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Sammandrag 

Denna uppsats utgår från en transkriberad muntlig dialekttext från 1972. Texten som 

finns på en bandinspelning transkriberades och analyserades, främst på fonologisk nivå, 

2014 i B-uppsatsen Min barndoms språk (Sjödin 2014). Syftet i denna uppsats är att 

översätta den transkriberade texten till standardsvenska och beskriva den ytterligare på 

morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå. Dialekten jämförs då mot standardsvenska. 

     De slutsatser jag drar är att dialekten skiljer sig något från standardsvenska på 

samtliga dessa tre nivåer, bland annat avseende böjningsmorfem, prepositioner, 

tempusanvändning, lexikon och placering av negation. Drag från fornsvenskan kan 

märkas. 

 

Nyckelord: dialekt, genuin dialekt, dialekttext, Junseledialekt, transkribering, 

dialektbeskrivning, Anna Sjödin  
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1 Inledning 

 

Orsaken till mitt ämnesval i denna uppsats är egentligen en B-uppsats jag skrev om den 

dialekt som talades i mitt barndomshem (Sjödin 2014). I denna transkriberade och 

analyserade jag en muntlig dialekttext som jag hade på en bandinspelning där min 

farmor intervjuades mycket informellt i hemmiljö. Arbetet med att transkribera denna 

intervju kunde inte undgå någon i min familj då det var ett precisionsarbete som krävde 

många omlyssningar. Det som främst orsakade de åtskilliga omlyssningarna var att tal 

går snabbt och att olika repliker går in i varandra, vilket gör att det är svårt att avgöra 

exakt vilka ljud som uttalas samt vad som egentligen sägs.  

Själva orden och deras betydelse samt meningarnas innehåll vållade mig inte några 

större svårigheter då jag vuxit upp med denna dialekt. Däremot upptäckte jag att mina 

barn kunde bli konfunderade inför vissa uttryck och att det fanns ord som de inte 

förstod, ord som för mig var självklara och jag därför inte reflekterade över. När jag så 

stod inför att skriva denna C-uppsats föll valet av ämne på att skriva en översättning av 

den transkriberade dialekttexten till standardsvenska, då jag förstår att den genuina 

dialekt min farmor talar i denna intervju kanske inte längre förstås av yngre 

generationer och inom en snar framtid helt kan vara bortglömd.  

 

2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att översätta en transkriberad, muntlig dialekttext till 

standardsvenska samt kommentera den, främst på morfologisk, lexikal och syntaktisk 

nivå. Dialekten kommer då kontinuerligt att jämföras mot standardsvenska. 

 Förhoppningsvis kan på detta sätt också ett stycke gammal genuin dialekt bevaras till 

eftervärlden. 

 

3 Bakgrund 

Dialekten som behandlas har under lång tid talats i trakterna kring samhället Junsele i 

nordvästra Ångermanland. 

 Junsele är en mindre tätort i Sollefteå kommun (Västernorrlands län) belägen ca 75 

km nordväst om kommunens centralort Sollefteå. Junsele är en kuperad och sjörik 

skogsbygd kring mellersta Ångermanälven med spridd strand- och dalbebyggelse. Ett 

15-tal stenåldersboplatser och ca 400 fångstgropar är kända. Nuvarande bygd är dock 

från historisk tid (Nationalencyklopedin 10:256).  

 En man vid namn Rickard Sjödin i byn Röån några mil från tätorten Junsele fick på 

sin 70-årsdag en bandspelare i present av sin son. Rickard var hembygdsintresserad och 

började åka runt på sin moped och göra intervjuer med äldre människor i deras hem, 

intervjuer som han spelade in med hjälp av sin bandspelare. En av de personer han 

intervjuade var min farmor, Anna Sjödin, som vid intevjutillfället var 80 år och bodde i 

centrala Junsele. Inspelningen gjordes 1972.   
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Anna Kristina Nilsson, som hon hette som ogift, föddes utom äktenskapet 1892 och 

växte upp under fattiga förhållanden i ett litet skogstorp utanför Junsele med sin 

biologiska mor, sin styvfar och sina halvsyskon. I likhet med andra barn på den tiden 

fick hon tidigt ta ett stort eget ansvar och vara delaktig i hemmets sysslor. Hennes mor 

dog tidigt, vilket innebar ett ännu större ansvar då hon ju var äldsta barnet. När Anna 

var 19 år fick hon sitt första barn med sin blivande man Daniel Sjödin. De bosatte sig i 

den lilla byn Isbäck en mil från centrala Junsele och de fick ytterligare sju barn 

tillsammans. En son dog av sjukdom redan i sin ungdom. Anna insjuknade svårt i 

spanska sjukan när den florerade i vårt land men tillfrisknade mirakulöst. 1952 omkom 

hennes man genom en olyckshändelse och hon flyttade då in till centrala Junsele. Hon 

bodde i en liten lägenhet på övervåningen i min familjs hus och på så sätt växte jag upp 

med min farmor mycket nära under mina första sex år. De sista åren av sitt liv var Anna 

dement och nio år efter Rickard Sjödins intervju dog Anna, 89 år gammal, på 

långvården i Sollefteå. 

 Som vi får veta i intervjun nedan var Anna vilse i skogen i sju dagar när hon var 

barn. Det har berättats i min släkt att hon då hade hört eller sett lappar ’samer’ men inte 

hade vågat ge sig tillkänna. Om hon själv tyckte att de på något vis såg skrämmande ut 

eller om man skrämde barnen med dem låter jag vara osagt. Men jag tycker mig ha hört 

det sist nämnda. Hur det förhöll sig får vi aldrig veta då Anna lät bli att berätta om detta.  

Gamla berättelser, seder, bruk och kunskap går ofta förlorade när de äldre går i graven, 

och med det även språkliga uttyckssätt och ord. 

 Intervjun, som är utgångspunkten för min uppsats, kan förhoppningsvis hjälpa till att 

bevara något.  

  

4 Ångermanländska dialekter 

Dialekt 
En dialekt kan definieras som en regionalt betingad, från riksspråket väsentligen 

avvikande språklig variant (Pamp 1978:9). Dessa avvikelser avser både ordförråd, 

grammatik och uttal. Några exakta geografiska gränser kan naturligtvis inte finnas utan 

dialekter brukar vanligtvis likna varandra mer ju närmare varandra de befinner sig 

geografiskt och avlägsna sig alltmer från varandra med tilltagande geografiskt avstånd. 

Genom att kartlägga olika dialektdrag har man ändå kunnat markera deras 

utbredningsområden på kartor med hjälp av så kallade isoglosser, det vill säga 

gränslinjer för olika dialektala drag (Pettersson 1996:204). Även om dessa isoglosser 

sällan helt överensstämmer med varandra så visar sammanfallande gränslinjer, så 

kallade gränsknippen, på gränser mellan olika dialektområden (Pettersson 1996:204).    

 Elias Wessén har i Våra folkmål (1969:13) delat upp de svenska dialekterna i sex 

större huvudgrupper varav en är de norrländska målen. Den dialekt Anna talar på den 

bandade intervjun är en ångermanländsk dialekt. De ångermanländska dialekterna 

tillhör de norrländska målen och har därför många drag gemensamma med övriga 

norrländska mål (Edlund 1993:370). 

 

Fonem 
Ett exempel på ett språkdrag i de ångermanländska dialekterna som delas med andra 

norrländska mål är vokalbalans och den så kallade norrländska förmjukningen 

(Nationalencykopedin 20:348). Vokalbalans innebär att ords ändelsevokal styrs av 
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stamvokalens fornspråkliga längd. Enligt Edlund (1993:370) leder detta i 

ångermanländskan till att fornspråkligt kortstaviga ord behåller sin ändelsevokal (fara) 

medan ändelsevokalen i långstaviga ord försvagas eller faller bort (kastä, kast ’kasta’). 

Den norrländska förmjukningen innebär enligt honom att g och k förmjukas framför 

ändelser som börjar på främre vokal (skojjen ’skogen’, myttje ’mycket’).  

 Vokalerna har i norrländska mål mycket ofta en annan realisering än i 

standardsvenskan vilket också märks tydligt i de ångermanländska dialekterna. Jag ger 

här några exempel från Edlund (1993:370) på detta: Ord med i och y i standardsvenskan 

kan motsvaras av e och ö (sell ’sill’, sönna ’synden’) och standardsvenskans a, ä och ö 

kan i södra och västra Ångermanland motsvaras av å framför vissa förbindelser med 

tjockt l (båLk ’balk’, jåLp ’hjälp’, fåLjä ’följa’). I Pamp (1978:133) får vi också veta att 

framför ng och nk står fornsvenskans a kvar (gang ’gång’, stang ’stång’) och att det i 

södra Ångermanland förekommer ett öppet å-uttal som innebär att standardsvenskans 

lov (med å-uttal) kan motsvaras av lav (1978:134). Slutligen berättar Pamp (1978:133) 

även att ”i kortstaviga ord med ett a i ändelsen kan ett föregående a få ett ä-haltigt uttal, 

som i hägan ’hagen’ och täla ’tala’.”  

 Kort n efter vokal uttalas ofta supradentalt i de ångermanländska dialekterna. Det 

innebär att ord som det standardspråkliga van uttalas med det n-ljud som standard-

svenskan har i barn (Edlund 1993:370).  

 

Morfem och ordböjning 
Typiskt för bygdemålen i Ångermanland och Västerbotten med lappmarker är att 

adjektivet framför substantiv i obetämd form alltid följs av en ändelse som av de 

bygdemålstalande själva vanligen uppfattas som ett slags artikel (Dahlstedt 1980:269). 

 Enligt Pamp (1978:134-135) kan spår av dativböjning förekomma i 

Ångermanländska dialekter  och ordböjningen går i i flera fall samman med 

Västerbotten mot Jämtland och Medelpad. Bland annat bevaras n i bestämd form 

singularis i sådana kortstaviga feminina ord som i standardsvenskan i obestämd form 

slutar på a, exempelvis stugen ’stugan’ Vidare låter han oss veta att r saknas i åtskilliga 

böjningsändesler, såväl i presens av starka och svaga verb som i pluraländelser för 

långstaviga maskuliner både i bestämd och obestämd form. Han ger som exempel att 

hästa kan motsvaras av både ’hästar’ och ’hästarna’. De ångermanländska dialekterna 

förkortar eller tar bort ändelser i högre grad än vad som görs i både talat och skrivet 

riksspråk. (Dahlstedt 1980:240) 

 Kortstaviga maskuliner som behåller r kan enligt Pamp (1978:135) få en slags 

dubbel pluraländelse. Standardsvenskans ’harar’ kan då motsvaras av härar, härarer 

eller härara. Bestämd form pluralis är härara. Andra exempel han ger på bestämd form 

pluralis är dägarn ’dagarna’, nålern ’nålarna’, taka ’taken’ och styttja ’styckena’ (och 

’stycken’).  

 Kännetecknnde för de norrländska bygdemålen är också den rikliga användningen av 

bestämd form i ställningar där rikssvenskan har obestämd form, till exempel n stor-n 

sälj (Dahlstedt 1980:281). 

 

Ordbildning 
I ordbildningen föredrar de enligt Pamp (1978:135) sammansättningar framför andra 

ordbildningskonstruktioner och han ger som exempel gammjän’ta ’den gamla flickan’, 

’den gamla ungmön’, där apostrofen markerar att den senare leden har tryck, vilket ofta 

är fallet i ångermanländska dialekter liksom i nordligare mål (Pamp 1978:134). 
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Syntax 
I Dahlstedt (1980: 279-280) kan vi läsa att de ångermanländska bygdemålen har annan 

ordföljd än standardsvenskan i nekande frågesatser (Ha-nt du ’Har du inte), samt att där 

vårdad rikssvenska har omkastad ordföljd i bisats så till vida, att det nekande adverbet 

inte i att-satsen måste sättas före det första verbet (hypotaktisk ordföljd), har de 

norrländska bygdemålen inte denna omkastade ordföljd (Dahlstedt 1980:279).  

 

5 Material och metod 

Den text jag översätter till standardsvenska är en transkriberad muntlig dialekttext. Den 

ursprungliga muntliga dialekttexten är en 31 minuter lång kassettbandsupptagning med 

god ljudkvalitet från 1972. Anna Kristina Sjödin intervjuas där mycket informellt i sitt 

hem av Rickard Sjödin. Båda talar genuin dialekt, om än inte riktigt samma. 

 Man brukar tala om fyra olika dialektnivåer varav lokal/genuin dialekt är den 

dialektform som betraktas som den mest markerade. Det är den dialektform som skiljer 

sig från standardspråket på alla språkliga nivåer och talas på landsbygden av de allra 

äldsta och brukar benämnas folkmål eller landsmål. (Hyltenstam 2007:248). På 

bandinspelningen kan man som nämnts höra att både Rickard och Anna talar genuin 

dialekt men också att deras dialekter skiljer sig åt en del. Detta är naturligt då de vuxit 

upp i byar som ligger några mil från varandra. Det huvudsakliga intresset i uppsatsen 

ligger på Annas dialekt, men jämförelser görs ibland mellan Annas och Rickards 

dialekter, liksom med standardsvenskan. 

 Vid översättningen har jag den transkriberade dialekttexten i en vänsterspalt och den 

standardspråkliga översättningen i en parallell högerspalt. Eftersom den transkriberade 

dialekttexten och den standardspråkliga översättningen inte alltid tar lika stort utrymme 

i anspråk har jag valt att inte numrera raderna utan istället ha numrerade repliker. Annas 

repliknummer är fetmarkerade för att det tydligt ska framgå vem som säger vad. I 

översättningsdelen finns inga metakommentarer och endast i ett fåtal fall är tvekljud 

medtagna.  

 Under spalterna, på varje sida, kommenterar jag valda delar av dialekten, på främst 

morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå. En jämförelse med standardsvenskan görs då 

ofta. De underplacerade kommentarerna är huvudsakligen uppställda i nummerföljd 

efter replikernas nummer. Om jag i mina kommentarer anger tre temaformer för ett verb 

är dessa som vanligt infinitiv, preteritum och supinum, men om jag anger fyra 

temaformer är presens medtagen och ordningen då följande: infinitiv, presens, 

preteritum och supinum.  

 Jag vill här vara tydlig med att om än jag naturligtvis strävar efter att vara så objektiv 

som möjligt blir det oundvikligen ändå min egen subjektiva uppfattning om både dialekt 

och standardspråk som ligger till grund för både översättning och kommentarer. Detta 

förhållande är ofrånkomligt. Men då jag är uppvuxen med denna dialekt och tycker mig 

känna den väl anser jag att översättningen och slutsatserna är tillförlitliga. Vid ett fåtal 

tveksamheter har jag tillfrågat ett par andra dialekttalare och dessa har då bekräftat min 

uppfattning. Jag vill här tacka dem så mycket för detta. Naturligtvis har jag, som 

framgår, kontinuerligt tagit litteratur och forskning till hjälp och haft denna både som 

avstamp och bas. Samma förhållande gäller naturligtvis för de avslutande 

diskussionerna.      
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 Efter transkriptions- översättnings- och kommentarsdelen diskuteras ordföljden i 

negerade satser samt upprepad negring. Dessutom presenteras några exempel på ord 

som visar att Rickards dialekt ligger närmare standardsvenskan än vad Annas gör. 

 

Transkribering  
Jag har inte använt mig av landsmålsalfabetet vid min transkribering. Detta vore inte 

ändamålsenligt då min uppsats inte är inriktad mot ljudsystemet. Jag vill dessutom att 

personer som inte behärskar landsmålsalfabetet ska kunna läsa och förstå min 

transkribering. Därför har jag istället valt att försöka återge dialektens ljud med hjälp av 

det vanliga alfabetets bokstäver i första hand och med en stavning som ligger så nära 

den konventionella som möjigt. Ibland har jag dock blivit tvungen att använda mig av 

speciella markeringar eller symboler för att de uttalade ljuden ska framgå otvetydigt.  I 

de fall där vokalen a har ett öppet uttal som i standardsvenskans kall och detta inte blir 

synligt genom dubbelteckning av efterföljande konsonant markeras detta med grav 

accent ‹à›. Detta görs dock inte om det aktuella a-ljudet återfinns i sista stavelsen eller 

sist i ordet. För att kunna skilja mellan öppna och slutna uttal av vokalerna u, å, ä och ö 

markeras dessa enligt följande: Slutet u-ljud som i standardsvenskans ut är skrivet som 

‹u›. Öppet u-ljud som i standardsvenskans buss är skrivet som ‹û›. Slutet å-ljud som i 

standardsvenskans år är skrivet som ‹å›. Öppet å-ljud som i standardsvenskans ofta är 

skrivet som ‹ǻ›. Slutet ä-ljud som i standardsvenskans äga är skrivet som ‹ä›. Öppet ä-

ljud som i standardsvenskans bär är skrivet som ‹æ›. Slutet ö-ljud som i 

standardsvenskans öga är skrivet som ‹ø›. Öppet ö-ljud som i rikssvenskans öra är 

skrivet som ‹œ›. Observera att symbolen för det öppna ö-ljudet är skriven med 

kursiverad stil och inte rak eftersom det annars lätt förväxlas med symbolen för det 

öppna ä-ljudet. I kommentarernas kursiverade ord är istället, av samma orsak, det öppna 

ä-ljudet skrivet med rak stil. Långt k-ljud är skrivet som ‹ck›. Supradentalt n-ljud är 

skrivet som ‹ɳ›.  Supradentalt d-ljud är skrivet som ‹ɖ› och supradentalt t-ljud är skrivet 

som ‹ʈ›. Tjockt och supradentalt l-ljud är skrivet som ‹ɭ›. Sj-ljud är skrivet som ‹ʂ› eller 

‹Ş› och tj-ljud är skrivet som ‹ç›. På ett fåtal ställen har långt vokaluttal markerats med 

kolon för att tydliggöra detta förhållande ytterligare. I de fall en vokal dubbeltecknats 

innbär det inte att vokalen är utdragen utan att den upprepas två gånger, som då man 

skriver jaa. I dialekttexten förekommer ordet çaɳ. Annas uttal av vokalljudet i detta ord 

ligger någonstans mellan a och å, ett mycket öppet å-ljud, varför jag hade svårt att 

besluta mig för om jag skulle markera detta ljud med bokstaven a eller symbolen ǻ. 

Valet föll till sist på a.  
 

Sammanställning av vissa ljudsymboler i transkriberingen 

 

à - öppet a-ljud 

u - slutet u-ljud 

û - öppet u-ljud 

å - slutet å-ljud 

ǻ - öppet å-ljud 

ä - slutet ä-ljud 

æ - öppet ä-ljud 

ø - slutet ö-ljud 

œ,œ - öppet ö-ljud 

ck - långt k-ljud 

ɳ - supradentalt n-ljud 

ɖ - supradentalt d-ljud 
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ʈ - supradentalt t-ljud 

ɭ - tjockt, supradentalt l-ljud 

ʂ - sj-ljud 

ç - tj-ljud 

 

Transkriberingen är interpunkterad efter den frasering jag tyckt mig höra. I ett fåtal fall 

är interpunktionen gjord utifrån att det ska bli lättare att förstå innehållet. Detta är då 

främst vid flera, efter varandra följande, upprepningar av samma ord. Samtidigt tal är 

inte markerat på annat sätt än att det efter avbrutet tal kommer tre punkter och sedan när 

repliken fortsätter påbörjas den med gemen. På några ställen är extra betoning (emfas) 

markerad med understrykning. Som helhet är transkriberingen grov då jag önskar återge 

den muntliga berättelsen i läslig form.  
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6 Transkription, översättning och kommentarer 

Dialekt Standardsvenska 

1.  Ja, dû het Anna Şødiɳ ɖû.1 1. Ja, du heter Anna Sjödin du. 

2.  Jaa. 2.  Jaa. 

3.  Å dû va fœdd?3 3.  Och du var född? (Och du föddes?) 

4.  N nittitvå, aʈàɳhûɳɳrænittitvå. 4.  Nittiotvå, artonhundranittiotvå. 

5.  Jaha, dänn... 5.  Jaha, den… 

6.  N nittàɳţæ juli. 6.  Den nittonde juli. 

7.  nittitvå… 7.  nittiotvå… 

8.  N aʈàɳʈæ juli.  8.  Den artonde juli. 

9.  Du ä, du ä allså, du ä allså ǻtti år   9.  Du är, du är alltså, du är alltså åttio år 

  và de lidæ rǻ?    vad det lider då? 

10.  Ja, jà fyll ǻtti å-ɳu i juli. 10. Ja, jag fyller åttio år nu i juli. 

11.  Jaa, jaadå, dä ä no, dä ä daga-ɖä. 11  Jaa, jaadå, det är nog, det är dagar det. 

12.  Jaa.  12. Jaa  

13. Gå gå gå onøvero và?13 13. Gå gå gå (oförståeligt) va? 

14. Jaa rǻ. 14. Jaa då. 

15. Kaɳɳʂæ (något ohörbart) và?   15. Kanske ----- va?  

  (skrattar) 

16.  Ja, dä ä œmmsæ.16  16. Ja, det är varierande. 

17. Jo, jà täŋŋk dä. Hœɭɭæ và, fœrällra 17. Jo, jag tänker det. Hördu var,  

  vá-råmm tårrpàrfåɭɭk?  Äll và va    föräldrarna var dom torparfolk?   

  dœmm? Va dœmm…17   Eller vad var dom? Var dom… 

18. Jaa, du vet jä va ju utom 18. Jaa, du vet jag var ju utom  

  äktænskapæ sæ jää…   äktenskapet så jag… 

19. Jaha. 19. Jaha. 

20.  Männ far hann ä ifrånn Gœräläselæ. 20. Min far han är ifrån Gåreleselet. 

21. Jaha.  21. Jaha. 

22. Joɳàs Oɭåf, Ollsåɳɳ het’n.22 22. Jonas Olof Olsson heter han. 

                                                 
1 Det ändelsebortfall vi här ser i ordet het är genomgående i samtalet och typisk för dialekten.     
3 Här ser vi att dialekten har ett annat sätt att uttrycka det standardsvenskan beskriver med  ’föddes’. 

Dialekten beskriver samma fenomen med var född. Jag funderar över om det speglar någon annan syn 

eller vinkel på detta och jämför med Du gladdes och Du var glad men kan inte hitta den beskrivbara 

nyansskillnaden. Möjligen är Du föddes och Du gladdes mer kortvariga förlopp. Eventuellt kan det visa 

en slags artighet.   
13 Detta ord onøvero är för mig okänt. Jag har också tillfrågat en äldre dialekttalare och hon känner inte 

heller till detta ord varför möjligheten finns att jag tolkar ljudföljden på bandet fel. 
16 Ordet œmsæ är troligen det ord vi idag kan höra i det standardspråkliga uttrycket ömsom vin och ömsom 

vatten med innebörden att det ibland är på det ena sättet och ibland på det andra; ibland är det bra och 

ibland mindre bra. När jag slår upp ordet i Svensk etymologisk ordbok- Project Runeberg (Hellquist 1922: 

1236) visar det sig att ordet i fornsvenskan just hade betydelsen ’växlande, skiftande’ och att formen 

ymsom var dativ plural. 
17 Bebyggelsebenämningen torp har genom tiderna haft olika innebörd. Från 1600-talet kunde termen 

bland annat beteckna en mindre jordbruksenhet, vars nyttjanderätt upplåtits åt en brukare som gjorde 

dagsverken eller annan tjänst åt markägaren. Under 1800-talets slut och 1900-talets början ersattes 

dagsverksskyldigheten med penningarrende i många fall. 1943 upphörde torparinstitutionen då det i lag 

förbjöds att brukningsrätt av jord ersattes med dagsverken (Nationalencyklopedin 18:345).     
22 Het’n är en sammandragning av heter han. Värt att lägga märke till här är att verbet står i presensform 

trots att det är dåtid som avses. Detta förhållande kan vi se på flera ställen i samtalet varför jag drar 
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23. Jasså!  23. Jasså! 

24. N Joæl Olʂ pǻjjk.24  24. Joel Olssons pojke. 

25. Jaha, jaha. Jaha. Å senn æ, æ, å 25. Jaha, jaha. Jaha. Och sedan, och 

  senn dǻ, då va-ɖä, då, då jifftæ dinn   sedan då, då var det, då, då gifte din  

  mo-ʂæ då till slut.   mor sig då till slut. 

26. Jaa, då for, for mamm ma, hon bodd 26. Jaa, då for, for mamma, hon bodde ju  

  ju i Gårælæselæ då å çeɳɳʈ, va-dä-   i Gåreleselet då och arbetade åt,var 

  ve-enn. Ja, çeɳɳʈæ…26   hos en. Ja arbetade åt…  

27. Jaa, jaa, jaa, jaa. 27. Jaa, jaa, jaa, jaa. 

28. på dänn tin vett-û, männ huɳ va-rå 28. på den tiden vet du, men hon var då 

  där-å, hadd jû mäg då-ǻ.28    där och, hade ju mig då också. 

29. Jaa. 29. Jaa. 

30. Å, sä va-ræ eɳ ɖǻ på Lillsällæ såmm 30. Och så var det en då på Lillsele 

  kommæ dit å vellæ lejj en pigæ, å   som kom dit och ville anställa en piga 

  då for à ju diiʈ.30   och då for hon ju dit. 

31. Ja, de va klaʈ. Jaa. 31. Ja, det var klart. Jaa. 

32. Jaa, å där vaʈʈ à ju stæɳæɳæss. Huɳ 32. Jaa, och där blev hon ju stannandes.  

  jifftæ sæ ju vä Annæʂ Frédrick   Hon gifte sig ju med Anders Fredrik 

                                                 
slutsatsen att detta uttryckssätt är vanligt i dialekten, om än inte att jämställas med ”historiskt presens”. Se 

exempelvis även replik 68 och 84. 
24 Det är mycket vanligt att man säger n före mansnamn och à före kvinnonamn: n’Kalle och à’Maja. 

Detta är framförställda personliga pronomen, närmare bestämt försvagningar av de fornsvenska 

ackusativformerna han och hana/hona.   

    I replik 24 ser vi också exempel på en kraftig sammandragning av ett efternamn i genitivform: Olʂ 

’Olssons’. Denna typ av sammandragning är vanligt förekommande i dialekten.  
26 Detta çeɳɳʈ, çeɳɳʈæ som böjs efter andra konjugationen med temaformerna çeɳæ, çeɳɳʈæ, çeɳɳʈ tycker 

jag är lite svåröversatt. Att översätta det med att ha anställning hos någon upplever jag saknar en 

dimension då ordet çeɳæ innebär att man arbetar åt någon. Att översätta uttrycket direkt till dagens 

standardsvenska tjänade hos upplever jag inte heller vara riktigt då denna anställningsform inte 

förekommer idag och uttrycket kanske då inte riktigt säger vad det innebar. Men troligen har ordet sitt 

ursprung just i att man tjänade någon och därav är släkt med ordet tjänare. När man blir medveten om 

detta framgår betydelsen lite tydligare tror jag. Det här använda uttrycket är en slags förkortning av att 

man tjänade hos någon som piga (kvinna) eller dräng (man). I Nationalencykopedins ordbok (1995:1689) 

kan man hitta betydelsen ”vara anställd (hos ngn) mot lön ofta för att utföra uppassnings- och 

handräckningsuppgifter (mest histor.)…” Där ser man också att det är av fornsvenskt ursprung och är 

bildat till ett substantiv med betydelsen ’tjänare; träl’. Vi kan också här se på tempusböjningen och se att 

Anna först använderordets supinumform och sedan preteritum trots att båda användningarna avser samma 

tempus och jag översatt båda som arbetade åt. Jag upplever dock att det finns en skillnad i innebörd 

mellan dem båda. Där hon använder sig av supinumformen känner jag att hon mer avser själva företeelsen 

eller ”yrket” medan hon avser själva handlingen i det andra fallet.   
28 Även om jag i denna uppsats inte behandlar fonetiken vill jag uppmärksamma läsaren på att å (slutet å-

ljud som i standardsvenskans ål men med kort kvantitet) respektive ǻ (öppet å-ljud som i 

standardsvenskans om) har olika betydelser. Å betyder och medan ǻ betyder också.  
30 Med Lillsele avses här troligtvis en gård eftersom Anna använder sig av prepositionen på. Jag har 

använt samma preposition i min översättning även om det i standardsvenskan skulle kännas naturligare 

med prepositionen från. Det var vanligt att gårdsnamns denotation så småningom vidgades till att avse  en 

hel by. 

   Verbet komma böjs i dialekten komma, komm, kommæ, kommæ. Observera att o uttalas som i orm. 

   Både här och i ovanstående replik 26 använder sig Anna av verbet for när hon troligen avser jeck ’gick’. 

I dagens standardsvenska har vi ju en distinktion mellan dessa, där for innebär att man åkt på något sätt, 

inte gått till fots. 

    Här ser vi den försvagade, ursprungliga ackusativformen à av det fornsvenska personliga pronomenet 

hona/hana. Här är det dock inte framförställt ett kvinnonamn som i replik 24 utan står ensamt. 
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  Nillsǻɳ ɖǻ.32   Nilsson då. 

33. Jassǻǻ!  33. Jasså!  

34. Jaa. 34. Jaa. 

35. Annæʂ Frédrick! Ja. 35. Anders Fredrik! Ja. 

36. Ҫänn dû’nn?36 36. Känner du honom? 

37. Jaa! 37. Jaa! 

38. Nää! 38. Nää! 

39. Joo, m männ æ… 39. Joo,  men… 

40. Nu ä-rä-ju läŋŋæ seɳɳ hann dœddæ.40 40. Nu är det ju länge sedan han dog. 

41. Jaarǻ. 41. Jaadå. 

42. Männ hu ha dû, männ… 42. Men hur har du, men… 

43. Jà-ä gammal ǻ du vet. Jà-ä jû-väl ä 43. Jag är gammal också du vet. Jag är ju  

  ʂûttitre.   väl (drygt) sjuttiotre. 

44. Jassǻ ä dû sä pass… 44. Jasså är du så pass… 

45. Jà-ä…jà-ä ʂûttifyræ và dä lidær. 45. Jag är…jag är sjuttiofyra vad det 

     lider. 

46. Jaa 46. Jaa. 

47. Å ni bɭi jà ǻtti, mænn æ, du si då47 47. Och ni blir ja åttio, men du ser då  

  inntæ ut såmm, så att, så jà skûll   inte ut som, så att, så jag skulle nästan 

  nässtan ha trott du-ä yŋŋræ änn mäg   ha trott du är yngre än mig  

  (skrattar till) fœ-ɖu si innt ut såmm…   för du ser inte ut som… 

48. Nä jà fyll ǻtti å-ɳû i juli. 48. Nej, jag fyller åttio år nu i juli. 

49. Jaa, dä-ä, då-ä, då-ä-ɖû 49. Jaa, det är, då är, då är du 

  ûŋŋdommɭiàræ allt. Jaha va rû   ungdomligare allt. Jaha var du 

  gæmmal dåæ dinn mor jifftæ rä rǻ?49   gammal då din mor gifte sig då? 

