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F ö rord

Föreliggande två uppsatser behandlar språkliga förändringar inom det nordsvenska 
rummet och är båda tillkomna i nära anslutning till forskningsprojektet Kulturgräns 
norr: Förändringsprocesser i tid och rum. Eftersom dialekterna är de direkta avläg
garna av våra fomspråk har det känts mycket naturligt att — inom ramen för projek
tets generella studier av gränsers stabilitet och förändring — just fokusera bygdemå
len på nordsvenskt område: hur har de språkliga gränserna förskjutits över tid, och 
varför?; hur ser de nutida språkliga identifikationsområdena ut, och hur håller de på 
att förändras? De båda uppsatserna i volymen skall betraktas som förstudier inför 
fortsatt forskning. Såväl makroplanet som mikroplanet behandlas.

Den första studien, Lisa Erikssons, är en översikt — baserad på 34 olika uppsat
ser skrivna under de senaste åren av B-, C- och D-studenter vid Institutionen för 
nordiska språk — och behandlar dialektförhållandena från Hassela i söder till Gälli
vare i norr.

Uppsatserna behandlar en lång rad olika teman. Ämnesmässigt kan Erikssons 
material sägas sönderfalla i sex kategorier: 1. Dialekt och lokal identitet, 2. Enskilda 
lokala dialekter, 3. Dialektförändring mellan generationer, 4. Attityder visavi dialek
ten, 5. Dialektkännedom och 6. Attityder till och kännedom om den egna dialekten. 
De i studien åberopade dialektstudiema visar t.ex. att det existerar betydande köns- 
mässiga och åldersbetingade skillnader både i bruk av dialekt och i attityderna till 
den. Det handlar här ofta om gränser av andra slag än dem vi ofta tänker på i förbin
delse med kulturgränsforskning. På detta sätt fördjupas vårt gränsbegrepp.

Den andra undersökningen, Gunvor Flodells omfattande studie, har formen av en 
rapport över individbaserade provundersökningar bland 15 informanter jämte 
bandinspelningar i ett tämligen avgränsat dialektområde i Bjurholm, i sig en intres
seväckande kulturgränszon med djupa historiska rötter.

I Flodells studie är dialektgränsema av primärt intresse. Huvudfrågan är: upp
rätthålls dialektgränsema fortfarande eller är de föremål för utjämning? Detta leder i 
sin tur till frågor om dialektdrag används, inte bara som gränsmarkörer mellan "vi" 
och "dom" utan också i en vidare mening i mer formella språksituationer eller om 
de ersätts av standardformer.

Dialektgränser förutsätter att dialekterna fortfarande är levande i en någorlunda 
genuin form och att det existerar en lokal, dialektal norm i jämförelse med angrän
sande områden, vilket verkar vara fallet i Bjurholm. Genom analys av tre typer av 
material — enkät, test av två slag och bandinspelade intervjuer med informanter 
födda 1910-1975 — görs i uppsatsen ett försök att ringa in den lokala normen. Allt 
tyder på att dialektkännedomen minskar för varje undersökt generation, trots att 
dialekten fortfarande kan brukas inom vissa offentliga domäner på centralorten. Av 
intresse är också vilka dialektdrag som framstår som mer resistenta. Materialet är 
dock så här långt alltför begränsat för att kunna generaliseras och metoderna måste 
därför förfinas i fortsatta undersökningar, något som författaren också framhåller.
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Både studier pekar som redan antytts framåt och skall ses som förarbeten inför 
breddade undersökningar av de nordsvenska dialekterna, deras funktioner samt 
deras stabilitet och förändring i en föränderlig värld. Många spännande frågor 
kommer genom dessa fortsatta studier att fa sina svar.

Umeå i oktober 1998.

Lars-Erik Edlund
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En g lish  sum m aries

L isa  E r ik s s o n : Man pratar inte dialekt med kungen i alla fa ll”. En 
presentation av ett antal studentuppsatser om dialekt samt en diskus
sion om fortsatt forskning inom området; ” You don ’t speak dialect to 
the King, at least ”. Student essays on dialect issues, p. 11.
This paper presents the main outlines of a number of student essays on dialect. A 
second aim is to find areas in the field which can be fruitful for further research.

Throughout, the essays show remarkable differences in the use of dialect and 
attitudes towards dialects between girls and boys, women and men. They also show 
big differences between old and young informants; the dialect among the younger 
informants seem to be levelling with the standard language. However, using, or not 
using dialects still seem to be an important part of the local identification process 
among young people. Despite this fact there is today no or little discussion in school 
about dialects and the attitudes towards them. Such a discussion could possibly help 
to increase the tolerance towards different ways of speaking. Therefore the author 
suggests further research areas such as ”dialect in school” and ”dialect and identity”.

GUNVOR F l o d e l l :  tfDet lilla språket" som gränsmarkör: Rapport från 
en pilotundersökning i Bjurholm, Västerbotten. ”Our little language ” 
as a boundary marker: A report from a pilot study in Bjurholm, 
Västerbotten, p. 61.
Are dialect boundaries still maintained or subject to levelling? Are dialect items 
used as boundary markers or have they been substituted by standard forms? The 
presence of dialect boundaries implies that dialects are still used in fairly genuine 
forms and that a local, dialectal norm prevails within a country network or a local 
district compared to other districts in the local area. The study indicates that there is 
a local dialectal norm in Bjurholm still active today even though dialectal know
ledge decreases per generation.
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”Man pratar inte dialekt med kungen i alla fall”
En presentation av ett antal studentuppsatser om 

dialekt samt en diskusson om fortsatt forskning inom området

A v  L isa  Erik sso n

1. In led n in g

Dialekter, ett lapptäcke av språk i språket, förut en självklar del av nästan var män
niskas språkliga kompetens. Dialekter, sedan föraktade, ibland också förnekade av 
sina egna. Dialekter, förtryckta av samhälle och makthavare, förvisade från den 
offentliga sfären, förklarade odugliga. Föräldrar varnades för att prata dialekt med 
sina barn, skolan hånade de elever som inte anpassade sig. År 1932 står följande att 
läsa i ett statligt betänkande om modersmålsundervisning:1

Särskild uppmärksamhet kräver behandlingen av störande dialektala inslag och andra 
egenheter i uttalet. Egendomligheter som avvika från uttalet hos de bildade på re
spektive orter böra redan på lågstadiet bortarbetas.

Citatet speglar en för tiden vanlig uppfattning om dialekterna; de är endast störande 
avvikelser från den eftersträvade normen, alltså de ”bildades” talspråk. Under lång 
tid kom det också att betraktas som självklart att skolan ensidigt skulle verka för ett 
bruk av standardsvenska.2 Rikstalspråket blev inte bara en norm, utan kom också att 
tillskrivas ett antal positiva värden som ”vackert”, ”bildat”, ”fint” och ”korrekt”. 
Dialekterna försågs på motsvarande sätt med negativa etiketter som ”fula”, 
”obildade”, ”vulgära” och ”felaktiga”.3

För den som tillskriver dialekterna ett högt värde kan det vara frestande att se 
dialekternas i dag undanskymda tillvaro som endast frukten av en tanklös utrot- 
ningskampanj från en oförstående centralmakt utan respekt för lokala/regionala 
särdrag. Så enkelt är det emellertid inte. De fundamentala förändringar som vårt 
samhälle genomgått under nittonhundratalet i form av ändrade huvudnäringar och 
därav orsakade folkomflyttningar (inklusive en tilltagande urbanisering), de nya 
mediernas genomslagskraft etc. har på kort tid skapat helt nya grundförutsättningar 
för människorna. Eftersom inget språk existerar oberoende av de människor som 
talar det eller av samhället där det talas, avspeglar sig dessa samhällsförändringar 
också i språket. Med andra ord: även utan centralmaktens uttalade strävan att stävja 
bruket av dialekt i den allmänna sfären (till exempel i skolan) skulle de gamla byg
demålen sannolikt ha tappat mark i förhållande till de utjämnade mål som uppstått i 
och omkring städerna.

På senare år märks på många håll en alltmer tolerant hållning gentemot dialek
terna. Det är i dag accepterat att tala med regional färgning också i det offentliga
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rummet, till exempel hörs allt oftare — åtminstone utjämnat — dialekttal i radio och 
TV. Läroplanen säger inte längre något om vilket språk som bör användas i klass
rummet.4 I vissa kommuner arbetar skolan aktivt för att stärka dialektens ställning 
och ge eleverna ett medvetande om dess värde.

Samtidigt är det uppenbart, att dialekterna alltmer utjämnas. Forskare menar att vi 
i dag går från ett stort antal särpräglade dialekter mot ett fåtal regionalt färgade va- 
rieteter av riksspråket.5 Denna utjämning behöver emellertid inte leda till utrotning 
av de lokala dialekterna. I stället kan man tänka sig att de kommer att leva vidare, 
men i modifierade former. Själv har jag nämligen mycket svårt att tro att männi
skorna i låt säga Luleå, Piteå och Skellefteå kommer att överge sina respektive dia
lekter för en gemensam norrländska. Därtill har dialekten i vaije enskilt område ett 
alltför starkt symbolvärde, varför det är mer sannolikt att anta att respektive dialekt 
trots yttre påverkan kommer att behålla några av sina mest livskraftiga karaktäris- 
tika. Lars-Erik Edlund menar att man kan utgå från att den regionala variationen 
som sådan kommer att bibehållas, åtminstone i ordaccent och satsintonation, som 
tillhör språkets segaste strukturer.6 Att geografiskt närliggande dialekter i någon 
högre grad skulle komma att påverka varandra är enligt min mening däremot inte 
troligt, då undersökningar visar att människor tenderar att värdera just granndialek- 
tema mycket lågt.7

Den här studien behandlar dialekter, företrädesvis norrländska sådana, utifrån en 
mängd olika perspektiv. Då utgångspunkten är innehållet i 34 uppsatser skrivna av 
studenter vid Umeå universitet kan man kanske säga att vi har att göra med 34 olika 
perspektiv. Varje uppsatsförfattare kan nämligen, till viss del, sägas ha sitt eget 
perspektiv och sina egna utgångspunkter, då uppsatsernas hypoteser och frågeställ
ningar i hög grad baseras på författarnas egna erfarenheter.

1 .1  P r e s e n t a t io n  a v  a r b e t e t

I föreliggande arbete presenteras kortfattat ett antal uppsatser om dialekt, skrivna av 
studenter vid Umeå universitet. Vidare är avsikten att söka ringa in några utveck
lingsbara problemområden för fortsatt forskning. Uppsatspresentationen föregås av 
en kortfattad redogörelse för tillämplig terminologi och teoribildning. Utifrån inne
håll har uppsatserna delats in i följande sex kategorier:

1. Dialekt och lokal identitet (avsnitt 2. 1)
2. Enskilda dialekter (avsnitt 2. 2)
3. Dialektförändringar mellan generationer (avsnitt 2. 3)
4. Attityder till dialekt (avsnitt 2. 4)
5. Dialektkännedom (avsnitt 2. 5)
6. Attityder till och kännedom om den egna dialekten (avsnitt 2. 6)

Det säger sig självt att ett material av det här slaget är av mycket ojämn kvalitet. 
Somliga uppsatser är väldisponerade och genomarbetade, andra motsatsen. Att en
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uppsats är slarvigt genomförd behöver dock inte innebära att den är ointressant för 
denna undersökning, snarare kan det vara viktigt att dammsuga också de mindre 
välgjorda uppsatserna för att fånga upp goda uppslag och idéer. Min uppsats strävar 
på intet vis efter att recensera eller bedöma det material jag tagit del av. I de fall jag 
kritiserar metod/er eller utgångspunkt/er är det i stället för att visa på vad som skulle 
kunna göras för att öka resultatets tillförlitlighet.

