och 
rumsmässigt skiljer sig från kyrkans, adelns och borgerskapets domäner – 
det agrara eller urbana lokalsamhällets olika mötesplatser, inklusive hem-
miljön. Ett annat näraliggande begrepp är den engelska termen the ver-
nacular milieu som den används av bland andra Pickering & Green (1987:3) 
även beträffande senare tidsskikt: en relativt självständig sfär i relation 
till såväl kulturetablissemang/finkultur som kommersiell marknad/po- 
pulärkultur. Termen folkligt sjungande används av flera svenska forskare 
som beteckning på sjungande i vardagen, vid arbete, i andakt eller som 
förströelse och umgängesform, främst bland lägre klasser, i såväl det tidig- 
moderna samhället som längre fram i tiden (se t.ex. Jersild & Ramsten 
1993:203ff.). Alla tre begreppen, vardagligt, folkligt och vernacular, har 
dessutom i åtskilliga sammanhang en mer eller mindre uttalad koppling 
till underordning i maktrelationer.3

Vardagligt eller folkligt sjungande – liksom vardagligt skriftbruk i form 
av brev- och dagboksskrivande – äger oftare rum i den privata sfären än i 
den offentliga. Sjungande kan ske i ensamhet, liksom läsande och skrivande, 
det kan utövas i gemenskap, men det kan också – liksom högläsning – ha 
en presentativ karaktär, dvs. framföras för lyssnare (jfr Turino 2008:51ff.). 
Folkligt sjungande kan, liksom t.ex. spel till dans, vid vissa tillfällen plac-
eras in i vad jag vill kalla en alternativ eller småskalig offentlighet, ett 
rum för umgänge och utbyte som befinner sig mellan den privata och 
den offentliga sfären.4 Denna består historiskt i ett för- eller tidigindus-
triellt, mera muntligt präglat, samhälles samlings- och mötesplatser (års- 
tidsfester, söndagsgudstjänster, danskvällar, sång- och berättarkvällar 
m.m.) och har i vår tid (re)konstruerats som t.ex. spelmansstämmor, vis-

3 Samtliga tre termer innebär dock en förenkling. Vi vet att det har funnits en kom-
munikation mellan sociala skikt i historiskt perspektiv; när det gäller musik och dans 
har sånger, danser, musikstycken och stildrag förflyttats såväl uppåt som nedåt i socialt 
hänseende. Inte sällan är det t.ex. samma visor som har sjungits av soldathustrur och 
herrgårdsfruar, av skomakare och häradshövdingar – men i olika inramningar. Begrep-
pen folkmusik och folkligt sjungande är både komplexa, problematiska och omstridda (jfr 
Åkesson 2007:18ff.).

4 Ey!un Andreassen (1992:119ff.) talar om en folklig offentlighet, karakteriserad av fler-
riktad kommunikation mellan individer och grupper till skillnad från Habermas bor-
gerliga offentlighet där kommunikationen i större utsträckning är enkelriktad i form 
av mönstret sändare-mottagare (press, teaterföreställningar m.m.). Se även Åkesson 
2007:60ff.
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stugor, danskvällar med spellista5 samt berättarcaféer och berättarfesti-
valer.6 

Förhållandet mellan muntlighet och skriftlighet är en av flera aspekter 
på människors aktiva deltagande i musicerande, i nutid såväl som i tidigare 
samhällsformer. Mycket av detta sjungande och musicerande, som till stor 
del bygger på gehör men (främst beträffande texten) kan ha inslag av skrift-
praktiker, kan också knytas till olika aspekter av livskvalitet och identitet. 
Musicerande kan framstå som identitetsskapande livsinnehåll och glädje- 
källa, någonting utöver en hobby eller ett fritidsintresse. Identiteten som 
sångare/musiker upplevs ibland som viktigare än yrkesidentitet och andra 
tillhörigheter (jfr Elam 2009; Gabrielsson 2008). Sjungande kan vara ett ut-
tryck för människors livsvärldar och förståelsehorisonter; det finns många 
vittnesbörd om att en persons förhållningssätt till repertoar och musikalis-
ka föregångare kan fungera som en prisma att betrakta verkligheten genom 
(Abrahams 1970; Smith 1988; Porter & Gower 1995; Turriff & McKean 1996; 
Nordström 2002). 

Att sjunga, dansa och musicera framstår som meningsskapande och 
identitetsskapande verksamheter vilka kan kännetecknas av djup kunskap 
och färdigheter även utanför det professionella eller yrkesinriktade musi-
cerandet. I detta slags verksamhet är deltagande, delaktighet och flerrik-
tad kommunikation central – det handlar om att behärska och utöva ett 
estetiskt uttryck i samspel med andra i en vardaglig kontext (jfr Turino 
2008:28ff.). Detta framhåller också dansetnologen Mats Nilsson i ett kapitel 
om polskedansandets mening som samvaro, kulturarv och estetik (2009:40 
ff.). Musikpedagoger av skilda slag är ense om att musicerande behöver 
vara förankrat i individens kropp för att fungera – detta är extra tydligt 
i sång där kroppen utgör instrumentet (klangrummen utgörs av huvudets 
håligheter, svalget och luftstrupen medan luftströmmen, diafragman och 
åtskilliga muskler i hela kroppen ger stöd och energi; jfr Sundberg 2001). 
Musikalisk kunskap och färdighet, förankrade i kroppen, utgör en viktig 
beståndsdel i en individs identitet. Gehörsmusicerande bygger i särskilt hög 
grad på minne, dels för texter och melodier, dels det kroppsliga minnet av  
 
5 Danskväll med spellista innebär att olika medverkande individer och grupper avlöser 

varandra som dansspelmän, efter en lista där alla har bokat in en period, oftast 30 minut-
er. Alla medverkar ideellt och man har inga inbjudna arvoderade dansmusiker vid dessa 
tillfällen. 

6 Berättarcaféer är en revivalform för att blåsa liv i traditionellt eller folkligt berättande 
av sagor, sägner, samt egna och andras historier. De hålls numera på flera orter i landet 
och det är vanligt med ett par inbjudna berättare samt ett inslag av öppen scen för andra 
deltagare. Berättande fick ett senare uppsving i Sverige än folkmusiken, Berättarfestiva-
len i Ljungby startade 1990 och Berättarnätet bildades samma år.
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var toner ligger i röstapparaten eller fingrarna. Det bygger också på medve-
tet lyssnande samt utgör grunden för improvisation; denna kompetens blir 
då också förankrad i sångarens eller instrumentalistens identitet – om man 
så vill ett slags muntligt färgad identitet.

Vardagligt musicerande kan också betraktas som uttryck för vardags- 
estetik, alltså som en estetiskt inriktad aktivitet bland ”vanliga människor”, 
där görande och skapande i olika former är centrala och där estetiska värden 
och värderingar kan skilja sig från dem som dominerar marknaden respek- 
tive finkulturella institutioner. Besläktade områden är handarbete och 
hantverk men också berättande och skrivande i skärningspunkten mellan 
skriftlighet och muntlighet (jfr Ternhag (red.) 2008).

Sjungande mellan muntlighet och skriftlighet
Hur kan vi betrakta folkligt sjungande som både gränsområde och samspel 
mellan muntlighet och skriftlighet? Hur framträder det kontinuerliga och 
överskridande i just sjungande, och hur kan den diskussionen bidra till en 
fördjupad förståelse av fenomenet vardagligt skriftbruk?

I dokumenterat material från 1800- och 1900-talen, som man t.ex. fin-
ner i Svenskt visarkivs och andra institutioners samlingar, finns åtskilli-
ga exempel på hur muntliga och skriftliga element kan varvas i skiftande 
praxis mellan olika individer i ett vardagligt musik- och skriftbruk. Sånger, 
visor och psalmer har i det svenska samhället under århundraden rört sig 
inom och mellan de muntliga/gehörspräglade och skriftliga/medierade 
kretsloppen. De har också rört sig mellan sociala skikt och miljöer och haft 
skiftande musikalisk dräkt. Interaktionen mellan de muntliga och de skrift-
liga kretsloppen har naturligtvis ökat med ökande läskunnighet. Visforskare 
och musiketnologer betraktar sånguttryck som en helhet bestående av både 
text, melodi och framförande. Låt oss först se på texterna, där skriftbruket 
har spelat en större roll. Vistexter har cirkulerat på flera sätt, både icke-me-
dierade och medierade. Den primära överföringsvägen i folkligt musicer-
ande är gehörsöverföring mellan människor – därmed har vistexter fått mer 
eller mindre skiftande utformning i olika individers repertoar. Det finns 
många exempel på att t.ex. två syskon som har lärt sig en visa av samma per-
son kan sjunga den på olika sätt, i synnerhet på mikronivå, både beträffande 
text och melodi.7 Vistexter har också cirkulerat via skillingtryck, i synner-
het under 1800-talet då denna distributionsform blomstrade som mest. 

7 Syskonen Lena Larsson och Anders Carlsson från Kungälvs Ytterby i Bohuslän, inspe-
lade av Sveriges Radio på 1950- och 60-talen, hade överlappande repertoarer men ut-
formade i flera fall t.ex. en ballad på olika sätt. Se även Gabrielsson & Johnson 1985 om 
de två syskonen Finn Jonas Jonsson och Nygårds Kersti Jonsson från Boda, Rättvik i 
Dalarna.
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Skillingtrycken kunde vandra mellan flera händer och visor skrevs ibland 
av för hand, så att visorna nådde fler mottagare än enbart köparna. Ytterli-
gare tryckta spridningsformer är de visutgåvor och sångsamlingar som gavs 
ut med ökad frekvens under 1800-talet och tidigare delen av 1900-talet, till 
exempel Geijer/Afzelius Svenska Folkvisor (utgiven i flera upplagor från 1814 
och framåt) eller vissamlingen Filikromen (första samlingen utgiven 1850). 
Även skolsångböckerna har spelat en viktig roll, t.ex. de många upplagorna 
av Julius Hammarlunds Sånger för skola och hem (från 1910 och framåt). I och 
med folkskolans och skrivkunnighetens genomslag blev det också vanligt att 
skriva ner visor i vaxduksböcker (vilka ofta dessutom användes för andra slags 
anteckningar (se Ternhag (red.) 2008). In på 1900-talet har vi så de tryckta 
schlager- eller vishäftena som ersatte skillingtrycken och gavs ut ända in på 
1970-talet. Den tryckta eller nedskrivna texten har dock ofta lagts åt sidan 
och snarast använts som minnesstöd. Vi vet inte heller i vilken mån de ned-
skrivna visorna sjöngs och i vilken mån det handlade om att helt enkelt samla 
visor samt andra texter (se Ternhag 1996, 2008 samt Ramsten 1996, 2008).

Även i de fall vistexter har funnits till hands i skriven eller tryckt form 
har melodierna emellertid så gott som alltid överförts via gehör. Detta 
faktum i sig gör vissången till ett intressant exempel på hur muntligt och 
skriftligt samexisterar och överlappar varandra. Skriftbruk på textsidan 
motsvaras på sätt och vis av notbruk på melodisidan, men det finns stora 
skillnader mellan dessa båda typer av literacy – bruket av notskrift har av 
naturliga skäl varit betydligt mindre utbrett. Somliga spelmän har kunnat 
läsa och skriva noter, framför allt de som fått lära sig detta som militär-
musiker; ett tydligt tecken på detta är de många spelmansböcker från 1700- 
och 1800-tal som finns i arkiven. Många har däremot spelat enbart på gehör, 
och ännu mera ovanligt har det varit med notkunskap bland sångare som 
inte har tillhört borgerligheten eller kyrkans olika tjänstemän som präster 
och kantorer. Notskrift kan betraktas som en typ av skriftlighet eller liter-
acy som i en gehörsdominerad miljö helt enkelt inte behövs. Avsaknaden 
av den behöver alltså inte alltid betraktas som en brist utan snarare som 
neutral icke-skriftlighet – eller om jag får föreslå termen non-literacy som 
åtskild från illiteracy eller analfabetism. Gehörsöverföring kan ju förutom 
text och melodi även förmedla framförandestil, röstteknik och idiomatiska 
element som inte kan läras in på annat sätt. 

Insamlarnas uppteckningar av visor och låtar har emellertid utgjort un-
derlag för många publikationer som har använts flitigt av vissångare och 
spelmän, förutom att de har samlats i arkiven. Under 1900-talet har även 
outgivna notuppteckningar av visor fått ökad betydelse bland sångare, 
framför allt som repertoarkälla och underlag för att lära och lära ut visor 
och låtar från den egna hemtrakten. Den skriftliga fixeringen av gehörs-
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burna melodier blir då ett led i överföringen, och det förekommer att dessa 
visor och låtar går in i utövares aktiva repertoar och får en ny existens i form 
av s.k. sekundär gehörstradition (jfr Ramsten 1991).

Om vi ser på de dokumenterade sångarna går det också att urskilja olika 
förhållningssätt till skriftlighet respektive muntlighet. Många sångare har 
lärt sig stora mängder av visor på gehör och sjungit dem ur minnet, helt 
utan skriftstöd, vid dokumentationstillfällena. Då kan vi räkna med att de 
flesta sångarna också har varierat såväl text som melodi i någon mån mellan 
olika framföranden på det sätt som är typiskt för muntligt överförd vissång. 
Vissa sångare har sagts ”kunna hela psalmboken utantill”, dvs. de har lärt sig 
stora mängder textstrofer i fixerad form utantill, i första hand från läsning 
(men har alltså kunnat sjunga psalmerna utan stöd av psalmboken). Det här 
handlar inte om två olika kategorier av sångare; samma person kan ha t.ex. 
psalmer från skrift och visor från gehörsinlärning på sin repertoar. Psalmer 
som skriftburen genre har levt parallellt med att såväl världsliga som and- 
liga visor har fungerat som helt eller övervägande gehörspräglad kultur i 
samma miljö. Dessutom har psalmmelodierna i stor utsträckning varierats 
och smyckats ut i en helt och hållet gehörspräglad tradition – det är texter-
na som är fixerade i formen, inte melodierna (jfr Jersild & Åkesson 2000). 
Jag återkommer till psalmerna nedan eftersom de utgör ett bra exempel på 
den komplicerade relationen mellan muntligt och skriftligt. 