50. Jaa, jà va væll fämm år. 50. Jaa, jag var väl fem år. 

51. Jaha. Jaha. Å senn bœrrjæ rǻ, ri, 51. Jaha. Jaha. Och sedan började då, di 

  fœrällra, ææ.. annærs vä-än-dænn,   föräldrar, .. annars med den där, 

                                                 
32 Preteritumformen vaʈʈ av arvordet varda (vaɖa) ’bli’ (vaɖa, vaʈʈ, voʈʈæ) lever kvar i dialekten jämsides 

med det tyska lånordet bɭev. Jämsides lever också de båda supinumformerna voʈʈæ respektive bɭevæ där 

även uttalet voɖɖæ kan höras men nog inte är det uttal Anna skulle använda. (I mina öron låter det heller 

inte helt otroligt att supinumformerna voʈʈæ/voɖɖæ skulle kunna användas i preteritum vilket inte är 

möjligt för formen bɭevæ.)  I vardagligt standardsvenskt talspråk kan fortfarande formen vaʈʈ höras men 

anses av de flesta inte som korrekt i skriftspråket varför jag efter övervägande valt att i min översättning 

använda mig av det inlånade verbet blev och dess standardsvenska böjningsformer. 

    Här och genomgående i dialekten möter vi, i fraser som vaʈʈ à ’blev hon’, den försvagade 

ackusativformen av det fornsvenska personliga pronomentet hona/hana: som nämndes ovan i 

kommentaren till replik 24. Här kan vi också se att detta försvagade pronomen används som subjekt efter 

verb. Även den maskulina morsvarigheten n används i denna position, vaʈʈ-ɳ ’blev han’. När subjektet 

kommer före verbet försvags det däremot inte huɳ vaʈʈ och han vaʈʈ. 

    Stæɳæɳæs ’stannandes’ skulle i standardsvenskan hellre uttryckas som kvar. 

    Dialektens vä ’med’, har troligen sitt ursprung i fornsvenskans vidh . I ovanstående replik 26 ser vi 

också detta ord vä, som jag då översatt med hos vilket ju ligger mycket nära betydelsen med.    
36 Här och genomgående i dialekten möter vi, i fraser som çänn dû’n ’känner du han’, den förkortade 

ackusativformen av det fornsvenska personliga pronomenet han: som nämndes ovan i kommentaren till 

replik 24. I vardagligt norrländskt talspråk är det fortfarande vanligt med subjektsformerna han och hon i 

objektsställning. 
40 De dialektala temaformerna för verbet dö är: dø, dø, dœddæ, dœtt 
47 Här används omväxlande pronomenen ni och du av Rickard. Ni i replikens början är säkert använt av 

artighetsskäl. 
49 Tanke och tal flyter inte alltid parallellt varför ordböjningar, ordformer o.dyl. inte alltid är korrekta i 

talspråk. Rickards användning av ordet rä i denna replik tror jag är ett exempel på detta. Det borde här ha 

varit sä/sæ ’sig’ varför jag översätter det med detta pronomen. Rä/ræ skulle vanligtvis motsvaras av dig. 
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  rinæ fœrällra rǻ?51   dina föräldrar då? 

52. Jaa. 52. Jaa. 

53. Jûŋŋbytǻrrp, å… 53. Jungbytorp, och… 

54. Ja (på inandnng). 54. Ja. 

55. Addåppsjonæɳ…55 55. Adoptioner/-na… 

56. Dåmm hadd æ, hæ,æ.. Ja dåmm   56. Dom hade ett.. Ja dom hade ett 

  hadd-æ himmaɳ ɖœmm.56   hemman dom. 

57. Jassǻ rǻ, himmaɳ.. 57. Jasså då, hemman.. 

58. Ja. 58. Ja. 

59. haddæ rǻmm. 59. Hade dom. 

60. Jaa, hann hadd æ himmaɳ. 60. Jaa, han hade ett hemman. 

61. Jaha. 61. Jaha. 

62. Ja (på inandning). 62. Ja. 

63. Va-ræ… 63. Var det… 

64. Mænn hann va ju… 64. Men han var ju… 

65. Dä… 65. Det… 

66. Mænn hann va ju ensammæn. 66. Men han var ju ensam. 

67. Jaa, jaa. Dä va väll i alla fall… 67. Jaa, jaa. Det var väl i alla fall… 

68. Mænn dåææ.. Ja då boddæ mamma i 68. Men då.. Ja då bodde mamma i  

  Gœreläselæ. Hon boddæ.. Và hetæ’n-   Gåreleselet. Hon bodde.. Vad heter  

  dææn fæ-là? Dä-ä jû enn sæmm    den där (mannen) för något? Det är ju 

  hettæ Nyckɭà hoɳ va-vä e-tag.68   en som hette Nyckla hon var med ett 

     tag  

69. Jaa, ja ja ja. 69. Jaa, ja ja ja. 

70. Ja (på inandning). Hann çänn väll 70. Ja. Honom känner väl 

  du?   du? 

  Jooɭǻ.   Joodå. 

71. Jaa. 71. Jaa. 

72. Jassǻ. Ja senn då, n mænn då œæ..,  72. Jasså. Ja sedan då, men då..  

  Ha ha hann æ hemmaɳ û, eæ eæ    Har har han ett hemman,  

  dinn styvfa ɖå va-ræ væll…   din styvfar då var det väl…  

73. Jaa dä hadd’n. 73. Jaa det hade han. 

74. Dä va væll litæ myckæ… 74. Det var väl lite mycket… 

75. Mænn sä for-à dit dǻ såmm pigæ…75 75. Men så for hon dit då som piga… 

                                                 
51 Replikens vä-än-dænn ’ med den där’ innehåller den försvagade formen av prepositionen  vid ’med’ 

samt det dialektala uttrycket n’dænn som betydelsemässigt motsvarar standardsvenskt ’den där’med 

förkortat den. Uttrycket avser en man och är därför böjt i maskulinum varför substantivet mannen inte 

behöver sättas ut.  Hade uttrycket avsett en kvinna hade det haft feminin böjning och varit n’dænna. Den 

fornsvenska genusböjningen lever alltså kvar i detta uttryck. Om huvudordet satts ut hade det dialektala 

uttrycket i båda fall varit n’dænn. Se exempelvis även replik 171 och 218.    
55 Sammanhanget i replik 53-55 är för mig oförståeligt. 
56 Här sammanfaller subjekts- och objektsform av pronomenet de vilket är mycket vanligt även i 

standartsvenskt talspråk. 

    Ett hemman kan sägas var en bondgård där ägaren kunde försörja sig och sin familj på det den 

tillhörande marken gav. En synonym skulle kunna vara jordbruksfastighet.         
68 Tempus Dä-ä jû enn: Se kommentar replik 22.  

    Replikens fæ-là ’för något’ är troligen en kraftig försvagning av just orden för något.  

    En översättning av Nyckɭa skulle vara Nycklar/-na. Någon förklaring till detta smeknamn har jag inte 

mer än att det tidigare var mycket vanligt med att man fick namn som grundades i någon tidigare 

händelse. 
75 En pigæ var en flicka eller ung kvinna som var anställd på en gård och där utförde diverse sysslor, 

endera i gårdens hushåll eller ute med exempelvis mjölkning. Den manliga motsvarigheten var dräŋŋ. Av 
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76. Và s… 76. Vad… 

77. Å sä vaʈʈ-æ ju ʂä huɳ vaʈʈ stæɳæɳæss 77. Och så blev det ju så att hon blev kvar 

  där…   där… 

78. Va sm-ä fà, fattit du-ä fråɳ bœrrjan 78. Vad som är fa, fattigt du är från  

  hällær dinn uppväxt då där-e?78   början heller din uppväxt då där inte? 

79. Và? 79. Va? 

80. Va-rm intæ sä fattit hällær vackt  80. Var dom inte så fattit heller växte  

  ûpp?80   upp? 

81. Nää, dä va-ræ-jû inntæ. Rm hadd jû 81. Nää, det var det ju inte. Dom hade ju  

  joɖbrukæ.81   jordbruket. 

82. Jaa, jaa. 82. Jaa, jaa. 

83. Ja (på inandning). 83. Ja. 

84. Dä finns iŋŋænn nød på dä visæ-e.84 84. Det finns ingen nöd på det viset inte. 

85. Nääɖǻ. 85. Nej då. 

86. Jaa å senn-æ.. Du va fämm å-ɖå  86. Ja, och sedan..Du var fem år då 

  sa rû?   sa du? 

87. Jaa (på inandning). 87. Ja. 

88. Å senn bœrrjæ rû skoɭa rǻ. 88. Och sedan började du skolan då. 

89. Jaa. 89. Jaa. 

90. Hur jeck dä på skoɭa?90 90. Hur gick det i skolan? 

91. Jå jeck jà på skoɭa på Vässtabäck.91 91, Då gick jag i skolan på 

     Västanbäck. 

92. Jaha. Jeck dû mǻŋŋæ tærrmiɳa? 92. Jaha. Gick du många terminer/-na? 

  Hûrr mǻɳɳæ år?92   Hur många år? 

93. Jaa, dä va væll fyræ äll fämm 93. Jaa, det var väl fyra eller fem 

  tærrmiɳa ɖå tycks jä minnæs.   terminer då tycks jag minnas. 

94. Ja rä-va-bærræ enn tærrmiɳ varrjæ  94. Ja det var bara en termin varje vinter. 

  vinntær. 

95. Ja juss. 95. Ja just. 

96. Jaa, dä jaa. 96. Jaa, det jaa. 

                                                 
egen erfarenhet vet jag att små flickor och små pojkar också kunde benämnas piga eller lillpiga resp. 

dräŋŋ eller lilldräŋŋ.  
78 Som ovan i replik 49 visar Rickard här att talspråk inte alltid blir så tydligt som skriftspråk då man inte 

har samma tid till eftertanke. Här blir betydelsen så oklar att Anna i replik 79 ber om ett förtydligande, 

vilket hon också får i replik 80. För oss är betydelsen fortfarande oklar men Anna verkar förstå då hon 

svarar på Rickards fråga i replik 81. Betydelsen i Rickards fråga verkar vara ungefär: ’Det var inte så 

fattigt under din uppväxt där då inte?’  
80 Se ovan replik 78. 
81 Som vi ser här används i dialekten bestämd form där standardsvenskan har obestämd. Detta är mycket 

vanligt förekommande i dialekten och sägs i Övre Norrlands bygdemål (Dahlstedt 1980: 281-282) vara så 

konsekvent i norrländska bygdemål att det där blivit substantivens normalform. Se exempelvis även 

replik 92. 
84 I denna replik och många fler skapas en slags dubbel negering genom att man läggger till det mycket 

försvagade satsadverbialet ’inte’ i form av enbart e, ett eller itt i slutet av frågor och påståenden. Detta 

sätt att uttrycka sig på förekommer också i standardsvenskan, men jag upplever att det är mycket mer 

frekvent i dialekten. Se som ytterligare exempel också replik 458, 485, 491 och 799. Det diskuteras också 

i kapitel 7. 

   Tempus: Se replik 22. 
90 Att prepositionsanvändningen ofta skiljer sig mellan olika dialekter och standardsvenskan är mycket 

vanligt. Här ser vi ett av flera exempel på detta. 
91 Prepositionen före ortsnamnet har troligen sitt ursprung i att ortsnamnet är en utvidgning av ett tidigare 

gårdsnamn. Se kommentaren till replik 30.  
92 Species: Se replik 81. Här sammanfaller dock plural- och bestämdhetsmorfemet. 
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97. Jaa (på inandning). 97. Jaa. 

98. Dä våʈʈ, dä vaɭ. Dä bɭi ûnnjefär œ, œ, 98. Det blir, det blir. Det blir ungefär, 

  två å-e-haɭɭft skoɭår ättæ nutidn.98   två och ett halvt skolår efter nutiden 

     (efter nutida mått). 

99. Jaa juss… 99. Jaa just. 

100. Männ då ä-ræ-juæ, va-ræ-jû ʂillna på, 100. Men då är det ju, var det ju skillnad  

  på på s skoɭa. Dä va væll läggstæ   på, på på skolan. Det var väl lägsta 

  kɭassns småskoɭæ såmm vanlit.100   klassens småskola som vanligt. 

101. Jaa. 101. Jaa. 

102.  Å nann lärarinn, häll va-ræ enn 102. Och någon lärarinna, eller var det en  

  skolärar?102   skollärare? 

103. Ja dä va’n skolärar såmm hettæ 103. Ja det var en skollärare som 

  Linnstrœmm.   hette Lindström. 

104. Jasså va-rä hann? 104. Jasså var det han? 

105. Fœʂʂʈæ s… 105. Första… 

106. Jaha. 106. Jaha. 

107. tærrmiɳ jæ jeck… 107. terminen jag gick… 

108. Jaa. 108. Jaa 

109. dær-ve’ɳ. 109. Där hos honom. 

110. Jaa, jaa. 110. Jaa, jaa. 

111. Jaa (på inandning). 111. Jaa. 

112. Hœɭæduæ, æ æ.. Hu jeck-æ i skoɭa 112. Hördudu, Hur gick det i skolan 

  dǻ, œ jeck-æ bra?   då, gick det bra? 

113. Jaa, jà hadd inntæ nà lätt før mæ  113. Jaa, jag hade inte något lätt för mig 

  mænn dä jeck ju änndå mæn jà    men det gick ju ändå men jag 

  feck…   fick… 

114. Jassǻ. 114. Jasså. 

115. feck läsa myckæ. 115. fick läsa mycket.  

116. Jassǻ. 116. Jasså. 

117. Dä feck jæ. 117. Det fick jag. 

118. Ja de fe, di änndra jû.. Ja dä-va-jû.. 118. Ja de fi(ck), de ändrade ju.. Ja det var  

  huvu huvusakæn att mann skû…   ju huvud huvudsaken att man sku… 

119. Å sæ va-ræ-ju ǻllri nagæn såmm 119. Och så var det ju aldrig någon som  

  fœrkɭaræ før nanntiŋŋ…   förklarade för någonting… 

120. Nää. 120 Nää. 

121. äll jǻʈʈæ enn nanntiŋŋ äll… 121. eller hjälpte en någonting eller… 

122. Nää. 122. Nää. 

123. sæ hann fœrsto: sæ myckæ tå dä 123. så man förstod så mycket av det man 

  hann lässtæ.123   läste. 

124. Nä. 124. Nä. 

125. Å jä hadd iŋŋæ lätt før.125 125.  Och jag hade inte lätt för mig. 

                                                 
98 Här använder Rickard tre olika termer för standardsvenskans ’blir’: vǻʈʈ, vaɭ och bɭi. Bɭi är säkert 

påverkan av standardsvenskan medan de övriga formerna nog endast är olika realiseringar av samma ord. 

Se även replik 32. 
100 Småskola motsvarar det vi i dagens standardsvenska benämner lågstadium.  
102 Här ser vi att den feminina ändelsen verkligen bär ett innehåll då ju avsaknaden av den innebär att 

ordet då enbart syftar på en manlig lärare; en skollärare är en man. I dagens standardsvenska har nog 

ordet lärarinna helt försvunnit och ordet lärare syftar nu både på manliga och kvinnliga sådana.   
123 Här används pronomenet hann där standardsvenskan använder ’man’ vilket också är fallet i replik 227. 
125 Uttrycken lätt- eller onnt før med utelämnat reflexivt pronomen är mycket vanliga i dialekten. 
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126. Nää, æ.. dä-va-væll kattçesn126 å  126. Nää, det var väl katekesen och 

  bibælhistoria…   bibelhistoria…  

127. Jaa. 127. Jaa. 

128. sallmvæʂʂa… 128. psalmverserna…  

129. å jeografiɳ å svännsk historia. 129. och geografin och svensk 

     historia. 

130. Jassǻ. 130. Jasså. 

131. Jaa (på inandning). 131. Jaa. 

132. Å senn mûlltiplikaʂonstabälln. 132. Och sedan multiplikationstabellen. 

133. Jaa. 133. Jaa. 

134. Dä va væll vicktigast. 134. Det var väl viktigast. 

135. Dä va ju vicktigast vä hàn.135 135. Det var ju viktigast med den. 

136. (skratt) Jaha. 136. Jaha. 

137. (skratt) Jahaha. 137. Jahaha. 

138. Jaa (tyst). 138. Jaa. 

139. Å senn feck du då i alla fall 139. Och sedan fick du då i alla fall 

  avgǻɳɳsbetyg dǻ?   avgångsbetyg då ? 

140. Và? 140.  Va?  

141. Avgǻɳɳsbetyg feck du ju-ǻ? 141. Avgångsbetyg fick du ju också? 

142. Jaa, ve feck jû nà-sǻʈʈæʂ betyga 142. Jaa, vi fick ju några sorters  

  då-ǻ.   betyg då också. 

143. Jaa, joåɭǻ joåɭǻ. Å senn œ,s s-kûll-dû- 143. Jaa, joodå, joodå. Och sedan 

  iväg te prässgǻɳɳ.   skulle du iväg till prästgården. 

  Kǻnnfirrmaʂonʂûnndærvisniɳæn…   Konfiramationsundervisningen… 

144.  Jaa. 144. Jaa 

145. dän-ä væll.. Männ vi kǻllæ-ɳæ bæræ  145. den är väl.. Men vi kallade det bara 

  fœr prässgǻɳɳ-vî.145   för prästgården vi. 

146. Jaa. 146. Jaa. 

147. (skratt) Hä-joɭ-vî. 147. Det gjorde vi. 

148. Ni joɖæ… 148. Ni gjorde… 

149. Hœɖædu, œ hœɖædu.. Và va-ræ-jà 149. Hördudu, hördudu.. Vad var det jag 

  skûllæ sägæ.. Và bodd-u-i Junselæ   skulle säga.. Var bodde du i Junsele 

  då ällær?   då eller? 

150. Jà boddæ vør-æ-ɳ, dær-væ-ɳ’Jàkåb  150. Jag bodde hos, där med (hos) Jakob  

  Eeʂ.150   Ers. 

151. Jassǻ. 151. Jasså. 

152. Ja (på inandning). 152. Ja. 

153. Jaha. Jaha, å-senn, jeck dû läŋŋæ i 153. Jaha. Jaha, och sedan, gick du länge i 

                                                 
126 Katekesen var en skrift av Martin Luther som var mycket viktig i skolans kristendomsundervisning. 

Den användes som lärobok för att förtydliga viktiga områden i bibeln och den kristna läran. 

Utantillinlärning ur denna var inte ovanligt och den ansågs viktig för fostran överlag. 
135 Fornsvenskan hade tre genus, femininum, maskulinum och neutrum. Dessa finns kvar i dialekten. Jag 

tänker mig att det är detta genusbruk som här syns i pronomenet han med syftning på 

multiplikationstabellen. 
145 Att gå i prässgåɳɳ avser själva konfirmationsundervisningen. Denna undervisning benämns ofta 

endast med att gå och läsa och var något som nog aldrig ifrågasattes utan var ett slags obligatorium. 
150 Uttrycket dær-væ-ɳ är relativt genomskinligt men bakgrunden till vør-æ-ɳ är oklart för mig, även om 

jag med lätthet förstår dess betydelse.  

     Jag tror att Eeʂ är en sammandragning av namnet Ersson då jag vet att detta namn förekommer. Vidare 

kan man då anta att namnet Ersson är en ursprunglig sammandragning av Eriksson eller ett liknande 

namn. Även här skulle det ju kunna vara en sammandragen form av Eriksson. Samma fenomen kan man 

se i replik 584 och 681 där Jàk Olls troligen är en sammandragning av Jakob Olsson/Olovsson. 



18 

 

  prässgåɳɳ-ɖǻ?153   konfirmationsundervisningen då? 

154. Ja, àa tyçç minnæs att-vî e.. jeck i   154. Ja, jag tycks minnas att vi gick i två  

  två måɳa.   månader. 

155. Jaa, jo jà skûll tro dä. Å dä vaæ 155. Jaa, jo jag skulle tro det. Och det var 

  prossn Bɭixxt. Va-ræ.   prosten Blixt. Var det. 

156. Nää hœɭɭji dä va Joçäfsǻɳɳ. 156. Nää hörrni det var Josefsson. 

157. Va-ræ dä? 157. Var det det? 

158. Jaa. 158. Jaa. 

159. Jassǻ? Jaa hœɭɭæ! Dä va-ɭæ. Dä va 159. Jasså? Jaa hörrdu! Det var det. Det  

  Osäfsåɳɳ. Joo, dä hä, dä stämmæ-   var Osefsson. Joo, det det stämmer  

  ɖä…   det… 

160. Jaaa (tyst). 160. Jaaa. 

161. Dä stämmæ-ɖä. Fo siæ, æ, mænn dä 161. Det stämmer det. Få se, men det  

  va-no çiŋŋkigarræ i, hærr-vä    var nog kinkigare i, här hos  

  prässgǻɳɳ-ɖǻ å, d.. En del bɭe avsatt     prästgården då, d.. En del blev  

 på dänn tiæn…161  avsatta på den tiden.. 

162. Jaa. 162. Jaa. 

163. Dåmm såmm haddæ onnt før-æ.163 Å 163. Dom som hade svårt för det. Och   

 jo-ɖǻmm nann æ æ ann, enn ann…  gjorde dom någon ann, en ann… 

164. Mænn jà tro inntæ naæɳ vaʈʈ avsatt 164. Men jag tror inte någon blev avsatt 

 då jà jeck-ett.164  då jag gick inte. 

165. Nää… 165. Nää… 

166. Dä tro jà inntæ. 166. Det tror jag inte. 

167. Nää männ älljäss va-ræ dänn sedn att 167.  Nää men annars var det den seden 

 dåmm sœmm œ  bɭev avsatt.167  att dom som blev avsatta. 

 Å dåmm…  Och dom… 

168. Jaa. 168. Jaa. 

169. såmm gått hämms läŋŋæ bɭ bɭ..  169. Som gått hemskt länge.. Prosten 

 Prossn Bɭixx dœmm sa hann va   Blixt dom sa han var kinkig. 

 çiŋŋki. 

170. Han œ av av… 170. Han av av… 

171. Nä ä-hæɳɳæ va passtor Josäfsånn å 171. Nej det här var pastor Josefsson och  

                                                 
153 Se kommentar till replik 145. 
161 Vi ser här att pluraländelse i predikatsfyllnaden avsatt saknas. Detta är ett mycket vanligt fenomen i 

ångermanländskt talspråk även idag. Ordet avsatt som Anna här använder sig av blir jag fundersam över. 

Betydelsen verkar ju till en början överensstämma med standardsvenskans avsatt, men kunde man 

verkligen bli avsatt från denna undervisning som ansågs så viktig? Kan det istället innebära att man fick 

gå om nästa år? Tyvärr kan jag inte bringa klarhet i detta. Jag väljer ändå att översätta det med det 

standardsvenska avsatt (så även i replik 167), då jag inte kan hitta något annat ord som jag kan intyga 

verkligen står för det Anna lägger i betydelsen av ordet.   
163 Ordet ond kommer av fsv onder med grundbetydelsen besvärlig, svår, ond i de nordiska språken 

(Hellquist 1922:548). Jag tänker mig att detta är orsaken till användningen av ont i uttrycket onnt før  

’svårt för’. 
164 Som tidigare nämnts är försvagningar mycket vanliga i dialekten. Här och i föregående replik 163 ser 

vi exempel på två olika försvagningar av samma ord: nann, naæɳ med betydelsen någon. Min känsla 

säger att naæɳ företrädesvis används i negerade satser. 
167 Detta ord älljäss ’eljest’ är enligt Hellquist (1922:117) av fsv ursprung. Min uppfattning är att det inte 

längre är vanligt förekommande i standardsvenskan. Betydelsen är under andra förhållanden, annars 

eller om det används om en person el dyl annorlunda. 

     Pronomenet såmm känns här överflödigt och förvirrar tolkningen. Jag tror att det bara är talspråkets 

omtagningar och ofullständiga satser som spelar in här. Han avbryter nog en tankebana och börjar om. 

     Pluraländelse saknas på predikativet avsatt. Se kommentar till replik 161. 
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 hann va ju-itt nà noga ett.171  han var ju inte något noga inte. 

172. Jaa. Jaa. 172. Jaa. Jaa. 

173. Huà, dä va væll sä maŋŋ såmm-itt… 173. Usch, det var väl så många som inte… 

174. Ja. 174. Ja. 

175. kœnnæ na.175  175. kunde någonting. 

176. Jaa. Männ nu ska jà fɭyttæ bakærr  176. Jaa. Men nu ska jag flytta bakåt

 ijänn. Nu ha-rû gått, å nu ha dû  igen. Nu har du gått, och nu har 

 kånnfirrmäræs. Nu ska jà fɭyttæ   du  konfirmerats. Nu ska jag flytta 

 bakærr ijän. Å då.. Nu kåmm du tell   bakåt igen. Och då.. Nu kom du till,  

 œ, œ  bœrrjæ på jøra rätt fœ-ɖæ i alla  började på göra rätt för dig 

 fall gannska så tidit hemmæ. Bɭannd  i alla fall ganska så tidigt hemma.   

 annat feck dû jû œ œ væræ je jetar176  Bland annat fick du ju vara vallare

 sœmm vi säjj, äll vacktæ koɳa.   som vi säger, eller vakta korna. 

177. Jaa… 177. Jaa… 

178. På sivæɳ.178 178. På ??. 

179. Jà kommæ ju boʈʈ å va boʈʈæ i säxx 179. Jag kom ju bort (gick ju vilse) och var    

 dæga.  borta i sex dagar. 

180. Jaa. Du va boʈʈæ i skogæn i säxx 180. Jaa. Du var borta i skogen i sex 

  dajja?180  dagar? 

181. Jaa (på inandning). 181. Jaa. 

182. Jaa. Å så va ɖu… 182. Jaa. Och så var du… 

183. Å jà fällt int’n tår.183 183. Och jag fällde inte en tår. 

184. Joɭ ett du dä-e?184 184. Gjorde inte du det inte?  

185. Nännämännsan! 185.  Nännämänsan! 

186. No ä-rû dûckti. Hœɖɖæ ha-ri allri 186. Nog är du duktig. Hörrdu har   

 vari så att…  det aldrig varit så att… 

187. Å inntæ må ɖu tro dä tin va laŋŋ 187. Och inte må du tro det tiden var lång 

 hällær. Å ett minns jà då jæ.. Dä va   heller. Och inte minns jag då jag.. 

                                                 
171 Uttrycket æ-hæɳɳæ ’det här’ har fsv ursprung då här då uttrycktes med hærna. På isländska heter 

samma ord för övrigt hérna (Hellquist 1922:258). Motsvarande förhållande råder för standardsvenskans 

där som i dialekten benämns e-deɳɳæ (Se Hellquist 1922:112). Dialektens genusböjning skiner igenom i 

användningen av dessa ord då man även kan höra formerna n’hænn och n’hænna, n’dænn och n’dænna. 

Se även kommentarer till replik 51 och 218.  
175 Na kan uttalas som här med a som i al eller som i replik 171 med a som i alla. Ordet är en förkortning 

av en äldre motsvarighet till standardsvenskans något. När pronomenet uttalas med a som i al, vilket är 

fallet i denna replik, är det alltid placerat i en negerad sats och uttalas med en viss emfas. Jag skulle vilja 

beskriva det så att ett/itt na helst översätts med ingenting. I övriga fall är förhållandet som vi ser i replik 

171; pronomenet uttalas med a som i alla och kan översättas med något.  
176 När jag hör substantivet jetar associerar jag genast till någon som vaktar djur som kor, får eller getter. 

Funderar jag närmare över ordet kan det som verb, jetæ, också betyda att man lurpassar på någon att man 

ligger och väntar ut något. Betydelserna är naturligtvis närliggande. 

     Rickard använder här ordet bakærr som jag översätter med ’bakåt’ och avser då ’bakåt i tiden’. Han 

skulle kunna mena att han vill återföra samtalet till de konkreta händelserna eftersom Anna påbörjar ett 

mer allmänt samtalsämne men jag tycker att han då borde använt formen tebæka ’tillbaka’. 
178 Ordet sivæɳ är okänt för mig och jag hittar heller inte något liknande ord i en dialektordbok. Eventuellt 

kan det vara så att jag trots många omlyssningar tolkar ljudföljden på bandet fel.  
180 Här ser vi i Rickards uttal dajja ’dagar’ exempel på norrländsk förmjukning vilket vi inte gör i Annas 

uttal i föregående replik 179, dæga. Denna typ av förmjukning förekommer, men mycket sparsamt i 

Annas dialekt. Eftersom jag egentligen inte har för avsikt att kommentera fonetiken går jag inte närmare 

in på detta.   
183 I tempusböjningen av verbet fällæ ’fälla’ sammanfaller preteritum- och supinumformerna: fällæ, fäll, 

fällt, fällt.  
184 Upprepad negation:Se kommentar till replik 84. 
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 ju sä kållt sa dœmm.   Det var ju så kallt sa dom. 

188. Jaa. 188. Jaa. 

189. Dåmm hadd ju sättæ ut vattn himmæ. 189.  Dom hade ju satt ut vatten hemma. Det  

 Dä va ænn gammæɭtannt såmm hadd  var en gammal tant som hade satt ut  

 sättæ ut vattn omm nättæɳ, å dæ hadd  vatten om nätterna, och det hade frusit 

 frœsæ enn del nättær.189  en del nätter. 

190. Jaa.   190. Jaa. 

191. Jaa (på inandning). 191. Jaa. 

192. Fo si, và va.. Dä va.. Då va dû.. Hû 192. Få se, vad var.. Det var.. Då var du..  

 gæmmàl va dû då? Du va sa ɖu œ…  Hur gammal var du då? Du var sa du…  

193. Ja jà fylldæ ʂu å-ɖænn såmmaɳɳ ɖå i, 193. Ja jag fyllde sju år den sommaren då i 

 i.. Jà fyll dænn aʈàntæ juli.  i.. Jag fyller den artonde juli. 

194. Jaha. 194. Jaha. 

195. Ja (på inandning). Sæ jà va ju nässtan 195. Ja. Så jag var ju nästan   

 ʂu år.  sju år. 

