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Lad os lægge ud med et rask lille
spørgsmål: Kan du læse en svensk-
sproget tekst – ja eller nej? Ganske
mange vil her nok svare ja. Det næste
spørgsmål er så, om du, hvis du har
svaret ja, er i stand til få mening ud af
dette tekststykke:

Ja, naug war eð sę muggut mą̊ truo. Og
sę kam ig daiti įe juorddjietinggbu iessn
og wart stundjin åv djietinggum. Eð
swai’dd’ fel eð og, iett tag, tast eð djikk
yvyr. Eð war fel it te war’ so liuot-
fjäskun, wen an kunnd’ råk’ aut fer. I alla
fall iessn, wet ig, menn pappa og ig
warum dai’tter og ulldum slå iett aindj’
iessn og ulldum ligg’ i oðer sluogbuðę.
Og sę, mes fuorum iemat, so birette’
pappa fer mig at an add’ ärt byönn i
grą̊mųorn attonað dar addum sovið.

Tekststykket er en skriftlig gengivelse
af et uddrag af en ældre svensk kvin-
des mundtlige beretning om en tur,
som hun og hendes far var på i 1931, da
hun var barn. Formålet med turen var,
at de skulle slå græs på en fjerntlig-
gende eng og derefter overnatte i et
læskur (menn pappa og ig warum dai’t-
ter og ulldum slå iett aindj’ iessn og ull-
dum ligg’ i oðer sluogbuðę). På udturen
blev hun stukket af hvepse (wart stund-
jin åv djietinggum), og om natten hørte
faderen en bjørn, hvilket han dog først

fortalte hende på hjemturen dagen ef-
ter (so birette’ pappa fer mig at an add’
ärt byönn i grą̊mųorn attonað dar addum
sovið).

Det specielle ved denne beretning
består hverken i græsslåningen, over-
natningen, hvepsestikkene eller
bjørneiagttagelsen, men i beretningens
sproglige dragt. Kvinden er født og op-
vokset i Sverige og har svenske foræl-
dre, javist, men taler hun svensk? Det
må vist siges at være et definitions-
spørgsmål. Hun kommer nemlig fra en
helt bestemt del af Sverige: Elvdalen
langt ude i de svenske skove i den
nordvestligste del af landskabet Dalar-
ne (figur 1), og netop dialekten herfra,
elvdalsk, har gennem de senere år væ-
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Figur 1. Älvdalens Kommun i Dalarne,
Sverige. (Kilde: Wikimedia Commons)



ret genstand for stor opmærksomhed
både i Sverige og internationalt. En
stor del af årsagen til denne opmærk-
somhed skal findes i den omstændig-
hed, at elvdalsk meget vel kan tænkes
at supplere dansk, svensk, norsk,
islandsk og færøsk som et sjette nor-
disk sprog.

En vis del af opmærksomheden kan
måske også tilskrives det royale bryl-
lup i sommeren 2015 mellem den sven-
ske Prins Carl Philip og Prinsesse Sofia,
tidl. Sofia Hellqvist, der voksede op i
netop Elvdalen, men det er en helt an-
den historie.

Uforståeligt for andre svenskere
Tidligere har man ment, sådan som
man også stadig mener på officielt plan
i Sverige, at elvdalsk er en svensk dia-
lekt, men flere og flere stemmer taler
for, at det bør anses for et selvstændigt
sprog. Navnlig efter at den svenske
sprogforsker Östen Dahl i en artikel fra
2005 påviste, at afstanden mellem elv-
dalsk og svensk talesprog er større end
mellem islandsk og svensk talesprog,
nemlig hhv. 47% og 43%, har disse
stemmer vundet stadig større
genklang. Til sammenligning er de til-
svarende afstandsværdier over for
svensk talesprog kun hhv. 32% og 22%
for dansks og skånsks vedkommende.