Så finns det också sångare som har varit mera skriftberoende – eller 
med stigande ålder och ovana att sjunga har glömt visor som man tidig-
are kunnat utantill – och sjungit åtminstone de längre visorna med stöd 
av sina egna handskrivna vaxduksböcker eller tryckta texter. Skriftstödet 
gäller alltså de längre visorna; i de handskrivna visböckerna hittar vi ald-
rig de vaggvisor, trallar med text, ramsor eller andra småvisor som enbart 
rörde sig i en gehörstradition och som de allra flesta hade på sin repertoar. 
Dessa utgjorde ett ”muntligt” skikt som oftast var för självklart för att rik-
tigt räknas som musicerande men som kanske kan ses som en grund för 
den repertoar som man lärde sig senare, med eller utan skriftstöd. Under 
ett tidsspann från 1700-tal till 1900-tal då såväl tillgången till skrift och 
tryck som läskunnigheten successivt ökade kan vi alltså iaktta ett mönster 
av sjungande/performans där ömsom gehör och minne, ömsom skrift har 
kommit i förgrunden. Här skulle man kunna tala om en överlagring av både 
muntligt och skriftligt färgad identitet, eller en blandning av muntlig och 
skriftlig kompetens. 

Detta blir ännu tydligare om vi jämför med andra delar av musiklivet. 
I konstmusiksammanhang liksom i de flesta orkestrar, oberoende av genre, 
är notkunnighet nödvändig och högt värderad; musikeridentiteten kan då 
betecknas som övervägande kopplad till skriftlighet. Inom områden som 
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jazz, pop, rock, visor och folkmusik överlappar emellertid notanvändning 
och gehörsmusicerande varandra i olika processer som komposition, im-
provisation, arrangering och framförande (där det gehörsmässiga självklart 
inkluderar t.ex. ackordanalys och strukturer som bluestolvor, ostinaton och 
riff). Bland spelmän har det ibland dragits en gräns mellan dem som lär sig 
och spelar låtar efter noter och dem som lär sig och spelar på gehör, där – 
förenklat uttryckt – notläsningsidealet under folkmusikvågen fick ge vika 
för gehörsidealet. På körområdet finns det både körer där a vista-läsning av 
noter är ett absolut krav och andra där de flesta sångarna lär sig stämmorna 
på gehör eller med en kombination av notläsning och gehör. Det finns alltså 
flera områden än den folkliga vissången där den musikaliska identiteten ut-
görs av den nämnda överlagringen av muntligt och skriftligt.

Psalmsång mellan muntlighet och skriftlighet
Jag ska gå lite närmare in på den folkliga psalmsången, eller koralsången, 
som är ett åskådligt exempel på samverkande skikt av muntliga och skrift-
liga spridnings- och existensformer. Förutom den sjungande individens 
identitet kommer jag då in på hur muntliga respektive skriftliga drag kan 
uppträda i upptecknarens eller transkriberarens praktik, och alltså i vad 
mån det skriftliga mediet kan spegla muntliga element i det nedskrivna. 
Som jag nämnde tidigare intar psalmtexter en särställning eftersom de gen-
om psalmboken har haft en fast skriftlig bas och en fast form under lång 
tid.8 Psalmboken var ju länge ytterst central i vardagligt skriftbruk; psalm-
boken, Luthers katekes, eventuellt andra andliga sångsamlingar samt möj- 
ligen bibeln och enstaka skillingtryck var de vanligaste tryckta texterna i 
många hem under 1700-talet (jfr Jersild & Åkesson 2000:24ff.). Psalmers orda- 
lydelse har förändrats endast i liten skala, på grund av den särskilda res-
pekten för sakrala texter. Variationen består i valet av psalmer och valet av 
strofer. 

Melodierna intar däremot en mångfasetterad och svårinringad position 
mellan skriftlighet och muntlighet. Cirkulationen av melodier har domin-
erats av muntlighet, och man brukar tala om en brokig melodiflora. Det har 
visserligen funnits mer eller mindre auktoriserade både centrala och lokala  
 

8 Den första gemensamma och normerande psalmboken trycktes 1695 och dominerade 
i människors psalmsjungande ända fram mot sent 1800-tal; det tog tid innan 1819 års 
psalmbok implementerades. Den följdes i sin tur av 1939 års psalmbok och senare 1986 
års. När de s.k. folkliga koralerna sjungs i revitaliserad form i folkmusikkretsar används 
i de flesta fall fortfarande 1600-talstexterna, eftersom det är de som är dokumenterade 
tillsammans med melodierna.
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koralböcker för organister och klockare,9 men dessa hade länge svårt att slå 
igenom i landsbygdsförsamlingar; i vissa fall gällde detta ända in på 1900-ta-
let. Orsakerna är flera: i olika socknar och församlingar har olika melodier 
sjungits till samma text, och samma melodi till olika texter, ända sedan för-
sta århundradet efter reformationen då allmän psalmsång på svenska in-
fördes i kyrkorna. Dessa melodier är ibland helt andra än koralbokens och i 
andra fall en variant på koralbokens. 

Den auktoriserade koralbokens melodier är så gott som helt syllabis-
ka, alltså med en ton per textstavelse, och utan melismer eller andra ut- 
smyckningar, för att i första hand bära fram ordet enligt luthersk liturgi. 
”Den signade dag” ur 1697 års koralbok är ett exempel på en psalm i sådan 
musikaliskt skriftlig och fixerad gestalt (bild 1). Notbilden representerar inte 
bara melodisk fixering utan också religiöst och liturgiskt påbjuden form.

Emellertid följdes inte påbudet om disciplinerat och syllabiskt fram-
förande i någon större utsträckning i det folkliga psalmsjungandet; där här-
skade i stället ett äldre och muntligt färgat ideal där musikalisk frihet inte 
stod i motsättning till textlig fixering. Både i församlingssång och bland 
individuella sångare i hemmiljö har man varierat och smyckat ut melodier-
na. Detta fenomen är vanligt i traditionell sång över huvud taget, särskilt 
när sången är långsam, oackompanjerad och frimetrisk, dvs. utan fast puls. 
Eftersom orgel saknades i många landsbygdskyrkor långt in på 1800-talet 
sjöngs psalmerna länge utan ackompanjemang, och de skickligaste sångarna 
kunde göra extra utsmyckningar så att helheten blev heterofon10 med flera 
olika sinsemellan något olika varianter av samma melodi. (Melodin kunde 
ibland introduceras på t.ex. fiol eller orgelharmonium, men sången var obe-
ledsagad.) Inom kyrkans ledning såg man med oblida ögon på de odisciplin-
erade och muntliga inslagen i psalmsången, men det kom att dröja länge 
innan (not-)skriftkulturen helt slog igenom. Även efter att orgel så väl som 
Haeffners koralbok från 1821 hade införts i de flesta kyrkor fortsatte framför 
allt den äldre generationen att sjunga de gamla melodivarianterna i hem-
miljö. Det var också först i slutet av denna period som dokumentationen av 
folkliga melodivarianter påbörjades. (Se vidare Jersild & Åkesson 2000.) Just 
”Den signade dag” hör till de psalmer som finns dokumenterade i många 

9 Den första auktoriserade koralboken utgavs 1697 som pendang till 1695 års psalmbok 
men var stor och kostsam, så fattigare församlingar hade inte råd att köpa in den. Från 
1700-talet finns bevarade ett antal handskrivna koralböcker som använts i olika försam-
lingar, främst i Upplandsområdet.

10 Heterofoni förekommer i många musikkulturer och innebär att en grupp sångare eller 
musiker samtidigt framför något olika varianter av samma grundmelodi. Resultatet blir 
en typ av flerstämmighet men uppstår spontant utan skrivna stämmor. Om heterofon 
psalmsång se vidare Jersild & Åkesson 2000:41ff.
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varianter. Melodivarianten upptecknad efter Johan Helgo Andersson från 
Seglora (se bild 2) har samma grundstruktur som koralboksmelodin men 
är mera utsmyckad och ett par av melodifraserna har förflyttats i tonhöjd 
på ett sätt som är karakteristiskt för detta slag av melodisk variantbildning. 
Uppteckningen är naturligtvis i sin tur en fixerad version av sångarens 
framförande, vilket troligtvis kännetecknades av ytterligare variabilitet på 
mikronivå vid olika framföranden.  

Vi förflyttar fokus från den sjungande individens praxis till uppteckna-
rens eller transkriberarens praxis. Då kan man ibland se spår av det muntligas 
variabilitet i jämförelsen mellan skissartade originaluppteckningar av ett  
framförande och den bearbetade tryckta versionen. Processen från skiss till 
tryckversion innebär en successiv glidning från muntlighet till skriftlighet 

Bild. 1. ”Den signade dag” ur 1697 års koralbok.
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och från folklig till konstmusikalisk musikuppfattning, från örats dominans 
till ögats. Upptecknaren bestämmer sig i de flesta fall för att sätta ut takt- 
streck, ange taktart och dur/molltonart, samt fixera utsmyckningar och 
likaså de skiftande intonationer av enstaka tonhöjder som ofta förekom-
mer.11

Pers Karin Andersdotter (kallad Finn Karin) från Mora sjöng bland an-
nat ”Si Jesus är ett tröstrikt namn” för upptecknaren Nils Andersson år 1912. 
Bild 3 visar både skiss och tryckt renskrift. Skissen saknar taktstreck, men i 
övrigt är inga stora ändringar gjorda i renskriften utan redan skissen är på 
väg mot skriftlig fixering – troligen mycket på grund av Anderssons stora ru-
tin som upptecknare. Fixeringen bygger dock troligtvis på att upptecknaren 
antingen har valt en enskild strof eller slagit samman flera olika strofer i 
psalmen; en så skicklig sångerska som Pers Karin Andersdotter varierade 
säkert sitt framförande på mikronivå mellan olika strofer (t.ex. beträffande 
utsmyckning och intonation).     

Den här processen från muntlighet till skriftlighet sätter fokus på 
behovet av källkritisk granskning. För att läsa och tolka insamlarnas 
uppteckningar behöver vi kunskapen om att dessa i de flesta fall återger en  
mer eller mindre konstmusikaliskt bearbetad, ”litterat” ögonblicksbild av 
ett enda framförande. Sjungandets praktik karakteriseras däremot av stän-

11 Modaliteten i äldre svensk folkmusik innebär bland annat att intervallen ters, kvart, sext 
och septima kan intoneras i minst tre olika lägen, lågt, högt och som s.k. blåton eller 
kvartston. Intonationen följer ibland vissa principer men kan också variera individuellt. 
(Se även fotnot 1 samt vidare Ahlbäck 2002; Jersild & Åkesson 2000 kap. 7.) 

Bild. 2. ”Den signade dag” efter Johan Helgo Andersson, Seglora, Västergötland. Upptecknad 
1935 av Olof Andersson. Ur Lindström & Ternhag 1985.
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Bild 3. ”Si Jesus är ett tröstrikt namn” efter Pers Karin Andersdotter, Mora, Dalarna. Nils Anders-
sons utkast samt den slutliga tryckta versionen. Ur Jersild & Åkesson 2000.

dig rörelse och variation inom vissa melodiska, tonala, metriska och textliga 
ramar. 

Ett sista exempel är min transkription av en inspelning från 1937 av 
”Min Gud och Fader käre” (bild 4) sjungen av Anders Hoas från Gammal-
svenskby, den gamla estnisksvenska bosättningen i nuvarande Ukraina, och 
dokumenterad en tid efter Gammalsvenskbybornas ankomst till Sverige 
1929.12 Vid transkription av t.ex. en muntlig berättelse är det ju flera per-
formativa element som inte kommer med: pauser, tonfall, skiftande röst-
styrka m.m., och dessutom dialektljud och uttal som visserligen kan kodi-
fieras men ändå inte framträder tydligt i transkriptionen. Vid nedteckning 
av melodier finns motsvarande problem. Jag har i det här exemplet följt en 
transkriptionspraxis där man strävar efter att antyda variabiliteten i sjung-
andet: man utesluter taktstreck och låter i stället frasen vara grundenhet.
För varje fras anges ungefärligt tempo med metronomangivelse för att visa 
på sångarens genom strofen skiftande tempo; fermat anger enstaka uthållna 
toner. Dessutom kompletteras transkriptionen med kommentarer om puls, 

12  Se t.ex. Hedman & Åhlander 2003. 
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Bild 4. ”Min Gud och Fader käre” transkriberad av Ingrid Åkesson efter inspelning med Anders 
Hoas, gjord 1937. Ur Jersild & Åkesson 2000. 
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tonalitet osv. Detta är en transkriptionspraxis som är avsedd att fungera 
både deskriptivt och preskriptivt, både beskriva i möjligaste mån hur sång-
en låter och fungera att sjunga efter idag. En transkription av den här typen  
kan sägas röra sig i gränssnittet mellan muntligt och skriftligt – i synnerhet 
som inspelningen finns tillgänglig så att en lyssnare kan skapa sig en egen 
ljudbild av koralen.