196. Ja dä va jû… 196. Ja det var ju… 

197. Mænn se-ɖu jà jeck ifråɳ kräka å vaʈʈ 197. Men ser du jag gick ifrån korna  

 vill.197  och blev vilse. 

198. Dä va på, vaʈʈ… 198. Det var på, blev… 

199. Å jeck tvæʈʈ ifråɳ veét veét.199 199. Och gick tvärt ifrån (åt rakt motsatt  

   håll) hela tiden, hela tiden. 

200. Jaa dä skûll væra på nittiniæ dǻ. Du 200. Jaa det skulle vara på nittionio (menas   

 jeck.. Du øværgàv koæɳa?  1899) då. Du gick.. Du övergav korna? 

201. Hm? 201. Hm? 

202. Du jeck ifråɳ… 202. Du gick ifrån… 

203. Ja jà jeck ifråɳ ɖœmm å skûll gå  203. Ja jag gick ifrån dom och skulle gå 

 himm.  hem. 

204. Jaa. Jaa. 204. Jaa. Jaa. 

205. Ett hadd jà nà vett omm dä-ett. 205. Inte hade jag något vett om det inte. 

   (Inte förstod jag det inte) 

206. Nää, nää, ʂuåriŋ và ha mann… 206. Nää, nää, (som) sjuåring vad har 

  man… 

                                                 
189 I tempusböjningen av verbet sättæ ’sätta’ sammanfaller infinitiv, preteritum och supinum: sättæ, sätt, 

sättæ, sättæ. Delvis kan detta förklaras av att det är typiskt för ångermanländska dialekter att man  

förkortar eller tar bort ändelser och att fornsvenskans och rikssvenskans skilda ändelsevokaler alla ersätts 

med ”ett mer eller mindre oklart uttalat e el. ä” (Dahlstedt 1980:240). Med detta resonemang kanske det 

bara är preteritum och supinum som kan betraktas vara likalydande. I denna replik ser vi även verbet 

frœsæ ’frusit’: frysæ, frys, frœs, frœsæ där preteritumformen skiljer sig från supinum. 

    Pamp skriver ”I ordbildningsavseende kan noteras att ångermanländskan delar åtskilliga nordliga måls 

tendens att föredra sammansättningar framför andra konstruktioner.” (1978:135) Detta ser vi exempel på 

här i ordet gammæɭtannt. 
197 Betydelsen för ordet kräka ’kräken’ är i denna replik det standardsvenska ’korna’. I fornsvenskan 

betydde kräka ’krypa’. Om benämningen avsåg en människa var det ett litet barn eller en stackare 

(Hellquist 1922: 361). Då tänker man väl närmast på standardsvenskans krake. I många dialekter är kräk 

en vanlig benämning på boskap överlag och småkräk kan användas om getter och får (Rietz 1962: 359-

360). I denna dialekt har jag utöver betydelsen ko/-r och liten varelse även hört ordet med syftning på 

någon som beter sig riktigt illa men aldrig om någon boskap utöver kor.  
199 Standardsvenskans motsvarighet till veét är ’alltid, hela tiden’. Detta dialektala ord är väl känt av mig. 

Bakgrunden till dialektens veét är däremot inte lätt för mig att förstå. Vilket kan dess ursprung vara? Om 

man gör något i ett å i ett innebär det att man ständigt gör detta. Kan dessa uttryck ha något samband? 

Kan det inledande ve vara det fornsvenska vid ’med’? I så fall skulle det kunna stå för med ett. Vad står 

då ett för? Något som ej splittras utan alltid står fast? så har mina funderingar gått utan att jag kommit 

något närmare en lösning på veéts ursprung. Se även replik 325.  
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207. Nàä å-du-vett på dänn tin. 207. Nää och du vet på den tiden. 

208. Jaa. Fo si dä va nittàɳhœnnræniæ 208. Jaa. Få se det var på nittonhundranio 

 dä då? Van’t æ-dä? Du ä-fœdd på  det då? Var inte det det? (Var det inte 

 nittitvå.  det?) Du är född på nittiotvå. 

209. Jaa (på inandning). 209.  Jaa. 

210. Nittitvå, ʂu pà två niæ. Jaa, và fa.. 210. Nittiotvå, sju plus två nio. Jaa, vad fa.. 

 và fa æ æ.. Nittiniæ rå æ.. Å du va  vad fa.. Nittionio då.. Och du var  

 fœdd på aʈànittitvå, å sæ nittiniæ  född på artonnittiotvå, och så nittionio  

 dǻ.. Dä joɭæ.. Jaha, å sæ, du säg att   då.. Det gjorde .. Jaha, och så, du säger  

 du grät inntæ?    att du grät inte? 

211. Jà gret allri. 211. Jag grät aldrig. 

212. H hur va.. v.. Hur v.. Hadd du nann 212. Hur var.. Hur v.. Hade du någon  

 mat vä-rǻ?  mat med då? 

213. Nä, int hadd jà ɳann mat vä-mæ ett. 213. Nej, inte hade jag någon mat med mig 

   inte.  

214. Iɳɳæntiɳɳ? 214. Ingenting? 

215. Nää, jà skull væll bæ fåɭɭj koæɳa. 215. Nää, jag skulle väl (ju?) bara följa 

    korna.                                                                

216. Jaa. 216. Jaa. 

217. Å dǻmm for jû.. Dä va iɳɳæn veg  217. Och dom for ju.. Det var ingen väg 

 fœʂto: dû. Dåmm for ju änna boʈʈ-i  förstår du. Dom for ju ända bort i (till) 

 Koʈʈiŋhœggda. Hann fann dåmm ju  Kortinghöjden. Hann fann dom ju där  

 där pappa.217  pappa. 

218. Dä va laŋŋæn väg ii…218 218. Det var en lång väg i… 

219. Jaa. 219. Jaa. 

220. laŋŋt dit. Miltaɭæ nässtan dä. 220. långt dit. Miltalet nästan det. (Nästan  

   en mil det) 

 Hœɭœduæ, männ hann hittæ inntæ   Hörrudu, men han hittade inte dig    

 däjj-e. Utan hann hitta rätt på koɳa,   inte. Utan han hittade rätt på korna, 

 männ inntæ du.220   men inte du. 

221. Njàà hann jeck væll å letæ mäg ǻ, 221. Njaa, han gick väl och letade mig  

 mænn hann fann mæ väll-ett sæ…  också, men han fann mig väl inte så… 

222. Jàhà, jààvesst. 222. Jaha, javisst. 

223. då jà hadd gått ifråɳ. Mænn jà skûll 223. då jag hade gått ifrån. Men jag skulle 

                                                 
217 I min kännedom om dialekten brukar fœʂto: motsvaras av förstod och fœʂtå av förstår. Endera är 

Annas användning av fœʂʈo: här en talspråksmiss eftersom tal ofta går snabbt och därför kan bli lite 

ogrammaiskt eller så använder hon sig av preteritum efterom hon tidigare i samma mening har preteritum. 

Vi har ju även tidigare sett exempel på annorlunda tempusanvändning än den standardsvenskan har. 

     Användningen av befintlighetsprepositionener som exempelvis denna repliks i där standardsvenskan 

föredrar till diskuteras i kommentaren till replik 697. Här skulle det dock även kunna vara prepositionen 

till som används men assimileras med boʈʈ (boʈʈ ti/te), vilket min dialektkänsla inte finner för otroligt       
218 I fornsvenskan böjdes adjektiv och pronomen i genus och kasus. Att detta lever kvar i dialekten syns 

här i laŋŋæn väg. Väg var maskulinum och laŋŋæn dess dialektala normalform. Det är även detta vi ser i 

pronomenen n’dænn (mask.) och n’dænna (fem.). Se även kommentaren till replik 51 och 171. 
220 Här används i samma replik omväxlande objekts- och subjektsform i objektsställning av Rickard som 

talar en dialekt som skiljer sig något från Annas. Jag, som är bekant med Annas dialekt, tycker mig inte 

känna igen att du används som objektsform medan det däremot är vanligt att han och hon används istället 

för honom och henne; vilket är brukligt i både norrländska och sydsvenska dialekter enligt 

Språkriktighetsboken (2005: 212). Se även replik 56. 
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 ju ha fǻɖɖ koæɳa.223  ju ha följt korna. 

224. Jaa, dä hadd gått bra dä. 224. Jaa, det hade gått bra det. 

225. Ja (på inandning). 225. Ja. 

226. Dä hadd ju gått bra dä. Å.. å dä va 226. Det hade ju gått bra det. Och.. och det 

 tidæ-ɖå…   var tider då… 

227. Mænn si du dœmm joɭ ju allri sæ-dm 227. Men ser du dom gjorde ju aldrig så    

 tæɭa-omm nà før båɳa hæll sæ hàɳ   dom talade om något för barnen heller  

     visstæ nanntiŋ.227  så man visste någonting. 

228. Nää. 228. Nää. 

229. Å dåɭit fœʂtånn hav-ænn ju, å hällst 229. Och dåligt förstånd har man ju, och  

 på dänn tin.229  helst på den tiden. 

230. Jaa, ja dä… 230. Jaa, ja det… 

231. Nu ä råmm jû.. Nu ä råmm jû… 231. Nu är dom ju.. Nu är dom ju… 

232. Ja mænn nu vet dǻmm no minnær  232. Ja, men nu vet dom nog mindre dom  

 dǻmm sǻmm ä sju år, jûsst på dä   som är sju år, just på det området.  

 ǻmmrådæ. Dǻmm vet ju    Dom vet ju ingenting om dom 

 iŋŋæntiŋŋ omm dǻmm ä…  är… 

233. Nä inntæ på dä ǻmmrådæ… 233. Nej inte på det området… 

234. Nä. 234. Nä. 

235. fœʂtǻss-e. Dä ä.. Dä ä ju sannt. 235. förstås inte. Det är.. Det är ju sant. 

236. Hœɖɖæduæ.. Jaa dænnæ va.. Dä låt.. 236. Hördudu.. Jaa det där var.. Det låter..  

 Dä låt, låt æ, æ.. ôtro:ɭit dä. Mænn jà  Det låter, låter.. otroligt det. Men  

 vet att dä ä sannt. Å nu då du berätt-   jag vet att det är sant. Och nu när du  

 æ ʂæɭɭv så-ä.. ä jà fæll recktit säkær.  berättar själv så är.. är jag väl  

     riktigt säker. 

237. Jaa, jà ha va voɖɖ i säxx dæga å  237. Jaa, jag har var (borta?) i sex dagar 

 v v…237  och v… 

238. Va-ræ tidit på… 238. Var det tidigt på… 

239. Dä va på ʂunndæ dœŋŋnæ dǻmm  239. Det var på sjunde dygnet dom fann 

 fann mæ.  mig. 

240. Va-ræ tidit på våɳ? 240. Var det tidigt på våren? 

241. Jaa, dä va tidit fœ-ɖä va væll 241. Jaa, det var tidigt för det var väl  

 snøfɭäcka på enn del ställa.  snöfläckar på en del ställen. 

242. V va dû… 242. Var du… 

243. Å jà minns sä vaɭ då då dǻmm   243. Och jag minns så väl då då dom kom  

 kommæ å hadd fœnnæ mæ,   och hade funnit mig, Hedström följde  

 Hestrœmm fǻɖɖ jû. Dåmm va jû    ju. Dom var ju femtiofyra man. Dom 

 fämmtifyræ mann. Dåmm hadd ju   hade ju gått i flera dagar. 

                                                 
223 Tema för verbet fǻɭɭjæ ’följa’ är: fǻɭɭjæ, fǻɭɭj, fǻɖɖæ, fǻɖɖ. Om preteritumformen följs av till exempel à 

’henne’ eller n ’honom’ sammanfaller preteritum och supinum pga assimilation: Hann fǻɖɖ-à och hann 

fǻɖɖ-ɳ. 
227 Liksom i replik 123 använder Anna här pronomenet hann där standardsvenskan använder man. 
229 I replikens hav-ænn ’har en’ är det troligen det fornsvenska haver ’har’ som lever kvar och 

ändelseförsvagats och det obestämda pronomenet en ’man’ som uttalas ænn. 
237 Översättningen av denna replik har vållat mig huvudbry på grund av ordet voɖɖ som jag upplever som 

en försvagad form av voɖɖæ ’blivit’. (Detta uttal av verbet kan höras även om det övervägande uttalas 

voʈʈæ.) I detta sammanhang tycker jag dock inte att detta verb alls passar in. Jag har lyssnat om flera 

gånger men tycker mig alltid höra detta ord och tror därför att det är det snabba talspråket som här spelar 

in.  Men av denna orsak skulle det då också kunna vara boʈʈæ ’borta’ som uttalas med ett inledande v, på 

grund av påverkan av föregående ord och så i farten har ändelsevokalen tappats eller assimilerats med 

efterföljande i. Om det är detta ord som avses har det långa konsonantljudetdet ʈ i mitten förmjukats.  
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 gǻtt i fɭeræ dæga. 

244. Jaa. 244. Jaa. 

245. Jà minns sä vaɭ då Hestrœmm  245. Jag minns så väl då Hedström kom,  

 kommæ, énsammæn. Hann jeck ifråɳ   ensam. Han gick ifrån så dom stannade 

 sæ dœmm stæɳæ-før, å hann     för, och han kom. Och så säger han då   

 kommæ. Å sæ säg ænn då hann    han kom det ”Men lever du lilla   

 kommä dä ” Mænn levæ-ɖu lilla  Anna” sa han. Jaa. ”Ja 

 Anna!” sa’n. Jaa (på inandning). ”Ja    skulle inte jag leva?” ”Hur länge tror   

 skûll-ett-jæ leva?” ”Huru läŋŋæ tro-   du du har varit borta?” sa han.   

 rû dû ha varæ bǻʈʈæ?” sa’n. Hann va  Han var värmlänning den där.  

 værrmlänniŋ enn dænn.245   

246. Jha. 246. Jaha. 

247. Ja dä va jû svǻʈʈ å-sägæ. Jà jissæ én-  247. Ja det var ju svårt att säga. Jag gissade 

 ǻnn-hǻɭɭv da.    en och en halv dag. 

248. Jassǻ. 248. Jasså. 

249. Jaa (på inandning). 249. Jaa. 

250. Hur.. Hur va ru… 250. Hur.. Hur var du… 

251. ” Å kûʂʂ”, sa’n. ”Du ha varæ bǻʈʈæ 251. ”Åh, kors” sa han. ”Du har varit borta  

 säxx dagar å bœrrjd-änn ʂûnnd’n”.251  sex dagar och börjat den sjunde”.  

252. Ja täŋŋk. 252. Ja tänk. 

253. Jaa (på inandning). 253. Jaa. 

254. Hǻɖɖû, hur va-du kɭädd? Hadd-û… 254. Hördu, hur var du klädd? Hade du… 

255. Ja, jà hadd innt.. Jà va innt kɭädd nà 255. Ja, jag hade inte.. Jag var inte klädd  

 recktit itt. Dä va jà inntæ. Mænn jà  något riktigt (bra) inte. Det var jag  

 minns då ållri att jà frœs.255  inte. Men jag minns då aldrig att jag 

   frös. 

256. Hadd-û skor å strûmmpær ǻ? 256. Hade du skor och strumpor också? 

257. Jaa, jà hadd no bra dåɭiæ skor fœ- 257. Jaa, jag hade nog bra dåliga skor  

 ɖåmm kasstæ rœmm bæ å-vä då    för dom kastade dom bara bort då  

 dœmm k fann mæ.257  dom fann mig. 

                                                 
245 Troligen är det ordet huru hon avser när hon förtydligar att mannen var värmlänning för detta huru 

känns okänt för mig och skulle i denna dialekt nog hellre uttalas hu. Möjligen försöker hon också härma 

mannens dialekt för hon säger också varæ bǻʈʈæ och detta brukar i Annas dialekt uttalas vøræ boʈʈæ. 

Temaformerna för det standardsvenska vara är væra, ä, va vøræ i hennes dialekt.  
251 I bœrrjd-änn ʂûnndn upplever jag det som att ordningstalet har både efterställd och framförställd 

bestämdhetsartikel. Här är huvudordet underförstått men om detta uttalas är artikeln alltid  enbart 

framförställd. 

     Dialektens temaformer på standardsvenskans börja är: bœrrjæ, bœrrj, bœrrjæ/bœɖɖæ bœrrjæ. 

Standardsvenskans fråga När började han/hon uttrycks i dialekten När bœɖɖ-n/à med assimilerat 

ändelsemorfem. Denna fråga kan inte uttryckas med formen När bœrrj-ænn/à då detta skulle betyda När 

börjar han/hon. Däremot kan frågan besvaras alternativt med Hann/hoɳ bœrrjæ/bœɖɖæ. Troligen beror 

detta på att det efterföljande adverbet, som krävs, förtydligar innebörden av verbet. Den vanligaste 

preteritumformen i Annas dialekt är bœrrjæ.  
255 I replikens frœs ’frös’ uttalar Anna ö-ljudet nästan û som i standardsvenskans buss fast med lång 

kvalitet. Detta hör jag också på några andra ställen men kommenterar inte detta ytterligare eftersom 

fonetiken inte är i fokus. 
257 Här fick jag fundera för att hitta en översättning som kändes bra. Orsaken är just ordet bra i detta 

sammanhang. Även om ordet förekommer i denna användning i rikssvenskan upplever jag det inte som 

vanligt med denna betydelse och ville därför hitta ett synonymt uttryck för bra dåɭiæ. I äldre svenska 

skrevs detta ord ofta braf (brav) och betydde’ tapper’ enligt Hellquist (1922:58). Denna betydelse 

stämmer dock inte alls med det Anna vill uttrycka med ordet. Men när jag läser ett exempel som Hellquist 

anger, låt mig supa braf, tänker jag mig att tappert kanske även kunde användas i betydelsen rejält och 

med tiden grammatikaliserats och som här kunnat användas som förstärkningsord. Vidare tänker jag att 
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258. Jassǻ. 258. Jasså. 

259. Dœmm sätt opp dåmm.. vaʈʈ  259. Dom satte opp dom.. blev uppsatta de   

 oppsättæ e’dæɳɳæɳ vä’n viskog.     där vid en ungskog. Och du ska  

 Å du skœ se, jà ha no sett dœmm…259  se, jag har nog sett dom… 

260. Ja. 260. Ja. 

261. emälla Hemørboæɳ å… 261. mellan Hömyrbodarna och… 

262. Jaa. 262. Jaa. 

263. å Lillsällboæɳ. 263. och Lillselebodarna. 

264. Jaa. På nattn dǻ, låg du œœ … 264. Jaa. På natten då, låg du… 

265. Ja no låg jæ no. 265. Ja nog låg jag nog. 

266. Du.. Du.. Hadd-u vett å bäddæ å … 266. Du.. Du.. Hade du vett (förstånd) att  

   bädda och… 

267. Å já minns fœʂʂtæ natta jà la mæ. 267. Och jag minns första natten jag 

 Dä va’n tuvæ däri en myʂtaæ267   lade mig. Det var en tuva i en ? 

 vett-û.  vet du.  

268. Jaa. 268. Jaa. 

269. Å jà ha täŋŋt på æ-dænnæ… 269. Och jag har tänkt på det där… 

270. Kanntn på… 270. Kanten på… 

271. và bɭœtt å å… 271. vad blött och och… 

272. Jaa. 272. Jaa. 

273. å hoɳ ǻ.273 273. och ? också. 

274. Dä va ju kanntn på enn myr… 274. Det var ju kanten på en myr…  

275. Å dä va ænn tuvæ sœmm va presis  275. Och det var en tuva som var precis 

 sœmm enn säŋŋ. Dä va høgræ ǻtt   som en säng. Det var högre åt  

 huvvæ-ǻ. Ja œ.. nann tœckæɳ ʈuvæ275   huvudet också. Ja någon sådan  

 ha jà allri sett, værrkæn før äll seɳɳt.  tuva har jag aldrig sett, varken förr 

   eller senare. 

276. Jassǻ. 276. Jasså. 

                                                 
detta ord, som så många andra, med tiden fått en försvagad innebörd och ungefärligen kan användas i 

betydelsen ganska. Denna betydelse stämmer tämligen väl med den känsla jag har för ordet, om än inte 

exakt. Jag tror dock att det inte alltid finns exakta motsvarigheter för dialektala uttryck i 

standardsvenskan, precis som det inte heller gör mellan olika språk. Jag poängterar att 

den betydelseutveckling jag tänker mig för ordet är mina egna, icke underbyggda, funderingar.    
259 Här är åter igen en översättning som vållar mig huvudbry. Vä’n tolkar jag direkt som ’med en’ men 

denna betydelse stämmer inte överens med fortsätttningen viskog ’ ung skog, sly, videskog’. Det bör 

därför vara standardsvenskans vid som är den korrekta tolkningen här. När jag tänker mig vä i denna 

betydelse i andra sammanhang känns det rimligt, honn sto dærrvä’n vägg ’hon stod vid en vägg’. Jag 

tycker väl att det då borde vara i’n viskog, men de kanske hängdes i utkanten av dungen, som jag tänker 

mig hon menar. 
267 Detta ord myʂʈaæ vet jag inte vad det är. Jag har också frågat äldre dialekttalare, men inte heller de var 

bekanta med detta ord. Nu kan man av Rickards svar ändå förstå att det måste vara ett uttryck för något 

som ligger i utkanten av en myr.  
273 Hoɳ i denna replik är tyvärr ännu ett ord jag inte känner till. 

     Jag har tidigare beskrivit att uttalet av det korta å-ljudet när det står ensamt är betydelseskiljande. 

Detta ser vi tydligt exempel på i denna korta replik, å hoɳ ǻ ’och hoɳ också. Men när jag här ska översätta 

meningen känns ändå det avslutande också inte riktigt bra. Här skulle nog den korrekta betydelsen ligga 

närmare och dessutom hoɳ. Betydelserna ligger ju mycket nära varandra men jag upplever ändå en 

nyansskillnad. 
275 När man slår på ordet tocken i Hellquists etymologiska ordbok (1922:985) hänvisas man till ordet 

dylik (1922:109) ’lik detta’ som motsvaras av fornsvenskans þyliker. Det ordet, men med annan 

kasusform þoliker, þolikin, är grundordet för replikens dialektala tœckæn. Jag har själv dragit slutsatsen 

att replikens tœckæn är samma ord som ordbokens tocken, bara med annan realisering av den första 

vokalen. Formen tocken ’sådan’ finns fortfarande i SAOL (2006:983).  
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277. Ja (på inandning). Å där låg jà, å  277. Ja. Och där låg jag, och 

 där sœv jà.   där sov jag. 

278. Jaha. 278. Jaha. 

279. Å jà minns allri att jà frœs. Å dåɭit 279. Och jag minns aldrig att jag frös. Och  

 på fœttæɳ hadd jà fœ-ɖœmm kasstæ  dåligt på fötterna hade jag för de 

 åvæ çäŋŋæɳ.279   kastade bort kängorna. 

280. Jaa. Jaa. Hœɖɖæ, iå.. Å iŋŋæn mat. 280. Jaa. Jaa. Hördu..Och ingen mat.  

 Å inntæ çännæ du nann hûŋŋær, Å..  Och inte kände du någon hunger. Å..  

 åt du? Hadd-u .. Bära, fanns dä nà  åt du? Hade du.. Bär, fanns det   

         bär?   några bär? 

281. Dä fanns ett ä-bär. Dä hadd innt  281. Det fanns inte ett bär. Det hade inte  

 vøræ nà bära på hœssn.281  varit några bär på hösten. 

282. Nää, ällæ… 282. Nää, eller… 

283. Føut… 283. Förut (?)… 

284. Fjoɭåʂliŋŋåɳa dœmm…284 284. Fjolårslingonen dom… 

285. Ja (på inandning). 285. Ja. 

286. bruck ju væra på hœss… 286. brukar ju vara på hösten…  

287. Jaaa mænn dä fanns-ett. 287. Jaa men det fanns inte. 

288. Nä. 288. Nä. 

289. Fœ-ɖä hadd innt fœnntæs nà bära.289 289.  För det hade inte funnits några bär. 

290. Männ hu.. männ hu… 290. Men hur.. men hur… 

291. Dä ä maŋŋ sœmm ha frågæ ättæ dä, 291. Det är många som har frågat efter 

 mænn jà minns allri att…291  det, men jag minns aldrig att…  

292. Hu… 292. Hur… 

293. jà fann e-bär. 293. jag fann ett bär. 

294. Hur kûnnæ-ru leva på ɖä-visæ? 294. Hur kunde du leva på det viset? 

295. Jà si-rû jà skûllæ leva. 295. Ja ser du jag skulle leva. 

296. Jaa. Jaa. Jà tyck dû skû bɭi sæ 296. Jaa. Jaa. Jag tycker du skulle bli så 

                                                 
279 Detta åvæ i replikens kasstæ åvæ är mycket bekant för mig, ofta i frasen hä åvæ ’lägg bort’. Men det 

skulle också kunna motsvaras av standardsvenskans i väg som kanske tidigare kunde sägas å väg och 

uttryckets vä skulle då vara en försvagning av väg.  Uttrycket bo.rde väl då skrivas som två ord å-vä. Jag 

har dock här valt att skriva det som ett ord då det säkert uppfattas som ett sådant av dialekttalarna. 

Nämnas kan också att verbet hä är ett mycket frekvent förekommande dialektalt ord som närmast 

motsvarar engelskans put med betydelserna ’sätta, ställa, lägga’. 
281 Här och i replik 280 ser vi ytterligare exempel på användning av bestämd form där standardsvenskan 

skulle föredra obestämd. Se ovan kommentar till replik 81. Här och på andra ställen upplever jag dock att 

Rickards dialekt ligger något närmare standardsvenskan. I detta fall ser vi det på hans fanns dä nà bär i 

replik 280 medan Anna i replik 281 svarar dä hadd innt vøræ nà bära. Det kan också vara så att hans tal 

håller på att närma sig standardsvenskan något och därför innehåller både dialektala och standardsvenska 

former, eftrsom han inleder denna fras med den dialektala formen bära. Se vidare kommentar i kapitel 7. 
284 Lingon benämns på samma sätt som i standardsvenskan förutom att de alltid omtalas i bestämd form 

som liŋŋåɳa. Även formen limmbärra kan förekomma, vilket Dahlstedt (1980:276) omnämner. Hallon 

och hjortron däremot omtalas som brannbärra och myrbärra. Dessa benämningar har naturligtvis sin 

förklaring i var de vanligtvis växer. 
289 Dialektens temaformer på finnæs ’finnas’: finnæs finns fanns fœnntæs. Den enda form som väl skiljer 

sig från den standardsvenska är supinum. Men det enda vi ser där är egentligen att det sista vokalljudet 

utttalas mellan de två sista konsonantljuden istället för som i standardsvenskan före de två sista 

konsonantljuden. Detta förhållande tycker jag mig ha märkt på flera ställen. Kanske kan man se detta som 

en slags uttalslättnad. 
291 Som beskrevs ovan i kapitel 4, Ångermanländska dialekter, har fornsvenskans korta a-uttal före ŋ-ljud 

i standardsvenskan utvecklats mot ett kort å-uttal, medan det fornsvenska uttalet i dessa positioner 

kvarstår i ångermanländska mål, vilket vi ser exempel på här i maŋŋ ’många’. Det kan också nämnas att 

det standardsvenska många ursprungligen var pluralformen för mången som utvecklats ur det fornsvenska 

maŋŋær.  
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 matt dä skûllæ inntæ få-æ å gå.  matt det skulle inte få det att gå. 

 Råddæ rû gå nä-rœmm hittæ-ræ?   Orkade du gå när dom hittade dig? 

297. Jaa no jeck jæ. Và foʈʈ jà jeck dä 297. Jaa nog gick jag. Vad fort jag gick det 

 vet jä ju-ett. Männ tro innt du jä  vet jag ju inte. Men tror inte du jag  

 sœvæ läŋŋæ?297  sovit länge?   

298. Du toɖæ väll jøra dä. 298. Du torde väl göra det. 

299. Säxx gaŋŋær sœv jæ. Sä jà sœv å- 299. Sex gånger sov jag. Så jag sov (också)  

 läŋŋæ, fœr.. Sä jà tyck tin va inntæ  länge för .. Så jag tycker tiden var   

 laŋŋ.299  inte lång. (Så jag tycker inte tiden…) 

300. Jaa. 300. Jaa. 

301. Fœ ɖå-råmm kommæ å.. å fann mæ, 301. För då dom kom och..och fann mig, 

 Hestrœmm va jû rä fœʂʂtæ hann   Hedström var ju det första han frågade 

 frågæ mæ hur läŋŋæ jà trodd jà hadd   mig hur länge jag trodde jag hade  

 vøræ boʈʈæ.   varit borta. 

302. Jaa. 302. Jaa. 

303. Ja, enn-ǻ’nn-hǻɭɭv daa. No va jà väll  303. Ja, en och en halv dag. Nog var jag väl  

 tsä pass gæmmal sæ jà visstæ…  så pass gammal så jag visste… 

304. Jaa. 304. Jaa. 

305. hu laŋŋ dægaɳ va.305 305. hur lång dagarna var. 

306. Jaa. Männ kann du… 306. Jaa. Men kan du… 

307. ”Å kûʂʂ”, sa’n, ”du ha varæ bǻʈʈæ i 307. ”Åh kors” sa han ”du har varit borta i 

 säxx dagar å bœrrjæ dänn ʂûnnd’n”.  sex dagar och börjat den sjunde”. 

308. Ja, j kann dû fœʂtå. 308. Ja kan du förstå. 

309. Jaa (på inandning). 309. Jaa. 

310. Jaa, dä va.. Dä ä.. Dä ä sæ ôtro:ɭit 310. Jaa, det var.. Det är.. Det är så otroligt 

 sæ…  så… 

311. Å då va dœmm fämmtifyræ mann  311. Och då var dom femtiofyra man då  

 då-rœmm fann mæ.  dom fann mig. 

312. Jaa. Jaa, dä va dänn stœʂʂtæ styrrkæ 312. Jaa. Jaa, det var den största styrka det 

 dä jeck ann uppbåda dǻ på dänn tin  gick att uppbåda då på den tiden så… 

 så…312 

313. Jaa. 313. Jaa. 

314. va-æ fämmti, øvær fämmti,   314. var det femtio, över femtio, ett  

 e-fämmtitaɭ mann. Dä va væll-e…  femtiotal man. Det var väl… 

315. Å dœmm a.. Dœmm hœll-ett på å få 315. Och dom.. Dom höll inte på att få ihop 

 ihop fǻɭɭkæ fœr.. lännsmann va.. e..  folk/folket för.. länsman var.. Han 

 Hann sa j ”Huɳ ä væll bærræ bak   sa ”Hon är väl bara bakom hagen.   