Manglen på gensidig forståelighed
mellem svensk og elvdalsk kan dog
ikke stå alene som argument for at til-
dele elvdalsk sprogstatus. Sprogforske-
ren Max Weinreich, der var ekspert i
jiddisch, udtalte f.eks. halvt spøgende,
halvt i alvor i 1945, at »et sprog er en
dialekt med en hær og en flåde«, og

hær og flåde har elvdalsk ikke. Andre
af de sociopolitiske forhold, som ken-
detegner et nationalsprog, er elvdalsk
dog ved at få. Vi ser nemlig nu, at litte-
ratur skrives på og om samt oversæt-
tes til elvdalsk, at elvdalsk har fået sin
egen retstavning og sit eget sprognævn
ved navn Råðdjärum, som egentlig be-
tyder ›vi rådgiver‹ eller ›lad os rådgive‹
på elvdalsk, og at der tales på og un-
dervises i elvdalsk i daginstitutioner og
på skoler i Älvdalens Kommun.

Elvdalsk er derfor godt på vej mod at
kunne opfylde en række såvel lingvisti-
ske som sociolingvistiske kriterier for,
hvornår en dialekt bør ophøjes til selv-
stændigt sprog. I 2016 blev elvdalsk da
også internationalt anerkendt som
sprog og fik sin egen ISO-639-3-kode
»ovd« på Ethnologue, og sidenhen har
en ildsjæl f.eks. også igangsat en over-
sættelse af det populære computer- og
konsolspil Minecraft til elvdalsk (figur
2). Som nævnt er den svenske rege-
rings holdning dog stadig, at elvdalsk
er en svensk dialekt.

En beskrivelse af elvdalsk
Lad os vende tilbage til tekstuddraget,
for lidt kendskab til Råðdjärums ret-
stavning vil måske gøre det indledende
tekstuddrag en anelse lettere at læse.
Først om de tegn, der ikke findes i
dansk retstavning: Vokalerne <a, e, i,
u, y, å> kan i princippet udstyres med
en hage eller krog underneden, dvs. <ą,
ę, į, ų, y̨, ą̊>. Herved angiver man, at
vokalen skal udtales nasalt, dvs. gen-
nem næsen, ligesom vi kender det fra
f.eks. fransk. På elvdalsk er der f.eks.
betydningsforskel mellem ås ›hals‹ og
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ą̊s ›ås‹, hvor sidstnævnte udtales om-
trent som once ›(en) smule; sneleo-
pard‹ på fransk. Tegnet <ð> angiver
blødt d omtrent som på dansk eller
endnu bedre som på engelsk og island-
sk, <w> skal altid udtales som w i en-
gelsk swim, og <r> skal altid udtales
rullende. Endelig angiver en apostrof
(’) foran en dobbeltkonsonant, at den
forudgående vokal skal udtales lang. I
slutningen af ord har jeg – i modstrid
med den elvdalske retstavningskon-

vention – også anvendt apostroffen til
at vise, at noget af endelsen er snubbet
af.

Herefter burde det være nogenlunde
muligt at forestille sig, hvordan tekst-
uddraget lyder, hvis det læses højt,
men det er ikke sikkert, at der skabes
fuld afklaring herved for en dansker. Ej
heller for en svensker for den sags
skyld. Det skyldes, at forskellene mel-
lem svensk og elvdalsk er betragtelige
på snart sagt alle sproglige niveauer: i
lydinventaret, i bøjningen, i ordstil-
lingen og i ordforrådet.

Der florerer f.eks. adskillige parlør-
lignende lister med elvdalsk-svenske
ordpar, hvoraf man bl.a. kan læse, at
ela betyder ›slå ihjel‹ (sv. döda), at
›hånd‹ hedder nevå (sv. hand), og at
›hund‹ og ›måne‹ modsvares af noget
så eksotisk som hhv. rakke og tunggel.