Sammanfattning
Artikeln behandlar folkligt sjungande som ett exempel på vardagligt skrift-
bruk såväl som på vardaglig muntlig kultur. Genom att placera folkligt sjun-
gande i gränssnittet mellan de två spänningsfälten muntlighet–skriftlighet 
och gehör–mediering har jag velat visa på det fruktbara i att kombinera 
begreppen och låta dem belysa varandra. Båda fälten ska då betraktas som 
kontinua där muntliga/gehörspräglade och skriftliga/medierade element 
möts och överlappar varandra. Jag har också visat några exempel på musika-
lisk muntlighet respektive skriftlighet samt hur sjungande i praktiken ofta 
glider mellan polerna; inte minst av den enkla anledningen att texter kan 
ha överförts både muntligt och skriftligt men melodier i helt övervägan-
de utsträckning via gehöret. Hos den folkliga vissångens och psalmsångens 
utövare möts element av muntligt respektive skriftligt färgad identitet; man 
kan också uttrycka det som att identiteten i stor utsträckning har präglats 
av en överlagring av muntliga och skriftliga element. Även i sådana nedteck-
nade/skriftliga former av det muntliga som nottranskriptioner utgör kan 
man iaktta spår av muntlig kultur.
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Föränderliga text-
praktikers betydelse 
för ungas identitets-
skapande

The meaning of literacy for young people’s identity 
formation in a time of change
This article discusses research that was carried out within three schools in two 
communities. The aim of the study was to describe and analyse young pupils’ 
literacy use and its impact on identity formation. Students’ vernacular literacy 
practices differ according to for example age, place and situation. It is also a 
continuous changing practice where there is a variation of literacy events. The 
theoretical framework is based on a socio-cultural theory where identity and 
literacy are social practices. In order to find out about young students’ literacy 
practices and what effects they have on their identity formation, I conducted 
group talks with students in the fifth and sixth forms. The data shows through 
different literacy events that the pupils’ vernacular literacy practices have an 
impact on their identity. The literacy practice in schools is also of importance, 
as the pupils emphasize that they need competence in literacy and do not want 
to become a ”dosser”. Data also shows that the pupils are supported by their 
friends in forming their identity in relation to literacy in a social practice.

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET. UMEÅ 2013. S. 159–179
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Fokus i denna studie är hur elever uppfattar sig själva och hur de uttrycker 
det i elevgruppsamtal på skolan. Artikeln är en reflexion över å ena sidan 
skriftbrukets betydelse för identitetsskapande och å andra sidan över indivi-
dens öppenhet för att delta i olika skriftpraktiker. Mitt intresse för identitet 
och skriftbruk har utvecklats från egna tidigare erfarenheter och studier. 
Jag har erfarit att barns vardagliga skriftpraktiker består av bilder, dataspel, 
filmer och interaktiva kommunikativa medier m.m. Barn har från tidig 
ålder kontakt med skriftpraktiker via digitala medier, vilket även Carina 
Fast har funnit i en av sina studier (Fast 2007:177–189). Det är ofta via da-
torn som barn utvecklar sin vardagliga skrivförmåga, där bl.a. dataspelande 
och Facebookanvändning dominerar över bloggande (Lundgren 2012:59–61). 
Erfarenheterna framför datorn varierar, vilket ger upphov till interaktiva 
samtal och samarbete mellan barnen. Skrifthändelserna verkar vara moti-
verande, intressanta och meningsfulla, och därmed internaliseras lärande 
inom barnet och utvecklar identiteten. När barn skriver på Youtube och 
Facebook anser de inte att det är ”riktigt skrivande” (Lundgren 2012:58). Vid 
analysen av en jämförande studie om lärarstudenters berättelser om sig själ-
va som läsare i Sverige och Sydafrika framkom att studenterna såg sig som 
läsare eller icke-läsare, vilket i sin tur påverkade deras uppfattning om vem 
de var (Lundgren & Botha 2010:16–18).1 Hur denna koppling mellan skrift-
bruk och identitet uppstod kunde inte besvaras utifrån studien, men det 
framgick att identiteten som läsare eller icke-läsare skapades i tidig ålder. 
Av den anledningen är elever i åldern 10–12 år i fokus för den här undersök-
ningen av vilka skrifthändelser och skriftpraktiker som påverkar elevernas 
identitetsskapande.

Syftet med denna artikel är att synliggöra elevers vardagliga skriftbruk 
utifrån deras eget perspektiv och hur deras vardagliga skriftbruk är relaterat 
till identitetsskapande. Frågor som jag lyfter fram är: Vilka skrifthändelser 
och skriftpraktiker är viktigast för eleverna och hur ser de på sig själva som 
skriftbrukare? 

Skrift och identitet som sociala praktiker
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska ramen för artikeln. Artikeln har en 
hermeneutisk ansats och tar sin utgångspunkt i en sociokulturell teoribild-
ning i vilken två teoretiska perspektiv är viktiga för att synliggöra tolknin-
gen av materialet, nämligen skriftbruk och identitet. Många forskare menar 
att språk, skrift och identitet är formade i och beroende av sociala praktiker 

1  Deltagarna i studien definierade begreppet läsare genom att berätta om sina läserfaren-
heter, sin läshistoria.
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(Gee 2000b:62–68;Wenger 1998:47–49; Holland et al. 2001:3–9; Ivaniþ et al. 
2009:19–22; Toohey & Norton 2010). 

I artikeln omfattar skriftbruk olika aktiviteter som är relaterade till 
språkliga uttryck, som läsning, skrivande och kommunikation via olika me-
dier, digitala och multimodala såväl som pappersbundna. Användningen av 
olika språkliga uttryck kan vara en dörröppnare, inte enbart för att synlig-
göra och förändra social tillhörighet, utan även för att visa att individen 
befinner sig i en specifik skriftpraktik (Stroud & Wee 2011:7). Skriftbruk kan 
beskrivas utifrån begreppen skriftpraktiker (literacy practices) och skrifthän-
delser (literacy events) (Barton 2007:35f.). Skriftpraktiker är skapade i sociala 
kontexter där värderingar och makt är väsentliga faktorer för att förstå vad 
som utmärker en skriftpraktik (Barton 2007:35f.; Janks 2010:118). Ofta är 
det sociala förväntningar som skapar en skriftpraktik, men en skriftpraktik 
skapas även av deltagarna (Merchant & Carrington 2009:63; Toohey & Nor-
ton 2010). Skrifthändelser är de företeelser och aktiviteter i det dagliga livet 
där individen använder skrift (Barton 2007:35f. ; Janks 2010:18). Skriftprak-
tiker, med ett varierat utbud av skrifthändelser, skapas genom interaktion 
och kommunikation mellan användarna och även i förhållande till olika tex-
ter (Kress 2003:156–160). Skilda skriftpraktiker värderas olika i ett och sam-
ma samhälle, exempelvis värderas skolans dominanta skriftbruk högre än 
det vardagliga skriftbruket (Barton & Papen 2010:11–22; Lundgren & Botha 
2010:303; Ivaniþ et al. 2009:22f.; Basu, Maddox & Robinson Pant 2008:772). 
För den enskilda individen handlar skriftbruk om att försöka skapa mening 
med text i olika institutionella, historiska och kulturella kontexter utifrån 
egna erfarenheter och värderingar (Barton & Hamilton 2012[1998]:6–13; 
Liberg & Säljö 2010:245; Lundgren & Botha 2010:302–304; Street 1984:19–43). 
Vidare deltar individer i olika skriftpraktiker och kan navigera mellan såväl 
olika verktyg som medier för att uttrycka sig (Ivaniþ et al. 2009:39–46; Moje 
& Luke 2009:420). 

Forskare som Moje & Luke (2009:418) och Goffman (1959[1991]:47–51) 
menar att det finns viss stabilitet i det som är människans identitet. Sta-
biliteten beror på kontextuella och strukturella faktorer, vilket i sin tur 
medför att individen inte har så många möjligheter till förändring. Andra 
forskare som Wenger (1998:145),Gee (2000b:58–61), Holland et al. (2001:270) 
och Suárez-Orozco & Sattin (2007:1–20) menar att identitet utvecklas, 
förändras och synliggörs i relation till andra och kommuniceras när vi inter-
agerar med omvärlden, vilket även beskrivs av Lewis & del Valle (2009:317). 
Individen skapar och utvecklar sin identitet kontinuerligt och samman-
länkar viktiga erfarenheter som exempelvis språkbruk, känslor, kulturella 
och sociala upplevelser, från skilda situationer till en helhetsupplevelse, 
en identitet som kan beskrivas som ”the whole child for the whole world” 
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(Suárez-Orozco & Sattin 2007:19; jfr även Goldstein-Kyaga & Borgström 
2009:107–111). Identitet i denna artikel utgår från ett sociokulturellt perspek-
tiv inom vilket utvecklingen av identitet framstår som dynamisk, skapad i 
en process, ständigt under utveckling och möjlig att återberätta över tid. 
Vidare är identitetsutveckling i denna studie snarare en fråga om grupptill-
hörighet än om individuell utveckling, formad i ömsesidig social interak-
tion (Wenger 1998:149–163; Gee 2000a:110–115) där identitetsutveckling är 
en process som kan synliggöras via exempelvis skrifthändelser (Barton & 
Hamilton 2012[1998]:235–237).

Skriftspråklig identitet
Ovanstående resonemang lyfter fram att såväl identitetsskapande som 
skriftpraktiker är situerade i en social kontext med sociala konventioner, an-
taganden och värderingar samt att det är genom förhandling som identitet-
en och olika skriftpraktiker utvecklas (Wenger 1998:145–163; Moje & Luke 
2009:418). Identiteten påverkas även av de skrifthändelser och skriftprak-
tiker som individen deltar i och vill profilera sig inom (Barton & Hamilton 
2012[1998]:237–241; Ivaniþ� et al. 2009:32; Holland et al. 2001:18). Närmast 
kommer relationen mellan skriftbruk och identitetsskapande att beskrivas.

Skriftforskning, framförallt inom det sociokulturella fältet, har i allt 
större utsträckning studerat texters betydelse för att utveckla identiteten 
(Barton & Hamilton 2012[1998]:237–242; Moje & Luke 2009:416). Nya vägar 
att interagera med text och bild, med nya medier och användning av nya 
redskap, förändrar individens tänkande och därmed sker troligen även ett 
tillägg, en utveckling av identiteten (Kress 2003:37–51; Warshauer & Ware 
2008:220–235). Studier om elevers användning av digital och populärveten-
skaplig litteratur har beskrivits av Lewis & del Valle (2009:316–318). I dessa 
studier handlar det dels om att synliggöra elevers användning av skriftbruk, 
dels om att förstå hur elevernas skriftkunskap kan användas i undervisning 
och hur skriftspråkliga identiteter utvecklas. 

Elevers identitet kan tolkas utifrån det språk eleverna använder när de 
talar om vad de gör. Elever skapar och kommunicerar även sin identitet i 
och genom de olika tecken de använder, kombinerar och byter ut i digitala 
medier, men även genom de verktyg som de använder för att kommunicera, 
exempelvis mobiltelefon, penna och dator (Wilson & Boatridge 2011:273f.). 
Gee (2003:103–110) menar att skriftbruksanvändning vanligtvis innebär att 
bygga förståelse i förhållande till andra och sig själv. Att tillåta elever att an-
vända det skriftbruk som de känner sig bekväma med innebär att öppna för 
identitetsförståelse om hur eleven uppfattar sig själv som skriftanvändare 
(Pahl & Rowsell 2005:103–112), men skolans skriftpraktik beaktar vanligt-
vis inte elevernas vardagliga skriftpraktik (Alvermann 2009:24; Lundgren 
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2012:212–218). Lärande, menar Wenger (1998:214f.), utvecklar kunskap som 
påverkar och förändrar identiteten. Identitet i en lärande praktik kan relat-
eras till och beskrivas via individuella aktiviteter som tar sig uttryck i olika 
kontexter (Holland et al. 2001:271–273). Skolan och klassrummet kan vara 
kontexten för lärande och identitetsutveckling, menar jag. 

Moje & Luke (2009:415) menar i en forskningsöversikt att forskning 
som kombinerar identitetsskapande och skriftbruk kan beskrivas utifrån 
fem metaforer, nämligen olikhet (difference), självförverkligande/subjektivi-
tet (sense of self/subjectivity), medvetenhet (mind of consciousness), berättelse 
(narrative) och position (position).2 Nedan beskrivs Moje & Lukes fem meta-
forer med exempel på forskare som enligt dem representerar de olika meta-
forerna. Ytterligare några forskare nämns som jag menar kan representera 
någon av Moje & Lukes metaforer. 

Skriftspråklig identitet som olikhet (Moje & Luke 2009:420), utgår från 
att individer ingår i olika separerade gruppsammansättningar och att indivi- 
den finner sin gemenskap och identitet inom gruppen. Vanligtvis associ-
eras dessa grupptillhörigheter till ras samt till nationell, etnisk och kulturell 
identitet (Moje & Luke 2009:420f.). Detta kan ske genom samhörighets- 
eller tillhörighetsmarkörer å ena sidan och genom avståndstaganden å andra 
sidan. Metaforen om identitet har kritiserats starkt då uppfattningarna kan 
förstärka politiska aspekter (Moje & Luke 2009:421). När det gäller identitet 
och skriftspråk menar Moje & Luke (2009:421) att ”identity-as-difference 
metaphors employed in literacy studies often acknowledge the role of oth-
ers’ recognitions, but they also leave a space for the learner to identify or 
not with literate practices”. I skolan, menar jag, kan exempelvis elevers olika 
modersmål medverka till att svenska framstår som det normala och andra 
modersmål som avvikande. 

Skriftspråklig identitet som självförverkligande/subjektivitet relateras å 
ena sidan till psykologiska aspekter och å andra sidan till en social kontext 
och interaktion med andra (Moje & Luke 2009:423f.). Utifrån ett skrift- 
språkligt perspektiv menar jag att elever kan skapa sig en egen skriftspråklig 
identitet när de presenterar sig och bygger upp vem de vill vara och hur de 
vill visa detta, exempelvis på Facebook. Elever kan även välja att avstå från 
att läsa för att inte avslöja vilka kunskaper de egentligen har och därmed 
skapa en icke-läsande identitet (Moje & Luke 2009:424). 

Skriftspråklig identitet som medvetenhet lyfts fram bl.a. av Lev Vygot-
sky, menar Moje & Luke (2009:425), även om han inte explicit talade om 
identitet. En skriftspråklig identitet grundar sig i tänkande som ett socialt 
fenomen och en social process samt i att mentala processer medieras genom 

2  Översättningarna av begreppen är mina egna.
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olika verktyg och tecken. Skrift blir här ett verktyg med vilket man kan 
synliggöra sin tankar och kunskaper i en identitetsutvecklingsprocess. En 
skriftspråklig identitet kan innebära att barnet skapar mening i exempelvis 
vardagligt skriftbruk med dataspelande.  

