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En hälsingedialekt i Amerika
Hanebomål från Bishop Hill, Illinois

Den amerikasvenska text på hälsingemål som publicerades i årshäfte 1969
av Svenska Landsmål representerar landskapets norra dialektområde. Den
text som nedan framlägges företräder målen i landskapets sydsocknar,
invid gränsen till Gästrikland. Skillnaderna mellan dessa två språkområden
är så avsevärda att man ofta ansett, att det är dem emellan som man bör
dra gränsen mellan norrländska mål och sveamål.'
Texten är inspelad av utgivaren under en vistelse i Bishop Hill i september 1973. Den utgör en del av en längre, sammanhängande upptagning.
Den här återgivna talaren inspelades vid många tillfällen, oftast i spontana
samtal med andra, äldre Bishop Hill-bor. Inspelningar av henne och hennes syster hade även gjorts 1962 och 1964 av de från Landsmåls- och folkminnesarkivet utsända bandinspelningsexpeditionerna.2
Bishop Hill-svenskans historiska bakgrund

Den bekanta utvandringen till Bishop Hill 1846 och de närmast följande
åren brukar betecknas som den svenska emigrationshistoriens största, och
nära nog äldsta, utvandring i samlad grupp.3 Det var inte mindre än ca
1 000 personer som redan första året följde den religiöse sektledaren Erik
Jansson på segelskepp över Atlanten och ytterligare ca 500 beräknas ha
följt efter intill mitten av 1850-talet. De flesta kom från Hälsingland och
huvudparten av de övriga från grannlandskapen Dalarna, Gästrikland och
Uppland. Det samhälle man grundade på några kullar ute på prärien i
Illinois var en religiöst-kollektivistisk gudsstat, där all egendom var gemensam och alla arbetade tillsammans under Erik Janssons ledning. Efter hans
död 1850 måste dock den utopiska samhällsformen uppges, och omkring
1 Se

bl. a. Hedblom 1948: 38 och Dahlstedt-Ågren 1954: 283 f. (med kartor).
Se SvLm 1962s. 124 ff. och 1965s. 21.
8 Endast den av Peter Cassel ledda gruppen till Iowa 1845, blott 25 personer, kom
tidigare. Se Nelson 1943: 249 ff. och Carlsson 1976: 116, med litt.
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1860 delade kolonins medlemmar upp den stora jordegendomen i enskilda
farmer.
Många familjer hade efter denna tid sin bostad både på farmen ute på
landet och i hus eller i lägenheter i något av de stora tegelhus man byggt
upp på kolonins boplats, »stan» som man alltjämt säger. Dess invånarantal torde, när den var som störst, ha uppgått till minst ett tusen, men
många flyttade bort vid kolonins upplösning. Numera bor omkring 200
personer i »the town of Bishop Hill». Blott en del av dessa härstammar från
de ursprungliga kolonistfamiljerna. Nya immigranter har kommit från
Sverige under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet; några
av dem som nu bor där är av icke-svensk nationalitet. Detta gäller både
stadssamhället och farmerna utanför staden. Åtskilliga familjer som flyttat
ut från Bishop Hill finner man i grannsamhällena, såsom Galva, Kewanee,
Cambridge, Andover, Altona, Galesburg m. fl.
Bland dessa människor är det — bortsett från i Sverige födda och uppvuxna immigranter — endast ett mindre antal som ännu på 1960- och 70talen talar och förstår svenska. Deras, andra- och tredjegenerationarnas,
behärskning av språket varierar dock betydligt, från dem som obehindrat
och självfallet kan föra ett samtal och till dem som hjälpligt förstår, men
som knappast kan säga en mening på svenska. Som dagligt kommunikationsmedel utanför familjerna har svenskan i dessa samhällen inte nyttjats
på årtionden. De som nu talar svenska är i samtliga fall människor i pensionsåldern. I fjärde generationen har jag inte funnit någon svensktalande.
De flesta nyttjar språket endast undantagsvis, t. ex. när man talar om
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barndomsminnen eller när man inte vill bli förstådd av utomstående.
Dessa svensktalande kan sägas bilda ett »nätverk», i vilket bruket av det
gamla språket utgör ett inslag i deras sociala kommunikation.
Den svenska som talas av andra- och tredje-generationarna får sin prägel
dels av talarnas dialektala bakgrund från Sverige, dels av utjämningar i
riktning mot standardsvenskan och dels av engelska inslag av växlande
art och omfattning. Påverkan från andra svenska dialekter i så hög grad
att den leder till verklig dialektblandning är sällsynt. Ett klart fall, påträffat i Bishop Hill, har jag i korthet behandlat i annat sammanhang
(Hedblom 1975: 47 f.).
De landskap vilkas dialekter nu är företrädda i Bishop Hill och närmaste
grannorter är i första hand Hälsingland, Gästrikland, Uppland och Dalarna. Dessutom hörs tonfall och enstaka språkdrag med hemort i Östergötland, Småland och andra landskap.
Majoriteten av Erik Janssons följeslagare kom från de södra socknarna i
Hälsingland. Från Alfta reste de tidigaste åren ca 10 % av socknens befolkning. Det är därför antagligt att sydhälsingskan under de första årtiondena
haft en dominerande ställning i Bishop Hill. Skriv- och läskunnigheten kan
inte ha varit allmänt utbredd bland dessa tidiga utvandrare. Standardsvenska utjämningar i folkmålen, utöver dem som härrörde från bibeln
och det religiösa språkbruket, var relativt fåtaliga. De flesta måste ha
talat gammaldags sockenmål. En stark ställning hade troligen också dialekterna i nordvästra Uppland, från socknar som Nora, Österunda m. fl.,
dvs. Erik Janssons hemtrakter. De stod standardsvenskan närmre än
övriga mål i Bishop Hill. Folket från Dalarna, där de som kom från Malung
och andra västerdalska socknar utgjorde ett starkt inslag, måste i Bishop
Hill liksom överallt annars ha modifierat sitt mål, talat »swenska», i sitt
umgänge med utsocknes. I sin inbördes kommunikation nyttjade de dock
länge sitt eget mål, något som med tiden ådrog dem en social stämpel som
ibland kunde komplicera deras tillvaro.
Den utveckling av språksituationen som man väntar sig i ett sådant fall,
enligt de mönster man känner från Svensk-Amerika i övrigt, är att redan i
utvandrargenerationen de mest iögonenfallande dialektdragen i samtliga
mål slipas av, att de dialekter som talas av majoriteten håller sig bäst och
att de dialektala minoriteterna mer och mer övergår till engelskan (Hedblom 1965: 18 ff., 1975: 44 ff.). Övergången till engelskan hade i Bishop
Hill särskilt gynnsamma förutsättningar på grund av Erik Janssons avvisande inställning till Sverige. Själv försökte han mycket snart att predika
på engelska (Isaksson 1969: 94). Men språkskiftet dröjde. Med Erik Jansson försvann hans speciella form av religion, kollektivsamhället upplöstes
och befolkningen tunnades ut. Bishop Hill blev ett farmarsamhälle av
ungefär samma slag som övriga i Svensk-Amerika. I farmarfamiljerna ute
på landet hade dialekten goda livsbetingelser. Från Sverige kom under hela
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senare 1800-talet och början av 1900-talet släktingar och sockenbor som
nya invandrare och de blev i regel också farmare. I samhällets ledande
kyrka, metodistkyrkan, var svenska så gott som ensamt predikospråk fram
till 1922. I aug. detta år beslöt församlingen att predikan på engelska skulle
hållas varannan söndag'. Först omkring 1935 upphörde de svenska gudstjänsterna helt. En mindre grupp fortsatte att hålla gudstjänst på svenska
i Erik Janssons kolonikyrka in på 1900-talet.
Det fanns dock faktorer som motverkade svenskans bibehållande. Erik
Jansson-religionens och kollektivsamhällets sammanbrott samt de uppslitande och utåt uppmärksammade inbördesstriderna vid dess uppdelning
medförde i många familjer en deprimerande känsla av misslyckande och
skam. Man ville svära sig fri från det förgångna, det gällde nu att söka bli
amerikan så god som andra. Man berättar hur en del personer ibland förnekat sitt ursprung och sitt gamla modersmål: »I am no Swede!» Men sådana
reaktioner blev inte dominerande. Inte heller medvetandet om att den
svenska man talade inte var »fin», utan socialt sett av lägre klass, förmådde
göra slut på det gamla modersmålet. En äldre dam, tillhörande det övre
sociala skiktet i Bishop Hill, Miss Margaret Jacobson, berättade för mig
1973 att hennes mor inte ville att dottern skulle tala svenska, eftersom hon
visste att det bara var »Bishop Hill - svenska» man kunde. De som talade på
det viset gjorde man narr av. Men familjens piga kunde inte engelska,
endast svenska, och nödvändigheten av att tala svenska med henne blev,
ansåg Miss J., främsta anledningen till att hon själv kom att bibehålla
språket.
Den språksituation som rådde i Bishop Hill på 1960-talet och början av
1970-talet var följande. Svenskan var död i alla offentliga sammanhang.
Det var endast ett tiotal människor, födda och uppvuxna där, som över
huvud taget kunde tala språket. Även en del tidigare Bishop Hill - bor,
som flyttat ut till större grannorter, särskilt Galva och Kewanee, kunde
ännu utan svårighet förstå och tala svenska. Vid mitt besök hösten 1973
fann jag bland dem ytterligare några tiotal. Svenska använde man dock
alltmera sällan. Läsa svenska kunde man inte annat än i något enstaka fall.
Det kan emellertid förtjäna att nämnas att just nu, vid mitten av 1970talet, svenskans och svenskhetens framtid i Bishop Hill förefaller något
ljusare än förr. Restaureringen av de gamla byggnaderna från Erik Jansson koloniens tid och den omfattande publicitet detta medfört har gjort samhället till en kulturhistorisk sevärdhet och ett turistmål av rang som varje
år lockar tusentals besökande. Bishop Hill-borna själva har blivit medvetna om ortens värde och unika ställning i landets immigrationshistoria.
Det svenska arvet har därför visat sig värdefullt på ett nytt sätt. Man ser
1 Ur kyrkans minnesskrift utgiven 1951. Så fortsatte man, enl. uppgift, till omkring
1935.
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svenska flaggor utanför husen längs huvudgatan och man köper svenska
hemslöjdsalster som suvenirer. Det hastigt stigande antalet turister från
Sverige gör att de ännu svensktalande andra- och tredjegenerationarna utnyttjas som guider, och det anordnas kurser i svenska. Den dialektpräglade
svenska som en del av guiderna talar har givit anledning till ivriga diskussioner om vad som skall anses vara »riktig svenska»!
Hälsingskan i Bishop Hill

Flertalet av de hälsingeättlingar man träffar i Bishop Hill talar en svenska
som blott genom tonfall och enstaka dialektdrag förråder sitt ursprung. De
ibland dem som bäst bevarat utvandrarnas språk sedan kolonitiden är
utan tvekan två tillingsystrar födda 1906. De var de första som togs upp
på band av den tidigaste expeditionen från Dialekt- och folkminnesarkivet
1962. De har ytterligare spelats in och varit meddelare vid uppteckningar
1964 och 1973 (Hedblom 1962, 1964 och 1975). Deras mor var född i Bishop
Hill 1869. Fadern, Jonas Berggren, kom som 10-åring med sina föräldrar
från Mo sn i Hälsingland 1875. Hans morföräldrar bodde då redan i Bishop
Hill. De tillhörde släkten Wexell (Olsson 1967: 86 passim). Systrarnas mormor, Britta Jonsdotter, var född i Hanebo, grannsocken till Mo, 1827 och
utvandrade med erikjansarna 1850 (Olsson 1967: 239 not 86). Hon gifte
sig i Bishop Hill med John B. Johnson (»Big John») från Ångermanland, i
hans andra äktenskap. (Om honom se Olsson 1967: 237 not 76.)
Den svenska som systrarna Alfva Borg och Alfhild Oberg talar är i allt
väsentligt ett väl bibehållet hanebomål med vissa inslag från engelska och
standardsvenska. Det är uppenbarligen sin mormors språk de tagit i arv.
Den förra är sedan 1935 gift med en utvandrare från Ö. Korsberga sn i
Småland (1928) och den senare är änka efter en man av svensk stam. I sina
egna familjer har de i blott obetydlig utsträckning nyttjat svenskan, men
dem båda emellan, vid samtal med äldre Bishop Hill - bor och med besökande från Sverige, har den oftare kommit till användning. Inbördes talade
mamma och pappa bara svenska, säger de. (Faderns dialekt från Mo står
hanebomålet nära.) Mamma, som var född i Bishop Hill, höll särskilt hårt
på svenskan. Men i skolan talades endast engelska, även på rasterna. Några
av barnen förstod inte svenska och man skojade med systrarna för deras
svenska tal. Standardsvenska hörde de väl mest i metodistkyrkan, där de
sedan ungdomen var flitigt verksamma. De säger att de hade svårt att begripa allt som sades i de svenska predikningarna. (FH:s uppteekn. 1973.)
De kan ej läsa svenska.
Själva kallar de sin egen form av svenska »Bishop Hill- svenska». Att
denna är en enklare och mera gammalmodig form av svenska, jämförd med
den »fina» svenska som talas av bildade amerikasvenskar eller av besökande
från Sverige, brukar de ofta framhålla. Likaså att deras svenska blandas med
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engelska. Mrs Borg berättar att hon blev »rättad» av en kvinna som kom
från Sverige, när hon sade »simma» i stället för »bada»: »Ja senn då' så tänkt
ja, ja skä inte tala sven'ska nå mer för ja ve't-nt säga delane [de enskilda
detaljerna] riktet» (Am63). Att deras ärvda modersmål i sina grunddrag är
identiskt med en sockendialekt, som ännu i vår tid talas av äldre personer
har de inte klart för sig. De har inte besökt Sverige.
Inspelningssituationen

Inspelningen gjordes söndagen den 30 september 1973 i Bishop Hill i Mrs
Ruth Ericksons bostad. Hon är kusin till tvillingsystrarna och de har stått
varandra nära alltsedan barndomen. Ruth E. förstår svenska i stort sett
lika bra som kusinerna men talar numera ogärna språket. Hon, Mrs Alfhild
Oberg, den senares svärfar, 90-årige John Oberg, immigrant från Skåne,
och jag hade efter kyrkobesök ätit lunch på ett utvärdshus och satt nu
hemma hos Ruth E. och vilade oss efter biffärden. Mrs Oberg och jag satt
tillsammans i en soffa i livingroom. När jag tog fram kassettbandspelaren
drog sig Ruth E. tillbaka till köket strax intill, men hon följde intresserat
med i samtalet och ingrep med en replik då och då, oftast på engelska men
ibland på svenska. Detta är anledningen till att hennes röst hörs svagt och
i bakgrunden. Någon enstaka gång hörs även John Obergs röst, men det är
ofta svårt att urskilja vad han säger. Alfhild Oberg var van att bli inspelad
av mig alltsedan mitt första besök i Bishop Hill 1962. Nu var jag sedan tre
veckor inackorderad i hennes hem och vi kände varandra väl, vilket torde
framgå av hennes naturliga och obesvärade framställningssätt. Att hennes
amerikanska engelska är perfekt har betygats av prof. E. Haugen vid avlyssning av partier av banden.
Utskrivning och redigering

Att åstadkomma en i alla detaljer restlöst korrekt utskrift är, såsom utgivaren i olika sammanhang hävdat, en i det närmaste outförbar uppgift
(Hedblom 1968). Svårigheterna ökas givetvis betydligt i ett fall som detta,
där utskrivaren måste söka identifiera och hålla isär de element i talet som
härrör från två skilda språk, varav det ena till väsentliga delar — men inte
helt — är en dialekt som vid mitten av 1800-talet förts till Amerika, där den
sedan dess levat sitt eget liv under nya villkor. I ursprungsbygden i Sverige
är den i sin äldre form sedan länge på väg att upplösas. Trots att utgivaren
är uppvuxen i en mycket närstående dialekt har hans egna kunskaper och
erfarenheter ofta visat sig otillräckliga och han har varit hänvisad till bistånd av sakkunniga på olika områden. I fråga om det engelska språkbruket i Mellanvästern har jag haft förmånen att i en rad tveksamma fall
få utnyttja professor EINAR HAUGENS ojämförliga erfarenhet. Beträffande
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det äldre målet i Hanebo socken har fru MARTA ERIKSSON, Bofara, Kilafors, med stort tålamod och levande intresse vid mina upprepade besök
givit mig vederhäftiga och väl nyanserade besked. Jag betygar dessa hjälpare min stora tacksamhet.
Vid utskriftens redigering för tryckning har dialekttexten placerats på
uppslagens vänstersidor och motsvarande översättning på högersidorna.
Ord, fraser och meningar i bibehållen engelsk form och med engelskt (eller övervägande engelskt) uttal har kursiverats på båda sidorna. Helt eller delvis
försvenskade ord och fraser av typerna fens och sjänte samt »kopieringar»
av typerna redig och byggde en eld, har på översättningssidan angivits i
engelsk normalform som kursiverats (fence, shanty, ready, built a fire).
När ordet förekommer flera gånger i samma stycke har kursiveringen i regel ej upprepats. övriga engelska inslag har angivits i fotnoterna.
Transkription, ljudskrift och tecken
Den utskrivna texten återger i princip allt som säges på bandet. Inga
uteslutningar har gjorts utan att detta angivits.
Ljudskriften är i stort sett densamma som använts i den i Svenska
Landsmål 1969 tryckta texten på hälsingemål från Minnesota. För principer och detaljer hänvisas generellt till denna. Vissa förenklingar har dock
genomförts i nedanstående text.
Ljudbeteckningen följer i stort sett svensk riksspråksortografi, dock
med följande undantag:
-ljudet stavas alltid med o
å-ljudet stavas alltid med å
j-ljudet stavas alltid med j
äng-ljudet stavas alltid med ng, respektive nk
sje-ljudet stavas alltid med sj
tje-ljudet stavas alltid med tj
e representerar ett mycket öppet ö-ljud av skiftande kvalitet, ofta e-, äeller å-färgat
betecknar slutet o-ljud
! betecknar »tjockt», kakuminalt, 1
1 betecknar den amerikanska engelskans bakre 1
betecknar den amerikanska engelskans bakre r
w betecknar samma ljud som i eng. want
-h = tveksamhetsljud av skilda slag.
Teckenkombinationerna rd, rt, rl, rn, rs, Is och Y betecknar enkla alveolara, respektive kakuminala, konsonanter. Den i dialekten normala övergången av r +d etc. till alveolar, [4] etc., i sandhiförbindelser anges i regel
inte.
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A-ljudet. Främre och bakre a, [a] och [a], betecknas här — till skillnad mot
texten i SvLm 1969 — inte med olika tecken. Bruket av dessa båda varianter stämmer i stort sett med uppsvenskt standardspråk. Där främre a —
mot bruket i standardsvenskan — är långt, anges detta med landsmålsalfabetets tecken inom klammer [a].
Accent och kvantitet. Liksom i SvLm 1969 har accenttecknen här den dubbla

funktionen av tecken för både accent och kvantitet. Accenttecknet för
huvudtryck, akut (') eller grav (‘) eller för starkt bitryck (I ) efter en vokal
eller konsonant anger alltså även att föregående ljud är långt eller halvlångt. När dubbelkonsonant utgör stavelsegräns placeras accenttecknet
mellan de båda konsonanttecknen, ex. pan‘na. I de fåtaliga fall då tryckstark stavelse har kort vokal som ej följes av konsonant, ofta ett avslutande
å 'också', sättes, vid behov, landsmålsalfabetets »korthetsbåge» efter vokalen (å').
Vokal som ej åtföljes av något av dessa tecken är att uppfatta som
prosodiskt kort, vilket dock inte innebär att dess kvalitet förändras (ex.
[g, a]). Se härom, samt om tryck, tonalitet m. m., utförligare i SvLm 1969
s. 7f.
Skiljetecken. För angivandet av gränserna mellan yttranden, meningar,
fraser etc. samt pauser gäller i stora drag vad som sagts i SvLm 1969 s. 8 f.
Här har dock beteckningen betydligt förenklats. Ett noggrant angivande
av pauseringens skiftningar skulle med hänsyn till den rikliga förekomsten
av tveksamhetspaus samt ändringar och stympningar av påbörjade yttranden, ställa sig tidsödande och vanskligt och skulle dessutom i onödan
försämra läsbarheten. Kommatecknet får här fungera som tecken för pauser
av skiftande längd. Endast längre uppehåll i talströmmen anges med tankstreck (—). Läsare som av skilda skäl är intresserade av de prosodiska
växlingarna i texten hänvisas till att själva avlyssna ljudbandet. (Rörande
detaljerat återgivande i olika avseenden av inspelad text se U. Eriksson
1971 och 1973.)
Rund parentes ( ) omkring ljudsegment, ord och ordföljder anger att dessa
uttalas så hastigt eller otydligt att de inte med säkerhet kan identifieras.
Detta har av uppenbara skäl ej kunnat ske överallt. Där t. ex. h- eller -r
står i svagton och uttalas snabbt, är det ofta ovisst om något av konsonantens ljudmassa verkligen artikuleras. — Tre korta streck inom parentes
(---) anger att ett utelämnat parti ej alls kunnat identifieras.
Inom ( ) sättes också anmärkningar av typen »(skratt)», »(telefonen
ringer)» o. likn. samt, på översättningssidan, vissa förtydliganden och inslag från eng.
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Inom klammer [] sättes, för undvikande av förväxling med annan
kursiv skrift, beteckning med det svenska landsmålsalfabetet.
<> (»grekisk parentes») inramar korta inskott i yttrandet gjorda av annan än den talande, t. ex. ja, jaså, nej.
Bindestreck användes: 1) mellan ord som hör in under samma accent,
som utgör tydliga rytmiska enheter; dock iakttas en viss sparsamhet med
tecknet för att ej överbelasta texten; 2) framför ord i enklitisk ställning;
3) vid slutet av ett avbrutet, stympat ord, t. ex. je- (jennem).
Förkortningen eng. avser alltid amerikansk engelska.
Lån från amerikansk engelska (eng.) anges med kursiv, se ovan.
Engelska »småord», såsom 0!, my!, no, kursiveras i regel även om det ofta
är vanskligt, ibland omöjligt, att auditivt skilja på engelsk och svensk
artikulation.
De amerikanska pausfyllande interjektioner och svarsord som motsvarar
svenska »ja», »jaså», »nej», »hm» osv, har alla återgivits med uh-huh (enligt
Kenyon-Knott 1953: 443). Att säkert skilja dem åt torde vara omöjligt för
en utlänning!
Samtalsledarens (Hedbloms) repliker förkortas ibland eller ersätts med
referat inom ( ). Full konsekvens i ljudbeteckningen har inte eftersträvats.
Originalbandet har i Dialekt- och folkminnesarkivet (ULMA) signum
Am K9. Kopior på ljudband kan erhållas till självkostnadspris efter rekvisition ställd till Dialekt- och folkminnesarkivet, östra haten 27, 753 22
Uppsala.
Litteratur och förkortningar se s. 80 if.

16

Folke Hedblom

Text
Talande: A = Alfhild Oberg, H = Folke Hedblom, J = John Oberg, R —
Ruth Erickson. (Man talar om ett par pojkar, Russel och Clarence.)
A Å, då, ja ve't-nt hur gam'mal dem var, men, dä va Rus' sel va(r)
gamlest å Cla'rence. Å dem jeck i, skolan i Maple Hill', dä var-h, ett
mil, från Jann-Jann's. Å då hadde Cia-, Russel nött u't sko'nene (å)
moster Enima va(r) henima där, å hon' hadde n-, hadde nå sko'r så hon
sa' att, pej'ken kunna ha' hen'nes' sko'r, så han tyckte-nt em' dä', han
5
var, han var, rädd att, ba'rnene2 skulle, jora speta'kl, åv hånlems för
han had‘de, moster Enimas sko'r. Se han tog å'v dem när han fe-, kåm
te, heddffen'sen4, se la'-, heddffenisen ve Lars E'riksens, å jönide dem
i fen'sen. Då jeck han te skolan ba'rfo'ta. Ja tänker ä var kall't-å. Å då
en' gång reena-rä. Så då vart sko'nene blo't; då viss‘te moster Em`ma
10
att han hadd'-inte, had‘des dem på-s'sä. Å då', talas dem em' att-h,
Ma' nuel, va, va han samma ärder7 som, som Rus' sel å Cia' rence? ve't dus
Ruth? <R i bakgr. gamlare.> Han va gamlare? 0! Å han' var gamlare
än Cla'rence å, Rus' sel å Cla'rence? Ja visst-int dä'! Ja Laura var gamlare
än Man'uel va-nt hon?9 Sure! Hon va äl'st," va' (r)-nt hon? <R i bakgr.>
15
0 hon' va jif't innan" Ma'nuel, va'-nt hon? Vi lärer efter gamla bi'beln
å tit‘ta!
R (i bakgr.)
speak in English .. . Manuel was come other's first — nephew.
They was (!) nephew then.
20 A Yea, but I think Laura was older! Don't you? Ja, ändå', <Ja.> dem le'va,"
näs`ta far'm från Jann'-Jann's se(r) ni." <Ja.> Å då var ä Ma' nuel,
Rus'sel å Cla'rence. Å så dem lek‘te teho'pa. Ja på hös'tn så vart dä
mycke vatt'n i å'n, Edwards River, <Ja.> ne‘re där, å då' var ä mycke
i's där, å sto're brtar se(r)-ni, så då' to'g dem en lång' tjäpp' mä-sIse å,
25
å dem klelv" på' de här, sto're bi‘tane åv i's å ålete ne'r, jenInem, bäc'ken
då se(r)-ni <Ja.>. Å då tymla Ma'nuel å' v ,15 å vart bldt. Å han tolas
int tal-em', att han, att han-h, var u‘te på i'sn å tymla å'v i vatt'ne,
när han kåm hem'. Ja ve't-int va han sa', men han, ändå' så kåm, Mart'a
övver" te Jann-Jann's å, skerva-på' perkane för dem hadde vore, stygg'
1 Ä.

dial. hennas.
med ä. dial. [ba'renc] i systrarnas tal.
Dial. å'v-n. Starkton htin'IttiM och han (Hbo).
6 Genus utrum. Jfr am.-norskan, Haugen 1953: 574.
3 Dial. sup. hav've. Tal. förvillas troligen av det eng. mönstret he had not had.
6 Ä. Hbo [tåla].
7 Dial. lika gammal 88M. Trol. kontamination av eng. he was the same age as och
he was elder than.
8 I dial. normalt vet du da'. Jfr eng. do you kn,ow? Jfr rad 14: »Ja visst int dä». Om
veta i bet. 'minnas' se s. 46, not 2.
Så i dial. Jfr eng. wasn't she? Se Kommentar.
2 Växlar

Hälsingemål i Amerika 17

översättning

5

10

15

20

25

(Man talar om ett par pojkar, Russel och Clarence.)
A Och då — jag vet inte hur gamla de var, men det var Russel, som var
äldst, och Clarence. De gick i skolan i Maple Hill — det var en mil från
Jann-Janns farm. Då hade Russel nött ut skorna. Moster Emma var
hemma där, och hon hade skor (av något slag), så hon sade att pojken
kunde ha hennes skor. Han tyckte inte om det, han var rädd att barnen
skulle göra spektakel av honom för att han hade moster Emmas skor.
Så han tog av dem när han kom till heddj-fensen (the hedge fence häcken
som utgjorde staket) vid Lars Erikssons (gård) och gömde dem i fensen
(the fence staketet). Han gick till skolan barfota. Jag tänker att det var
kallt också. Och en gång regnade det. Så då vart skorna blöta; då förstod (visste) moster Emma att han inte hade haft dem på sig. Och då
talade de om att Manuel — var han i samma ålder som Russel och
Clarence — minns du Ruth? <R i bakgr. ... äldre.> Han var äldre? 0,och
han var äldre än Russel och Clarence? Jag minns inte det! Ja, Laura var
äldre än Manuel, var hon inte? Sure! Hon var äldst, var hon inte? Hon
blev (var) gift före Manuel, blev (var) hon inte? Vi måste (gå) efter
gamla bibeln och titta.
R (i bakgr.) ... Manuel was some other's first nephew. They was (!) nephew
then.
A Y ea, but I think Laura was older! Don't you? Ja, ändå, de levde (lived
bodde) nästa farm från (next farm from på farmen näst intill) Jann-Janns,
ser ni. <Ja.> Det var då Manuel och Russel och Clarence, och de lekte
tillsammans. På hösten vart det mycket vatten i ån, Edwards River,
nere där, och då var det mycket is där, stora bitar, ser ni, så de tog en
lång käpp med sig och klev på de där stora bitarna av is (bits of ice isbitarna) och åkte nedför (ner genom) bäcken, ser ni. Och då rullade
(tumlade) Manuel av och vart blöt. Han tordes inte tala om att han var
ute på isen och rullade av i vattnet, när han kom hem. Jag vet inte vad
han sade, men, ändå, Marta kom (över) till Jann-Janns och skorvade-på
10

Dial. gamles&
Innan prep. 'före'. Jfr Ordb. Dal. innan prep., Nordl. 53 b, SAOB innan II:3:e.
Ej belagt i Hbo.
12 Ä. dial. Yngre dial.
18 Trol. ej kopiering av you see. Gästr. si-n'ne.
14 Dial. kkv.
15 TYMIa ä. dial. Betyder vanl. 'tumla, rulla (t. ex. om en häst som ligger på rygg och
rullar)', t. in' 'linda in'. Förbindelse med av ej god dial. (Från ett isflak ramler man.
Egen uppt. i Hbo.)
18 Jfr eng. came over. I dial. kevna, te 888 el. likn.
11
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imot Ma'nuel då så han hadde verte blec't i, i bäc'ken, heller i å'n1 där.
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<Ja.> Te si'st så kåm dä u't tänker ja han hadde, att dem hadde å'kte2
på, att dem kkte på is-h-kaikene,3 i vatt'ne. Å dä va kall't, ser-ni, dä
va kallt vä'r, dä va-, när ä va i's på, så var ä riktet kallt så dä-nte — å
han vart riktet sju'k-å — Ma'nuel.
H Dä var väl på våren då där?
A Ja dä va'r fl — weil, dä va'r kall't, på-h—. <R i bakgr.> Ja dä var kall't
no'g te vara i's å, å åm dem, si när dä kåm', så mycke regn', så vaska4
då i'sn lö's, å dä va störe ka'ker å dem tyckte dä va, rolit å kka på dä
dä'r. Men han tymja-i' (skrattar), å Mart'a hon tyckI te-nt em' dä, mo'ra,
Hon tyckte-nt em'dä, så hon jeck te JannI-Jann's å, å skerva-på'
grand' ma tänker ja, eller nån' där som, såm såg-efter pefkane. <Ja.>
Men då kåm dä u't att-att han hadde vöre, å åk't på dä där, iskalkene,
så ja tänker dä va'-nte så fale,° senn, som dem, tyck'te dä var. <Nej.>
Men dem kåm i trub'bel! Han alltjämt° dä va nån'ting' som hän'de.
Han va'-nt så, han va'-nt så, daring, som Rus' sel å Cla'rence — töja, han
tölas-nt jöra all's så mycke som dem jörde.7 <Nej.> Å ja kan vå‘ga på8
att dem var, var knis'pen,8 dä där pej‘ kana." Dä va Cla'rence som sa' —
dä var, gul. le‘ra å svart' le‘ra å g-, grå' le'ra å kato'lska le'ra!ll (skrattar).
Tyckte dä alltiho'p var däsam‘ma!

H Ja. Var han nån släkting till er han?
A Ja, dä var, dä var uncle P. L:s, pefkar, så dä var kusi'ner <Ja.> 0f 12 Ru'th,
å ess'
H Dåm fick väl lite smörj ibland då?
25 A 0! viss't feck dem dä'! (skrattar). Men Cla'rence var bara tie å'r när han,
när han jeck', å hyra u't te en far`mare, å för he‘la sem‘marn, bara tie
år när han — full't u't dräng'!" <Ja.> Tänk', em en ti', hur vi skulle
tyclla em tie år! Ly'a bir tie nästa fö'delseda'g. em hon skulle gå u't
å hyra — u't på, för hela sem'marn, för, för, när hon är tie år gam`mall
30 Ii Å vara full piga!