Vi behøver imidlertid ikke ty til
sådanne ordlister for at fremdrage for-
skelle. Hvis vi alene ser på tekstuddra-
get ovenfor, opdager vi f.eks., at alle
tre ord i sekvensen an add’ ärt, der be-
tyder ›han havde hørt‹, har mistet
deres h’er. Og hvad ärt ›hørt‹ angår,
kan jeg endda tilføje, at et ø på dansk
(og et ö på svensk) modsvares af et ä
på elvdalsk, hvis det er den slags ø, der
på vestnordiske sprog såsom islandsk
modsvares af et ey. Det ser vi f.eks. i
ordparrene oldn./isl. heyra ~ da. høre ~
sv. höra ~ elvd. ärå. Hvis et ø derimod
modsvares af au i de vestnordiske
sprog, fremtræder det som o på elv-
dalsk. Det ser vi i oldn./isl. auga ~ da.
øje ~ sv. öga ~ elvd. oga. Endelig bliver
et ø, der rent faktisk modsvares af et
(langt) ø på vestnordisk, til yö på elv-
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Figur 2. Skærmbillede fra den elvdalske
version af Minecraft. Hunden er markeret
med det elvdalske ord for ›hund‹: rakke.
(Foto: Björn Rehnström)



dalsk. Dette bevidnes af ordparrene
oldn. grǿnn ~ da. grøn ~ sv. grön ~ elvd.
gryön. Forskellene er således lige så be-
tragtelige, som de er finurlige.

Fortsætter vi nu til sekvensen wart
stundjin åv djietinggum ›(jeg) blev stuk-
ket af hvepse‹, opdager vi en række
yderligere særtræk. Elvdalsk bruger
wart i betydningen ›blev‹ og har såle-
des ikke – som dansk og svensk – lånt
verbet blive ind fra plattysk til erstat-
ning for det fællesnordiske verða. I
stundjin, som vi for klarhedens skyld
kan oversætte til et lettere arkaiseren-
de dansk ›stungen‹ snarere end ›stuk-
ket‹, ser vi, at et oprindeligt ng »blød-
gøres« til ndj på grund af den efterføl-
gende lyse vokal. Endelig ser vi på sub-
stantivet djietingg ›hveps‹ en endelse
-um, der markerer dativ pluralis. Klas-
sisk elvdalsk er altså et kasussprog på
linje med f.eks. tysk, islandsk og latin
og skelner mellem nominativ, akkusa-
tiv, dativ og til dels genitiv.

Endelsen -um har også andre formål.
Det ser vi f.eks. i warum ›vi var‹, ull-
dum ›vi skulle‹ og addum ›vi havde‹.
Elvdalsk har nemlig personbøjning i
verberne, og i personbøjningssystemet
angiver -um første person pluralis, alt-
så ›vi‹.

Ultrakonservativt eller dynamisk
og innovativt?
Alle disse endelser havde vi også i mid-
delalderdansk og -svensk, men allerede
omkring 1400-tallet ser vi f.eks. i det
østdanske område, at de sidste rester
af kasussystemet er under afvikling. Ja,
i vestdansk sker det endnu tidligere.
Betyder det så, at elvdalsk er meget

konservativt? Svaret er ja, men kun på
nogle områder.

For det første er elvdalsk ikke den
eneste skandinaviske sprogvariant, der
har bevaret sådanne endelser. Vi ser
dem f.eks. også i det nordsvenske ka-
lixmål. For det andet udviser elvdalsk
også en række innovationer, dvs. om-
råder, hvor elvdalsk har forandret sig
væk fra det fællesnordiske, men hvor
standarddansk og -svensk ikke har. Det
har vi allerede set adskillige eksempler
på, heriblandt »blødgøringen« af ng til
ndj i stundjin ›stukket‹ og h-tabene i an
add’ ärt ›han havde hørt‹.

En anden markant innovation er, at
de fleste lange vokaler laves om til tve-
lyde. Langt i bliver til ai, langt u til au,
langt ö til yö, langt y til åy, langt o til
uo osv. På den måde får vi elvdalske
ord som ais ›is‹, aus ›hus‹, gryön ›grøn‹,
knåyta ›knytte‹ og buok ›bog‹, der ser
en anelse usvenske ud.

Ligesom det er tilfældet med mange
andre særelvdalske arkaismer og in-
novationer, er disse vokalforandringer
faktisk ikke så særelvdalske endda. De
findes nemlig også i flere af de tilgræn-
sende dialekter i det såkaldte Ovansil-
jan-område (nord for Siljan-søen),
f.eks. i nabobyer som Våmhus, Mora og
Orsa, hvis sprog også afviger ganske
betragteligt fra det svenske standard-
sprog (figur 3).