Skriftspråklig identitet som berättelse innebär att identiteten synliggörs 
i de berättelser som individen berättat om sig själv (Moje & Luke 2009:427). 
Moje & Luke menar att det även handlar om hur andra uppfattar en indi-
vid och ger respons på den individens berättelser (Moje & Luke 2009:429). 
Elever kan, menar jag, berätta om sig själva som skriftbrukare (Lundgren 
2012), hur de uppfattar sig själva som skriftbrukare eller tar till sig olika 
skriftpraktiker, vilket oftast är relaterat till situation, tid, rum och deltagare 
(Georgakopoulou 2007:40–42, 96; Lundgren & Botha 2010:11–15). Berät-
telserna är således nära relaterade till skrifthändelser i elevens verklighet 
(Sfard & Prosak 2005:14–22). Vad eleven väljer att berätta om eller förmedla 
har betydelse för att synliggöra identiteten (Georgakopoulou 2007:115–117). 

Skriftspråklig identitet som position innebär att identiteten byggs upp 
och skapas i olika skrifthändelser och skriftpraktiker genom förflyttningar 
i och över rum. Det handlar även om hur personen interagerar med, antar 
eller förkastar en position (Gee 2000b:61f.) där makt och status har stark 
betydelse (Moje & Luke 2009:427–430). Skriftspråklig identitet kan, enligt 
Leander & Lovvorn (2006:330–337), innebära att en pojke som ägnar mycket 
tid åt dataspel har hög position, stark auktoritet och engagemang i spelkon-
texten. I skolans skriftpraktiker däremot betraktas han som slarvig och slö 
när han inte finner dem motiverande. 

Ovan beskrivna metaforer om skriftidentiteter utgår från att identiteter 
är socialt situerade, dynamiska, medierade och att de överlappar varandra 
(Moje & Luke 2009:432f.). För givet taget i denna studie är individens 
utveckling av identitet som dynamisk, skapad i en process och ständigt 
under förändring och omförhandling. Vidare är identitet en fråga om 
grupptillhörighet där identiteten utvecklas i ömsesidig social interaktion 
(Wenger 1998:3–9; Holland et al. 2001:271–273). Identitet är därmed något 
som kommuniceras via exempelvis aktiviteter och samtal i interaktion med 
omvärlden.  

Statistik om ungdomars användning av skrift kan öka förståelsen av den 
studie som beskrivs här. Det dagliga användandet av internet har ökat från 
2010 till 2011, särskilt bland skolbarn i åldern 9–15 år. I stort sett alla ung-
domar använder dagligen sociala nätverk och hälften av dem spelar data-
spel eller tittar på videoklipp (Findahl 2012:11, 17). Exempelvis använder lika 
många flickor som pojkar dataspel upp till tioårsåldern. Därefter sjunker 
spelandet för både flickor och pojkar. Flickor övergår till att använda bloggar 
och sociala nätverk medan pojkarna i högre utsträckning fortsätter att spela 
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dataspel, oftast online (Findahl 2012:26). Bland unga i åldern 12–15 år har  
85 % tillgång till internetuppkoppling via en smart telefon eller en surf-
platta (Findahl 2012:18). Daglig användning av mobilt internet har nästan 
tredubblats från 2010 till 2011, och ökningen fortsatte under 2012 bland ung-
domar i åldern 12–15 år (Findahl 2012:24). För ungdomar erbjuder mötesplat-
ser som Facebook, sms, bloggar, onlinespel etc. möjligheter till kommunika-
tion. I den interaktiva kommunikationen påverkas sannolikt ungdomarnas 
skriftspråkliga identitet, vilket kommer att presenteras nedan i avsnittet 
”Skriftspråklig identitet i ständig förändring”.  

Skriftliga vägar till förståelse av identitet
I detta avsnitt beskrivs metod, urval och genomförande. Undersökningen är 
en fallstudie, vilket är en lämplig metod för att fördjupa deltagarnas uppfatt- 
ningar om nutida skeenden och när resultatet tolkas av forskaren (Merriam 
1994:22–30). 

Studien genomfördes i Söderstad och Västerstad under läsåret 2010–11 
och höstterminen 2011. Under hösterminen 2011 genomfördes studien en-
dast i Söderstad. Efter samtal med kommunala tjänstemän valde jag ut två 
skolor i Söderstad, Landskolan och Centralskolan, och en skola i Västerstad, 
Mellanskolan. I samarbete med läraren har jag valt ut sex elever, tre flickor 
och tre pojkar från varje klass med undantag av två klasser i såväl Västerstad 
som Söderstad. Där arbetade klasserna så pass ofta tillsammans att jag val-
de ut sex elever från två, näst intill sammanslagna klasser. Läsåret 2010–11 
genomfördes 19 gruppsamtal med elever i årskurs 5. Hösten 2011 genom-
fördes 5 samtal i årskurs 6. Dessa elever ingick även i samtalsgrupperna un-
der föregående läsår. Totalt har 36 elever deltagit i studien, fördelade på 5 
olika samtalsgrupper. Gruppsamtalen genomfördes på skolorna i ett lugnt 
grupprum. Under samtalen har eleverna delat med sig av sina erfarenheter 
och bruk av olika skriftpraktiker. Samtliga samtal har spelats in och tran-
skriberats. Samtliga namn på orter, skolor och personer är fingerade.

Jag har valt gruppsamtal för att få en djupare förståelse av de skrifthän-
delser som förekommer i elevernas vardag och för att förstå de vardagliga 
skriftpraktiker som eleverna deltar i eller omges av och som kan vara av be-
tydelse för att förstå identitetsskapande. Gruppsamtal i stället för enskilda 
samtal skapar en mindre utsatt situation för eleverna och det kan uppstå 
en förhandling av en delad berättelse (Connelly & Clandinin 1990:3). Elev-
erna relaterar till berättelserna och de lär känna den andras berättelse och 
dess röst. Samtalen innebär även att eleverna får tid att reflektera över sina 
situerade sociala skrifthändelser. Under samtalen bad jag eleverna berätta 
om såväl vardagliga skrifthändelser som andra aktiviteter utanför skolan 
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som var viktiga för dem. Eleverna som lyfts fram i denna artikel fördelas på 
skolorna enligt följande:

Figur 1. Elevernas skoltillhörighet.

I analysarbetet utgår jag från en första muntlig inspelad text som sedan 
transkriberas till en andra skriftlig text så nära det muntliga originalet 
som möjligt men med normal stavning. Den transkriberade texten har tolk-
ats och vissa uttalanden lyfts fram i artikeln vilket innebär att en tredje text 
har skapats. Som analysverktyg har jag använt mig av Moje & Lukes (2009) 

metaforer om relationen mellan identitet och skriftbruk (se ovan). 

Skriftspråklig identitet i ständig förändring
I föreliggande resultatavsnitt återges elevernas återberättade skrifthändel-
ser och deras egna uppfattningar om ett varierat utbud av skrifthändelser. 
Eleverna reflekterar även över om det är nödvändigt att kunna läsa och skri-
va. Vad som är betydelsefullt för eleverna varierar lika väl som de skrifthän-
delser och aktiviteter som eleverna väljer att lyfta fram. Utifrån data kunde 
jag urskilja två huvudkategorier. Den ena handlar om vad som är mest be-
tydelsefullt för dem och den andra om vad eleverna inte klarar sig utan. 
Resultatavsnittet behandlar inledningsvis dataspelande och användning 
av mobiltelefoner följt av bloggande. Avslutningsvis beskrivs elevernas an-
vändning av pappersburen text och läxarbete.

Digitalt spelande som skriftpraktik
Elevers spelande via datorer och tv-spel kan vara en del av vardagens skrift-
praktiker, men det är inte alldeles klart att eleverna identifierar sig som da-
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taspelare, utan det kan vara så att de finner ett nöje i spelandet samtidigt 
som de även ägnar sig åt andra aktiviteter, som exempelvis att umgås med 
sina husdjur. Danne på Landskolan uttrycker det så här:

Min hund är viktig och min katt, katt ja det är fem stycken Och sen spel, 
det är typ inte viktigt, men det är roligt och jag tycker om det. Ja, det är typ 
skjutaspel. (Landskolan, ht 2011.)

Jag tolkar det så att Danne gillar att spela dataspel men det är inte den enda 
och kanske inte heller den mest betydelsefulla vardagliga händelsen, utan 
endast en av hans vardagliga aktiviteter. I ett tidigare samtal under år 2010 
berättade Danne att han spelar mycket och ofta, men här menar jag att ett 
nyanserat förhållande till spelandet har utvecklats. Identifikationen sker 
inte utifrån mängden spelande och inte heller utifrån hur andra uppfattar 
honom, utan snarare som en del av allt som han ägnar tid åt och som formar 
hans identitet. Ante, även han på Landskolan, menar att det fortfarande, 
liksom 2010, är datorn som är viktigast för honom, eftersom han fortfarande 
spelar mycket. Men även tevespelskonsolen Xbox är något som han inte kan 
tänka sig att vara utan: ”Det finns så mycket, dator och Xbox” (Landskolan, 
ht 2011). Skriftpraktiken till vardags domineras alltså av spelande via dator 
och Xbox för Ante. När det gäller Antes spelvanor anser alla i gruppen att 
han spelar väldigt mycket men han betraktas inte som en ”datanörd” utan 
snarare som en person med stark kompetens inom fältet.

Det finns många fler elever, framförallt pojkar, som fokuserar spelandet 
under samtalen, exempelvis Anton, Karl och Rochvan på Centralskolan. Av 
alla de händelser som Anton kunde välja mellan, valde han att berätta om att 
han spelar Battlefield 3. Karl som lyssnar aktivt fyller i med att berätta att de 
två spelar med varandra. Feedback genom interaktion från andra elever ger 
i detta fall såväl som i ovanstående konstant information om vad de gör och 
vilka de är. Karl fortsätter att beskriva hur det går till att spela Battelfield 3 
på internet och följande dialog utspelas mellan tre elever:

Karl: Vi konnektar till hosten och sen väntar vi på en öppen lobby. 
Anton: Nej det är inte så. Innan man startar en match.
Karl: Så invitar man varandra och sen connectar de till internet, en lobby, för 
att se om det finns plats för oss.
Rochvan: Typ nätverk. (Landskolan, ht 2011.)

Karl använder sig av sin kompetens inom en skrifthändelse, att spela spel, 
som pågår via internet. Han är mycket medveten om att han har kunskaper 
inom fältet och tar tillbaka ordet från Anton. De inser båda komplexitet-
en med att spela spel via internet men för dem är det självklarheter. Karl 
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använder engelska begrepp som connect och invite men enligt svenska böj- 
ningsmönster för verb i presens, 1:a konjugationen, connectar respektive in-
vitar. För både Anton och Karl är spelandet en av de viktigaste vardagliga 
skrifthändelser som de ägnar sig åt dagligen, vilket till viss del skiljer sig 
från Dannes berättande (se ovan). För Anton och Karl har även språkbruket 
under spelandet internaliserats i deras tal om spelande. 

Samtliga flickor som deltagit i samtalen spelar dataspel men i mindre 
utsträckning än pojkarna (jfr Findahl 2012:21). Leyla på Centralskolan spe-
lade mycket mer under 2010 än 2011. Men efter ett resonemang med sig själv 
kommer hon fram till att hon fortfarande spelar en hel del spel: ”Jag sitter, 
förut satt jag väldigt mycket vid datorn. Men jag gör det ändå. Ärligt talat så 
spelar jag mest spel” (Centralskolan, ht 2011). Även Ellen på Centralskolan 
spelar digitala spel men inte mer under 2011 än 2010.

Karl och hans klasskamrater visar kompetens i spelandets språkbruk och 
hur de får tillgång till olika skrifthändelser på internet. De betraktar sig inte 
som ”datanördar” och de blir heller inte betraktade som det utan spelan-
det är en del av deras vardag på samma sätt som umgänge med familjen, 
kompisar och husdjur (jfr Georgakopoulou 2007:103–106). I samvaro med 
andra och via aktivt deltagande bygger eleverna sin identitet. Skrifthändels-
en skapar mening för pojkarna, i synnerhet Karl som även framstår som 
en stark auktoritet inför klasskamraterna när det gäller spel (jfr Leander & 
Lovvorn 2006:329–331). Karls expertkunskaper och förståelse av hur man 
spelar spel internaliseras i identiteten, menar jag. 

Mobiltelefonen som artefakt 
Leyla, som ovan berättat om sitt digitala spelande, berättar under ett samtal 
hösten 2011 att hon har fått en ny mobiltelefon som har internetuppkopp- 
ling. Det medför att hon går in på Facebook, när och var hon så önskar. Ellen 
använder även hon sin mobiltelefon mer och mer: ”Jag spelar inte mer nu 
än förut. Men jag använder mobilen mer. Och jag brukar sitta vid min da-
tor och titta på videoklipp på Youtube” (Centralskolan, ht 2011). Det fram-
kommer tydligt i elevernas berättande att mobiltelefonen är det föremål 
som eleverna säger att de inte vill vara utan, vilket Maria på Landskolan 
bekräftar när hon svarar på en direkt fråga om vad hon inte klarar sig utan:

Mobilen för att man kan nå varandra mycket lättare och så finns det inter-
net typ, och man kan göra samma sak som på en dator bara att det är lite 
svårare typ och så kan man spela och sen kan man lyssna på musik men det 
kan man ju göra även på datorn. (Landskolan, ht 2011.)
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Inte heller Sue och Tove på Landskolan kan vara utan sina mobiltelefoner. Sue 
vill inte vara utan sin katt men inte heller sin mobiltelefon. Sue säger: ”Jag ska ta 
Chassi, min katt, mobil för där har jag allt” (Landskolan, ht 2011). På detta rep-
likerar klasskamraten Ante snabbt: ”Din kontakt med omvärlden” (Landskolan, 
ht 2011), och han syftar då på mobiltelefonen. Tove berättar vidare i samtalsgrup-
pen att hon mest håller på med sin hund och spelar handboll. Klasskamraten 
Ante avbryter henne och lägger till: ”och kör blogg” (Landskolan, ht 2011). Blog-
gen känner alla i klassen till, och Ante kan därmed lätt fylla i Toves berättelse 
och kommentera att hon bloggar. Tove spelar även handboll tre dagar i veckan, 
och som Sue påpekar: ”och så dansar du” (Landskolan, ht 2011). I samtalet deltar 
två andra elever som känner Tove väl. Interaktionen sker naturligt och är mer 
stödjande än avbrytande. Det är inte heller så att någon av dem försöker lägga 
en specifik roll på Tove, som exempelvis att enbart vara matte till Trolla eller att 
vara bloggare, utan Ante och Sue hjälper till att bygga en helhetsbild av Tove där 
helheten är något utöver enstaka aktiviteter. Det framkommer tydligt att Tove 
ofta läser och skriver på sin blogg.