1 .2  T e r m in o lo g i  s a m t  n å g r a  t e o r e t i s k a  u t g å n g s p u n k t e r  

1.2.1 Terminologi
Termerna dialekt och riksspråk/standardspråk är naturligt nog centrala i denna upp
sats. Förhållandet mellan dialekter och riksspråk i svenskan beskriver Karl-Hampus 
Dahlstedt med en fyrgradig skala (nedan).8 Indelningen kan tyckas onyanserad, men 
åskådliggör enligt min mening på ett utmärkt sätt att vi har att göra med talspråkliga 
gradskillnader snarare än artskillnader.

Geografisk
räckvidd

Social innebörd 
inom språkområdet

Spontan förståelighet 
för riksspråkstalare i 
storsamhället

Neutralt
riksspråk

obegränsad hög självklar

Regionalt
riksspråk

stor ganska hög god

Utjämnad
dialekt

begränsad låg ganska god

Genuin
dialekt

strikt be
gränsad 
eller liten

låg o. specifik mindre god eller dålig

Eftersom dialekter avviker från standardspråket krävs anpassning från den dialekt
talandes sida för att kommunikationen med människor utanför den lokala domänen 
ska fungera någorlunda friktionsfritt. En möjlighet är att de olika varietetema får 
olika funktioner och används i olika domäner. Schematiskt kan sägas att dialekten 
blir den privata sfärens språk medan standardspråket används i det offentliga rum
met och i kontakt med icke-dialekttalande. Den här typen av tvåspråkighet brukar 
kallas bidialektism, och utmärker framför allt områden med starkt avvikande dia
lekt.9 En väl fungerande bidialektism kan, enligt Mats Thelander, skydda en lokal 
dialekt mot utjämning, i och med att dialekten lever vidare inom vissa bestämda 
domäner.10

En annan möjlighet är att dialekten gradvis modifieras i riktning mot standard
språket. När samma typ av förändring förekommer i flera olika dialekter, och dessa
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ytligt sett alltmer liknar varandra, talar man om dialektutjämning. Inslag av såväl 
bidialektism som dialektutjämning förekommer i alla dialektområden.11

1. 2. 2 Varför sker dialektförändring/dialektutjämning?
När man diskuterar varför språk och språkvarieteter förändras skiljer man som regel 
mellan två slags utomspråkliga orsaksfaktorer. Dessa kan benämnas materiella re
spektive ideologiska faktorer. Enligt Tore Kristiansen kan de två förklaringsmodel
lerna kortfattat beskrivas som följer:12

Den materiella förklaringsmodellen lägger vikten vid samhällsutvecklingen. Man 
pekar på urbaniseringen oçh de därmed sammanhängande förändringarna i samhäl
lets sociala struktur; de nätverk som omger den enskilda individen (familj, släkt, by, 
arbetsgemenskap etc.) är i dag väsentligt mer föränderliga än för låt säga femtio år 
sedan. Vidare betonar man människans ökade rörlighet, både fysiskt och mentalt i 
och med förbättrade kommunikationer och ett utbyggt utbildningsväsende, som 
kommer majoriteten av medborgarna till del. Sett utifrån denna aspekt framstår 
språkförändringar närmast som en naturlig följd av utvecklingen. Språkpolitik och 
den enskilda individens inställning till en viss språkvarietet har i så fall mycket litet 
med förändringarna att göra.

Den ideologiska förklaringsmodellen betonar i stället de ideologiska faktorerna; 
språklig variation ses som ett medel att skapa social identitet. Utgångspunkten ligger 
i socialpsykologin och dess teorier om vilka mekanismer som styr hur individer och 
grupper av individer inåt definierar sig själva och utåt avgränsar sig mot andra grup
per. Central i sammanhanget är Howard Giles ackommodationsteori, vars tes är att 
språklig variation i mindre grad säger något om vilka vi är (till exempel från vilken 
region/stad vi kommer eller i vilken samhällsklass vi är uppväxta) än den säger 
något om vem vi gärna vill framstå som. Språklig variation blir då ett medel att 
närma sig, alternativt distansera sig från, sin samtalspartner och i förlängningen 
också ett medel för att i samspel med vår omgivning konstruera vår egen identitet, 
vår bild av oss själva.

Den materiella förklaringsmodellen har under lång tid varit den ledande, men under 
nittiotalet märks en omsvängning i diskursen. I ny dialektologisk/sociolingvistisk 
forskning tillmäts de ideologiska faktorerna en allt större betydelse.13

1. 2. 3 Språk och kön
Samhällets föreställningar om vad som är manligt/kvinnligt och den könssocialisa- 
tion som dessa föreställningar ger upphov till påverkar också vårt sätt att uttrycka 
oss. Schablonartat sägs ofta att kvinnor talar finare och mer vårdat än män. Detta 
kan enligt Lars-Gunnar Andersson tolkas så att ”medelmannens” språk ligger under 
”medelkvinnans” på formalitetsskalan.14 När det gäller dialektala skillnader mellan 
könen brukar man tala om att dialekten är bärare av en s.k. ”förtäckt prestige”.15
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Resonemanget ser i korthet ut som följer: de drag som är utmärkande för språket i 
officiella situationer associeras med värden som utbildning, kunskap och hög social 
status. Detta språk far då en hög prestige. Språkbruket som utmärker informella 
situationer får inte, vilket man kanske kunde vänta, automatiskt låg prestige. I stället 
kan från den officiella normen avvikande språkdrag som slang, svordomar och dia
lekt fa en annan slags prestige, en förtäckt prestige. Sådant avvikande språkbruk 
associeras ofta med värden som styrka och tuffhet. Detta är också ett slags positiva 
värden, som i schablonbilderna av manligt och kvinnligt närmast skulle betraktas 
som manliga. Att vara stark och tuff är med andra ord något eftersträvansvärt för 
den som vill uppfylla föreställningen om vad det är att vara man, och att prata dia
lekt kan då bli ett sätt att utåt visa vilken slags person man vill bli uppfattad som. 
Den förtäckta prestigen verkar omvänt på det kvinnliga språkbruket: den som ska 
uppfylla föreställningarna om vad det vill säga att vara kvinna bör inte prata alltför 
utpräglad dialekt.

1. 2. 4 Språk och identitet
Språket är som bekant inte bara ett medel för överförande av information. Vi använ
der också språket för att på olika sätt positionera oss gentemot omgivningen. Männi
skor som talar samma språk — eller kanske snarare samma språkvarietet — uppfat
tar sig som en grupp. Omvänt blir de som inte talar gruppens språk utestängda; de 
definieras som en annan grupp. Samhörighet inåt, mot den egna gruppen, och av- 
gränsning utåt, mot andra grupper, markeras bland annat med språkliga medel.16 
Genom att med hjälp av språket signalera att ”jag tillhör X-gruppen” berättar vi 
alltså något om hur vi vill att andra ska uppfatta oss. På så sätt bidrar språket till att 
vi, i samspel med omgivningen, konstituerar vår identitet.17

Identitetsbegreppet är emellertid inte helt oproblematiskt. Det karaktäriseras av 
Thomas Hylland Eriksen som ”ett av vår tids stora mantran inom samhälls- och 
historievetenskaperna”.18 Begreppet har också slagit igenom i vardagsspråket, varför 
Hylland Eriksen menar att det fatt ett mindre exakt betydelseinnehåll och delvis 
tappat sin användbarhet i det analytiska språket. Som vetenskaplig ersättningsterm 
föreslår han identifikation; inte minst för att poängtera att det ”är en dynamisk, 
mångsidig, ombytlig process och inte en fast substans eller ett ’ting’”.19 Detta kan 
vara väl värt att hålla i minnet när vi pratar om sambandet mellan språk och identi
tet, eftersom inte heller språket är statiskt.
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2. Presentation av uppsatserna

2 .1  K o r t  f o r s k n in g s h is t o r ik

I begynnelsen var dialektforskningen till sin art konserverande.20 Man strävade efter 
att, innan det var för sent, dokumentera dialekternas mest oförfalskade ”urformer”. 
Under romantiken, med dess svärmeri för det ursprungliga, bar dialektforskningen 
ofta en prägel av nationella och antikvariska strävanden. Den tidiga forskningen 
baserades på samtal med informanter som levt så isolerat som möjligt och därför 
kunde antas ha bevarat de gamla språkdragen bäst. De olika dialekterna beskrevs 
utförligt med avseende på såväl ljud- och formhistoria som ordförråd. Man förfärdi
gade ordböcker och ljudläror för de enskilda dialekterna. Till detta fogades så små
ningom intresset för dialektgeografi, olika dialekters släktskap och enskilda ords 
utbredning.

Moderna sociolingvister har ofta intagit en kritisk hållning till äldre tiders dia- 
lektologer och deras sätt att samla in data och välja ut informanter. Det är inte så att 
man velat förneka den äldre traditionens betydelse för den kännedom som i dag 
finns om de enskilda dialekterna, snarare har man vänt sig mot den alltför förenk
lade bild som förmedlades. Med kännedom om den variation som karaktäriserar 
modema språkgemenskaper har dagens sociolingvister hävdat att inte heller äldre 
tiders språksamfund kan ha varit så homogent som den tidiga forskningen ofta vill 
göra gällande.21

I dag är dialektforskningen alltmer på väg från beskrivningen av en statisk, enhet
lig språkart till en beskrivning av språkets variation. Detta kan delvis ses som en 
spegling av de samhällsförändringar som nämnts i inledningen; dialekterna har de 
facto förändrats på ett genomgripande sätt under de senaste femtio åren, varför just 
språklig variation och förändring kommit att stå i fokus. De rent praktiska konsek
venserna har blivit att också andra faktorer än de rent geografiska alltmer börjat 
beaktas. Hit hör bland annat socioekonomiska variabler, åldersbetingade dito samt 
skillnader mellan kvinnligt och manligt språk. Där den tidiga forskningen hämtade 
större delen av sitt empiriska underlag från äldre mäns bruk av genuin dialekt intres
serar man sig i dag i stor utsträckning för bams och ungdomars samt kvinnors bmk 
av och attityder till dialekt. Detta avspeglar sig också i ämnesvalen i de undersökta 
studentuppsatsema där framför allt olika former av attitydundersökningar i skol
miljö är rikligen representerade.

Efter presentationen av respektive kategori (2.2- 2.7 nedan) följer en kort diskus
sion om skönjbara tendenser samt eventuella avvikelser i materialet.
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2. 2 H u v u d tem a : D ia lekt  och  lokal  identitet

Inom denna underkategori ryms fem uppsatser: Majken Widmarks Pratar våra barn 
dialekt i dag?, Miriam Lindkvists Barns lokala identitet, Catharina Lundbergs Lokal 
identitet hos åttondeklassare i Jörn, Erika Larssons Med rötterna i Arvidsjaur samt 
Susanne Sjölunds Var vill jag leva, var vill jag bo?. De samhällen/byar som berörs 
är i tur och ordning Ljusvattnet (Burträsk), Rusksele (Lycksele), Jörn, Arvidsjaur 
och Åsele.