A Ja men Cla'rence jeck' å var full' dräng'. <Ja.> Uh-huh.
H Hemma bruka dåm ha björkris såm dåm gav påjkarna på sjärtn mä!
A 0-h! Ja ve't-nt va, ä va'r fl nån slags pis‘ka tän'ker ja.

1 Vacklan

mellan beteckningarna å och bäck är vanlig även i stsv. och sv. dial.
Trol. felsägning.
3 Borde i dial. heta [1'sflra'ksns] 'isflaken'. Egen uppt.
4 Jfr eng. wash 'skölja' (om vågrörelse etc.)'. Borde i dial. heta i' an lösssna el. likn.
Ä. dial. [/lä].
6 Alltjämt, se Kommentar, Adverb.
Stsv.; dial. jole; så nedan.
2
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(luggade) pojkarna för att de hade varit stygga mot Manuel, så att han
hade blivit blöt i bäcken, eller i ån där. Men till sist kom det ut, tänker
jag, att de hade åkt på iskakorna i vattnet. Och det var kallt, ser ni, det
var kallt väder. När det var is på, så var det riktigt kallt så att det inte—.
Och han vart riktigt sjuk, Manuel.
H Det var väl på våren det där?
A Ja, det var väl, weil, det var kallt på — <R i bakgr.> Ja det var kallt
nog för att vara is (på vattnet), och om de —. Se, när det kom så mycket
regn så vaskade isen lös (washed, lossnade) och det blev stora kakor,
och de tyckte att det var roligt att åka på dem. Men han tumlade i, och
Marta hon tyckte inte om det, modern. Hon tyckte inte om det, så hon
gick till Jann-Janns och skorvade på (luggade) grandma (farmor, mormor) eller någon där som såg efter pojkarna. Men då kom det ut att han
hade varit och åkt på de där iskakorna, så jag tänker att det inte var så
farligt sedan, som de tyckte att det var (med detsamma). Men de kom i
trubbel (trouble)! Han, alltid var det någonting som hände. Han var inte
så daring (djärv) som Russel och Clarence — tordes, han tordes inte alls
göra så mycket som de gjorde. Jag kan våga på (jag vill lova) att de var
svårhanterliga (knispen), de där pojkarna! Det var Clarence som sade
att det var »gul lera och svart lera och grå lera och katolska lera (läran)».
Han tyckte att alltihop var detsamma!
H Ja. Var han släkting till er han?
A Ja, det var uncle P. L:s pojkar, så det var kusiner till (of) Ruth och oss.
H De fick väl lite smörj ibland då?

25 A 0! Visst fick de det! (skrattar). Men Clarence var bara tio år när han gav

sig ut och hyrde ut till (hired out to tog tjänst hos) en farmare (farmer),
och för hela sommaren. Han var bara tio år när han var dräng fullt ut.
Tänk om en tid —. Hur skulle vi tycka om tio år (om en tioåring)! Lydia
blir tio nästa födelsedag, (tänk om) hon skulle gå ut och hyra ut (hire out
ta tjänst) för hela sommaren när hon är tio år gammal!
30 H Och vara full piga!
A Ja, Clarence gick och var full dräng. Uh-huh!
H Hemma brukade de ha björkris som de gav pojkarna på stjärten med!
A 0-h! Jag vet inte vad — det var väl något slags piska tänker jag.

8

Våga på ä. dial.

3 VVbg

36b.
10 Stsv. ändelse.
11 Se Kommentar.
12 Se Kommentar.
13 Märk att dräng behålles i amsv. men ej bonde.

20 Folke Hedblom
H Jo, åkte dåm inte skrisskor i gamla tider, såna här träbitar under sulorna
med ett järn på?
A Skates? <Skates, ja.> 0-!, ja', nog tän'ker ja dem jol le dä'. Ja', ja vå'ger
på att pefkane skef ta <Ja.> på i'sn.
5 II Dåm hade såna där såm man kalla träskrisskor.
A Ja ve't-int va sla'g dem had‘de, men bruka-nt mam`ma å moster Let'ta
å allehop gå å-å — slrda på i'sn? <R i bakgr. Ja, ja tän'ker dä'.> Ja ve't
att dem jeck å dan'sa <R i bakgr. ... dem jick å simma.> Å'ja dem jeck
å — <R i bakgr.> — Å'-ja, dem, ja, dem hadd-, dem grävde-u't ve, ve
å'n, så att dä vart bara mull', å då' så plas‘ka dem åpp' vattIn så dä var
lo
riktet, harket. Å då så, sät‘te dem så å, halka ne'r där ini' vatt'ne. Å,
hur månge flic'ker2 (dä) var fl Al' ice E'rickson å manima å moster Let‘ta
å ja ve't-int håcken an‘na dä va'r, dä var fl nåre Pnersens flic'kene
eller nån'. Å då va'r dem ini3 där å ba-, å samm' å båda i bä-, i-h å'n.
Å då kårel.' ä nån — å, fly'g-lort'-klun'sar (skrattar), å då <R i bakgr.>
15
ja dä börja flyga lo- loreklunsar på dem, å då så sa' mam'ina nånting,
ja ve't inte hur ä va'r, men ho'n, hon var-h, rik‘tet, brave, va säjer4 dä'?
<H Duktig?> ja duk`te ja, å hon sa: »håc'ken, håc'ken är ä dä'r-h» — ja
dä va'-nt dä va-nt nå riktet, dä va'-nt nå fin't, men ja minn's int vä-rä
va'r men, dä va'r-h — ja kan-int, som Bob Crazy Fools <Ja.> som, kas`ta
20
lort' på dem'. Men ja- dem sa'-int håcken dä va'r, mamma sa'-int håcken
dä va'r, se ja ve't-int. Men-h, ja kan int min‘nas hur hon sa' — men dem
kasta fl lo- lort'klunsar på dem då för dem var in' där6 å samm'. Ja bett
dä att dem, vart, bråt‘tem7 å sätt på-s'sä kle'dene! (skrattar.)

25 H Ja, dä var ån dä.

A Å dem bruka dan'sa på bro‘ane. <Ja.> På sön'dase-, på sön'dan jeck dem
arlehop tehöpas å, ja ve't-int em dä va'r på lo'rdaskvälln heller em dä
var på sön'daskvälln så bru'ka dem gå å dan'sa på bro'n.
II På bron över ån då?
30 A Ja, dä var mång`e bröar där tänker ja. Å då hadde dem, sjuneskola
[5tiu,vskol ka] också, ånkel
hadde sjuneskola <Jaså.> så dem jeck
å sjöng'. Moster Em'ma, moster Em‘ma å moster Liva, ja minn's int
dem sa' mycke em moster Tir da, va-nt hon må'? Var hon gam'mal, så
mycke gam`lare så hon jeck å aebeta då så hon feck int vara [-a-] mä'?
R Dä ve't int ja'g.
eng. into. Dial. i.
Ä. dial. jänter.
Dial. ini"inne i (t. ex. i ett hus, en koja)'. Ej om vatten. Jfr eng. they were in there.
4 Jfr eng. How do you say it?
6 Jfr ovan not 3.
5 Troligen en känd seriefigur el. likn.

1 Jfr
2
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H Jo, åkte de inte skridskor i gamla tider, träbitar med ett järn på under
sulorna?
A Skatas? <Ja.> Å-ja, nog tänker jag de gjorde det. Jag vågar på (är säker
på) att pojkarna skejta (skated) <Ja.> på isen.
H De hade sådana där som man kallade träskridskor.
A Jag vet inte vad slag de hade, men brukade inte mamma och moster
Lotta och allihop gå och slida (slide glida, slå kana) på isen? <R i bakgr.
Ja, jag tänker det.> Jag vet att de gick och dansade. <R i bakgr. ... de
gick och badade".> Å ja, de gick och — <R i bakgr.> Å ja, de grävde ut
vid ån, så att det vart bara mull (på strandsluttningarna), och då plaskade de upp vatten (på stränderna) så att det blev (var) riktigt halkigt.
Och då satte de (barnen) sig och halkade ner där i vattnet. Och så många
flickor! Det var väl Alice Erickson och mamma och moster Lotta, och
jag vet inte vilken annan det var, det var väl några av Petersons flickorna
eller någon (annan). Och då var de i' där (i vattnet) och sam och badade
i bä-, i ån. Och då kom det någon — flyg-lort-klunsar (skrattar), och
det började flyga lortklunsar på dem, och då sade mamma någonting,
jag vet inte hur det var, men hon var riktigt brave, vad säger det? (what
do you say /or th,at? vad heter det?) <Duktig.> Ja, duktig, och hon sade:
»Vem är det där?» Ja det var inte något riktigt, det var inte något fint.
Jag minns inte vad det var, men det var — liksom någon Bob Crazy Fool
<Ja.> som kastade lort på dem. Men de sade inte vem det var. Mamma
sade inte vem det var, så jag vet inte. Jag kan inte minnas hur hon sade,
men de kastade väl lortklunsar på dem då, för att de var i (vattnet) där
och sam. Var lugn för (Jag bett, I bet) att det vart (de fick) bråttom att
sätta på sig kläderna!
H Ja, det var ån det.
A Och de brukade dansa på broarna. På söndagen gick de tillsammans
allihop — jag vet inte om det var på lördagskvällen eller om det var på
söndagskvällen — så brukade de gå och dansa på bron.
H På bron över ån då?
A Ja, det var många broar där, tänker jag. Och då hade de sjungskolag
också. Onkel P. L. hade sjungskola, så de gick och sjöng. Moster Emma
och moster Liva — jag minns inte att de sade mycket om moster Tilda —
var hon inte med? Var hon så mycket äldre, så att hon gick och arbetade
då, så att hon inte fick vara med?
R Det vet inte jag.
Dial. Hbo vara bråttom 'ha bråttom'. (Högberg 1956: 11.)
Jfr dial. »vi jeck teho'pa månge gångar» Hbo. Egen uppt.
Trol. tillfällig bildning, snarast efter mönster av eng. singing-school. Jfr nutida
svensk ordbildning av typen gåskola, gågata.
10 Jfr eng. went for a swim. Pret. av simma heter i ital. aamm. Så säger tal. oftast.
7

8
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A Va å'r var hon jift?' <R i bakgr. på eng.... 1890 . . . 1904 Weil mam‘ma
was, was married in, in nine —
å moster Let‘ta i nitifyra,
nitifem'. Ja! Å ja tyckte dä var, in‘nan d-, mycke in'nan2 dä'. <R i
bakgr.> Ja.
5 H Ja, å så tala vi åm Lillesta-vattnet.
A Hå! dä var neri å'n också. Dä var ve La'rs E'riksens3 fen's, minan Big
Johns å La'rs E'riksens. Å dem hadde, te'gel, i bett'n på å'n. <Ja.>
Se-(de)m tjoirde öv'ver där. <R i bakgr.> Gravel?
R (i bakgr.) Gravel is natural, naturally gravel.
lo A Å ja tyckte dä var te'gel.
II Var dä inte tegelstenar inte?
A Dä va-nte te‘gelstelnar? <R i bakgr.> There was natural gravel? <Ja.>
Dä var, dä var hå'rt, bett'n där ändå' så att dem tjo‘rde öv'ver där.
<Ja.> Å vi bruka gå ne'r di't å fis‘ka. Liflesta vatt'ne, ne'r ve å'n. 0!
15
va vi tyckte dä va ro'let när-h; då tog vi, kaf'fe, å mas'säck må' å, jeck
ne'r di't å fis`ka. Å, å då, feck vi ha kaf'fe då innan vi fotta4 hem'. Å
minn's du, på sem‘marn en gång, när moster Let‘ta å mam`ma, jeck, å
vi klo'v övver fen'sen, en fen's där, å jeck på-n andra sidan var fl Lays
E'yiksens fen's vi klov öv'ver, å, dä var nåre da‘gar efter, så, bräclka
20
mamma u't, å-å hän'ne på in'sidan på be'nene, vart hon ill'-ro' dä måtte
ha volre, poison iv y,» moster Let‘ta feck ock'så. <R i bakgr. ... she said
she got ...> 0! 1 thought it was done there by Lars Ericksons <Ja.> 0 my!
H Hur kunna hon få dä då? (R i bakgr.; tel. ringer.)
A It was, dä va'r-h, poison ivy, dä var-h, o'hy'ra, weed <Ja.> å dem feck —
25
(tel. ringer, R svarar.)
H Kind of vermin?
A Dom feck' int dä hä'r från vatt'ne. <Nej.> Men, ja minn's när-h, em,
när Ru'th, säger att hon, var over te värat8 å sjacka [idka] ha'vra å hon
tyckte (dä feck ...). Minn's ni dem viss't int riktet va dem feck' dä?
30
Men mam`ma sa hon, hon klo'v övver fen'sene i Lars E'yiksens där, å
hon undra em dä var poison ivy där. Så hon lära gå te dåk'tern å få',
medesi'n te torka åpp'-ä. Hon var, just, rå" <R i bakgr.> Uh-huh, på
be- på in'sidan på be'nene. 0-h my! hur hon (...) <R i bakgr.
dä
klia> ja å-h, dä jorde så on't! <R ...> Uh-huh. Å dä tog län`gens te få,
kåmma, o'ver dä. Se ja var allt rädd alitjämt rädd' för poison ivy. Ja
1I

dial. »Va va'r ä för å'r ho jirta sä?», »Acke år' vart ho jirt?» el. lilm.
Se ovan». 16, not 11.
3 Orla uttalet av »Lars E'riks8n» är att anse som amerika-engelskt eller svenskt är
oftast ovisst. Även r-ljudet i Erikson växlar. Namnet tycks i regel uttalas lika i sv. och
eng. kontext. En liknande »uttalshybrid» utgör namnet Peterson. Om accenten se
Kommentar, Accent.
4 Om amsv. fota, lotta se Kommentar, Ordförråd.
2
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A Vilket år blev (vad år var what year was) hon gift? <R i bakgr. på eng.
1890 ... 1901>. Weil, mamma was married in, in nine — nittiotvå och
moster Lotta (i in) nittiofyra, nittiofem. Ja, jag tyckte det var tidigare,
långt innan dess. <R i bakgr.> Ja.
5 H Ja, och så talade vi om Lillesta-vattnet.
A Hå, det var nere i ån också. Det var vid Lars Erikssons fens (f ense staket),
mellan Big Johns och Lars Erikssons. Och de hade tegel i botten på ån,
<Ja.> så de körde över där. <R i bakgr.> Gravel?
R Gravel is natural, naturally gravel.
lo A Å, jag tyckte det var tegel.
H Var det inte tegelstenar inte?
A Det var inte tegelstenar? <R i bakgr.> There was natural gravel? <Ja.>
Det var hårt, bottnen där, så att de körde över där. <Ja.> Och vi brukade
gå ner dit och fiska, (i) Lillestavattnet, nere vid ån. Å vad vi tyckte det
var roligt när —; då tog vi kaffe och matsäck med och gick ner dit och
15
fiskade. Och då fick vi ha (have dricka) kaffe, innan vi gick (fotade) hem.
Å, minns du, på sommaren en gång, när moster Lotta och mamma gick,
och vi klev över fensen (the fence stängslet), en fens där, och gick över
på andra sidan — det var väl Lars Erikssons fens vi klev över. Och det
var några dagar efter, så bräckte mamma ut (broke out fick utslag). Här
20
på insidan av benen vart hon illröd; det måtte ha varit poison ivy;5
moster Lotta fick också. <R i bakgr. She said she got her ...>
A 0-h, I thought it was done there by Lars Ericksons. <Ja.> 0 my!
H Hur kunde hon få det då? <R i bakgr., tel. ringer.>
A It was, det var poison ivy, det var ohyra, weed, och de fick — (tel. ringer,
R svarar).
25
H »Kind of vermin»?
A De fick det inte här från vattnet. <Nej.> Men jag minns, när Ruth säger
att hon kom (var över was over) till oss (vårat) och sjackade (shock sätta
i skyl) havre och hon tyckte (...). Minns ni att de inte riktigt visste var
någonstans de fick det (poison ivy)? Men mamma sade att hon klev
30
över fensen (plur.) på Lars Erikssons farm, och hon undrade om det
fanns poison ivy där. Så hon måste gå till doktorn och få medicin att
torka upp det med (medicin som fick eksemet att torka, to dry up). Hon
var just (just alldeles) rå (raw hudlös, öm) <R i bakgr.> uh-huh, på insidan av benen. 0, my! hur hon (...) <R i bakgr. ... det kliade.> ja, och
5 Eng. poison ivy, Rhus radicans, giftig ört, ofta på stängsel, stenar etc. (Coli. Diet.
937a, Webster 1390b).
6 Vevrat 'vår gård, vårt hem' är ä. dial. i Håls. (Skog, Bjuråker, Voxna. ULMA,
frgl. 3). Äv. i Finland, se Lundström 1939: 64. Jfr äv. eng. was over to ours.
7 Jfr eng. raw, my skin was raw 'öm, hudlös'. Just, jfr dial. Net-som, se Kommentar.
Ej dial. I dial. snarast »Dä höll på längen» el. »Dä tog lång ti te få». Jfr eng. took a
lang time. Förblandning av mönstren?

24

Folke Hedblom

hal-ut hav've dä! — knock on wood! (Skrattar. R och J i bakgr.) När
hon feck, no-h, dä var vi't, medici'n från dåk'tern. Liksom — <J. Oberg
i bakgr.> 0, ja men dä va like, like likt, em dä var kal'k i heller nånking
så där så dä, dä låg på'. <R Ter'ka då.> Ter'ka, uh-huh, å dä lära ter`ka
för, dä bräcka-u't lite, lite bWser. Å då rann' dem. Uh-huh. Ja dä var
läng'enl innan hon kåm öv'ver dä'. Å dä var så o l bekvä'mt.2

5

H Ja, var dä ve Lillesta-vattne dä?
A Ja tro'r att dä var, Ru'th säjer dä var, när dem sjacka ha'vra där. Si,
både manima å, å moster — (Kanal 1 av kasettband 9 slutar här;
10 fortsättning på kanal 2.)
A Å, sjac'lla [idka] å vi' fällde mä' [fii'cla-mcel förståss. Mann' se sätke
vi åpp' en sjack [jak] å då skulle vi, (då) efter vi sätte en, en topp' på
den,3 så sa vi: »Ja', nu skulle vi mar`ka4 den se vi visske em den stå- em
(h)an sto'g åp'p te1.13 dem trös‘ka» (skrattar). Då var, dä var — moster
15
Liva bruka säjI ja: »Dä var mer ntingt en dä!» Hon bruka kåmma mä' å
sjac'ka ha'vra också. <Ja.> Hon' var, hon' var, Cdre6 (då) än manima
å moster Lorta.

H Va sa hon: »Då var —»?
A Mej‘n-tingl en! <Mejntingen.> em han sto'g åpp' tell dem trös‘ka, em
20
sjac'ken sto'g! An'nars, iblann' när ä reg'na, å-å den vart riktet blek
å tung' så tynila dem, sön'ner, si-nl ne, å åm dä blåske hå'rt, (så) blåste
tep'pen, va, den bun'deln som dem sätte åppå', Måske-å'v. Å då' vart
dä allt blött' i sjac'ken se du så då va'-nte ha'vran så bra'. <Nej.> Så,
em han stog åpp' tell dem trös‘ka, skulle trös‘ka, dä va mernting len
25
dä sa moster Liva (skrattar). Moster Li'va var, var-h, (en) ba'rns mosker,
vi sa' alltjämt kalla-na, hon va, hon alltjämt lekke mä ba'rnene å-å,
jeck mä' ess. Ja minns en' gång' hon, hon jeck å, tram`pa i, i-h — bäc'ken,
mä' ess. Å hon' tyckte vi tjärta å tjärta hon skull gå mä' ess. Å
då så, jeck hon mä', nä vi skulle gå efter ko'nene en kväll'. Så vi tog å'v
30
ess sko'r å strum'per å skulle forta där. Å ja'a sa hon dä va nån'ting te
bju'-på dä7 (skrattande)! Då ä'-nte brett' nog så ja kan få fo'tn i', sa
Jfr föreg. not.
Ex. på felaktig »kopiering» av det bakomliggande eng. ordet, snarast uneomfortable. Jfr bekväm s. 48 not 5.
3 OM den se Kommentar, Pronomen.
4 Dial. marka el. {måka] 'märka'. Jfr Rz 431b. Se Kommentar.
2
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det gjorde så ont! Och det tog lång tid att komma över det. Så jag var
alltid rädd för poison ivy. Jag har inte haft det! (Med låg röst:) knock on
wood (ta i trä)! (Skrattar; R och J i bakgr.). Det var vit medicin från
doktorn <J. Oberg hörs i bakgr.> 0, ja men det var lite, lite likt, om det
nu var kalk i (den) eller någonting sådant där. Så det låg på (benet)
<R (för att) torka det>. Torka, uh-h,uh, och det måste torka, för att det
bräckte ut (broke out slog ut) lite blåsor. Och de rann. Uh-huh,. Ja det
5
dröjde (var) länge innan hon kom över det. Det var så obekvämt (unc,omfortable besvärligt, otrevligt).
H Ja, var det vid Lillestavattnet det?
A Jag tror att det var (där) (it was); Ruth säger att det var (där), när de
sjackade havre där. Se, både mamma och moster —
(Slut på kanal 1; forts. på kanal 2 av bandet.)
10

15

20

25

30

A ... och sjackade (shocked skylade [havre]) och vi följde med förståss.
Ibland satte vi upp en sjack (skock skyl) och då skulle vi, efter att vi
satt en topp på den (täckte den mot regn med en uppochner-vänd
kärve, top tak) och så sade vi: »Ja nu skulle vi (helst) märka den
(ge den ett märke) så att vi vet (visste) om den står (stod upp; dvs, ej
faller omkull) tills (till) de (skall) tröska (dvs, de skylar som barnen
gjorde borde märkas ut; de var ej att lita på). (Skrattar.) Det var (om
det som) moster Liva brukade säga: »Det var mejntingen det (the main
thing huvudsaken)!» Hon brukade komma med och sjacka havre också.
<Ja.> Hon var äldre än mamma och moster Lotta.
H Vad sade hon: »det var —»?
A Mejntingen! <Mejntingen.> Om han (skylen) stod upp tills de (skulle)
tröska, om sjacken stod. Annars, ibland, när det regnade, och den vart
riktigt blöt och tung, så tumlade de (så välte skylarna och gick) sönder,
ser ni, och om det blåste hårt så blåste toppen, den bundeln (the bundle
kärven) som de satte ovanpå, den blåste av. Och då vart allt blött i
sjacken, ser du, så då var inte havren så bra. <Nej.> Så om han stod upp
tills de tröskade, skulle tröska, det var mejntingen det, sade moster Liva.
Moster Liva var (... vår barndoms) moster, vi sade alltid, kallade henne
(alltid så), hon lekte alltid med barnen och gick med oss. Jag minns en
gång (hur) hon gick och trampade i bäcken med oss. Och hon tyckte (att)
vi käkade och käkade (att) hon skulle gå med oss. Och hon gick med, när
vi skulle gå efter korna en kväll. Så vi tog av oss skor och strumpor och
skulle fota (gå till fots) där. Ja, sade hon, det var någonting att bjuda
på det (skrattande)! Det är inte brett nog, så jag kan få foten i, sade hon
Eng. till 'tills'. Dial. tå, tess, tells. Se Kommentar.
Dial. ganilare. Kommentar, Adjektiv.
7 Genuint dial.-uttryck. Egen uppt. i Hbo.
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5

hon (skrattande)! Å', sa hon, öj' va trött', ja va'r sa hon, ja kun'na
joIra-no'g,1 gå ne'r jennem bac'ken å då lära vi kly'va åpp ba- bac'ken2
te kåmma hem' sa hon. Men dä var nån'ting te bju'-på dä-dä'r! sa hon.
(Skrattande.) Men vi tyck't dä var ro'let (då) moster Liva jeck mä'.
Maidma hadde-ut ti'. Hon andre, hon, särlan3 hadde ti'.

H Ja. Du berätta att ni hjälpte till å plåcka corn åckså.
A Håla! Mam‘ma hadde en vang' for sä sjärv!
H Hadde hon!
A Ja, pap`pa hadde en vang' å mana' ma hadde en vang'. <Ja.> Ja å då',
när ä vart', så, vi' lära, dä var ingen hem`ma ser ni, i hu'se å hon, dä
10
to'g, ja dä to'g, månge tim‘mar te plåc'ka ett lass kå'rn
Å då' så
lära vi gå mä', så vi lå'g i fram‘ännan på, vang`-båxen, å iblann' så
kas`ta dem, kas'ta dom kå'rn, på ess' <Ja.> så vi, vi lära, sjydna oss
u're ['ture] -vä'gen. Å då' när vi kåm, [te] plas`sane4 i bac`kano, så, kårn
16
ha- hadd-nte väx't så, sto'rt.5 Så då' så sa manima: »Klyv u'r nu! Ränne
är-ä kå'rn som ni, ba'rneno får plå&ka», sa hon, så vi lära u't å plåc`ka
då. Å vi bruka järpa.6 <Ja.> Ja bruka gå mä pap‘pa ibland, ut på m-.
Inte ve't6a ja att ja jeck u't så ti'det på mer'gån,7 men, dom jeck u't efter
midda8 åc'kså, å plåc'ka. Dem lära plåcka två lass', på da'n ändå'.
Så. Ja det var väl slitsamt arbete dä där?
A Ja dä va(r) hå'rt!8 Å då, mam'ma, jorde, pap‘pa jeck u't brått'," butu
mam‘ma hon stanna" hem`ma då, å tjärsa [Asa'r8a]" hon, hon mjölka
ko'nene å, no pap'pa födde" häs'tane å feck dom i-Vrning, men mam`ma
mjörka ko'none, hon, stolla" mä hön'sene å, ja tänker hon stola mä
25
gri'sane å. <Ja.> Vi had‘de-nt så mång'a, men, dä var, dä var te jo`ra
dä var [-a-] da'g ändå'. Men pap‘pa alltjämt to'g, tog val ra [-a-] pål6
häs`tane, han tyckte em' dä'. Å va'r [-a-] da'g, fotta han te sta'n efter
pos'tn" <Jaså.> ett' å ett kvart" mi'l övver fi'lane.

20

il

1 Ålderdomligt

i dial. Jfr Ordb. Dal. II: 812, göra-nog.
Jfr eng. up the slope.
8 Eng. ordföljd.
Trol. från eng. the places. I dial. snarast ställena.
3 Jfr eng. corn doesn't grow that big 'majsen växer inte så högt (stort)'. »The corn»
skulle i detta sammanhang innebära att tal, avser en viss majsåker [E. Haugen]. Kårn
följer alltså inte det närliggande sv. korn som här skulle ha best. form.
6 Jfr eng. used to help.
64 Se s. 46 not 2.
7 Ä. dial. i Hbo brått på mu'srn 'tidigt på morgonen'.
8 Ä. dial. i Gästr. micrdar 'middag'. Jfr V11 604a, Danell 271b, SAOB middag
(M 913). I ä. dial. här snarast »på af tn». Jfr eng. alter dinner. Jfr s. 49 not 6.
Sannolikt från eng. hard.
" Ä. dial. Jfr ovan.
2
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(skrattande)! Å, sade hon, öj! vad trött jag var, sade hon, jag kunde nätt
och jämnt (göra nog) gå ner utför (genom) backen (åslänten), och då
måste vi kliva uppför backen för att komma hem, sade hon. Men det
var någonting att bjuda på det där!, sade hon. (Skrattande.) Men vi
tyckte att det var roligt när moster Liva gick med. Mamma hade inte
tid. Hon hade aldrig eller sällan tid.
5
H Du berättade att ni hjälpte till att plocka corn också.
A Åja! Mamma hade en vagn för sig själv.
H Hade hon?
A Ja, pappa hade en vagn, och mamma hade en vagn (ute på åkern). Ja,
och då när det vart så att vi måste gå med — det var ingen hemma, ser
10
ni, hemma i huset, och det tog många timmar att plocka ett lass kårn
(corn majs). Och då, när vi måste följa (gå) med, så låg vi i framändan
på vagnboxen (the wagon box). Ibland så kastade de kårn på oss <Ja.>,
så att vi måste skynda oss ur vägen. Och när vi kom till ställena (platserna4) i backarna, där majsen (kårn) inte hade växt så högt (stort), så
15
sade mamma: »Kliv ur nu! Här är det majs som ni, barnen får plocka.»
Så vi måste ut och plocka då. Vi brukade hjälpa till. Jag brukade gå ut
med pappa ibland, ut på m-. Inte minns jag att jag gick ut så tidigt på
morgonen, men de gick ut efter middag också och plockade. De måste
plocka två lass om dagen i alla fall.
20 H Så. Ja, det var väl slitsamt arbete det där?
A Ja, det var hårt! Och då, mamma gjorde —. Pappa gick ut tidigt (brått),
but (men) mamma stannade hemma och tjårsade (did the chores skötte
kreaturen), hon mjölkade korna och — no (nej) pappa födde (fed utfodrade) hästarna och fick dem i ordning, men mamma mjölkade korna;
hon stökade med hönsen (skötte om hönsen) också; jag tror (tänker)
att
hon stökade med grisarna också. <Ja.> Vi hade inte så många, men
25
det måste göras (det var att göra det) var dag ändå. Men pappa skötte
alltid (tog vara på) hästarna; han tyckte om det. Varje dag fotade han
till sta'n efter posten <Jaså.> en och en kvarts mil över filarna (the fields
åkrarna).

11 Mycket

sällsynt i taks språkbruk.
Ä. dial. [Sta‘na].
13 Dial. stena 100 'utföra fähussysslorna'.
14 Dial. je' eller stil' la.
12 Jfr ovan. — Märk i övrigt det påfallande ålderdomliga ordvalet i detta parti av
texten.
16 Jfr eng. took care of. I dial. betyder ta vara på 'ta rätt på', t. ex. kor som kommit på
drift, men har knappast använts i betyd. 'sköta, ta hand om'. Egen uppt. i libo.
12 Snarast 0-ljud i dial.
18 Dial. kvarts. Jfr eng. quatrter. Mil är neutrum i dial.
12
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H Han gick rätt över filarna där då?
A Ja han jeckl tvart'-övver. Å iblann' jeck han i båg‘gen [bo' san]. En'
gång tjörde han te sta'n må Topsy, brune"), te båg-, no, ja te2 båg‘gen.
Han kåm västra vä'gen, han kom, ve-ve Mam'grens, jeck väs't u't
ur sta'n, kåm in' ve a'-, ve't-int em han va'r, på vä'g te sta'n eller em
5
han var på väg hem'. Men han all'tjäm't, hadde, bös'skett i fic'kan, för
att han hadde en ri'lle som han tog mä-s'sä åpp-i fi'ln, å då em dä var
nå, nå, skån‘kar [sko'Bkar] heller nånting som, se han villa-nt ha', i,
ikring's så, sjo't4 han dem, å så han all'tjämt hadde bös'san mä-n5
lo mång‘e gånear ändå. Inte all'tjäm't men, mycke åv ti'n.9 Å då harök`te han pipa. Så han, hadde töm't-h — tob'ak i fic'kan, å han had'de,
han hadde dä hä'r, ri' fle-, sket'tene i fic'kan. Å han sått' där i båg‘gen
å ladda åpp7 pan, å va'-nt-ä-rä tu'r att-att när han, hävde-i' så att-att,
sket'te jeck åpp å ne'r å (skrattande) när han sätte en match till å te
ro`ka så, jeck8 pi‘pan, han sått där å rö'kte, å pipan flog (skrattande ...),
15
ä va — vå'(d)let hur ä smäll'de å pi‘pan jeck (skrattande) bara va han
hadd minan tän'dene tänker jag kva'r. Å häs'tn vart så, haj9 så, hon
vände ratt'l° ikring i sjäf'tene på båg genå sto'g å tieta på-n (skrattande).