Eleverna väljer ut vissa händelser och aktiviteter som de tycker är vikti-
ga att berätta för varandra och som skapar sammanhang, och detta visar en 
identitetsprocess, menar jag. Det centrala med mobiltelefonen är, för Maria 
såväl som för Leyla och Ellen, att de på olika sätt kan kommunicera med 
varandra, bli sedda och bekräfta andra (jfr Sfard & Prosak 2005:18). Samtal 
om mobiltelefoner och användning av internet via mobiltelefon har föränd-
rats från 2010 till 2011. I stort sett alla skickade sms till varandra hösten 
2010, ibland flera gånger per dag (Lundgren 2012:216). Ingen pratade dock 
om att de använde internet via mobiltelefonen 2010 i den utsträckning som 
de gjorde under hösten 2011. Hur eleverna betraktar varandra, interagerar 
och bygger en helhetsbild av en klasskamrat, som i samtalet mellan Tove och 
Ante där en berättelse förhandlas (jfr Connelly & Clandini 1990:3), skapar 
en skriftspråklig identitet som består av flera skrifthändelser och skrift-
praktiker (jfr Gee 2000b:99). Att kunna skriva och läsa är enligt eleverna 
nödvändiga förmågor för att kunna skapa kontakter via internet och delta 
i interaktiva spel. Nya former av skriftpraktiker som bloggar och Facebook 
omdefinierar elevernas vardagliga skriftbruk och hur de ska uttrycka sig fritt 
i olika medier. Kopplingar mellan skriftpraktiker som eleverna är aktiva i 
och de speciella kompetenser som de utvecklar genom att delta i dessa är 
synliga i samtalen, exempelvis i Karls berättelse ovan. För eleverna är det en 
vanligt förekommande vardaglig skrifthändelse att använda mobiltelefoner 
och datorer för att kommunicera och interagera med andra. Ingen exklud-
eras och betraktas som avvikande under samtalen.
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Skriftpraktiker med pennan som artefakt
Eleverna både läser och skriver på traditionellt vis i olika sammanhang även 
utanför skolan. Anni på Mellanskolan skriver ibland berättelser hemma 
för att hon tycker om att skriva. Oftast läser ingen berättelserna men ”det 
händer” att någon gör det då och då, säger Anni. Ally på Mellanskolan gil-
lar också att skriva berättelser. Till skillnad från Anni har Allys berättelser 
nästan alltid en mottagare, nämligen hennes morfar:

Han säger åt mig att om du skriver en tidning eller en berättelse så får du 
fem kronor. Han läser den en gång varje dag säger han och så sparar han 
massor av berättelser och tidningar i en pärm som jag ska få när jag flyttar 
hemifrån (Mellanskolan, vt 2010.)

Ally är stolt över att morfar vill läsa hennes berättelser. Klasskompisen Mark 
menar att det är en fantastisk idé som morfar genomfört och inser även 
att berättelserna inte är förlorade då han säger: ”då får du ju tillbaka dem” 
(Mellanskolan, vt 2010). Attraktionen till att skriva via datorn poängteras 
av Mark: ”skriva med penna är inte min starkaste del. Jag skriver mest på 
så här skrivbord” (Mellanskolan, vt 2010). På detta svarar Anni frågande: 
”skrivbord?”. Mark replikerar snabbt:

Ja skrivbord på datorn, och jag skriver också och skriver via konsol, spelkon-
sol. På Xbox, där kan man skicka meddelande och så är det en massa bok-
stäver och då använder man joysticken för att ta olika bokstäver. (Mellan-
skolan, vt 2010.)

Mark identifierar sig inte med pennskrivande utan snarare med andra verk-
tyg för skrivande. Det är också intressant att notera, menar jag, att tidnings- 
läsning förekommer i såväl pappersformat som via internet även om det 
endast är utvalda sidor som tilltalar. Anders på Mellanskolan berättar att 
han läser tidningar ”typ ibland. När det kommer tidningar så står det till 
exempel dagens tävling och då kan man kryssa i lite och skriva lite varför 
man vill ha det här.” Han fortsätter: ”Jag var med i en tävling igår, en inne-
bandy och så kunde man vinna saker där. Då kryssar man i en massa saker 
och så kan man skicka in via internet också” (Mellanskolan, vt 2010).

Majoriteten av deltagarna använder mycket sällan penna. Linus på Mel-
lanskolan använder endast penna när han skriver på inköpslistan eller när 
han ska göra läxan. Annars använder han penna enbart på skolan. Gapet 
mellan skolans skriftbruk och vardagens skriftbruk blir tydligt när eleverna 
berättar om att de skriver mycket för hand i skolan men inte hemma. Kun-
skaper i skolans ämnen är dock viktiga, och Jocke lyfter fram att han inte 
vill hamna utanför en social praktik ”det är viktigt att vara bra i skolan för 
att man vill inte bli en uteliggare” (Landskolan, ht 2011). 



171

FÖRÄNDERLIGA TEXTPRAKTIKERS BETYDELSE FÖR UNGAS IDENTITETSSKAPANDE

Identitetsskapande i förhållande till skriftspråklig kompetens
Samtliga elever i denna studie menar att skriftkompetens är nödvändig att 
utveckla för att kunna skapa kontakter och delta i sociala nätverk. Under ett 
samtal på Centralskolan pratar eleverna om vikten av att kunna skriva och 
läsa men även om att behärska språket. Rochvan menar att utan skriftkom-
petens kan han inte läsa ”och så förstår jag inte” (Centralskolan, ht 2011). 
Leyla menar att om man är utan skriftkompetens kan ”man ju inte läsa typ 
vägskyltar och priser och sånt” (Centralskolan, ht 2011). Anton menar dock 
att det är bilder på skyltarna och att kunna läsa bilder, eller snarare symboler 
i detta fall, ingår alltså inte i förmågan att kunna läsa och skriva, enligt An-
ton. Det kan bero på att skolans skriftpraktik inte inkluderar denna typ av 
symboler i att vara läs- och skrivkunnig (Janks 2010). Minna menar att man 
inte klarar sig utan att kunna läsa och skriva. För henne innebär det att inte 
kunna använda datorn ”för när man sitter vid datorn så läser och skriver man 
ju typ hela tiden på Facebook” (Centralskolan, ht 2011). Mahmoud menar att 
man inte klarar sig ”om man inte kan svenska, nej, så här att läsa, hur kan 
man sitta vid datorn då och skriva med sina kompisar. Det går ju inte! Alltså 
man chattar med mina kompisar alltså man måste kunna läsa och skriva” 
(Centralskolan, ht 2011). Mahmoud lyfter även fram språkets betydelse men 
avser egentligen vikten av att läsa och skriva. Karl säger att ”läsa och skriva är 
grunden till allt” (Centralskolan, ht 2011). Det är grunden till alla de aktivi- 
teter som Karl ägnar sig åt. Han lyfter återigen fram språkets betydelse när 
han pratar om engelska spel: ”98 % av spelen är text med start, stop, game 
over, you win, you suck, looser” (Centralskolan, ht 2011). 

Att skriftspråket är internaliserat och en del av identiteten framkom-
mer när Anton funderar över hur det skulle vara om han inte behärskade 
ett skriftspråk:

Det skulle inte vara något. Det skulle vara tråkigt. Man gör nästan ingen- 
ting. Man skulle bara gå runt utan att säga nåt och inte kunna prata, som att 
man är stum. Det är svårt att förklara men man skulle inte klara sig utan. 
(Centralskolan, ht 2011.) 

Anton har svenska som andraspråk och associerar till att sakna kunskaper 
i det svenska språket. Han säger att han saknar förmåga att uttrycka sina 
tankar på svenska, och min tolkning är att utan språk kan han inte heller 
läsa och skriva i den utsträckning som han önskar. Rochvan instämmer och 
visar att han behöver skriftkunskaper för att leva: 

Om man inte kan läsa och skriva då till exempel om jag tittar på en tysk film 
så förstår jag inte vad de säger [paus] eller i datorn, om jag inte kan läsa så 
förstår jag inte. Och om jag öppnar en bok så funderar jag: vad är det här för 
nåt. (Centralskolan, ht 2011.)
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Eleverna har också förstått att skriftbruket är så internaliserat i dem själva 
att de inte kan låta bli att läsa när man väl har lärt sig. Leyla lyfter just det 
fenomenet när hon kommenterar textremsan på tv: 

Typ det som Rochvan sa påminde mig så här, att alltid när det är engelska 
filmer, så står det står det på svenska under. Fast jag förstår allt, så kan jag 
inte hålla mig från att läsa, jag måste läsa. (Centralskolan, ht 2011.)

Anton leder tanken tillbaka till mobiltelefonen när han menar att ”Om 
man inte kan läsa och skriva på mobilen så kan man ju inte skicka sms. Då 
kan man ju inte läsa eller skriva en mening” (Centralskolan, ht 2011). Det 
är en intressant koppling som Anton gör när han pratar om det vardagliga 
skrivandet på sms med den skriftpraktik som råder där och därefter relater-
ar till skolans skriftpraktik där eleven ska kunna skriva korrekta meningar. 
Allt tydligare framkommer att elevernas identitet inkluderar ett engage-
mang i mobiltelefoner och datorer, där kunskaper om specifika skriftprak-
tiker är viktiga att behärska.

Det finns skriftpraktiker som förekommer i vardagen såväl som i 
skolan, exempelvis bokläsning. Det är dock en aktivitet som förekommer 
i allt mindre utsträckning i vardagens skriftpraktik vid samtalen 2011 än 
2010. Tove menar att det är viktigt att kunna läsa och hon älskar sin bok, den 
senaste Twilight-boken som hon har köpt själv. Även Sue bekräftar vikten 
av läsande: ”Det är liksom ett måste. Det finns inget man gör utan att läsa” 
(Landskolan, ht 2011). Lars instämmer tystlåtet: 

Jag tycker nog att det är väldigt viktigt för man läser ju liksom alla dagar 
och läser ju ungefär alltid. Även fast du inte tänker på det. Du läser fast du 
tänker inte på det. För vissa finns ju liksom om det är ett tecken då är det ju 
liksom har du lärt dig det, läst det. (Landskolan, ht 2011.) 

Läsande, men även skrivande, är viktigt för eleverna. Elevernas läsande och 
skrivande interagerar med identitetsutvecklingen för att skapa mening 
utifrån texten (Vygotsky 1978:49–57). Eleverna gör kopplingar till sina oli-
ka skrifthändelser vilka medför väsentliga bidrag till elevens identitet (jfr 
Ivaniþ et al. 2009:30–46). Utan skriftkunskaper befinner sig individen i 
ett tomrum, ett ”vi-” och ”dom-landskap” där man inte kan kommunicera 
(jfr Lundgren 2005:113, 148–153). Det framkommer kopplingar mellan de 
skriftpraktiker som eleverna är engagerade i och identitetsskapande under 
samtalen. Eleverna menar att de inte kan vara utan att exempelvis läsa, an-
vända mobiltelefonen för att kommunicera via sms, använda Facebook och 
spela dataspel på internet. Jag menar att de skriftpraktiker som eleverna 
kommer i kontakt med påverkas av den identitet som de vill utveckla (jfr 
Ivaniþ�et al. 2009:57).
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Läxarbete som en oviktig skriftpraktik
Det finns även skrivuppgifter hemma som är relaterade till skolarbete, näm-
ligen läxor. Läxorna görs oftast sista kvällen före uppgiftsinlämning eller 
inte alls. Eleverna glömmer att de har läxa eller planerar in läxläsningen så 
sent som möjligt, kanske på kvällen före. Som Rochvan påpekar: ”annars 
blir det sista dan före det ska in” (Centralskolan, ht 2011). Andra lämnar in 
för sent. Det är alltså viktigt att vara duktig i skolämnena, men läxor är inte 
lika viktiga eller så är de tråkiga och för enkla. Vicky på Landskolan menar 
att ”när vi har svenskaläxa och så där så är det oftast bara att man ska skriva 
någonting och det går ganska snabbt” (Landskolan, ht 2011). Oftast handlar 
det om temaområden som ska avslutas. Karin på Landskolan säger att hon 
skriver ”direkt på datorn” när hon är hemma, men i skolan skriver de först 
en text för hand och sen renskriver de. Hon tar hem uppgiften, om hon inte 
har hunnit göra den i skolan, och skriver först på ett papper. Det gör hon 
för att det går fortare när texten redan finns på ett papper. Maria fortsätter: 
”Det betyder inte att det är svårare att skriva direkt på datorn utan mera 
att man vet vad man ska skriva och man kan bara kopiera och föra över” 
(Landskolan, ht 2011). Men det är ändå så att styrande normer för skolans 
skriftpraktiker överförs till de vardagliga. Vardagliga skriftpraktiker som att 
skriva på Facebook eller bloggar innebär att Maria och de andra eleverna 
skriver direkt på mobiltelefonen eller på datorn.  