                                                 
297 De temaformer jag känner till för verbet sœva ’sova’ är sœva, sœv, sœv sœvæ. Här avviker i så fall 

tempus från det som är brukligt i standardsvenskan, då Anna använder supinum där den skulle haft 

preteritum. Hon hoppar visserligen över hjälpverbet i bisatsen men Rickard svarar med ett huvudverb i 

infinitiv jøra vilket tyder på att Anna med sitt tempus avsåg preteritum. Hade hon avsett pluskvamperfekt 

borde Rickard ha svarat med sitt huvudverb i supinumform. I replik 299 använder hon sig av den 

preteritumform som är bruklig i standardsvenskan sœv.  
299 Här ser vi ännu ett exempel på att Anna använder sig av presens ibland när hon berättar om gången tid: 

sä jà tyck tin va inntæ laŋŋ. Vi kan också se att hon radar huvudsatser istället för att använda sig av bisats 

vilket standardsvenskanskulle ha föredragit: ’så jag tycker (att) tiden inte var lång¨’ eller ännu hellre ’så 

jag tycker inte att tiden var lång’.  
305 Laŋŋ: Se kommentar till replik 291. 
312 Frasen dä jeck ann uppåda har jag översatt med ’det gick att uppbåda’ (’var möjligt att uppbåda’). Det 

skulle även kunna betyda ’det gick an att uppbåda’ men jag tror inte att det är det Rickard menar här.   
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 hægan. Dœmm is itt letæ”.315  Dom ids inte leta”. 

316. Jasså. 316. Jasså. 

317. Mænn annæ feck-ænn si. 317. Men annat fick han se. 

318. Jaa. Jaa. 318. Jaa. Jaa. 

319. Fœʂtå ɖu jà va vill! 319. Förstår du jag var vilse! 

320. Jaa. 320. Jaa. 

321. Å dä hadd jà ållri hœ-ʈæɭas omm. 321. Och det hade jag aldrig hört talas om. 

322. Nää. 322. Nää. 

323. Jeck tvæʈʈ ifråɳ… 323. Gick tvärt ifrån (åt rakt motsatt håll). 

324. Tacka fœ-ɖä. 324. Tacka för det. 

325. véet i rak sträckæ.325 325. hela tiden i rak sträcka. 

326. Tacka fœ-ɖä i sæ sto ʂkog. 326. Tacka för det i så stor skog. 

327. Jaa (på inandning). 327.  Jaa. 

328. Å sœmm va då. Nu vett-û… 328. Och som var då. Nu vet du… 

329. Å kann dû begrip và dä-ä kœɳɳʂtit  329. Och kan du begripa vad det är konstigt 

 dä ann skœ leva. Jæ minns dä jà jeck  då man ska leva. Jag minns att   

 øvær Hømyrbäckæn. Å ǻllri nånn  jag gick över Hömyrbäcken. Och 

 såʈʈæʂ taŋŋkæ att jà k k vá vill.  aldrig någon sorts tanke att jag var  

 Dä va nanntiŋ såmm jà ållri hadd  vilse. Det var någonting som jag 

 hœ-ʈæɭas omm.329   aldrig hört talas om. 

330. Nää. 330. Nää. 

331. Jeck tvæʈʈ ifråɳ veét. 331. Gick tvärt ifrån (åt rakt motsatt håll) 

   hela tiden. 

332. Å innt visst-û và Hømy… 332. Och inte visste du vad Hömy… 

333. Å jeck øvær eɳɳ ʈroæ på 333. Och gick över en stock på  

 Hømyrbäckæn. Mænn jà minns att  Hömyrbäcken. Men jag minns att det  

 dä busæ vitt-dærr.333   busade vitt där. 

334. Jaa. Vattn. 334. Jaa. Vatten. 

335. Sk.. Å jà täŋŋtæ ändast… 335. Och jag tänkte endast… 

336. Dä va fåʂʂn. 336. Det var forsen. 

337. ”Skœ jà fåll uti?”337 337. ”Ska jag falla i?” 

338. Jaa. 338. Jaa. 

339. ”Jàà” täŋŋt jà… 339. ”Jaa” tänkte jag… 

                                                 
315 Annas användning av ordet folk känns värt att fundera lite över. I dagens standardsvenska avses väl 

ofta en slags gemenskap medan Anna hellre verkar avse en skara människor. Hon kan möjligen avse 

bygdens folk. Min känsla säger att dialektens talare ofta använder sig av ordet folk när de avser människor 

överhuvudtaget, dä va sæ myckæ fǻɭɭk dærr. Se även replik 380. SAOB (1926: 67) tar också upp denna 

allmännare användning, och ger som exempelmening Det är mycket folk på gatorna. 
325 Veét: Se kommentar till replik 199.   
329 Ordet dä förekommer två gånger i denna replik. Frasen dä ja jeck ’att jag gick’ känns helt naturlig för 

mig då standardsvenskans att i dialekten ofta motsvaras av dä. Möjligheten finns dock att Anna säger då 

eftersom det ljudmässigt ligger nära och även passar i sammanhanget. Min tvekan är större när jag 

översätter frasen dä ann skœ leva. Jag tycker mig höra att hon även här säger dä men översätter den ändå 

med ’då man ska leva’då det säkert är det Anna menar och det annars skulle bli ’det man ska leva’ vilket 

inte känns riktigt.  
333 Ordet troæ är troligtvis besläktat med ordet troda som återfinns i många norska dialekter med 

betydelsen ’gångbräda’ (Torp 1919:807). 

     Busæ ’busa’ har fornnordiskt ursprung och har betydelser i de olika språken som ligger nära rusa, 

störta fram, blint framrusande (Hellquist 1922:72). Ordet var ljudhärmande men har nu i 

standardsvenskan något förändrad innebörd och används väl framförallt om barn som beter sig lite 

störande. 
337 Prepositionen uti har i dagens vardagliga standardsvenska ersatts av den kortare prepositionen i. 
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340. Å då va dä enn spåŋŋ du jeck på? 340. Och då var det en spång du gick på? 

341. Ja, dä va enn troæ. 341. Ja, det var en stock. 

342. Jaa. Jaa. 342. Jaa. Jaa. 

343. Å då täŋŋt jà:” Skœ jà fǻll i, fǻll 343. Och då tänkte jag: ”Ska jag falla i, falla 

 fǻll uti? Jàà, jà komm bæræ himm  falla uti? Jaa, jag kommer bara hem till 

 till Gud” täŋŋt jæ.  Gud” tänkte jag. 

344. Jaa. 344. Jaa. 

345. Troon’t du ja jeck øvær? (lite skratt) 345. Tror du inte jag gick över? 

346. Jàà. Jàà. 346. Jaa. Jaa. 

347. Jà skû-leva. 347. Jag skulle leva. 

348. Du visst-inntæ att dä va 348. Du visste inte att det var  

 Hømyrbäckæn duä duä…  Hömyrbäcken du du… 

349. Näärå. 349. Näädå. 

350. du jeck på hällær-e? 350. du gick på heller inte? 

351. Nää. 351. Nää. 

352. Nää, älljæst om du a… 352. Nää, annars om du har… 

353. Nä, du fœrstå jà hadd allri gått i 353. Nej du förstår jag hade aldrig gått i 

 skogæ-nà.  skogen något. 

354. Nä tacka fœ-ɖä. Å dä ä annålunda 354. Nej tacka för det. Och det är 

 skog på dänn tin änn nu. Fœ-ɖu-vett  annorlunda skog på den tiden än nu…  

 på dänn tin…354  För du vet på den tiden… 

355. Jaa. 355. Jaa. 

356. På dänn tin då va-ræ.. På dänn tin då 356. På den tiden då var det.. På den tiden 

 va-ræ.. Då då va-ræ stor å å skog,  då var det.. Då då var det stor och och  

 männ nu ä-ræ æ kalhygga. Nu s…  skog, men nu är det kalhyggen. Nu s… 

357. Spel du inn æ-rænnæ på bann-û?357 357. Spelar du in det där (här) på band nu? 

358. Jaa! Ja, ifall dä lyckas. Vi fo ju si. 358. Jaa! Ja ifall det lyckas. Vi får ju se. 

359. Jaa. 359. Jaa.  

360. (lite skratt) 360.  

361. Dä ä.. Dä-innt nà säkæʈ ett. (lite 361. Det är.. Det är inte något säkert inte.  

 skratt)   

362. Nää n nä.. Numera sæ-ä-ræ 362. Nää nä.. Numera så är det  

 kalhyggæ å å. Då å.. Dä ä vidaræ   kalhygge och och. Då.. Det är vidare 

 utsickt dä ä.. Då va-ræ-ju tättn362   utsikt det är.. Då var det ju tät storskog 

 stoʂkog ällæ…  eller… 

363. Jaa dä va-ræ. 363. Jaa det var det. 

364. Dä va på nann, på nann myræ mann 364. Det var på någon, på någon myr 

 kœnnæ si nann œppniŋ, mænn  man kunde se någon öppning, men  

 älljæst va-ræ-jû stoʂkogæn bæræ.364  annars var det ju storskog bara. 

365. E-dæɳɳæ hadd no gått bra dæ, bæ jà 365. Det där hade nog gått bra det, bara jag  

 ha hadd hafft nà fœʂtånn omm att jà  har hade haft något förstånd om att    

                                                 
354 Rickards användning av presens när han talar om dåtid i denna replik är visserligen något jag 

diskuterat tidigare i Annas tal men jag bedömer ändå att det här är frågan om en talspråksegenhet. 
357 Replikens æ-rænnæ bör rimligtvis betyda ’det här’ vilket brukar uttryckas med æ-hænnæ/æ-hæɳɳæ, 

men æ-dænnæ/æ-dæɳɳæ ’där’ ligger egentligen ljudmässsigt närmare här. 
362 Adjektivet tättn upplever jag har en bestämd betydelse. Dahlstedt (1980:269) skriver: ”Typiskt för 

bygdemålen i Ångermanland och Västerbotten med lappmarker är att adjektivet framför substantiv i 

obestämd form alltid följs av en ändelse, som av de bygdemålstalande själva vanligen uppfattas som ett 

slags artikel:…”. Se även replik 474 och 778. 
364 Ett tydligt exempel på användning av bestämd form där standardsvenskan använder obestämd form är 

här stoʂkogæn. 



29 

 

 va vill.365   jag var vilse. 

366. Jaa. Ja. 366. Jaa. Ja. 

367. Mæn dä hadd jà ållri hœ-ʈæɭas omm. 367. Men det hade jag aldrig hört talas om. 

368. Nä dä kɭaʈ.  Ja dä klaʈ. 368. Nej det (är) klart. Ja det (är) klart. 

369. Å jà skûll-jû innt ha gått ifråɳ  369. Och jag skulle ju inte ha gått ifrån 

 kräka…369  korna... 

370. Hœɖɖœ.. Nää. Dä va v dä ǻ. 370. Hördu.. Nää. Det var det också. 

371. Jaa. 371. Jaa. 

372. Dœmm ha ju hittæ-dæ. Ha dœmm 372. Dom har ju hittat dig. Har dom inte  

 innt gått hemm på kvälln sœ, sä ha   gått hem på kvällen så, så har dom ju 

 dœmm ju hittæ-ræ.  hittat dig. 

373. Nä ɖœmm jeck innt himm ɳà. Dœmm 373. Nej dom gick inte hem något. Dom  

 låg boʈʈæ…  låg borta… 

374. Nää. 374. Nää. 

375. männ i alla fall. 375. men i alla fall. 

376. Ja ji skull bæræ gå himm. Jaa, dä va 376. Ja ni skulle bara gå hem. Jaa, det var 

 ju sæ klaʈ dæ. Mænn att å..dǻmm låt  ju så klart det. Men att dom låter dig 

 dæ gåæ.. å vacktæ då.. då.. då.. då   gå.. och vakta då.. då..då.. då du var  

 du va sæ litn, å visst att itt dœmm  så liten, och visste att inte dom gick 

 jeck himm hällær koæɳa.376   hem heller korna. (..och visste att de 

   inte gick hem heller korna.) 

377. Ja kann du begrip att koæɳa låg 377. Ja kan du begripa att korna låg borta. 

 boʈʈæ.  

378. Jaa. Jaa. Jä va jetarpåjjk jäg-ǻ, sæ jà  378. Jaa. Jaa. Jag var vallpojke jag också, 

 ä litæ hemmæ på e-dæɳɳ   så jag är lite hemma på det där 

 åmmråræ.378  området.  

379. Jasså. 379. Jasså. 

380. Jaa, männ æ.. no va jæ æ.. no va jà.. 380. Jaa, men.. nog var jag ä.. nog var jag.. 

 no.. ällræ no.. va jà ällræ när jà  nog.. äldre nog.. var jag äldre när jag  

 bœrrjæ. Mä jà jeck å jæ jeck. Å vaʈʈ  började. Men jag gick och jag gick. 

 jettæ fø-ɖi annræ.. annræ fåɭɭkæ-ǻ.  Och det blev vallat åt de andra.. andra  

 Dä va ju.. Dä va ju før vi sku-prøv  folket också. Det var   

 å jæra.. jœra rätt førr-åss.380   ju.. Det var ju för vi skulle pröva att 

   göra.. göra rätt för oss. 

381. Jaa. 381. Jaa. 

382. Dä va så. 382. Det var så. 

383. Jaa (på inandning). 383. Jaa. 

384. Sǻmma va-ræ vä skoɭæɳ-ǻ. Innt 384. Samma var det med skolorna 

 va-æ sæ noga vä skoɭæɳ ä.. ä.. då  också. Inte var det så noga med 

 sœmm nu. Dä va jû…  skolorna..då som nu. Det var ju… 

                                                 
365 Även om fonetiken inte är i fokus här vill jag uppmärksamma att små enskilda ljud, fonem, verkligen 

är betydelseskiljande:  replikens e-deɳɳæ ’där’, e-däɳɳæ ’det där’, e-heɳɳæ ’här’, e-häɳɳæ ’det här’, n-

hænna ’den här (kvinnan)’, n-dænna ’den där (kvinnan)’, n-hænn ’den här (mannen) och n’dænn ’den där 

(mannen). 

     De tre tempusformerna i rad ha hadd hafft kan vara en talspråksmiss men jag är inte säker på att så är 

fallet då det trots allt inte riktigt stör min språkkänsla då jag hör det.   
369 Kräka ’korna’: Se kommentar till replik 197. 
376 Vad jag kan höra använder Rickard här presens när han talar om dåtid vilket har förekommit flera 

gånger tidigare hos både Anna och honom.  
378 Jetarpåjjk: Se replik 176. 
380 Fǻɭɭkæ: Se kommentarer replik 315. 
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385. Nää. 385. Nää. 

386. Dä va ju huvusakæn att dœmm 386. Det var ju huvudsaken att dom fick  

 feck lär åss å läsa, å sæ lär åss  lära oss att läsa, och så lära oss 

 mûlltipɭikaʂoɳʂtabälln.  multiplikationstabellen. 

387. Jaa juss… 387. Jaa just… 

388. Ja minns pappa hann læɖɖ mäg att  388. Jag minns pappa han lärde mig att vi 

 vi skûll.. Ja jà lässt opp-à sœmm-æ  skulle.. Ja jag läste upp henne (den)  

 rinnannæ vattn.388    som ett rinnande vatten. 

389. Jaha. 389. Jaha. 

390. Männ då sa’n: ”läsa bakvännt”.   390. Men då sa han: ”läsa bakvänt”. Men du  

 Männ du vett dä vá.. ä..ett..   vet det var.. inte... 

 (lite skratt). 

391. Skull-du jøra dä ǻ? 391. Skulle du göra det också? 

392. Joo ru-vett æ.. (lite skratt). Dä skûll 392. Joo du vet.. Det skulle 

 mann jøra. Sæ dä.. Männ i alla fall  man göra. Så det.. Men i alla fall 

 dåmm haddæ dä då att dœmm æ.. æ..  dom hade det (för sig) då att dom..  

 Dä ä huvusakæn att dœmm feck lä-   Det är huvudsaken att dom fick lära  

 ɖœmm läs.. lär åss läsa.392  dom läs.. lära oss läsa. 

393. Jaa. 393. Jaa. 

394. Dä va nøvänndit å lär åss dä. Fœ- 394. Det var nödvändigt att lära oss det. För 

 ʈuckt å å å goda sedær å å å…394  tukt och och och goda seder och och 

   och… 

395. Jaa. 395. Jaa. 

396. annsvar… 396. ansvar… 

397. Jaa. 397. Jaa. 

398. å tœckæ-dæɳɳ. Dä.. dä skû.. dä  398. och sådant där. Det.. det sku..det lärde  

 læɖɖ-åmm åss ʂæɭɭva…398   dom oss själva. 

399. Dä læɖɖ-œmm åss. 399. Det lärde dom oss. 

400. (något ohörbart) mä åss på skoɭa hä. 400. ----- med oss på skolan det. 

401. Jaa (på inandning). 401. Jaa. 

402. Å dä kann jû hännda att dä va… 402. Och det kan ju hända att det var… 

403. bra! 403. bra! 

404. Ja dä va bra-ǻ. 404. Ja det var bra också. 

405. Jaa. 405. Jaa. 

406. Mænn hœɭɭæ dä va enn sak tell åmm 406. Men hördu det var en sak till som jag   

 jà skûll frågæ. Dä ha berättæs att  skulle fråga. Det har berättats att dom  

 dœmm haddæ innställt søkniŋa.  hade inställt sökningen. Leta.. Till att   

 Letæ.. Dell-å-letæ.. Søkniŋa.. Va  leta.. Sökningen.. Var det inställt det 

 dä innställt dä ɖǻ?     då? 

407. Jaa, dä va sisstæ dan dœmm jeck. 407. Jaa, det var sista dagen dom gick. 

408. Jaa. Å sæ ha-æ berättæs att-n-där 408. Jaa. Och så har det berättats att den där  

                                                 
388 Här används pronomenet à med syftning på multiplikationstabellen vilket gör att jag här drar slutatsen 

att den hade feminint genus. Men i replik 135 syftar Anna på samma tabell med pronomenet hàn vilket 

gjorde att jag där drog slutsatsen att den hade maskulint genus.     
392 Tempus, dä ä (’är’) huvusakæn att dœmm feck (’fick’) se tidigare kommentarer, bland annat 376. 
394 Den ursprungliga primära betydelsen för tukt var ’goda seder som en frukt av god fostran’. I 

fornsvenskan kunde det även betyda ’höviskhet, belevenhet, ridderligt’ (Hellquist 1922:1023-1024). 

Denna innebörd verkar leva kvar i Annas och Rickards tukt medan det i dagens standardsvenska främst är 

den sekundära betydelsen, som är kopplad till disciplin, som lever kvar. Uttrycket tukt och goda seder kan 

eventuellt också finnas kvar som ett stelnat uttryck, det vill säga en slags fast fras. 
398 Tœckæ-dæɳŋ ’sådant där’: Se kommentar till replik 275. 
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 Hedstrûmm såmm du nämmndæ…  Hedström som du nämnde… 

409. Jaa. 409. Jaa. 

410. æ..æ.. haddæ drœmmt… 410. hade drömt… 

411. Ja hann haddæ drœmmt. 411. Ja han hade drömt. 

412. Hann haddæ drœmmt att.. att du s 412. Han hade drömt att.. att du fanns i … 

 fanns-i ä.. ä…   

413. Ja hann æ drœmmtæ att jà sto där-i 413. Ja han drömde att jag stod där i  

 Myççälmyrbackæn.413  Myckelmyrbacken. 

414. Jass.. Và hettæ.. My.. Và hettæ-ræn? 414. Jass.. vad hette.. My.. Vad hette den? 

 Myckæ…  Myckä… 

415. Myççälmy.. Myckæɭmyra kållæ- 415. Myckelmy.. Myckelmyren kallade   

 råmm à fœrr.  dom hon (den) för. 

416. Jasså. Myckælmyɳ. 416. Jasså. Myckelmyren. 

417. Dä va boʈʈom Lillsællmoæɳ.417 417. Det var bortom Lillselemon. 

418. Jaha. Å laŋŋt bǻʈʈ! 418. Jaha. Åh långt borta! 

419. Sæ-ræ-va gannska laŋŋt. 419. Så det var ganska långt. 

420. Ja hua. 420. Ja usch. 

421. Åæ.. Vi.. Dä va ju v viss sträckæ 421. Och.. Vi.. Det var ju viss sträcka 

 dœmm skull gåå.  dom skulle gå. 

422. Jaa. 422. Jaa. 

423. Mænn då hadd-ænn Sammæl Agûst 423. Men då hade Samuel August drömt  

 drœmmt omm natta…423  om natten… 

424. Jassǻ va-ræ’n Sammæl Agûst? 424. Jasså var det Samuel August? 

425. Endra va-ræ’n Sammæl Agûst hällær 425. Endera var det Samuel August eller 

 va-ræ Hestrœmm. Jà minns inntæ dä.  var det Hedström. Jag minns inte  

 Männ enn tå dǻmm va-ræ.425   det. Men en av dem var det. 

426. Jaa. 426. Jaa. 

427. att jà stog ve MyckæLmyrbackæɳ. 427. Att jag stod vid Myckelmyrbacken. 

 Å då jeck dœmm dit. Mænn  Och då gick dom dit. Men annars  

 ænnars-kûll dœmm inte gå sæ laŋŋt.  skulle de inte gå så långt. 

428. Nää. Å då.. Å då.. 428. Nää. Och då.. Och då.. 

429. Män dǻmm troddæ på drœmmæn.  429. Men dom trodde på drömmen.  

 Å dä ʂto jæ.  Och där stod jag. 

430. Dä ʂœmm hann haddæ drœmmt. 430. Det som han hade drömt. 

431. Männ fœr mäjj å kǻmma dit, dä va 431. Men för mig att komma dit, det var  

 svårare. Fœʂtå-ɖu jæ jeck sæ smoæ   svårare. Förstår du jag gick så små 

 bita dä-ju.. ʂ.. Jà hadd ju gått i säxx   bitar det (är) ju..Jag hade ju gått i 

 dœŋŋn vett-u…  sex dygn vet du. 

432. Jaa… 432. Jaa… 

433. utan mat. Mænn dä va sæ kœɳɳʂʈit, 433. utan mat. Men det var så konstigt, den  

 n’dænn mǻran, Då va jà mälla  där morgonen. Då var jag mellan 

                                                 
413 Replikens däri har nog liksom uti i replik 337 i dagens standardsvenska förenklats till enbart i.  
417 Här är min första känsla att ordet Lillsællmoæɳ är pluralt, men vid översättningen inser jag att 

singularformen och pluralformen sammanfaller varför jag inte säkert kan avgöra vilken form som är den 

rätta. Se också replik 433 där samma förhllande råder för Hømyrmoæɳ. Jag har aldrig hört dessa 

geografiska platser beämnas på standardsvenska varför jag heller inte kan ta hjälp av dessa namn.    
423 Prepositionen omm ’om’ i frasen  drœmmt omm natta känns inte helt främmande i dagens 

standardsvenska, men jag tycker inte den förekommer i vardagligt tal vilket den gör här. Om jag även 

tänker på ovan kommenterade uti och däri tycker jag dessa tre prepositioner har ett annat stilvärde idag 

och mest förekommer i skrift. 
425 Replikens tå ’av’ är säkerligen en försvagning av en tidigare preposition utav. Se även replik 491. 
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 Hømyrmoæɳ å.. å Lillsällmoæɳ.  Hömyrmon och Lillselemon. 

434. Jaa. 434. Jaa. 

435. Å då kommæ jà ditt-på-ä myræ. Å  435. Och då kom jag dit på en myr. Och 

 där va-ræ stäŋŋæɳ.435  där var det stänger. 

436. Jaha. 436. Jaha. 

437. Å jà va-sæ slut. Jà minns änndå nä  437. Och jag var så slut. Jag minns ändå när 

 jà kommæ tell-e-dæɳɳ s stäŋɳæɳ…   jag kom till de där stängerna… 

438. Å såg nà… 438. Och såg något/några… 

439. Dä va tri tuvær, sœmm.. Jà du vet, 439. Det var tre tuvor, som.. Ja du vet,  

 dä ä olikæ på tuvæɳ.439  det är skillnad mellan tuvor. 

440. Jaa. Jaa. 440. Jaa. Jaa. 

441. Dä gå ju innt å sättæ sæ va sœmm 441. Det går ju inte att sätta sig var som 

 hällst. Å jà.. je. Då jà kommæ te  helst. Och jag.. gi(ck). Då jag kom till 

 fœʂʂta, nää då så jà éɳ ʈell.  första, nää då såg jag en till. 

442. Jaha. 442. Jaha. 

443. Då skûll jà gå tell huuɳ.443 443. Då skulle jag gå till den. 

444. Jaa. 444. Jaa. 

445. Jaa, då jà kommæ tell dänn tuva så 445. Jaa, då jag kom till den tuvan så  

 såg jà jû stäŋŋæɳ.  såg jag ju stängerna. 

446. Jaha. 446. Jaha. 

447. Å då trodd-jà dä va émella 447. Och då trodde jag det var mellan  

 Lillsällmoæɳ å Lillsällæ.  Lillselemon och Lillsele. 

448. Jaa. 448. Jaa. 

449. Å då kœnnæ jæ.. j. Å jà va sæ sluut. 449. Och då kunde jag.. Och jag var så  

   slut. 

450. Ja tacka fœ-ɖä. 450. Ja tacka för det. 

                                                 
435 Vid översättningen av denna replik blir jag fundersam över ordet myræ. Först upplever jag ordet som 

stående i obestämd form men då ordet myr kan användas som obestämd form bör kanske myræ vara 

bestämd. Men även myra och myɳ används för bestämd form som vi kan se i replikerna 415 och 416 

varför jag blir osäker. Ingen av formerna känns främmande i min språkkänsla varför jag tror att formerna 

används omväxlande. Om jag jämför med ordet pigæ ’piga’ som  i bestämd form böjs till piga ’pigan’så 

bör i konsekvensens namn fallet vara så även här vilket innebär att myræ i denna replik står för obestämd 

form, ’myr’. När jag tittar närmare på replik 415 och 416 ser jag att Anna säger Myççälmyra och Rickard 

Myckælmyɳ. Då tror jag mig ändå se ett mönster; som jag nämnt tidigare tycker jag Rickards tal ligger lite 

närmare standardsvenskan och det är troligen det som syns även här. Min slutsats blir då att myræ ’myr’ – 

myra ’myren’ är de dialektala formerna hos Anna (Se även replik 364). Hennes myræ ’myr’ är troligen en 

ändelseförsvagad form av myra ’myr’ eftersom denna form för ’myr’ finns i många dialekter. 

Motsvarande former hos Rickard är myr ’myr’-myɳ ’myren’. Jag kan egentligen inte säga om skillnaderna 

mellan Annas och Rickards former beror på att de talar dialekter som skiljer sig något från varandra eller 

om Rickards eget tal, ideolekt, närmat sig standardsvenskan mer än Annas. Min egen förvirring här beror 

säkerligen på att jag alltid omgivits av både Annas dialekt och standardsvenskan. Men att 

stäŋŋæɳ’stängerna’ i samma replik 435 står i bestämd form råder det ingen tvekan om. Däremot riktigt 

vad dessa stänger exakt står för vet vi inte. Min direkta association är de plankor eller dylikt som jag sett 

utlagda på myrar för att man ska kunna gå torrskodd. Jag finner det därför vara troligt att det är spänger 

och inte stänger hon avser. Enligt Nationalencykopedins ordbok (1995:1553) kan ordet spång ha just 

denna pluralböjning och ordet avser enligt dem en smal gångbro över mindre vattendrag eller våt mark.       
439 Här har vi ett substantiuv i både bestämd och obestämd form i samma replik: dä va tri tuvær – dä ä 

olikæ på tuvæɳ. Grundformen är densamma som i standardsvenskan men man gör en annan avvägning i 

dialekten när bestämd form bör användas. I replik 445 ser vi också den singulara bestämda formen tuva.  
443 Att ovanstående tuva hade feminint genus syns här i pronomenet huuɳ, men det syns även i replik 441 

där ändelsen a i fœʂʂta, som syftar på en tuva, indikerar feminint genus. Hade ändelsen varit n, fœʂʂʈn, 

hade attributet syftat på ett maskulint huvudord. Jag funderar över om man kan kalla detta för ändelse då 

det väl egentligen är ett efterställt pronomen som assimilerats med sitt huvudord. Dessa pronomen bör ha 

varit hona och han. Se replik 24 (samt 32 och 36). 
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451. Å Myççelmyra va no bra no æ.. laɳɳ 451. Och Myckelmyren var nog bra nog.. 

 tyckt.. tycktæ då jääg.451  lång tyckt.. tyckte då jag. 

452. Jaa. 452. Jaa. 

453. Ja då jeck.. gatt jà ju çvuŋŋæŋ gå. 453. Ja då gick..var jag ju tvungen gå. 

 Jà kœnnæ ju innt sätt-mæ dä-på myra  Jag kunde ju inte sätta mig där på 

 de-på stäŋŋæɳ ett. Då jeck jà ditt’n  myren där på stängerna inte. Då gick 

 dænn Myççelmyrbackæn dǻ. Å då jà  jag till den där Myckelmyrbacken då.  

 kommæ dit.. Hœɖɖœ, hœ läŋŋæ   Och då jag kom dit.. Hördu, hur länge 

 hœll jà på, fœ jà jeck så levanæs  höll jag på, för jag gick så väldigt 

 sackta, fœ-rä-va-ju reɳɳt ʂlut på mæ.  sakta, för det var ju rent slut  

 Då feck jà si då jà kommæ æ  på mig. Då fick jag se då jag   

 dit-i backæn då att æ.. Jà tyckt-æ  kom dit i backen då att..Jag tyckte 

 rœɭæs.. ne-i ç.. ne-i çaɳ dærr.453    det rördes nere i tj.. nere i ”myren” där. 

454. Jaa. 454. Jaa. 

455. Dä va ju ʂnårʂkogæn ǻ.455 455. Det var ju snårskog också. 

456. Jaa. 456. Jaa. 

457. Mænn du fœʂtå jà va sæ svàg sæ.. 457. Men du förstår jag var så svag så.. 

 sæ jà t sto sæ läŋŋæ dærr. Å sæ-si-jà  så jag stod så länge där. Och så ser 

                                                 
451 Bra: Se kommentar replik 257. 
453 Detta verb gatt ’måste’ har temaformerna jetta, jett, gatt, gœttæ. Osökt kommer man att tänka på 

engelskans get och got när man hör detta dialektala verb. I standardsvenskan har vi motsvarigheterna 

gitta, gitte som nu har fått en annan betydelse och svag böjning.      