Et eksempel på en sådan tvelyd i en
af nabodialekterne fremgår af en for-
tælling fra orsamålsforskningens grand
old man, Johannes Boëthius. Han skrev
i en artikel fra 1957, at han engang hav-
de hørt sige, at en mand fra Orsa skul-
le give kørelejlighed til en englænder,
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men englænderen kom til at sætte sig i
den forkerte side af hestevognen.
Orsa-manden forsøgte så at forklare
ham på svensk, at han skulle flytte sig
over i den anden side, men forgæves.
Til sidst måtte Orsa-manden forarget
ty til sin egen dialekt, hvorpå han ud-
brød: »Gök bört-o öder sajdo«, hvilket
englænderen så straks gjorde – formo-
dentlig fordi öder sajdo ›den anden
side‹ med sit d i öder (i stedet for nd i
sv. andra) og med tvelyden aj i sajdo
må have lydt ganske lig other side på
engelsk. At både engelsk og dalmålene
(elvdalsk, orsamål m.fl.) har udviklet
oprindeligt langt i til tvelyden ai/aj, er

naturligvis en sproglig til-
fældighed og tyder ikke på
noget særligt tæt slægt-
skab disse sprog imellem.

Elvdalske nasalvokaler
Endelig fortjener nasalvo-
kalerne en ekstra be-
mærkning. Disse er nem-
lig på én gang fornyende
og overordentligt arkaise-
rende. Takket være den
ukendte forfatter bag den
såkaldte Første Grammati-
ske Afhandling (skrevet på
oldnordisk ca. 1150) ved vi,
at oldnordisk og antagelig-
vis også fællesnordisk
havde sådanne vokaler.
Denne grammatiker næv-
ner modsætningspar så-
som oldn. hár ›hår‹ og hȧr
›haj‹, hvor sidstnævntes
vokal, der er markeret
med en prik ovenover, an-

givelig skulle udtales nasalt. Vi ved
også, at de nordiske runeindskrifter ri-
stet med den yngre futhark principielt
anvendte forskellige runer for a udtalt
gennem munden (ᛅ) og a udtalt nasalt
(ᚬ). Denne særlige vokaltype er for-
svundet i alle de moderne nordiske
sprog – på nær altså i elvdalsk (og et
par øvrige dialekter).

I fællesnordisk tid indicerede en na-
salvokal, at der på et tidligere sprog-
stadie havde stået et n efter vokalen. Et
godt eksempel er oldn. gás ›gås‹, hvis a
skulle udtales nasalt, fordi det i en tid-
ligere form havde heddet gans, ligesom
det i øvrigt stadig hedder på de nordi-
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Figur 3: Kort over udbredelsen af elvdalsk og de øvrige
ovansiljanmål i Dalarne. (Kilde: Wikimedia Commons)



ske sprogs sydlige fætter: Gans på tysk
betyder også ›gås‹. På elvdalsk hedder
dette ord gą̊s med nasalt å, ganske som
man skulle forvente.

Elvdalsk forstår imidlertid ikke kun
at bevare nasalvokaler, der var til stede
i fællesnordisk, men sidenhen er gået
tabt i alle andre nordiske sprog. Også
nasalvokaler, der var til stede helt til-
bage i det endnu ældre sprogstadie ur-
germansk omkring eller før Kristi
fødsel, men som er forsvundet i alle
andre germanske sprog (de nordiske
sprog, engelsk, tysk, det for længst ud-
døde gotisk m.fl.), evner elvdalsk at
bevare. Et eksempel herpå er elvd. gą̊t
›dørstolpe‹, der kommer af et rekon-
strueret urgermansk *ganht-. Denne
urgermanske form har udviklet sig til
en n-løs form – gaht og lign. – på de
oldgermanske sprog, hvor den er be-
lagt. Et n, hvis oprindelige tilstedevæ-
relse i urgermansk end ikke kan spores
i 300-tallets gotisk, hvor den tilsvaren-
de form hed gaht ›gang‹ (med langt a),
kan således stadig høres som vokalna-
salitet i elvdalsk anno 2019 – og kun
dér!