20 H Ja dä var tur, dä ha kunna gått värre!

A Jaa! Tän'k em den hadde vore tvart' öv'ver i pi‘pan å ä ha (blått)
blåsit-åv huy've på-n! <Usch ja!> Va'-nt ä &täckt!
II Han vart rädd då!
A Ja, han ba'r (skrattande) int nå, nå böss'skett i fickan efter dä' int!
När ä va'r så näm'ma!u Men ja bett dä Top'sy vart då haj'! 0-h! Hon'
25
var, hon bruka ta båg‘gen å allt å åpp på ban'ken, när hon så'g en
atåmåbil. <Ja.> Men nä- när dä va i's på vin'tern han skod‘den-na på
fram‘fötIterne, å då', hon va'r, han sa hon var kne'pen1-3 ja ve't-nt va
dä var hon var, hon var stygg' iblann' tänker ja. Å, då', när hon, han
tjo‘rde-na te14 båg'gen på vin'tern å dä var i's, å hon sätte bäege
30
fötterne teho'pa, när vi jeck ne'r jennem bac'ken, hon, hon ske‘ta var
Jeck i st. för normalt lotta på grund av påverkan från H:s fråga.
Jfr eng. hitch a horse to a wagon och she hitched to the buggy [E. Hauge'''.
3 Dial. så. Dess bibehållande kan möjl. ha förstärkts av det närliggande eng. around.
4 Ä. dial. [skot].
5 Jfr eng. with Min. Dial.
Jfr eng. much of the time. Dial. snarast [sti2tnta',9] 'stundtals' el. lik'''.
7 Eng. loaded up? Jfr eng. bad up a wagon 'lasta en vagn (full)'.
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H Han gick rätt över filarna då?
A Ja han gick tvärs (tvärt) över. Och ibland for (gick) han i båggen (the
bugg,' lätt vagn för två personer). En gång körde han till sta'n med
Topsy, en bronco (otämd häst) för2 båggen. Han kom västra vägen, han
kom vid Malmgrens och for väster ut ur sta'n (Bishop Hill) och kom in
5 vid — jag vet inte om han var på väg till sta'n eller om han var på väg
hem. Men han hade alltid bösskott i fickan, därför att han hade en rifle
(gevär) som han tog med sig upp i filen (up into the field åkern). Och då,
ifall det var några skånkar (skunks skunkdjur) eller någonting (några
djur) som han inte ville ha omkring sig, så sköt han dem. Så han hade
10 alltid bössan med sig många gånger för säkerhets skull (ändå). Inte
alltid, men ofta nog (mycket av tiden). Och då (när han satt i båggen)
rökte han pipa. Han hade tömt tobak i fickan, och han hade de här
rajfel-skotten (rifle-sh,ots patronerna) i fickan (också). Och han satt där i
båggen och stoppade (laddade upp') pipan. Och var det inte tur, att när
han stoppade i tobak med patronen, som då rörde sig uppåt och neråt,
(när han hävde i så att skottet gick upp och ner) och (skrattande) när
han satte dit en tändsticka (match) för att röka, så exploderade (gick)
pipan; han satt där och rökte och pipan flög (skrattande) det var vådligt
15
hur det smällde och pipan gick (skrattande); bara det han hade mellan
tänderna, tänker jag, blev kvar. Och hästen vart så haj (förskräckt) att
hon vände sig rätt ikring (helt om right round) i sjäften (the shafts skaklarna) på båggen och stod och tittade på honom!
20 H Ja det var tur, det hade kunnat gå värre!
A Ja, tänk om patronen hade hållits tvärs över (om den hade varit tvärt
över) i pipan och den hade sprängt av (och det hade blåst av, blastered
off) huvudet på honom! <Usch ja!> var det inte otäckt!
H Han vart rädd då!
A Ja, han bar (skrattande) inte något bösskott i fickan efter det inte! När
det var så nära! Men jag vill lova (bet) att Topsy blev förskräckt! 0-h!
25
Hon var — hon bruka ta båggen och allt och (rusa) upp på banken
(the bank vägkanten) när hon såg en automobil. <Ja.> Men när det var is
på vintern skodde han henne på framfötterna, och då var hon — han
sade att hon var »knepig». Jag vet inte vad det var som hon var; hon
var stygg ibland, tänker jag. Och då, när han körde henne för båggen på
30
vintern, och det var is, och hon satte bägge bakfötterna ihop när vi
Jfr SAOB gå, VI: 4:e (G 1440). Jfr äv. eng. go off.
Dial. haj 'förskräckt' Wbg 25b, SAOB haj, adj.
18 Eng. right. Dial. skulle här trol. ha run'ter-ikring'. Jfr V11 761 b rundter-i kring rn. fl.
n Så i dial. Jfr Rz 477a närma.
18 Eng. ordföljd.
la Jfr Wbg 36b knepug 'fintlig, förslagen'.
14 Se ovan not 2.
8
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vi kålla dä.' <Ja.> Å jeck' mä fram'-fotiterne. <Så.> Uh-h,uh. <Ja.>
Men hon, dä, hur hon, höll teba'ks, båegen. Hon, hon fot‘ta-nt2 mä
ba'kfötterno hon bara, höllde3 dem teho'pa.
H Så det vart som en »brake», en broms.
5 A Ja, dä va'r, liksom en brem's tänker ja. Ja minn's att ja så'g dä när vi

jeck jonnom, ne'r jonnom4 Jön'ses-bacIre.
H Backarna ja. Där vi for idag, det var backar där, va var dä du kalla
dåm, var dä Hellse'ns backar?
A Ja, vi var dä'r åckså i da'g. Vi var dä'r en, en da'g föru't å, minns du.
lo H Just ja. Dåm hadde väl slädar på vintern å tjörde mä?
A O'-ja. Bob-sleigh. Dem hadde två' häs'tar, dem hadde en, vanglåxl, på,
på slä'de [sk' (k)da]. Å då-då hadde dom, strå' i bett'n å då hadd-dom
mång'e täc'ken å, å då hadde dem — sit'sen från vang'na som dom,
sätte ne'r då. Men mång'e gånear had‘de dem inge, så vi lära sitta rätt
15
på, pryo, heller på strå' i bett'n på slä'den. Ja dä va mång'e som jeck'
i samma slä'de. Men två' häs'tar. Dem hadde cut' ter också. Ni' hadde
en cutter? (Till R, som ej svarar.) Pap‘pa hadde.5
H Va var dä, en cutter, var dä en släde?
A No, ja dä var en slä'de, men dä var för en' häs't bara. Å den var-h, den
20
var jussem-h. <R i bakgr.> Ja, men den var runni jussom på bett'n
å-å, dä, va'-nt nån topp' på den'. Å (ä) var en sit's
två folk tell å'ka
i. <...> Ja den stälte [stta] mång'e gånear så att dem flo‘g-u'r! (skrattar.) <Ja.> Ja tro'-nt att, ja tro'-nt att dom, ålete i cutter-n mång'e
gång`ar. Manima, ja tror° tjdrde iblami. Men, ja minn's att-h, vi hadde
25
en photogra'ph7 manima å Sadie.9 Sadie sto'g åppi cut'ter-n å mam'ma
skulle jälpa-ne'r-na från curter-n. Vi har den poträtt'n nånstans. Å hon
tjd-, hon tjdrde-fl, ja tänker hon hadde Quee'n, å tjdrde.
R (i bakgr.)
två'sitsi. Minns du? <Nej. Uh-huh.>
Ii Två sitsar, baktill å framtill då?
30 A Som vi tjdrde mä häs'tn? <J i bakgr.
sledge-parties.> Ja, dem bruka
gå' å, å släkla [81G(k)da], på vin'tern. <J i bakgr. på eng.> 0, no ja minn's,
ja vek ingenting om dä', men vi bruka ha', lite främ'mane som kåm. Då
to'g vi våre små‘e släidar å jeck å, å slä'da. (Röster i bakgr.) Cutter?
Hadde han? <R i bakgr.
å sleigh-bells å.> Å sleigh,' -bells också. Ja,
1 Eng.

what we called. Felsägning. Blandning av sv. och eng. uttal.
Obs, växlingen gick — fotade.
Felsägning. Jfr höll strax före.
4 Dial. ne'r-jsn'num, resp. åpp'-jsn'nsm (backen, trapporna) Flbo.
5 Jfr eng. father had.
5 Eng. 1 think, 1 believe.
2
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for nedför backen, sketade hon (skated åkte skridsko), som vi kallade det.
Och gick (fot om fot) med framfötterna. <Så.> Uh-huh. <Ja.> Men (på
så vis) höll hon tillbaka båggen. Hon fotade inte med bakfötterna, hon
bara höll dem tillsammans.
H Så det vart som en »brake», en broms.
5 A Ja, det var liksom en broms, tänker jag. Jag minns att jag såg det när
vi gick nedför Jönses backe.
H Backarna ja. Där vi for idag, det var backar där, vad kallade du dem,
var det Hellsdns backar?
A Ja, vi var där idag också. Vi var där en dag förut också, minns du.
10 H Just ja. De hade väl slädar på vintern och körde med?
A 0-ja. Bob-sleigh,. De hade två hästar. De hade en vagnbox (wagon-box
vagnslåda, korg) på släde. Och då hade de strå (draw halm) och de hade
många täcken också, och de hade sitsen från vagnen som de satte ner
(i vagnboxen) då. Men många gånger hade de ingen (sits), så vi måste
15
sitta rätt på (right on) golvet (på bara golvet), eller på strå (halmen) i
botten på släden. Ja det var många som åkte (gick) i samma släde. Men
två hästar (hade man). De hade cutter (en liten släde) också. Hade ni en
cutter? <R, hörs knappt> Pappa hade (en).
H Vad var det? en kutter, en släde?
A No, ja det var en släde, men den var för bara en häst. Och den var liksom
20
— <R hörs i bakgr.> Men den var rund, liksom, på bottnen, och det var
inte någon topp (top överbyggnad?) på den. Och det var en sits i den för
två folk (people personer) att åka i. <R —> Ja, den stjälpte många
gånger så att de flög ur! (skrattar.) <Ja.> Jag tror inte att de åkte i
cutter-n många gånger. Mamma, tror jag, körde ibland. Men jag minns
att vi hade en fotograf (photograph fotografi) av (of) mamma och Sadie.
25
Sadie stod uppe i cutter-n och mamma skulle hjälpa henne ner från
cutter-n. Vi har den porträtten (the portrait, fotografiet, bilden) någonstans. Och hon körde väl — jag tror hon hade Queen och körde (med).
R (i bakgr.) ... tvåsitsig. Minns du? <Nej, uh-huh.>
II Två sitsar, framtill och baktill?
30 A Som vi körde med hästen? <J i bakgr.
sledge-parties.> Ja, de brukade
gå och släda (sleigh v. åka släde) på vintern. <i bakgr. på eng.> 0, no jag
minns, jag vet ingenting om det, men vi brukade ha litet främmande som
kom. Då tog vi våra små slädar och gick och slädade. <Röst i bakgr.>
Cutter? Hade han? <Röst i bakgr. ... och sleigh-bells också.> Å, sleigh,-bells
7 Eng. photograph 'fotografi', är synonym till amsv. poträtt' strax nedom i texten.
Porträtt tycks vara vida spritt i amsv. i betyd. 'bild i allm., särskilt fotografisk', ej blott
'avbildning av person'. Denna betydelse är känd från ä. sv., se SAOB porträtt, 1:b: ot

(P 1517).
8 Om den fonetiska snarlikheten mellan eng. of och dial. åt' se Kommentar.
Sadie, kvinnonamn, förr vanligt i Mellanvästern, numera föråldrat [E. Hängen].
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ja minns, dä var few, dä var nkre som hadde
-bells på, o' va vi
tyckte dä var rairt! Uh-huh. Vi' hadde inge.
H Var det så'na vita täcken dä?
A No sleigh-bell. Där är e bälle som, dä va'r på en stra- på en lkder-slasirap, å dem hängde dem på häs`tane. <Jaha!> Unner bu'ken va'-nt
5
ä-reP <Ja.> Semlige var åppå'. Men dem ha, dem var lång', no dom var
lång' så dem hang, höng, så dem hänede2 unner bu'ken, så dem rik`tet
ranglIa3 när dem, när dem sprang'. (Röster i bakgr.) 0', ja då' var dem
åp`på (hos), på-på, ryg'gen. Uh-huh. Men när dem sprang' då så, vart
10
dä mera väisn mä hällen°, dä var så, dä låter fin't, när ä var snö' på
bacIlen å var riletet tys't å, å ä riletet kna'pra i sno'n dä var så kall't.
H Ja, dä var fint dä!
A Ja, ä var fin't. Uh-huh.
H Du tala åm att dä kunna va mycke snö på vintrarna, så ni fick fotta
15
över fensena.
A 0-h, ja, dä vart så mycke sno' vi kun‘na-nte,4 dem lära sket‘ta em vi
skulle gå je-, ne'r vii-, em, på vä'gen, <Ja.> så vi lära fot‘ta te skolan.
Å då jeck vi jen't-öv'ver, vi jeck jen't, mä5 Bo'mans, å åpp te Ida Kro'nbers, sjedd' [ied]-dänne. A-å em, dä va fl No'rströms som le‘va i-i,
20
fa'rmen rätt nära sta'n å då, P. G. Stoneberg's hu'se jeck vi em å, Charlie
Piek's å, åpp' te6 skolan. Pap‘pa, måste, mesta de'len åv ti'n7 jeck mä
ess för han jeck in' efter ti'ningen. Men, mång‘e gånear jeck' han bara,
har vvälges.8 Å ja minn's hur ja, bruka tycka lett'6 när han, vänd-ikring'1°
å jeck hem', å vi lära gå', te skolan, en'samImen. Ja tyck't int em dä'.
25 ii Hade ni massäck mä er till skolan?

A 0' viss't vi lära bära mas'säck. Å ho! åpp'ty'lla [o'ptula]11 se-du (för)
dä var kall't! Vi hadde tjåck', tjåck', rock'-å, å då hadde vi en mys‘sa
på å en hals‘dul12 övver dä' å bö'nten [beintex]'3 ikring halsn14 å. Å då
hadde vi, leggings15 på å, öviversko'r å, my!, van'tar, å då, klun'set! Å
30
då lära vi bkra, våranu masisäck' åckså. Å kansje nåre bö'cker åckså
som vi tog hem' å stude'ra
ja ve't int. <Ja.>
1 Gammaldags

uttryck, nu snart försvunnet. Egen uppt. i Hbo. Se Kommentar.
dial. numera hängde. Beträffande tahs former jfr Rz 281b, Ordb. Dal. II: 966b.
5 Hbo [rO'Vka] 'skallra (om t. ex. bjällror). Jfr sv. dial. ranka 'vackla, svikta, vicka
hit och dit'. Rz 524b, 532b. Jfr äv: V11 735b, SAOB ranka V.1.
4 Eng. ordföljd.
5 Dial. mä 'hos', ex. Hbo hon bor mä mäg 'hos mig'. Jfr SAOB med I:A:1 (M 532),
We I 514b.
6 Jfr eng. up to school. Här dock möjl. i egentl. betydelse, eftersom skolan kanske var
belägen på en höjd, Maple
7 Jfr eng. most part of the time. I dial. snarast för dä mesta el. mestadels.
6 Hbo och Gästr. [hgVcel k8].
9 Dial. »ja tyckte dä var så lett» 'tråkigt, obehagligt', Hbo egen uppt. Här eng. syntax.
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(bjällror) också. Ja, jag minns det var few, det var några som hade
sleigh-bells på, 0-h vad vi tyckte det var rart! Uh-huh. Vi hade inga.
H Var det sådana vita täcken det?
A No, sleigh-bell. Det är en bella (bell pingla, bjällra) som satt på en läderstrap (läderrem), och de hängde dem på hästarna. <Jaha!> Under buken,
5
var det inte så? <Ja.> Somliga (pinglor) satt ovanpå (högre upp). Men de
var långa, no de var långa så att de hängde under buken, så att de riktigt
rankade när de (hästarna) sprang. (Röster i bakgr.) 0-h, ja då var de
uppå, på ryggen. Uh-huh. Men när de sprang så vart det mera väsen i
bellorna, det låter så fint, när det var snö på backen (marken) och det
10
var riktigt tyst och det riktigt knaprade i snön; det var så kallt.
II Ja det var fint det!
A Ja, det var fint. Uh-huh.
H Du talade om att det kunde vara mycket snö på vintrarna, så att ni fick
fota över fensen.
15
A 0-h ja, det vart så mycket snö att vi inte kunde — de måste skotta, om
vi skulle kunna gå ner på vägen, så vi måste fota till skolan. Och då gick
vi gent över; vi gick gent vid Bomans och (upp) till Ida Kronbergs
sjedd (shed uthus). Och om — det var väl Nordströms som levde (lived
20
bodde) i farmen rätt nära sta'n, och P. G. Stonebergs huset gick vi förbi
också, Charlie Picks (?) också, upp till skolan. Pappa måste — gick
med oss största (mesta) delen av tiden, därför att han gick in (till
sta'n) efter tidningen. Men många gånger gick han bara halvvägs. Och
jag minns hur jag brukade tycka att det var illa när han vände om och
gick hem och vi måste gå till skolan ensamma. Jag tyckte inte om det.
25 ii Hade ni matsäck med er till skolan?
A 0 visst, vi måste bära matsäck. Och ho! uppbyltade, ser du, för det var
kallt! Vi hade tjock, tjock rock också, och då hade vi en mössa på, och
en halsduk över den, bunden omkring halsen också. Och då hade vi
leggings på och överskor, my! Vantar också, klunsigt! Och då måste vi
bära vår matsäck också. Och kanske några böcker också som vi tog hem
30
och studerade i, jag vet inte.
10 I dial. numera snarast vänd-om'. Jfr SAOB kring II: 2:b 'vända helt om' (K 2779).
Jfr även eng. turned round.
11 Dial. WC/ v. Hbo 16:0, Wbg 79b tylla v. 'linda'; tylla te 'hopskrynkla'. Vok y är här
snarast mellanljud mellan u och y.
12 Die [ha' Antik] Hbo 16:o och egen uppt.
13 Väl felsägning i anslutning till pret. bant. Y. dial. [149‘nan].
14 Ä. dial. [Ma] Hbo 16:o och egen uppt.
15 Legging 'värmande skydd (plagg) på benet, vanligen från ankeln till knäet'. Coll.
Diet. 696b.
16 Dial. snarast »bära mas'säcken(-våran) -å'». Se Kommentar.
17 Se Kommentar.
3 — 772402 Sv. Landsmål 1977
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H Ja, dä var mycke å bära på dä där.
A Å iblann' då när ä var fint vä'r då, fotta vi efter vä'gen, mä an‘dre ba'rn,
fot' ta, men, annars, iblann' så fotta vi mä Edna Hal' varsoni å kåm hem',
på, västtra, sidan em hem,2 atinars vi, fotta vi mä, å dä va'r fl Å'kerströms å, ja ve't-int håeken a-, håcken dä va'r, Å'kerströms å, Catherine
Olson te sis't. Jaa, dä va'r-h, å då', dä var nå äppelträ', på vä'gen —
so'r em sta'n, när vi jeck ös'tra, vägen hem'. (Ä) var nå äl ppelträ' etter
ga`tan.3 Då bruka vi, stan'nas å plåcka äpplen, på vä'gen. <Ja.> Å en'
gång när mam‘ma kåm efter ess mä häs't å båg‘ge, å, Catherine, Olson,
hon' var bara ens lan flic‘ka; dem hadde så'lt nånting som hon ä'gde,6
å, å hon villa kåmma hem', å dä var lort'et å dem hadde sag't åt-nä hon
skulle stanna hos mos‘ter, moster Linn'ström här i sta'n. Å ändå' jeek
hon hem'. Å när vi kåm', vä [va]7 dä dä där äppelträ' vall., så hadde hon
fass`na i lo'rtn!s Hon kunna-nt kånima, kåmma dä'n. Så vi lära, mamma
u't å dra u't-na ure, lo'rtn å sätt'-na i båg'gen å vi sjussa hem'-na. Å,
hennes mo'r,2 tala på"° dä mång‘a gång`ar. Hon sa: »Tän'k em ni had'de-nten kåm'me, en där vä'gen, sa hon, å plåck(a) åpp'12 -na, vi ha vöre
[vsra] alldeles-(a), frå‘ga efter hen'ne sa hon, för att, vi, dem var så
vissit13 att hon stanna mäls mos'ter i sta'n. Men hon var bum'sls hem' te
si' va hon feck', den da'n, hem'ma. Ja ve't int em dem såide nåliting
hon had‘de heller va-rä va'r. Ja ja min'ns dä hur hon sto'g å dro'g på,
te för-, försö'ka kåmma ure lo'rtn. em hon hadde vo're mitt'-i' gåtan
kansje dä voire-nt" så hå'rt men hon var jusisem på sidan."

H Ja, dä kunde ha gått illa ...
25 A Ja dä var i Ste'nbärs bac'kane. <Stenbergs backane> ja, so'r em sta'n.

<Ja.>
H Jo, å kallt var det på vintern. Jag minns du sa att pappa hade haversäckar som ni värmde sängarna mä.
A Mam`ma! <Mamma.> Mam‘ma jörde dem, uh-huh, u'tåv, overalls
heller nån, nå sta'rt [sta' 1], (h)eller madras‘stylg <Ja.> å då', hon sydde
2

Ovisst om uttalet är eng. eller sv.
Jfr eng. the west side of our home (med här utelämnat our). I dial. snarast vm ses el.

vm vårat.
3 Ä. dial. gåta 'byväg särsk. mellan gärdesgårdar, fägata'. Jfr Ordb. Dal, gata bet. 1,
Danell 124, Isberg 91, SAOB gata 1. »Efter gatan», huvudsakligen norrländskt och finlandssvenskt. Ahlbäek 1956: 53.
4 Ä. dial. [skena].
3 Obest. artikel enl. svensk regel. Beekman 1959, § 50, Anm. 3.
8 StSV. 1 dial. rådde-om'.
7 Dial. [24(r)] jämte [Vg(r)] 'varest' är här »kopiering» av eng. where.
8 Vokalens längd i lort(ig) svår att urskilja, snarast kort. Så i Hbo. Jfr Stenberg 1973.
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H Det var mycket att bära på det där!
A Och ibland, när det var fint väder, fotade vi efter vägen med andra barn,
fotade, men annars, ibland, fotade vi (en annan sträcka) med Edna
Halvarsson och kom hem på västra sidan om (vårt) hem. Annars fotade
5 vi med Åkerströms också, jag vet inte vem det var, Åkerströms och
Catherine Olson till sist. Ja, det var då som det var något äppelträd på
vägen söder om sta'n, när vi gick östra vägen hem. Det var något äppelträd efter (längs) gatan (vägen in mot sta'n). Vi brukade stanna (där)
och plocka upp äpplen på vägen (hem). Och en gång när mamma kom
efter (hämtade) oss med häst och buggy (var Catherine Olson där).
Catherine Olson, hon var bara en liten flicka. De hade sålt någonting som
lo
hon ägde, och hon ville komma (fort) hem. (Men) det var lortigt (på
vägen) och de hade sagt åt henne att hon skulle stanna hos moster,
moster Lindström här i sta'n, men ändå gick hon hem(åt). När vi kom
dit där (var where) det där äppelträdet var, så hade hon fastnat i lorten.
Hon kunde inte komma därifrån. Så vi måste, mamma måste ut (ur
båggen) och dra ut henne ur lorten och sätta henne i båggen och skjutsa
15
hem henne. Och hennes mor talade om det där många gånger. Hon sade:
»Tänk om ni inte hade kommit den där vägen och plockat upp12 henne
hade vi varit alldeles — (och gått och) frågat efter henne, för att de var
så vissa på (säkra) att hon (skulle) stanna hos moster i sta'n. Men hon
var
bums hem (sprang direkt hem) för att se vad hon fick hemma den
20
dagen. Jag vet inte om de sålde någonting som hon hade, eller vad det
var. Jag minns hur hon stod och drog för att försöka komma ur lorten.
Om hon hade varit mitt i gatan (mitt på vägen) hade det kanske inte
varit så hårt (h,ard svårt), men hon var liksom på sidan.
H Ja det kunde ha gått illa ...
25 A Ja det var i Stenbergs backarna <Stenbergs backarna> ja, söder om
sta'n.
H Ja kallt var det på vintern. Jag minns du sa att pappa hade havresäckar
som ni värmde sängarna med.
A Mamma! Mamma gjorde dem utav overalls eller något starkt (tyg) eller
madrasstyg; hon sydde ihop (upp) dem och de var olika; somliga var små
Se Kommentar, Pronomen.
Ä. dial. tala på', spräka på"tala, berätta om'. Egna uppt.
11 Jfr eng. if you had not.
12 Jfr eng. pick up.
18 Felsägning eller osäkerhet om skillnaden mellan viss och visst.
14 Dial. ma 'hos'. Se ovan s. 32 not 5.
18 Dial. bums Rz 65b, SAOB bums.
18 Ovisst hur vore skall uppfattas. Kanske som felsägning för då hadde-nt vore (dial.
»dä inte hadde vöre»). Om stamvok. i vara se Sundqvist 1955: 63 ff.
17 Dial. si'an.
10
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åpp" dem, dä var &lika — dä va'-nte — sem`hge va små‘a å semhge
va sto'r. Å då' så häv-, hävde hon in ha'vra i dem. Å då', på, när hon
håll(t)2 på köka å —. Ja fast dä var e'l i stå'ven alltjäm't se ni men, hon
la in' dem då, på, i ung'en [tu,' van], så dem skull bi varm' å iblann',
årta så jeck' hon å, ruslka åpp' dem så dem skulle, alle, allt ha'vra i
dem skulle bi riktet var'mt. Å då innan vi jeck i säng' då lära vi gå åpp'
å, slänga dä dä'r i säng'en så att säng'en vart var'm. Å då när vi kåm',
när vi kåm åpp' då te gå, gå i säng'ens så, puffa4 vi ne'r dem då te
föt'terne så, att dä var var/nit åt föt'terne.
R (i bakgr.) Vi hadde en ste'n!
A Ja <Jasså> Ja-h, vi had‘de ingen ste'n men, innan, mam`ma, när, mam'ma
vart, ja ve't int var hon feck' den, men mam' ma var-h, när vi' va, tog
vara [-a-] på5 hen'ne så hadde vi' en ste'n som vi tylla åpp'6 för henne.
(...) Ja, no, våtran va'-nt så lång. Vi ha'r en som är lång' å fla't men den,
den sem vi bruka åt manima va-nt så lång' å fla't. Å vi tyll‘a den den
mä — o my! va den vart he't! Vila' den' åppå stå'ven. Å då, tylla vi den'
i, i tiningar. Å dä var så hett' så att dem vart riktet bru'n,
<R (i bakgr.: sve'na.7> Ja sve‘na. Å då rulla vi åpp's den i mycke ti` ningar. Å då hadde vi en, en, gro'v säck' som vi — sätte-in' den i då, så
vi kunna bä‘ra den. Uh-huh. Å mam‘ma hadde den i herines säng' för
fötterne va'r [-a-] natt. Vi lära, stø'ka9 mä dä'.
H Var ä då hon kasta ner dåm i trappan?
A O'h-h, ja dä' va u't på faemen! Hon ha'-, hon hadde läst en bo'k, å dä
var jussåm skråm'te." Å, senn hon vände-u't lam'pan, vi se'v förståss,
å senn hon vände-u't lam'pan så, tyckte hon hör‘de nånting fnas`kall i
trap'pene, å hon, å hon tjän‘de-s(ä) så, mör‘krädd så hon tog ha'versäclkane å das‘ka3-2 dem i-i trap'pene (skrattar) så hon skulle-, em dä
va'r nån som kåm' så skulle hon skrä‘ma bårt' dem.
H Å pappa kåm i trappan!
A Ja han' se'v ne're! (skrattande:) (1) bet han un‘dra va dä va'r som das`ka
så hå'rt, (skrattande) å då så sa' vi åt mam‘ma: du kunna ha jo'rt-ijär
pap‘pa mä dä där ha‘versäclkane! Ja ja skulle ha vare sä'ker14 dä va'-nt
nån som kåm', kåm åpp‘stälers sa hon. Hon va'-nte rädd', an‘nars, hon,
hon var, hon bruka, ja minins vi var rädd' Alva ja'g, så då', hon skulle,
1 Jfr

eng. sew up 'sy ihop'.
Dial. höll. Om hållt ce. likn. former se bl. a. Huldön 1957: 218 ff., Ordb. Dal. hålla
st.v., G. Areskog 1936: 193.
8 Dial. seing'a. Den best. formen torde här bero på inverkan av de två best. formerna
strax före.
4 Dial. puffa 'knuffa' Wbg 54b.
5 Se ovan s. 26 not 16.
6 Se ovan. — Jfr eng. wrapped up for her.
7 Hbo svedna [nåta] v. 'bli vidbränd'. Se Hummelstedt 1939: 19, Bu 139b svidna.
8 Dial. rulla in. Jfr eng. roll (wrap) up.
2

Hälsingemål i Amerika

5

37

och somliga var stora. Och så öste hon i havre i dem. Och då, när hon
höll på att laga mat (koka cook), var det alltid eld i ståven (the stove
järnspisen), så hon lade in dem i ugnen så att de skulle bli varma, och
ibland gick hon och ruskade upp dem så att all havre i dem skulle bli
riktigt varm. Och innan vi gick i säng så måste vi gå upp och slänga de
där i sängen, så att den vart varm. Och när vi kom upp för att gå i säng
så puffade vi ner dem till fötterna (fotändan) så att det vart varmt åt
fötterna.

lo R (i bakr.) Vi hade en sten!
A Ja. <Jasså.> Vi hade ingen sten, men när mamma vart (sjuk, då fanns
det en) — jag vet inte varifrån hon fått den — men när vi skötte henne
så hade vi en sten som vi lindade in för (for åt) henne. (...) Ja, nej, vår
(sten) var inte så lång, vi har en som är lång och flat, men den som vi
använde
åt mamma var inte så lång och flat. Vi lindade in (tylla) den
15
med — 0 my! vad den vart het! Vi la den på ståven (the stove). Och så
lindade vi in den i tidningar. Och det vart så hett att de vart riktigt bruna.
<R (i bakgr.) Svednade.> Ja svednade (vidbrända). Och då rullade vi in8
den i mycket tidningar. Och då hade vi en grov säck som vi satte (lade)
20
in den i, så att vi kunde bära den. Och mamma hade den i sin säng vid
fötterna var natt. Vi måste ordna (stöka) med det.
H Var det då hon kastade ner dem i trappan?
A 0-h, ja det var ute på farmen! Hon hade läst en bok, och det var liksom
spökaktigt (skråmtigt). Och sedan vände hon ut (turned out släckte)
lampan; vi sov förståss. Och sedan hon släckt lampan tyckte hon att hon
25
hörde någonting tassa (fnaska) i trapporna, och hon kände sig så mörkrädd så att hon tog havresäckarna och daskade dem i (nerför) trapporna
(skratt). Om det var någon som kom, skulle hon skrämma bort dem.
H Och pappa kom i trappan!
30 A Ja han sov nere! (skrattande) Jag vill lova att (1 bet) han undrade vad
det var som ramlade (daskade) så hårt, (skrattande) och då sade vi åt
mamma: Du kunde ha slagit ihjäl (gjort ihjäl) pappa med de där havre.
säckarna! Ja, jag skulle ha försäkrat mig om (varit säker) att det inte
var någon som kom, kom oppstärs (upstairs uppför trappan), sade hon.
Hon var inte rädd annars. Jag minns att vi var rädda, Alfva och jag,
Dial. stöka 'sköta om, förrätta småsysslor'. Rz 694a, Dalin II 482b, Hq stöka.
Dial. skrämt n. 'spöke', skrämta v. 'spöka'. Wbg 64b.
Dial. fnaska 'smyga omkring' Hbo, egen uppt., Rz 157a, Wbg 17a fnasa 'sakta
ljuda', SAOB fnaska.
12 Dial. daska Wbg 10a, SAOB daska. Jfr eng. dash v.
18 Gjort ihjäl snarast tillfällig bildning. Ej i dial. som vanl. har haft (slagit) ihjäl. [Ej
do el. make i eng. E. Haugert.]
14 Dial. säker på att (dä). Jfr eng. should have been sure there wasn't anybody.
10
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järpa ess så att vi skulle-nt våra rädd' så hon sa' — vilken avl ess skulle
gå u't å, springa te stalle å knaclia på väg'gen så hon visste sä'kert att
vi kåm di't; då skulle hon ji' ess nånting. <Ja.> Å ja sprang', (skrattande)
be'h! så hå'rt2 som ja kun‘na te stalle å-å, knuffa på de'm så hon ho'rde
att ja va'r dä'r å sprang' teba'ks, dä va, kolsvart [ks',sva'1], my! ja var
rädd'!