     Adverbet levanæs ’levandes’ i frasen levanæs sakta används inte som förstärkande attribut i dagens 

standardsvenskan men lever kvar i det stelnade uttrycket Jag vet mig inte någon levandes råd.  

      Substantivet çaɳ i denna replik var svåröversatt med endast ett ord då det syftar på ’sankmark med lite 

skog’, ’ett lite myrliknande område’. Tjärn betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok (1995:1691) 

liten skogssjö. Enligt min definition finns det en skillnad mellan liten skogssjö och tjärn och çaɳ i denna 

replik avser vegetation som den kan vara i närheten av en tjärn. Jag tycker mig också ha hört uttryck som 

att någon står nere i tjärn och fiskar, vilket ju då naturligtvis inte betyder att man står i tjärnen utan invid 

densamma. Då skulle Annas fras nere i çaɳ direktöversatt kunna vara nere i tjärn. 

     Nedan i replik 671 återkommer detta ord, çaɳ, som efterled i bynamnet Guɭçaɳ. Jag har även hört detta 

bynamn uttalas Guɭçaɭ. Stavningen av detta namn har varit föremål för diskussion enligt uppgifter från 

Mainy Hedström och Eilert Danielsson på Gulsele byalags hemsida. Där kan vi läsa att detta ortnamn 

sedan lång tid tillbaka dokumenterats som Gultjäl men att när den första vägskylten sattes upp var 

stavningen på denna Gulkäl. När byborna då protesterade ändrade Vägverket stavningen, men 2003 

ändrades den åter till Gulkäl. Någon ska ha sagt att namnet troligen syftat på en bergsrygg som ligger i 

närheten och skulle kunna liknas vid kölen på en båt och att detta käl då ursprungligen skulle ha varit köl. 

Det poängteras att detta resonemangs säkerhet inte garanteras. Nationalencyklopedins ordbok (1995: 899) 

säger att käl är en typ av urholkad kantprofil i ram, bräda el.dyl. Ordet tjäl hittar jag inte överhuvudtaget. 

Enligt professor Eva Nyman (muntligt) är dock käl och köl två former av ursprungligen samma ord, och 

det förekommer även som terrängord. Käl finns också i ortsnamnet Kälarne i Jämtland. Anna uttalar detta 

ord çaɳ lika både i ortsnamnet och när det står självständigt som i denna replik varför jag först antog att 

det var samma ord vilket då skulle innebära att det även i ortsnamnet skulle betyda ’sankmark med lite 

skog’, ’ett lite myrliknande område’. Men tänker mig nu att så inte är fallet utan att ortsnamnet Guɭçaɳ 

som jag också hört uttalas Guɭçaɭ, är ett ändelseförvagat Gulkälen. Denna bestämda form har sedan 

stelnat i ortsnamnet.       
455 Här skulle jag egentligen vilja översätta meningen Det var ju dessutom snårskog. Precis som jag 

kommenterat ovan görs ingen skillnad på också och dessutom utan dessutom motsvaras av ett å ’också’i 

slutet av påståenden. 

     Nedan tänker jag inte kommentera den bestämda formen ytterligare utan avslutar med en tanke jag fått 

när jag nu tänkt på detta fenomen lite extra. Jag tycker det verkar som att de behandlar den bestämda 

formen på det sätt som vi gör när vi med standardsvenska normer talar om kungen och dylika företeelser 

som vi antar är kända för alla; det behöver inte vara tidigare omtalat i den aktuella texten men antas ändå 

vara känt av talaren. Dessa fenomen är ju så många att det kanske som tidigare nämnts nästan övergått till 

att vara normalform i många fall.  
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 att-dä vá fǻɭɭkæ, mænn jà så att dæ  jag att det var folk, men jag såg 

 rœɭæs.457  att det rördes. 

458. Du bɭev intæ rädd-e?458 458. Du blev inte rädd inte? 

459. Nähäɖå, innt va jà nà rädd-e. Å sæ 459. Nähädå, inte var jag något rädd inte.  

 kommæ-ɳæ éɳ ɖǻ å jeck oppättæ   Och så kom det en då och gick 

 myra, de aɳɳræɳɳ ʂtæɳæ føræ. Dä va  uppefter myren, de andra stannade 

 fämmtifyræ mann.459  innan. Det var femtiofyra man. 

460. Jaa. 460. Jaa. 

461. Åæ, jà såg på-n-dænn gœbbæn, hann 461. Och, jag såg på den där gubben, han  

 kommæ. Mænn jà s såg ǻcksæ att dä   kom. Men jag såg också att det var  

 va fǻɭɭkæ ne-i , ne-i skogæn dærr. Å-   folk nere i.. nere i skogen där. 

 n-dænn kommæ å jeck opättæ myra   Och den där (mannen) kom och gick 

 å.. Å då va-ræ Hestrœmm,    uppefter myren och.. Och då var det 

 närrmästæ grààn vonn.461  Hedström, närmaste grannen vår. 

462. Jaa. Joo. 462. Jaa. Joo. 

463. Jaa (på inandning). Å và jà vaʈʈ gɭa! 463. Jaa. Åh vad jag blev glad! 

464. Ja tacka fœ-ɖä. 464. Ja tacka för det. 

465. Å và jà vaʈʈ gɭ… 465. Åh vad jag blev gl… 

466. Ba-ɖœmm-dæ himm då? 466. Bar dom dig hem då? 

467. Jaa. 467. Jaa. 

468. Ä hœɭɭæ, då ru kommä himm..  468. Hördu, då du kom hem..   

 Bɭe..Måss du.. du.. Då feck dû væll  Ble..Måste du.. du.. Då fick du väl 

 liggæ läŋŋæ? Feck dû nà mediciŋ  ligga länge? Fick du någon medicin 

  äll và…   eller vad… 

469. Näärå. Eɳɳʈ feck jà nà mericiɳær er. 469. Näädå. Inte fick jag några mediciner

   inte. 

470. Jassǻ. 470. Jasså. 

471. Nàäɖå, eɳɳʈ låg jà nà. Mä rœmm la 471. Näädå, inte låg jag något.    

 mæ di-på-säŋŋa, mä jà steg ju opp å..  Men dom la mig dit på sängen, men  

 Nääɖå.  jag steg ju upp och.. Näädå. 

472. Jasså. 472. Jasså. 

473. Sæ no va jà oppæ no. 473. Så nog var jag oppe nog. 

474. Dåmm ta innt-dæ nà sæʂilltæn mat? 474. Dom gav inte dig någon särskild 

 Ä.. å..Dœmm måss.. ö.. ö.. vöæ utan  mat? (Dom gav dig inte…) Dom  

                                                 
457 Se kommnterer till replik 299 och 376 om tempus, och till replik 315 om användning av ordet fǻɭɭkæ. 
458 Upprepad negering: Se kommentar replik 84 och kapitel 7. 
459 Två tolkningar av Annas stæɳæ føræ i denna replik är möjliga. Det skulle kunna motsvaras av 

standardsvenskans partikelverb ’stannade till’, vilket också skulle kunna uttryckas med ’stannade för’, 

men det skulle också kunna motsvaras av standardsvenskans verb ’stannade’ och adverbet ’före’ som 

också skulle kunna översättas med ’innan’. Båda tolkningar skulle passa i sammanhanget. Betoningen 

borde hjälpa mig att avgöra om det är fråga om ett partikelverb eller inte men den känns inte övertygande 

i detta fall då ju betoningen alltid ligger på första stavelsen i føræ. Jag tror dock att frasen innebär 

’stannade innan’.   
461 Som vi ser denna text stämmer dialektens ordföljd överlag med den standardsvenska ordföljden. Men i 

replikens fras närrmästæ grààn vonn skulle standardsvenskan föredra ordföljden ’vår närmaste granne’då 

den helst placerar attribut före sitt huvudord. I det dialektala uttrycket står huvudordet i bestämd form och 

då har även standardsvenskan attributet efter huvudordet, om det enbart består av ett ord: grannen vår. I 

detta fall består dock attributet av två ord, vår närmaste, och då föredrar standardsvenskan att 

framförställa dem. Fornsvenskan, som i huvudsak hade samma ordföljd som standardsvenskan, placerade 

ofta trycksvaga attribut, till exempel possessiva pronomen, efter sitt huvudord (Pettersson 1996:119). 

     Vi ser att Anna uttalar graan ’grannen’ med två a vilket är en slags sammandragning av den bestämda 

formen. 
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 sæ läŋŋæ sæ bruk dœmm väll alltid  mås.. varit utan så länge så brukar   

 æ.. bœrrjæ æ…474  dom väl alltid.. börja… 

475. Dåmm hadd ju matn vä-sæ då 475. Dom hade ju mat med sig då dom  

 ɖœmm fann mæ.  fann mig. 

476. Jassǻ. 476. Jasså. 

477. Jaa. 477. Jaa. 

478. Ja dä va væll nann tǻrrskaffniŋ478  478. Ja det var väl någon torrskaffning 

 bærræ dä?  (torr mat) bara det? 

479. Nää du (lite skratt). Jà minns ʂæʂit 479. Nää du. Jag minns särskilt   

 (lite skratt) att dœmm haddæ..   att dom hade.. dom hade 

 dåmm haddæ ûŋŋspaŋŋkaka vä sæ.  ugnspannkaka med sig. Hon (den)  

 Huŋ va sæ fiŋ fœʂtå ɖu, å bruɳ å…   var så fin förstår du, och brun och… 

480. Jaa. 480. Jaa. 

481. go. 481. god. 

482. Hadd-åmm paŋŋkaka vä sæ? 482. Hade dom pannkaka med sig? 

483. Männ ä.. dä va ju nann såmm saæ 483. Men.. det var ju någon som sade 

 dä: ”Je-à inntæ fœ myckæ”.483  det: ”Ge henne inte för mycket”. 

484. Jaa. Jaa. Jassǻ. 484. Jaa. Jaa. Jasså. 

485. Mænn ett feck jà nà fel eʈʈ. Jà va 485. Men inte fick jag något fel inte. Jag 

 ju opp-å…485  var ju opp(e) och… 

486. E.. e.. j.. inntæ k.. kaɳɳʂæ inntæ 486. Inte.. kanske inte influensa 

 infɭuännsa hällær?  heller? 

487. Nääɭǻ. Näärǻ. 487. Näädå. Näärå. 

488. Jaa (tyst). Ha-rœ-vøræ fressk i hela 488. Jaa. Har du varit frisk i hela ditt 

 ditt liv? Myckæ fressk?  liv? Mycket frisk? 

489. Njàà, innt ha jà væll.. Jaà, fressk å  489. Njaa, inte har jag väl.. Jaa, frisk och 

 fressk.. No ha jà væll vøræ ʂuk  frisk.. Nog har jag väl varit sjuk mina 

 miɳæ gaŋŋær, mæ ɳo ha jà vøræ  gånger, men nog har jag varit frisk 

 fressk-no.  nog. 

490. Hœɖɖæ… 490. Hördu… 

491. Innt feck jà nà fel tå dä-e.491 491. Inte fick jag något fel av det inte. 

492. Œœ.. Måsst-û foʈsätt å.. å.. å jetæ då 492. Måste du fortsätta att.. att.. att ”geta” 

 i.. i.. vidaræ på såmmaɳ häll?492  (valla) då i.. i.. vidare på sommaren 

                                                 
474 I frasen sæʂilltæn mat ’särskild mat’ tolkar jag det som att attributet står i bestämd form, som i replik   

362 där också hänvisning till Dahlstedt (1980:269) görs. 

     Rickards ta ’gav’ är definitivt endast en talspråksmiss.      
478 Torrskaffning är måhända inte ett dialektalt ord, men ändock ett ord som numera är sällsynt 

förekommande i dagens standardsvenska. Jag tittar närmare på ledet skaffniŋ och ser att ordet skaffa i 

äldre svenska, och fortfarande i vissa dialekter, betydde ’göra’ och dylikt. Om jag tolkar Hellquist 

(1922:723-724) rätt så kommer det av tyskans schaffen ’skapa’ och är också det ord som ligger till grund 

för svenskans skafferi. Detta skulle då förklara betydelsen av tǻrrskaffniŋ; man hade skapat något att äta 

med enbart torra ”ingredienser”. Jag tänker mig då bröd, ost, torkat kött och liknande.  
483 Replikens saæ ’sa’ skulle kunna vara en försvagninga av sade, och därmed visa att denna ordform, 

som i dagens standardsvenska enbart förekommer med ett visst stilvärde i skrift, tidigare förekom i talat 

vardagspråk.  
485 Upprepad negering: Se kommentar replik 84 och kapitel 7. 
491 Tå: Se kommentar replik 425. 

     Upprepad negering: Se kommentar replik 84 och kapitel 7. 

I vissa dialekter kan även upprepad användning av inte i vissa fall uttrycka ett slags samförstånd mellan 

talare och åhörare. I Annas replik här tror jag snarare att hon med den dubbla användningen av inte 

uttrycker en slags stolthet över att hon inte blev sjuk. 
492 Jetæ: Se kommentar replik 176. 
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   eller? 

493. Jaaɭǻ, dä feck jà jøra. 493. Jaadå, det fick jag göra. 

494. Jassǻ. 494. Jasså. 

495. Jaa (på inandning). 495. Jaa. 

496. Du feck-itt in… 496. Du fick inte in… 

497. Männ kaɳɳʂæ inntæ dänn såmmaɳ. 497. Men kanske inte den sommaren.  

 Hœɖɖu dä minns-ett jæ.497  Hördu det minns inte jag (jag inte). 

498. Jaa, mænn senn æ-ɖæ… 498. Jaa, men sedan det där… 

499. Mænn såmmaɳ ättæ jett jæ då. 499. Men sommaren efter vallade jag då. 

500. Jaa. Å dä ä.. foʈsättæ-ru-vä bra 500. Jaa. Och det.. fortsatte du med bra 

 läŋŋæ?  länge? 

501. Jaa, innt sæ maŋŋæ år. Enn pa  501. Jaa, inte så många år. Ett par somrar 

 ʂåmmara jett-jæ senn…501  vallade jag sedan.. 

502. Jaa. 502. Jaa. 

503. Senn feck-jæ-ju.. Du vet på dänn tin.. 503. Sedan fick jag ju.. Du vet på den tiden.. 

 Å s  stor å kraffti va-jà-ju vett-u, hällä  Och stor och kraftig var jag ju vet du, 

 männ…  heller (?) men… 

504. Jaha, no va-ru-rä. Hœɖɖu hadd-u 504. Jaha, nog var du det. Hördu hade du 

 maŋŋæ sysskån?  många syskon? 

505. Jaa, fä.. fyræ. 505.  Jaa, fe.. fyra. 

506. Jasså. Jaha. Jaa, dåmm va yŋŋræ änn 506. Jasså. Jaha. Jaa, de var yngre än 

 du rǻ.  du då? 

507. Jaa (på inandning). 507. Jaa. 

508. Mænn ve..vä..ve.. va allså styv.. 508. Men..var alltså styv..  

 styvbaɳ i husæ. Mænn æ..dæ..æ.. Du  styvbarn i huset. Men.. det.. Du det 

 dä haddæ iŋŋæ çänniŋ tå-dä? Jà  hade ingen känning av det? Jag menar  

 meɳ sæ-du-vaʈʈ æ..æ..   så du blev.. 

509. S.. styvfaɳ? 509. Styvfadern? 

510. Ja sæ-rœmm va… 510. Ja så dom var… 

511. Näärǻ, hann va… 511. Näädå, han var… 

512. Omm hann ..Omm hann… 512. Om han.. Om han… 

513. Hann va.. Hann va jæʈʈegod. 513. Han var.. Han var hjärtegod. 

514. Jasså. 514. Jasså. 

                                                 
497  Jag vill här förtydliga betydelsen av replikens dä minns-ett jæ ’ det minns jag inte’. Man skulle kunna 

vilseledas att tro att frasen motsvaras av standardsvenskans ’det minns inte jag’som på något sätt betonar 

subjektet. Detta är inte fallet här då det i dialekten skulle uttryckas dä minns ett jäg. Däremot skulle 

standardsvenskans ’det minns jag inte’ i dialekten även kunna uttryckas dä minns jæ-ett. Se även 

Dahlstedt (1980:279-280) samt kapitel 7 i denna uppsats om ordföljd. 
501 Denna replik vållade mig huvudbry. Min första tolkning av Annas Enn pa ʂåmmara är ’en av 

somrarna’. Detta stärks av att den obestämda artikeln tyder på ett substantiv i utrum, vilket sommar är: en 

sommar. Standardsvenskans preposition av brukar däremot i dialekten motsvaras av tå vilket den i detta 

fall inte gör, så här skulle det i så fall, som så ofta, handla om en alternativ prepositionsanvändning. 

Denna känns inte heller helt främmande, men det skulle möjligen kunna bero på att den ligger ljudmässigt 

nära tå. Men nej, på skulle kännas fel vilket inte pa riktigt gör. Annas fras skulle också kunna betyda ’ett 

par somrar’. Det finala r:et i par skulle då ha assimilerats med det inledande s:et i ʂåmmara ’somrar’  

vilket skulle förklara Annas sj-ljud i början av ordet. Den obestämda artikeln skulle däremot ha fel genus 

då den är attribut till par som har genuset neutrum. Det skulle kunna förklaras av det jag tidigare skrivit 

om att tal och tanke inte alltid löper parallellt och att Anna här börjar med attributet till sommar. Vid 

närmare eftertanke är det ju faktiskt möjligt att säga en par tre gånger med artikeln en före par vilket 

stärker den sistnämnda tolkningen. Men det som ändå gör denna betydelse tveksam är Annas prosodi av 

frasen med betoning på Enn. Jag väljer ändå denna översättning då den innehållsmässigt passar bäst i 

sammanhanget.   
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515. Då tyck jà hällær jà hadd  515. Då tycker jag hellre jag hade 

 styvmamma. Huɳ va hämm-sträŋ.  styvmamma. Hon var hemskt sträng. 

516. Jassǻ? 516. Jasså? 

517. Jaa (på inandning). 517. Jaa. 

518. Vå.. Jasså. Våga dœ… 518. Vå.. Jasså. Vågade du… 

519. Å jà ha täŋŋt på senn jà va feck båɳa 519. Och jag har tänkt på sedan jag var fick 

 ʂåɭɭv å ha vøræ-vä att.. Jà hadd-ju   barn själv och har varit med att.. 

 vøræ boʈʈæ i säxx dæga mænn inntæ  Jag hade ju varit borta i sex dagar men 

 skœ-ru tro att huɳ to-ikriŋŋ-mæ å to-  inte ska du tro att hon höll om 

 opp-mæ i ŋä då jà kommæ himm  mig och tog upp mig i knä då jag kom 

 ett.519   hem inte. 

520. Jo.. Nämæɳɳ! 520. Jo.. Nämen! 

521. Näärǻ. 521. Näädå. 

522. Jass… 522. Jass… 

523. Å dä-ä maŋŋ sœmm tyck dä hœʂʂ-ä 523. Och det är många som tycker det 

 fàlit.523  hörs så hemskt. 

524. Jaæ. Styfaɳ ɖǻ? 524. Jaä. Styvfadern då? 

525. Jaa, hann va jû sæ snäll så hann gret. 525. Jaa, han var ju så snäll så han grät.  

 Dœmm sa hann kast-ekûll-sæ i   Dom sa han kastade omkull sig i 

 skogæn, å hann griɳɳʈæ. Å hadd saggt  skogen, och han grinade. Och hade 

 hann hadd vøræ sæ trœllet vä mäg.   sagt han hade varit så ”trollig” med 

 Innt kann jà miɳɳæs dä hann va nà   mig. Inte kan jag minnas att han var 

 trœllet. Hann va jæʈʈegod! Hann va-   något ”trollig”.Han var hjärtegod!   

 ett sædænnæ smickret å syttn å på  Han var inte så där insmickrande och    

 dä visæ. Mænn hann hadd-væll   ? och på det viset. Men han hade (väl?) 

 gœtt fœʂtǻnn senn jà vaʈʈ gærrv-ǻ.525   gott förstånd sedan jag blev vuxen 

                                                 
519 Här börjar jag fundera över substantivet barn som i standardsvenskan har samma form i singular och 

plural, vilket jag inte tycker det har i dialekten. Singularformen bån finns, hann ha e(tt) bån men hu 

maŋŋæ båna ha’n. Att jag tvekar något beror på att det i mitt exempel även skulle kunna vara så att 

substantivet i det sista exemplet står i bestämd form, vilket det ofta gör, och därför upplevs som en 

pluralform. Jag känner mig också osäker på om man säger två bån eller två båna. Jag tror båda skulle 

vara möjliga. 

     Jag funderar även över Annas to-opp-mæ i ŋä där substantivet står i obestämd form vilket det inte 

skulle göra i denna position i standardsvenskan. Här är förhållandet det omvända mot vad det brukar vara. 

Detta tror jag beror på att det i dialekten är någon slags fast fras, en slags företeelse medan det i 

standardsvenskan mer är att jämföra med att ta någon på ryggen, ställa någon på foten och dylikt. 
523 Här skulle standardsvenskan inte använda sig av adverbet farligt. Jag hittar heller inget ursprung till 

ordet som förklarar användningen. 
525 Här ser vi två dialektala ord som motsvarar standardsvenskans ’grät’: gret och griɳɳʈæ. Jag uppkever 

det absolut som att det andra alternativet, griɳɳʈæ, är det mest förekommande. Jag uppfattar det heller inte 

som att det nordsvenska gret, trots att det ligger närmare standardsvenskan, är någon ”modernare” 

användning, dvs något närmande till denna. Möjligen ligger det en stilvariation i dem. Gret låter möjligen 

lite mjukare och vänligare. När jag försöker hitta temaformer till gret känns det inte svårt men lite ovant, 

vilket det inte gör till griɳɳʈæ: griɳæ, griɳ, griɳɳʈæ, griɳæ/griɳɳʈ. Som ofta känns det som att dialektens 

verbböjning är densamma som i standardsvenskan och att det bara är försvagning som gör att man 

upplever skillnader. 

     Ordet trœllet ( Se även replik 541.) har jag svårt att hitta någon standardsvensk motsvarighet till. Det 

innebär enligt min språkkänsla att man är en skojfrisk person som gärna småbusar och spexar. Men jag 

känner att den rätta betydelsen ändå inte framgår riktigt. Om man tänker sig att ordet nog är en avledning 

till troll ligger en del i betydelsen där. När Anna här använder ordet verkar det ligga en mer negativ 

innebörd i det än den jag är uppvuxen med. En viss betydelseförskjutning kan ju ha skett. Detta antagande 

stärks när jag återfinner ordet i Svenskt dialektlexikon (Rietz 1962:754) med betydelsen stygg, elak som 

ett troll. En möjlig svensk motsvarighet till den betydelse jag lägger i ordet skulle möjligen kunna vara 

’spjuveraktig’. Formen trœllet kan verka förbryllande då ju standardsvenskan skulle haft formen trollig. 
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   också. 

526. Jassǻ. 526. Jasså. 

527. Jaa (på inandning). 527. Jaa. 

528. Jaha. Jà mænn då… 528. Jaha. Ja men då… 

529. Mamma honn va sæ fodrandæ å dä- 529. Mamma hon var så fordrande och det 

 vaʈʈ ållri re…   blev aldrig ri… 

530. Å då var-à..æææ..œœ.. æ dænn æ.. 530. Och då var hon..den där... 

 Mamma honn va.. likna.. lik.. æ..  Mamma hon var.. likna.. lik.. 

 Bådæ si.. s.. dœmm hoɳ feck elavæ..  Både si.. dom hon fick tillsammans  

 Dä..dä baɳ honn haddæ…530  med.. De.. de barn hon hade… 

531. Njaa, no ʂro-jæ jæ hoɳ va me-rädd- 531. Njaa, nog tror jag jag hon var mer rädd 

 åmm dœmm än mäjj no.  om dom än mig nog. 

532. Jassǻ. 532. Jasså. 

533. Jaa. 533. Jaa. 

534. Jaa. 534. Jaa. 

535. Nää ɖu vett allæ utåm äktænskapæ 535. Nää du vet alla utom äktenskapet då är  

 då-ä-ræ-no… (Nä-ä du…)535   det nog… (Nej, är du…) 

536. Ja mænn..  536. Ja men.. 

537. Männ pappa hann va då  537. Men pappa han var då inte 

 inntæ sœmm nann styvpappæ-ett.  som någon styvpappa inte. 

538. Nää. Mænn dä va ɖå lyckɭit dä dǻ. 538. Nää. Men det var då lyckligt det då. 

539. Jaa. Då dåmm sa hann hadd kasst-  539. Jaa. Då dom sa han hade kastat 

 ekull-sæ i skogæn. Å hann hadd  omkull sig i skogen. Och han hade  

 griɳɳʈ å…539  gråtit och… 

540. Jaa. 540. Jaa. 

                                                 
Orsaken till denna ändelse står att finna i fornsvenskan där det fanns tre adjektivändelser varav –utter och 

–otter var en. Denna försvagades till -ut respektive -ot och är den form vi ser i detta ord trœllet. De övriga 

två adjektivändelserna var dels -igher som är den som lever kvar i standardsvenskan med den försvagade 

formen -ig samt -ugher som försvagades till -ug och endast finns kvar i ordet avog.  

     Ordet syttn har jag inte hört tidigare. Men jag anar att det är besläktat med sytæ som även det är ett 

svåröversatt ord. Det innebär att man har någon, ett barn, i knät och håller om det. Det närmaste 

standardsvenska ord jag kan hitta är vyssa/vyssja. Men detta ord inbegriper för mig att man vaggar barnet 

och det tycker jag inte att sytæ behöver göra. Med den utgångspunkten skulle då syttn kunna innebära att 

man är en person som gärna tar upp barn i famnen, vilket då inte Annas styvfar var enligt henne. Enligt 

Rietz i Svenskt dialektlexikon (1962:712) betyder verbet syta i många dialekter bland annat ’hafva omsorg 

för något, vårda, sköta, ansa om (barn och sjuka)’ och syta någon ’försörja, föda någon’. Enligt samma 

källa kan syte som substantiv bland annat betyda ’litet barn’ och bån-sytar ’barnskötare’. En viss 

betydelseförskjutning tycker jag mig märka då begreppet för mig inte har denna vidare extension. Det 

mer allmänna sköta om som återfinns i bån-sytar känns dock inte främmande. Detta kanske beror på att 

uttrycket stelnat.    

     I denna replik 525 har vi också ordet gærrv som motsvaras av standardsvenskans ’vuxen’. I Svenskt 

dialektlexikon (Rietz 1962:187) finns som adjektiv det norrländska dialektordet garv som är en bildning 

till verbet göra. Det har betydelsen ’färdig, färdiggjord’ och är ett allmänt positivt ord. Jag finner det vara 

troligt att det är detta ord vi här hör då man ju är färdiggjord då man blivit vuxen. Det finns också 

medtaget som adjektiv med betydelsen tidigt försigkommen om barn och ungdomar, vilket stärker mitt 

antagande.  
530 Elavæ ’tillsammans med’ betraktar jag först som ett ord och har därför i transkriberingen skrivit det 

som ett sådant. När jag funderar närmare över ordet inser jag att det nog borde skrivas e-la-væ. Jag tror 

nämligen att det är en försvagning och att en direkt översättning skulle vara i lag med.  
535 Här skulle början på repliken också kunna vara den som står inom parentes.  
539 Annas ekull motsvaras av standardsvenskans omkull som enligt Hellquist (1922:365) kommer av 

fornsvenskans um kull. I en del östsvenska dialekter säger man å kull och i norskan motsvaras det av i 

koll, vilket nog är den form som ligger bakom Annas ekull. En direkt översättning av detta adverb skulle 

vara ’över ända’ (Hellquist 1922:365).  
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541. å saggt hann hadd vø sæ trœllet vä-  541. och sagt han hade varit så ”trollig”   

 m. Innt minns jà hann va nà ʂæʂilt   med mig. Inte minns jag han var 

 t trœllet v vä-mæ. Hà…541  något särskilt ”trollig” med mig. Ha… 

542. Mænn-uæ.. Nu ställ dœmm tell ett..  542. Men nu.. Nu ställer dom till ett.. ett.. 

 ett.. ett velyfftigaræ liv åmm dä-ä   ett större väsen om det är någon 

 nann sœmm bɭi boʈʈæ nà-dæga.   som blir borta några dagar. Dom 

 Dœmm behøv-ett væra bǻʈʈæ nà-   behöver inte vara borta något länge  

 läŋŋæ hällær. Då bɭi-ræ militäɳ.. Å  heller. Då blir det militären.. Och då  

 då kall dœmm ju i…    kallar dom ju i…   

543. Jaa, dœmm jø ɖä. 543. Jaa, dom gör det. 

544. Mænn då va-ræ fämmtifyræ mann  544. Men då var det femtiofyra man bara. 

 bæræ. 

545. Jaa. 545. Jaa. 

546. Dä stœʂtæ uppbådæ så jeck att fo- 546. Det största uppbådet som gick att få 

 tell.  till. 

547. Å dåmm hadd jû.. Dåmm ha no  547. Och dom hade ju.. Dom har nog inte 

 inntæ fœnnæ mæ åmm-ett æ..n’    funnit mig om inte Samuel August  

 Sammæll Agûst hadd-rœmmt   hade drömt det där. 

 e-dæɳɳæ. 

548. Jaa. Jaa. 548. Jaa. Jaa. 

549. Att jà sto dær-i backæn. 549. Att jag stod där i backen. 

550. Alltså fo vi tro på sà… 550. Alltså får vi tro på sa… 

551. Fø-ɖœmm va inntæ ʂylldi å gå sæ 551. För dom var inte skyldiga att gå så 

 laŋŋt.  långt. 

552. Nä, vi.. vi måsstæ tro på 552. Nä, vi.. vi måste tro på 

 sanndrœmma i alla-fall dǻ.      sanndrömmar i alla fall då. 

553. Jaa (på inandning) 553. Jaa. 

554. Finns sanndrœmma rǻ? 554. Finns sanndrömmar då? 

555. Jooɭǻ. 555. Joodå. 

556. Jaa. 556. Jaa. 

557. Å hann hadd ju saggt-ått-dåmm dä: 557. Och han hade ju sagt åt dom det:   

  ”Jä skæ gå dit-dri”. Hann va sæ  ”Jag ska gå dit där i”. Han var så 

 säkær på sinn drœmm sæ’n: ”Jä skæ  säker på sin dröm så han: ”Jag ska 

 gå dit fœr jännta stå dær-i.. Å vell itt   gå dit för flickan står där i.. Och vill 

 ji gå sæ gå jà dit ensammæn”,     inte ni gå så går jag dit ensam”, men… 

 mænn… 

558. Jass. 558. Jasså. 

559. dœmm jeck ju ållihop. 559. dom gick ju allihop. 