Gemensamt för dessa fem uppsatser är att de behandlar lokal identitet hos elever i 
grundskolan. Begreppet ”lokal identitet” definieras inte explicit i någon av uppsat
serna, vilket skapar viss begreppsförvirring hos läsaren. Genom att lägga de fem 
uppsatserna bredvid varandra kan man ändå komma fram till att den lokala identi
teten konstitueras av såväl yttre som inre faktorer; dels kan kläder, språk, sysselsätt
ning etc. ge signaler om viss geografisk tillhörighet, dels bär varje individ på känslor 
av identifikation med, alternativt främlingskap inför, den ort där man bor. Man kan 
alltså säga att lokal identitet, precis som identitet överhuvudtaget, är en kombination 
av å ena sidan hur man önskar bli uppfattad av andra och å andra sidan hur man 
uppfattar sig själv (jfr. 1.2.4).

Samtliga uppsatser i denna kategori behandlar begreppet ”lokal identitet” i stort, 
inte bara språkets betydelse för densamma. Då uppsatserna inte är särskilt omfångs
rika far detta till följd att flera av dem bara mycket ytligt kommer in på skolelever
nas attityder till språk och dialekt. Av den anledningen har jag valt att inte referera 
uppsatserna på ett uttömmande sätt, i stället kommer jag att peka på några intres
santa resultat och tankegångar ur de olika arbetena.

Bland eleverna i låg- och mellanstadiet (uppsatserna av Widmark och Lindkvist) 
är det få som i någon större utsträckning reflekterat över sitt språk. Att olika sätt att 
prata skulle vara mer eller mindre fina har de heller ingen uppfattning om, snarare 
då att vissa dialekter låter annorlunda/roliga och är svårare att förstå (flera barn 
exemplifierar med skånska). De uppsatsförfattare som intervjuat barn i mellanstadie- 
åldersgruppen menar att det är tveksamt om man kan tala om lokal identitet hos barn 
i den här åldern. Det verkar snarare vara så att barn i den här åldern känner sig 
hemma där familjen och vännerna finns - oaktat om det sedan är Jörn eller Jönkö
ping. Emellertid visar framför allt Miriam Lindkvists uppsats att redan mellanstadie
barn kan ha tydliga uppfattningar om vad som är speciellt för just ”deras” samhälle. 
Man kan kanske säga att mellanstadiebarnen börjat utveckla ett lokalt medvetande, 
man att de ännu inte har någon utvecklad lokal identitet.

De undersökta högstadieeleverna har en mer utvecklad språklig medvetenhet. 
Dessutom har de på ett helt annat sätt än mellanstadiebarnen en bild av vad som är 
typiskt för de boende på den egna orten, både vad beträffar språk och till exempel 
klädval/intressen. De är också på det klara med vilken kategori de själva till
hör/önskar tillhöra. Skillnaderna är dock stora mellan de två undersökta orterna, 
Arvidsjaur (Larssons uppsats) och Jörn (Lundbergs uppsats).

Ungdomarna i Arvidsjaur tycks generellt ha en tydlig bild av vad det är att vara 
arvidsjaurbo. De räknar upp ett antal kriterier man bör uppfylla för att vara en 
”riktig” arvidsjaurbo. Hit hör bland annat att vara född på orten, att ha ett intresse
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för natur och friluftsliv (framför allt skoteråkning), vissa yttre attribut (gärna en snus 
under läppen) samt att prata ortens dialekt. Andra egenskaper som enligt eleverna 
karaktäriserar arvidsjaurbon är att han/hon är glad, spontan och öppen. Denna åsikt 
framfördes framför allt av elever som har sina rötter i Arvidsjaur. En majoritet av de 
intervjuade ungdomarna menar sig vara mer eller mindre ”riktiga” arvidsjaurbor, 
och också använda ortens dialekt. Arvidsjaur representerar för de här ungdomarna 
positiva värden och de flesta hoppas kunna bo kvar på orten, eller återvända efter 
resor/studier. Särskilt pojkarna i undersökningen har svårt att tänka sig att flytta 
någon annanstans, men är medvetna om att de kan bli tvungna att lämna orten för att 
fa jobb. Bland dem som inte ser någon framtid i Arvidsjaur finns dock både pojkar 
och flickor, även om flickorna är i majoritet. Några av de inflyttade eleverna upple
ver att det är svårt att bli betraktad som arvidsjaurbo om man inte har sin släkt, helst 
sedan flera generationer, i samhället. För dessa elever fungerar dialekten som en väg 
in i den sociala gemenskapen. I Arvidsjaur är alltså en möjlig strategi för att passa in 
i omgivningen och av omgivningen ses som en ”riktig” arvidsjaurbo att tala dialekt. 
Detta tycks gälla oavsett om man är flicka eller pojke.

Catarina Lundbergs uppsats pekar på att de boende i Jörn (hon har intervjuat en 
åttondeklass och deras föräldrar) snarare identifierar sig med byama utanför tätor
ten; man är hellre tallbergsare eller granbergsträskare än jörsare/jömsbo. Lundberg 
pekar på att detta har historiska orsaker, då rivaliteten mellan tätorten och byama 
varit utpräglad under 70-talet, till stor del beroende på en centraliseringssträvan från 
Skellefteå kommun. Fortfarande menar de flesta eleverna att det är finare att bo i en 
by än inne i Jöm. Den lokala förankringen till den egna byn är stark och många, 
framför allt bland pojkarna, vill ogäma flytta. Eleverna har däremot ingen bild av 
vad som kännetecknar den typiske jörsaren. Jöm representerar inga positiva värden 
för dem och följaktligen saknar ortens dialekt attraktionskraft för den unga genera
tionen. Vill man inte räknas som jörsare vill man inte heller tala den dialekt som 
förknippas med tätorten.

Genomgående verkar högstadiepojkama vara mer lokalt förankrade än flickorna, 
såväl i Arvidsjaur som i Jöm med omnejd, men när det gäller värderingen av dia
lekten finns inga märkbara skillnader mellan könen. Snarare finns skillnaderna mel
lan orterna; högstadieeleverna i Jöm är generellt ointresserade av att tala dialekt 
medan de från Arvidsjaur ser dialekten som något användbart och positivt.

2. 2. 1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis tycks högstadieungdomarna utgöra en intressant undersök
ningsgrupp när det gäller den här sortens frågeställningar. Just i de tidiga tonåren är 
det viktigt att ”höra till” någonstans, och man funderar också mycket över hur andra 
uppfattar en själv. Sökandet efter den egna identiteten sker i samspel med omgiv
ningen. Att tala eller inte tala på ett visst sätt, till exempel på ortens dialekt, kan då 
vara nyckeln till en viss gemenskap på samma sätt som kläder, musikstilar eller 
andra yttre attribut kan vara det.

Däremot verkar det vara svårare att genomföra undersökningar om lokal identitet 
hos barn i mellanstadieåldern. De har ännu svårt att relatera till abstrakta begrepp
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som identitet, dialekt etc. Trots att dialekt, utjämnad dialekt och standardsvenska 
förekommer sida vid sida i de ovan undersökta bygderna hade flera av de yngre 
eleverna aldrig funderat över/lagt märke till detta. Många elever blev emellertid 
intresserade, ställde frågor och tyckte att ämnet var spännande. Efter intervjuerna 
kom de till lärarkandidaterna och berättade om språkliga iakttagelser som de gjort 
hemma eller bland kompisarna. Detta indikerar att grundskolan skulle kunna göra 
betydligt mer för att öka elevernas språkliga medvetenhet och ge dem en insikt om 
dialekternas värde.

Slutligen hade jag väntat mig att den lokala identiteten skulle vara allra starkast 
på mindre orter, där jag föreställer mig att samhörigheten är större. Om vi jämför 
Arvidsjaur (cirka 8 000 invånare) med Jörn (cirka 2 000 invånare) är förhållandet 
emellertid det omvända. Den splittring som finns mellan byar och tätort i jömsbyg- 
den kan vara en förklaring, men det kan också finnas andra, tänkbara förklaringar.

De här uppsatserna visar, trots ringa omfång och små undersökningsgrupper, att 
attityder till olika språkvarieteter inom en region är av central betydelse för hur de 
människor som bor där väljer att tala. Bland ungdomarna visar sig dialekttalande på 
vissa håll vara en direkt förutsättning för att fullt ut tas upp i den lokala gemenska
pen.

2 .3  H u v u d t e m a : E n s k il d a  d ia l e k t e r

I den här kategorin finns elva B-uppsatser, nämligen Anundsjömålet av Linda Kek- 
konen, Märta Perssons Anundsjömålet. En genuin dialekt?, Ewa Burstedts Vilhel- 
minamålet. Handbok för utbyssare, Gullan Markussons Brunn ha aldri sine sanna 
mina ol, Ulrika Jacobssons ”He va int sä rattåt”, Jan Jonssons Utjämning eller an
passning% Sofia Flanks ”Vi ska ditta bruke” Annika Sandgrens Utskrift och kom
mentar av bandinspelning gjord på Holmön, Lina Forsebrandts Dialektbruk i Lång- 
sjöby, Gunilla Johanssons Va säj man te bakustun i Strand? -En dialektundersök
ning samt Johan Sjöstedts ”Skansnäspojkarna låter som om de skulle vara från 
Skåne allihopa ”. En studie av tungrots-r i södra Lappland. Några av dem har som 
enda syfte att beskriva en enskild dialekt, medan några också rymmer element ur 
någon eller några av de övriga i 1. 1 beskrivna kategorierna.

I Linda Kekkonens Anundsjömålet är huvudsyftet att beskriva fonetiska, morfo
logiska och lexikala särdrag i den undersökta dialekten. Uppsatsens bisyfte är att ta 
reda på hur målet har förändrats under tre generationer. För att läsaren ska fa en 
uppfattning om anundsjömålets karaktär inleds uppsatsen med en nedskriven berät
telse på genuin dialekt. Berättare är Kekkonens mamma, född 1931, och hela sitt liv 
bosatt i Anundsjö. Avvikelser från standardsvenskan kommenteras och också drag 
som inte finns representerade i berättelsen presenteras. Kekkonen visar att norr
ländsk förmjukning, vokalbalans, diftonger och konsonantbortfall är vanligt i det 
genuina anundsjömålet.

För att ta reda på om, och i så fall hur, uttalet förändrats under tre generationer 
görs ett test där tre informanter (Kekkonen själv, f.1975, hennes mor, f. 1931 samt 
hennes mormor, f. 1902) anger hur de uttalar ett antal dialektala ord. Här visar det
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sig att såväl den norrländska förmjukningen som diftongerna är på väg att utjämnas, 
även hos modem. I vissa ord förekommer dock fortfarande diftongering.

Märta Persson vill i sin uppsats Anundsjömålet. En genuin dialekt? ta reda på hur 
anundsjömålet ser ut i dag och hur väl det genuina målets drag finns bevarade. Ge
nom att testa ordförståelse såväl som översättning från riksspråk till dialekt vill 
Persson visa på vilka språkliga nivåer som dialekten starkast stått emot inflytandet 
från rikssvenskan. Som informanter fungerar 11 personer födda mellan 1917 och 
1972. Samtliga är födda och uppvuxna i bygden, närmare bestämt i norra delen av 
Anundsjö, och har anundsjömålet som förstaspråk. Sex av informantema är i dag 
utflyttade, men har fortfarande kontinuerlig kontakt med anundsjömålet.