H Va var du rädd för då?
A Ja ja ve't-int! <Spöke?> Å ja', dä var mert' se ni, ja kunna-nt si'! Ja ha
andre vo're, nå-, ja har all'tjäm't vore jussem mör'krädd'
lo H Men när mamma kasta ner haversäckarna, trodde-nt du dä var spöke i
trappan?
A Nä ja ho'rde-nt, ja se'v! (skrattar.) Nå, hon bara läs'te så hon- hon
tjänIde så lite brydd'3 tänker ja. Dä var fl nån, to'ke, story som hon
läs'te. <Ja.> Ja minn's hon sa': du ve't, innan dem sätte-in',4 cemen'tvälgen, ha'rdråldn du ve't, so'r em ess. Då va'r int nå in te sta'n, si-ni
15
dä var bare, vi var u't på far'men då, å dä var, cannon-ball, trail,5 ett
mil se'r em ess. Å då' skulle dem låga den å-å, dem, dä var mycke te
la'ga på ga`tan6 där, så då, hadde dem tjo'ra ett mil no'r, å kåra em'
oss', em vårat hem'.8 Å den' gatan va-nt nå våle bra' så mång`a gångar
var ä månge som tjoIrde fas't å, pap‘pa läira-u't å jälpa-lo's dem. Å
20
en' kväll när vi skulle äta kväll'smår — ja dä var mört' [ms'] — å nån
knacka på de'rn på nöera sPdan, på fren't-, på fram'sidan em hu'se å
mam‘ma öppna de'rn å va-n ni'ger sem sto'g där, å hon var rik‘tet ha'j
för hon stå-, hon, hon, flo'g teba'ks-jussem! Vi hadde aPdre nå nigrar
25
u‘te-där. <Nej.> Å hon vart så, hon, hon (vart) riktet la'm [la'm] sa hon
senn'. Ja tän'ker ä, va nån'ting, ja tro'r pappa jeck u't å jälte Dcetej
dem. em dem hadde, villa ha gasoli'n heller va-rå var, dä va'-nte myc'ke.
Men dä är e/lida gång'en som ja minn's att dem sa dä var en ni/ger där.

H (berättar att i Sverige låg man i fårskinn i oeldade rum. Låg de så
här?)

1 Stsv. I dial. snarast (h)ock' en åv, eng. which of. Obs. delvis eng. ordföljd i denna
och följ. rad.
2 Jfr eng. hard.
Dial. brydd 'förvirrad, bekymrad'. Rz 59a, SAOB brydd.
4 Ej dial. Trol. från eng. put n.
6 Trol. egennamn på en väg.
6 Dial. gåta 'byväg', se s. 34 not 3.
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och då skulle hon (en gång för alla) hjälpa oss så att vi inte skulle vara
rädda, så hon frågade vilken av oss ville (skulle) gå ut (i mörkret) och
springa till stallet och knacka på väggen så att hon shulle veta säkert att
vi kommit dit. Då skulle hon ge oss någonting. <Ja.> Och jag sprang
(skratt) bö-h! så fort (hårt) som jag kunde till stallet och knuffade på
dörren, så att hon hörde att jag var där, och sprang tillbaks; det var kol5
svart, my! vad jag var rädd!
H Vad var du rädd för då?
A Ja jag vet inte! <Spöke?> Å ja, det var mörkt, ser ni, jag kunde inte se.
Jag har aldrig varit — jag har alltid varit liksom mörkrädd.
io H Men när mamma kastade ner havresäckarna, trodde du inte att det var
spöke i trappan?
A Nej, jag hörde inte, jag sov! (skrattar.) No, hon bara läste, hon kände
sig väl lite orolig (brydd), tänker jag. Det var väl någon tokig story som
hon läste. <Ja.> Jag minns hon sade —. Du vet, innan de satte in (put
in anlade) cementvägen, hardråden (the hard road) du vet, söder om oss.
15
Det var inte något (ingen direkt väg) in till sta'n, ser ni, det var bara —
vi bodde (var) ute på farmen då — och en mil söder om oss fanns det ett
cannon-ball trail (»Kanonkulevägen?», rullstensväg?). Och då skulle de
laga den (vägen), och det var mycket att laga på »gatan» där, så de hade
att (they had to måste) köra en mil norrut och då kom de förbi oss, förbi
vårt hem. Och den vägen (gatan) var inte särskilt (vådligt) bra, så
många gånger var det många som körde fast där, och pappa måste ut och
20
hjälpa lös dem. En kväll, när vi skulle äta kvällsmål — ja det var mörkt
— och någon knackade på dörren på norra sidan på front- (the front side
framsidan) på framsidan av huset och mamma öppnade dörren — och
då var det en neger som stod där, och hon vart riktigt haj (skrämd) så
hon liksom flög bakåt! Vi hade aldrig några negrer ute där. <Nej.> Hon
var så — hon vart riktigt lam (lame förlamad), sade hon sedan. Jag
25
tänker att det (bara) var någonting (obetydligt som de ville). Jag tror
pappa gick ut och hjälpte dem. Om de ville ha gasolin (bensin) eller vad
det var; det var inte mycket. Men det är enda gången som jag minns att
de sade att det var en neger där.
H (berättar att hemma i Sverige låg man i oeldade rum även på vintern.
Var det så här också?)

Dial. öm 'förbi'. Jfr stsv. köra om.
Torde vara påverkan från eng. our home. Dial. skulle snarast ha 8972 värat el. våran
(vånn)
Dial. Förr vanligen äta kväller. Se om amsv. benämningar på tider för måltider
Hedblom 1975: 56 med litt.
7
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A Näi, dem hadde sjinn‘jaciker som dem, sätte på-ss'ä när dem jeck u`te,
sjinn'päls [Sinp(ils] <Ja.> Ja sjinripäls, Uh-huh, men in'te att ja viss'tel
att dom had‘de dem i säneene. <Nej.> Dem had'de, dom had‘de, hin—,
ull'täcken [u'itcei kan] som dom la', dom had'de-nte, la'kan, a-h, va
5
kallar ni cotton? Cotton?! <I bakgr.: bomull.> Bom'ull! Ja dem hadde-nte
bom'ull-lalker,2 dem hadde
ylle-filtar <Ja.> som dem
hadde både, som dom lå'g på å hadde o'ver. <Ja.> Men inte viss't—ja
att dem had‘de nå-nå, <Fårskinn> få'rsjinn uh-huh, men dom hadde
pär.
sar.
lo H Ja. Men dåm hadde inte vita lakan i sängen?
A Inte på vin'tern! På sem'marn hadde vi alltjäm't, men inte på vin'tern.
<Nej.> Ja dä var kall't!
H Men dem fick tvätta täckena ibland?
A 0 sure! (J i bakgr.) Vi' hadde-nt nå sånn't.
15 H (talar om bakning som A berättat om; mamma bakade?)
A Hon balka alltjäm't. Pappa bruka järpa-na tro' åpp3 de'gen. Uh-huh.
Dem, på en' ti4 hadde dem en, jussem en pel (pail), mä ställ‘ning på,
så han, han bara, hadde5 en, crank <En vev>, ve'v ja, å tred‘de åpp
de'gen för-na.6 Uh-huh. An'nars jorde hon dä sjärv.
20 H Veva hon på veven själv då?
A Ja iblann', men han', hon' bruka tre-åpp' den på, på kvälln <Ja.> å då
bruka han jo'ra dä, järpa-na. Å senn' då, minn's ja hon hadde ett sto'rt
fal t mä hann'tag på å ett lock' övver. Hon bruka tro' opp' de'gen i dä'.
Å ja minn's hon, hon skrat‘ta mycke, e& dä'. Vi bruka vara ut- i sjän'te
25
på som'marn. Å då kåm, moster Let‘ta å, uncle E'rik, å moster Lot‘ta,
dem hadde tri'8 ba'rn,3 en' niella å två' pej‘ kar. Å han' vart ultan ar'be'te,
så <R i bakgr.> No', va'-nte, dä var E'riks, Let'ta, most-, farbror E'riks,
LeCta. Å, uncle E'rik å porkane kåm' å va'r hos ess' å, å Let‘ta å Hope
var hos e'r. Va'-nt hon dä'r va-nt dem dä'r en ti'? å då jeck dom te
30
Fred Ber'gströms" åckså. Jamen dem kåm o'ver,u te vå‘rat en da'g då,
å mam'ma skulle, mam'ma hadde, låga te, baka bro'. Å hon hadde en
ste'nburk.12 Å då' så sa Hope att, hon' visste hur te, te tro'-opp' de'gen.
Hon, hon' villa jo'ra dä. Ja'a, sa mam'ma du få'r je'ra dä. Så hon, sa
å't-na va dä va'r, å hon, tolg-å'v lec'ke å så sa hon: 0 aunt Pauline,
35
it's boiling! sa hon. (Skratt.) För, för dä bubbla sir du, hon hadde i jäs't
i å dä, dä var re'dit te tro'-åpp' å lägga i' mera mjol å allting. Hon hadde
i Inte att ja vet, korrekt enl. dial. Visste 'minns' se s. 46 not 2.

Plur. sannolikt en tillfällig bildning.
Dial. trs v. 'tråda, trampa, knåda (deg)'. Wbg 78a, Rz 757b.
4 Jfr eng. at on,e time 'en gång i tiden, förr'. Dial. har knappast på här.
5 Ordföljden, jfr eng. he just had.
Jfr eng. for her.
7 8M, snarast felsägning för dial. at 'åt'.
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A Nej, de hade skinnjackor som de satte på sig när de gick ute, skinnpäls
(sade man). <Ja.> Ja skinnpäls, uh-huh, men jag visste inte att de hade
dem i sängarna. <Nej.> De hade ulltäcken och de lade (i sängarna), de
hade inte lakan, vad kallar ni det, cotton? <I bakgr.: bomull> Bomull!
5
Ja, de hade inte bomullslakan, de hade yllelakan, yllefiltar, <Ja.> som
de hade både (över och under), som de låg på och hade över. <Ja.> Men
inte minns jag att de hade något fårskinn, uh-huh, men de hade pälsar.

lo H Ja. Men de hade inte vita lakan i sängen?
A Inte på vintern! På sommarn hade vi alltid, men inte på vintern. <Nej.>
Ja, det var kallt!
H Men de fick tvätta täckena ibland?
A 0 sure! <J i bakgr.> Vi hade inte något sådant.
H
(talar om bakning, som A tidigare berättat om. Mamma bakade?)
15
A Hon bakade alltid. Pappa brukade hjälpa henne att tråda upp (knåda)
degen. Uh-huh. En tid hade de en — liksom en pail med ställning på,
så att han bara hade (vevade på) en crank <En vev> vev ja, och trådde
upp degen åt (för) henne. Uh-huh. Annars gjorde hon det själv.
Vevade
hon på veven själv då?
20 H
A Ja ibland, men hon brukade tråda upp den på kvällen. <Ja.> och då
brukade han göra det, hjälpa henne. Och sedan minns jag att hon hade
ett stort fat med handtag på och ett lock över. Hon brukade tråda upp
degen i det. Och jag minns att hon skrattade mycket åt det. Vi brukade
vara ute i sjänte (shanty uthus, oftast med sommarkök). Och då (en
gång) kom moster Lotta och uncle Erik (dit), och moster Lotta — de
25
hade tre barn, en flicka och två pojkar. Och han vart utan arbete, så
<R i bakgr.>. No, det var Eriks Lotta, farbror Eriks Lotta. Uncle Erik
och pojkarna kom och var (bodde) hos oss, och Lotta och Hope var hos
er. Var de inte där en tid? De gick till Fred Bergströms också. Ja men
de
kom över till oss (vårat, vårt hem) en dag, då mamma skulle baka
30
bröd. Och hon hade en stenburk (keramik-). Och då sade Hope att hon
visste hur det gick till att (how to) tråda upp degen. Hon ville göra det.
Ja, sade mamma, du får göra det. Så hon sade åt (talade om för) henne
vad det var, och hon (Hope) tog av locket och så sade (utropade) hon:
0
aunt Pauline it's boiling! sade hon. (Skratt.) För det bubblade, ser du,
35
hon hade jäst i och det var redigt (ready färdigt) att tråda upp och att
Ej i dial., som har tre. Se Kommentar, Räkneord.
Uttalet av sv. barn tycks snarast vara hämtat från am.-eng. barn 'uthus'. Se Kommentar, Konsonanter.
12 Obs. hårt -g-. Se Kommentar.
11 Jfr eng. eame over.
12 Så dial. 'burk av keramik'. Jfr sv. stengods.
8
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ardre sitt dä. Å då' så sa mamma: Jaa, sa hon, ja un‘drar va slags bro' dem
had'de em dä var boiling sa hon, em dä bubbla sa hon å hon viss'te-nte
att dä var jäs't som va re'di. Så hon skratt'a eml dä. Tyckte dä var
rolet! <Ja.> Å hon baka skar‘pbrö2 åckså. <Skarspbrö> på semma-, ja,
5
på vin'tern så — »skasj'pbro» säger du' <Ja.> skar'pbrol säger vi'. <Ja.>
Ja, ja hon ba‘ka dä myc'ke. Ja kan' inte förstå'3 hur hon kun‘na jo'ra-rä
en'sammen, hon baka, ho'g, ho'g efter ho'g som sto'g på bo'rde, å hon
jo`rde dä allt enisam‘men. Hon sku'ra ung'en å å hon låga till', de'gen.
Å då', hadde hon ett sto'rt lång't bo'rd, som hon rulla u't, å jeck öv'ver
10 mä haclian, en rull'ha'cka te jora hel i dä då så dä skull-inte valra4
sto're blå'ser på. Å då la' hon un5 den in' den på, hon hadde-n, pa`del,
va kalla(r) ni? — n spa'cle likt,6 (en) trä'spade <Ja.> som hon la' den på
då, å la' hon den i u-, la bro' som hon ha kal* u't då i ung'en. Å (då)
jeck hon teba'ks te bo'rde å kal va u't fl-ann'. Ja kan-nt si' hur hon
15
kunna joira all't en'samimen. <Nej.> Vi har förs-, ja ar dre7 jo'r-dä.
Arva hal l.. Å hon har järp var gång hon jo'r-ä, så dä, dä gå'r så fo'rt
dem lärer valeta dä alrtjämt <R i bakgr.> Did you? <Ja.> Ja men jörde
du så tunn't som manima jorde? <Var dä ...> Ja. Å iblann' då vart-dä-h
blå`ser på, så då vart dä tun‘nare ändå'. Å ja minns Verna Bowman20
Anderson bruka kåm'ma övver: Ji' mis en blå‘sa! sa hon.

H Var dä sånt där tunnt brö såm är nästan såm papper?
A Ja, men dä va-nte, dä va-nt så tunn't som pap'pe'r. Uh-huh. <Nej.> Men
dä var tun‘nare än rye crisp å såna där, sla'g, Uh-huh.
H Minns du åm dåm baka skarpbrö, runna kaker mä ett hel i mitten?
25 A No, dem aldre jorde hel i mitt'n. Uh-huh. Dem tal ja-på' dä minns ja
för hon sa hon kunna hänga åpp' dä i, i sjän'te i, åpp-i, åpp-i ta'ke. Å då'
så (skrattande) sa mam'ma, sa hon: »Å tän'k va flu'ger3 vi hair i som-, på
sem`marn, vi sätter fell full' åv flu'ger», så vi ardre hängde åpp' dä.
Men hon, hon, hon la' dem i n-där sto`ra pan‘nan som hon trodde åpp
30
de'gen i å sätte lock' på. <Ja.> Dä jörde hon.
H Ja. Dä där skarpbrö ... var dä vetmjöl
A Ja, dä va'r —No, dä var ve'tmjoll å då', la hon in'l° lite, re'gmjoll. <Ja.>
Å myc'ke, ja tänker hon hadde myc'ke, la'rd i, för dä var, dä var rik`tet,
skar'pt.
Se s. 40 not 7.
Dial. [sIckpbrol. Jfr V11 806a.
3 EfeStei]. Snarast tillfälligt uttal.
4 Ordföljd: jfr eng. shouleln't be. Om vara se Kommentar.
5 Felsägning.
6 Ej i dial. Eng. like a spade. Snarast tillfällig omkastning av ordföljden.
2
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lägga i mera mjöl och allting. Hon hade aldrig sett det. Och då sade
mamma: Ja, jag undrar vad slags bröd de hade om det var boiling! sade
hon, om det bubblade! sade hon, och hon (flickan) visste inte att det var
jäst som (gjort degen) redig (ready färdig). Så hon skrattade åt (om) det.
Tyckte att det var roligt! <Ja.> Och hon bakade skarpbröd (hård, torrt
bröd) också, <Skarspbrö.> på somma- på vintern så —. »Skarspbrö» säger
du. <Ja.> »skarpbrö* säger vi. <Ja.> Ja, hon bakade det mycket. Jag kan
inte förstå hur hon kunde göra det ensam, hon bakade hög efter hög
som stod på bordet, och hon gjorde allt ensam. Hon skurade ugnen och
hon lagade till degen. Och då hade hon ett stort, långt bord, som hon
rullade ut (degen på), och gick över den med hackan, en rullhacka att
göra hål i den (med), så att det inte skulle bli stora blåsor på (degen).
Hon lade in den (i ugnen) på — hon hade en padel (paddle spade), vad
kallar ni (den)?, likt en spade, en träspade <Ja.> som hon lade den (brödkakan) på och lade brödet, som hon kavlat ut, i ugnen. Och hon gick så
tillbaks till bordet och kavlade ut en annan. Jag kan inte se (see förstå)
hur hon kunde göra allt ensam. <Nej.> Vi har (försökt); jag gör det
aldrig. Alfva har (gjort det). Men hon har hjälp var gång hon gör det,
så det går fort; de måste vakta det (brödet i ugnen) hela tiden (alltjämt).
<R i bakgr.> Did you? <Ja.> Ja men gjorde du så tunnt (bröd) som
mamma gjorde? <Var det —> Och ibland så vart det blåsor på (brödet)
så det vart ändå tunnare. Och jag minns Vernet Bowman-Anderson
brukade komma över (vid baket): »Ge mig en blåsa!» sade hon.
H Var det sådant där tunnt bröd, nästan som papper?
A Ja, men det var inte så tunnt som papper. Uh-huh. <Nej.> Men det var
tunnare än rye crisp och sådana slag. Uh-kuli.
H Minns du om de bakade skarpbröd, runda kakor med hål i mitten?
A No, de gjorde aldrig hål i mitten. Uh-huh. De talade om (på) det, minns
jag, för hon (mamma) sade att hon kunde hänga upp det i sjänte (shanty),
uppe i taket. Och hon sade: »Å tänk vad flugor vi har på sommaren, vi
sätter väl (brödet?) fullt av flugor!», så vi hängde aldrig upp det. Men
hon lade dem (brödkakorna) i den där stora pannan som hon trådde upp
degen i och satte lock på. <Ja.> Det gjorde hon.
H Ja, det där skarpbrödet, var det av vetemjöl ...
A Ja det var —. No, det var vetmjöl och hon (mamma) lade i (in) lite rågmjöl (i det). <Ja.> Och mycket, jag tänker hon hade mycket lard (fett) i,
för det var riktigt skarpt.
Eng. ordföljd.
Trol. kontamination mellan dial. ji' mä och eng. give me.
Hbo har fkga men socknen ligger i gränszonen mellan Q-vokal i norr och
u-vokal i hela Gästr. och Dalarna. Se bl. a. Bucht 1924: 153.
1 Jfr eng. put in (into).
7
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H Men hon baka inte brö utav bara »barley»?
A Int dä ja ve't.
II Så var det vitt brö, förståss?
A (Ja) bullar! <Kaffebullar?> Å' ja. Uh-huh. Å pie, å cake å. (Mummel,
skratt.)
5
H Ja du närande nånting intressant, å dä är sjänte.
A Å sjän'te! (Skrattar.) <Då hadde ni på farmen.> Ja. Då var en li'tn
jussem stu‘ga, dä var, ja minns int-n, åre när, dem byggde—på', sjän'te,
den den var, em dä reg‘na så vart vi, lära vi gå u't i vä're, dä var-h,
10
bro', som, en litn sar clwålk of, sem jeck från bro'n te, te sjän'te. Å då'
se tyckte dem att dem skulle, bygga på' så att sjän'te kåm unner ta'k
så dem, byggde på' sjän'te, å då sätte dem ta'k millan, hu'se å sjän'te så
dem kunna gå fram' å teba'ks å inte, kåm ut i vä'-, när ä reena å
sno‘ga å nånting. Men, på sem‘marn så flytta vi ju u't di't, (h)ä var fl
15
kansje i april'? <Ja.> Å, då to'g vi alle köksa:kerne' u't i sjän'te, dä
ha-, hon hadde en stå'v där å bo'rd-å, å stolar-å, å vi had'cle ingen i'sbåx
heller nå/il-ting då' ser ni, vi bara ba'r ner i tjänarn var dä var kall't,
spåra, ma't å så. <En vanlig jä‘rnståtv då?> Yes! <Ja.> uh-huh. Å
sem hon köka på. Irte där.

20 H Ja, å så var dä kers'teln där då?

A Å'-ja. Dä va kers'tein. Å då var ä, dä var, vägg' imillan så i balirumlme
då hadde hon, kablar i ett' hö'rn å kel, iblann', men, dä vart slu't,
på, på hös'tn, iblann', så vi då hadde vi kablar ut i ett sjädd', å Alva
å ja'g lära sprinea efter kablar alltjämt. Å kel hadde dem u‘te,2
25
ba‘kem sjän'te, ve sjap'pen. <Ja.> (Å) så hon' hadde tvätt'-ställIning i
ballrum'me på sjän'te, <Ja.> på sem`marn.
H Så där tvätta hon?
A Ja, å då, te sis't så feck' dem en masji'n så pap‘pa hadde, en gaselin
engine som run`na den. Å då lära mam‘ma, lära sä te, te stål-ta engine
30
å, å runna vaslimasjiin. Å ja minn's hur den pus‘ta å stång`ka å rölete.
Å iblann' då kurina-nt vi få' den, te gå'. Ja lä‘rde mä kleså, te, te
runn'a den.
H Ni hadde två rum i sjän'te då?
A Ja två' rum i sjän'te.
35 IT Du sa ni hadde kabbar där, var det karnkabbar?
A Ja kå'rnkab1 bar, som vi byggde, e'l rna. <Ja.> Uh-huh. Å då hadde
vi kel te bränn-, brälina må' dä'. Å så iblann' var ä ve', iblann'
1 Snarast

tillfällig bildn. Jfr sv. lek-saker och eng. cooking-things.
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H Men hon bakade inte bröd av bara »barley»?
A Inte vad jag vet.
II Så var det vitt bröd, förståss?
A Ja bullar. <Kaffebullar!> Å ja. Uh-huh. Och paj och cake också. (Mummel,
skratt.)
II Ja, du nämnde något intressant, sjänte!
A Å sjänte! (shanty; skrattar.) <Det hade ni på farmen.> Det var liksom en
liten stuga, det var — jag minns inte året när de byggde—på (till) sjänte,
det var —. Om det regnade så vart vi (blöta), vi måste gå ut i vädret
(när vi gick till sjänte). Det var som en liten sajdwåk (sidewalk trottoar,
trol. brädspång) som gick från (förstu)bron till sjänte. Och då tyckte
de att de skulle bygga—på, så att sjänte kom under tak (dvs, under
samma tak som huset), så de byggde—på sjänte och satte tak emellan
huset och sjänte, så att de kunde gå fram och tillbaks, och inte (behövde) komma ut i vädret när det regnade och snöade och så vidare.
Men på sommaren så flyttade vi ju ut dit; det var väl kanske i april?
<Ja.> Då tog vi alla koksakerna (köksattiraljen) med ut i sjänte. Hon
(mamma) hade en stäv (stove spis) där och bord och stolar också. Vi hade
ingen isbox (icebox) eller något sådant då, ser ni, vi bar bara ner i källarn,
där (var where) det var kallt, när vi sparde mat och så. <En vanlig järnstäv då?> Yes! <Ja.> Som hon kokade på, ute där.
H Ja, och så var det skorsten där då?
A Å-ja. Det var skorsten. Och så var det — det var vägg emellan, så i bakrummet (the back room inre rummet i sjänte) hade hon kabbar (corn
cobs majskolvar) i ett hörn, och kol ibland. Men det (kolvarna) tog slut
på hösten, men ibland så hade vi kabbar ute i ett sjädd (shed skjul),
och Alfva och jag måste då alltid springa (dit) efter kabbar. Också kol
hade de ute, bakom sjänte vid sjappen (the shop en bod, uthus). <Ja.>
Hon hade tvättanordning i inre rummet i sjänte <Ja.> på sommarn.
H Så där tvättade hon?
A Ja, och till sist så fick de en (tvätt)maskin, så pappa hade en gasolin,
engine (bensinmotor) som runnade (ran drev) den. Och då måste mamma
lära sig att starta engine och runna vaskmaskin (run the washing mashine
driva tvättmaskinen). Och jag minns hur den pustade och stånkade och
rökte. Och ibland kunde vi inte få den att gå. Också jag lärde mig runna
(run) den.
H Ni hade två rum i sjänte då?
A Ja två rum i sjänte.
H Du sade att ni hade »kabbar» där, var det »karnkabbar»?
A Ja, kårnkabbar (majskolvar) som vi byggde eld (built a lire gjorde upp
eld) med. Och så hade vi kol att bränna tillsammans med dem (kab2

Ä. dial. u‘ta.
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så hadde vi, nå, ve' som han, som pap‘pa hadde, lagt åpp' som vi
brän‘de.
H Jick han i skogen å högg ve' då?
A Nä', vi hadde så månge trä'n hem‘ma där tänker ja så han, så`ga fl åpp'
5
nån som, nå trä'n som han tog ne'r. Ja tro'-nt att dem jeck te sko'gen,
kansje dem jördel innan ja viss‘te2 nånting men ja ve't-int.
H Det var nån som sa att dåm hadde andelar i Röd-ok-skogen.3
A 0 yes', dem bruka gå' —, andre fer k bru‘ka gå' där å, dem hadde lann'
där så att dem jeck di't å tog ner trä'n å, å tjoirde hem' mä dem. Å då',
10 em dem hadde lann' där så kunna dem, far`mane som, så tog dem
krä'k där' på vart, hös't. <Ja.> — No, inte på hös'tn var-ä? <R i bakgr.:
vårn.> på vå'rn! Ja, på vå'rn! Första maj', feck dem gå te sko'gen mä
krä'k. <Ja.> Å då hadde dem där, dem dä'r hela senfmarn tell, septem'ber tror ja dä var, å då lära dem ta hem' dem ure sko'gen.
15 H Var det såna kräk såm inte mjölka?
A Ja, uh-huh. Å månee gångar har dem karva ut i sko'gen där så när
dem tog hem' dem hadd dem månge me'ra5 än, än dem, tog u't dit.
<Ja.> — Å iblann' va-, nä, vi jeck å, å plämika ro'ser6 å, å iblann', vi jeck
int en'samImen förståss men —. Å då', ja ve't-int var ä på, i July va'r
20
ä? Vi jeck å plåcka kru'sbär? <R i bakgr. Acne.> June, was it June? <Ja
krusbär.> 0, sex‘tende ju'ni, ja. Ja hela, hela Big-Jånn's famil'ja7 jeck,
små`e å arleho'pa. <På en' gång?> Ja på en sön‘daseftermidida var ä,
va'-nt ä -rä? På -n sön‘daseftermidida? Vi tog kaf'fe mä', å jeck u't.
R (i bakgr.) ... ja vet inte ... va gång du mener.
25 A Ja men ja minn's när unc/e8 Orle jeck mä'. Ja, dem hadde en', pe'l,9
den var, pap'pe'r tror ja, pap'pers-pe/, dä var, dä var li'kt en vatt'-pe/
men dä var pap'per. Ja ve't-int håcken had‘de den. Å då', uncle P.,
uncle 0. W. jeck int å plåc‘ka, kru'sbär. Å mam'ina hadde oss" plå&ka
mä henne. Å då', vakta han klå&kan, å vi hadde alleho'p hadde en
lrtn pel, å vi sk(u11)-plå&ka i den'. Å när han sa' va ti dä var så skulle vi
30
kåm‘ma, teba'ks te han' å to‘ma i den där pap'perspe'ln, allehopa, så
pe'ln vart ful'1. Å när vi jeck å plåcka me'r då så, la han u't, gräs'-strå'n
unner hatt'n sin. Å då när vi alleho'p kåm å hadde kaf'fe kunna vi, dra
u't en, grä'sstrå' å den som feck läng'sta feck n-där pe'ln mä, kru'sbär i.
<R i bakgr. Dä minns int jag alls.> Minn's (du) inte? 0', ja', ja minn's
1 Jfr

eng. maybe they did.
Pret. visste (av veta) har i sv. dial. ibland betyd. 'minnas, komma ihåg', t. ex.
»då visste jag [att] vi hade en hund med» 'jag minns att...' ULMA, Dalmålsordb.
veta v. bet. 3. "Ja vet aldre åv att vi ..." 'jag minns inte att'. Hbo. ULMA bd
1489. Jfr ovan s. 16 not 8, s. 26 not 6a, s. 40 not 1.
3 Sv. Röd-ok [ro`do'k], eng. Red Oak, skogsparti väster om Bishop Hill.
Jfr eng. th,ey took cattle th,ere.
5 Jfr eng. much more.
2
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barna). Och ibland var det ved, ibland så hade vi något ved, som pappa
hade lagt upp, som vi brände.
H Gick han i skogen och högg ved då?
A Nej, vi hade så många träd hemma här, tänker jag, så han sågade väl
5 upp några träd som han tog ner (fällde). Jag tror inte att de gick till
skogen, kanske de gjorde det innan jag visste något (före mitt minne),
men jag vet inte.
H Det var någon som sade att de hade andelar i Röd-ok-skogen?
A 0 yes, andra folk (people personer) brukade gå där, och de hade land
(land markområden) där, så de gick dit och tog ner träd och körde hem
10
dem. Och så, om de hade land där, så kunde de, farmarnan — så tog de
dit kräk (kreatur) varje höst. No, inte på hösten, var det <R våren> på
våren! Första maj fick de gå till skogen med kräk. <Ja.> Och då hade de
dem där hela sommaren, till september, tror jag det var, och då måste de
ta hem dem ur skogen.
15 H Var det sådana kräk som inte mjölkade?
A Ja, uh-huh,. Många gånger har de kalvat ute i skogen där, så när de tog
hem dem, hade de många fler (kräk) än dem som de tog ut dit. <Ja.> —
Ja och ibland va-, vi gick och plockade blommor (rosor) också, vi gick
inte ensamma förståss men—. Och då, jag vet inte, var det i July (juli)?
20
Vi gick och plockade krusbär? <R i bakgr. June.> June, was it June?
<Ja, krusbär.> 0, sextonde juni, ja. Ja, hela Big Johns familj gick, små
och allihop. <På en' gång?> Ja, på en söndagseftermiddag var det, var
det inte det? På en söndagseftermiddag? Vi tog kaffe med och gick ut.
R (i bakgr.) ... jag vet inte ... vilken gång du menar.
25 A Ja men jag minns när uncle 011e gick med. Ja de hade en pel (pail hink),
av papper, tror jag, pappers-pel, det var likt en vatten-pel men det var
papper. Jag vet inte vem som hade den (med sig). Och uncle Pi-, uncle
0. W. gick inte och plockade krusbär. Mamma hade oss att (lät oss)
plocka (tillsammans) med henne. Och han vaktade (watched höll ett öga
30
på) klockan. Vi allihop hade en (varsin) liten pel, och vi skulle plocka i
den. När han sade vad tid det var (what time it was hur mycket klockan
var), så skulle vi komma tillbaks till honom och tömma i den där pappers-pelen allihop, så att pelen vart full. När vi gick och plockade mer,
lade han ut grässtrån under sin hatt. När vi allihop kom för att dricka
(hade had) kaffe, kunde vi dra ut ett grässtrå, och den som fick längsta
Dial. ros aer 'blommor'. Rz 540a, Gotl. Ordb. 771b, Danell 329a, Isberg 259a.
Sv. familj har i ä. sv. även formen familja. SAOB familj.
Ovisst om ordet har sv. eller eng. uttal.
Snarast sv. uttal. Vokalen är dock möjligen svagt diftongerad. Se Kommentar.
10 Jfr eng. have him come here (Coll. Diet. have 7, 555a) och Ordb. Dal. hava, betyd. 8
'förmå': »jag har haft honom till det».
11 Troligen pl. av farm. Pl. av farmare borde heta farmrane.
8
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Uh-huh. Dä va'r nån', som feck dä lång'esta strå' då, som feck
n-där pe'ln så —. Å manima lära, manima, sa vi lära plåc'ka å jällpa
heline ser du. Iblann' hadde vi en litn pe'l som vi plåc'ka i annars hadde
vi fö'rklä ho`pknul tn (i), så att dä va'r jussem en fic'ka, å la in' kru'sbär(e)na. Å', va vass' dem var! Iblann' var-rem sto'r å fi'n å iblarm'
var-rem litn.1 Å då när vi kåm hem' då lär(a) vi sitta å nub‘ba2 dä dä'r,
smäe å aPlehop, så då' skulle hon köka kru'sbärsmos. <Ja.> <R Å paj'.>
Å paj'. No, ja minn's int att vi hadde pal, ja' ja tän'ker vi jörde,3
missis Bo'man jorde, kru'sbärspajl . Uh-huh. <Krusbärsmose ....> Ja dä
va gett'. Ja dä va gett'. Mam‘ma bruka, lägga in' mycke såc'ker å då',
tolg hon' — corn,starch, å jorde tjåc'kt, liksom krä'm <Ja.> Dä var gett'.