Jag tolkar resultatet som att goda kunskaper i skolämnen kräver en ut-
vecklad skriftkompetens. Men det är som tidigare sagts skillnader på hur 
man skriver hemma, vilket framkommer i alla samtalsgrupper. Jag har även 
sett att eleverna tar med sig skolans dominanta skriftpraktik hem när de 
beskriver hur de arbetar med läxor, och forskare som Janks (2010:121–123) 
har visat på den kraft som finns i den dominanta skriftpraktiken. I läx- 
arbetet sker även en protest mot skolans dominanta skriftbruk och resulta-
tet visar att elever lyfter fram sig själva som subjekt då de själva bestämmer 
tid och plats för arbetet men inte hur arbetet ska utföras. Det styrs av rådan-
de dominant skriftbruk (jfr Linell 2009:13f.). För eleverna i denna studie är 
såväl det dominanta som det vardagliga skriftbruket internaliserat och be-
tydelsefullt för elevens skriftspråkliga identitetsutveckling men de är svåra 
att förena i praktiskt arbete.
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Skriftpraktiker som medskapare  
i identitetsutvecklingen
I artikeln har jag lyft fram elevers varierande skrifthändelser och skrift-
praktiker såsom de beskrivs i samtal och tolkat deras betydelse i relation 
till elevernas identitetsskapande. I detta avslutande avsnitt reflekterar jag 
över studiens resultat och relaterar dem till de fem metaforer om skrift- 
språklig identitet, vilka har beskrivits tidigare i artikeln, nämligen olikhet, 
självförverkligande/subjektivitet, medvetenhet, berättelse och position (Moje & 
Luke 2009:415). 

Utifrån ett olikhetsperspektiv visar studien att eleverna försöker lyfta 
fram tillhörigheter till vissa grupper samtidigt som de försöker visa att de 
inte tillhör andra grupper genom att förneka användande av vissa skrift-
praktiker som att skriva på papper eller att blogga. Bloggande är vanligare 
bland flickor än pojkar i 11-årsåldern (jfr Findahl 2012:26). Ett annat slag 
av avståndstagande sker när eleverna menar att läxor inte är viktiga. Tidi-
gare forskning har indikerat att formell utbildning och skolans dominanta 
praktik är högre värderad utifrån resurser som vidmakthåller dess status 
jämfört med vardagligt skriftbruk (IvaniĀ�et al. 2009:22). Hos eleverna finns 
en tendens att värdera vardagens nya skrifthändelser i en digital värld högre 
än pappersburna skrifthändelser samt att skapa en identitet som inklud-
erar exempelvis spelande eller bloggande. Eleverna betonar att man inte 
kan vara utan skriftspråket och markerar en klar identifiering med att vara 
skriftspråkskunnig. En elev, Jocke, menar att han inte vill bli en ”utelig-
gare”. Han distanserar sig från ”dom icke skrivkunniga” och identifierar 
sig med ”vi skrivkunniga”. Identifikation med läs- och skrivkunniga, eller 
snarare avståndstagande från icke läs- och skrivkunniga, framkommer även 
i en av mina tidigare studier (Lundgrens 2005:113).

Skriftspråklig identitet som självförverkligande/subjektivitet kan i denna 
studie relateras till en social kontext (jfr Linell 2009:110–116). Denna studies 
resultat visar att elevers skriftbruk, betraktat som en social företeelse, har 
medfört att elevers identitet kan medieras genom texter de läser, skriver 
eller talar om vare sig de är pappersburna eller digitala. Eleverna väljer vad 
de inte vill vara utan och lyfter fram viktiga skriftpraktiker som att använda 
Facebook och mobiltelefoner. Därmed skapar eleverna en bild av sig själva, 
vem de vill vara och vilka skrifthändelser som de vill relateras till utifrån 
en positiv skriftspråklig identifiering. Det som är viktigt att tänka på är att 
elevernas identitet skapas och omskapas kontinuerligt. Användningen av 
mobiltelefonen med uppkoppling till internet är ett exempel på hur elev-
ernas skriftspråksanvändning och har förändrats men även deras betydelse 
för eleverna, från läsåret 2010–11 till hösten 2011.
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Skriftspråklig identitet som medvetenhet har också betydelse för denna 
studie. Eleverna manövrerar och väljer i samtalen mellan reella och sociala 
nätverk där de på olika sätt försöker framställa sig själva och bli sedda av 
dem som lyssnar. Skriftkompetenser utvecklas genom erfarenhet, engage-
mang och ansträngning. En skrifthändelse blir meningsfull när eleven kan 
se de specifika mönstren och förstå att de även är relaterade till en social 
praktik vilket Karl är ett utmärkt exempel på (jfr Vygotsky 1978:96–100; 
Wenger 1998:4f.). Karls användning av engelska begrepp är betydelsefullt 
för att visa kunskaper som han har förvärvat och att de i sitt sammanhang 
skapar mening för Karl. När eleverna samtalar om och berättar varför det 
är viktigt att behärska skriftspråket reflekterar de, förhandlar med sig själva 
och andra samt fyller i andras uttalanden och bekräftar skriftspråkets ab-
soluta nödvändighet i sina liv. Skriftbruket är för dem lika betydelsefullt 
och lika väl internaliserat som medvetenheten om att ha goda kunskaper 
i svenska språket (jfr Vygotsky 1978:49–57). Hur mycket en elev väljer att 
reflektera under samtalen är individuellt. Reflexioner, menar Vygotsky 
(1978:49–51), är en del av tänkandet. Moje & Luke (2009:426) menar att re-
flexioner som påverkar tänkandet även utvecklar identiteten. 

Skriftspråklig identitet som en berättelse innebär att jag kan tolka 
elevernas berättelser om sig själva och pågående skrifthändelser till ett 
identitetsskapande (jfr Sfard & Prozack 2005:19f.). Under samtalen berät-
tar eleverna om skrifthändelser som skapas inom, genom och mot en var- 
daglig skriftpraktik såväl som en skriftpraktik i skolan. Georgakopoulou 
(2007:103–106) menar att det är aktiva val av information som individer 
väljer att förmedla när de berättar, men informationen är även beroende av 
hur mycket plats individen vill ta i en aktivitet. Berättelserna uppstår i ett 
samtal mellan mig som forskare och eleverna, men också i interaktion mel-
lan eleverna. Interaktionen har under samtalen varit tillåtande. Berättelser-
na som förekommer i denna studie är muntligt återgivna och är oftast korta 
och summariska. Vidare är elevernas berättande en förutsättning i denna 
studie för att förstå elevernas identitetsskapande. De korta berättelser som 
lyfts fram är oftast relaterade till tid, rum och situation som exemplet där 
Ante och Sue fyller i och utvecklar bilden av Tove.  

Skriftspråklig identitet som position förekommer då eleverna lyfter 
fram vilken eller vilka skriftpraktiker som de gillar mest. Elever som blog-
gar mycket som Tove har en position i en vardaglig skriftpraktik som är 
av betydelse både för henne och för klasskamraterna. Själva processen 
att vara läsare, bloggare, skrivare eller spelare medför att eleverna får och 
tar en position om de kan acceptera de sociala förväntningar, normer, 
värderingar och skriftbruk som förekommer i dessa (jfr Leander & Lov-
vorn 2006:332–336). Eleverna formar sin skriftspråkliga identitet utifrån de  
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positioner som erövras i relation till kamraterna. Att Karl har en stark 
identitet i spelandet och en stark position framkommer när han tar över 
samtalet om Battlefield 3. Kamrater väljer också att lyfta fram andras 
skrifthändelser i samtalen och därmed förstärker de en utvald skrifts-
pråklig identitet. Eleverna gör valen för att bekräfta, utveckla eller förändra 
identiteten. Det som är viktigt utifrån data i denna artikel är att positioner-
na som eleverna intar inte är exkluderande vare sig till andra positioner eller 
andra elever. Det är heller inte så att positionerna skapar flera identiteter 
hos individen. Karls spelande, Tovas bloggande och läsande, Leylas spelande 
och Marias kommunikation via mobiltelefon är alla exempel på hur olika 
skriftpraktiker internaliseras i en individ och skapar en identitet vilket kan 
jämföras med de identiteter som ungdomar med utländsk bakgrund bygger 
upp, menar jag (jfr Suárez-Orozco & Sattin 2007:14–18; Goldstein-Kyaga & 
Borgström 2009:107–111). Rochvan, Maria, Mahmod och de andra eleverna 
ser sig själva som kompetenta skriftbrukare såväl i vardagens praktik som 
i skolans, vilket samtliga av deltagarna gör. Det framkommer att ett varier-
at utbud av skrift och multimodala kommunikativa praktiker är centrala i 
elevernas vardag och en del av deras identitet. Eleverna har utvecklat olika 
färdigheter och kompetenser inom skriftpraktiker och de kan kombinera 
dessa med andra sociala aktiviteter och intressen för att bygga en enhetlig 
identitet (jfr Gee 2003).  

Utifrån analyserade data menar jag att det är viktigt att synliggöra 
elevers vardagliga skriftpraktiker och skrifthändelser i relation till ett 
skapande av en skriftspråklig identitet. I artikeln framkommer att skrift-
praktiker som internaliserats hos individen är en del av identiteten. När 
skriftliga kunskaper, betraktas som en del av identiteten är det möjligt att 
förstå hur eleven skapar kunskaper om och i olika skriftpraktiker samt om 
samhället som de lever i. De nya sociala medier som attraherar eleverna kan 
på olika sätt medverka till att utveckla deras tänkande, läsande, skrivande 
och identitetsskapande då sociala medier innehåller ett stort utbud av eller 
kombinationer av text, musik och bild (Kress 2003; Gee 2000b). Vidare 
skapar sociala medier möjligheter för kommunikation mellan personer där 
det som kommuniceras är personligt och delar av en större helhet (Georga-
kopoulou 2007:103–106). Genom att problematisera skrift och identitet och 
försöka se samband mellan dessa, visar data i denna studie att identiteten för 
alltid är beroende av kunskaper i olika skriftpraktiker. Dessa är en dimen-
sion i identitetsskapandet. Tolkningen av samtalen visar även att elevernas 
attityder och värderingar om skriftpraktiker inte handlar om att förbättra 
sin identitet utan snarare om att olika skriftpraktiker är relevanta och pas-
sande delar av deras liv och en återgivning av den nuvarande identiteten.
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Avslutningsvis vill jag relatera erfarenheter från denna studie till skolan. 
Undervisningen och skolans skriftpraktik bör medverka till att eleverna 
kan synliggöra och förstå sin identitetsutveckling (Gee 2003). Men skolans 
skriftpraktik tar oftast inte hänsyn till de skriftpraktiker som eleverna är 
involverade i utanför skolans dominanta praktik, även om lärare med till-
gång till datorer på skolan gör vissa försök (Lundgren 2012:216–218). Att 
uppmärksamma kopplingen mellan skrift, identitet och social tillhörighet 
innebär att vara medveten om och förstå barnens vardagliga skriftpraktik i 
stället för att klassificera dem efter skolans dominanta skriftpraktik. Elev-
erna är medvetna om denna klassificering som en del av sin identitet. Det 
kan därför vara viktigt att förstå hur elever identifierar sig som läsare eller 
skrivare eller som dåliga läsare, inte för att de själva vill identifiera sig så, 
utan för att andra bedömer dem så, och att detta kan medföra att de ser på 
sig själva som dåliga läsare och i förlängningen som förlorare. 
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”Jag använder alltid 
penna när jag skriver 
dagbok”
En studie över skrivaktiviteter på 
Daglig verksamhet

I always use pencil when I write diary. A study of 
writing activities at a day care centre 
In this pilot study I have investigated the writing practice at Grunden Media, 
a daily activity centre for intellectually disabled persons. Visual ethnography 
was used in order to capture the writing activities. The results indicate that the 
coaches at Grunden Media strive to socialize the participants into a writing 
culture where the aim is to include everyone in order to develop their writing 
ability further. All the exciting projects challenge the participants in the zone of 
proximal development. By encouraging them to bring proposals and participate 
in realizing the projects, the participants develop their identities as writers.

MÄNNISKOR SOM SKRIVER. PERSPEKTIV PÅ VARDAGLIGT SKRIFTBRUK OCH IDENTITET.  UMEÅ 2013. S. 181–196
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I dag torde det knappast vara någon som ifrågasätter att personer med ut-
vecklingsstörning ska ha goda levnadsvillkor, meningsfull sysselsättning 
och vara delaktiga i samhället, men så har det inte alltid varit. Om vi går 
hundra år tillbaka i tiden tillbringade personer med utvecklingsstörning 
vardagarna på arbetshem. Männen arbetade utomhus och kvinnorna i köket 
eller som biträde till personalen. 

I slutet av 1960-talet lades arbetshemmen ned då de ansågs otidsenli-
ga. I stället satsade man på friliggande skyddade verkstäder som senare er-
sattes av Daglig verksamhet (DV). Daglig verksamhet är en sysselsättning 
för personer över 18 år med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada etc. 
(Grunewald 2009a:163ff.; 2009b:9ff.; 2011:31). Antalet personer som hamnar 
på DV har ökat mycket under 2000-talet. Sedan 2002 är ökningen 174 % 
(Socialstyrelsen 2008:10f.). Det finns naturligtvis flera förklaringar till ök-
ningen, såsom svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. En annan, 
inte så ofta nämnd, förklaring kan vara bristande läs- och skrivförmåga. I en 
rapport från Skolinspektionen (2010:26ff.) framkom att lärarna i grundsär-
skolan försummade aktiv läsundervisning för de äldre eleverna och i stället 
prioriterade omsorg och ett gott emotionellt klimat i skolan. Eleverna fick 
inte tillräckliga förutsättningar att utveckla de språkliga förmågor som ut- 
trycks i grundsärskolans kursplan i svenska. I många skolor fick eleverna 
låna bänkböcker efter eget intresse men gavs sällan tillfällen att reflektera 
över innehållet i läsningen. Fokus låg på att eleverna på egen hand skulle 
skriva bokrecensioner eller berätta om böckerna, men några samtal förekom 
inte (Skolinspektionen 2010). Undersökningar tyder också på att elever läm-
nar gymnasiesärskolan med bristande förmåga att läsa och skriva och att de 
därför har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, och då finns DV som ett 
alternativ (Reichenberg 2010).