Ordförståelsetestet rör främst ord ur allmänspråket, då Persson menar att traditio
nellt jord- och skogsbmksvokabulär, tidigare mycket differentierat i dialekten, i dag 
alltmer försvunnit i och med att de företeelser orden beskriver kommit att ersättas av 
det modema jord- och skogsbmkets terminologi. I testet ingår sammanlagt 55 ord, 
av vilka 30 är bekanta för samtliga informanter. Ingen ordklass är märkbart överre
presenterad bland dessa ord. Dock anger de yngre informantema att de ofta byter ut 
det dialektala ordet mot ett standardsvenskt, särskilt när det gäller innehållstunga 
ordklasser som substantiv och adjektiv. En jämförelse mellan generationerna visar 
på tydliga skillnader i ordkunskap; de sju äldsta informantema (födda 1943 och 
tidigare) känner till mellan 92 och 97% av testorden medan de yngsta (födda 1969 
och 1971) båda känner till 66%.

Översättningsmeningama testar kännedomen om för dialekten karaktäristiska 
drag på fonologisk, morfologisk och syntaktisk nivå. Det visar sig att flera av den 
genuina dialektens drag lever kvar, också hos de yngre informantema. Detta gäller 
till exempel -er-bortfall i presens, efterställt possessivpronomen, prepropriell artikel 
(a ’Anna, (e)n ’Olle), ö-haltigt o-ljud samt norrländsk förmjukning. Diftongering sak
nas däremot helt, till skillnad från förhållandet i Kekkonens material. Förklaringen 
till detta är enligt Persson att Kekkonens informanter alla har sitt ursprung närmre 
centralorten, där dialekten också är något annorlunda. Den tydligaste skillnaden 
mellan generationerna ligger på ordnivån, där de äldsta informantema har en ålder
domligare vokabulär. Att samtliga informanter relativt obehindrat byter mellan 
standardsvenska och dialekt tyder på att det här är fråga om bidialektism snarare än 
om utjämnad dialekt.

Ewa Burstedts uppsats Vilhelminamålet. Handbok för utbyssare har, vilket titeln 
också anger, ett lite ovanligt syfte, nämligen att göra en för ”utbyssare” användbar 
ordlista över de vanligaste orden i vilhelminamålet. Dessutom finns en tanke att 
ordlistan ska kunna användas som utgångspunkt i skolundervisningen i lokal språk
kännedom.

Ordlistan skapas huvudsakligen utifrån personintervjuer men författaren använ
der också sina egna erfarenheter av vilka ord som ofta förekommer i dagligt tal. 
Informantema är till antalet sex; två vardera i tjugoårsåldem, femtioårsåldem 
respektive åttioårsåldem. Intervjuerna betecknas av författaren snarast som samtal 
om dialekt utan utgångspunkt i några specifika frågeställningar. Avsikten var först 
att spela in samtalen på band, men då Burstedt upplevde att detta stramade upp språ
ket alltför mycket valde hon i stället att föra egna anteckningar under samtalet. Detta
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kan ses som både positivt och negativt; frånvaron av teknisk apparatur har sannolikt 
fatt informantema att tala mer avslappnat, men samtidigt finns risken att 
intervjuaren inte uppfattar/hinner anteckna allt som sägs.

Burstedt gör ingen regelrätt jämförelse mellan de olika generationernas val av 
ord, men konstaterar att ord försvinner ur språket när människors sysselsättningar 
ändras, varför de äldsta informantema uppvisar ett betydligt bredare ordförråd. Fort
farande besitter emellertid de unga ett icke obetydligt dialektalt vokabulär och me
nar sig också använda detta.

Uppsatsen berör även i vilken utsträckning informantema anser sig vara bidia
lektala. Samtliga informanter utom en (den äldsta kvinnan) menar att de åtminstone 
i någon grad växlar mellan olika talspråksvarieteter beroende på situation. Den 
äldsta kvinnan berättar hur hennes man försöker fintala i samtal med till exempel 
läkare och myndigheter, dock utan att lyckas särskilt väl. De två yngre männen har 
båda sin utkomst av skogen och upplever att de oftast pratar vilhelminamål, även 
om de är medvetna om att de i vissa officiella situationer försöker tona ner sin dia
lekt. De båda yngre kvinnorna är de som i störst utsträckning anpassar sitt tal till 
situationen. En kvinna, som arbetar som lärare, beskriver hur hon växlar mellan tre 
olika varieteter: genuin dialekt i hemmiljön, utjämnad dialekt med ytligt bekanta 
och myndigheter samt ett regionalt anpassat klassmmsspråk. I samtal med enskilda 
elever som själva talar dialekt skiftar hon till genuin dialekt för att få till stånd ett 
samtal på elevens villkor.

I Gullan Markussons Brunn ha aldri sine sanna mina ol behandlas dialekten i 
byn Östervik, Bjurholms kommun. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dia
lekten i Östervik ser ut i dag, i vilka sammanhang den används och om det förelig
ger några iakttagbara skillnader i språkbruk mellan män och kvinnor respektive 
mellan olika generationer.

För att uppnå detta syfte har författaren intervjuat fyra personer från Östervik. De 
två äldsta informantema, en man och en kvinna, båda i 85-årsåldem, har levt hela 
livet i byn. De två yngre informantema, son och dotter till kvinnan i den äldsta ge
nerationen, har båda tidvis bott i Umeå. Intervjun genomfördes i form av ett samtal 
mellan de fyra informantema samt Markusson själv. Samtalet rörde sig främst om 
äldre tider; om byn och den gamla skolan, om djur och natur. Markusson uppger att 
samtalet till en början flöt något trögt, då informantema tycktes brydda över närva
ron av bandspelare och mikrofon. Det faktum att också författaren själv inlednings
vis känt sig nervös i den ovana rollen som intervjuare kan säkert ha påverkat infor
mantema, och i takt med att hennes nervositet gav med sig kunde även de slappna 
av. Då försvann också inslagen av tillrättalagd standardsvenska.

Det bandade materialet transkriberades och delar av det kommenteras i uppsat
sen. De drag som tydligast går att urskilja är satsmelodin och ordaccenten, vilken i 
sammansättningar läggs på den senare leden (timmersko'gen, nyskjo'rta etc.). Dessa 
drag uppvisar samtliga informanter. Vanligt förekommande är också kortstavigheten 
i såväl en- som tvåstaviga ord samt vissa för målet karaktäristiska ljud: öppet a-ljud, 
tjockt / samt den så kallade norrländska förmjukningen.

Vad beträffar generationsskillnader finner Markusson dessa främst på ordnivå, 
där de yngre informantema använder ett mer modernt ordförråd. Hon menar att de
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också i högre grad har inslag av standardsvenska i sitt tal. Ett ä-haltigt a-ljud i t.ex. 
kär (med initiait k) för kar (‘karl’) används endast av den äldre generationen, liksom 
också ett a-haltigt å-ljud; ex. ass för oss.

He va int sä rattåt” heter Ulrica Jacobssons B-uppsats. Uppsatsen syftar till att 
närmare undersöka och beskriva dialekten i Öre, Nordmaling. Jacobsson är själv 
uppväxt i byn och som informant fungerar hennes morfar, som bott hela sitt liv i 
Öre. Materialet består av en bandinspelning där morfadern berättar om sin barndom. 
Bandinspelningen är från 1993, och syftar i första hand till att dokumentera för
hållandena i Öre under 1900-talets första decennier. Detta är sannolikt ett gott mate
rial att analysera, då intervjuaren själv kommer från Öre och talar dialekten. Efter
som intervjuns syfte inte heller var att kartlägga dialekten kan man förutsätta att 
informanten tänkt mer på vad han ska säga, och mindre (eller kanske inte alls) på 
hur han säger det.

Jacobsson har sedan transkriberat delar av intervjun och kommenterar avvikelser 
från standardsvenskan. Språket i intervjun bär tydlig dialektal prägel. Jacobsson 
visar på att öremålet, så som det talas av hennes morfars generation, uppvisar på 
flera drag typiska för norrländska dialekter: vokalbalans, slutljudsbortfall, förmjuk- 
ning och sammansättningar av typen bofastfolke, langbole i stället för ’det bofasta 
folket’, ’det långa bordet’. Dessutom är satsmelodin utpräglad. Man far inte veta hur 
gammal informanten är, men som han kan berätta om det tidiga 1900-talet kan man 
anta att han är åttio år eller äldre. Vissa av de dialektala drag som förekommer i 
hans tal är därför med all sannolikhet reminiscenser från en svunnen tid.

Fläktar från en svunnen tid gör det också om Jan Jonssons Anpassning eller ut
jämning. Han vill i sitt arbete visa prov på hur de genuina dialekterna under det se
naste halvseklet alltmer gått mot en utjämning. Jonssons hypotes är att också äldre 
dialekttalare influeras av standardsvenskan och i allt högre grad tar upp drag från 
denna. Hans material består av en inspelad intervju från 1980 med en fru Elisabeth 
Sihlén, född 1906. Syftet med uppsatsen blir då att utifrån detta material ta reda på 
om ovanstående hypotes stämmer, vilka standardspråkliga drag som i så fall anam
mats, samt — och där ligger uppsatsens fokus — vilka av de typiskt norrländska 
dialektdragen som motstått utjämningen och fortfarande finns levande i fru Sihléns 
språk.

Jan Jonsson har inte själv genomfört intervjun, varför det är svårt för honom att 
uttala sig om i vad mån intervjuarens språk påverkat informantens dialekt. Författa
ren upplever själv att detta är det stora problemet med materialet. Transkriberingen 
visar i och för sig att intervjuarens tal har drag av norrländsk dialekt, men likväl är 
det mycket möjligt att dennes tydligt utjämnade dialekt hämmat informanten, som 
framför allt i intervjuns inledning talar på ett sätt som närmast är att likna vid läsut- 
tal. I de längre, berättande partierna senare i intervjun verkar hon i någon mån falla 
tillbaka till sitt normala språkbruk. Det tycks vara så att informantens bidialektalitet 
är så väl utvecklad och hon själv så dialektalt medveten att hon automatiskt anpassar 
sitt språk efter situationen. Det faktum att informanten är en äldre kvinna från lands
bygden och intervjuaren en yngre man från stan, till på köpet medförande en mo
dem bandspelare, talar utan tvekan också för att så är fallet. Jonsson menar att det är
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svårt, närapå omöjligt, för en forskare att komma åt de situationer då dialekten an
vänds helt ”opåverkad”.

Jonsson inleder uppsatsen med en beskrivning av informantens dialekt, doro- 
teamålet, samt en översikt över typiska norrländska dialektdrag, för att sedan kunna 
ta reda på vilka av dessa drag som hans informant förlorat respektive bevarat. Det 
transkriberade materialet visar, menar Jonsson, på en överraskande långt gången 
utjämning, till exempel saknas norrländsk förmjukning och kakuminalt (tjockt) / helt 
i materialet. Dessutom har ordvalet en tydlig rikssvensk prägel; informanten använ
der bland annat verbet bliva i stället för den mer dialektala formen varda, exem
pelvis mormora hon blev änke i stället för vart änke. Sammantaget är texten också, 
så när som på några dialektala ord och uttryck, mycket lättförståelig även för den 
som inte är bekant med doroteamålet.

Författaren påpekar dock att flera dialektala drag återfinns i materialet; åtta av de 
kriterier som han ställt upp finns representerade. Bland dessa finner vi vokalbalans, 
tf-ändelse i bestämd form hos starka femininer, bortfall av -r i presens singularis av 
starka verb samt oböjd predikatsfyllnad i plural. Dessutom förekommer genuin 
dialekt i vissa fraser, vid det här laget närmast idiomatiserade. Detta visar att dia
lekten ännu har ett fäste i området om än med tydliga tendenser till utjämning.