H Jo, sjänte. Du sa att där åt ni på såmmarn.
A 0' yes. Vi hadde bol, stolar å, dis'ker å allting å skå'p, så vi jeck u't
där å å't. Å hon' jeck u't å ko`ka, å då flu‘ger ser du! Dä var myc'ke
flu'ger så vi hadde, behölva-nt ha' dem i hu'se då. Så då jorde hon re'n
15
hu'se4 å, på sem`marn när dä var, hett' så var ä, bekvä'mt5 i hu'se så vi
jeck in di't å vila då, efter vi hadde mid'da6 å, kkrane [k'-] kunn(a)
gå in å liega å, på gelve å, å dä var, sjön't (pontr inne dä'r. <Ja.>

II (till R) Hadde ni likadant å? <No.>
hadde inge sjän'te.
A Dem hadd-ett sto'rt tjo'k. <Ja.> Ja dem hadd-ett tvätt'huis.5 Vi hadd-int
nån tvätt'hu's, bara balk i sjän'te.
H Du såg sjän'te där hos Doris (och Richard), det var nånting liknande då?
A Ja`a, men ykrat var myc'ke (mer) stör're. <Var det?> 0' ja, myc'ke
25
stör're. Bkkrumime på vkran sjän'te var nkrapå stolr som hela Doris'
å Rollie's sjän'te. <Aj då!> Uh-huh. Å ja vi' hadde, vi' hadde rum' för en
ser fa, i sjän'te, vi hadd-ett skå'p inåm de'rn å, vi hadd-en soffa, på en'
sida,9 dä va brett no'g så vi hadde rum' för bo'rde åc'kså. Å då hadde vi,
målige stolar, sto'rt bo'rd! Å då på en' sid(a), hadde hon en ett lång't
delane," å vi' tvätta dis'ker
bo'rd som hon arleta, på, å hadde,
30
där å all't. Å då ha-, men vi lä‘ra bkra vatt'n, <Ja.> in',11 alltjämt. Å, då
20 R (i bakgr.)

1 Korrekt

dial.
Ej känt i Hbo. Jfr no. dial. nubba Rosa 550a, nuppa An 542b, jfr även Torp 464b
nuppa, SAOB noppa.
3 Jfr eng. I think we did.
4 Dial. har ej normalt hus i denna betyd. Trol, från eng. house. Motsatsen till sommarstugan (brystun) är i dial. (stora) ggn, byggningen o. dyl.
5 Ej dial. översättn. av eng. comfortable? Jfr obekväm ovan.
2
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(strået) fick den där stora pelen (the pail). <R i bakgr. det minns inte jag
alls.> Minns du inte? 0, ja, jag minns det, uh-huh. Det var någon som
drog det längsta strået då som fick den där pelen. Mamma måste —
mamma sade att vi måste plocka och hjälpa henne, ser du. Ibland hade
vi en liten pel som vi plockade i; annars hade vi förklädet hopknutet,
så att det var (was blev?) liksom en ficka och lade i (in) krusbären. Å,
vad vassa de var! Ibland var de stora och fina, och ibland var de små
5
(liten). Och när vi kom hem måste vi sitta och nubba (noppa) de där,
små och allihop; då skulle hon koka krusbärsmos. <Ja.> <R och paj!>
Och paj. No, jag minns inte att vi hade paj, ja, jag tänker att vi gjorde
(paj); Mrs Bowman gjorde krusbärspaj. Uh-huh. <Krusbärsmos?> Ja
det
var gott. Ja det var gott. Mamma brukade lägga i (in) mycket socker,
lo
och då tog hon cornstarch (majsstärkelse) och gjorde det tjockt, liksom
kräm. <Ja.> Det var gott.
H Ja, sjänte (sh,anty). Du sade att ni åt där på sommarn.
A 0 yes. Vi hade bord, stolar och diskar (dishes tallrikar) och allting och
skåp, så vi gick ut där och åt. Och hon (mamma) gick ut där och kokade
(cooked lagade mat), och då (så mycket) flugor, ser du! Det var mycket
flugor
(i sjänte), så vi behövde inte ha dem i huset (boningshuset). Så
15
hon gjorde ren huset då. På sommaren, när det var hett (hot varmt), så
var det bekvämt (comfortable?) i huset, så vi gick in dit och vilade då,
sedan (efter) vi haft (had ätit) middag. Och karlarna kunde gå in och
ligga på golvet (i huset); det var skönt därinne.
II (till R) Hade ni likadant också? <No.>
20 R (i bakgr.) Vi hade inget sjänte (shanty).
A De hade ett stort kök. <Ja.> Ja de hade ett tvätthus (washhouse tvättstuga). Vi hade inte något tvätthus, bara (rummet) bak i sjänte.
H Du såg sjänte där hos Doris (och Richard), det var något liknande då?
A Ja, men vårt var mycket, mycket större. <Var det?> 0 ja, mycket större.
Bakrummet (the back room) i vår sjänte var närapå så stort som Doris'
25
och Rollie's sjänte. <Oj då!> Uh-huh. 0 ja vi hade rum för en soffa i
sjänte, vi hade ett skåp innanför dörren, och vi hade soffan på en sida,
och (där) var det brett nog, så vi hade rum för bordet också. Vi hade
många stolar och stort bord! Och på en sida hade hon ett långt bord
som
hon arbetade på och där hon hade sina olika saker (delar), och där
30
tvättade vi disker (dishes vanl. bordsporslin, tallrikar) och annat. Men

Jfr eng. alter we had dinner. I dial. snarast: »etter sann vi hadde äti mkr da» el. likn.
Tillfälligt uttal av ett ovant ord?
Jfr eng. washhouse. I dial. i regel brystu, el. tvättstuga.
Dial. ei`a.
10 Dial. del 'sak, ting'. Ysn'ele delar 'olika saker'.
11 Eng. ordföljd.
4 —772402 Sv. Landsmål 1977
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hadde, va stå'ven på en' ärina, då på, på sjän'te <Ja.>, å, ve kersite'n
[kyl den]. Å då, kersite'n jeck int än`na ne'r te gerve, dä var, ett skå'p
unner kersite'n. Då hadde vi, kaf ifekva'rna å-å kaf ifebur'ken bakom,
bakom, stå'vpiipan. <Ja.> Å vi hadde, stry'kjairn [-ja'n], i den skå'pe å,
å vi hadde, nåre, sa'ker som vi, bruka te, ro'ra i gry‘tene, sje'er å, sto're
sje'er å-å potaltisstam'penl. å såna där delar, på hylla2 bakom stå'ven.

H Då var bra dä där förståss. Kararna såm var ute på såmmarn drog mä
så en massa lort in!
A Ja vi hadde tvätt'ställining3 utom de'rn. Ba'k-. Då va två'-, dä va två'
de'rer på balaninan på, sjän'te. Å en' var på ös'tsi'dan å vi hadde,
lo
jussem en bro', lite bro', litn bro' där, så vi hadde, tvätt'ställIning där så
dem jeck di't å, tvätt'a så innan dem kåm in'.

15

20

25

30

35

H Då behövde dåm inte dra in lort i själva huse. <Nej, Uh-huh.> Å fritt
från fluger!
A Ja flu'ger hadde vi i sjän'te! (skratt.) 0 my' va vi bruka fo'sa flu'ger!
Manima hadde, hadde gardi'ner som hon, drog ne'r över fön'stre, å då
täppte hon ijen' de'rene å allting. »Kåm' nu» (sa) hon. Hon jo-, joIrde
flu‘gfolsare åv gamle, curtain shades, gardi'ner som vi dro'g åpp å ne'r
de där gro'ne, <Ja.> så vi lära gå' å jäl'pa-na fo'sa flu'ger. Då lära vi täpp
ijen' de'rene senn så vi feck int nå mer flu'ger in'.4 <Nej.> Å pap`pa
jorde en-en flu'g- trap. Va är en trap? <Te fånga —> Ja, uh-huh, te få'
flu'ger i, å då', dä va'r, jort åv nä't, å då va'r ä, så vi kunna öpp'na den i
tep'pen. Men, vi sät‘te un'ner då, dä var jussem en, en — <... en ypp‘na
där> a tunnel. What do you call a tunnel? <Tunnel.> Ja en tun'nel
<eller tratt> å då var ä, tratt', åv, å dä var he'l i tep'pen ser ni. Å då var
ä, nä't ikring all't, som var tä't [ta't]6 å ett lock' eppå'. Å då sätte vi ett
fa't unner mä, em dä var sec'ker å-å nånting sött' eller som dro'g flu'ger.
0 my! va n-dä'r, vart full åv flu'ger! Va'r [-a-] da'g. Vi lära to'ma dem
närapå va'r [-a-] da'g. Då tömde vi, he'tvattin på den <Ja.>, å jorde
alle flu‘gene å tömde u't dem. <Ja.> Å hö'nsene bruka äta åpp, dö'e
flu'gene! (skratt.) <Dä va kalasmat!> Ja dä var kala'smalt åt flu‘gene!
[menar hönsen!] Å då när dä vart kall't, på hös'tn, så ta'ke på på'rttjen, på bro'n,6 var rik‘tet svart' mä flu'ger, då bruka mam'ma ta
kvas'tn å, å solpa riktet hå'rt i ta'ke på bro'n, å hon feck, söpsjyf Ifeln
riktet full' åv flu'ger. <Aj då!> Ja tyck'er vi hadde så månge flu'ger
föru't så. Ja tro'r-nt vi ha'r så mång‘e nu'. <Nej.> Vi ha'r int nå flu'ger
[po'lastaimpan].
2 Ä. dial. hill f., bsg. hala.
i dial.
4 Jfr eng. any more flies in.
Tät, med långt ä, är trol. felsägn. Formen kan dock vara hämtad från nordligare
dialekter. Se Hedblom 1948: 47.
6 Dial. bro yttertrappa, förstukvist. Hz 54b, Ordb. Dal I: 195a, We I: 79a, SAOB bro, 5.
1 Dial.
3 Så
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vi måste alltid bära in vatten. Och då var ståven (the stove spisen) på
ena ändan av sjänte, vid skorstenen. Och skorstenen gick inte ända ner
till golvet; det var ett skåp under skorstenen. Vi hade kaffekvarnen och
kaffeburken bakom ståvpipan (the stove pipe skorstensröret, av plåt).
<Ja.> Och vi hade strykjärn i skåpet, och vi hade (där) några saker (red5
skap) som vi brukade till att röra i grytorna, skedar, stora skedar och
potatisstampen och sådana där saker (delar), på hyllan bakom ståven.
H Det var bra det där förståss. Karlarna som var ute på arbete på sommarn, drog med sig en massa lort in!
A Ja vi hade tvättställning (anordning, bänk, för tvättning) utanför
lo dörren. Det var två dörrar på bakändan av shanty. En var på östra
sidan, och vi hade liksom en bro, en liten bro (brygga, golv, gång av
bräder), där vi hade tvättställningen, så de gick dit och tvättade sig
innan de kom in.
H Då behövde de inte dra in lort i själva huset. <Nej, uh-huh.> Och fritt
från flugor!
15 A Fluger hade vii sjänte (skratt)! 0 my! vad vi brukade fösa (jaga) flugor!
Mamma hade gardiner som hon drog ner över fönstret, och så täppte
(stängde) hon igen dörrarna och allting. »Kom nu!» sade hon. Hon
gjorde flugfösare av gamla curtain shades (rullgardiner), gardiner som vi
drog upp och ner, de där gröna. <Ja.> Vi måste gå och hjälpa henne att
20
fösa flugor. Då måste vi stänga (täppa) igen dörrarna, och sedan (efter
att vi jagat flugor) så fick vi inte in några fler flugor. <Nej.> Och pappa
gjorde en flug-trap. Vad är (is heter) en trap (på svenska)? <Att fånga —>
Ja, uh-huh, att få flugor i då. Den var gjord av nät, och så, att vi kunde
öppna den i toppen (the top upptill). Vi satte (lockbete) under (den); den
var gjord liksom en — <... en öppning där då> a tunnel. What do you
call a tunnel? <Tunnel?> Ja en tunnel <eller tratt> (uppochnervänd)
25
tratt och det var hål i toppen, ser ni. Och det var nät kring allt, och det
var tätt, och det var ett lock ovanpå. Och då satte vi ett fat under med
— om det var socker eller någonting sött (eller annat) som drog flugor
dit. 0 my! vad den där vart full av flugor! Varje dag! Vi måste tömma
dem (flugtrattarna) närapå varje dag. Då tömde vi hetvatten på den
<Ja.> och gjorde (hade) ihjäl alla flugorna och tömde ur dem. <Ja.>
30
Hönsen brukade äta upp de döda flugorna! (skratt.) <Det var kalasmatl>
Ja det var kalasmat åt flugorna (felsägn., menar hönsen). När det vart
kallt på hösten, så att taket på pårtchen (the porch förstukvisten, yttertrappan, verandan), på bron (förstutrappan) vart riktigt svart av flugor, då brukade mamma ta kvasten och sopa riktigt hårt i taket på bron,
35
och hon fick sopskyffeln riktigt full av flugor. <Oj då!> Jag tycker vi
hade så många flugor förut. Jag tror inte vi har så många nu. <Nej.>
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så, iblann' har vi nå're ini hu'se, men vi har int nå flu'ger (likt) vi bruka
ha' läng‘e senn'.1
H När hon sopa take fick hon väl må nån »der'gvalgel»?

s

lo

15

20

25

30

35

A 0' ja, der'gvalgel2 (skrattande) Tänk ändå! Hon bruka ha la‘tpi lger3
i, ta'ke sa hon iblannl <Ja.> Där var hennes la'tpilger, vi lära ta' å so'pa
ne'r dem'.
H Var det sånt såm spindlarna —?
A Ja, å dem häng‘de, änna ne'r. Dem vaega då i ta'ke, änna ne'r, å då sa
hon vi' var la‘tpili gene ser ni sa hon. Vi lära gå å sopa ne'r dem då. Vi
var hennes la‘tpilger å dem häng‘de i ta'ke (skrattar).
H Sa hon »dergar» åm spindlar, minns du dä?
A Der`gar. Vi hadde der'gvalgel. <J i bakgr.
used to catch flugor i en
flaska.> Ja, ja tro'r pap‘pa hadde nånting sån't å en gång'. En, nån, en
flas`ka. Men dä var-nte sto'rt nog. Vi hadde mer flu'ger än (dä) jeck i-n
flas`ka! (Skrattar.) <Ja.> Å då hadde vi en', en', dä va'-nt en brunn', va
kalla ni, som, va'r, grä'ven4 å plas'tra, in-i'? Cistern, va var dä? Reng'vattsbrunn'. <Ja.> Ja dä var rätt' dä(r) på bro'n <Ja.> å dä var lock'
på`sä(tt). Å då had`de, dä va'r, liksom en tun'na, på tep'pen, så dä var
ve'. Å dä sätte dem i spi' kar i dä, å då hadde hon, pe'lar å, å-å gry`ter
å var ä va'r, på et re'p, å då så hi/lika hon ne'r dä i-i, reng'vattsbrurin',
å vi fass`na re'pe då på, på spi'llane ikring' toppen på brunn'. Å dä var
refrigerator! <Ja.> (denne) da‘gar.5 Å då minns ja, dem bruka ha, graiinas
gubben, å nån kåra' å sjacika ho', ha'vra. Å dä var så hett' på semlmarn,
my! dä var hett'! Å vi' hadde-nte hålvattn6 i våran brunn', dä var,
jussem saf't, vatt'n så, som vi kunna tvät‘ta i å dä va'-nte, vart en
skum' på mä så‘pa, dä va —. Så, fel'ke tyckte-nt-em' dä nå bra', å dem
drack' så mycke vatt'n, dem, jussem vart lite sju'k åv dä. Så mam`ma
bruka, jo'ra, ä-h, hum‘meldriclka <Ja.> på senimarn. Å då', hadde hon
dem, hadde hon dem i en ker'g å, å hissa ner dem i i den här brunn'.
Å då, iblann', så, vart-ä reneväler å, å så att dem kunna-nt hell på' i,
la-, mä7 ve`te å aning så; dem lå'g fl där ... tänker ja (skrattar), å
kur‘kanes flo'g å'v (skrattar). Ja minn's, minns att vi, feck, feck sånt
där hum'meldricka i brunn'.
H Hummeldricka, koka hon dä då?
A Ja hon kolla åv humla, uh-huh å hadde, dä va fl jäs't i å, ja, å nån, för
dä ku'rken flo'g å'v när ä vart gam'malt <Jo‘rd-den?> An‘nars var ä
1 Ä.

dial. lång`e-sennl (utan föreg. för).
Wbg 10b, Rz 108a. Jfr SAOB dvärg II.
3 Om latpigor 'spindelnät' se Kommentar, Ordförråd.
4 Dial. gräva starkt verb.
Jfr eng. in those day&
Stav. hårdvatten. Obs. sammansättn. enl. nordsvenskt bruk.
I
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Vi har inte några flugor (numera), ibland har vi några ini huset, men vi
har inte några flugor såsom som (likt like) vi brukade ha för länge sedan.
H När hon sopade taket fick hon väl med någon »dörgvagel» (spindelnät)
också?
A 0-ja, dörgvagel (skrattande). Tänk ändå! Hon brukade ha latpigor i
taket, sade hon ibland! <Ja.> Det (spindelnäten) var hennes latpigor; vi
5
måste ta och sopa ner dem.
H Var det sådant som spindlarna —?
A Ja, och de hängde ända ner. De vaggade (vajade) i taket ända ner, och
då sade hon att det var vi som var latpigorna. Vi måste då gå och sopa
ner dem. Vi var hennes latpigor och de hängde i taket! (skrattar).
10
H Sade hon »dörgar» om spindlar, minns du det?
A Dörgar. Vi hade dörgvagel. <J i bakgr.
,used to catch flugor i en flaska.>
Jag tror att pappa hade något sådant en gång. En flaska. Men den var
inte stor nog. Vi hade mer flugor än som gick i en flaska! (Skrattar.) Och
15
då (på den tiden) hade vi en — det var inte en brunn — vad kallade
ni en som var grävd och plastrad (plastered rappad, beklädd) inuti?
Cistern, vad var det? Regnvattensbrunn. <Ja.> Ja det var rätt (right
alldeles, strax) där vid bron (yttertrappan), <Ja.> och det var lock påsatt
(på den). Det var liksom en tunna på toppen (the top upptill) så det var
av trä (ved). De satte i spikar i den, och så hade hon pelar (pails ämbar)
20 och grytor, och vad det var, på ett rep, och så hissade (hinkade) hon
ner dem i regnvattensbrunnen, och vi fastnade (fastened fäste) repet på
spikarna kring toppen (the top) av brunnen. Och det var refrigerator
(kylskåp) på den tiden! Jag minns att de brukade ha grannas gubben
och någon (som) kom och sjackade (sh,ocked skylade) hö, (nej) havre.
Och det var så hett (hot varmt) på sommaren, my! det var hett! Och vi
25
hade inte hårdvatten i vår brunn, det var liksom saft (soft mjukt) vatten
som vi kunde tvätta i (men inte dricka), och det vart ett skum på det,
(som) med såpa. Så folket tyckte inte bra om det, och de drack så
mycket vatten; de blev liksom lite sjuka av det. Så mamma brukade göra
hummeldricka på sommaren. <Ja.> Och då hade hon dem (flaskorna) i
30
en korg och hissade ner dem i den här brunnen. Ibland vart det regnväder, så att de inte kunde hålla på med vete och allt annat. Då låg de
väl där, tänker jag, (flaskorna låg för länge kvar i brunnen; skrattar)
och korkarna flög av! Jag minns att vi fick sådant där hummeldricka
(i vattnet) i brunnen.
H Hummeldricka, kokade hon det?
35 A Ja hon kokade (lagade, bryggde) av humle, uh-huh, och hade jäst i, och
det var därför som korken flög av när det varit gammalt. <Gjorde den?>
7
8

Dial. [(1)-la-me] 'tillsammans med'.
Dial. kurk. Jfr SAOB kork. Envall 1930: 234f.
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sött', jussem sött' tror ja. Ja tyckt int em' dä, husj'! <Ja.> Ja dä var, dä
var (ryslet) bes'kt [beskt], ja.
H Minns du åm ni plantera humla?
A Nä-ej, va feck dem humla? Efter fen'sen nån gå-, nån plass' tänker ja
5
dä väx`te. <R i bakgr.
Va'r-ä?> Vä'-nerst [va'n8i,st]?1. <R i bakgr. on
the garden fena.> 0 va'r- ä? Ja har en henima, men dä ä inte (skrattar).
<R ... har då planta nu(?)> Hadde hon? Ja ha'-nte plan'ta2 dem (ä)
hem`ma men dä ha(r) kåmme åp'p men nu ve't-nt (ja) var ä ä'r. Dä ä
näm`mas äp'pelträ' (skrattar). Hör du ja lärer (då) plå&ka dä (em) vi
10
ska ha nå humla. Ja villa fösdka jec`ra hum`meldricka en' gång; in'te
dä ja vill' dricka dä men ja unnra(r) em ja kun`na. <Ja.> För ä va'r,
när hon sty`rde riletet mä dä så vart' ä så kla'rt-å, å fin't så. <Ja.> Ja ve't
nån som kan jo`ra dä', å dä är, (...) Ja'kebsen. Men vi bruka ha' en, ha'
en, sto'r, ste`nburi k, bakom stå'ven, så dä jä`ste, å då', skumma hon å'v
dä va'r daig [v'-'g], å-å då sila hon dä, å sätt dä4 i flaslier.
Flbo [va'n8,9t]. [a] och [a] växlar i
Väl av eng. plant v. Jfr dock bl. a. VII 702b och SAOB planta v.
3 Dial. nämma prep. 'nära'. Rz 477a. Jfr SAOB nära 1:b (N 1080).
4 Jfr eng. put it.
2
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Annars var det (drickat) sött, liksom sött, tror jag. Jag tyckte inte om
det, husch! <Ja.> Ja, det var rysligt beskt.
H Minns du om ni planterade humle?
A Nej, var fick de humle? Efter fensen (the fence staketet), på någon plats,
5 tänker jag att det växte. <R i bakgr. ...> Var det? Var någonstans?
<R i bakgr. on the garden fence.> 0 var det? Jag har en (humleplanta)
hemma, men det är inte (skrattar). <R ... har då planta nu(?).> Hade
hon? Jag har inte planterat dem (humlestockarna) hemma, det har
kommit upp (av sig självt), men nu vet jag inte var det är. Det är nära
äppelträdet (skrattar). Hör du, jag måste plocka det om vi ska få (ha)
10
något humle. Jag ville försöka att göra hummeldricka någon (en) gång.
Inte för att jag vill dricka det, men jag undrar om jag kan (kunde). <Ja.>
För det var — när hon (mamma) styrde (höll på) riktigt (som bäst) med
det där (drickat), så blev det så klart och fint så. Jag vet någon som kan
göra det (nu), och det är (...) Jacobson. Men vi brukade ha en stor sten15
burk (keramik-) bakom ståven (the stove spisen) så det jäste (bra), och
då skummade hon av det varje dag och silade det och satte (hällde upp)
det i flaskor.
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Kommentar
Det sydhälsingska folkmål, väsentligen hanebomål (Hbo), som möter oss i
Bishop Hill i tvillingsystrarnas svenska talspråk tillhör utan tvekan de i
andra och tredje emigrantgenerationerna bäst bevarade nord- och mellansvenska dialekter som utgivaren träffat på i Svensk-Amerika. Icke desto
mindre framstår detta mål, i jämförelse med den äldre dialekten i ursprungsbygden i Sverige, som ett språk i upplösning. Den nedbrytning och omformning som det sedan mer än ett århundrade utsatts för har framkallats
av samma faktorer som med olika styrka alltid verkat i Svensk-Amerika:
standardsvenskan och den amerikanska engelskan. Förändringarna har
smugit sig in på språkets alla områden, fonetiska, morfologiska, syntaktiska,
lexikaliska och stilistiska. Ibland är dessa förändringar medvetna för den
talande, ibland inte. Talrika exempel på det förra finns i ovanstående utskrift i form av talarens egna avbrott, tveksamhetspauser, upprepningar
och korrigeringar. Tvekan och osäkerhet har givetvis sin grund också däri
att svenskan inte längre är i dagligt bruk som familjespråk. Även talsituation
och samtalsämne har sin givna betydelse. Tveksamheten blir mindre och
den gamla dialekten dominerar när talaren blir ivrig att berätta barndomsminnen o. likn.
Kommentaren avser att mot bakgrunden av kortfattade upplysningar
om några viktigare drag i ursprungsdialekten i dess äldre form belysa de
överensstämmelser och avvikelser som talarens språk uppvisar, och som
kan vara av betydelse för tolkningen av texten ur olika forskares synpunkter. Viktigast har det synts vara att fästa uppmärksamheten på sådana
karakteristika som ej lätteligen observeras av den som inte är förtrogen
med folkmålen i sydöstra Hälsingland. Att denna kommentar ingalunda
avser att lämna någon utförligare redogörelse för ursprungsdialektens
grammatik och inte heller någon närmare beskrivning eller analys av tvåspråkighetsproblemen torde knappast behöva framhållas. Beträffande den
amerikasvenska tvåspråkigheten i allmänhet hänvisas till Nils Hasselmos
bok Amerikasvenska (1974). Utgivaren har också velat ge den utomstående
läsaren en uppfattning om vilka äldre drag i talarens språk det är som tillsammans åstadkommer det allmänna intryck av gammaldags äkthet som
hennes tal — alla förändringar till trots — gjort på de äldre clialekttalande
personer i södra Hälsingland som vid upprepade tillfällen lyssnat på ljudbandet. Kommentaren avser vidare att ge en sammanfattning av några av
de fakta som ovan behandlats i noterna och översättningstexten. En del
upprepningar har därvid inte kunnat undvikas.
Utgival ens egen kännedom om ursprungsdialekten i Sverige grundar sig
på erfarenhet från undersökningsresor i Hälsingland alltsedan mitten av
1930-talet, på upprepade besök i Hanebo sn åren 1974-77 för kontroll av
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föreliggande text, på uppteckningar, grammofonskivor och ljudband i
ULMA samt på hans egen, närstående, dialekt från östra Gästrikland.
De exempelord som inte återfinns i texten ovan är hämtade ur den här ej
publicerade delen av samtalet eller ur övriga inspelningar av tvillingsystrarnas talspråk.
Accent och kvantitet

Till det omedelbara intrycket av genuin, äldre dialekt bidrar i hög grad
bibehållandet i det stora hela av sydhälsingskans ord- och satsaccent,
tryckfördelning, tonalitet och rytm. Likaså av dialektens från standardsvenskan avvikande kvantitetsförhållanden. (Med sydhälsingska avses här
främst målen i Hanebo, Segersta, Skogs, Mo och Söderala socknar.)
I fråga om accenten kan noteras att akut, mot bruket i standardsvenskan i
Mellansverige men i enlighet med accentuering i norrländska mål, förekommer i namn av typen Erickson och Halvarson. I Amerika stämde detta
med engelsk accentuering. Med målen i socknarna i sydöstra Hälsingland
och östra Gästrikland (här betecknade »clial.») överensstämmer också bruket
av gravis ifall av typen tål-åm {t-om'] 'omtala, berätta'.
Liksom i Hälsingland, Gästrikland m. fl. landskap är vokalen lång i
ord som e'l 'eld', do'r 'dörr', re'm 'rem', sno'n 'snön', so`nta 'sy', to'm 'tom',
ni`ti '90', m. fl. (Se Hesselman 1905: 20, Envall 1930: 119 ff.)
Äldre lång vokal förkortas i regel framför vissa konsonantgrupper i fall
lös`te 'föste', tjörte
som fin't 'fint', grön't 'grönt', ren't 'rent', klås'te,
'köpte', lelete, åk`te, åk't m. fl. (Jfr Envall 1930: 123.)
Såsom i dial. förkortas vokalen och förlänges konsonanten i sammanställningar som Mei-d Sii [Mle -84 'med sig', på-s'så 'på sig', si-n'ne 'ser ni'
o. likn.
Dial:s långa o i do`ter 'dotter' behålles (K7: 2).
Dial:s övver 'över', med kort, öppen vokal, växlar i texten med stsv. o'ver
såsom i yngre språkbruk i Håls. och Gästr. (Se härom Envall 1930: 260,
266 med litt.)
Vokaler

I talarens språk behålles i stort sett sydhälsingskans vokalkvaliteter.
Följande må noteras.
a