560. Jasså dä-va’n tœckæn dænn  560. Jasså det var en sådan där fjärrskådare 

 fjærrskårar kaɳɳʂæ. Hæ hæ.  kanske.  

561. Nja, nææ dä va-ræ no inntæ mænn 561. Nja, nej det var det nog inte men. 

562. hann hadd drœmmt å troddæ… 562. han hade drömt och trodde… 

563. Jaa. 563. Jaa. 

564. på drœmmæn i… 564. på drömmen i… 

565. Jaa. 565. Jaa. 

                                                 
541 Tidigare i kommentarerna till replik 164 och 175 har försvagningen na ’något ’ diskuterats. Här vill 

jag bara uppmärksamma på förhållandet att det i dialekten är mycket vanligt att detta indefinita pronomen 

sätts före adjektiv och adverb, som vi ser exempelvis i denna replik. Detta kan också göras i 

standardsvenskan men känns där ofta överflödigt. 

     Trœllet: Se kommentar replik 525. 
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566. alla-fall. Å ænnaʂ hadd-åmm ju 566. alla fall. Och annars hade dom ju  

 ållri.. Dåmm skull inntæ gå sæ laŋŋt.  aldrig.. Dom skulle inte gå så långt. 

567. Nää. Jaa. Jaa, dä va.. dä va.. ä… 567. Nää. Jaa. Jaa, det var..det var… 

568. Mænn hann hadd saggt dä: ”Vell itt 568. Men han hade sagt det: ”Vill inte ni 

 ji fǻɭɭjæ sæ skä jä gå dit”, fœr hann   följa så ska jag gå dit”, för han var så  

 v-sæ säkær på sinn drœmm dä att jà  säker på sin dröm det att jag stod där.   

 sto dærr. 

569. Ja. Ja, senn du haddæ.. Jà tæɭa omm- 569. Ja. Ja, sedan du hade.. Jag talade om 

 æ tidigaræ. Omm då-rû kåmm.. vaʈʈ  det tidigare. Om då du kom.. blev 

 kånnfirrmäræ. Då.. Då senn då va-ræ  konfirmerad. Då.. Då sedan då var det  

 väll ut-i væɖn å çeɳ-ʂæ päŋŋar senn-  väl ut i världen och tjäna sig pengar   

 ru hadd kånnfirrmäræs?569   sedan du hade konfirmerats? 

570. Ja jà çeɳɳʈ-ɳo-ett sæ myckæ. Jà  570. Ja, jag tjänade nog inte så     

 çeɳɳʈæ där-i prässgåɳɳ enn vinntær,   mycket. Jag tjänade (där) i 

 å-sæ vaʈʈ mamma ʂuk å dœddæ. Sæ   prästgården en vinter, och så vart 

 då feck-jà no væ himmæ.570  mamma sjuk och dog. Så då fick jag 

   nog (allt) vara hemma. 

571. Jassǻ. 571. Jasså. 

572. Jaa (på inandning). 572. Jaa. 

573. Jaha. Då va-ru himmæ å va… 573. Jaha. Då var du hemma och var… 

574. Fœ-ɖä vaʈʈ-ju fœrr myckæ før hoɳ 574. För det blev ju för mycket för henne. 

 æ .. dell-å-væra énsammæn. Mænn,   till att vara ensam. Men, det var  

 dä va ju.. Jæ fe…  ju.. Jag fick… 

575. Dä va.. Dä va huɳ.. Nä huɳ ä.. dog 575. Det var.. Det var hon.. När hon.. dog  

 dǻ?  då? 

576. Ja. Já va på säxxtaɳţæ åræ. 576. Ja. Jag var på sextonde året. 

577. Å då feck-dû œ.. stann himmæ å- 577. Och då fick du.. stanna hemma och  

 væra…  vara… 

578. Då feck-jà stæɳ himmæ. 578. Då fick jag stanna hemma. 

579. å væra husmor. 579. och vara husmor.  

580. Jaa (på inandning). 580. Jaa. 

581. Fœr fœrr-di annræɳ dä… 581. För för de andra det… 

582. Jaa. Dä va ju båna dǻ-å. 582. Jaa. Det var ju barnen då också. 

583. Ja, dä dinæ styv… 583. Ja, det dina styv… 

584. Å çeɳɳʈ-ju där-i Jàk Olls-ǻ. Å då vaʈʈ- 584. Och tjänade ju hos Jak Ols   

 æ-jû.. Å jà sa-ju åt-à på hœssn, fœ-jà  också. Och då blev det ju.. Och jag sa   

 viss-ju huɳ vänntæ ju enn-litn-ǻ. Ja,   ju åt henne på hösten, för jag visste ju  

 pappa sa dä: ”Tro ɖu att du kann   hon väntade ju en liten också. Ja,   

  kɭara-opp-æ énsammæn då du innt    pappa sa det: ”Tror du att du kan klara  

 ha gǻtt-i-lavæ’n på två åʂ tid?” sa’n.   opp det ensam då du inte har gått 

 ”Tro ɖu att du kɭara-opp å-mamma   tillsammans med honom på två års   

 skæ færa-å çeɳæ?” Jaa dä-trodd-à.584  tid?” sa han. ”Tror du att du klarar   

                                                 
569 Ordet çeɳæ ’tjäna’ diskuteras i kommentaren till replik 26. Denna diskussion/bakgrund till ordet gör 

att man får en annan förståelse för det idag fortfarande vanligt förekommande uttrycket att tjäna pengar. 

Här sägs çeɳ-sæ päŋŋar vilket är mer genomskinligt. Ännu mer talande hade çeɳ-sæ till päŋŋar varit. 
570 I denna replik har çeɳæ nog närmast innebörden ”ha anställning”. 
584 De två sista meningarna i denna replik är svårförståeliga rent innehållsmässigt. Min direkta tolkning av 

ordet å var och men sedan inser jag att det nog är om som assimilerats med mamma och att troligen ordet 

det fallit bort i hennes tal. Men även om jag utgår från detta blir det sista pronomenet à ’hon’ oförklarligt. 

Troligen är detta ytterligare ett exempel på att tanke och tal inte alltid är överens. Se ytterligare 

kommentar i diskussionsdelen.  
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   opp (det) om mamma ska fara   

   och tjäna?” Jaa det trodde hon. 

585. Jass.. Å så vännta-ɳà enn litn-ǻ. 585. Jass.. Och så väntade hon en liten 

   också. 

586. Då vänntæ-ɳà enn litn-ǻ. 586. Då väntade hon en liten också. 

587. Hur jeck-æ v… 587. Hur gick det m… 

588. Männ där dœdd-à. 588. Men där dog hon. 

589. Jasså, œ..œ..Männ-æ.. fosstræ.. ell 589. Jasså,  Men.. fostret.. eller 

 baɳ dǻ?    barn då? 

590. Ja, hann dœddæ hann-ǻ. 590. Ja, han dog han också. 

591. Jassǻ. 591. Jasså. 

592. Hann va-no.. Ja, no-va’n recktet  592. Han var nog.. Ja, nog var han riktigt 

 skæpa. Mænn dä-va bæræ ʂinnæ  skapad. Men det var bara skinn   

 å-beɳa.  och ben. 

593. Ja. 593. Ja. 

594. Hann levvdæ æ… 594. Han levde… 

595. Å då va du säxxtaɳ år. 595. Och då var du sexton år. 

596. Ja (på inandning). 596. Ja. 

597. Å sæ feck du bɭi husmor ǻ. 597. Och så fick du bli husmor också.  

598. Då feck-jà bɭi husmor. 598. Då fick jag bli husmor. 

599. Å.. å.. ta hann-omm himmæ rǻ-å.. å.. 599. Och.. och.. ta hand om hemmet då 

 å joɖbrucksjøra sæ-ræ-mycknæ-   och.. och.. och jordbruksgöromål med  

 rǻmm-ha, énsammæn. Å så hadd-û   allt vad det innebär, ensam. Och så  

 dinæ sysskån ɖå, rœmm va yŋŋræ-ǻ.  hade du dina syskon då, dom var yngre 

 599  också. 

600. Jaa. 600. Jaa. 

601. Skûll dû ʂææ.. s..ʂøt omm å hä  601. Skulle du sjä(lv).. sköta om att få iväg   

 ɖœmm i skoɭa? Va dœmm tre? Ja   dom till skolan? Var dom tre? Ja 

 dœmm va tre dœmm.601   dom var tre dom. 

602. Då feck-enn tag-i-n.. n-gammæɭtannt. 602. Då fick han tag i en.. en gammal tant. 

 Jà minns då-ett và huɳ va ifråɳɳ  Jag minns då inte var hon var ifrån den 

 n-dännaɳ ʂœmm va dærr-vä’n.602   där (kvinnan) som var där med honom. 

                                                 
     Orsaken till prepositionen där-i är troligen utelämning av ordet hus finalt i frasen: där i Jàk Ols (hus). 

Om man i dialekten skulle använda prepositionen hos skulle det vara mer personligt kopplat: hos n’Jàk 

Ols.  

Angående namnformen Jàk Olls se kommentar replik 150. 

     I dialekten hörs ofta prepositionen opp där den vardagliga standardsvenskan nu hellre använder upp. 

Dessa prepositioner är synonyma men användningen av opp upplever jag lite mer ålderdomlig, och med 

ett lite högre stilvärde i standardsvenskan än i dialekten. Nationalencyklopedins ordbok (1995:1174) 

skriver också att upp är den vardagliga motsvarigheten, samt att det i fornsvenskan benämndes op.    

     I.lavæ: se kommentar till replik 530.  
599 Replikens himmæ’hemmet’ uttalas med akut accent. (Skulle det uttalats med grav accent skulle 

betydelsen blivit ’hemma’.) 

     Uttrycket sæ-ræ-mycknæ-rǻmm-ha har jag inte hört tidigare varför min översättning inte känns helt 

övertygande. Egentligen kanske det ordagrant mer skulle motsvaras av så det myckna (som) dom har. 
601 Det i norrländskan så vanliga mångtydiga verbet hä ’sätta, ställa lägga’ används här om att se till att 

småsyskonen kom till skolan: hä dœmm i skoɭa. Meningen kändes lite svåröversatt då den innehöll detta 

verb samt prepositioen i. Jämför hä dåmm i låa ’lägg dem i lådan’.  
602 Gammæɭtannt: Se kommentar replik 189. 

     Som tidigare visats har det deiktiska pronomenet n’dænn ’den där’ feminin genusmarkering genom 

ändelsen a, n’dænna. Här lägger Anna även till ändelsen n vilket tyder på bestämd form. Jag tror att det 

hade kunna sägas utan denna bestämdhetsmarkering med bibehållen betydelse. Anna uttalar här 

pronomenet med slutet ä-ljud, vilket inte är det vanligaste.  
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603. Jasså. 603. Jasså. 

604. Huɳ va væl sæ myççæ uççl å dåɭi-ǻ.. 604. Hon var väl så mycket usel och dålig    

 Å dœmm la dœmm vett-û.. Hadd jû  och.. Och dom lade dom vet du..    

 l..två.. Hadd dåmm laggt opp   Hade ju l ..två..Hade dom lagt opp 

 n’dænn två ställa vett-û, sä då hadd   de där två ställena vet du, så då hade vi 

 vi-ju sæ laŋŋt te lagåɳɳ.604   ju så långt till ladugården. 

605. Ja. 605. Ja. 

606. Dä va-ju såmm härifrǻɳɳ-å.. Jà boʈʈ- 606. Det var ju som härifrån och.. Ja bort 

 ʈi gåɭa bo..bo.. lannsvägæn e-deɳɳæ  till gårdarna bo..bo.. landsvägen där  

 va-ræ då.606  (borta) var det då. 

607. Ja. 607. Ja. 

608. Jà läŋŋær. 608. Ja längre. 

609. Jaa. 609. Jaa. 

610. Å sæ skull huɳ gå..g.. Dœ jeck-à-jû.. 610. Och så skulle hon gå.. Då gick hon 

 œ.. Hu.. huɳ va-ju på-tok, ʂæ huɳ  ju.. Ho.. hon var ju gravid, så hon 

 jeck-ju vä pǻjjkæn dǻ.610  gick ju med pojken då. 

611. Jaa. 611. Jaa. 

612. Å gå-n-dænn laŋŋæ vägæn å hadd 612. Och gå den där långa vägen och hade  

 allri vøræ de-lagåɳɳ på två åsj ti.612  aldrig varit i ladugården på två års tid. 

613. Näärǻ. 613. Näädå.  

614. Mænn dä va-ju huɳ ʂœmm rœsstæ- 614. Men det var ju hon som röstade på det 

 på dä-jà skûll fo færa. Å dä fœʂʂʈ..  (att) jag skulle få fara. Och det först.. 

 Jà fœʂʈå æ. Jà va vo mn jæ  Ja förstår det. Jag var..   

 täŋŋtæ: ”Männ huɳ kɭara allri   Jag tänkte: ”Men hon klarar aldrig  

 opp-æ”.614     opp det”. 

615. Jaa. 615. Jaa. 

616. Å sæ vaʈʈ-æ-jû. 616. Och så blev det ju. 

617. Jaa. 617. Jaa. 

618. Huɳ feck-jû n’dænn pǻjjkæn å  618. Hon fick ju den där pojken och han… 

 hann…618 

                                                 
604 Innehållet i denna replik är något oklart. Det känns som att hon börjar på en tankebana och sedan 

övergår till en annan, och kanske också utgår från att vi känner till något som hon inte tidigare berättat. Se 

vidare kommentar i diskussionsdelen. 

     I Annas myççæ ’mycket’ser vi exempel på den norrländska förmjukningen då k förmjukats framför det 

främre vokalljudet æ.  

     Här används pronomenet n i plural n’dænn två ställa ’de där två ställena’ vilket inte är vanligt. I mitt 

tycke borde det ha varit e-dænn två ställa. 
606 Adverbet e-deɳɳæ ’där’ förutsätter att båda talarna ser något eftersom det är utpekande och därför bör 

för tydlighetens skull även ordet borta vara med när man översätter det. Jag nämner här också att om 

pronomenet hade uttalats med öppet ä-ljud e-dæɳɳæ hade betydelsen blivit ’det där’. 
610 Det finns säkert otaliga uttryck för ’att vara gravid’. Replikens på-tok är mycket vanligt 

förekommande och jag upplever det som ett neutralt uttryck. 
612 Här är två tolkningar möjliga av uttrycket de-lagåɳ. Det skulle kunna betyda ’i ladugården’ då 

prepositionen de skulle kunna vara en försvagad sammandragning av där i. Uttrycket skulle också kunna 

betyda ’till ladugården’, vilket borde uttalas te lagårn med aspirerat t. Men här skulle då t blivit tonande 

på grund av påverkan från den föregående vokalen æ i vøræ ’varit’. Båda betydelserna är rimliga i 

sammanhanget. 
614 Jag funderade över att översätta replikens fras kɭara-opp-æ med ’klara av det’ men beslutade mig för 

att behålla opp då jag annars tycker att betydelsen förändras något. 
618 Det dialektala ordet  pǻjjk ’pojke’ är enstavigt och får därför akut accent i bestämd form singular, 

pǻjjkæn ’pojken’, vilket då blir avvikande från standardsvenskan där grundordet är tvåstavigt och den 

bestämda formen därför har grav accent. 
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619. N’dænn gammæltanntn sǻmm619 619. Den där gamla tanten som kom dit,  

 kommæ ɖit, hon va bærræ sǻmm  hon var bara som piga hon då? Eller      

pigæ huɳ ɖǻ? Häll vaʈʈ-æ.. Ett jifft-   blev det.. Inte gifte han om sig  

 ænn omm-sæ nà? Ӕll sä hann æ…  något? Eller så han…  

620. Joodǻ. Hann jifftæ omm-sæ vä- 620. Joodå. Han gifte om sig med den där  

 n’dænna sœmm va…  (kvinnan) som var… 

621. Jassǻ. 621. Jasså. 

622. Å dä vaʈʈ-ett nà-ha. 622. Och det blev inget att ha / inte något 

   att ha. 

623. Jasså. Jaa. Duæ fɭyttæ himmifråɳɳ 623. Jasså. Jaa. Du flyttade hemifrån då? 

 ɖǻ? Häll v.. va…  Eller.. var/vad… 

624. Nää. Jà for ju himm dǻ å va ju 624. Nää. Jag for ju hem då och var ju  

 himmæ då senn.  hemma då sedan.  

625. Jasså. Du va himmæ i-lavæn där..  625. Jasså. Du var hemma tillsammans med 

 ææ.. nyæ ææ.. frun sǻmm hann  den där.. nya.. frun som han 

 skaffæ-sæ rǻ, häll n’dænn tanntn?  skafffade sig då, eller den där tanten? 

626. Nä honn bodd i Mo. Männ hann 626. Nej hon bodde i Mo. Men han hade  

 hadd ihopå vä-à i allæ fall hann…626   ihop det med henne i alla fall han…  

627. Jassǻ. 627. Jasså. 

628. hann for å friddæ dærr.628 628. Han for och ”friade” där. 

629. Jassǻ. 629. Jasså. 

630. Jaa (på inandning) 630. Jaa. 

631. Männ hann va-ett.. æ.. Hoɳ. ..Hoɳ 631. Men han var inte.. Hon.. Hon 

 fɭytt-ett dit hell?  flyttade inte dit heller? 

632. Näärå. Jà.. Då jà for.. Då jà for 632. Näädå. Jag.. Då jag for.. Då jag for 

 himm då for huɳ himm ått.. Mo.632  hem då for hon hem till .. Mo. 

 Huɳ boddæ dærr-i, i Mo.  Hon bodde (där) i, i Mo. 

633. Jaha. Jassǻ. 633. Jaha. Jasså. 

                                                 
619 Pamp (1978:134) skriver att i ångermanländländska mål, i likhet med flera andra nordliga mål, får ofta 

senare leden i sammansättningar tryck och så tycker jag mig höra att fallet är i replikens gammæɭtanntn. 

För övrigt tycker jag att ordet tant är intressant. Under min uppväxt skulle jag använda ordet tant (liksom 

farbror om män) före vuxna kvinnors namn som ett atighetsuttryck. Därför har jag aldrig kopplat detta 

ord som benämning på någon speciell typ av kvinna som man numera verkar göra. Det verkar också ha en 

något nedsättande innebörd då tant inte är något man vill bli. Det var först under 1800-talets senare 

årtionden som tant allmänt började kunna användas om personer man inte var släkt med (Hellquist 

1922:953). 

     I-lavæn: Se kommentar till replik 530. 
626 Replikens ihopå ’ihop det’ har jag lyssnat åtskilliga gånger på. Det bör vara ihopæ varför jag bara tror 

att det som så ofta sker i flytande tal är en felsägning, dvs vokalernas realisering påverkas av föregående 

eller efterföljande vokaler. I detta fall troligen den föregående. 
628 Friddæ tycker jag inte är ett svårförklarat ord men däremot ett mycket svåröversatt. Den fornsvenska 

betydelsen för frilla var enligt Hellquist (1922:156) ’käresta, hustru’ vilket ju är ett substantiv. Replikens 

frillæ är ett verb och då kanske man närmast tänker på standardsvenskans fria som ju bör vara besläktat 

med detta ord. Idag används ordet fria om handlingen när man frågar en person om denne vill gifta sig 

med en, men ser man till detta ords ursprungliga betydelse verkar den ha varit älska. (Hellquist 

1922:156). Dialektens verb frillæ avser själva umgänget (inte det sexuella) när man så att säga är ”ett 

par”.   
632 Här använder sig Anna av prepositionen åt där standardsvenskan skulle ha valt till. Att prepositionerna 

skiljer sig åt mellan dialekter och standardsvenskan är som sagt vanligt men min fundering här rör mer 

specifikt denna preposition, åt. Var den frekvent tidigare i denna användning, och kan det då vara ur detta 

vi fått adverben hemåt och bortåt? Stod den då mer för den innebörd standardsvenskan idag har i mot 

eftersom vi kan säga exempelvis klockan var bortåt tolv? Detta antagande visar sig styrkas av Hellquist 

(1922:1203 ) då han säger att betydelsen ’till’ hos prepositionen åt var vanlig förr.  
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634. Fo si, æ.. Và hetæ-ɳà-fæ-là? Greta 634. Få se,.. Vad hette/heter hon för något? 

 tro jæ.  Greta tror jag. 

635. Jasså. Hœɭɭædu æ.. hæ.. Dä va allså.. 635. Jasså. Hördudu.. Det var alltså.. 

 Huɳ va dæ-ʂæ..sæ läŋŋæ såmm du va  Hon var där så.. så länge som du var  

 himmæ å jǻbba, å ærbetæ? Då va-rà..  hemma och jobba, och arbeta? Då var 

 æ.. på Lillsällæ, n’där æ k.. ä ..  hon.. på Lillsele, den där..  

 kvinna?635  kvinnan? 

636. Nä, då jà v.. Då vellæ ju pappa jæ 636. Nej, då jag v.. Då ville ju pappa jag 

 skûll færa himm. Jà çeɳɳʈæ dærr-vä  skulle fara hem. Jag arbetade där med   

 Jakåb Eʂ.636    (hos) Jakob Ers (troligen Ersson). 

637. Ja. Jo, jà vet dä. 637. Ja. Jo, jag vet det. 

638. Ja. 638. Ja. 

639. Joɭǻ. Jha. 639. Jodå. Ja. 

640. Å sä komm.. Å sæ tog ænn-dit n’där 640. Och så kom.. Och så tog hann dit 

 tanntn dǻ?  den där tanten då? 

641. Näɭǻ. 641. Nejdå. 

642. Sammtidit. 642. Samtidigt. 

643. Nää. 643. Nää. 

644. Ähä. 644. Ähä. 

645. Nä, huɳ va dærr, mænn for ju dæɳ645 645. Nej, hon var där, men for ju därifrån 

 då jà.. Tro jæ.. Jà tro huɳ va dærr  då jag.. Tror jag.. Jag tror hon var där 

 e-tag.  ett tag. 

646. Jaha. 646. Jaha. 

647. Vesst va-rà-dä. 647. Visst var hon det. 

648. Jaha. 648. Jaha. 

649. Mænn då for-à. Ja dä vaʈʈ jû sæ 649. Men då for hon. Ja det blev ju så  

 ɖœmm ʂelldæs e-dænnæɳ ɖǻ.649  dom skildes de där då. 

650. Jaa. Jaa. Ja rǻ. 650. Jaa. Jaa. Ja då. 

651. Jà menns… 651. Jag minns… 

652. Jaa. 652. Jaa. 

653. Jà menns ett-e-dæɳɳæ… 653. Jag minns inte det där… 

654. Närǻ. 654. Nädå. 

655. sæ noga. 655. så noga. 

656. Närå. Hœɭɭæ.. æ.. Va dû.. Ja i  656. Nejdå. Hördu… Var du.. Ja i  

 ûŋdommslivæ då va-ræ jû ûŋefä  ungdomslivet då var det ju ungefär 

 ʂomm-ä.. ä ny tidn. Va-rû i nann  som en.. en ny tid. Var du i någon 

 fäbo.. så rû va nann fäbojäntæ rǻ?656   fäbod.. så du var någon fäbodjänta då? 

657. Jä ve, ɳo hadd vi boæɳ, mænn vi va- 657. Jag vi, nog hade vi bodar/-na, men vi  

                                                 
635 På Lillsele: Se kommentar till replik 30. 
636 Eʂ: Se kommentar replik 150. 
645 Replikens dæɳ är en sammandragning av dädan. 
649 Användandet av e-dæɳɳæɳ, som ju skulle kunna uteslutas, ger ett lite ”nedlåtande” intryck; vilket 

kanske speglar Annas syn på deras förhållande. 
656 I dagens standardsvenska skulle man inte säga i ungdomslivet utan där uttrycks detta endast med  

 i ungdomen eller under ungdomsåren. 

Med fä avsågs boskap. En fäbod var ett ställe dit man sommartid förde korna/boskapen när betet runt 

hemmet inte räckte till. På fäboden/fäbodvallen kunde man stanna under en längre tid varför där fanns 

stugor med både övernattnings- och kokmöjligheter. Det var brukligt att det var unga kvinnor som följde 

med korna på sommarbetet, så kallade fäbojänntær. Jänntæ motsvarar standardsvenskans ’flicka’ men det 

känns inte riktigt att översätta fäbojänntæ med ’fäbodflicka’. Troligen därför att jag aldrig hört 

benämningen på standardsvenska utan begreppet fäbojänntæ lever kvar. 
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 ett i boæɳ-à. Sänn mamma dœddæ  var inte i bodarna något. Sedan  

 va-ett vi dä…   mamma dog var inte vi det…  

   (…var vi inte det…) 

658. Jasså. 658. Jasså. 

659. i boæɳ-ɳà. Dœmm slutæ på væra i  659. i bodarna något. Dom slutade på vara i  

 n’dænn…659  den där… 

660. Jaa. 660. Jaa. 

661. Lillsællboæɳ. 661. Lillseleboden. 

662. Jaa, dä fanns sæ… 662. Jaa, det fanns så… 

663. Annaʂ va jû ve… 663. Annars var ju vi… 

664. Dæ fanns-æ gœtt om skogs… 664. Det fanns så gott om skogs… 

665. Va jû vett… 665. Var ju vet… 

666. betæ. 666. bete. 

667. Jaa. 667. Jaa. 

668. Stoʈʈ.. Stoʈʈ betæ ekriŋ, Dä 668. Stort.. Stort bete omkring. Det 

 behœvvdæs ett.  behövdes inte. 

669. Jaa, no va-ræ gått omm betn. 669. Jaa, nog var det gott om bete. 

670. Jaa. Å ûŋŋdommæn æ.. hann va.. 670. Jaa. Och ungdomen.. han var.. ha.. 

 hà.. Và hadd ji fœ-ɳœjja dǻ? For ji  Vad hade ni för nöjen då? For ni 

 ekriŋ å dannsæ då-ǻ sǻmm…670  omkring och dansade då också som... 

671. Jaa, no f for vi kriŋ-ǻ dannsæ. Vi  671. Jaa, nog for vi kring och dansade. 

 for på Guɭçaɳ ǻ dannsæ.671   Vi for till Gultjäl och dansade. 

672. Jaa, i Guʂæ rǻ. Grannbya. 672. Jaa, i Gulsele då. Grannbyn. 

673. Nä intæ Guʂæll nann gàŋ… 673. Nej inte Gulsele någon gång… 

674. Jaha. 674. Jaha. 

675. minns-jæ. Mænn i.. i.. på Guɭçaɳ.  675. minns jag. Men i..i.. på Gultjäl. Ja 

 Já ve va dærr-i Erik Edvalls.675  vi var hos Erik Edvalls.  

676. Jaa. Jaa. 676. Jaa. Jaa. 

677. Dä va nà tårrpara såmm…677 677. Det var några torpare som… 

678. Jaa. Jo, dä-vet-jà. 678. Jaa. Jo, det vet jag. 

679. Joo. Minns dû’nn ? 679. Joo. Minns du honom? 

680. Jaa. 680. Jaa.  

681. Jo, där va jà ålltin å haddæ roɭit. Jà 681. Jo, där var jag alltid och hade roligt.  

 çeɳɳʈæ där-Jàk Olls.681  Jag arbetade där (hos) Jak Ols. 

                                                 
659 Vi ser i replikväxlingen 656-659 att Anna använder det dialektala boæɳ ’bodar/bodarna’ medan 

Rickard använder det standardsvenska ’fäbod’, om än med ändelseförsvagning: fäbo. Bod är ett ord med 

fornsvenskt ursprung och dess betydelse var då ’hydda, skjul, tillfällig bostad’ (Hellquist 1922:52). Det är 

väl främst den sista betydelsen som återkommer i ordet fäbod. 
670 Jag upplever att den kraftiga försvagningen som så ofta förekommer i denna dialekt gör att prefix och 

dylikt kan sammanfalla då de ofta uttalas med en enda vokal, som här i ekring. I nästa replik, 671, är 

kring nog en försvagning av i kring.   
671 Här funderade jag över ortsnamnet Guɭçaɳ och kände mig lite osäker, men drog slutsatsen att det 

måste vara det standardsvenska ’Gultjäl’ hon avser då jag inte känner till något annat liknande ortsnamn i 

omgivningarna. Annas Guɭçaɳ bör rimligen vara den bestämda formen av det standardsvenska ’käl’’. 

Denna form har då stelnat i den dialektala realiseringen av ortsnamnet, för man böjer ju inte ortsnamn. Se 

kommentar 453 angående ordet çaɳ som också förekommer i replik 675 nedan. 

     Anna säger på Guɭçaɳ. Standardsvenskan skulle föredragit prepositionen till. Se kommentar till replik 

30, 635 samt 697. 
675 Dærr-i Erik Edvalls: Se kommentar till replik 584. (Samma fenomen i replik 681 nedan). 
677 Torpara ’torpare’: Se kommentar till replik 17. 
681 Jàk Olls: Se replik 150. 

     Där-Jàk Olls: Här har troligen prepositionen i assimilerats med det initiala J i Jàk; där-i-Jàk Olls. 
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682. Jasså. 682. Jasså. 

683. N’dænn vinntæɳ dä va… 683. Den där vintern det var… 

684. Jaa. 684. Jaa. 

685. siss-vinntæɳ ɖä.685 685. sista vintern det. 

686. Jaa. 686. Jaa. 

687. Då vaʈʈ jû mamma ʂuk sæ-jà… 687. Då blev ju mamma sjuk så jag… 

688. Jaa. 688. Jaa. 

689. gatt færa him.689 689. blev tvungen att fara hem. 

690. Hœɖɖœ.. Å-rå-jeck-ji-rå ifråɳ 690. Hördu.. Och då gick ni då ifrån 

 Lillsällæ på Guɭçäɭ?  Lillsele till Gultjäl? 

691. Jaa. 691. Jaa. 

692. Äå.. å-inntæ bil, å-inntæ… 692. Och inte bil, och inte … 

693. Innt va dä nà tæɭa omm. Jà ha täŋŋt 693. Inte var det något att tala om. Jag har 

 på-e-dænnæ. Mann va inntæ rädd å  tänkt på det där. Man var inte rädd att 

 gå på dänn tin-e.   gå på den tiden inte. 

694. Nää. Näärǻ. Dä vaʈʈ nærrmarræ.. Ja 694. Nää. Näädå. Det blev närmare.. Ja det 

 dä vaʈʈ nærrmarræ mila.  blev närmare milen. 