Sofia Flanks B-uppsats ”Vi ska ditta bruke” har som huvudsyfte att beskriva 
sikamålet som det talas i Sikeå by. Dessutom tillkommer ett antal bisyften; nämligen 
att undersöka sikeåbomas inställning till dialekten, att ta reda på i vilken utsträck
ning kodväxling mellan dialekt och riksspråk sker samt att undersöka hur icke-dia- 
lekttalande ser på dem som talar dialekt. Flank har för huvudsyftet använt sig av 
litteratur om norrländska dialekter samt intervjuer med sikeåbor i olika åldrar. Dess
utom har hon intervjuat fem umeåbor i åldrama 18-50 år för att fa en bild av hur 
man som stadsbo ser på dialekter och dialekttal.

De språkdrag som beskrivs med hjälp av handböcker är snarast att betrakta som 
allmännorrländska; förmjukning, accent på sista ledet vid sammansättningar, pre- 
propriell artikel; a ’Svea och (e)n‘Sture, kakuminalt /, negering med hjälp av 
prefixet -o; osnäll, orik etc. Flank tar även ett antal exempel från de intervjuer hon 
gjort med sikeåbor. Här presenteras till exempel sammansättningar med förlederna - 
tvär och -ny + verb: tvär gå, nyköpt etc. samt uttryck av typen Vi ska ditta bruke. Vi 
ska på Robertsfors. Detta är språkdrag som enligt Flank är vanliga i dagligt tal.

När det gäller användningen av dialekten är det stora skillnader mellan genera
tionerna. De äldsta informantema (över 65 år) menar sig alltid och i alla samman
hang använda sig av dialekten, oberoende av samtalspartner. De kan inte tänka sig 
några situationer i vilka de försöker tala på något annat sätt.

I åldersgruppen 45-65 år växlar man däremot ofta mellan sikamål och stan
dardsvenska, trots att 2/3 av informantema i den här åldersgruppen anser sikamålet 
vara deras förstaspråk. Det är i första hand samtalspartnern och i andra hand situa
tionen (var man befinner sig) som gör att de här informantema väljer att växla 
språkvarietet. Bland annat erfarenheter från skoltiden gör att det i denna grupp finns 
en föreställning om att dialekten inte riktigt duger i det offentliga rummet. En in
formant menar att det finns risk att man blir betraktad som lite dum om man pratar
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för utpräglad bondska. Dessutom påpekar några att man ibland känner sig tvingad 
att anpassa sitt språk så att folk ska förstå, till exempel i kontakten med myndighe
ter. Samtliga anser att dialekten uttrycker samhörighet mellan människor och att det 
därför är självklart att använda den i samtal med vänner, grannar och andra bybor. 
De bybor som i stället anstränger sig att tala så rikssvenskt som möjligt betraktas 
med misstro, och en av informantema menar att dessa personer lätt stämplas som 
högfärdiga.

Det mest överraskande i Sofia Flanks uppsats är utan tvekan de utpräglat negativa 
attityderna hos de icke-dialekttalande informantema. Fyra av fem tillfrågade (samtli
ga födda och uppvuxna i Umeå och i åldrarna 18-50 år) menar att dialekttalande 
personer verkar dummare än andra. En informant säger att de dialekttalande för
modligen fattar trögt eftersom de har så ”dumma uttryck för olika saker”. En annan 
förutsätter att de som talar dialekt bara pratar om ytliga saker, då dialektens ordför
råd etc. knappast kan räcka till för några djupare diskussioner. De kan ju  inte rå för 
det (att de talar dialekt, förf. anm.) och är nog inte heller så stolta över det, menar 
en informant. Endast en av de tillfrågade ser olika dialekter som något positivt som 
också har ett kulturellt värde för framtiden. Naturligtvis går det inte att dra några 
långtgående slutsatser på gmndval av ett så begränsat underlag som detta, men den 
nedlåtande och negativa tendensen är ändå tydlig.

I Annika Sandgrens Utskrift och kommentar av bandinspelning gjord på Holmön 
beskrivs holmömålet. Huvudsyftet är att studera vilka språkliga drag som utmärker 
målet.

Insamlandet av material var emellertid inte problemfritt. Inledningsvis intervjua
des några av de boende på ett servicehus där författaren jobbat. Hon dokumenterade 
intervjuerna med hjälp av bandspelare, vilket sannolikt var orsaken till att infor
mantema, trots att de var bekanta med intervjuaren, talade mycket mer utjämnad 
dialekt än annars. Det inspelade materialet bedömdes som obrukbart, varför Sand
gren fick ta hjälp av DAUM:s (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå) 
samlingar, där det lyckligtvis fanns några band med material från Holmön. Det 
utvalda språkprovet är från 1961 och sagesmannen är båtbyggaren Oskar Gustafs
son, som levt på Holmön större delen av sitt liv.

Transkription av intervjun visar att dialekten redan 1961 börjat influeras av stan
dardspråket. Vid ett par tillfällen formulerar sagesmannen också om sig mitt i en 
mening och väljer ett ord eller uttal som är mindre dialektalt. Då båda intervjuarna 
genomgående använder sig av holmömålet far vi anta att det mera är situationen 
som sådan; att som arbetare bli intervjuad av två lärde män med en bandspelare, 
som gör att Oskar Gustafsson tidvis försöker anpassa/utjämna sitt tal.

Trots den ovan nämnda problematiken ger materialet en bild av målets uppbygg
nad. Sandgren visar på drag som skiljer holmömålet från rikssvenskan. Här hittar vi 
bland annat norrländsk förmjukning, ett bevarat tregenussystem, viss diftongering 
samt ändelseförsvagning. Sagesmannen använder dessutom genomgående dem som 
subjekt.

Lina Forsebrandts uppsats Dialekten i Långsjöby har som huvudsyfte att under
söka i vilken utsträckning dialekt fortfarande används i Långsjöby, Storumans
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kommun. Vidare presenteras och kommenteras dialektens särdrag utifrån transkrip- 
tion av inspelade intervjuer med några informantes

Det visar sig att alla informanter utom en upplever att de talar olika i olika situa
tioner. Många talar övervägande dialekt, men byter automatiskt till en standard- 
språklig varietet i offentliga situationer. En av informantema, en äldre man, talar 
endast dialekt, oavsett situation, då han inte behärskar någon annan varietet. Det 
finns många anledningar till att informantema väljer att anpassa sin dialekt. Begrip
ligheten är en vanlig förklaring; det är inte roligt att ständigt fa upprepa sig. Vidare 
finns föreställningen att norrländska dialekter i allmänhet har en ”töntstämpel” och 
att man som dialekttalare hamnar i underläge om man inte anpassar sig. För en ma
joritet av informantema finns även situationer där rikssvenska är otänkbart, till ex
empel i samspråk med äldre bybor eller i hemmet. Det finns också vissa domäner 
där dialekten är det självklara valet, till exempel i vävstugan, i bagarstugan samt 
under jakten. För de flesta informantema finns också situationer där dialekten är 
otänkbar som samtalsspråk, till exempel i samtal med en advokat eller en annan högt 
uppsatt person, dessutom i samtal med ”sörlänningar”. Om man skulle få träffa 
kungen är dialekten heller inte att föredra, enligt en informant.

Fem av informantema har medvetet försökt ändra sitt språk för att mera efterlikna 
det standardsvenska uttalet. Detta förekommer mest hos de äldre informantema, 
vilka i ungdomen upplevt situationer där dialekten ansetts sämre eller där andra haft 
svårigheter att förstå dem. Bland de yngre informantema, som talar en mer utjämnad 
variant av dialekten är det endast en som på allvar försökt slipa bort sin dialekt. 
Detta skedde i tonåren då hon kände sig osäker på om hon vågade stå för sin dialekt.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att dialekten ännu är synlig i lång- 
sjöbybomas tal, men att den håller på att ersättas av en utjämnad varietet. De äldre 
informantema talar, med några undantag, inte märkbart mer dialektalt än de yngre. 
Forsebrandts förklaring till detta är att de äldre fick lov att lära sig tala ”riktig 
svenska” i skolan, och att de därför inte ser dialekten som något viktigt eller värde
fullt. Detta förklarar i så fall varför flera av de äldre informantema menar att det inte 
gör så mycket om dialekten försvinner. Intervjusituationen kan också ha påverkat de 
äldre att tala mindre dialektalt om dialekten för dem är tydligt stigmatiserad. De 
yngre informantema, som inte delar dessa erfarenheter från till exempel skoltiden, 
har generellt en mer positiv inställning till dialekten, även om flera av dem har in- 
temaliserat vissa av samhällets fördomar om dialekten som obildad och töntig. De 
upplever heller inte att det är så stor skillnad mellan dialekt och riksspråk. Förmod
ligen är det så att de i högre grad talar utjämnad dialekt, medan den äldre genera
tionen snarast är bidialektal.

Gunilla Johanssons Va säj man te bakustun i Strand? -En dialektundersökning tar 
avstamp i en traditionell sysselsättning, nämligen tunnbrödsbakning. Syftet med 
uppsatsen är att ta reda på vilka dialektala ord och uttryck som används i samband 
med tunnbrödsbakning i byn Strand, Vännäs kommun samt att visa på särdrag i den 
undersökta dialekten. Tre kvinnor (38, 68 och 88 år gamla) intervjuas om tunn
brödsbakning. Dessutom har ytterligare sju kvinnor i åldrama 34 till 85 år besvarat 
en enkät med nio frågor om dialektbmk i allmänhet och i bagarstugan i synnerhet.
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Bandspelaren blev också i denna undersökning en stötesten. De äldre informan- 
tema hade till en början svårt att prata naturligt när bandet rullade, men i och med 
att samtalsämnet var något så vardagligt som bakning och de dessutom kände inter
vjuaren sedan tidigare släppte nervositeten efter ett tag. De äldre kvinnorna, både de 
som intervjuades och de som fyllde i enkäten, hade svårt att se någon mening med 
att undersöka dialekten, som för dem inte representerade några positiva värden.

Dialektprovet visar att kakuminalt /, -er-bortfall i presens, förmjukning liksom 
diftonger är vanliga i det genuina målet i Strand. Vokabulären i samband med just 
tunnbrödsbakning är utpräglat dialektal. Exempel är verbet stööjp ’tillreda degen’, 
substantivet stöjp ’deg’ samt substantivet sögga ’tillstånd för elden på ugnshällen, 
det brinner dåligt och veden ligger bara och pyr’. Dessa ord används också bland de 
yngre informanter som inte menar sig tala dialekt i vardagslag. Det tycks som om 
bagarstugan är en domän där den gamla dialekten ännu har ett fäste.

Johan Sjöstedts uppsats ”Skansnäspojkarna låter som om de skulle vara från 
Skåne allihopa En studie av tungrots-r i södra Lappland, skiljer sig från de övriga 
uppsatserna i denna kategori så tillvida att den inte bara begränsar sig till en viss 
dialekt utan också till ett visst ljuddrag i denna, närmare bestämt förekomsten av 
tungrots-r i byn Skansnäs i Vilhelmina kommun.

Uppsatsens syfte är dels att dokumentera skansnäsmålets särpräglade r-ljud och 
dels att, om möjligt, spåra uppkomsten av det. Genom bandinspelningar med fyra 
personer, två män och två kvinnor, födda 1904-1946 och bosatta i Skansnäs, har 
Sjöstedt försökt ta reda på i vilken utsträckning det skorrande r. et fortfarande är 
levande samt hur länge det förekommit i bygden.