Tidigare forskning
Vad man gör på DV kan variera, men företrädesvis verkar det handla om 
praktiska sysslor. Där kan förekomma ADL-träning,1 dvs. träning av prak-
tiska färdigheter såsom aktiviteter i det dagliga livet, motorisk träning 
eller olika former av arbete (Grunewald 2009a:456ff.). Däremot verkar inte 
läsning förekomma så mycket vare sig där eller i gruppboenden. Så sent som 
1994 rapporterade Rosenström om utanförskap orsakat av att personal på 
gruppboenden och anhöriga ansåg att personer med utvecklingsstörning 
inte behövde kunna läsa. Personalen antog att de boende inte var intresse-
rade av läsning och tyckte att det var svårt att veta vilken form av litteratur  

1  ADL är en förkortning av Activities of Daily Living (Aktiviteter för dagligt liv).
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som lämpade sig. Kunskapen om lättläst material var också ringa (Rosen-
ström 2009:6f.).2

Färm (2004), som forskat rörande möjligheter till kultur och menings-
full fritid för personer med utvecklingsstörning, fann i sin undersökning 
av gruppbostäder att de boende levde ett mycket torftigare liv än den 
övriga befolkningen. De aktiviteter som vanligen erbjöds var passiva och 
lågstimulerande. En stor del av fritiden upptogs av att vänta på måltider, 
sjukgymnastik, transporter och på att få gå och lägga sig. Böcker saknades 
helt. Personalen utgick ifrån att de boende fick läsa på DV. Färm fann att 
läsning i stort sett inte förekom. Hon är kritisk och understryker att läsning 
av böcker också hos personer med utvecklingsstörning fyller ett behov av 
att få drömma sig bort och få intellektuell stimulans. Färm studerade inte 
skrivande som praktik, men det finns viss anledning att förmoda att det inte 
heller förekom något skrivande på de DV som hon undersökte.

Ovanstående studier har fokuserat läsning. Det har varit förenat med 
vissa svårigheter att finna studier som undersökt skrivande. Det jag funnit 
är undersökningar rörande alternativ kommunikation, dvs. kommunikation 
med hjälp av konkreta föremål, bilder, symboler eller tecken för att göra sig 
förstådd (Koppenhaver 2000). Inte heller har jag kunnat finna studier som 
undersökt skrivaktiviteter på svenska DV. Vi vet därför inte speciellt mycket 
om hur skrivandet går till eller vad det har för effekter på deltagarna. 

I samband med en interventionsstudie i läsning på en DV, Grunden Me-
dia,3 gjorde jag en del intressanta observationer (Reichenberg 2013), nämli-
gen att deltagarna a) verkade ha ett betydande inflytande på verksamheten 
och b) använde multimedia som ett verktyg i sitt skrivande. Några studier 
har inte gjorts tidigare rörande skrivande på DV Grunden Media. Syftet med 
denna pilotstudie är därför att dels göra en visuell etnografisk beskrivning 
av skrivaktiviteter på DV Grunden Media, dels försöka förklara varför DV 
Grunden Media skiljer sig från de observationer som framkommit i tidigare 
undersökningar som gjorts på DV och gruppboenden (Rosenström 2009; 
Färm 2004). 

Ovan har begreppet utvecklingsstörning använts. Med utvecklingsstörning 
menas i allmänhet ett intellektuellt eller kognitivt funktionshinder. Enligt 
definitionen som formulerats av American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (Jackson 2003) är utvecklingsstörning ett funk-
tionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och 

2  I Sverige har FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) i 
samarbete med Centrum för lättläst sedan 1994 arbetat för utvecklingsstörda personers 
rätt till läsning och lättläst. Det var Rosenström som startade läsombudsverksamheten. 

3  Jag har erhållit tillstånd från såväl deltagare som handledare att nämna namnet på den 
Dagliga verksamheten.
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adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre områden: 1) akademiska  
färdigheter såsom att läsa, skriva räkna och andra skolprestationer, 2) so-
ciala färdigheter, exempelvis att umgås med andra i sociala sammanhang, 
att motsvara andras förväntningar, att kunna skydda sig och 3) praktiska 
färdigheter såsom aktiviteter i det dagliga livet (ADL), hur individen klarar 
av vardagsbestyr som att äta, tvätta sig, klä sig, hålla en dygnsrytm och att 
städa. 

Utvecklingsstörning brukar ofta indelas i lindrig, måttlig och djup/svår 
utvecklingsstörning (Swärd & Florin 2011:30f.). Allmänt kan sägas att per-
soner med utvecklingsstörning behöver längre tid än andra för att förstå, 
lära sig nya saker och att uttrycka sina tankar och känslor.

Skrivpraktik och skrivaktivitet som teoretiska nyckel- 
begrepp
I denna studie har jag låtit mig inspireras av Wengers (1998) lärandeteori 
för att begreppsliggöra Grunden Media som en skrivpraktik. Följaktligen är 
uppmärksamheten riktad mot de skrivaktiviteter som förekommer. Inom 
etnografin brukar man stundtals benämna detta den etnografiska blicken. 

I föreliggande studie definieras skrivpraktik som en praktik där deltagare 
interagerar runt en gemensam och avgränsad aktivitet som avser läsande 
och skrivande (jfr Skjelbred 2013:57ff.). Utmärkande för denna praktik är a) 
meningsfullhet, b) en gemenskap, c) ett identitetsskapande och d) ett ge-
mensamt engagemang. En praktik skapas genom återkommande aktiviteter 
inom ramen för ett gemensamt tema där aktiviteterna är observerbara (jfr 
Wenger 1998:72ff.).  

Studiens avgränsning
I studien görs en avgränsning mellan identitet som a) ett förhandlat 
medlemskap i en skrivpraktik där deltagarna aktivt skapar identiteter i den 
aktuella aktiviteten och b) identitetsteori, dvs. deltagarnas upplevelser av 
tillhörighet i olika sociala grupper såsom klass, kön, religion, etnicitet etc. 
(Gee 2000:99ff.).

Urval och design 
För att få reda på skrivaktiviteterna på DV, Grunden Media, har jag gjort 
en fallstudie. I den ovan nämnda interventionsstudien (Reichenberg 2013) 
deltog fem personer från Grunden Media: Carl, Caroline, Sofie, Alice och 
Anne. Vid mitt återbesök 2012 visade det sig att en av dem flyttat till en 
annan DV och att en annan mest ägnade sig åt att reparera ett vilrum. Åter-
stående tre, Caroline, Sofie och Anne, samt Martin och Stig-Björn, valde 
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jag att följa vid de fem tillfällen jag besökte verksamheten. Att just dessa 
valdes berodde på att de kunde avkoda orden de läste, kunde tala och kunde 
använda sina händer. De var vid studiens genomförande mellan 33 och 45 
år gamla. Namnen är fiktiva. Jag har således observerat och intervjuat dessa 
fem deltagare om deras skrivaktiviteter. Fördelen med en fallstudie är att 
jag kunde undersöka skrivaktiviteter på djupet i den kontext de uppträder.

På Grunden Media finns också handledare. Samtliga har s.k. dubbelkom-
petens, dvs. utbildning och erfarenheter från både omsorgsyrken som habi- 
literingsassistent, mentalskötare osv. och från olika medieyrken som jour-
nalist, fotograf, litteraturvetare, grafiker m.m. (muntlig information, Peter 
Mattson 10.2.2012).

Jag har valt att använda mig av visuell etnografi som metod (jfr Pink 
2008). Detta innebär att fältanteckningar och intervjuer kompletteras med 
fotografier. Avsikten var att jag ville försöka fånga lärandet och skrivandet 
som deltagande aktiviteter. Detta är svårt att genomföra enbart med hjälp 
av fältanteckningar. Fotografier fyller följaktligen en funktion då de kan ge 
ögonblicksbilder av skrivaktiviteter i skrivpraktiken. Det finns dock nack- 
delar med att fotografera: problemet är att man bara fångar ögonblicket och 
inte hela händelsekedjan. Man måste således vara medveten om att det rör 
sig om ett urval händelser vid vissa tidpunkter. Materialet har samlats in vid 
fem olika tillfällen: 4 januari, 17 januari, 18 januari, 7 februari och 8 februari 
2012.
 

Miljöbeskrivning
På Grunden Media står, precis som namnet antyder, medier i centrum. På 
denna dagliga verksamhet arbetar man efter teman och här finns olika 
grupper för detta: en tidningsgrupp, läsgrupp, radiogrupp, pysselgrupp för 
att nämna några. I varje grupp pågår läs- och skrivaktiviteter. Aktiviteterna 
äger rum i en stor, ljus lokal. Tidigare hade man inte lika ändamålsenliga 
lokaler så flytten till de nya lokalerna har varit ett verkligt lyft, menar del- 
tagarna. Av bild 1 framgår att deltagarna verkar brinna för sin uppgift vilket 
ger dem möjligheter att skapa sig en positiv identitet och självbild. 

Meningsskapande genom skrivaktiviteter
Bild 2 nedan visar hur en vecka kan se ut. Som framgår förekommer en 
mångfald av kommunikativa aktiviteter.

Deltagarna sprider information om sina aktiviteter till medlemmarna 
i Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) 
via Grunden Tidning, närradiosändningar och sin hemsida. Vid tiden för 
denna studies genomförande var man också i full färd med att planera för 
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Bild 2. En vecka på Grunden Media. (Foto: Monica Reichenberg.)

Bild 1. Vi kan om vi vill.  
(Foto: Monica Reichenberg.)

webb-tv-sändningar. Till sin hjälp har man en mixstudio samt en foto- och 
tv-studio.  

Deltagarna i radiogruppen berättar att ett radioreportage måste plan-
eras noga. Först måste man komma överens om vad man vill att reporta-
get ska innehålla. Ofta handlar det om att intervjua kända personer. När 
detta är klart blir nästa steg att kontakta de tilltänkta personerna. Om de 
ställer upp får radiogruppen börja formulera frågor tillsammans och sedan 
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ta upp dem på radiogruppens möte. Först därefter kan reportageteamet åka 
iväg med kamera, mikrofon och ett frågebatteri. När intervjuerna är klara 
kommer nästa steg, nämligen att skriva ned reportaget. Därpå kan gruppen 
börja planera radiosändningen, vilket också kräver en rad skrivaktiviteter. 
Man ska planera vilka utdrag ur reportaget som ska sändas. Mellan utdragen 
ska det vara ”mellansnack”. För att det ska flyta på behöver mellansnacket 
skrivas ned i förväg. När jag var där den 17 januari 2012 hade en grupp varit 
ute och filmat. Man har två radiosändningar per vecka. 

Grunden Tidning, som ges ut av en annan DV, kommer ut fyra gånger 
per år. Deltagarna på Grunden Media bidrar dock flitigt med såväl reportage 
som bok- och filmrecensioner till denna tidning. Allt detta tar mycket tid 
och ibland ”när vi gör sändningar får vi jobba över”, inflikar Stig-Björn.

När jag ser mig omkring i lokalen ser jag deltagare som tar egna initiativ 
och diskuterar livligt dels med varandra, dels med handledarna om hur in-
formationen ska utformas. För mig som utomstående är det svårt att avgöra 
vem som är handledare och vem som är DV-deltagare då det inte verkar 
finnas några skarpa gränser mellan olika roller. Det berättades också för mig 
att man på gruppmötena diskuterade mycket. Här skulle man således kun-
na påstå att det inte är fråga om en passiv socialisation utan om ett aktivt 
och reflekterande deltagande. Genom gemenskaperna får DV-deltagarna 
också skapa sig en identitet i egenskap av medlemmar i en skrivpraktik (jfr 
Wenger 1998).
 

Aktiva och engagerade deltagare
Anne och Sofie sitter för det mesta tillsammans när de arbetar och de valde 
också att svara på mina frågor tillsammans. När jag frågar hur dagen börjar 
på Grunden Media svarar de:

Anne och Sofie: Det beror på vilken dag det är. På måndag är det vecko-möte och 
då sitter man och diskuterar vad som ska hända under veckan. De som vill 
får skriva men man behöver inte göra det. På detta möte är Per, ledaren 
för DV, med. Efter mötet får man gå till den grupp man tillhör och utföra 
arbetsuppgifter. 

Sofie: Jag brukar skriva, till exempel namn som jag sedan gör etiketter av. Jag 
skriver också recensioner.

Anne: Jag älskar att skriva egna berättelser.

Anne och Sofie: Vi skriver dels själva dels tillsammans. Vi skriver själva recen-
sioner om tv- och filmprogram till Grunden Tidning. Den utkommer fyra 
gånger per år. Reportage skriver vi tillsammans. 
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Inte långt från Anne och Sofie sitter Stig-Björn djupt engagerad i sitt manus 
till en kommande radiosändning. I dag – 4 januari – är han ensam om att 
skriva eftersom hans kamrater fortfarande har julledigt. Annars skriver de i 
grupp. När jag frågar Stig-Björn hur dagen börjar svarar han:

Stig-Björn: Dagen börjar med kaffe och att vi bara sitter och pratar. Sedan är det 
full fart hela tiden eftersom vi har två radiosändningar i veckan på Göte-
borgs närradio 94,9 megahertz. Varje sändning pågår i en halvtimma. 

När jag träffar Stig-Björn vid ett senare tillfälle har han fullt upp med att 
skriva manus till ett webb-tv-program med namnet Guldkanten.

Stig-Björn: Just nu har vi sändningsuppehåll för att Guldkanten tar all tid. Jag 
sparar det jag skriver på ett usb-minne.

Bredvid Stig-Björns arbetsplats finns foton av honom tillsammans med oli-
ka kändisar som medverkat i reportage han varit med om att skriva.