Långt a har i regel kvaliteten [a] i t. ex. da'g, ha'vra 'havre', va'r (pret.
av vara). I några fall har långt a den öppnare kvaliteten [et], ex. ja' rn
'järn' (ä. dial. [jr]), kcerano 'karlarna', va'r 'varje', va`ra (inf. och
subst.), ta vcera på. övergår ibland till ä [skar] 'skall'.
Korta växlar i uttalet mellan [a] och [a], ex. tvart 'tvärt'. Försvenskade
lånord följer dialekten, ex. sjac`ka 'skyla (havre)' [idka].
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Långt e uttalas kl; ex. e'l 'eld'. Kort e har dialektens öppnare uttal [e].
Det är oftast så öppet att det sammanfaller med kort ä (se nedan. Jfr
Envall 1930: 163). Någon gång kan kort e ha sluten artikulation, [besk]
'besk'. (Jfr Hq besk.)
Kort i får, liksom i dial., öppnare uttal, som i vissa fall går vidare till e:
feck 'fick', jeck 'gick'. Med långt i substitueras den eng. diftongen ai i
v. 'åka skridskor (slide)'. Detta enligt mönstret eng. bite: sv. bita,
eng. line: sv. lina, eng. side: sv. sida.
Hanebomålets och andra hälsingedialekters långa u är s. k. bergslags-u
[u] och bibehålles i regel: bru`ka, ful hu' s, sju' k, u't. Utbytes ibland mot
stsv. u [hus, fku‘ga]. Tal:s korta u uppvisar ofta den i dialekterna i
nedre Norrland i vissa förbindelser vanliga kvaliteten [u], ibland nära
y, ex. hunn 'hund', luleta, tum7a, ull. (Se Hesselman 1905: 9, Bogren
1921: 66 if.) I huVpa 'hoppa' följer tal. ej Hbo, som har [o], utan granndialekterna i öster och söder som har u (liksom i regel Dalarna).
Dialektens vokal behålls i bl. a. mys'sa 'mössa'.
Standardsvenskans mer eller mindre öppna, långa ä-vokal [ce] i ord
som bräda, kläder, träd, äta, motsvaras i systrarnas tal i regel av ett
öppet e [a, breda, tre] etc. Detta är inte normalt för det äldre målet i
centralbygden i Hanebo, men man uppger där att folket i de södra
skogsbyarna i socknen, »Finnskogen», förr »talade på e». Att man inom
systrarnas släkt i Bishop Hill var medveten om denna vokalkvalitet
visar den i texten citerade ordleken: »gul lera, svart lera, grå lera och
katolska lera» (s. 18. Jfr Wessen 1970: 35). — Hit hör även läka v. 'vara
läck' [leka]. (Jfr SAOB läcka v.)
Långt ä kan ibland substitueras med vokal från ett fonetiskt och semantiskt närstående eng. ord: släde uttalas med diftongen ei (s. 30)
omväxlande med ä [cc, a]. Dessa varianter kan ofta vara svåra att urskilja vid avlyssningen. Motsvarande gäller eng. pail 'hink' och sketa
(eng. skate) 'åka skridsko', där uttalslatituden sträcker sig från klar
diftong till e. Det bör emellertid erinras om att diftongen i den engelska
som talas i Mellanvästern i regel är rätt svag, ibland på gränsen till e.
Kort ä sammanfaller med e liksom i östia Mellansverige, typen fem,
häst etc. Se även under e och e.
ö Långt ö har behållit ursprungsdialektens slutna kvalitet [oj, ex. ho`rde,
Yra 'göra', sndre, se'r 'söder', tdma 'tömma'. Samma slutna ö har tal.
i regel i supinum varit, vdre. Ibland är kvaliteten något öppnare.
Hanebo har numera normalt [ve'rel, både i starkton och svagtonigt, i
löpande tal. Det uppges dock att man tidigare haft det slutnare uttalet
»Uti-byg'da» (trakten av Kilafors och Lilltjära). Det bör observeras att
en avsevärd variation i uttalet av supinum varit förekommer både i
Mellansverige och södra Norrland. (Se Bucht 1924: 142, 147.)
i
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e Det mycket öppna ö-ljud som är Hanebomålets och de flesta sydnorrländska dialekters motsvarighet till äldre kort o och u har hos tal. i regel
kvaliteten [b] (här betecknat med e), ex. he'! 'hål', no'r 'norr', so‘va
'sova', kir 'torr', torv. Det förekommer ofta som reducerad vokal i
ändelser och efterstavelser och i svagton i övrigt, där det varierar i
riktning mot e, ä eller [a], ex. ba'rene 'barnen', do'reno 'dörrarna',
krä'keno 'kreaturen', o`geno 'ögonen'.
Konsonanter
Såsom i ursprungsdialekterna övergår d till r ifall som reg‘na-rä 'regnade
det', va' -nt-ä-rä 'var det inte det?', va'r-rom 'var de'. Ibland är det snarast ett övergångsljud mellan d och r som tal. artikulerar. Liksom i dial.
faller d mellan vokaler ifall som si`a 'sida'. I nä assimileras d, ex. un'ner
'under'.
g Klusilt g kvarstår i fall som kor'g 'korg', sä`ga och får`ga 'skifta färg'.
Här torde dialekten ha stöd av engelskans uttalsregler. Jfr eng. uttal
av Bergstrom, Lindberg etc. Dial:s g behålls också i sva'go! 'svavel'.
j I svenska ord behålles j, ex. jo`ra, poj'k, Jann`-Janni s. Eng. ord och
namn behåller sitt uttal med affrikatan [4] i fall som June, John,
Johnson.
1 L-ljudet är dels dentalt, dels kakuminalt, ! [k], fördelat enligt vanliga
sydnorrländska regler. Även kakuminalt 1<ä. rd bibehålles, ex. to' as
'tordes', bo'k 'bordet', gå'l 'gård', fök:tre 'fortare'. Även tonlöst 1 uppträder ibland, ex. slå`de.
I vissa fall har amerikaengelskt uttal av långt 1, här betecknat 1,
, kväLl, kärta, pärs, är st.
trängt in i svenska ord, ex.
p P>f såsom i Häls. och Gästr., ex. tjöff`te 'köpte', slätt' te 'släppte',
knåff te 'knäppte'.
r R behåller i de flesta fall sin sydnorrländska kvalitet. Amerikaengelskt
r, här tecknat r, intränger dock ofta i svenska ord och namn, ex. fa'ts,
La'rs, For' s, Fot' ses 'Fors", varsi'ne, två å'r-senn, joYde, hå'rt, ra'rt,
sto'rt, alltså i fall där svenskan har supradental. Det finns även i lågfrekventa svenska ord, ex. mo'/a. Ett intillstående eng. ord kan också
dra med sig r, ex. en sto'r bårler (boiler). Detta uttal av r växlar hos tal.
med det i dial. normala alltså [ban, la] etc. Omvänt visar lånordet kårn
(com) supradental [kan].
Dialektens -r i skar el. skär 'skall', motsvarande äldre kakuminalt 1
(Levander 1909: 84. Jfr Tiselius 1902: 116), behålles, ex. Hur sider ä bi'
'hur skall det bli' (Fil 73). Jfr Hbo [skajut] (F11 75). Liksom i dial.
reduceras slutljudande -r kraftigt i löpande tal och bortfaller ofta helt.
sje Detta ljud har liksom i hälsingskan den bakre kvaliteten [5] ofta rundad,
ex. [ityk] 'sjuk', Licibtal 'shanty', [5ap] 'shop', och i ortnamnet [bil fopd
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14] 'Bishop Hill'. Men när ortnamnet uppträder i eng. kontext får
det givetvis eng. sje-ljud.
tje 1 systrarnas tal är t-förslaget betydligt kraftigare än i ursprungsdialekten. Det torde ofta vara identiskt med initialkonsonanten i t. ex.
chicken, chalk etc.
S. k. norrländsk förmjukning, typen rydd'jen 'ryggen', drttje 'dike',
drön' jen 'drängen', vanlig i äldre hälsingska, förekommer bara i enstaka
fall. Detta beror säkerligen på standardsvensk utjämning. Så är även
fallet i den tidigare publicerade nordhälsiiagska texten (SvLm 1969).
I föreliggande text, liksom annars i amerikasvenskan, är det ofta
svårt att i det löpande talet urskilja om uttalet av ett ljud eller en ljudföljd är svenskt eller engelskt. Vi rör oss här inte med klart avgränsade
artikulationsprodukter utan med kontinua som uppvisar förskjutningar
i olika riktningar. Att t. ex. enbart på auditiv (akustisk) väg avgöra
om det är dial. åv 'av' eller eng. of som hörs från talaren eller om oftast
svagtoniga ord som no 'nej' och uncle 'farbror' uttalas på svenskt eller
amerikaengelskt vis är oftast ogörligt. Här får sammanhanget vägleda.
Motsvarande gäller t. ex. de ovan nämnda namnen E'rickson och
Hal' varson. Det kan också noteras att ett slags »homonymi» eller fonetisk närhet mellan engelska och svenska ord gör att uttalet av t. ex.
sv. barn ibland blir identiskt med eng. uttal av barn 'uthus'.
Slutligen må erinras om att svensk ordböjning och accentuering inte
utgör något hinder för eng. uttal, ex. chores-a (tjerrsa) 'sköta kreaturen
(do the chores)', cueter-n 'släden'. (Flera ex. i Hedblom 1977: 60.)
Substantiv
Ursprungsdialektens paradigm behålles i stort sett. Några exempel från
Hanebo:
Maskuliner: hä,s't, h,as
• 'tn, häetar, kietane
sme', sme'n, smeer, sme ene
baeka (y. baeke), baeken, bac`kar, baelcano
stega, stegen, stegar, stegano,
gal.' vare, gar`varn, garv` rar, garerane
Femininer: de'r, de'rn (ä. de'ra), de'rer, de'rene
gry`ta, gry`tan, (ä. gry`ta), gry`ter, gry`tene
Neutrer:

be'n, be'ne, be'n, be'nene
trä', trä', trä'n, trä'neno
drke (ä. drtje), drke, drken, drkeno

Tal:s språk ger emellertid många prov på osäkerhet och vacklan. Åtskilliga
gånger rättar hon sig själv ifråga om genus och böjning. En del äldre for-
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mer, som skiljer sig från standardsvenskan, byts ibland ut. På samma sätt
som i yngre dialekt i Hälsingland får fem. sg. på -a vika för former på -n.
Det heter på några ställen i texten kvaira 'kvarnen', moira, vagina, hyrla,
men i regel säng' en, ga`tan etc. Det bör också erinras om att Hanebo med
grannsocknar ifråga om best. sg. fem. ligger i en gränszon mellan typerna
säng' a och säng' en. (Jfr kartor i Modeer 1946: 19 ff.)
I fråga om pluralböjningen märkes hos tal. former som dan' sar, gång`ar,
kan'tar, lortar, plas'sar. Dessa former kan ofta beläggas i äldre svenska.
(Se SAOB.) De utgör alltså inte exempel på amerikasvensk övergång till
-ar-deklinationen. (Jfr Hasselmo 1974: 249 och Hedblom 1975: 57 f.)
Beträffande vissa genusväxlingar, såsom starlen och stal'le, en brunn och
ett brunn, må observeras att de sedan gammalt finns i norrländska folkmål.
(Bogren 1921: 137, Larsson 1929: 142 ff.)
I övrigt uppvisar texten en ideligen vacklande genuskänsla, ett skåp, den
skå'po, ett tvätt' hus, nån tvätt' hus o. likn. Ibland ändrar sig tal.: li‘te bro, li`tn
bro. Eng. lånord behandlas på samma sätt, av böjning och pronomina att
döma: aran el. arat sjän'te. I regel är sjän'te (shanty) neutrum, likaså
sjedd (shed). (Jfr Unonius 1862: 231 ff.: en shanty.) Fens (fence) är oftast
femininum, men tal. säger ett hednens (hedge fence). Dis'ker, pl. (dishes)
är väl snarast femininum. Cob, /arm, pail och shoele tycks vara maskulina.
Om svensk best. artikel vid ord med engelskt uttal (typen cutter-n o. likn.)
se ovan s. 60.
Den äldre dialektens obestämda artikel, typen en häst, e ko, e bar 'barn',
är sällsynt i systrarnas tal. Den har utjämnats i enlighet med standardsvenskan.
Genitiven uttryckes i äldre dial. ofta med preposition, ex. mo' r at Gus‘tav
'Gustavs mor', bins‘lono at juirono 'djurens bindslen'. Detta bruk har i tal:s
språk betydligt modifierats i enlighet med stsv. men åtskilliga ex. finns:
rn,o'r te påj'ken 'pojkens mor', sjä f' tone på båg`gen 'buggyns skaklar' o. likn.
(Om genitivbegreppet se bl. a. Janzen 1936: 82 f.)
I fråga om ordbildningen må observeras exempel på sammansättning,
mer eller mindre tillfällig (juxtaposition), mellan svenskt och engelskt ord,
där det senare helt bibehåller sitt uttal: keder-strap 'läderrem' och fin' g -trap
'flugfångare'. I vatt‘-pel är det senare ordets uttal i betydande mån försvenskat.
Adjektiv
I predikativ ställning är adjektivet hos tal. oböjt, såsom normalt i nordsvenska dialekter och regionalt talspråk: dom var snål hur gam‘ma dom
var.
Attributiv ställning, några ex.: en lång' trcippi , kall't veer 'kallt väder',
han' ses störa brig, gamimel sko'fan '(den) gamla skolan', dä lång'esta strå'
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'det längsta strået'; må'ng‘e delar 'många (skilda) ting', sto're &kor, då
hår frne brtano, clo‘e llu`geno '(de) döda flugorna'. Märk accentueringstypen
[sto' -0'n] '(den) stora dagen, stordagen'.1 (Om denna typ, vanlig i Gästr.
och Häls., se Tiberg 1957: 15.) — Utjämningar i enlighet med stsv. förekommer ofta.
Dialektens komparation behålles i regel: gam'mal, gam`fare, gam7est;
lång, lång' er, lång' est (då lång' esta strå); ung, yng'er, yngst. Ibland intränger
dock stsv. former: eirdre, eil'st m. fl.
I stället för adjektivattribut föredrar tal., såsom i nordven,ska dialekter,
ofta sammansättning, ex. hevatti n 'hårt vatten', skar`pbröl 'hårt (torrt)
bröd', på gam‘meldal gan° 'på gamla dar'. Även lånord följer mönstret:
hdrdreil dn 'den permanentbelagda vägen', mefntingl en 'huvudsaken, the
main thing'. Ibland slår engelskans mönster igenom: han tog hanses ganimel
rul`lare 'sin gamla vält (eng. roler)'. På äldre dialekt skulle det senare snarast ha hetat »gammelvälten sin».
I fråga om adjektivens bildning kan man lägga märke till att den i dial.
vanliga avledningen -en behålles i ord av typen duleten 'duktig', arma' ren
'illmarig', knepen 'knepig', kniepen 'svårhanterlig' m. fl.
Pronomen
Personliga
Dialektens objektsformer i starktryck måg, dög och såg tycks ej förekomma
i de inspelade texterna. Föreliggande text har stsv. mäj. Svagtrycksformerna må och så är vanliga: må-m'må 'med mig', på-s'sä 'på sig'.
Du, ni, er. I ä. dial. användes du i tilltal till yngre och jämnåriga, ni till
äldre, även föräldrar. Enstaka ex. finns i tal:s språk: »Vill Ni kåm'ma ... å
ä‘ta mä ess'?», »jag kan jälpa klä' Er» (sagt till en person).
Den äldre formen av hon, ho [ho], är sällsynt i systrarnas språkbruk.
Men de enklitiska objektsformerna av honom och henne, -(e)n och -na är
levande: vi sa å't-n, ja skerva på' -n 'jag luggade honom', järpa-na, dra
ut' -na. I ä. dial. var feraininformen -a: på' -a, (sköt)
Dessa former ersätts hos tal. ofta av standardsvenskans honom och
henne: »jifira speta'kl åv h,ånom», »hennes mo'r bodde mei henne» (i ä. dial.
»mo'r-henInas boirde mäl -a»). Även han nyttjas, i enlighet med dial., som
objektsform: »kåmma teba'ks te han'». Möjligen kan det fonetiskt närliggande eng. him tänkas verka konserverande, ex. »dä va hårt för han te
andas»: it was h,ard for him.
Sig, dial. så, ex. »ja järpte-n kjag-sä», ersätts ofta med han, (-n), hon och
dom: »Han hadde bössan mä'-n», »dem hadde grann'ma mei dom» 'farmor
(mormor) med sig'. Även här har det eng. mönstret gjort sig gällande.
1 »Stordagen» firas ännu i Bishop Hill varje år den 24 september till minne av de
första kolonisternas ankomst 1846.
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Det har den dialektala formen dö, resp. ä och -rå: »ja visst-int dö», »när ä
reena», »en' gång reena-rå» 'regnade det'.
Den. Såsom redan framhållits är hos tal. dialektens gamla tre-genussystem i upplösning i fråga om s. k. grammatiskt genus. Standardsvenskans
den ersätter ofta han och hon. Ibland växlar han och den: »em han (havreskylen) stog åpp till dem trös‘ka ...», »när ä reena, å den (skylen) vart
riktet blo't». Ibland rättar hon sig: »(Om ett döende träd) ja vill'-int att
han, att den ska do (K7: 2)». Den torde för tal, framstå som standardsvenskans motsvarighet till eng. it.
Det bör i detta sammanhang också erinras om att han i nord- och mellansvenskt talspråk ofta fungerar som ett slags reale. Tal. sade en gång när
hon slagit ihjäl en fluga: »Ja smälld-i' för-n» (FH 73). (Se vidare Hedblom
1975: 57.)
Possessiva

Av den äldre dialektens former har systrarna bevarat h,an'ses 'hans', ex.
han'ses far, men det äldre hen'nas har ersatts med stsv. hennes. Ä. dial.
mo'r-hennas blir hen'nes mor. Det äldre Hanebomålets venn 'vår' har jag ej
funnit i systrarnas språk men väl vånn, vanligt i granndialekterna, ex. vånn'
pejk, pej'ken-vånn.' Vanligast hos tal. är vdran, vdrat, vdre, ex. på vdran
gål, säng' en-våran, nerom vdrat 'nedanför vår gård'. (Jfr s. 39, not 8.) Bevarat är även eran, ex. på eran li‘na 'på er telefonlinje'.
Sin är, liksom i amerikasvenskan i allmänhet (Hasselmo 1974: 218),
undanträngt av hans, hennes och deras (deres) men förekommer i enstaka
fall: unner haten-sin.
Interrogativa
Vilken motsvaras i tal:s språkbruk oftast av håc'ken, ibland av å'c'ken, ex.
»håc'ken är ä där?»; »ja vet-int håcken an'ita dä var» 'vilken annan det var';
»Itc'ken jeck mä'-na?» 'vem gick med henne?'. Växlingen av former med och
utan h- är väl känd från Håls. (Se Wbg 27b ho'cken och 50a o'cken.) Samma

växling förekommer bl. a. i dalmål och västgötamål. (Levander II: 155;
Landtmanson 1950: 98.)
Indefinita
Man finns inte i ä. dial. I stället användes du eller dem. Så även i tal:s

språkbruk: »Men du hä'vde-nt nå såc'ker mä dem» 'man öste inte något
socker på dem (bären)' (K9: 1). Om han 'man' se Hedblom 1957: 57.
Räkneord
Tre har i texten ibland formen tri i stället för den i Hälsingland och Gästrikland normala formen tre. Tri förekommer emellertid i dialekter före1 Se

om detta pron. S. Fries i SyLm 1958 s. 158ff.
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trädda i Bishop Hill såsom dalmål (Levander I: 152, II: 208) och uppländska (Tiselius 1902: 147). Denna form har givetvis fått stöd av eng. three.
Arton behåller den ä. dialektformen drtan, ex. drtanförtietti
Verb

Verbens böjning stämmer i allt väsentligt med dial. För de enskilda verben se ordregistret. Vissa konjugationsväxlingar, t. ex. i fråga om leva
(pret. leva el. lev` de), ringa (pret. ring‘a el. rang), gifta, heta m. fl. har motsvarigheter i dial. och i äldre svenska. övergång till pret. enligt första svaga
konjugationen synes vara vanlig i ä. Hanebomål och behöver ej innebära
påverkan från engelskan. Om växl. i ä. tid se SAOB. Lån (överföringar,
kopieringar) från eng. följer första svaga konj. (typen kasta, -a, -a, -a).
Infinitivmärket är, liksom i ä. dial., till (tell, te), ex. te bju"att bjuda',
te gå, te Meka m. fl.
Adverb
Alltjämt [ålticel mt] förekommer påfallande ymnigt i texten i betydelserna

'jämt och ständigt, ideligen, fortfarande, alltid'. Ordet tillhör den ä. dialekten, t. ex. »han såga ve' alltjämt'» 'han sågade ved jämt och ständigt',
uppger man i Hanebo. Men även där har man vid avlyssning av bandet lagt
märke till det överdrivna bruket av detta ord. I texten placeras det i regel
före predikatet i huvudsats. Detta kan kanske — jämte ordets flitiga användning som ersättare för andra adverb, särskilt alltid, som har närstående betydelse — röja inflytande av eng. always. Jfr SAOB alltjämt
bet. 1 och 2.
Något motsvarande gäller tal:s rikliga bruk av stsv. också. Dial. har här i
regel ett efterställt kort, mer eller mindre betonat å. Även i detta fall torde
engelskan ligga bakom; hos tal, fungerar stsv. också som en motsvarighet
till eng. too.
Inne och ute, uppe och (delvis) nere har i ä. dial. slutvokalen -a, in'na
etc. (Se bl. a. Högberg 1956: 11.) Liksom i texten har i y. dial. -a formerna i
regel utjämnats i enl. med stsv. Systrarna nyttjar den ä. formen ibland, ex.
dta-hänne 'ute här' (Am 61).
Upp har i tal:s språk i regel formen åpp, ibland opp. Båda finns i s. Häls.
men inte i Hanebo som har [op]. Möjligen har eng. up bidragit till att oformen försvunnit.
Prepositioner

Den äldre dialektens prepositionsbruk behålles i de flesta fall. Några ex.:
Av 'av' växlar med utåv såsom i mellansvenska och norrländska folkmål.
(Se bl. a. Vestlund 1923: 89 f.) Om dial. åv och eng. of se s. 60.
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Den ä. dial:s eter växlar med den stsv. formen efter.
Innan, ä. dial. in'net, har prepositionell användning i betyd. 'före', i
exempel som innan Manuel 'före, tidigare än, M.' innan då' innan dess'.
Se ovan s. 16, not 11.
Näm`ma, stav. (i Mellansverige) närma 'nära', är prep. i dial. ex. näm`ma
äp'pelträ' 'invid äppelträdet'.
Med, dial. mä, behåller betydelsen 'hos', ex. mä moster 'hos moster'. (Se
äv. Lundström 1939: 159; Söderwall II mä/), bet. 7; SAOB med I: A: 1.)
Eng. (stay) with har väl varit ett stöd för, men knappast orsaken till denna
användning av med. (Jfr Hasselmo 1974: 227.)
Även när har (ibland), liksom i dial., betyd. 'hos', ex. när moster Liva.
(Jfr SAOB när, N 1053, Lundström 1939: 160.)
Genom, dial. jon'nom, förekommer i uttryck som ner jonnom baeken, ner
jonnom trap‘pono i enl. med ä. dial. (Jfr SAOB G 237.)
På 'om', i dial. i uttryck som på da'n, på naten, »två lass på da'n» (26).
På, i uttryck som tåla på, sprirka på 'tala om, omnämna' (utan pejorativ
bibetydelse) ex. »alle folk som dem spret‘lca-på 'alla människor som de
talade om' (Am 59), tillhör också de karakteristiska dragen i sydnorrländska mål.
Ur behåller dial:s form u're.
Konjunktioner
Det, dial. dä, fungerar, liksom i ä. dial., som konjunktion, motsvarande
stsv. att och för att, ex. »Han tyckte dä alPtihop var däsam'ma»; »ja bett dä
vi se'gla» 'att vi seglade'; »ja bett dä Topsy vart haj» 'blev skrämd'; inte dä
ja vet 'inte såvitt jag vet'; »inte dä ja vill dricka» 'inte för att jag vill dricka'.
Jfr Ordb. Dal. det konj., SAOB det konj. (D 1082).
När. Här följer tal. stsv. Den ä. dial. har når. (Om konjunktionerna då
och när se Vallmark 1936: 119 ff.)
Till 'tills'. Dial. har tell, te (tå), tess.
Några syntaktiska förändringar enligt engelskt mönster
De från engelskan härrörande inslagen i tal:s språk, såväl språkväxling i
egentlig mening, då hon övergår till engelska i längre ordföljder, som lån
eller »överföringar» av enskilda engelska ord eller »kopieringar» (översättningslån, loanshifts) av typen ready: redig, har i åtskilliga fall angivits ovan
i noterna, översättningen eller kommentaren. Där har ibland även syntaktiska konstruktioner enligt engelskt mönster noterats. Här nedan lämnas
en kort sammanfattning och ytterligare några exempel. De överensstämmer
i de flesta fall med normalt bruk i den amerikanska standardsvenskan,
varom se Hasselmo 1974 s. 214 ff. Ibland kan mönstren te sig komplicerade
och deras tolkning oviss. Exemplen återges här i standardsvensk form.
5 — 772402 Sv. Landsmål 1977
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Verb, pronomen, adverb. Såsom preteritum av verbet stsv. bliva fungerar
i dial. vart. Det utbytes i tal:s språk ofta mot var: »Vad år var (vart) hon
gift?» (s. 22); »(När skylen blivit blöt) då var (vart) inte havren så bra» (24);
»(Vattnet frös till is) så det var (vart) riktigt halkigt» (20). — Infinitiven vara
ersätter dial:s bliva [bt] i: »(man pickade hål i degen) så det skulle inte vara
stora blåsor på (brödet)». Strax efter (42 rad 18) säger tal. »då vart det
blåsor». I det förra exemplet har möjligen den fonetiska närheten mellan
eng. be och dial:s [Uj spelat en roll för bytet av verb.
Av en något avvikande art är kanske fall som »Hon var över till vårat
(22). De bör hållas samman med sådant bruk av verb i dial. som »Jag var
dit då' jag» 'jag gick (for) dit då'.
Anledningen till utbytet av vart mot var (was) får väl främst sökas i den
fonetiska och semantiska närheten mellan pret. vart, var och was. (Jfr
Hasselmo 1974: 221.) Kanske är företeelsen vanligast hos talare med bakgrund i mellansvenska dialekter, där pret. blev saknas i äldre mål. (Se
Markey 1969: 157 med karta.)
Utelämning av pronomen eller adverb förekommer i åtskilliga fall efter
påstående eller fråga: »Ni hade en cutter?» »Pappa hade (se. en, el. likn.; 30)».
»Jag tror inte de gick till skogen; kanske de gjorde (se. det el. så; 46)*. »(Hon
hade) en padel, vad kallar ni (se. den, en sådan; 42)?». »(Var han lika gammal
som Clarence), vet du (se. det) Ruth?» (16). »Vi brukade hjälpa (se. till; 26)».
Possessiv form nyttjas mot bruket i dial., i fall som »(vi måste) bära
våran massäck också» (32).
Exemplen på tillägg av upp i verbens s. k. särskilda förbindelser (SAOB)
är i tal:s språk vida fler än i dial. och stsv., såsom ladda upp, rulla upp, sy
upp, tråda upp. Hit hör även komma över »hon kom (var) över till vårat»
(16, 22).
Mellan verb och partikel kan ett objekt placeras, ex. »(Vi måste) bära
vatten in alltjämt» (48). »Vi fick inte några mer flugor in» (50).
Sv. var 'varest' nyttjas som relativt adverb, ex. »när vi kom var då där
äppelträdet var» (34).
Som vanligt i amsv. vändes ordföljden ifall av typen »När det var is på
vintern han skodde-na (märren)» (28). »Tänk om ni hade inte kommit» (34).
»Jag aldrig gör det» (42). »Hon aldrig, hon sällan hade tid» (26). »Mamma,
jag tror, körde ibland» (30).
Prepositioner. »(Pappa) trådde upp degen för-na (mamma)» (40). »(Hon
var gift) i nittiofyra» (22). »(Flickorna) halkade ner där ini vattnet» (20).
Jfr »då var dom ini där och samm» (20). »(Böcker som vi) studerade in» (32).
»Han körde-na (märren) till buggyn» (28). »(Då måste vi) kliva upp backen»
(26). — Preposition utelämnas i fall som: »De levde (på) nästa farm» (16).
»Jag skulle ha varit säker (på att) det var inte någon som kom» (36). »Han
var (i) samma ålder som» (16).
Konjunktioner. »Det allmänt underordnande att» utelämnas i »Det vart
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så mycket snö (att) vi kunde inte (gå fram till vägen)» (32). »Vi käkade (att)
hon skulle gå med oss» (24).
Efter fungerar som konjunktion i fall som »(Vi vilade i shanty) efter vi
hadde middag» (48).
Satsförkortningar: »Hon visste hur till (att) tråda upp degen» (40) och likn.
fall.
För ytterligare exempel på engelskinfluerad syntax i texten se fotnoter
och register.
Om »språkavståndet» mellan engelskan och svenskan

Det har i facklitteraturen ofta framhållits att engelskan i olika avseenden
står de nordiska språken relativt nära. Det vill ibland synas som om avståndet' mellan engelskan och svenskan i vissa enskildheter är kortare
när det gäller dialekterna än i fråga om standardsvenskan. I en del fall rör
det sig om mer eller mindre parallella utvecklingar i sen tid, i andra om
språkdrag behållna från äldre skeden. Det är sådana likheter som givit
anledning till den ofta framförda folkliga föreställningen om »släktskap»
mellan engelska och dalmål.2 När dialekterna omplanterats i Amerika bör
snarlikheter av denna art dels ha kunnat bli till stöd för enskilda dialektdrag dels ha kunnat underlätta överföringar (lån) och kopieringar från
engelskan.
Exempel på det senare har utg. lämnat i en tidigare framställning (Hedblom 1977: 60 f.). Den betonade vokalen i t. ex. eng. buck 'motstå' och
reverse 'vända' identifieras lätt med hälsingskans e i lock 'lock' och kors
'kors'. Affrikatan i eng. clutch 'klo' stämmer i stort sett med dialektens
»förmjukade» konsonant i fall som reetjen 'rocken', bät'tjen 'bäcken' m. fl.
Ordet försvenskas lätt till Neetjen (best. sg.). Även »norrländsk förmjukning» i ord av typen ryd'djen 'ryggen' underlättar anpassningen av t. ex.
verbet amsv. enge' djer (eng. engages) 'gripet tag i' m. fl. liknande exempel.
Vid avlyssningen av en text som ovanstående händer det att man i detaljerna tvekar om vilket språk man hör. Ibland rör det sig om fonetiska
sammanfall och snarlikheter. Ex. härpå utgör prepositionen av, som i dial.
har formen åv, och som i löpande tal ofta är svår att auditivt skilja från
det likbetydande eng. of (ovan s. 60). Om interjektionen eng. 0!, sv. Å!
uttalas med engelsk eller svensk artikulation är ofta omöjligt att bestämma.
Motsvarande gäller eng. till och dial. tell. Det är givetvis sammanhanget
1 Om termen »language distance» se bl. a. Gumperz i »The Ethnography of Communication» av J. Gumperz och Dell Hymes. American Anthropologist. Special Publication. Vol. 66, Nr 6, Part 2, Dec. 1964. Haugen, som redan tidigare behandlat frågan
om betydelsen av immigrantspråkens olika avstånd från engelskan i här berörda avseenden, nyttjar termen »language differential» (Haugen 1969: 380 ff.).
2 Se härom J. Boöthius—S. Björklund i verket Orm, del III s. 617.
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som får avgöra. Om tal:s marka 'märka, sätta märke på' (s. 24) är dial:s
verb eller en kopiering av eng. mark kan på grund av den fonetiska och
semantiska närheten inte avgöras. I det senare fallet kan steget från »original» till kopia knappast bli kortare. Här samverkar svensk dialekt och
amerikansk engelska. (Jfr SvLm 1969: 30 not 7 marka ner. Själva förbindelsen torde här vara kopiering av eng. to mark down.) — Amerikaengelskt
uttal av rg är ett stöd för tal:s bibehållande av dial:s klusila g ifall som karg
'korg' och Ber'gstrom. — När tal. säger »dem hadde spredd u't sä» 'spritt
ut sig' växlande med »spritt ut» (K10: 1) underlättas troligen överföringen
av eng. spread därav att dial. har s. k. d-supinum. (Typen »jag har sydd en
klänning». Se Hulden 1957 och 1959 med litt.). Närheten till eng. swam
'simmade' torde vara ett stöd för bibehållandet av den starka pret.-formen
sam, av simma. Om närheten mellan eng. be och dial:s bi 'bliva' se ovan s. 66.
Det finns åtskilliga ord som stå varandra nära — ofta etymologiskt identiska — och som är lätta att associera. Så t. ex. sv. daska och eng. da,sh
'slå, slänga', se s. 36 not 12. Sv. dial. lika 'tycka om' och eng. like har
samma betydelse. »No skulle ja lika gå tebaka» 'nog ville jag gärna resa
tillbaka' (SvLm 1969: 36). Sv. dial. nödig, eng. needy 'behövande, nödställd'. »(Man gav hjälp) åt ferke som var »'de» 'åt de nödställda (efter en
eldsvåda)' (K10: 2; Rz 464a, SAOB nödig bet. 4). Även ifråga om kopieringen av eng. trust 'lita på' till sv. trösta, »dem trös‘ta inte dåk'tårn» 'de
litade inte på läkaren' (K7: 2), bör det observeras att verbet trösta i vissa
dialekter har ett vidare betydelseomfång än i standardsvenskan ('ge tröst'),
t. ex. »ja trös'ta-nt tilga» 'jag kunde inte förmå mig att tiga' (Häls. Järvsö
m. fl. snr. ULMA 16:o. Se äv. Dalmålsordb.). Verbets användning i flera
betydelser i dial. bör ha kunnat underlätta kopieringen.
Substantiveringen av pronominet vårat i betydelsen 'vår gård, vårt hem'
har sin motsvarighet i eng. ours (s. 22 not 6). Frasen »över till vårat» är
dock uppenbarligen kopierad från engelskan.
När tal. (s. 22 not 7) säger att »hon var just, rå på (det infekterade)
benet» kan ingendera ordet i denna sammanställning ha sitt ursprung i vare
sig standardsvenska eller amerikansk engelska. Det förklaras enklast ur
dial:s jus'som 'liksom', som korrigerats till det stsv. just, och eng. raw, som
kopierats till sv. rå. Jussem rå' torde föresväva tal. när hon säger »just
(paus) rå».
Några hithörande fall är av syntaktisk natur. Standardsvenskans ha
bråttom heter i dial. vara bråttom (s. 20 not 7). Med tanke på eng. be in a
hurry bör det kännas naturligt att inte byta ut verbet vara mot stsv. ha.
Rutinfraser i dial. som va-nt hon? 'var hon inte?' (s. 16) och va-nt ä-rei?
'var det inte?' motsvaras i stsv. i regel av eller hur?, inte sant?. Dial:s fras,
som ännu är i levande bruk, står eng. wasn't it? närmare. En kopiering
sådan som »mamma hade oss plocka (bär) med henne» (s. 46 not 10); eng.
h,ad us pick) får stöd av dial:s ha te 'förmå (ngn) att (göra ngt)'.
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Ifråga om prepositionsbruket kan man notera att dial. mit 'med' i betydelsen 'hos' står närmare eng. with än stsv. hos, varom se ovan s. 65.
Beträffande ordförrådet må observeras hur eng. skye 'himmel' står
ordbruket i dial. närmre än stsv. himmel. »Sjyn var så ro» 'himlen var så
röd' heter det i fortsättningen av samtalet (K10: 1).
Exempel som ovanstående visar hur man vid tolkningen av det inspelade
talet ofta rör sig i en »grå zon», där man känner tvekan huruvida de ljud,
ord och fraser som man hör har sitt ursprung i engelskan eller i talarens
ärvda dialekt eller i bådadera. Försiktighet vid bedömningen torde vara
rekommendabel.
Men det finns i vår text också exempel på fall där engelskan och standardsvenskan samverkar mot dialekten. När tal. oftast säger hennes mor och
min syster i stället för dial:s fortfarande brukliga mo'r-hennas och sys‘ter-min
känner hon sig ha stöd av eng. her mother och my sister. Motsvarande gäller
utbytet av dial:s å'v-n mot av honom, eng. of him. (Jfr s. 62.)
Ur Bishop Hill-hälsingskans ordförråd