Inledningsvis tecknar Sjöstedt utifrån befintlig forskning en bild av tungrots-r:ets 
spridning i Sverige och visar hur det gradvis spridit sig norrut. Denna spridning kan 
dock inte förklara förekomsten av tungrots-r i Skansnäs, då ljudets närmaste nord
liga fäste är beläget mer än hundra mil söderut. Det faktum att tungrots-r:et är isole
rat till just Skansnäs, och inte finns belagt i någon av grannbyarna Matsdal, Dikanäs 
eller Sjöberg, talar mot teorin att en enskild språklig förebild (förslagsvis en präst 
eller predikant i Dikanäs kyrka) skulle ha påverkat traktens folk.

Informantema visar sig alla vara väl medvetna om att deras tal är annorlunda än i 
de omkringliggande byarna. Olikheterna består dels i det annorlunda r-ljudet, dels i 
att skansnäsmålet närmast liknar stenselemålet, medan grannbyarnas dialekter är 
besläktade med vilhelminamålet. Dessa språkliga olikheter i förening med det fak
tum att Skansnäs var en både liten och fattig by, gjorde att skansnäsbamen ofta blev 
föremål för lärarnas trakasserier i skolan i det större samhället Dikanäs. Detta är 
något som samtliga informanter har erfarenhet av, inte minst den ende informanten 
som i dag genomgående använder tungrots-r, en man född 1946 (Ml). Han beskri
ver hur de påtryckningar han utsattes för i skolan fick honom att ännu starkare hålla 
fast vid sin dialekt. Hans syster (Kl), född 1944, använde tidigare det skorrande r- 
ljudet, men har arbetat bort det. Kvinnan i den äldre generationen (K2), född 1904, 
har enligt egen utsago aldrig skorrat. Hon motsägs här av de båda yngre informan
tema, som menar att hon vid en viss tidpunkt slutade skorra och då orsakade irrita
tion hos övriga bybor, vilka uppfattade detta som ett försök att verka förnäm.
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Sjöstedt är benägen att instämma i detta, då han menar att den äldre kvinnans tal 
fortfarande uppvisar en antydan till skorming.

Sjöstedts undersökning har, vilket han själv är medveten om, sin svaghet i ett 
alltför litet material. Genom att intervjua fler skansnäsbor skulle man kunna fa en 
säkrare bestämning av skormingens ålder. En annan möjlighet vore att studera kyrk
böckerna samt väckelserörelsernas register för att ta reda på eventuella inflyt
tare/predikanter söderifrån. Det finns trots allt en liten möjlighet att en enda person 
med tillräckligt hög prestige just i Skansnäs kan ha influerat dialekten där utan att 
för den skull påverka de omgivande byarnas talvarieteter.

2. 3. 1 Sammanfattning
Uppsatserna i denna kategori visar genomgående hur problematiskt det är att samla 
in ett autentiskt material. Intervjusituationen i sig, närvaron av tekniska hjälpmedel 
samt de äldre informantemas i många fall stigmatiserade bild av dialekttal gör det 
svårt att komma åt de genuina dialekterna. Detta tycks även vara fallet när intervjua
ren sedan tidigare är bekant med informantema.

Många äldre personer har svårt att förstå hur någon kan vara intresserad av den 
dialekt som de själva alltsedan skoltiden lärt sig uppfatta som ful och oönskad. 
Dessutom tycks den äldre generationen i stor utsträckning vara utpräglat bidialektal, 
vilket gör att de i en situation de upplever som officiell genast skiftar till en riks- 
språksanpassad varietet. Detta förklarar säkert också varför många av de äldre in
formantema inte ser det som någon förlust om dialekterna försvinner. Bland yngre 
informanter (födda 1955 och senare) är inställningen en annan. Här har man gene
rellt en mindre problematisk och betydligt mer positiv bild av dialekten. De flesta 
informanter i den här gmppen anpassar ändå sitt språk i vissa situationer, framför 
allt beroende på samtalspartner. Även bland de yngre finns föreställningar om att det 
är töntigt att prata dialekt och att man som dialekttalare riskerar att stämplas som 
dum. Samtidigt är detta inte ett lika stort problem i gmppen yngre informanter, ef
tersom en majoritet av dessa inte pratar utpräglad dialekt.

De enskilda undersökningarna visar som förväntat att dialekterna alltmer utjäm
nas. Bland de yngre informantema finns mycket fa om ens några som kan sägas tala 
genuin dialekt. De drag i de olika dialekterna som verkar vara mest motståndskraf
tiga mot utjämningen är, förutom ordaccent och satsmelodi, -er-bortfall i presens, 
kakuminalt / samt ett antal ord som närmast skulle kunna karaktäriseras som norr
ländska provinsialismer.

2 . 4  H u v u d t e m a : D ia l e k t f ö r ä n d r in g a r  m e l l a n  g e n e r a t io n e r

Fyra uppsatser i materialet fokuserar mer monografiskt på förändringar mellan ge
nerationerna i enskilda dialekter, nämligen Gertrud Wallins Från pitemål till stan
dardsvenska (A-uppsats), samma författares B-uppsats Vä håva bara gammelmåo- 
depärogräva. Om pitemålet och bruket av pitemålet i en älvsby familj, Ragnhild 
Sanders B-uppsats Så enkelt ere å göra paltn samt Eva Johanssons C-uppsats Det
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förändras utan att man märker det. Gemensamt för samtliga uppsatser är att de 
jämför språkbruket hos tre generationer.

Gertrud Wallins A-uppsats Från pitemål till standardsvenska diskuterar språk
bytesprocessen ur ett individ- och familjeperspektiv. Hennes utgångspunkt är att 
dialekten, i hennes fall pitemålet, är på utdöende. Hon menar att det bara är en tids
fråga innan de enskilda dialekterna kommer att fa ge vika för standardsvenskan. 
Uppsatsens material består av observationer i hemmiljö, där Wallin framför allt 
intresserar sig för vem som tilltalar vem på dialekt respektive standardsvenska. 
Dessutom har hon intervjuat samt genomfört ett mindre ordförståelsetest hos de 
yngsta informantema (22, 14 respektive 11 år gamla).

Wallin visar på att den äldsta generationen är konsekvent enspråkig (pitemål) 
frånsett i kontakten med vissa myndigheter. De tilltalar också barn och barnbarn på 
dialekt. Detta gäller även i samtal med de av barnbarnen som konsekvent svarar på 
standardsvenska. Andra generationen informanter talar pitemålet med dem de vet 
också behärskar detta, medan de oftast tilltalar sina barn på standardsvenska. Un
dantagna är situationer då ämnesvalet motiverar dialekttal, till exempel när andra 
generationens pappa pratar om skogsskötsel med sin 22-årige son, samt affektlad- 
dade situationer. Ett av barnen berättar att ”[...] mamma pratar pitemål när hon är 
upprörd och grälar på mig!”.22 Informantema i andra generationen säger sig tala 
standardsvenska med sina bam för att dessa inte ska fa problem till exempel i sko
lan. Min tolkning är att detta ställningstagande kan bero på att just de här informan
tema själva upplevt situationer i skolan då dialekten orsakat problem.

Andra generationens informanter vill gärna att dialekten ska leva vidare och att 
deras bam ska behärska den, men ändå talar de företrädesvis standardsvenska med 
dem. Wallin ansluter sig till dem som i likhet med Marika Tandefeldt menar att ”en 
positiv attityd säger dock inget om ett språks eller en språkvarietets möjligheter till 
överlevnad. En positiv attityd kan existera jämsides med en minskande språkan
vändning.”23

I ordförståelsetestet med tredje generationens informanter visar sig den 22-årige 
pojken kunna förklara samtliga 20 ord och uttryck. Han menar sig också använda 
dem alla aktivt. Den fjortonåriga flickan känner till 12 av orden och menar sig an
vända fem av dem aktivt. Elvaåringen, slutligen, känner till nio ord, men använder 
endast ett av dem. Som pojken och den yngsta flickan är syskon är detta enligt Wal
lin att betrakta som språkförlust hos elvaåringen. Aspekten kön diskuteras överhu
vudtaget inte i uppsatsen, men jag menar att det är av betydelse i det här fallet, då 
båda flickorna i Wallins undersökning är i den åldern att de förmodligen tänker 
mycket på hur de själva uppfattas av sin omgivning.

En intressant iakttagelse är att vissa dialektala ord uppfattas som rikssvenska av 
barnen. De har snappat upp orden, ändrat uttalet och helt enkelt införlivat dem i sin 
vokabulär. Wallin ger några exempel som jag själv, också pitemålstalare, känner 
igen: ordet snäägg ’snö och vass blåst samtidigt’ som i ny tappning kan bli ”Oj, vad 
det snäggar i dag” och ordet gåude ’ganska’ som blivit ”Han är gode trevlig”.24 På 
detta sätt lever de dialektala orden kvar i de ungas ordförråd.

I Wallins B-uppsats ”Vä håva bara gammelmåodepärogräva”. Om pitemålet och 
bruket av pitemålet i en älvsbyfamilj fördjupas resonemanget från A-uppsatsen.
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Huvudsyftet är att ta reda på hur bruket och behärskningen av pitemålet förändrats 
över tre generationer inom ett familjenätverk. Primärt intresserar Wallin sig för 
skillnaderna mellan andra och tredje generationen. Informantgruppen utgörs av 
sammanlagt nio personer, sex flickor/kvinnor och tre män födda mellan 1926 och 
1986, samtliga bosatta i älvsbybygden. Wallin talar själv pitemål och känner in- 
formantema väl, vilket gör att hon vågar anta att hennes närvaro inte i någon högre 
grad påverkat deras sätt att tala. Metoden som använts är först ett ordtest med trettio 
dialektala ord och uttryck, vidare enkät/intervju angående bruket av och attityderna 
till pitemålet samt till sist deltagande observation. Med den äldsta och de två yngsta 
informantema dokumenterades intervjuerna på band.

I ordtestet syns såväl tydliga generationsskillnader som skillnader mellan könen. 
Tre informanter, en kvinna född 1926 och två män födda 1954 respektive 1968, 
känner till samtliga ord. Två kvinnor, födda 1950 respektive 1956, känner till alla 
ord utom ett respektive två. De tre yngsta kvinnliga informantema (födda 1969, 
1984 och 1986) har ett betydligt mindre passivt ordförråd (med termen passivt 
ordförråd avses förmågan att förstå ett ord/yttrande). Av de 30 orden är 16, 16 
respektive 17 obekanta för dessa informanter. Detta är att jämföra med den manlige 
informant född 1975 som känner till alla ord utom fem.

Enkät- och intervjufrågorna undersöker i vilken utsträckning och i vilka situatio
ner/till vilka samtalspartners de olika informantema använder pitemål respektive 
rikssvenska. Också här är tendensen tydlig; de två yngsta informantema (båda 
flickor) använder praktiskt taget aldrig pitemålet, även om de ibland blir tilltalade på 
dialekt av till exempel äldre människor. Föräldrarna i andra generationen tilltalar 
sällan sina barn på pitemål, trots att de gärna vill att dialekten ska leva vidare. De är 
själva medvetna om denna inkonsekvens, men oroar sig samtidigt för att barnen 
kanske skulle klara sig sämre i skolan om de inte lär sig rikssvenska från början.

I de deltagande observationerna har Wallin framför allt intresserat sig för väx
lingen mellan pitemål och standardsvenska i dagligt tal. Växlingar inom ett och 
samma samtal är vanligt förekommande och inget som informantema själva tänker 
på. Bland dé äldre familjemedlemmarna (30 år och äldre) är pitemålet samtalsspråk 
oavsett ämne. Enda undantaget är ett sambopar i 30-årsåldem, där mannen talar 
standardspråk med sin sambo, men växlar till pitemål i samtal med övriga, äldre 
familjemedlemmar. I samtal mellan andra och tredje generationen använder de sins
emellan dialekttalande vuxna nästan uteslutande standardsvenska till de två yngsta 
flickorna, födda 1983 och 1984. Undantag utgörs av tillsägelser och uppmaningar, 
som ofta uttrycks på dialekt.