695. Ja, dä va jû enn säx çillåmetær ått 695. Ja, det var ju en sex kilometer åt (till) 

 Guʂæll, å sæ va-ræ-væll tri ått…  Gulsele, och så var det väl tre åt (till)... 

696. Jaa. Ja ä… 696. Jaa. Ja … 

697. tri dǻ emälla Guɭçaɭ å Lillsæll, 697. tre då mellan Gultjäl och Lillsele, 

 tyç-jà minnæs.697  tycks jag minnas.  

698. noga.. noga räknat i ä… 698. noga.. noga räknat i… 

699. Ja. 699. Ja. 

700. niæ çilåmetær ji-jeck-dǻ på… 700. nio kilometer ni gick då på… 

701. Jahaa (lite skratt) gûllaligæn.701 701. Jahaa gullaligen. 

702. Dä va roɭit dä.  702. Det var roligt det. 

703. Dä va roɭit dä. Vägæn va-itt alls  703. Det var roligt det. Vägen var inte alls 

 laŋŋ.   lång. 

                                                 
     Jakob Olsson är troligen husfadern och Anna menar nog att hon arbetar i hans hushåll som ju kan bestå 

av en hel familj eller på hans gård. 
685 Som diskuterats ovan, i kommentar till replik 602, är sammansättning en vanlig ordkonstruktion i 

ångermanländska mål liksom i flera andra nordliga mål. Detta ser vi exempel på här då Anna säger siss-

vinntæɳ ’sista vintern’.  
689 Gatt: Se kommentar till replik 453. 
697 Här blir jag mycket förvirrad. Om vi ser på replik 690 verkar Lillsele ligga på Gultjäl, om vi utgår från 

den standardsvenska innebörden hos prepositionen på. Här i replik 697 förstår man att det är tre km 

mellan Lillsele och Gultjäl. Då inser man att det dialektala på i replik 690 används med den 

standardsvenska betydelsen ’till’ vilket vi ju också sett tidigare i bland annat replik 671. I denna replik, 

671, kändes det inte ovant för mig med denna prepositionsanvändning, vilket det däremot gör i replik 

690. I replik 30, där standardsvenskan skulle föredragit prepositionen från, drar jag slutsatsen att 

prepositionen på används för att orten ursprungligen varit en gård. Jag tror i det fallet att detta är en 

korrekt slutsats, och så även i replik 635. Däremot ifrågasättter jag själv den förklaringen till 

användningen av på i replik 671 och 690 där betydelsen helt klart är till. Man skulle också kunna tänka 

sig att man tidigt inte använde prepositioner för riktning som till och från utan enbart använde sig av 

befintlighet som på och i. Detta behöver ju inte omkullkasta min teori om att bynamnen är en utvidgning 

av tidigare gårdsnamn och därav användningen av prepositionen på. Se även replik 217 ovan och 736 

nedan. 
701 Annas gûllaligæn känns som ett ålderdomligt uttryck i likhet med ’kära nån’. Uttryckets ursprung 

känner jag inte till men skulle kunna tänka mig att det har med guld att göra då detta i dialekten benämns 

gull/gullæ. Möjligen skulle det också kunna vara kopplat till ordet Gud som ju gamla uttryck kan vara. 
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704. Jaa sæ.. å-sæ trallæ-ji å hadd-ji..704  704. Jaa så.. och så trallade ni och hade er..  

 dannsæ ji. Ä.. Hadd-ji ná spel dǻ?   dansade ni. Hade ni något spel då?   

705.   Jaa. Ålltin va-rä-nann såmm spela       705.  Jaa. Alltid var det någon som   

 dragspel.  spelade dragspel. 

706. Ja å-sæ va-ræ-nann såmm trallæ-rǻ 706. Ja, och så var det någon som trallade  

 ätt-ji hadd dragspel, (lite skratt)  då eftersom ni hade dragapel, kanske?   

 kaɳɳʂæ?706   

707. Åæ.. jæ minns vi va.. då jà ç.. Ja, 707. Och.. jag minns vi var.. då jag ar.. Ja,  

 dänn vinntæɳ jà çeɳɳʈæ dæri Jàk  den vintern jag arbetade hos Jak  

 Olls dǻ.. Der-i Erik Edvalls hà-   Olss då.. Där i (Hos) Erik Edvalls hade  

 dœmm ju enn littn stæckàʂ-tuæ,   dom ju en liten stackars stuga, och där   

 å der va-ræ jû.. å där dannsæ.. Jà ha  var det ju.. och där dansade.. Jag har

 täŋŋt på dä.. Hǻ.. (skratt) çäriŋŋa..   har tänkt på det.. kärringen.. Ibland..   

 Ibɭann.. Vá-æ-n’t-æ nann aan    Var inte någon annan spelman   

 spelmann sä va-ræ huɳ såmm spela.   så var det hon som spelade. Ja… 

    Ja…707 

708. Ja. 708. Ja. 

709. gûllaligæn. Å roɭ.. Jà mænn vi hadd.. 709. gullaligen. Och rol.. Ja men vi hade.. 

 Và roɭit mann haddæ tå iŋŋæntiŋŋ!709   Vad roligt man hade av ingenting! 

710. Jaa. Ja, nu ha dœmm iŋŋæ roɭ… 710. Jaa. Ja, nu har dom inget rol… 

711. Mann va sœmm enn mann allihop. 711. Man var som en man allihop. 

712. Jaa. Jaa, dä va roɭit-dæ. 712. Jaa. Jaa, det var roligt det. 

713. Jaa (på inandning). 713. Jaa. 

714. Va minn jæ…714 714. Vad/var (?) min jä… 

715. Innt-ro jà nu dä-ä sæ roɭit sœmm 715. Inte tror jag nu det är så roligt som då  

 då-e. 715  inte. 

716. Nää. Nu ha dåmm bil, å nu si-ɖu-và 716. Nää. Nu har dom bil, och du ser du vad   

 ɖœmm ha kœsstæ-på milljoɳæɳ å   dom har kostat på miljoner/-na och 

 åtær milljoɳæɳ…    åter miljoner/-na… 

717. Ja. 717. Ja. 

718. fœ-ɳœjja rœmm bɭi… 718. för nöjen dom blir… 

719. Ja. 719. Ja. 

720. ææ.. idrått-å.. å-sæ… 720. Idrott och.. och så… 

721. Jah. 721. Ja. 

722. å danns. Å nu ä-rä-bärrä.. Nä, 722. och dans. Och nu är det bara.. Nä, 

 dœmm ha iŋŋæ roɭit alls.  dom har inget roligt alls. 

                                                 
704 Här är det svårt att veta om min översättning med objektsformen er är riktig. Då dialekten inte gör 

någon skillnad mellan subjekts- och objektsform skulle det också kunna vara så att Rickard påbörjar 

frågan som kommer senare, hadd-ji ná spel dǻ, men avbryter sig. Jag kan nämna att er i genitivform i 

dialekten uttrycks jiɳɳ eller jiʈʈ: Dä ä jiɳɳ bok, Dä ä jiʈʈ spel. 
706 Här tvekar jag lite vid min översättning då Rickards ätt inte känns som en natutrlig form för eftersom 

hos mig. Min direkta tolkning var efter, även om det då borde ha varit ättæ, men det passar inte in i satsen 

så detta måste vara en starkt sammandragen form av eftersom. Denna form ätter har jag sedan förstått 

förekommer i flera dialekter med betydelsen ’eftersom’. 
707 Det dubbla vokaluttalet i aan står för att det är en slags sammandragning av ’annan’. 

     Jàk Olls: Se kommentar replik 681. 
709 Gûllaligæn: Se ovan kommentar till replik 701. 

     Tå ’av’: Se kommentar till replik 425.  
714 Här är betydelsen oklar då meningen inte avslutas. 
715 Här skiljer sig dialektens ordföljd något från standardsvenskans avseende placeringen av adverbet nu. 

Standardsvenskan skulle ha föredragit att uttrycka sig … nu som då inte. Frasen nu som då känns som en 

fast sådan i standardsvenskan. 
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723. Nää, i-tro-jà dä-ä nà roɭit nu ett. 723. Nää, inte tror jag det är något roligt nu  

   inte. 

724. No hadd-vi roɭigaræ-no. Ӕ..æ.. Senn 724. Nog hade vi roligare nog. Sedan 

 feck dû fästmann dǻ. Såmm æ..æ..  fick du fästman då. Som var  

 va natturliis ʂæɭɭv. 724  naturligtvis själv (ensam?). 

725. Jaa. Jä vaʈʈ-jû dǻ sæ jæ… 725. Jaa. Jag blev ju då så jag… 

726. Du jifftæ-ræ-rǻ. 726. Du gifte dig då. 

727. Jaa. 727. Jaa. 

728. Å hann hetæ Şødiɳ. 728. Och han hette Sjödin. 

729. Danæl Şødiɳ jà.  729. Daniel Sjödin ja. 

730. Ja- n’Danæl Şødiɳ. Å ɳ..æ.. Få si,  730. Ja, Daniel Sjödin. Och.. Få se, 

 Hann va fɭått.. fɭåttniŋsarrbetar hann.  Han var flott.. flottningsarbetare han. 

 Va-ett’n-dä?730  Var han inte det? 

731. Jooo.. Mææɳ innt tro jà hann va.. 731. Jooo.. Men inte tror jag han var.. Var  

 Nja ett-æ vägfɭyttar såmm hann va?731  inte det ”vägarbetare” som han var? 

   (Var det inte…?) 

732. Jasså. Jaha. Jo, jà ha hœʈʈ.. Jà çänn.. 732. Jasså. Jaha. Jo, jag har hört.. Jag 

 Jà ha hœ-ʈæɭàs omm æ. Å hann..   känner.. Jag har hört talas om det. Och  

 æ.. Hann dog.. Få si-æ.. Du ha vøræ  han.. Han dog.. Få se.. Du har varit 

 äŋŋka bra läŋŋæ.  änka bra länge.  

733. Jaa. Jà ha vøæ äŋŋkæ i çugi år. 733. Jaa. Jag har varit änka i tjugo år. 

734. Ja. 734. Ja. 

735. Jaa (på inandning). 735. Jaa. 

736. Männ-æ.. hann fɭyttæ æ.. stannæ 736. Men.. han flyttade.. stannade inte  

 inntæ på-e-dænn hemmannæ dǻ,  på det där hemmanet då, utan då   

 utan då fɭyttæ ji æ.. på byn Isbäck.736  flyttade ni.. till byn Isbäck. 

737. Jaa. 737. Jaa. 

738. Jaha. 738. Jaha. 

739. Jaa (på inandning). 739. Jaa. 

740. Va ræ nann-tå ɖœmm annræ740 740. Var det någon av dom andra syskonen   

 sysskåna såmm to hemmaɳæ rǻ?  som tog hemmanet då? Ell…  

 Äll… 

741. Nää.. Hœɖɖû.. Jœssœ jà mi.. håll- 741. Nää.. Hördu..Ja se (?) jag mi.. håller 

 ett på minnæs và dä và…  inte på minnas vad det va… 

742. Hann sålldæ-ɳæ kaɳɳʂæ. 742. Han sålde det kanske. 

743. vaʈʈ på fœ-vis. 743. blev på för vis. 

744. Jaa. Dä.. Dä styckas-opp, å dä.. däjj. 744. Jaa. Det.. Det styckas opp och det..  

 744  det (?). 

745. Dä va ju bolaggs. 745. Det var ju bolags(ägt). 

746. Ja, vess. Jassǻ. Jaha. Jaha. Då fœʂtå- 746. Ja, visst. Jasså. Jaha. Jaha. Då förstår 

                                                 
724 Den sista satsen förstår jag inte innebörden i. Själv skulle naturligtvis kunna ha betydelsen ensam, men 

innehållet blir ändå otydligt och endast en gissning av satsens innebörd blir möjlig. 
730 Rickards användning av n före namnet Danæl, tyder på att det var en man han på något vis 

kände/kände till. 
731 Replikens vägfɭyttar borde innebära något i likhet med standardsvenskans ’vägarbetare’ om än inte 

rktigt detsamma. Jag känner till en flera km lång väg som min farfar har brutit så troligen innebar detta 

arbete, åtminstone till viss del, att bryta nya vägar.  
736 På byn Isbäck: Se kommentar till replik 697. 
740 Tå ’av’: Se kommentar till replik 425. 
744 Här används återigen presens när man talar om dåtid. Möjligen skulle det kunna vara preteritum 

styckades med ett litet bortfall i mitten. 
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 jæ. Dä va fà.. arrändeställæ.746  jag. Det var arrendeställe. 

747. Jà (tyst på inandning). 747. Ja. 

748. Njaa. Jaa. Và va-ræ færr å-ɖû jifftæ- 748. Njaa. Jaa. Vad var det för år du gifte 

 ræ-rǻ? Va-rû gæmmal ɖǻ?  dig då? Var du gammal då? 

749. Ja jà va på nittaɳhûnnræ.. Va-ett-æ 749. Ja, jag var på nittonhundra.. Var det  

 på nittaɳhûnnrænittaɳ?  inte på nittonhundranitton?  

 Aʈaɳhûnnrænittaɳ.  Artonhundranitton. 

750. Jaa. Jaha. Du va fœdd på år…750 750. Jaa. Jaha. Du var född år… 

751. Ja øvær œ s… 751. Ja över… 

752. på… 752. på… 

753. snørçøtæ.753 753. ung flicka. 

754. nittitvå.. Hûnnrætvå va dû.. På 754. nittiotvå.. Hundratvå var du.. På 

 nittitvå va-rû fœdd .. (mummel).  nittiotvå var du född.. 

755. Jà va væll på tjugänæ åræ bæræ. 755. Jag var väl på tjugonde året bara. 

756. Myckæ?756 756.  (Hur) mycket? 

757. Tjugænæ åræ.757 757. Tjugonde året. 

758. Jassǻ. Mænn då va-ræ  758. Jasså. Men då var det nittonhundranio 

 nittaɳhœnnræniæ istä.. iställæ rǻ.  istä.. istället då. 

759. Và? 759. Va? 

760. Va-ɖû fœdd på œ.. åtti..æ.. åttitvå? 760. Föddes du på.. åttio.. åttiotvå? 

761. På nittitvå. Aʈan… 761. På nittiotvå. Arton… 

762. Nittitvå asså. 762. Nittiotvå alltså. 

763. hœnnrænittitvå. 763. hundranittiotvå. 

764. Jaa. Nittaɳhûnnrætvåtvå. Dä-ä tiæ år. 764. Jaa. Nittonhundratvåtvå. Det är tio år. 

 Å nittaɳhunnrætåɭɭv va-ɖû tjuge.  Och nittonhundratolv var du tjugo.  

 Alltså va-æ.. Rû jifftæ-ræ på nà-   Alltså var det.. Du gifte dig på något 

 ekriŋŋ.. kriŋŋ tiæ äll ällvà äll-nà  omkring.. kring tio eller elva eller 

 sånnaɳ ɖǻ.   något sådant då. 

765. Ja på ällva. 765. Ja på elva. 

766. Ja jûss dä. 766. Ja just det. 

767. Nittaɳhûnnræälva. 767. Nittonhundraelva. 

768. Ja jà fœʂtå dä. Mm. Jaaɭǻ. Å senn 768. Ja jag förstår det. Mm. Jaadå. Och 

 bœrrjæ dû ä.. Å sæ vaʈʈ-æ-væll à  sedan började du.. Och så blev det   

 baɳ å fàmillj dǻ?  väl ett barn och familj då? 

769. Jaa. 769. Jaa. 

                                                 
746 Här framgår det att Rickard hade trott att Anna vuxit upp på ett familjeägt hemman, vilket ju också 

Anna uttrycker i början av intervjun, men här förstår att det är arrenderat. Han är troligen på väg att kalla 

det för fattigställe men hejdar sig och benämner det istället arrändeställæ. Eftersom Anna i repliken 

ovan,745, säger att det är bolaggs utgår jag ifrån att det ägdes av ett skogsbolag.  
750 Här samt i replikerna 3, 754 och 760 används frasen va fœdd  Se kommentaren till replik 3. 
753 Detta ord snørçøtæ känns svåröversatt. Det avser närmast en ung flicka som inte är torr bakom öronen 

än. Jag antar attt det är samma förled som i standardsvenskans snorunge. Snor benämns också mycket 

riktigt snøɳ i dialekten (Jag har aldrig hört den omtalas i obestämd form men däremot som predikativ, 

snøri ’snorig’). Efterleden çøtæ är vanligt förekommande som enkelt ord med betydelsen ’flicka’. Det är 

dock inte helt synonymt då man ofta säger det lite retsamt om/till en flicka som gjort något slags ofog. 

Enligt Rietz (1962:378) finns det närljudande kytta med betydelsen ’flicka’ och snor-kytting (1962:647) 

’en pojke som är snorig om näsan’. Om jag tolkar Rietz rätt kan det dock även betyda ’oförskämd 

yngling, glop’. I andra sammansättningar med snor som förled finns betydelsen näsvis och då närmar vi 

oss den betydelse jag lägger i snørçøtæ.    
756 Här visade betoningen att det var en fråga. 
757 Detta sätt att uttrycka ålder känns vara vanligare förekommande i dialekten än i standardsvenskan. Se 

även replik 576 ovan. 
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770. Å sträv.. strävsammt. Ji fɭyttæ ihop 770. Och sträv.. strävsamt. Ni flyttade ihop 

 när-æ.. Va-ræ på Isbäck ji.. du  när.. Var det på Isbäck ni.. du bosatte  

 bosättæ-ræ-rǻ?  bosatte dig då? 

771. Ja, vi boddæ dærr-i.. æ.. Fœʂʂ boddæ 771. Ja, vi bodde där i.. Först bodde vi  

 vi dærr-i farrfaʂ, å ʂenn hyræ vi771  där i farfars, och sedan hyrde vi där v..  

 därv.. s s vi joɭæ på Isbäck där-i-enn  vi gjorde på Isbäck (där) i en  

 kæmmar där.   kammare där. 

772. Jaa. 772. Jaa. 

773. D.. d.. då då på dänn tin va-ett-æ 773. Då då på den tiden var det inte noga    

 nogàt ett..773  inte. 

774. Nää. Nää. Nää. 774. Nää. Nää. Nää. 

775. Nä. (lite skratt) 775. Nä. 

776. Laŋŋt därifråɳ. 776. Långt därifrån. 

777. Nää (på inandning). 777. Nää. 

778. Jaa, hœɭɭædu. Dä va myckæ-å.. å.. 778. Jaa, hörrudu. Det var mycket att.. att.. 

 Dä va myckæ-å tæɭa omm e-hænnæ.  Det var mycket att tala om det här. 

 Dä va-rå säkæʈ-ɖä. Mænn æ..æ.. ji  Det var då säkert det. Men.. ni 

 ʂœŋŋ å-va-gɭa då ji va på dannsn.  sjöng och var glada då ni var på  

 Vaæ hæ.. nann æ.. sæʂilldæ visæ  dansen. Var det det.. någon.. särskild  

 rû ʂœŋŋ? Ji ʂœŋŋ dǻ? Và bruk ji   visa du sjöng? Ni sjöng då? Vad 

 ʂoŋŋæ såmm bässt?778  brukade ni sjunga som bäst? 

779. Ja jà ha allri vøræ nann ʂoŋŋar. No 779. Ja, jag har aldrig varit någon sångare.  

 ha jà s s sœŋŋæ fœrr-mæ ʂåɭɭv,   Nog har jag sjungit för mig själv, 

 mænn ett ha jà vø nann ʂoŋŋar ett.779  men inte har jag varit någon sångare 

   inte. 

780. Nää. Nää. Jaa. 780. Nää. Nää. Jaa. 

781. Nää. 781. Nää. 

782. Jassǻ. Jooɭǻ. Männ ʂûŋŋær.. ʂûŋŋ.. 782. Jasså. Joodå. Men sjunger.. sjung..   

 ʂûŋŋæ skûll vi jøra änndå då vi gå  sjunga skulle vi göra ändå då vi går på 

 på dannsa. Då va-ræ olikæ. Jaa. Å  danser. Då var det annorlunda. 

 senn då va-ræ bærræ tell-å strävæ  Jaa. Och sedan då var det bara till att 

 dǻ, å äŋŋna sæ åt fàmilljæn. Då  sträva då, och ägna sig åt familjen.  

 va-ræ slut på tell-å gå-å dannsæ  Då var det slut på att gå och dansa 

 där-e…782  där i… 

                                                 
771 Dærr-i farrfaʂ: se kommentarer till 584. 
773 Va-ett -æ: Se kommentar till replik 749. 

     Replikens nogàt uttrycks vanligtvis, precis som i standardsvenskan, med noga vilket också syns i 

exempelvis replik 171.  
778 Jag funderar här över om sæʂilldæ ’särskild’ är böjt efter huvudordet visa. Ovan i replik 474 finns 

frasen sæʂilltn mat där jag upplever att attributet står i bestämd form. Se kommentar till replik 362.      
779 I denna replik, föregående 778, samt nedanstående 782 förekommer verbet ʂoŋŋæ’sjunga’ som har 

temaformerna ʂoŋŋæ, ʂoŋŋ, saŋŋ/ʂoŋŋtæ, sœŋŋæ. Observera att en preteritumform samt supinumformen 

har annat vokalljud än de övriga formerna och uttalas med ett s-ljud och inte som de övriga formerna med 

ett ʂ-ljud. Vi ser också att substantivet ʂoŋŋar ’sångare’ är avlett ur verbet ʂoŋŋæ’sjunga’ och inte som i 

standardsvenskan ur substantivet sång. Vi ser också, som tidigare nämnts, att Rickards dialekt ligger 

närmare standardsvenskan än vad Annas dialekt gör då hans presens- och pretritumformer 

överensstämmer med standardsvenskan. Hans infinitivform varierar då den vid ett tillfälle 

överensstämmer med Annas form och en gång med standardsvenskans form.  
782 Vid två tillfällen i denna replik används formuleringen tell-å ’till att’. Detta är en mycket vanligt 

förekommande formulering på vissa positioner i dialekten där standardsvenskan endast har ’att’. Min 

känsla är att det avser något slags futurum (även om det är i dåtid). Till exempel Dä ä roɭit å dannsæ men 

då ä ræ slut på tell å gå å dannsæ. Det avser inte befintlighet utan en slags abstrakt rörelse. Troligen är 
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783. Jaa. Dä va slut på dä-rå. 783. Jaa. Det var slut på det då. 

784. Jaa. 784. Jaa. 

785. Fattidommæn å élänndæ. 785. Fattigdomen och eländæ. 

786. Jaa. Jaa. 786. Jaa. Jaa. 

787. Smott omm ærrbetæ ǻ.787 787. Smått (ont) om arbete också. 

788. Jaa. 788. Jaa. 

789. Täŋŋk và-re va smott-omm ærrbetæ 789. Tänk vad det var smått om arbete 

 e-ta.  ett tag. 

790. Jaa. Jaa. 790. Jaa. Jaa. 

791. Jaa (på inandning). 791. Jaa. 

792. Å myckæt mann kann tæɭ--omm. Dä 792. Och mycket man kan tala om. Det (är) 

 maŋŋæ.. Dä maŋŋæ ææ.. Dä no   många.. Det (är) många.. Det (är)  

 myckæ å tæɭa omm dä idag, fœ-ɖû..  nog mycket att tala om det idag, för 

 fœ-ɖû vett-ä…  du.. för du vet att… 

793. Å… 793. Och… 

794. Dä-no sanniŋ dä. Ää.. Dä ä no sanniŋ 794. Det (är) nog sanning det. Det är  

 dä. Mænn i alla fall såæ.. så.. så hà-æ  nog sanning det. Men i alla fall så.. 

 gått-i.. i.. i livæ ut. Å nu-ä…  så.. så har det gått i.. i.. i livet ut. Och  

   nu är… 

795. Jaa. Dä ha-ɖæ. 795. Jaa. Det har det. 

796. Jaa. 796. Jaa. 

797. Hu.. Hu maŋŋæ baɳ hadd-û? 797. Hur.. Hur många barn hade du? 

798. Åttæ. 798. Åtta. 

799. Åjjåjj, åjjåjj. Le.. Nä råmm lev 799. Ojoj, ojoj. Le(ver).. Nej dom lever inte  

 inntæ alla-e. Jà çänn-då ba-enn…799  inte alla inte. Jag känner då bara en… 

800. Nää dä-ä enn såmm ä-dö… 800. Nej, det är en som är död… 

801. Gûsstàv. 801. Gustav. 

802. mænn hann dœdd.. Näärǻ no lev 802. men han dog.. Näädå nog lever han. 

 hann. Hann bo i Stǻckhǻɭɭm.  Han bor i Stockholm. 

803. Jassǻ. 803. Jasså. 

804. Nä hann hetæ Hännri. 804. Nej han hette Henry. 

805. Jassǻ. 805. Jasså. 

806. Hann haddæ jæʈʈfel. 806. Han hade hjärtfel. 

807. Jàhà. 807. Jaha. 

808. Å dä å hoɭæ sæ-låŋŋ dåmm va  808. Och det ? så lång dom var  

 där-iæ.. Koʈʈiŋåæɳ i ûŋŋdommæɳ å  där i.. Kortingån i ungdomen och 

 bàdà vett-û.808  bada vet du. 

809. Jaa. 809. Jaa. 

810. Å då v va-ræ sœm-enn vœrrvæl du- 810. Och då var det som en virvel du  

                                                 
det däför prepositionen tell ’till’ används. Detta är ett exempel på när jag med säkerhet vet när uttrycket 

kan användas och inte, men har mycket svårt att förklara det.   

     Vi ser även här exempel på det tidigare diskuterade sättet att använda presens då man talar om dåtid.  
787 Dialektens smott om ’ont om, lite’ är en mycket lättförståelig och genomskinlig fras som jag inte 

tycker används ofta i standardsvenskan. 
799 Upprepad negering: Se kommentar replik 84 och kapitel 7. 
808 Jag avstår från att översätta replikens första del då det nästan skulle bli en gissning då jag inte vet vad 

hoɭæ egentligen står för. Det kan inte vara ’hålet’ då det i dialekten motsvaras av hœɭæ. ’Gjorde’ 

motsvaras däremot av joɭæ varför det nog ligger närmare till. Men även ordet lǻŋŋ förbryllar mig. Annas 

uttal av detta borde vara làŋŋ. Innehållsmässigt skulle läŋŋæ ’länge’ passa men det kan inte vara detta ord 

som avses då vokalen inte stämmer. En möjlig översättning, och nog den jag finner allra mest trolig,  

skulle kunna vara: ’Och det, åh hördu så länge dom var där i..’   
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 vet-æ.  vet det. 

811. Jaæ. Jo. 811. Jaa. Jo. 

812. Sæ hann hœll på draggs-ne… 812. Så han höll på dras ner… 

813. Jasså. 813. Jasså. 

814. dit, sæ hann øværannsträŋŋt-sæ, 814. dit, så han överansträngde sig,   

 sæ hann…814  så han… 

815. Jaa. 815. Jaa. 

816. feck jæʈʈfel ättæpå æ-dænnæ. 816. fick hjärtfel efter(på) det där. 

817. Mm. 817. Mm. 

818. Jà nu ä bannæ slutspela. Mænn jà 818. Ja, nu är bandet slutspelat. Men jag  

 må få tackæ fœɳɳ-hæn haɭɭvtimmæn.  må få tacka för den här halvtimmen. 

 Dä va sæ inntræsannt sä-jà måsst få  Det var så intressant så jag måste få 

 prov-æ-på-e bann tell.818  prova (att) sätta i ett band till. 

819. Joorǻ, hann feck jæʈʈfel tå-æ-dænnæ. 819. Joodå, han fick hjärtfel av det där.  

 N.. hann dœddæ då hann va tjusäxx  Han dog då han var tjugosex 

 år.  år. 

820. Jaa. 820. Jaa. 

821. Dä va sæ skælin påjjk. Ja dåmm ä- 821. Det var (en) så värdefull/ fin pojke. Ja  

 væll skæli ållihop mæ…821   dom är väl ”värdefulla” allihop men… 

822. Ja dä… 822. Ja, det… 

   

 

    

   

   

  

  

    

  

  

     

 

  

                                                 
814 Här ser vi att Annas preteritumform överensstämmer med standardsvenskans supinum: 

øværannsträŋŋt-sæ ’överansträngde sig’, vilket kanske beror på ändelseförsvagning (vokalbortfall) och 

avtoning av d då det möter s. Detta är dock inget ovanligt och känns för mig helt naturligt.  
818 Rickards fras jag må få tacka är nog inte dialektal men däremot ålderdomlig. Det bör vara samma 

formulering som den vi hör i Ja må du leva. 
821 Annas Dä va sæ skælin pǻjjk innehåller adjektivet skælin som jag tycker är svåröversatt. Det 

motsvaras väl närmast av ’värdefull’ i standardsvenskan och i detta specifika fall skulle också fin kunna 

passa; ’Det var en så fin pojke’. Man kan också avända ordet skæli om saker. Om man råkar slå sönder 

något, tex en vas, kan man till exempel säga: Dä joɭæ iŋŋæ, huɳ va ett sæ skæli ’Det gjorde inget , den var 

inte så värdefull’. Men detta värdefull har i dessa fall inte så mycket med ekonomiskt värde att göra för 

det passar inte att säga om värdefull konst och liknande, utan det avser främst ett känslomässigt värde. 

Man kan dock säga Innt kann dû væll gå ut vä-ä dænn stövɭæɳ i-æ-hæɳɳ väræ? Dä ä rœmm fœ- ʂkæli  

fœrr, ’ Inte kan du väl gå ut med de där stövlarna i det här vädret? Det är de för fina /värdefulla för.’ I 

denna användning tycker jag möjligen att även ett ekonomiskt värde kan finnas med, men  innebörden 

’fina och ömtåliga’ ligger nog närmast det dialektala ordets betydelse. Min inre mentala grammatik säger 

mig att ordet, skæli, skulle kunna ha sitt ursprung i ordet skadlig. I Svenskt dialektlexikon (Rietz 

1962:575) finns också adjektivet skadli(g) med betydelsen ’värdefull’ upptaget. 
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7 Några iakttagelser 

 
Ordföljden i Annas dialekt är i stort sett dennsamma som i standardsvenskan, vilket jag 

också tar upp i kommentaren till replik 461. Men utöver placeringen av trycksvaga 

attribut som berörs i denna kommentar kan jag också se att placeringen av satsadverbialet 

ett/itt (’inte’) kan avvika från standardsvenskans placering av detta. Främst gäller det i 

frågor, där standardsvenskan föredrar att ha negationen efter både subjekt och finit verb. 