Valet av ord, former av ord, fraser och idiomatiska uttryck tillhör de komponenter i Bishop Hill-hälsingskan som i främsta rummet är avgörande
för det intryck av folkmål från 1800-talet som systrarnas tal gör på åhörare
i ursprungsbygden i Sverige. Här några exempel:1
bet`ta 'bryta (bröd i soppan)' (FH73); bjuda i uttrycket »Då var nånting
te bju.'-på då-där» 'det var just något att komma med!' el. 'det var just
snyggt!'; 14ys't 'vissling', »han gav en b.» (FH73); b/ys'tra 'vissla' (FH73);
botten. beten 'botten, vind, övre våningen' (Am66); bro 'yttertrappa', »dem
sått hänne på bron»; brydd 'bekymrad', »jag är int b. för då'»; bråd. »två
vecker breeare» 'tidigare' (Am60), brått 'tidigt'; bulna. [bis' ria] 'bulna, svälla',
dön'stre har belna» 'fönstret har svällt, på grund av fukt' (FH73);
del, särsk. pl. de`lar 'saker', ex. »ymse delar» 'olika saker', »ymIse delane»
'varjehanda', »dem bare tjalrler (kjaeklar) på samme delar» 'de talar
(tjatar) ideligen om samma saker' (FH73); dimpa 'falla' (pret. damp, sup.
dem` pe); dorg (dvärg). derg 'spindel'; der' ge& ge! 'spindelnät';
fnyss`la 'fnittra (särsk. om flickor)' (FH73); frat 'flygfän, flyg. insekter'
(FH73); fe' sa 'fösa (om flugor)', »dem fösste-u't dem ure byggningen»;
gata i betydelsen 'väg, byväg (mellan stängsel)', »Jann-Janns-ga‘tan»
1 Urvalet, som här måste bli subjektivt, grundar sig på utgivarens förstahandskunskap om närstående sockenmål och på utsagor av dialektkunniga personer i Hanebo.
De ord i förteckningen som inte återfinns i det här publicerade textavsnittet är hämtade ur övriga inspelningar av systrarnas språk (i ULMA) och ur utg:s primäranteckningar i Bishop Hill. De senare, märkta »(FH73)», har gjorts efter spontant tal, endast
undantagsvis efter utfrågning. — Dialektformen får här fungera som uppslagsord, när
den inte, eller blott obetydligt, avviker från motsvarande riksspråksform.
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Bild 1. Shanty (sjän'te) vid Malmgrens hus i Bishop Hill 1973. Ett av de få som ännu
finns kvar. Används nu som redskapsbod. Detta slags byggnader fungerade förr både
som sommarkök, tvättstuga och förrådsbod. Innehöll ofta två rum, med ingångar från
vardera gaveln. Det bakre (baskruntme) som hade ingång genom bortre gaveln, tjänstgjorde som förvaringsplats för redskap, ved, kol, majskolvar o. dyl. och som tvättstuga. Där hade berätterskans föräldrar en hemgjord tvättmaskin.
Det främre rummet var sommarkök. Där lagade man maten, där åt man och där
bakade man. Detta rum var försett med spis och skorsten, se bild 3. I ett skåp under
skorstensmuren (se bild 2) förvarade man porslin, knivar, skedar m. m. Därinvid en
hylla med plats för kaffekvarn, kaffeburk, slevar m. m. Rummet var så stort att det
utom stolar och bord rymde en soffa och ett långbord vid ena sidan, där man bl. a.
diskade och bakade. Det fanns gardiner för fönstren och flugfångare (fine9108are).
Mellan boningshuset (Ivit'se) och »sjänte» hade man på föräldrarnas farm en brädgång
(bro) med tak över, för att inte bli våt och smutsig om fötterna vid dåligt väder. Man
byggde senare in denna täckta gång med väggar så att boningshus och sjänte förenades.
»Huset» hölls städat och svalt. Dit kunde karlarna gå in och vila middag på köksgolvet.
—Vid sidan av sjänte hade de en tvättställning, där man höll till när man tvättade sig. —
En del gårdar hade inget sjänte; de hade då i stället ett särskilt tvätthus.

'vägen fram till J.-J.3 farm'; gnar` ka 'knarra', »dä gnaeker (i bordet)»
(FH73); göra-nog [jo'ra-no'g] 'nätt och jämnt', »ja kunna g.-n. följa-mä'»;
huvud-, hugg'stupa 'huvudstupa' (K7: 2); hy'va 'kasta'; Mb pl. -ar 'kanten, änden, på limpan' (F1173); heqa 'orka'; »em ja häler»; Krya 'sätta,
ställa, lägga' (m. fl. betydelser), »hon hävde-på' bridle (eng., 'betsel') på
hästen» (Am62), »han hävde-i' (tobak i pipan)»;
itu'g 'itu' (K7: 2);
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Bild 2. Interiör av ett f. d. ohanty (sjän'te) eller summerkitehen (semsmerkittj) utanför
Cambridge, Minnesota, 1976. I ovanstående text berättas att skorstensmuren inte nådde
ända ner till golvet utan man hade ett skåp under muren. Bilden visar hur man kunde
ha en förvaringshylla där. Ovanför denna synes muren med hål för spisröret. — Av allt
att döma var det mest nordsvenskar och dalfolk som hade särskilt sommarkök, men det
förekom även på farmer som ägdes av folk med bakgrund i södra Sverige och även i
Tyskland. Man får härvidlag hålla i minnet att farmerna ofta skiftade ägare.

Jerusalem: »dä såg ut som J:s förste'rning i hu'se» (Am239); jus‘sem

liksom';
kackelhöna [kcekskhol na] 'pratmoster' (FH73); kjackla. tjaWa 'tjata, tala
om samma sak ideligen', »dem tjaliler» (sagt om skator). Jfr även ovan
under del; gos‘sa 'groda' (FH73); kräk (pl. krä'kene) 'kreatur, boskap',
»dem släffte-ut' k. första maj» (FH73);
latpiga 'spindelnät';' led. lett 'tråkigt, obehaglige ljunga »då juneer»
pret. lä‘ra) 'måste';
'det blixtrar' (FH73); lära. (pres.
1 Latpigor bör sammanställas med liknande, skämtsamt kritiska benämningar eller
uttryck, »Det luktar lata pigor» kunde man säga när lukter i ett rum vittnade om dålig
rengöring (österg. och Värml. ULMA 1756: 2 s. 28, 1071 s. 2). »Där sitter pighedern»
'där sitter ett spindelnät!' kunde man säga, antydande att den som städar är lat.
(Gästr., Årsunda sn. Egen uppt. 1978.) Friare kallades spindelnät som hängde ner
från taket (Gästr. Järbo sn. Egen uppt. 1938). För denna benämning se bl. a. Gotl.
ordb. friare, bet. 2 och Ordb. Vallda friare, bet. 2. Om det vid slarvig spinning hängde
tåtar ned från rockhuvudet kunde man säga till döttrar och pigor att det hängde
»fästmän», »friare» eller »mågar» på spinnrocken (ULMA, Dalmålsordb.). Friarkucklar
kallade man sopor som lata kvinnfolk sopat in under mattorna (Gästr. Valbo sn. Egen
uppt. 1938).
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Bild 3. Interiör av ett shanty (sjänste) på en farm utanför Bishop Hill (ägd av R.
Spiegel) 1973. Är sedan länge redskapsbod. I skorstensmuren synes på mitten hålet där
plåtröret från järnspisen gick in i muren. Dörr till ett inre rum.

mus' sa 'mumsa', »dem mus' sa å åt»; my'ring 'liten myra', »dem sprang
sem my'ringar» (om varandra, sagt om en hop turister) (FH73);
niim‘ma adv. och prep. 'när(a)';
ro 'länd', »hon bräcka (bröt) ron»; ro' ser 'blommor i allm.', »plåcka ro'ser>>
'plocka blommor' (FH73); rumla. »så ä runiler!» 'så det dundrar (om åskan)'
(FH73);
Aline 'arg, förargad', »hon är s. på mä»; skar‘pbrol 'hårt, torrt, bröd';
skenining 'norrsken' (FH73); skra' vol 'skräp, sopor, grismat' (FH73);
skra‘volleanina 'sophink' (FH73); skråm‘te 'spökaktigt'; skorva. skor' va 'dra
i håret, lugga'; sky. sjyn 'himmeln' (K10: 1); slog 'skicklig, finurlig', »ä-nt dä
slo'kt!»; smälla-i'slå till', »ja smälld-i' för-n» 'slog till honom' (FH73);
«leka 'snickra' (Am66, FH73); stena 'sköta djuren i lagården'; sve'na
(svedna) 'vidbränna'; syr‘pa 'sörpla' (FH73); sys‘kan 'syskon' (K7: 2);
säsj'a 'syrsa' (FH73); so‘ma 'sy' (K10: 1);
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Bild 4. Jann-Janns farm vid Bishop Hill i sept. 1973. Boningshus, vagnbod, stable
och infartsväg. Vid övre ändan av vägen oljecistern.

Bild 5. Fence kring svingården. (Motivet är beläget omedelbart till höger om bild 4.)
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tut 'mun', »ja kunna-nt håll tu'tn» 'kunde inte tiga'; tylla 'linda, veckla
in'; täppa-igen 'stänga', »dem täpper ijen' klocka fem'» (FH73); täppa-åpp'
'öppna', »täpp' -åpp de'ren!» 'öppna dörren';
va' -nosjt 'var någonstans?'; ve-la'g 'vid lag, ungefär', »ä va' fl ve-la'g
kleckan tre' (K10: 1); vo'n 'förhoppning, möjlighet', »dä jeck långt' övver
vo'n» 'det gick betydligt bättre än jag hade väntat» (FH73); ve‘kr 'lyda'
(FH73); väte 'förstärkningsord, »våle bra'» 'mycket bra';
öga, pl. e‘gene 'ansiktet', »tvätta e‘gene».
Ord/örrådets begränsning

En annan egenhet i Bishop Hill-hälsingskans ordförråd, som snart träder
i dagen när man talar med dessa tredje-generationare, är dess avsevärda
begränsning. Detta gäller i första hand dialektord som blev överflödiga i
Amerika, därför att det som de betecknade inte fanns där, t. ex. hela den
rika terminologi som tillhör sådana betydelseområden som fäbodväsen,
linberedning och naturförhållanden. Men det gäller även sådana standardsvenska ord och uttryck (lexem) som man sedan länge är van att höra även
äldre dialekttalare i Sverige använda i sitt dagliga tal i stället för, eller vid
sidan av, de äldre dialektorden. I dessa ord skiftar uttalet i folkmålen i
Sverige men betydelsen är i regel densamma både i dialekt och standardsvenska. Några ex.: blåsbälg (Bishop Hill: smepust), boskap (kräk), fieiri/
(eng. butterfly), flitig (eng. diligent el. synonym), fortfarande (alltjämt),
har den äran! (eng. uttryck), hundkoja (hunn-huse), kofta (sweater), konstigt
(unnelet), långsam (okänt i betydelserna 'vara 1.' el. 'ha långsamt'. Endast
använt i: »jag är 1-» 'jag längtar'.), tidigt (brått), viktigt (eng. important el.
synonym), laglig 'lagenlig' (eng. legal), växla (change) m. fl. Det är alltså
fråga om både inhemska arvord och om lånord som sedan länge haft fast fot
i standardsvenskan. — Naturligt är att mera sällsynta ord som gagn är på
väg att glömmas bort. Man läser fortfarande den svenska bordsbönen »I
Jesu hamn gå vi till bords ... Dig till ära oss till gagn ...», men vad gagn
betyder vet man inte. Man läser bönen snarast som en ramsa, och man gissar
att ordet hänger ihop med eng. again (Am63).
En av förklaringarna till att sådana från standardsvenskan (riksspråket)
till hemmadialekterna överförda ord saknas i Bishop Hill kan vara den att
de ännu inte hade fått fotfäste i hälsingska folkmål vid mitten av 1800talet. Ett ord som konstig var förmodligen då begripligt för de flesta men
hade inte hunnit införlivas med deras aktiva ordförråd. I Hanebo bekräftar
man, nu på 1970-talet, att den äldre generationen normalt sade un'nerli,
unn‘let. Själva avsaknaden av ord av detta slag, boskap, konstig etc., i
svenskan i Bishop Hill och andra emigrantsamhällen kan med viss rätt
betecknas som ett konservativt drag. Det har sin grund i »språköns» hundraåriga isolering. Där har man ingen säker standardsvensk talspråksnormal att
jämföra med och att hämta motsvarande ord ifrån. Antingen behåller man
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de gamla dialektm den så långt de ännu känns gångbara eller också lånar
man nya från engelskan.
Ord kan också falla bort generationerna emellan. Så t. ex. visste inte vår
talare vad kinkig var, när jag använde ordet. Men hon erinrade sig att
mamma (född i Bishop Hill) hade brukat ordet om »kinkande» barn. Ovisst
är väl hur starkt fäste ordet hade i ursprungsdialekten vid tiden för emigrationen. (Jfr SAOB kinka.)
Förhållanden som dessa öppnar vissa perspektiv på frågorna om ordförrådets successiva förändring i de svenska dialekterna. Våra ordböcker
och arkivens ordsamlingar ge här sällan erforderliga besked. Mera givande
är ett närmare studium av de fritt inspelade texter som finns sedan mitten
av 1930-talet och — inte minst — av de amerikasvenska inspelningarna.

Om amsv. fota v. 'gå till fots'

Detta i litteraturen om amerikasvenskan omdiskuterade verb förekommer
på åtskilliga ställen i vår text, uttalat ['dta] och alltid i betydelsen 'gå till
fots', i motsättning mot amsv. gå som betyder 'fara, resa, åka', en kopiering
på eng. go. Den korta vokalen gör att man gärna associerar till det eng.
subst. foot och det därtill bildade, intransitiva verbet foot, som kan uppträda i betydelsen »to walk; go on foot (often fol. by indefinite it)» (Coli.
Diet. 472a, bet. 19). Dess förekomst i denna betydelse tycks emellertid
vara begränsad i amerikanskt språkbruk. Det amsv. verbet, även uttalat
[fdta] kan dock knappast vara medfört från Sverige i betydelsen 'gå till
fots'. Den är inte säkert belagd vare sig i ULMA:s ordsamlingar eller i de
samlingar som finns hos redaktionen för Ordbok över Sveriges dialekter i
Uppsala. Den är dessutom okänd för tillfrågade erfarna dialektforskare.'
Verbet förekommer dock i närliggande betydelser och fraser. I en inspelning
från Västergötland (Horreds sn i Marks hd 1956) säger talaren (f. 1876) på
tal om ungdomens nöjen förr: »Ja dä va te [fo'ta o gal te en mötesplass»
(ULMA Gr 6808A. Utskrift av S. Bengtsson s. 1752). I Värmland — där
'gå till fots' allmänt uttryckes med bengå v. — förekommer fota ofta i förbindelse med betonad partikel, i t. ex. »du måste fota-på' nu (under gång)».
Samma eller liknande partikelförbindelse är belagd i en rad socknar i Götaland, Svealand och Norrland. Andra betydelser, som uppges i enstaka fall,
är t. ex. 'ta till fötter' (Areskog 1936: 203) och 'stående med ena foten på
meden till en kälke sparka fram denna' (ULMA, Häls. Bergsjö). Vanlig i
Dalarna och nedre Norrland är imperativen [fo'ta], som brukas som lystR. Broberg (Värml.), G. Hedström (Smål.), I. Tngers (Skåne), V. Reinhammar
<Jämtl.). — Ett av F1asselmo (1974: 192) anfört fota från Västergötland härrör från
ett frågelistsvar från en ortsmeddelare där frågorna uppenbarligen påverkat svaren.
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ringsord till en häst som man vill få att lyfta på foten, t. ex. när den trampar på tömmen. (Utg:s dial. Se bl. a. Ordb.Dal., Ordb.Lau. Jfr äv. danska
fode v. ODS.)
Eftersom amsv. fota 'gå till fots' tycks vara spritt över hela SvenskAmerika vågar man anta att ordet är gammalt där. Kanske har det i anslutning till det ovan anförda eng. bot v. bildats av tidiga immigranter som
kände det svenska verbet i ovan angivna och andra närliggande betydelser.
Detta överensstämmer i så fall med Hasselmos förmodan om »ett samspel
mellan engelsk påverkan och svensk dialektvariation» (1974: 193).
Ett parallellt problem föreligger ifråga om norskan i Amerika. Där motsvaras det amsv. fota av travla med betydelsen 'walk'. Denna betydelse
»cannot be easily explained by any Norwegian usage» (Haugen 1969: 49;
se äv. s. 387, 602). — Också i amerikasvenskan finns enstaka belägg på
travla 'gå till fots' (Am 81: 2).
I Sverige är verbet travla väl känt. I Gästr. betyder det 'gå och
trampa, med täta steg, ideligen' t. ex. »dem travlar och går», »dä var då ett
ryslet travlande!». Kan sägas t. ex. då man hör det oavlåtliga trampet av
många personers steg utanför sin dörr (utg:s dial. Se äv. Rz 750a, Wbg
77 b). Jfr norska dial. travla i uttryck som »travla o gaa» (Ross 831 a, Torp
802b traav). Både ifråga om fota och travla föreligger det en iterativ eller/
och intensiv betydelse som det bör ha legat nära till hands att anknyta
till, när immigranten fann att han måste hitta ett nytt verb för begreppet
'gå till fots' i stället för sitt i Amerika omöjliga gå. Ett ev. *wåka, *våka
eller *vaka (walk) måste ha känts helt främmande. — För amerikatyskans
del tycks motsvarande problem inte ha aktualiserats (set. ex. Gilbert 1970:79,
inspel. text från Texas).

Sammanfattning
En granskning av skilda detaljer i vår dialekttext från Bishop Hill ger vid
handen att det omedelbara intryck av äldre konservativt folkmål som den i
vår tid gör på åhörare i ursprungsbygden i Sverige endast delvis träffar rätt.
Tal:s språkmönster domineras klart av den ärvda sockendialekten och det
är den som bestämmer helhetsintrycket. Men lika litet som någon annan
europeisk dialekt i Amerika är hälsingskan i Bishop Hill identisk med målet
i utvandrarbygden, vare sig det äldre, såsom det talades vid tiden för emigrationen vid 1800-talets mitt, eller det yngre som talas ett århundrade
senare. Detta märker man lätt när man jämför taks språkbruk med språket
hos folk som omkring sekelskiftet emigrerat direkt till Bishop Hill från
södra Hälsingland. De som därute ärvt mormors dialekt har tillägnat sig ett
sockenmål som redan varit utsatt för »språköns» annorlunda verkande krafter, konserverande och förändrande, under större delen av ett århundrade.
Texten illustrerar hur förändringsprocessen alltjämt pågår; vår talare
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vacklar ofta, medvetet eller omedvetet, mellan olika former och uttrycksmöjligheter. Hennes gamla hälsingmål visar bilden av en dialekt stadd i
omvandling, delvis i upplösning. En del av de utjämningar av äldre dialektdrag som standardsvenskan åstadkommit märks dock inte så mycket av
den nutida åhöraren, eftersom de är desamma som drabbat målet i hembygden under det århundrade som gått. Kända exempel på detta är bortfallet av femininformen på -a (so'la) och den »norrländska förmjukningen»
(myt' tj e 'mycket').
Fonologien är utan tvekan ett av dialektens mest resistenta områden i
tredje generationens tal. Språkljudens kvalitet och kvantitet samt prosodien, accent i ord och sats, tonalitet, tryck, rytm etc. är i det stora hela
bevarad. De av engelskan orsakade förändringar som ovan redovisats
begränsas i stort sett till enstaka fall av amerikansk artikulation, oftast av
1-, r-, tje- och o-ljuden samt sporadiskt inträdande amerikansk satsaccent.
I fråga om morfologien märks trycket från standardsvenska och engelska
främst ifråga om upplösningen av dialektens tre-genussystem. Best. fem.
på -a, typen mo'ra, har till större delen försvunnit. Pronomina han, hon, den
och det förblandas ideligen när de syftar på sakord. Där samverkar standardsvenska och engelska. Särskilt det ymniga bruket av den förråder att
eng. it härvidlag spelar en roll. Men för övrigt behålls i allt väsentligt den
gamla böjningen av substantiv, adjektiv och verb. Även sådana, särskilt
för den som talar standardsvenska, påfallande dialektala former som
ko'nono 'korna', trä'nono 'träden', bin' slem° 'bindslena', krä' kona 'kreaturen'
behålls genomgående och även eng. lånord intvingas i samma paradigm,
sjäf' to» 'skaklarna, the shafts'. I Hanebo m. fl. socknar i Hälsingland och
Gästrikland säger man sedan länge ko'no och trä' no för att komma standardsvenskan närmare. Adjektivet behåller dialektens deklination och komparation. Som supinum är det oböjt, typen »då vart sko'nene b/,ö't». Även verbböjningen, både stark och svag, behåller dialektens system och former, även
när dessa så starkt avviker från standardsvenskan som dom'pe 'fallit',
log' ge 'legat', stä' !te 'stjälpte' m. fl.
Känsligare för trycket från engelskan har syntaxen varit. Där bör man
dock observera att vissa företeelser i engelskan stämmer bättre med dialekten än vad standardsvenskan gör. Se därom ovan s. 65 f.
I fråga om sitt lexikon visar tal. i en rad fall en större konservatism än
våra dagars dialekttalare i hemtrakten i Sverige. I Bishop Hill lät varken
ord eller böjningsformer ålderdomliga; man hade ju ingen säker talspråksnorm att jämföra med. Skriftspråkets former var här utan betydelse, eftersom man inte kunde läsa svenska. Därtill kommer att vissa standardsvenska
ord, vanliga i hemmadialekten, inte fått fäste i målet före utvandringens tid
och därför saknas. Ett betydande bortfall i det gamla ordförrådet har ägt
rum; ord och fraser som inte blev aktuella i den nya tillvaron sjönk i glömska
i brist på användning. Ordfrekvensundersökningar i systrarnas språkbruk
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skulle troligen avslöja en betydande begränsning i valet av ord och fraser
jämfört med det som en sentida invandrare från Sörhälsingland visar upp. —
Ordlånen från engelskan är i texten inte särskilt många och i flertalet fall
av samma art som de i amerikasvenskan vanliga. (Se därom Hasselmo
1974: 187 passim.)
Vi finner alltså att konservatismerna i språket finns både i fonologi,
morfologi och lexikon. Avgörande för det intryck av ålderdomlighet som
man får, när man i ursprungsbygden lyssnar till emigranternas ättlingar, är
att det är andra språkdrag än hos de dialekttalande i Sverige som därute
motstått standardsvensk utjämning. Det fanns i samhället knappast någon
kritiker, mer än möjligen den kyrkspråkstalande prästen, som hade erkänd
kompetens ifråga om »fin», korrekt svenska. Det bör vidare erinras om att
dessa äldre ord och former i stort sett inte hindrade begripligheten. Annorlunda var det med dalmålet, som lätt fick prägeln av hemligt språk med de
risker för social isolering m. m. som detta förde med sig. (Se ovan s. 9.)
Man kan sammanfattningsvis hävda att detta hälsingmål i farmarsamhållet Bishop Hill, trots alltmera försämrade livsbetingelser och avsevärda
förändringar, väl hävdat sin identitet ända till slutet, till den förintelse som
stundar vid tredje generationens bortgång. Det har inte tunnats ut till
någon form av dialektfärgad amerikansk standardsvenska eller blandats
med andra dialekter, och de engelska inslagen är relativt måttliga. Det behåller ännu klart och omisskännligt hanebomålets karakteristika; undantagen är obetydliga. Det tycks till och med vara möjligt att lokalisera enskilda drag i tal:s språk till vissa byar, bl. a. i socknens södra skogsbygd
(s. 58). 1970-talets dialektdrag i Amerika kan möjligen återspegla en
fonetisk variation mellan byar i ursprungssocknen ännu efter drygt ett
århundrade.
Några av de karakteristiska dragen i vår talares dialekt och språkbruk
framstår än klarare om man jämför med den text på nordhälsingska från
Minnesota som publicerades i Svenska Landsmål 1969, och med det korta
avsnitt av samma persons talspråk som utg. tidigare återgivit (Hedblom
1977: 56 ff.). Även denne talare är tredjegenerationare, och hans dialekt är
klart konservativ. Den visar ännu starkare motståndskraft mot både
standardsvenska och engelska; ljud- och formsystemet är fast och stabilt,
standardsvenska inslag obetydliga. Även han bevarar vad han har bruk
för av dialektens ordförråd men utnyttjar dessutom engelskans lexikon
hart när utan begränsning när svenskan inte räcker till, t. ex. då samtalet
förs in på tekniska ting. Det intressanta är här att iaktta hur långodset
obetingat pressas in i bergsjömålets ljud- och formsystem. Ett kort exempel:
(Man talar om en gammaldags tröskverkslokomobil.) »Då du sta`rter in'järn
å dra'r på-n-här lev'vern, då enge'djer n-här klet'tjn ... Du reve'sjer rote'sjn
på ju'le hänne Å se är ä en annan reve'sjlevver, då, som du tje`ntjer tarmninga hänne.» (övers. Då man sätter igång lokomobilen (the engine) och drar
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i den här spaken, så griper den här klon tag (the clutch engages). Man vänder
rotationsriktningen på hjulet här. Och så är det en annan backningsspak här
som man ändrar justeringen med.)
Meningarna är i detta avsnitt så till bredden fyllda av engelska som de
gärna kan bli. Endast ett subst. (hjul) och ett verb (draga) är svenska. Men
trots detta är det givetvis bergsjömål, inte engelska, han talar. Ljudskick
och böjning är helt dialektens och det dialektala tonfallet är slående äkta,
även i de engelska orden. När han säger taf mninga 'the timing' är både
ordbildning, uttal, genus och böjning bergsjömålets. Ämnet föranleder
honom inte att växla över till engelska. Hans sätt att utnyttja engelskans
lexikon är av en helt annan art än emigrantens valhänta och mer eller mindre
regellösa »mixning» av språket. Engelska talar han visserligen lika lätt som
svenska — engelskan är hans familjespråk — men hans uttal är färgat av
det svenska substratet. Det ärvda bergsjömålet är den enda form av svenska
han behärskar. Standardsvenskan är honom i stort sett främmande; hans
utjämningar mot den är fåtaliga.
Vår talare i Bishop Hill är en vida bättre bilingval. I ett fall som ovanstående skulle hon utan tvekan ha övergått till engelska, som hon talar
perfekt. I texten är det i regel kusinens inpass på engelska som utlöser
hennes växling av språk, den s. k. trigger-effekten.
Den språkliga olikheten mellan dessa två, ungefär jämnåriga, amerikahälsingska dialekttalare i tredje generationen bör främst ses mot bakgrunden av såväl social miljö som personlig läggning. Den nordhälsingske
talaren har vuxit upp i en rätt sluten bondemiljö i Minnesota, där de flesta
i omgivningen talade samma mål. Han lämnade farmen, som hans morfar
odlat upp på 1860-talet, när han var i 35-årsåldern och var sedan under lång
tid industriarbetare i helt engelskspråklig omgivning. Sedan drygt ett årtionde är han tillbaka i sin barndomsbygd. Med sina talrika gamla vänner
talar han helst sin svenska. Varken han eller flertalet av dem torde ha
några ambitioner beträffande »finare» svenska.
Vår berättare i Bishop Hill däremot visar en ej obetydlig språklig medvetenhet, även om denna inte leder till några större ansträngningar i fråga
om korrekt standardsvenska. Tvillingsystrarnas inställning till sitt ärvda
talspråk kännetecknas i det stora hela av självklar traditionsfasthet men
också av insikt om den gamla dialektens begränsade uttrycksmöjligheter
och tvivelaktiga sociala status.

Summary
Dr Folke Hedblom, professor, former director of the Institute of Dialect and
Folklore Research, Uppsala, Sweden, has transcribed, edited and translated into
standard Swedish part of a eonversation recorded on sound tape between himself and a woman of Swedish deseent. The recording was made in Bishop Hill,
Illinois, USA, in 1973.
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The town of Bishop Hill (population approx. 200) was founded in 1846 by
religious dissenters from central Sweden, mainly from the province of Hälsingland. The wonian and her twin sister are the only remaining speakers of the
Hälsingland parish dialect originally brought to Bishop Hill in the 1850's by
their grandmother. She is a very good narrator and recalls various incidents from
her childhood in the old-fashioned rural society. She went to school there and
her American English is perfeet..For inany years, English has been the everyday
language of the community. She cannot read or write Swedish. The author states
in his comments that this third-generation speaker's Hälsingland dialect sounds
strikingly conservative to anyone from the area in Sweden from which her forefathers emigrated. This applies to phonology, morphology and voeabulary. Some
dialectal features, however, e.g. the gender system and the feminine inflexion,
have been levelled out and brought into some confusion through the influence of
standard Swedish and English (Standard Swedish was the language med in
church services until about 1930). As for the woman's dialectal words and inflexional forms, the author finds that some of them have been preserved contrary to the speeeh habits of conservative dialect speakers in the Swedish home
parish. On the other hand, she has dropped many conservative words and forms
which have been mostly kept in Sweden. The impaet of English has had only a
moderate effeet and does not exceed the norm among second- and third-generation American Swedes. English influence is clearly noticeable in the syntax.
The author concludes that this south Hälsingland parish dialect has preserved
its ow-n identity very weil right up to the end. It has not been mixed with
features of other dialects spoken in the community, nor been seriously threatened
by standard Swedish. The next generation does not speak Swedish at all. The
author also emphasizes the often considerable differences between individu.al
speakers of the same dialect in America, depending on the linguistic and social
environment in which they grew up and lived. Scholars should take this factor
into consideration to a greater extent than hitherto.

Anförd litteratur
Aa = Aasen, I., Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Christiania 1873.
Ahlbäek, 0. 1956. Svenskan i Finland. (Skr. utg. av Nämnden för svensk språkvård 15.) Stockholm.
Areskog, G. 1936. Östra Smålands folkmål. (Skr. utg. av Gustav Adolfs Akademien 4.) Uppsala.
Beckman, N. 1952. Svensk språklära. 9. upp!. Stockholm.
Bogren, P. 1921. Torpmålets ljud- och formlära. Uppsala.
Bu se Lindgren, J. V.
Bucht, T. 1924. Äldre u och o i kort stavelse i mellersta Norrland. (SvLm B. 22.)
Carlsson, Sten, 1976. Chronology and Composition of Swedish Emigration to
America. (i: From Sweden to America. A History of the Migration. Editors:
H. Runblom and H. Norman. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 74.)
Coll. Diet. = The American College Dictionary. Eclitor: C. L. Barnhart, Jess
Stein. Random House. New York 1960.
Dahlstedt, K.-H.—Ågren, P. U. 1954. Övre Norrlands bygdemål. (Skr. utg. av
Vetenskapliga biblioteket i Umeå 1.)