Intervjuerna med de yngsta flickorna visar att de behärskar flera av pitemålets 
typiska språkdrag som till exempel kortstavighet och diftonger. Dessa drag är så 
framträdande i dialekten att flickorna utan svårighet kan producera dem även om de 
sällan aktivt använder dem. De visar också en medvetenhet om att dialektens genus- 
system avviker från rikssvenskan, men är inte alltid säkra på om ett ord är maskulint 
eller feminint.

Eva Johanssons C-uppsats Det förändras utan att man märker det behandlar 
även den pitemålet. Syftet är att ta reda på hur ett antal personer ur tre generationer 
använder och förstår pitemålet. Samtliga informanter, åtta stycken, är hemmahö
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rande i Älvsbyn med omnejd. Skillnaderna mellan pitemålet som det talas i Piteå 
respektive i Älvsbyn berörs kortfattat i uppsatsens inledning, men har i övrigt ingen 
framträdande roll i uppsatsen. Johansson inleder med en utförlig beskrivning av pi- 
temålets grammatik för att också läsare som inte själva känner till dialekten ska 
kunna iaktta förändringar mellan generationerna. Själva undersökningen inleds med 
ett ordförståelsetest, där informantema ombeds förklara eller ge synomymer till 40 
dialektord, lösryckta ur sitt sammanhang. Orden är till största delen helt ogenom
skinliga för den som inte förstår pitemål och jag bedömer svårighetsgraden som hög. 
Sex-sju av dem kan jag, själv hygglig pitemålstalare, aldrig påminna mig ha hört. 
Ordförståelsedelen ger dels en bild av informantemas passiva kännedom om pite
målet, och visar dels vilka ord som är på väg att försvinna ur dialekten.

Därefter följer ett slags översättning, där informantema ska ge sina förslag på hur 
tolv meningar på standardsvenska bör översättas till pitemål. De konstruerade me
ningarna fokuserar främst på särdrag i pitemålets grammatik (verbböjning och sub- 
stantivgenus). Dessutom finns ett antal variabler på såväl lexikal som fonologisk 
nivå. Översättningarna blir ett mått på informantemas aktiva kännedom om pitemå
let. Metoden visar sig på ett tydligt sätt åskådliggöra dialektal variation mellan såväl 
enskilda informanter som mellan generationerna. Undersökningens sista del är en 
enkät med frågor om informantemas attityd till dialekten, situationer som kräver 
dialekttal etc.

Ordförståelsetestet visar att de ord som är obekanta för flest informanter hör till 
områden som intar en marginaliserad plats i dagens moderna samhälle, till exempel 
dialektala namn på djur samt termer rörande ett äldre samhälles jordbmk. Detta är 
föga förvånande, då det är sannolikt att de ord som först försvinner är sådana som 
talgemenskapen saknar användning för. Endast mannen i den äldsta generationen, 
född 1920, känner till och kan förklara samtliga 40 ord. Intressant i sammanhanget 
är emellertid att den yngste pojken, född 1984, känner till fler ord än informantema 
födda 1963 och 1970. Endast åtta av de 40 orden är obekanta för den vid intervju
tillfället tolvårige pojken. I undersökningen ingår också en flicka född 1984, vilken 
som jämförelse har 24 luckor i förståelsen av de undersökta orden. Pojken bor i en 
by utanför Älvsbyn, där de allra flesta talar pitemål. Dessutom tillbringar han 
mycket tid ute i skogen tillsammans med en äldre granne som bara talar dialekt. 
Pojken själv menar att detta är det naturliga sättet för honom att tala på, och han 
tycks inte ha några negativa erfarenheter i samband med sitt dialekttal.

Också i översättningsövningama visar den tolvårige pojken en förvånande stor 
kännedom om den genuina dialekten. Han pluralböjer verben och använder sig vid 
något tillfälle till och med av uttal med den gamla norrländska förmjukningen. Det 
senare förekommer i övrigt endast hos den äldste manlige informanten. Däremot 
visar tolvåringens översättningar, såväl som de övriga yngre informantemas, på en 
tydlig upplösning av de tre substantivgenus som finns i det genuina pitemålet. Re
sultatet kan dock i någon mån vara beroende av uppgiftens utformning, varför 
alltför långtgående slutsatser inte bör dras.

Intressant är att den tolvåriga flickan helt avstår från att översätta några meningar. 
Här menar jag att könsaspekten åter spelar in. Flickan ser uppgiften som en situation 
där hennes insats ska bedömas, och där hon förmodligen inte kommer att göra så bra
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ifrån sig. En parallell kan dras till mina egna erfarenheter av arbete med högstadie
ungdomar: generellt är flickor ovilliga att redovisa inför grupp om de inte är ytterst 
väl förberedda, många lär till och med in hela redovisningar utantill. Pojkar, där
emot, vågar på ett helt annat sätt prata fritt inför en grupp och tycks inte vara lika 
rädda för att misslyckas.

Johansson reagerar också över flickans ovilja att försöka översätta och bestäm
mer sig så för att ta reda på hur de båda tolvåringarnas förståelse av dialekten skiljer 
sig åt. De far båda lyssna till en inspelad berättelse på dialekt och sedan återberätta 
denna på standardsvenska. Här visar det sig, något överraskande, att flickans förstå
else är lika god som pojkens. Johansson tolkar detta som att flickans ovilja att över
sätta inte bara beror på att hon inte kan. Orsakerna kan, menar Johansson, vara 
många: blyghet, osäkerhet eller kanske en känsla av att det inte passar för en flicka 
att tala pitemål. Frågan är som jag ser det ytterligt relevant för framtida forskning. 
Om det är så att dialekttal i allt högre grad kommit att bli ett manligt signum är det 
ytterligare ett skäl att anta att dialekternas fortbestånd på längre sikt är allvarligt 
hotat. Indikationer på att så är fallet finns också i flera av de attitydundersökningar 
som refereras längre fram i detta arbete.

I enkätundersökningen visar sig samtliga informanter ha en positiv bild av pite- 
målet. Ingen av dem har vid något tillfälle skämts över sin dialekt. I första och andra 
generationen menar man sig inte heller vara stolt över dialekten, den är alltför na
turlig och självklar. Däremot tror mannen i den första generationen att det är bättre 
om hans barn talar rikssvenska med sina bam och barnbarn, så att dessa inte far 
några problem i skolan. Detta kan möjligen tolkas som att han själv upplevt pitemå- 
let vara ett problem under sin egen skoltid. Första generationens informanter talar i 
dag närmast uteslutande pitemål, medan andra generationen oftast gör det. Tredje 
generationens vuxna har ibland känt sig stolta över att kunna pitemålet, vilket indi- 
kerar att pitemålet för dem inte är lika självklart som för de två äldre generationerna. 
Mannen i tredje generationen är särskilt stolt över sin dialekt och vill definitivt att 
den ska gå vidare till nästa generation. Han talar för det mesta pitemål, men menar 
att det beror på situationen. Kvinnan i tredje generationen talar däremot övervä
gande standardsvenska i dag, även om pitemålet är vanligast i samspråk med föräld
rar och släktingar. Båda barnen tycker att pitemålet är viktigt att bevara, men flickan 
är ändå inte säker på om hon kommer att prata det med sina barn. Intressant är att 
pojken upplever pitemålet som uttrycksfullare än svenskan och att man på målet kan 
säga saker som man inte kan säga på svenska. Utifrån ett antal förtryckta svarsalter
nativ beskriver pojken pitemålet som fint, tufft, ovårdat och manligt, medan flickan 
bara tycker att det är fint. Utifrån flickans ovilja att själv använda pitemålet kunde 
man ha väntat sig att också hon skulle anse pitemålet vara ett manligt språk, men så 
är alltså inte fallet.

Johansson är själv pitemålstalande, och har konsekvent använt sig av dialekten 
vid intervjuerna. Hon är dessutom sedan tidigare bekant med samtliga informanter. 
Dessa två faktorer i förening med en väl genomarbetad metod gör resultatet särskilt 
tillförlitligt. Det finns helt enkelt goda skäl att anta att inflytandet från intervjuaren 
minimerats. I jämförelse med Gertrud Wallins uppsatser ovan visar Johanssons 
informanter ett något annat mönster och språkbytet verkar inte ha hunnit lika långt.
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Då flera av Johanssons informanter bor i byar utanför tätorten, är detta inte helt 
oväntat.

Ragnhild Sanders uppsats Så enkelt ere å göra paltn har som syfte att beskriva 
sorselemålet av i dag samt undersöka hur det förändrats över tre generationer. Mate
rialet till hennes undersökning består av intervjuer med tre kvinnor; den äldsta född 
1914, dennas dotter, född 1950 samt dotterdottern, född 1975. För att kunna belysa 
också aspekten ordförråd har Sander valt att fokusera intervjuerna kring ett tema, 
nämligen paltkokning. Samtliga informanter är nära bekanta med Sander. Hon på
pekar att intervjuerna skett under mycket avslappnade, informella former, vilket bör 
ha bidragit till autenticitet i materialet.

Uppsatsen inleds med en presentation av Sorsele och den dialekt som talas där. 
Sander visar på att dialekten har drag av både syd-och nordvästerbottniska mål och 
dessutom viss påverkan från samiskan. Den genuina sorseledialektens fonologi och 
morfologi presenteras utförligt och kopplas till språkproven från de tre informan- 
tema. Relativt stora uttalsskillnader mellan generationerna visar att en dialektutjäm
ning har ägt rum. Vissa dialektala drag, som till exempel er-bortfall i presens och he 
i stället för det på subjektplats, är dock fortfarande mycket vanliga också hos den 
yngsta informanten. Intressant är att också den äldsta informanten saknar flera av 
den genuina dialektens drag, inte minst den norrländska förmjukningen. Vad beträf
far ordförrådet är skillnaderna mindre, något som delvis kan ha att göra med att de 
båda yngre informantema lärt paltkokningens konst av den äldsta informanten, och 
alltså kan antas ha tagit till sig hennes vokabulär.

Jag anser det vara påfallande att den äldsta informanten, som i sitt tal uppvisar 
flest dialektala drag, inte karaktäriserar sig själv som dialekttalare, medan de båda 
yngre informantema själva anser sig tala dialekt. En förklaring skulle kunna vara att 
dialekten för den äldre kvinnan är stigmatiserad, medan den hos de yngre kvinnorna 
uppfattas som mera neutral. I så fall kan det vara så att den äldsta informanten helt 
enkelt inte vill se sig själv som dialekttalare. Detta skulle också kunna förklara var
för hon saknar vissa av den genuina dialektens drag; hon kanske helt enkelt försöker 
att tala mindre dialektalt.