I dialekten placeras däremot negationen efter verbet men före subjektet i frågor. Jag ger 

nedan några exempel på detta, med replikens nummer som inledning. 

 

184.   Joɭ ett du dä ett (Gjorde inte du det inte)? – ’Gjorde du inte det inte?’  

208.   Van’t æ-dä (Var inte det det)? – ’Var det inte det?’ 

297.   Männ tro innt du jä sœvæ läŋŋæ (Men tror inte du…)? – ’Men tror du inte…?’ 

345.   Troon’t du jà jeck øvær (Tror inte du jag gick över)? ’ Tror du inte…?’       

730.   Va-ett’n-dä (Var inte han det)? – ’Var han inte det?’  

731.   Nja ett-æ vägfɭyttar såmm han va (Var inte det…)? – ’Var det inte…?’  

749.   Va-ett-æ på nittaɳhûnnrænittaɳ (Var inte det på 1919)? – ’Var det inte på…?’ 

 

Om vi tittar på påståenden så placeras inte heller där alltid negationen i överensstämmelse 

med den standardsvenska placeringen. Innehåller påståendet en bisats eller ett fundament 

kan negationen placeras avvikande från den standardsvenska normen. 

 

497.   Hœɖɖu dä minns-ett jæ (Hördu det minns inte jag). – ’Hördu det minns jag inte.’ 

657.   Sänn mamma dœddæ va ett-vi dä…(…var inte vi dä…) – ’…var vi inte dä…’ 

773.   På dänn tin va-ett æ nogat ett (…var inte det). – ’…var det inte noga inte.’  

 

I ovanstående meningar, som innehåller fundament, ändras i standardsvenskan ordföljden 

efter fundamentet och verbet placeras före subjektet men negationen behåller sin 

placering efter både verb och subjekt. Även i dialekten blir ordföljden omvänd efter ett 

fundament, men där placerar man, precis som i frågor, negationen före subjektet, vilket 

inte görs i en sats med rak ordföljd. Detta är mycket tydligt i ovanstående replik 657: 

…mænn vi va ett i boæɳ-à. Sänn mamma dœddæ va ett-vi dä… 

     Man skulle ju även i standardsvenskan kunna placera negtionen före subjektet i 

ovanstående frågor och påståenden men då förändras innebörden något och stämmer inte 

riktigt med det talaren vill uttrycka i de sammanhang ur vilka de är tagna, då olika 

satsdelar fokuseras. Se som exempel kommentaren till replik 497.  

     Om vi tittar på nedanstående mening ser vi att också där avviker placeringen av 

satsadverbialet från det som känns korrekt i standardsvenskan. 

 

299.   Sä jà tyck tin va inntæ laŋŋ. (Så jag tycker tiden var inte lång).  

 

Här uttrycker Anna sig med hjälp av två satser, en huvudsats och en bisats utan 

bisatsinledare, och hon väljer att placera negationen i den sista satsen. I standardsvenskan 

skulle man nog föredra att uttrycka detta ’Så jag tycker inte att tiden var lång.’, det vill 

säga med negationen placerad i den första satsen. Jag vågar inte dra några långtgående 

slutsatser av detta men känner med hjälp av min inre grammatik att detta uttryckssätt inte 

är ovanligt. Jag försöker tänka mig meningen med en bistsinledare och det som då känns 

naturligast är Sä jà tyck dä tin va inntæ laŋŋ vilket inte förändrar något. Rickard uttrycker 
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sig enligt nedan med hjälp av en huvudsats och en bisats och han använder sig av 

bisatsinledare och placerar satsadverbialet före verbet. 

 

376.   …å visst att itt dœmm jeck himm… (…och visste att inte dom gick hem…).  

 

Men vi ser också att han inte bara placerar negationen före verbet utan även före subjektet 

vilket känns helt inkorrrekt enligt standardsvenska normer. Talare av standardsvenska 

skulle uttrycka detta och visste att de inte gick hem.  

     Av ovanstående drar jag slutsatsen att talare av denna dialekttyp föredrar att placera 

negationer före subjektet såväl i satser som inte inleds med subjektet, som i frågor och 

bisatser.  

 

 

Upprepad negering är mycket vanlig i Annas dialekt, och i vissa andra dialekter. Det 

innebär att en sats trots en ingående negation avslutas med ytterligare en negation. Detta 

förekommer också i standardsvenskan men inte alls i samma omfattning.  

Se exempel från några repliker nedan. Replikens nummer står som inledning.   

 

84.     A: Dä finns iŋŋænn nød på dä visæ-e. 

184:   R: Joɭ ett du dä-e? 

458.   R: Du bɭev intæ rädd-e? 

485.   A: Mænn ett feck jà nà fel ett. 

491.   A: Innt feck jà nà fel tå dä-e. 

773.   A: Då på dänn tin va-ett-æ nogàt ett. 

799.   R: Nä, råmm lev inntæ alla-e.   

 

Vi ser här också att satsadverbialet ’inte’ för det mesta försvagas starkt till enbart e eller 

ett. Det förekommer också att det försvagas till itt  

7. 1 Jämförelse  

Som jag inledningsvis nämnde talar inte Anna och Rickard riktigt samma dialekt. Detta 

är naturligt då de kommer från byar som ligger några mil ifrån varandra. Min känsla är 

att Rickards dialekt ligger något närmare standardsvenskan, vilket jag också kort berör i 

kommentaren till replik 281. Om detta beror på att han har mer kontakt med talare av 

standardsvenska, och det då blivit hans egen ideolekt, eller om dialekten i sig ligger 

närmare standardsvenskan har jag ingen uppfattning om. Men att han kan växla ordform 

syns i kolumnen nedan där jag gör några jämförelser mellan Annas ordval och Rickards. 

I de fall där det inte finns något repliknummer har jag inte hittat något exempel i texten 

utan tagit ordet ur mitt mentala lexikon. Observera att detta endast är exempel. Orden 

kan återfinnas på fler ställen i texten. 

 

57.     R: himmaɳ, 736. hemmanæ   56.     A: himmaɳ 

98.     R: två å-e-haɭɭft   A: två å-e-hǻʈʈ 

167.   R: bɭev avsatt 164.   A: vaʈʈ avsatt  

176.   R: koɳa, 376. koæɳa    215.   A: koæɳa 

210.   R: du grät inntæ? 211.   A: Jà gret allri. 

220.   R: hann hittæ, hann hitta                               A: hann hittæ 

236.   R. ʂæɭɭv   A: ʂǻɭɭv 
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256.   R: strûmmpær   A: strommpær    

280.   R: Bära, fanns dä na bär? 281.   A: Dä hadd innt vøræ na bära.  

416.   R: Myckælmyɳ ’Myckelmyren’ 415.   A: Myççälmy… Myckæɭmyra 

577.   R: Då feck-dû stann hemmæ 578.   A: Då feck-jà stæɳ himmæ 

656.   R: Va-rû i nann fäbo..? 657.   A: ɳo hadd vi boæɳ  

690.   R: Guɭçäɭ ’Gulkäl’ 671.   A: Guɭçaɳ 

732.   R: dog         819.   A: dœddæ 

732.   R: äŋŋka        733.   A: äŋŋkæ 

768.   R: baɳ         519.   A: båna 

778.   R: ʂœŋŋ                                                      A: saŋŋ/ʂoŋŋtæ 

782.   R: ʂûŋŋær, ʂûŋŋæ                  A: ʂoŋŋ, ʂoŋŋæ 
 

8 Kortfattad sammanfattning 

I denna uppsats skulle jag främst fokusera dialektens morfologiska, lexikala och 

syntaktiska nivåer. Jag har kunnat se att den har kvar drag från fornsvenskan på 

samtliga dessa tre nivåer. Mycket kort och utan ambition att vara heltäckande 

sammanfattar jag några av mina iakttagelser:  

   

Morfologi 

 
¤  Det är mycket vanligt att bestämd form används i ställningar där standardsvenskan  

    har obestämd form. Det är så vanligt att det kan ha blivit ordens normalform.  

    Ändelseförsvagning kan också göra att de båda formerna sammanfaller. 

¤  Adjektiv framför substantiv i obestämd form följs av en ändelse.  

¤  Adjektiv och pronomen kan på fornsvenskt vis böjas i genus 

¤  Tempusböjningen av verb kan vara annan än den standardsvenska, men kraftiga   

    uttalslättnader som exempelvis ändelseförsvagning kan också i vissa fall orsaka att   

    man upplever en avvikande ordböjning. 

¤  En avvikande tempusanvändning kan höras då presens ibland används om dåtid. 

 

Lexikon 

 
¤  Man kan i lexikonet hitta ord som inte återfinns i standardsvenskan. Ibland kan ord  

    användas med en betydelse som avviker från den standardsvenska.  

¤  De dialektala orden uttalas frekvent med så kraftiga uttalslättnader, exempelvis  

    sammandragningar och försvagningar, att dessa former kan ha blivit ordens  

    normalformer.  

¤  Framför kvinnonamn sägs à och framför mansnamn sägs n, det vill säga  

    försvagningar av de fornsvenska ackusativformerna hana/hona respektive han. Dessa  

    försvagade pronomen används även som subjekt efter verb.  

¤  Prepositionerna avviker relativt ofta från de standardsvenska i samma positioner. 

¤  Betoning och tryck avviker från det standardsvenska uttalet i vissa ord. 
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Syntax 

 
¤  Satsordföljden är överlag densamma som i standardsvenskan. 

¤  Trycksvaga attribut som possessiva pronomen kan placeras efter sitt huvudord.  

¤  Negationen placeras före subjektet i satser med omvänd ordföljd, i bisatser och i    

    frågor. 

¤  Det är mycket vanligt med dubbel negering, där en sats trots ett ingående negerande  

    satsadverbial avslutas med ytterligare en negering.   

9 Diskussion  

9.1 Material- och metoddiskussion 

Texten jag hade att utgå från var grovt transkriberad med våra vanliga bokstäver och 

även om jag också denna gång skulle använda mig av våra vanliga bokstäver ville jag 

nu vara än mer precis i min ljudåtergivning varför det i princip blev så att jag återigen 

lyssnade på den inspelade texten. Trots åtskilliga omlyssningar vågar jag inte med 

fullständig säkerhet garantera att allt är helt korrekt återgivet. Och det gäller inte bara 

enskilda ljud utan i lika hög grad ord och dess ändelser. Tal går snabbt, ord flyter in i 

varandra och ljud assimileras. Min övertygelse är att transkriberingen ändå 

underlättades av att dialekten var välbekant för mig. 

 Trots att mitt syfte inte var att åter transkribera den muntliga texten blev det av den 

orsak jag ovan beskrivit ändå så att jag gjorde det och därför tar jag här upp några 

problem som uppstod för mig vid denna mer precisa återgivning. Ljud kan ibland ligga 

väldigt nära varandra, som exempelvis i Annas çaɳ som förekommer på flera ställen, 

både som enkelt ord och som efterled i ett ortsnamn. Där upplever jag att vokalljudet 

ligger mitt emellan ett öppet å-ljud och ett a-ljud och jag hade därför svårigheter med 

hur jag skulle teckna det; skulle jag välja bokstaven a som i apa eller symbolen ǻ som i 

ofta? Valet föll till sist på bokstaven a, fast jag inte kände mig riktigt nöjd. Frågan var ju 

också hur noggrann jag skulle vara. Om man till exempel lyssnar noga på de 

fetmarkerade n-ljuden i orden äktenskap, konfirmations- och influensa så hör man att 

dessa inte uttalas som ett rent n-ljud utan endast märks som ett litet nasalt ljud. Jag 

valde ändå att markera dem med bokstaven n. Men inte heller då kände jag mig riktigt 

nöjd med mitt val.  

 Jag hade inga svårigheter att förstå dialekttexten innehållsmässigt. Fonetiska och 

morfologiska avvikelser liksom syntaktiska konstruktioner kändes helt välbekanta för 

mig. Men naturligtvis fanns det enstaka ord som jag inte förstod. Min första åtgärd var 

då att lyssna flera gånger och verkligen säkerställa att jag hört rätt. Sedan försökte jag 

med hjälp av sammanhanget lista ut vad ordet stod för och med hjälp av etymologiska 

ordböcker hitta eller härleda det. Om inget av detta gav resultat frågade jag vid ett tpar 

tillfällen någon äldre dialekttalare. Vid tveksamheter av olika slag kunde jag även 

”smaka” på orden och känna om ljudkombinationer och liknande kändes rimliga eller 

inte, det vill säga om de överensstämde med min inre mentala grammatik över 

dialekten. Ett exempel på detta finns i kommentaren till replik 779.  

 Jag kan inte se att denna undersökning hade kunnat göras på något annat sätt då mitt 

syfte just var att översätta en transkription av en bandinspelning som jag hade i min ägo.  
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9.2 Språklig diskussion   

  

Syftet med denna uppsats var att översätta en transkriberad muntlig dialekttext till 

standardsvenska samt kommentera den på främst morfologisk, lexikal och syntaktisk 

nivå. Jag jämförde den då kontinuerligt mot standardsvenskan. Jag diskuterar i detta 

avsnitt delar av det jag uppmärksammat och ovan kommenterat. Dialekten som 

behandlas är en ångermanländsk dialekt och den har således många drag gemensamma 

med andra norrländska mål. 

 Många av dialektens ord uttalas frekvent med mycket kraftiga uttalslättnader, som 

sammandragningar och försvagningar. I de ångermanländska dialekterna förkortas eller 

försvinner till exempel ändelsestavelser i högre grad än i skrivet och i viss mån talat 

riksspråk (Dahlstedt: 1980:240), så kallad ändeslseförsvagning, vilket jag 

uppmärksammar redan i intervjuns första replik. Jag upplever att dessa uttalslättnader är 

så frekventa att de ibland blivit ordens normalformer. Ett exempel på detta är 

negationen ett/itt ’inte’. 

 En avvikelse gentemot standardsvenskan som jag uppmärksammade var att presens 

ibland används då dåtid avses samt att tempusböjningen av verb kan avvika från den 

standardsvenska, vilket också omtalas i kapitel 4, Ångermanländska dialekter.  Exempel 

på detta finns bland annat i replik 453 och 779. Men kraftiga uttalslättnader som 

exempelsevis ändeslseförsvagning kan också i vissa fall orsaka att man upplever en 

avvikande ordböjning.  

 Tempusböjningen av verb i dialekten kan, som vi sett, avvika från den 

standardsvenska, och i detta sammanhang kan jag nämna ett lite ovanligare problem 

som uppstod vid ett tillfälle, nämligen när jag i kommentaren till replik 779 skulle 

presentera den dialektala tempusböjningen till verbet ʂoŋŋæ. Då insåg jag nämligen att 

jag aldrig hört preteritumformen. Men min inre grammatik sa mig att den borde vara 

saŋŋ, eller möjligen ʂoŋŋtæ. Men jag kände att jag inte kunde skriva detta på så lösa 

antaganden utan talade för säkerhets skull med ett par andra talare av denna dialekt. Det 

visade sig att inte heller de med säkerhet kände till denna form. Men även de kom 

genom sin inre grammatik fram till de former som för mig kändes naturliga, varför jag 

kände att jag kunde presentera dem som de rätta. Vår inre grammatik är ju mycket 

pålitlig.  

 Om ordböjningen i Ångermanland finns mycket att säga. Pamp (1978:134) säger 

bland annat att  n bevaras i bestämd form singularis i sådana kortstaviga feminina ord 

som i standardsvenskan i obestämd form slutar på a, exempelvis stugen ’stugan’. I den 

dialekt som här behandlas kan jag inte se att så är fallet. Det standardsvenska ’stugan’ 

motsvaras här av stuga medan ’stugorna’ motsvaras av stugæɳ. Han skriver 

också:”Vidare kan nämnas frånvaro av r i åtskilliga böjningsändelser, såväl i presens av 

starka och svaga verb som i pluraländelser för långstaviga maskuliner både i bestämd 

och obestämd form: hästa, med förlust av både r och n, betyder både ’hästar’ och 

’hästarna’.” (Pamp 1978:134). Detta sistnämnda förhållande, som stämmer med den 

dialekt jag behandlar, tillsammans med den rikliga användningen av bestämd form i 

ställningar där rikssvenskan har obestämd (Dahlstedt 1980:281) gjorde att det ibland vid 

översättningen var svårt att avgöra om det var obestämd eller bestämd form som avsågs. 

Det är för övrigt mycket märkbart med detta bruk av bestämd form där 

standardsvenskan har obestämd form. Min känsla överensstämmer med Dahlstedts 

(1980:282) då han säger:”Den bestämda formen har på grund av sin rikliga användning 

blivit substantivens normalform.”  
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 Kortstaviga maskuliner som behåller r kan enligt Pamp (1978:135) få en slags 

dubbel pluraländelse, ex härarer/härara  ’harar’ och i bestämd form plural härara. Men 

i denna dialekt ser jag inte denna dubbla pluraländelse och både standardsvenskans 

’harar’ och ’hararna’ motsvaras av häran. Däremot ger han exempel på bestämd form 

pluralis som jag känner igen, dägarn ’dagarna’, nålern ’nålarna’och taka ’taken’.Hans 

exempel styttja ’styckena (och ’stycken’) känns dock inte välbekant för mig, Anna säger 

i replik 604 myççæ ’mycket’  och detta uttal är välbekant för mig, men jag tycker inte att 

den norrländska förmjukningen är framträdande i Annas dialekt. Rickard säger vid ett 

par tillfällen skojjen ’skogen’ och dajja ’dagar’ och denna förmjukning av g känner jag 

inte alls igen från Annas dialekt. Jag skulle dock kunna tänka mig att den norrländska 

förmjukningen var mer frekvent längre tillbaks och sedan avtagit och därför känns 

”ovan”för mig. 

 Jag uppmärksammar i materialet att pronomen och adjektiv böjs i genus. Detta är en 

kvarleva från fornsvenskan som böjde adjektiv och pronomen i genus och kasus. De 

hade tre genus, maskulinum, femininum och neutrum. Jag diskuterar detta i kommentar 

51, 135, 171 och 218. 

 Typiskt för de ångermanländska dialekterna är enligt Dahlstedt (1980:269) att 

adjektiv framför substantiv i obestämd form alltid följs av en ändelse. I bland annat 

replik 362 och 474 finns här exempel på detta genom fraserna tättn stoʂkog och 

sæʂilltæn mat. Genom detta upplever jag att adjektiven står i bestämd form. I dessa fall 

är det Rickard som använder sig av fraserna men detta är nog bara en slump då jag 

mycket väl känner igen detta sätt att uttrycka sig från Annas dialekt.   

 Prepositionsanvändningen är relativt ofta en annan än den standardsvenska i samma 

positioner. Detta förhållande är mycket vanligt i många svenska dialekter. 

 I kommentar 704 uppmärksammar jag det possessiva pronomenet jiɳɳ/jiʈʈ ’er/ert’ 

samt att subjekts- och objektsform är likalydande, ji ’ni, er’. Även i singular 3:e person 

är subjekts- och objektsform likalydande, hann ’han, honom’, huɳ ’hon, henne’. I 1:a 

person plural är genitivformen vonn ’vår’.      

 I lexikonet kan man hitta ord som inte återfinns i standardsvenskan och ibland kan 

ord användas i en betydelse som de inte har i standardsvenskan. Vid översättningen 

upptäckte jag också att det i denna intervju förekommer ord som jag inte känner till trots 

att dialekten är välbekant för mig. Detta skulle då kunna bero på att dialekter, liksom 

alla språk, förändras, och talarna i denna intervju var båda gamla 1972 när denna 

inspelning gjordes varför deras vokabulär till viss del kanske redan då tillhörde ett 

tidigare samhälle. Vid dialektutjämning är det också av naturliga skäl just ord och 

uttryck som förändras snabbast då ju lexikonet utvecklas parallellt med 

samhällsutvecklingen och ord då inte bara tillkommer utan även försvinner.  

 Ett ord som var helt obekant för mig var myʂtaæ (replik 267). Även orden sivæɳ 

(replik 178) och hoɳ (replik 273) var helt nya för mig. Ordet çaɳ var välbekant i 

ortsnamnet Guɭçaɳ (replik 671) men inte som enkelt ord (replik 453). Viskog (replik 

259) tyckte jag mig ha en känsla för betydelsen i men ändå inte för ordets hela 

intension. Myʂtaæ och çaɳ är med all säkerhet beteckningar för naturfenomen vilket 

troligen även sivæɳ och hoɳ är. Flera av orden jag inte kände till har alltså nära koppling 

till naturen. Jag tror att orsaken till detta kan vara att det är sådana ord som är bland de 

första att försvinna eftersom vi nu inte lever så nära naturen som man gjorde tidigare. 

Av naturliga skäl blir det då också främst tekniska ord och uttryck som tillkommer.  

  Av ovanstående ord blev sivæɳ och hoɳ fortsatt helt höljda i dunkel. Endera är det 

ord vars betydelse verkligen gått förlorad eller så är det ändå så att någon 

talspråksegenhet gör att jag inte kan identifiera dem. Detsamma gäller ordet onøvero i 

replik 13. Det ordet är relativt långt och uttalas snabbt varför det även skulle kunna vara 
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flera ord som på grund av försvagning flyter in i varandra. Jag har nämligen under 

arbetets gång upptäckt att ord som jag tidigare uppfattat vara ett eget enkelt ord 

egentligen är en sammandragning av flera ord. Exempel på ett sådant ord är elavæ 

(replik 530) ’tillsammans’ som jag vid min analys insåg bestod av tre ord: e-la-væ ’i lag 

med’. Syttn (replik 525) var ett ord som jag med hjälp av kontext, och släktskap med det 

för mig välbekanta verbet sytæ kunde förstå inneörden av fast jag aldrig tidigare stött på 

det. I samma replik (525) finns också ordet smickret som man kan tyda på grund av 

samma omständigheter. Det ordet avstod jag dock från att kommentera då det ligger så 

nära det standardspråkliga verbet smickra. Ordet œmmsæ blev jag osäker på om jag hört 

tidigare. Dock förstod jag direkt dess betydelse, vilket kanske kan bero på att det 

troligen är en förkortning av utttrycket ömsom vin och ömsom vatten som forfarande 

lever kvar i standardsvenskan.  

 Det finns ord i dialekten som inte har någon direkt motsvarighet i standardsvenskan. 

Exempel på ett sådant ord är skæli i replik 821. Jag kan förklara ordet men inte finna 

någon direkt synonym. Ofta tycker jag mig höra talare av dialekten uttrycka just detta, 

att man ibland kan ha svårt att i rikssvenskan finna ord för att uttrycka något som man i 

dialekten har ett speciellt uttryck för. Detta fenomen är inte något specifikt för denna 

dialekt utan föreligger mellan alla språk, såväl mellan olika nationalspråk som mellan 

nationalspråk och dialekter.  

 I ordbildningen föredrar de enligt Pamp (1978:135) sammansättningar framför andra 

ordbildningskonstruktioner och han ger som exempel gammjän’ta ’den gamla flickan’. I 

mitt material har vi gammæɭtannt ’gammal tant’ som exempel på detta. (Jag skulle för 

övrigt ha översatt hans exempel gammjän’ta med ’ungmö’.) Han menar också att 

ångermanländskan har en förkärlek ”för nekande formuleringar genom 

sammansättningar på o” (Pamp 1978:135). Detta är inget jag känner igen eller finner 

exempel på i detta samtal.  

 Ordföljden är överlag densamma som i standardsvenskan, och om man söker likheter 

med den fornsvenska ordföljden så kan sägas att även den i sina huvuddrag hade stora 

likheter med den moderna svenskan (Pettersson 1996:119). Men skillnader finns. Jag 

citerar Dahlstedt (1980:279): ”I vårdad rikssvenska heter det t.ex. Jag skulle inte gå ut, 

men Han sa, att han inte skulle gå ut, med omkastad ordföljd så till vida, att det 

nekande adverbet inte i att-satsen måste sättas före det första verbet (hypotaktisk 

ordföljd). De norrländska bygdemålen däremot kastar inte om ordföljden på det viset:” 

Jag diskuterar och ger exempel på det jag observerat avseende ordföljd i det aktuella 

samtalet i kapitel 7, Några iakttagelser. Där konstaterar jag detta fenomen bland annat 

med hjälp av replik 299 och 376. Dahlstedt (1980:279) berättar att denna norrländska 

ordföljd förekommer i ledigt talspråk både i norskan och danskan och att den även 

verkar ha varit regel i fornisländskan. Jag ser också exempel på avvikande ordföljd från 

den standardsvenska i nekande satser med fundament, till exempel Hœɖɖu dä minns-ett 

jæ ’Hördu det minns jag inte’ (497), vilket också diskuteras i nämnda kapitel. Dahlstedt 

säger vidare ”I sådana nekande frågesatser som Har du inte fått pengarna ännu? har 

åtminstone de ångermanländska bygdemålen likaledes en annan ordföljd än 

rikssvenskan:” (Dahlstedt 1980:279-280). Även detta ser jag flera exempel på i 

samtalet. Ett par av mina exempel är Troon’t du.. ’Tror du inte..’och Va-ett’n-dä ’Var 

han inte det’. Jag går inte närmare in på detta här eftersom jag diskuterar det i kapitel 7, 

men konstaterar att i den dialekt som här behandlas placeras negationen företrädesvis 

före subjektet i satser med ett annat satsled än subjektet i fundamentet, i bisatser och i 

frågor.  

 I vissa svenska dialekter förekommer en slags dubbel negering där en sats trots en 

ingående negation avslutas med ytterligare en negation. Det finns rikligt med exempel 
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på detta i denna intervju (Se kap.7), varav ett är Du bɭev inntæ rädd-e ’Du blev inte rädd 

inte’ (458) varför jag sluter mig till att det är ett vanligt fenomen även i denna dialekt. 

 Fornsvenskan placerade ofta trycksvaga attribut, till exempel possessiva pronomen, 

efter sitt huvudord (Pettersson 1996:119) medan standardsvenskan helst placerar attribut 

före sitt huvudord. I detta samtal finns exempel på den fornnordiska placeringen. Se 

replik 461 där detta förhållande också närmare kommenteras.  

 I ett vardagligt samtal som detta, är det alltid många grammatiska fel, assimilationer, 

tvekljud och andra oklarheter som jag tidigare påtalat. Talares ålder bör rimligtvis också 

ha påverkan på ett samtals beskaffenhet. Både Rickard och Anna är vid intervjutillfället 

gamla och jag funderar över om detta kan vara orsaken till Rickards många tvekljud och 

omtagningar samt om det kanske också kan vara detta som märks i hans, 

innehållsmässigt, något otydliga repliker 53-55 och 78-80. Möjligen är också detta 

förklaringen till Annas lite oklara berättelse i replik 570-588.  

 Det finns mycket att ta hänsyn till och lägga in i sina analyser då ett språk är mycket 

levande och nära kopplat till individ, innehåll och sammanhang. Till exempel vållade 

innehållet i replik 808 mig mycket huvudbry och jag tyckte mig aldrig riktigt förstå vad 

Anna egentligen säger där, vilket Rickard gör för han ger en klar respons med sitt ”Jaa”. 

Kontext samt kroppsspråk som gester och mimik är mycket viktiga i en kommunikation 

och detta förlorar man när man så att säga inte står öga mot öga med den vars budskap 

man ska avkoda. Till sist ”uppenbarade sig” ändå en översättning för mig som kändes 

rimlig. Att denna var så svåråtkomlig beror på att Anna uttalar en del av orden på ett sätt 

som avviker från det för henne brukliga; exempelvis använder hon sig av det mer 

standardspråkliga uttalet lǻŋŋ istället för det dialektala laŋŋ. En möjlig förklaring till 

detta skulle kunna vara att ämnet i repliken är känsligt för Anna att tala om och att detta 

märks i hennes språkruk. Jag diskuterar mina svårigheter med översättningen närmare i 

kommentaren till repliken. I replik 245 avviker också Annas språkbruk något från det 

hon vanligtvis har, vilket troligen beror på att hon försöker efterlikna en annan talare.  

 Det är ett välkänt faktum att det skett en genomgripande dialektutjämning i Sverige 

under de senaste decennierna. Dialekter närmar sig alltmer rikssvenskan avseende både 

uttal, böjning och ordförråd. Men jag har kunnat konstatera att den dialekt som 

behandlas i denna uppsats avviker från standardsvenskan både morfologiskt, lexikalt 

och syntaktiskt samt har kvar drag från fornsvenskan på samtliga dessa nivåer. I min B-

uppsats (Sjödin 2014) påvisade jag att samma förhållande gäller för den fonetiska nivån. 

 Av detta drar jag slutsatsen att det är en genuin dialekt som Anna talar. En dialekt, 

Jœnnsælmåɭæ, som till viss del fortfarande talas, om än utjämnad, i Junsele med 

omnejd.  

 

10 Vidare forskning 

Språk är ett levande väsen och som jag nämnde ovan i avsnitt 8.2 förändras lexikon 

parallellt med samhällens utveckling. Ord skapas för att vi vill förmedla något och ord 

som inte används försvinner och faller så småningom i glömska. Ord kan också av olika 

orsaker förändras eller bytas ut fast föremålet de avser är detsamma. Tidigare hade de 

regionala varieteterna av riksspråket en låg status och förekom inte i skrift som 

rikssvenskan. Därmed har heller inte våra dialekter bevarats på samma naturliga sätt 

som riksssvenskan och ord som varit mycket funktionella och nyanserade har så att säga 

gått i graven med sina brukare. Ett exempel på ett ord som försvunnit, och där jag kan 
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se förändringen mellan generationerna, är karoʂʂa. Detta ord använde min farmor för att 

benämna det föremål som mina föräldrar benämnde kautschuk och i något enstaka fall 

gummi. Jag har alltid sagt kautschuk men även hört jämnåriga uttrycka det med 

suddgummi. Den yngre generationen benämner föremålet sudd och påverkad av dem 

använder också jag mig numera enbart av detta korta enkla ord. Farmor (intervjuns 

Anna) använde också ordet i sammansättningen karoʂʂabann ’gummiband’ varför jag 

drar slutsatsen att den egentliga betydelsen var ’gummi’. Ett annat ord som jag spontant 

kommer att tänka på är dǻrrjnåɭæɳ, som jag ofta hörde under min barndom och redan 

då reflekterade över, eftersom jag kunde sätta det i relation med dess rikssvenska 

motsvarighet ’barr’. Dessa ord är bara två ord av många som nog snart helt fallit i 

glömska. Det skulle därför vara av allmänt värde om det forskades vidare om dialektens 

lexikon. Det skulle också vara intressant att göra en djupare jämförelse mellan Rickards 

och Annas dialekter, titta närmare på vad det är som skiljer dem åt då de ju ändå ligger 

så nära varandra. 
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