Caroline har inte någon bestämd arbetsplats. När jag ser Caroline sitter 
hon och arbetar med text: bokstäver och siffror i guldtryck som ska skannas 
in till webb-tv-programmet Guldkanten. Men hon är noga med att tillägga 
att hon också gör annat: ”Jag skriver också självbiografiskt”. På min fråga 
hur dagen börjar svarar hon:

Caroline: På morgonen frågar jag alltid Alice – en av handledarna – om hon 
behöver hjälp med något.   

Bild 3. Guldkanten. (Foto: Monica Reichenberg.)
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Individuella och gemensamma skrivaktiviteter
Ovan har vid flera tillfällen webb-tv-programmet Guldkanten nämnts, ett 
program som DV-deltagarna är engagerade i. På en anslagstavla centralt i 
lokalen finns instruktioner om arbetet med Guldkanten. Av bild 3 framgår 
de olika arbetsuppgifterna. Jag passar också på att fråga Anne och Sofie vad 
Guldkanten är för något:

Anne och Sofie: Det innebär exempelvis att skriva ett reportage. Det du tycker 
bäst om, gillar att göra detta skriver du om. Guldkanten skriver vi om i 
grupp. Tycker vi om olika saker blandar vi det och skriver med varandra. 
Ingen ska känna sig utanför. Aldrig stänga ute någon från en grupp. Aldrig 
tala oförskämt om någon eller om varandra. Man får inte peka ut varandra. 
Man ska inte tala illa om någon person som inte är närvarande och inte 
kan försvara sig.

Av Anne och Sofies beskrivning framgår att det både rör sig om individuella 
och gemensamma skrivaktiviteter. Man märker hur deltagarna har det i rygg- 
märgen att alla ska få vara med och att ingen lämnas utanför:

Handledare Marianne: Grunden Media ska starta upp en webb-tv. Den ska ingå 
i vår utställning på mässan ”Mötesplats funktionshinder”. Den kom-
mer att finnas på Eriksberg i Göteborg. Utställningen är tänkt att vara 
uppstarten på detta. Vi vill inte ta upp problem som funktionsnedsatta 
möter, till exempel dåligt fungerande färdtjänst etcetera. Sådant fokuserar 
bara på det negativa. I stället vill vi visa på möjligheter. Guldkanten är ett 
sätt att göra detta på. Filmen ska innehålla tolv episoder med sina klara 
guldkanter. Våra deltagare kommer att bemanna montern.

Av intervjuutdraget kan man se att Marianne väljer att ta vara på deltagar-
nas potential, dvs. vad de kan i stället för att lyfta fram vad de inte kan (jfr 
Nilholm 2005:127ff.). Vad som framkommer i samtalen är att det också finns 
ett tydligt fokus på att uppmuntra deltagarna att vara kreativa. Det tar sig 
uttryck genom att handledarna försöker få deltagarna att tänka kring saker 
i ett sammanhang som de annars inte skulle få möjlighet att nå. Här verkar 
således ”omsorgstänket” lysa med sin frånvaro, dvs. handledarna prioriterar 
inte omsorg och ett gott emotionellt klimat på bekostnad av läs- och skriv- 
aktiviteter (jfr Skolinspektionen 2010; Lundberg & Reichenberg 2013:70ff.). 
Samtidigt är det intressant att detta är en kultur som uppstått spontant från 
deltagarna själva, snarare än en medveten pedagogisk strategi som tvingats 
på dem uppifrån (jfr Cuban 1990).

Varje tisdag deltar Anne, Sofie, Caroline, Martin och Stig-Björn i en läs-
grupp. Detta är något nytt. En av handledarna berättar att de blev så inspir-
erade av den interventionsstudie i läsförståelse som jag gjorde (Reichenberg 
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2013) att en läsgrupp startade efteråt. I denna grupp läser man dels böcker 
dels texter som deltagarna skrivit: 

Anne och Sofie: Vi skriver egna berättelser. Skriver gör vi varje dag och läsgrupp 
har vi en gång i veckan. Vi sitter i ring och läser. I dag läste vi en text som 
Jonas skrivit. Den handlar om ett gammalt kaféprogram på tv. Den ska 
ingå i vår utställning på mässan ”Mötesplats funktionshinder” på Eriks-
berg i Göteborg. Där kommer vi också att ha en direktsändning i vår radio. 
Det vi skrivit skickar vi till manusgruppen. 

Varje onsdag har Anne, Sofie och Stig-Björn engelska. Stig-Björn berättar 
att de får se på filmer och lära sig slangord. Han förstår dock inte varför de 
ska lära sig det. Han skulle i stället vilja ha en lärobok.

Av textutdraget kan man se att deltagarna ”fostras” i att vara självstän-
diga när de skriver men att de också vet att de kan få stöd när de så vill. 
Handledarna är närvarande och synliga hela tiden. Synliga handledare och 
deras uppmuntran till att ta egna initiativ bidrar sannolikt till att deltagarna 
kan utveckla en känsla av ansvarstagande för det gemensamma arbetet och 
lärandet (jfr Wenger 1998).  

När jag frågar hur de avslutar dagen svarar alla fem att man inte har 
någon särskild avslutning. Varje fredag eftermiddag har man dock ett möte 
där man utvärderar hur arbetet gått och hur man ska gå vidare. 

Både dator och penna kommer till bruk
Skrivaktiviteter kan ske genom olika medier (Selander 2008:19f.). På 
Grunden Media används företrädesvis dator och penna:

Anne: Jag har skrivit så mycket på dator att jag fått musarm. Ibland skriver jag 
med penna. När jag skriver dagbok använder jag alltid penna. Jag håller 
pennan för högt upp när jag skriver. [Anne demonstrerar hur hon håller 
pennan]. Jag skriver också med iphone.

Sofie: Jag skriver mest med penna. Jag skriver dagbok på datorn.

Stig-Björn: Jag använder penna ibland. Beror på vilken uppgift jag har. Jag skriv-
er också lite i en bok [Sketch Book. Stig-Björn börjar bläddra i den och 
visar mig vad han skrivit]. 

Caroline: Jag skriver berättelser med penna därför att om jag skriver fel kan  
jag sudda ut. Jag skriver med bläckpenna [Caroline visar mig en kulspets- 
penna.] Det går fortare att skriva med penna. När jag skrivit klart skriver 
jag på dator… Jag skriver böcker med penna. [Caroline visar mig en pärm 
som handlar om berättelsernas framtid som hon själv skrivit.] Man skriver 
ju framåt hela tiden och inte bakåt. Jag har skrivit sedan jag var liten. Jag 
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tror att jag har efterträtt Astrid Lindgren. Jag gillar hennes böcker och 
filmer…hemma har jag inte tid att skriva för gubben är envis… Jag skriver 
inte mejl och skickar inte sms.

Som vi kan se av bild 4 använder deltagarna omväxlande penna och dator 
när de skriver. Valet tycks vara betingat av vad som fungerar bäst snarare än 
vad som borde fungera bäst.

Identitetsskapande i skrivpraktiken 
I skrivaktiviteterna ingår inte bara att skriva utan också att teckna. I inter- 
vjun med Martin framkommer detta tydligt. Martin är en skicklig serie-
tecknare och jag frågar honom hur det kommer sig:

Martin: Jag gör serier som ska finnas med på vår utställning, Guldkanten. 

Monica: Hur får du idéer? 

Martin: Jag börjar med att fundera på idéer som jag förberett på vägen hit. Jag 
tecknar serier som vi har gjort film av. Den serie som mina kamrater här 
på DV tycker bäst om är Fången. Tidigare var jag deprimerad och ville 
helst låsa in mig. Jag hade en stor depression när jag skapade figurer. Så 
började jag drömma om en fånge på nätterna. I drömmen såg jag en film 
med en fånge. Jag blev inte fri från figuren och då började jag teckna. Fån-
gen är min äldsta serie. Jag tycker också om att rita karikatyrer. Du skulle 
bli en uggla om jag fick rita dig. Ditt ansikte påminner om en uggla. Jag 
själv är en bäver.
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Bild 6. Eländige 
Eskil är en populär 
serie. (Foto: Monica 
Reichenberg.)

Bild 5. Fången 
ska bli animerad 
Ûef'�!?hmh3�Fhgb\Z�
Reichenberg.)
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Martin: Jag använder penna när jag tecknar. En av handledarna färglägger 
serierna. Nu gör de en animation av mina serier. Det gör jag inte själv.

Det kan tilläggas att Fången har blivit animerad film och visades på ”Kultur-
natta” 2011 i Göteborg. Av bild 5 kan man se vad Fången handlar om. 

Martin berättar också att han tecknar andra serier som brukar publi-
ceras i Grunden Tidning. En av dem är Eländige Eskil som visas på bild 6. 
Genom sina serier har således Martin förhandlat sig fram till en identitet 
som serietecknare och som medlem i en gemenskap. 

Kreativiteten löper som en röd tråd genom skrivpraktiken. Alla är sys-
selsatta och jag kan inte se någon deltagare som väntar på att någon kamrat 
eller handledarna ska komma och tala om vad de ska göra (jfr Wenger 1998). 
Samtidigt är de olika projekten sammanvävda kring det gemensamma te-
mat ”Guldkanten”. Det verkar som om deltagarna har lärt sig att hitta en 
identitet i gemenskapen genom att lösa problem när de uppkommer. Att 
göra en animation är inte helt enkelt. Då träder handledarna in och bistår 
med råd, men avsikten är att deltagarna ska klara mer och mer på egen hand.

Slutsatser och slutdiskussion
Utifrån denna fallstudie kan man dra en rad intressanta slutsatser. Jag kom-
mer först att redovisa dem och sedan diskutera dem närmare nedan. 

 Läs- och skrivpraktiken på Grunden Media fostrar en kultur som 
leder till att deltagarna aktivt kan skapa sig en egen identitet inom 
ramen för gemenskapen.

 Läs- och skrivpraktiken på Grunden Media skapar möjligheter för ett 
livslångt lärande i stället för att fostra en vård- eller förvaringskultur

 Läs- och skrivpraktiken på Grunden Media skapar olika former 
för medlemskap i en bredare social gemenskap än vad många av 
deltagarna annars skulle få.

 Läs- och skrivpraktiken på Grunden Media fostrar en kultur där 
deltagarna skapar kontakter dels med varandra, dels med det 
omgivande samhället. Med andra ord, praktiken leder till att de får 
ett ökat ett ökat socialt nätverk.

 Läs- och skrivpraktiken på Grunden Media är i sig en effekt av ett 
aktivt engagemang hos handledarna.

För personer med utvecklingsstörning, precis som för alla andra personer, 
är det viktigt att få möjlighet att utveckla sitt läsande och skrivande. Ut-
vecklingen har de senaste åren gått mot en explosionsartad ökning av in-
skrivningar på Daglig verksamhet. Personer med utvecklingsstörning har 
fått allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan naturligtvis ha 
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flera orsaker. En kan vara att de inte har tillräcklig skrivkompetens. Även 
om de inte kommer in i arbetslivet är det angeläget att de uppmuntras att 
utveckla sina läs- och skrivfärdigheter, eftersom att kunna läsa och skriva 
är en förutsättning för att kunna bli delaktig i samhället. Men det är också 
viktigt att kunna kommunicera vad man skrivit. Då kan man få kontakt 
med andra människor, och det i sin tur leder i förlängningen till att språk 
och skrivande utvecklas ytterligare. Dessutom torde deltagarna genom att 
få en identitet som skrivare stärkas i sin självbild (jfr Wenger 1998). Här har 
Daglig verksamhet ett stort ansvar. 

I denna pilotstudie har jag via visuell etnografi försökt fånga de skriv- 
aktiviteter som försiggår i en skrivpraktik på Grunden Media. Metoden har 
sina fördelar därför att den kan gestalta skrivandet i praktiken. Det finns 
dock en nackdel med att fotografera skrivaktivteter eftersom det är förenat 
med vissa svårigheter att ge skrivpraktiken rättvisa.    

Grunden Media lever upp till ansvaret att utveckla deltagarnas skriv- 
aktiviteter. Här blir deltagarna inte passivt insocialiserade som omsorgs- 
tagare, eftersom handledarna inte tillämpar det ”omsorgstänk” som pri-
oriterar vård och omsorg på bekostnad av läs- och skrivundervisning. På 
Grunden Media lyckas man förena den viktiga omsorgen och det goda emo-
tionella klimatet med meningsfulla läs- och skrivaktiveter. 

Mottot som verkar genomsyra verksamheten är att människor måste 
få misslyckas för att de ska utvecklas. Följaktligen ser handledarna möj- 
ligheter hos deltagarna, uppmuntrar deras kreativitet (Wenger 1998) och 
utmanar dem i deras närmaste utvecklingszon (Vygotsky 1962). Genom att 
låta deltagarna interagera aktivt runt de meningsfulla aktiviteterna triggas 
deras kognitiva potentialer i den aktuella situationen (Wenger 1998). Resul-
taten är i överensstämmelse med Van den Bos et al. 2007:840ff., Alfassi et al. 
2009:295ff., Lundberg & Reichenberg 2013:93ff. och Reichenberg 2013.  

På Grunden Media verkar det finnas vad man brukar kalla motstånds- 
identitet (Wenger 1998:164ff.). Anne och Sofie och deras kamrater vägrar ac-
ceptera samhällets tillskrivna roller utan i stället skapar de sig identitet gen-
om sina läs- och skrivaktiviteter. De är således personer som erkänner sina 
svårigheter men som inte tillåter att de därför reduceras som människor. De 
vill inte bli sedda som ett stort ”funktionshinder”. Anne och Sofie fångade 
detta när de framhärdade i att ”ingen ska känna sig utanför. Aldrig stänga 
ute någon från en grupp. Aldrig tala oförskämt om någon eller om varandra. 
Man får inte peka ut varandra. Man ska inte tala illa om någon person som 
inte är närvarande och inte kan försvara sig.”

Finns då inga kritiska synpunkter på resultaten? En sådan skulle kunna 
vara att jag intervjuat för få deltagare under en för kort period i denna pilot- 
studie. Detta är en rimlig invändning och det har redan öppnat upp för en 
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studie där jag återkommande besöker verksamheten, och där jag också in-
tervjuar andra deltagare. 
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