Hälsingemål i Amerika 81
Dalin, A. F., Ordbok öfver svenska språket. 1-II. Stockholm 1850-55. (Nytryck
1964.)
Danell, G., 1951. Ordbok över Nuckömålet. Lund. (Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akademien 27.) Uppsala.
Envall, P. 1930. Dala-Bergslagsmålet. Uppsala 1930-47. (SvLm B. 47.)
Eriksson, U. 1971. Åselesvenska. 1. A-B. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A nr 20.) Lund.
1973. Åselesvenska 2. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A nr 24.)
Lund.
Gilbert, Glenn G. 1970. The Phonology, Morphology, and Lexicon of a German
Text from Fredericksburg, Texas. (i: Texas Studies in Bilingualism. Edited
by Glenn G. Gilbert. Berlin 1970. Studia Linguistica Germanica 3).
Gotl. Ordb. se Gustavson, H.
Gustavson, H., Gotländsk ordbok 1-II. Uppsala 1918-45. (Skr. utg. gm Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A 2.)
Hasselmo, N. 1974. Amerikasvenska. (Skr. utg. av Svenska språknämnden 51.)
Haugen, E. 1953 (1969). The Norwegian Language in America. Philadelphia,
Pennsylvania.
Hedblom, F. 1948. Hälsingarnas språk. (i: Hälsingerunor 1948.)
1962. Om svenska folkmål i Amerika. Från Landsmåls- och folkminnesarkivets bandinspelningsexpeclition 1962. (i: SvLm 1962.)
1965. Bandinspelningsexpeditionen till Svensk-Amerika 1964. (i: SvLm 1965.)
1966. Den tredje bandinspelningsexpeditionen till Svensk-Amerika. (i:
SvLm 1966.)
1969. Amerikasvenska texter i fonogram. 1. Hälsingland. Bergsjömål.. (i:
SvLm 1969.)
1975. Svenska dialekter i Amerika. (i: K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1973-74. Uppsala 1975.)
1977. Amerikasvenska dialektproblem. I: Dialectology and Sociolinguistics.
Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 1977. (Acta Universitatis
Umensis. Umeå Studies in the Humanities. 12.)
Hellquist, E. 1948. Svensk etymologisk ordbok. 1-II. 3. uppl. Malmö.
Hesselman, B. 1905. Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala.
Hq se Hellquist
Huld6n, L. 1957-59. Verbböjningen i Österbottens svenska folkmål. 1-II. Helsingfors. (Studier i nordisk filologi 46,48.)
Hunimelstedt, E. 1939. Östsvenska verbstudier. Helsingfors.
Högborg, L.-O. 1951. Några främmande ord och deras uttal i Hanebomålet. (i:
Hanebojul 1951. Utg. av Hanebo Hembygdsförening.)
1952. Hanebomål. (i: Hanebo. Minnen och anteckningar 1900-1951. Red. av
E. Pont6n m. fl. Bollnäs.)
1954. Plock ur ordboken. (i: Hanebo-Jul 1954. Utg. av Hanebo Hembygdsförening.)
1956. Plock ur ordboken (II). (i: Hanebo-Jul 1956. Utg. av Hanebo Hembygdsförening.)
Isaksson, 0. och Hallgren S., 1969. Bishop Hill. Svensk koloni på prärien /
Bishop Hill, Ill. A Utopia on the Praire. Borås.
Isberg, F. 1970. Supplement till G. Danells ordbok över Nuckömålet. Uppsala.
(Acta Academiae Regim Gustavi Adolphi XLVII.)
Janz6n, A. 1936. Studier över substantivet i bohuslänskan. Göteborg.
6- 772402 Sv. Landsmål 1977

82 Folke Hedblom
Kenyon, J. S. and Knott, Th. A. 1953. A Pronouncing Dictionary of American
English. G. & C. Merriam. Springfield, Mass. (Menasha, Wis.)
Klintberg, M.-Gustavson, H. 1972. Ordbok över Laumålet på Gotland. (Skr.
utg. gm Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. D: 2.)
Landtmanson, S. 1950. Västergötlands folkmål. Formläran. (Skr. utg. av K.
Gustav Adolfs Akademien 6: 5.) Uppsala.
Larsson, S. 1929. Substantivböjningen i Västerbottens folkmål. Uppsala.
Levander, L. 1909. Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax. (Svenska
Landsmål IV: 3.)
Levander 1,11 = Levander L., Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-II. Uppsala
1925-28.
Levander, L. och Björklund, S. 1961-. Ordbok över folkmålen i övre Dalarna.
I-. (Skr. utg. gm Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Serie D: 1.)
Uppsala.
Lindgren, J. V., 1940. Ordbok över Burträskmålet. (Skr. utg. gm Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A: 3.)
Lundström, G., 1939. Studier i nyländsk syntax. (Svenska Landsmål B. 38.)
Markey, Th. L. 1969. The Verbs varda and bliva in Scandinavian. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologise Scandinavicm Upsaliensia 7.)
Modåer, I. 1946. Studier över slutartikeln i starka femininer. (Uppsala universitets årsskrift 1946: 2.)
Nelson, H. 1943. The Swedes and the Swedish Settlements in North America
1-II. (Skr. utg. av K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund XXXVII.)
Nordl. =Nordlander, J. 1933. Ordbok över Multråmålet. Uppsala.
Norman, H. 1974. Från Bergslagen till Nordamerika. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 62.)
- 1976. Swedes in North America. (i: From Sweden to America. A History of
the Migration. Editors: H. Runblom and H. Norman Acta Universitatis
Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 74.)
ODS = Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og LitteraturSelskab. 1-27. Kbhvn 1918-54.
Olsson, N. W. 1967. Swedish Passenger AtTivals in New York 1820-1850.
Chicago, Ill. The Swedish Pioneer Historical Society. (Acta Bibliothecae
Regim Stockholmiensis VI.)
Ordb. Dal. se Levander-Björklund.
Ordb. Lau se Klintberg-Gustavson.
Ordb. Vanda se Peterson.
Orsa. En sockenbeskrivning under red. av 0. Veirulf. Del III. Sthlm 1957.
Peterson, P. N. 1946. Ordbok över Valldamålet. (Skr. utg. gm Landsmålsarkivet
i Lund 3.)
Rietz, J. E. 1867. Svenskt dialekt-lexikon. Lund. Reg. och rättelser av E. Abrahamson. Lund 1955. (K. Gustav Adolfs Akademien.)
Rosa, IL 1895. Norsk Ordbog. Christiania. (Med senare tillägg.)
Rz se Rietz.
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1-. Lund
1898-.
Stenberg, P. 1966. Ordbok över Umemålet. Utg. av G. Widmark. (Skr. utg. gm
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A 12: 1.)
Sundqvist, A. 1955. Studier i svensk moduslära. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 12.)
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SvLm = Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. 1878—. (Serier: Band
Årshäften 1904— med bilageserien B. 1—.)
med Bih.
Söderwall, K. F. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. 1—II. Lund 1884-1918.
Supplement Lund 1925-1973.
Tiberg, N. 1957. Från den estlandssvenska undersökningen. Adjektivtypen
»sten död». (i: SvLm 1957.)
Tiselius, G. A. 1902-03. Ljud- ock formlära för Fasternannålet i Roslagen.
(SvLm XVIII: 5.)
Torp, A. 1919. Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania.
Unonius, G. 1862. Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika.
1—II. Stockholm. [English translation by N. W. Olsson: A Pioneer in Northwest America 1841-1858. The memoirs of G. Unonius.
Minneapolis
1950-60.]
Vallmark, S. 1936. Fördelningen av de temporala konjunktionerna då ock när i
svenskt talspråk. (i: SvLm 1936.)
Wbg = [Wennberg, F.] Ordbok öfver Allmogeord i Helsingland, utg. af Helsinglands Fornminnessällskap. Hudiksvall 1873.
We se Wessman.
Webster —Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Second Edition. Collins World 1977. USA.
Vendell, H. Ordbok över de östsvenska dialekterna. H-fors 1904-07.
WesrAn, E. 1970. Våra folkmål. Lund.
Wessman, V. E. V., Samling av ord ur östsvenska folkmål. 1-2. H-fors 1925-32.
Vestlund, A. 1923. Medelpads folkmål. (SvLm B. 48.)
V11 se Vendell.

Övriga förkortningar
Am61 (etc.) ljudbandserie i ULMA
amsv. amerikasvenska
Dalmålsordb. —manuskript in 8:o i ULMA
clial. = dialekten i Hbo och närliggande sur i Håls. ach Gästr. (Se s. 57)
FH73 =konceptanteckningar av F. Hedblom i Bishop Hill 1973
Hbo Hanebo socken(-mål)
K7:2 (etc.) kasettband i ULMA (tillfällig serie)
stsv. = standardsvenska
ULMA — Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Jfr även s. 13 ff.
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Textens sakliga innehåll
(Sidsiffrorna hänvisar till översättningstexten)
Om Edvardsån. Pojkarna åkte kana på isen s. 17. Man åkte skridskor där 21.
Kvinnorna badade där; någon kastade »lortklunsar» på dem 21. Man dansade på broarna 21. Om »Lillestavattnet», ett grunt ställe i ån, där man
kunde köra över och dit man gjorde utflykter för fiske, kaffedrickning
m. m. 23.
Om vägar och färder. Slädar. Om skolvägens sträckning: man räddade en
flicka som fastnat i lorten 35. Mycket snö på vintern; vägen till skolan,
barnens tjocka klädsel 33. Om slädfärder, cutter-släde, slädbjällror 31. Om
fars resor till stan, när hans pipa exploderade, om hästen Topsy och hur
hon klarade isiga backar 29. Om vägarbeten 39.
Skördearbete. Hur man skylade havre 25. Barnen hjälpte till att plocka
majs 27.
Bärplockning. Om krusbärsplockning vid söndagsutflykt i skogen; man
plockade i »pelar» (pails) och drog lott om dem 47. Om krusbärsmos och
krusbärspaj 49.
Vedhuggning i skogen 47.
Husdjursskötsel. Om arbetsfördelningen mellan far och mor 27.
Betesgång 47.
Sommarkök och tvättstuga. Om »sjänte» (shanty), byggnaden och dess inredning, möbler 45, 51. Eldstaden; man eldade med »kabbar» (corn cobs) och
kol som förvarades i ett shed 45. Om tvättmaskin 45. I »sjänte» lagade man
man och åt under sommaren. I stora huset var det svalt och fritt från
flugor. Mer om inredning och möbler i »sjänte» 49, 51. Om flugor och fluggångare 51, 53. Spindelnät 53.
Bakning. Tråda upp (knåda) degen 41, 43. Jäsning, kavling, gräddning 43.
»Skarpbröd» 43, 45.
Mat. Krusbärsmos och paj 49.
Dricka. Tillredning av »hummeldricka»; förvaring och kylning 53, 55.
Plantering av humle 55.
I kyla och mörker. På vintern gick man klädd i »skinnpäls» 41. I sängarna
hade man »ulltäcken», yllefiltar, inte bomullslakan som på sommaren 41.
Man värmde sängarna med varm havre eller med varma stenar 35. En gång
slängde mamma havresäckarna ner i trappan, när hon trodde att det
spökade 37. Flickorna var mörkrädda; mamma försökte vänja dem vid
mörkret 39. Själv blev mamma skrämd när en neger knackade på en kväll
39.
Sjukdom. Om utslag som man fick av ohyra på stängsel (fence) m. m.
(poison ivy) 23.
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Ordregister
Av Carin Hedblom
Registret är ej uttömmande. Formord, hjälpverb och andra högfrekventa ord förekommande på de flesta sidor har i regel förbigåtts. Det anges ej heller om ett ord,
såsom ofta är fallet, uppträder flera gånger på samma sida.

Svenska ord
bjuda 24, 26, 69
aderton 64
bliva 36, 59, 66
aldrig 26, 38, 42, 66
blyst 69
allihop(a) 20, 46
blystra 69
alltihop 18
blåsa s. 42
allting 48, 52
alltjämt 18, 22, 26, 28, 36, blåsa v. 24, 28, 57
blåsbälg 74
38, 40, 42, 44, 48, 64
blöt 16, 18, 24, 77
annan 20, 22
bok 32, 36
annars 24, 34, 36, 40
bomull 40
april 44
bomullslakan 40
arbeta 20, 48
bord 42, 44, 48, 59
arbete 40
boskap 74
att konj. 66
botten 22, 30, 69
automobil 28
bred 24, 48
av 60, 64, 67
bro 20, 44, 50, 51, 61, 69
broms 30
bruka 20, 22, 26, 28, 32, 34,
backe 26, 28, 32, 60, 65
36, 50, 52, 58
bada 20
brun 36
baka 40, 42
brunn 52, 61
bakfot 28, 30
brydd 38, 69
bakom 44, 50
bråd 26, 69
bakrum 44, 48
bråttom 20, 68
bakända 50
bräcka ut 22, 24
bank 28, 29
bräda 58
bara 20, 30, 34
bränna v. 44, 46
barfota 16
barn 16, 24, 26, 34, 40, 59, bröd 40, 42
bubbla v. 40, 42
60
buk 32
behöva 48
bulle 44
bekväm 48
bulna 69
ben 22, 60
bums 34
bengå 75
bygga 44
besk 54, 58
bäck 16, 18, 24, 67
betta v. 69
bägge 28
bibel 16
bära 28, 32, 36, 44, 48
binda 32
börja 20
bindsle 77
bössa 28
bit 16, 62
böss-skott 28
bita 58

dag 22, 26, 34, 52, 54, 57,
65
dans 61
dansa 20
daska 36, 68
deg 40, 42
del 48, 50, 62, 69
den 62
det konj. 65
dike 60
dimpa 69, 77
dit 22
doktor 22, 24
dorg 52, 69
dorgvagel 52, 69
dotter 57
draga 34, 50
dräng 18
du 62
duktig 20, 62
där 38
död adj. 62
dörr 38, 48, 50, 57, 59, 60
eder 62, 63
efter prep. o. konj. 22, 24,
34, 65, 67
eld 36, 57, 58
emellan 44
enda 38
ensam 32, 42, 46
fader 59
familj 46
farbror 40
farlig 18
farm 16, 17, 33, 36, 37, 38,
46, 61
farmare 18
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fast adv. 38
fastna 34, 52
fat 40, 50
ficka 28, 48
fin 20, 32, 34, 54, 57, 62
fiska 22
fjäril 74
flaska 52, 54
flat 36
flicka 20, 34
flitig 74
fluga 42, 48, 50, 52, 58, 62
flugfösare 50
flug-trap 50, 61
flyga 20, 28, 38, 52, 54
flytta 44
fnaska 36
fnissla 69
folk 30, 46, 52
fort 42, 59
fortfarande 74
fot 24, 36
fota 22, 24, 26, 30, 32, 34, 75
framfot 28, 30
framsida 38
framända 26
frat 69
friare 71
friarkudde 71
fråga v. 34
främmande 30
ful 58
full 18, 42, 46, 50
fuller adv. 42, 46
få v. 58
fårskinn 40
färga 59
föda v. 26
födelsedag 18
följa med 24
fönster 50
för prep. 66
förkläde 48
förstå 42
förståss 36
försöka 34, 54
förut 30
fösa 50, 57, 69

gammaldag 62
gardin 50
garvare 60
gata 34, 38, 61, 69
gen a. 32
genom 16, 26, 28, 30, 65
gift a. 16, 22
gifta 22, 64
giva v. 42
gnarka 70
god 48
golv 30, 48, 50
grannas 52
gris 26
grov 36
gryta 50, 60
grå 18
grässtrå 46
gräva 20, 52
grön 50, 57
gubbe 52
gul 18
gå 16, 28, 44, 58
gå (sprängas) 28
gång 22, 24, 28, 30, 34, 38,
46, 61
gård 59
gömma 16
göra v. 16, 18, 20, 26, 34,
36, 42, 46, 48, 50, 52, 54,
58, 59
göra-nog s. 26, 70

hacka s. 42
haj a. 28, 38
halka v. 20
halkig 20
hals 32
halsduk 32, 33
han 62, 63
handtag 40
hans 63
hatt 46
hava 16, 24, 46, 48, 68
havre 22, 24, 36, 52, 57
havresäck 36
hel 18
heller 18, 38, 44
hem 26, 28, 32, 34, 46
gagn 74
hemma 16, 26, 34, 46, 54
gammal 16, 18, 20, 54, 61, 62 hennes 63

het 36, 48, 52
heta 64
hetvatten 50
himmel 69
hinka v. 52
hissa 52
hiva 70
hjälp 42
hjälpa 26, 30, 38, 40, 48, 50
hon 28, 62
hopknyta 48
hoppa 58
hotell 59
humle 54
hunameldricka 52, 54
hund 58
hundkoja 74
hur 20
hus 26, 44, 48, 52, 58
huvud 28
huvudstupa 70
hylla s. 50, 61
hyra ut 18
håcken 20, 34
hål 42, 50, 59
hålla 30, 36, 52
hård 22, 24, 26, 34, 38, 50,
59
hårdvatten 52, 62
häl 70
hända 18
hänga 32, 42, 52
härda 70
härna adv. 22, 26
häst 28, 30, 34, 60
häva 28, 36, 63, 70
hö 52
hög s. 42
höns 26
höra 36, 38, 58
hörn 44
höst 16, 44, 46, 50
ibland 24, 26, 28, 34, 36,
40, 44, 52
idag 30
ihjäl se göra ihjäl
ikring 28, 32
illmarig 62
illröd 22
in adv. 66
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ljunga 71
kol 44
ingenting 30
kolsvart 38
lock 40, 42, 50, 52, 67
ini 20, 50
innan adv. o. prep. 16, 22, komma v. 16, 18, 22, 24, 26, lort 20, 34
lortig 34
34, 36, 54
36, 65
komma v. (över till) 16, 40 lortkluns 20
inne 64
konstig 74
lott 61
insida 22
lukta 58
korg 52, 59, 61, 68
is 16, 18, 28
kork 52, 54
lång 16, 32, 36, 42, 46, 48,
isflak 18
61, 62
kors 67
iskaka 18
långsam 74
krusbär 46, 48
itu 70
låta (ljuda) 32
krusbärsmos 48
jag 62
läcka v. 58
krusbärspaj 48
juni 46
läder-strap 32, 61
kräk 46, 59, 71, 77
just 68
lägga 36, 40, 42, 46, 48
kräm 48
justsom 30, 34, 36, 38, 40,
kunna 16, 26, 32, 34, 38, länge 22, 24
44, 48,50, 54, 68, 71
länge-sedan 52
44, 54
jänta 20
lära s. 18, 58
kusin 18
järn 57
lära v. 44
kvarn 61
jäst s. 40, 42, 54
lära (måste) v. 16, 22,26, 32,
kvart(s) 26
34, 36, 38, 42, 44, 46, 48,
kaffe 22, 46
kvast 50
50, 52, 54, 71
kväll 24, 38, 59
kaffeburk 50
läsa 36, 38
kväller 39
kaffekvarn 50
lördagskväll 20
kvällsmål 38
kaka 18, 62
källare 44
lös 18, 38
kalasmat 50
kälta 24, 59
kalk 24
madrasstyg 34
känna (sig) 36, 38
kall a. 16, 18, 32, 40
maj 46
kalla 42
käpp 16, 61
mamma 20, 22, 24, 26, 34,
kök 48
kalva 46
36, 40, 42, 48, 50, 52
köpa 57, 59
kant 61
man pron. 63
köra 22, 28, 30, 38, 46
karl 48, 57
marka 24
kasta 20, 26
ladda upp 28
maskin 44
kavla 42
mat 44
laga 38, 40, 42
kinkig 75
matsäck 22, 32
laglig 74
kjackla 69, 71
lag-med 52
med prep. 32, 34, 57, 65
klar 54
lakan 40
medicin 22, 24
klia 22
mellan 28, 44
lam 38
kliva 16, 22, 26
lampa 36
mera 46
klossa 71
land 46, 47
middag 26, 48
klunsig 32
mil 16, 26, 38
lass 26
kläda 62
latpiga 52, 71
minnas 20, 22, 24, 30, 32,
kläder 20, 58
led a. 32, 71
36, 38, 40, 52
knacka 38
leka 16, 24, 57
mjöl 40
knapra 32
lera 18
mjölka 26
knepig 28, 62
leva 16, 64
moder 18, 61, 69, 77
knispig 18, 62
ligga 24, 26, 40, 48, 52, 77 morfar 59
knuffa 38
lik a. 24
morgon 26
knäppa 59
moster 16, 20, 22, 24, 26,
likt konj. 53
ko 24, 26, 77
lika v. 68
34, 40
kofta 74
lina 58, 63
mull 20
koka 36, 44, 48, 54
mussa 72
liten 34, 44, 61
koksak 44
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mycket 16, 18
myring 72
må 22
mången 20, 62
måste 32
märka 68
mörkrädd 36, 38
mörkt 38
mössa 32, 58

plaska 20
plats 26, 54, 61
plocka 26, 34, 46, 48, 54
pojke 16, 18, 20, 40, 59
porträtt 30
post 26
potatisstamp 50
puffa 36
pusta 44
på 57, 61, 65, 66
påsatt 52
päls 40, 59

sida 22, 34, 48, 58, 59
sila 54
simma 21, 68
sin pron. 63
sinnig 72
sist 18, 44
sits 30
sitta 28, 48
sjuk 18, 52, 58, 59
sjunga 20
natt 65
sjungskola 20
ned 22, 28, 50
själv 40
neger 38
skaft 77
nere 16, 64
ranka 32
skarpbröd 42, 62, 72
neri 22
rar 59
sked 50
ni 62
redig 40, 65
skemning 72
nittio 57
regn 18
skinnjacka 40
nittiofem 22
regna 16, 24, 44, 59
skinnpäls 40
nittiofyra 22
regnvattensbrunn 52
skjuta 28
nog 18, 24, 48
regnväder 52
skjutsa 34
noppa se nubba
rem 57
sko s. 16, 24
norr 38, 59
ren 57
sko v. 28, 66
norra 38
rep 52
skog 46
nubba v. 48
riktig 18, 20, 22, 24, 32, 36, skola s. 16, 32, 61
någon 20, 22, 50, 52
42, 50, 54
skola v. 57, 59
någonting 20, 34, 38, 44
ringa v. 64
skorsten 44, 50
når konj. 65
rinna 24
skorva v. 16, 18, 62, 72
när konj. o. prep. 34, 65
ro s. 72
skott 28
närapå 48
rock 32, 67
skotta 32
närma adv. o. prep. 28, 54, rolig 18, 22, 26, 42
skratta 40, 42
65, 72
ros 46, 72
skravel 72
nästa 16, 18
rulla 36, 42
skravelkanna 72
nät 50
rullare 62
skråmtig 36, 72
nödig 68
rullhacka s. 42
skrämma 36
nöta 16
rum 44, 48
skum s. 52
rumla 72
skunk 29
obekväm 24
rund 30
skura 42
ohyra 22
runter-ikring 29
sky 72
oj interj. 26
ruska 36
skynda 26
olika 36
rygg 32, 67
skåp 48, 50, 61
om prep. 38
ryslig 54
skön 48
ond 22
rå a. 68
slag 18, 20, 42
onkel 46
rågmjöl 42
slut 44
ordning 26
rädd 16, 22, 36, 38
släda v. 30
otäck 28
rätt adv. 28, 30, 52
släde 30, 58, 59
röka 28, 44
slänga 36
pappa 26, 30, 32, 38, 50, 52 röra v. 50
släppa 59
papper 42
slög 72
pipa s. 28, 50
se 18, 30, 34, 38, 42, 57
smed 60
piska s. 18
sedan 38, 59
små 36
planta v. 54
september 46
smälla 28, 72
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trubbel 18
syskon 72
snicka 72
tråda 40, 42
syster 69
snål 61
trä 60
såpa 52
snö 32, 57
träd 46, 58, 77
säck 36
snöa 44
träspade 42
säga 16, 20, 24, 34, 59
snöre 58
tröska 24
säker 36
socker 48, 50
trösta 68
sälja 34
soffa 48
trött 26
sällan 26, 66
somlig 36
tumla se tymla
sommar 18, 22, 40, 42, 44, säng 36, 40, 61
sätta 20, 24, 28, 30, 34, 38, tung 24
46, 48, 52
tunn 42
40, 44, 50, 52, 54
sopa 50, 52
tunna 52
söder 34, 38, 58
sopskyffel 50
tur 28
sömma 57, 72
sova 36, 38, 59
tut 74
söndag 20
spade 42
tvärt 28, 57
söndagseftermiddag 46
spara 44
tvätta 48, 50, 52
söndagskväll 20
spektakel 16
tvätthus 48, 61
sönder 24
spik 52
tvättställning 44, 50
söt 54
sprida 68
tycka 16, 18, 22, 32
springa 32, 38, 44
taga 16, 22, 24, 26, 28, 40, tycka om 18, 26, 32, 52, 54
språka 65
tylla 33, 36, 74
46, 48
stad 26, 28, 34, 38
tymla 16, 18, 24, 58
tak 42, 44, 50, 52
stall 38, 61
tyst 32
tala 16, 34, 42, 57
stanna 26, 34
täcke 30
tand 28
stark 34
tänka 16, 18, 20, 34
tegel 22
stege 60
täppa v. 50, 74
tegelsten 22
sten 36
tät 50
tid 28, 32, 40
stenburk 40
tömma 28, 46, 50, 58
tidig 26, 74
stilla v. 27
töras 16, 18, 59
tidning 36
stjälpa 77
till prep. o. konj. 24, 28,
stol 44, 48
ugn 36, 42
61, 65, 67
stor 16, 18, 26, 36, 40, 48,
ull 58
till inf. m. 64, 67
59, 61, 62
ulltäcke 40
tillbaks 30, 38, 44
stordag 62
under 32, 44, 50
tillhopa 16, 20, 28, 30
strumpa 24
underlig 74
timme 26
strykjårn 50
undra 22, 36, 42, 54
tio 18
strå 30, 61
ung 62
titta 16, 28
studera 32
upp 64, 66
tjock 32, 48
stuga 44
uppe 64
tobak 28
stundtals 28
upp-i 28
tokig 38
stygg 16, 28
upptylla 32
tolv 59
styra 54
uppå 24, 32, 36, 50
tom 57
stå 24, 28, 34, 38, 42
ur prep. 34, 46, 65
topp 24, 30, 50, 52
stånka v. 44
ut 58
torka v. 22, 24
ställning 40
utav prep. 64
torr 59
stöka 26, 27, 36, 72
ute 44, 64
trampa v. 24
svart 18, 50
utom prep. 50
trappa 36, 65
svavel 59
vagga v. 52
tratt 50
svedna v. 36, 72
vagn 26, 30, 61
travla 76
sy 34, 36, 68
vagnbox 26, 30
tre 63
syrpa v. 72
vakta 42, 46
tro 24, 30, 38, 66
syrsa 72
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vante 32
var pron. 26, 54, 57
var adv. 36
vara s. (ta v. på) 26, 36, 57
vara v. 16, 18, 20, 28, 34,
38, 40, 57, 58, 59, 66, 68
vara v. (över till) 22
varda 16, 18, 20, 22, 26, 38,
40, 44, 54, 66
varm 36
var-någorstädes 54, 74
varsin 59
vaska 18
vaskmaskin 44
vass 48
vatten 16, 18, 20, 22, 48,52
vatten-pail 61
ved 46, 52
veta 16, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 38, 40, 46
vete 52
vetemjöl 42
vev 40
vi 62
vid-lag 74

viktig 74
vila v. 48
vilja v. 28, 34, 38, 54
vilken 63
vinter 28, 30, 40, 42
visst 18, 32, 34
von 74
vådlig 28, 38, 74
våga på 18, 20
våla v. 74
vår s. 46
vår pron. 61, 63, 66, 68
vårat 22, 40
väder 18, 34, 44, 61
väg 26, 28, 32, 34
vägg 38, 44
vända v. 28, 32, 33, 36
väsen 32
västerut 28
västra 28, 34
växa 26, 54
växla 74
yllefilt 40
yllelakan 40

å 18, 20, 22
åka 16, 18, 57
ålder 16
år 18
åt prep. 61
äga v. 34
äldre 24
äldst 16, 59, 62
ända s. 50
ända adv. 50, 52
ändå 16, 22
äppelträd 34, 54
äpple 34
ära 74
äta v. 48, 58
öga 59, 74
ömse 49
öppna 50
öster 34
östsida 50
över 22, 28, 57
översko 32

Engelska ord
aunt 40
backroom 45, 49
be 25, 51, 66
be over 23
believe 30
bell 33
bet 20, 29, 36
bit (of ice) 17
blaster 29
bob-sleigh 30
boil 40, 42
boiler 59
brave 20
break out 23, 25
bronco 28
buck v. 67
buggy 29, 35
bundle 25
but 26
cake 44
call 30

cannon-ball trail 39
care 27
chores 27
chores-a v. 26, 60
cistern 52
clutch 67
cob 45, 61
come over 17, 43
comfortable 49
cook v. 37, 49
corn 26, 27, 59
corneob 45
cornstarch 48
eotton 40
erank 40
curtainshade 50
eutter 30, 60, 66
daring 18
dash v. 37, 68
dish s. 49, 61
do 42, 43
dry up 23

engage 67
engine 44
farmer 19
fasten 53
feed v. 27
fence 17, 23, 55
few 32
field 27, 29
foot v. 75
for 37
front 39
funnel 50
garden 55
gasolin 39, 44
grandma 18
gravel 22
hard 26, 35, 38
hard road 39, 62
have 23
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have (to) 39
hedge fence 17, 61
hire out 19
hot 49, 53
hurry 68
icebox 45
July 46
June 46, 59
knock (on wood) 24
lame 39
lard 42
legging 32, 33
like v. 68
live 17
Mad up 28
main thing 25, 62
mark v. 68
marry 22
match 28
my interj. 52

people 31, 47
photograph 30
pie 44
pipe 51
plaster v. 53
poison ivy 22
porch 51
portrait 31
put v. 38, 43
quarter 27
raw 68
ready 43, 65
refrigerator 52
reverse v. 67
rifle 28
rifle-shot 29
right adv. 29, 53
roler 62
round a. 29, 33
run 45
rye-crisp 42

sledge-parties 30
sleigh v. 31
sleigh-bells 30, 32
Blide v. 21, 58
soft 53
spread v. 68
story 38
stove 37, 45, 51, 55
stove pipe 51
strap (jfr läder-) 33
straw 31
sure 16, 40
swirn v. 68
take (care of) 27
time 32
timing 79
to 28
top 25, 31, 51, 53
trap 50
trouble 19
trust v. 68
tum v. 33, 37

say 21
school 32
shaft 29, 77
shanty 41, 43, 45, 49, 51,
59, 61, 70
shed 33, 45, 61
shock s. 25
shock v. 22, 24, 25, 53, 57,
61
shop 45, 59
sidewalk 45
skate s. 20, 58
skate v. 21, 31, 58
skye 69

uncle 18, 40, 46, 60
uncomfortable 25
up into 29
upstairs 37

Alice 20
Alfva 36, 44

Charlie Pick's 32
Clarence 16, 18

Fors 59
Fred Bergströms 40

Big John 22, 46
Bergström 40, 59, 68
Bishop Hill 60
Bob Crazy Fool 20
Bomans 32, 48

Doris 48

Halvarson 34, 57, 60
Hells6ns backar 30
Hope 40

needy 68
nephew 16
next 17
no 30, 32, 42, 46, 60
interj. 40, 67
of 44, 60
my interj. 22, 36, 50
our 68
overall 34
paddle 43
pail 41, 47, 49, 53, 58, 61
part 32

wagon-box 27, 31
wash 19
wash-house 49
watch 43, 47
weed 22
well 18, 22
where 35
yes 44, 46

Person- och ortnamn

Catherine 34
Charlie 32

Edna 34
Edwards River 16
Emma 16, 20
Erickson 20, 57, 60
Erik 40

Ida 32
Jacobson 54
Jann-Janns 16, 18, 59
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Jerusalem 71
John 59
Johnson 59
Jönses-backe 30
Kronberg 32
Lars 59
Lars Eriksons 16, 22
Laura 16
Lillestavattnet 22
Lindberg 59
Lindström 34
Liva 20, 24, 26

Lotta 20, 22, 24, 40
Lydia 18
Malmgrens 28
Manuel 16, 18
Maple Hill 16
Marta 16, 18
Nordströms 32

Queen 30
Rollie 48
Russel 16, 18
Ruth 16, 18, 22, 24
Röd-ok-skogen 46
Saclie 30
Stenbergs backarna 34
Stoneberg 32

Olson 34
Pauline 40
Peterson 20
Pick's 32

Tilda 20
Topsy 28
Åkerström 34
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