På dette punkt viser elvdalsk sig så-
ledes at være en sand sproglig dybfry-
ser, og endnu et par særlige forhold
omkring denne vokaltype bevirker
endda, at det kan være svært at afgøre,
om elvdalsk (og de øvrige ovansiljan-
mål) er et såkaldt østnordisk sprog li-
gesom dansk og svensk, et vestnordisk
sprog ligesom norsk, færøsk og is-
landsk, eller om det tilhører sin helt
egen tredje nordiske gren. Meget tyder
på det sidste, hvilket naturligvis igen

taler imod, at elvdalsk skulle være en
svensk dialekt.

Andre gange kan nasalvokalerne re-
præsentere en innovation. I tekstud-
draget ser vi det f.eks. i det lille ord sę
›siden, så‹, der svarer til svensk
se(da)n, eller i den bestemte form
sluogbuðę ›læskuret‹, hvor det nasale ę
repræsenterer den bestemte artikel,
der jo i dansk og svensk er -en. Dansk
og svensk har altså i begge tilfælde en
fuld konsonant (n), der så er forsvun-
det sekundært på elvdalsk og kun har
efterladt nasalitet på den foregående
vokal. Dette er elvdalsk ikke alene om
at gøre. Vi ser det også i flere af de
omkringliggende dialekter i både Sveri-
ge og Norge, men elvdalsk er alene om
at have de superarkaiske nasalvokaler i
ord som gą̊t ›dørstolpe‹.

Fremtidsudsigter
Nu har vi lige set, at vi kan bruge
sproglige data fra elvdalsk til at opnå
ny viden om de germanske og dermed
også vort eget danske sprogs fortid,
men kan vi også spå om fremtiden?
Kan vi forudsige, hvad der kommer til
at ske med elvdalsk inden for de kom-
mende par generationer? Det bliver
næppe lige så let, for på den ene side
er der kun ganske få talere tilbage (ca.
2.400 i 2010), der alle er tosprogede
elvdalsk-svensk. Værst ser det ud
blandt de helt unge talere, hvor en un-
dersøgelse fra 2015 af sprogforskerne
Yair Sapir og Felix Ahlner viser, at kun
19 børn over de seneste år har mod-
taget Älvdalens Besparingsskogs særli-
ge sprogstipendium i elvdalsk, som
gives til elever, der behersker elvdalsk
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ved udgangen af 9. klasse, og disse ele-
vers elvdalsk er markant anderledes og
mere forsvensket end de ældre genera-
tioners. Eksempelvis er nasalvokaler,
det bløde d og kasusbøjning helt eller
næsten forsvundet ud af deres sprog.

Men det er alt for tidligt at forfatte
en kladde til mindeordene over elv-
dalsk allerede nu, for på den anden
side kæmper flere organisationer for
elvdalskens overlevelse, bl.a. førnævn-
te Älvdalens Besparingsskog og fore-
ningen Ulum Dalska, hvis navn betyder
›lad os tale (elv)dalsk‹ – ja, på den høj-
aktuelle bane mødtes Europarådets
sproglige ekspertkomité eksempelvis

med repræsentanter fra Ulum Dalska
den 10. oktober i år i Stockholm. Dertil
kommer, at der som nævnt er littera-
tur og medier på elvdalsk, og at der ta-
les og undervises i elvdalsk i daginsti-
tutioner og skoler. I skrivende stund
har faktisk hele 70 ud af 200 udsko-
lingselever i Elvdalen som en del af det
nystartede projekt »Wilum og Bellum«
meldt sig til at have elvdalsk på skole-
skemaet i det kommende skoleår (figur
4). Og hvem ved, måske kan elvdal-
skens fremtid i virkeligheden opsum-
meres allerbedst netop med sætningen
wilum og bellum. ›Vi vil, og vi kan‹!

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen,
ph.d., postdoc ved Institut for Nordiske

Studier og Sprogvidenskab,
Københavns Universitet
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Figur 4. Invitation til deltagelse i
projekt Wilum og Bellum. (Foto gen-
givet med tilladelse af projektleder
Ing-Marie Bergman)