I sammanhanget är det intressant att dra en parallell till den avslutande delen i 
Jeanette N. Lindhs D-uppsats - Vå seg dö, vara dem möttje sjuk? (se vidare referat i 
2. 6) som behandlar just generationsskillnader, åskådliggjorda av en intervju med tre 
kvinnor, mormor, mor och dotter, ur samma familj. Också här visar informanten i 
den äldsta generationen stor ovilja mot att använda dialekten som annat än ett hem- 
och köksspråk. Hon upplever dialekten (bolidenmål) som klart stigmatiserad och har 
också vid flera tillfällen blivit utsatt för trakasserier på gmnd av sitt talspråk. I sko
lan blev hon ständigt retad av läraren, som tyckte att hon skulle prata ”spett” (= fint 
= icke dialektalt), vilket hon så småningom började göra. Sedan hon gift sig och 
flyttat med maken till hans familj i grannsocknen, passade emellertid det i skolan 
förvärvade ”fina” talspråket inte längre. Makens mor retade sig nämligen på att 
svärdottern pratade alltför ”spett”. Detta fick henne att åter börja använda sitt boli
denmål, varpå svärmodem klagade över att bolidenmålet inte lät som hennes egen 
dialekt. Det är i ljuset av detta föga förvånande att informanten inte har någon posi
tiv bild av bolidenmålet eller dialekter överhuvudtaget, och inte heller vill se sig
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själv som dialekttalare. När hon och hennes man fick barn bekymrade hon sig för att 
han talade så mycket dialekt med barnen, eftersom hon var rädd att det skulle göra 
dem handikappade i skolan och sedan ute i samhället, precis som det varit för henne.

Hennes dotter däremot, informant i andra generationen, har helt och hållet ärvt 
sin fars inställning till dialekten; hon använder den nästan alltid, både inom och 
utom hemmet, och upplever det som en gåva att behärska två talspråksvarieteter. 
För henne är dialekten levande, ett användbart redskap för att nå kommunikation, 
kontakt och gemenskap. I kontakten med äldre människor, både på jobbet och i 
andra situationer är bolidenmålet för henne en ovärderlig tillgång.

2. 4. 1 Sammanfattning
Samtliga undersökningar visar att informanter i tredje generationen i stor utsträck
ning talar en mycket utjämnad dialekt. Utjämningen verkar gå något långsammare 
ute i byama än i tätorter, vilket åskådliggörs av en jämförelse mellan Eva Johans
sons och Gertrud Wallins arbeten. I Johanssons uppsats finns det enda tydliga un
dantaget i tredje generationen, en pojke född 1983, som talar mycket utpräglad dia
lekt. Han är också den enda av informantema i tredje generationen som lever i en 
hemmiljö där man uteslutande talar dialekt, även med bamen. Dessutom har han en 
språklig förebild, en vuxen man som han ser upp till, som talar mycket dialekt. Här 
kan man tänka sig att dialektens förtäckta prestige inverkar.

2. 5 H u v u d t e m a : A t t it y d e r  till  d ia l e k t

Att attityderna till varje enskild dialekt har betydelse för just den dialektens möjlig
het att överleva står utom allt tvivel, även om man kan ha olika åsikter om hur stor 
vikt man bör tillmäta denna aspekt. Frågan är uppenbarligen aktuell för majoriteten 
av skribenterna i detta material; de allra flesta uppsatserna diskuterar på ett eller 
annat sätt människors attityder till/känslor för den undersökta dialekten. Bland de 
uppsatser som uteslutande fokuserar på attityder återfinns fyra B-uppsatser; Eva- 
Märta Pålssons Jamska och svenska, Pia Ljungnés Dialekt och attityder till dialekt i 
skolan, Maud Byströms Attitydundersökning till den egna dialekten hos utflyttade 
Kramforsbor och Sara Bergmans Gymnasieelevers attityder till pitemålet samt en C- 
uppsats, Yvette Larssons Dialekter. En studie i språkliga attityder hos Gällivare- 
ungdomar.

I Eva-Märta Pålssons Jamska och svenska undersöks attityder till jamska hos ett 
antal elever i två niondeklasser på Cederbergsskolan i Föllinge. Pålsson vill också ta 
reda på i vilken utsträckning dessa elever är bidialektala samt om det finns några 
tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. Dessutom undersöks skolans roll i 
sammanhanget: vad står i läroplanen och vad görs på just den här skolan för att 
stödja elever som är bidialektala? Den metod som används är en enkätundersökning 
med frågor om attityder till jamskan samt om talspråket i hemmet och i skolan. 
Uppsatsen syftar alltså inte till att ta reda på hur eleverna verkligen talar utan base
rar sig helt på deras egna uppfattningar.
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I läroplanen för grundskolan står i dag inget uttryckligt om dialekter. Däremot 
anges i 1994 års läroplan att ”arbetet bör utgå från det språk och de erfarenheter 
eleverna har”. Skolan ska dessutom, enligt samma källa ”sträva mot att eleven far 
kunskap om det svenska språket, dess ursprung och historia”. På den undersökta 
skolan finns ingen färdig arbetsplan för ämnet svenska och klassrumsspråket är 
svenska. Pålsson besökte de aktuella klasserna vid ett tillfälle en vecka innan under
sökningstillfället. Hon informerade eleverna om syftet med sin uppsats, höll en kort 
lektion om språkhistoria och dialekter samt bad dem fundera över sitt eget språk
bruk.

38 elever svarade på enkäten. Av dessa anger 22 stycken, tretton pojkar och nio 
flickor, att de kan tala jamska. Gemensamt för dessa elever är att de — med ett un
dantag — har en pappa som vanligtvis talar jamska med dem. 18 av 22 har också en 
mamma som kan tala jamska. En klar majoritet av eleverna som talar jamska bor i 
småbyarna utanför Föllinge. Bland de elever som själva talar/kan tala jamska är 
attityderna till dialekten mycket positiva. Jamskan uppfattas som fin och annorlunda 
och man är mycket nöjd att ha ett ”eget språk”. Flera elever i den här gruppen tycker 
att det är viktigt att jamskan lever kvar eftersom den är ett viktigt arv. Elva av ele
verna, åtta pojkar och tre flickor, i denna kategori tror att de också kommer att tala 
jamska med sina barn medan sex elever, tre flickor och tre pojkar tror att de kommer 
att tala både svenska och jamska.

16 elever, nio pojkar och sju flickor, kan inte tala jamska. Bland dessa menar åtta 
att de kan lite jamska men inte brukar tala det. Två av 16 har en pappa som inte kan 
tala jamska och nio har mammor som inte kan. En elev uppger att föräldrarna talar 
jamska med honom men att han svarar på svenska. Attityderna till jamskan är i den 
här gruppen mindre positiva än bland dem som själva uppgett att de talar dialekten; 
sju elever tycker att det är en fin dialekt och tio uppger att det ofta skulle vara bra att 
kunna mer jamska, till exempel i samtal med äldre människor. Några nämner också 
att de skulle vilja föra jamskan vidare eftersom det är en fin tradition. Flickorna i 
den här gruppen är generellt mer positivt inställda till dialekten.

Undersökningen visar att 58% av niondeklassama är bidialektala. Det låter över
raskande mycket, och Pålsson själv är benägen att tro att det i många fall i stället 
handlar om att tala mer eller mindre utjämnad dialekt. Att så många elever ser sig 
själva som dialekttalare säger ändå något om dialektens ställning, inte minst när 
hälften av dem som talar lite eller ingen jamska uppger att de gärna skulle vilja lära 
sig mer. De är också klart medvetna om att dialekten är bärare av ett kulturarv, och 
att det därför är viktigt att den lever vidare. Här skulle skolan i högre grad än vad 
som är fallet kunna ta tillvara elevernas intresse, menar Pålsson. Läroplanen säger 
just att fostran handlar om att föra ett kulturarv vidare. Undervisning i ortens dialekt, 
i det här fallet jamska, är en väg att nå detta mål.

Pia Ljungnés B-uppsats Dialekt och attityder till dialekt i skolan undersöker hur 
bruk av och attityder till dialekt skiljer sig åt mellan elever bosatta i stad och på 
landsbygd. Hennes hypotes är att elever från byarna talar mer dialekt än de som bor 
i stan. Detta borde, menar Ljungné, visa sig tydligt i just Umeå, som är en stad med 
stor inflyttning. Uppsatsen syftar också till att ta reda på vilken inställning lärare i 
svenska har till dialekttal hos eleverna. Tre klasser i årskurs nio på Grubbeskolan i
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Umeå valdes ut som informanter, en klass vardera med elever från Tavelsjö, Kassjö 
respektive Umeå. De två första klasserna representerar kategorin landsbygd medan 
den sista representerar staden. Fem lärare i ämnet svenska besvarade en enkät med 
frågor om den egna synen på olika dialekter och dialektens eventuella roll i klass
rummet.

Elevernas enkätsvar visar är relativt små skillnader mellan landsbygd och stad. 
Procentuellt sett anger något fler elever från Kassjö och Tavelsjö att de talar dialekt. 
I enkäten ingick också ett antal uttryck på dialekt och eleverna ombads ta ställning 
till om de själva använde dessa uttryck eller om de kände till dem men inte använde 
dem. Några av orden/uttrycken är vanligare bland eleverna från byarna, men detta 
gäller i så få fall att det är svårt att dra några slutsatser utifrån resultatet. Ett problem 
i sammanhanget är att de flesta av orden/uttrycken som testas snarast är att betrakta 
som allmännorrländska än specifikt dialektala, vilket kan förklaras av att Ljungné 
själv kommer från Skåne. Dock styrks tendenserna i elevernas självrapportering av 
lärarna, som menar att eleverna från byarna generellt talar något mer dialektalt än de 
som bor i Umeå. Att skillnaderna är så små i just detta undersökningsmaterial kan 
även bero på att lika stor andel elever i umeklassen som i de övriga två har föräldrar 
från umebygden.

När det gäller attityderna finns inga stora skillnader mellan de olika klasserna. I 
kassjöklassen hade man arbetat med dialekt i undervisningen och där ansåg samtliga 
elever att dialekter är något positivt och viktigt. De flesta eleverna i de båda andra 
klasserna tycker också att det är positivt att det hörs varifrån man kommer. Andra 
argument för dialekttal är att det är tufft, häftigt, en del av ens personlighet samt att 
dialekterna är ett arv som bör bevaras. Det är endast pojkar som angett att det är 
tufft och häftigt att tala dialekt, ett resultat som är väl förenligt med tidigare under
sökningar om pojkars respektive flickors inställning till avvikande språkbruk.25 
Skillnader mellan könen syns i detta material tydligare än dem mellan stad och 
landsbygd. I såväl tavelsjö- som umeklassen finns några elever, både flickor och 
pojkar, som menar att dialekter är fula, mesiga och bonniga.

Gotländska, värmländska och norrländska är de dialekter som flest elever anser 
vara fina. Detta stämmer relativt väl överens med tidigare undersökningar som visat 
att svenskar tenderar att värdera västliga och nordliga dialekter samt gotländska 
högst och följaktligen sydliga och östliga dialekter lägst.26 De dialekter som flest 
elever i Ljungnés undersökning anser vara fula är skånska och stockholmska. Att 
just huvudstadens dialekt uppfattas som negativ är inte förvånande, då stereotyperna 
om just stockholmare är talrika; de anses vara överlägsna, snobbiga etc.27 Samtidigt 
anger flera att norrländska i och för sig låter roligt/lustigt men också är fult. Detta 
visar på ett vanlig mönster i vår uppfattning om dialekten. Lars-Gunnar Andersson 
kallar det för den schizofrena inställningen: man tycker å ena sidan om sin egen 
dialekt eftersom den förknippas med det egna ursprunget, å andra sidan lär skolan 
och offentligheten ut att riksspråket är det riktiga, eftersträvansvärda språket.28

Lärama i undersökningen har generellt en positiv inställning till dialekterna och 
tycker att det är viktigt att behandla dialekt i svenskundervisningen. Ett par av lä
rama rättar aldrig elevernas talspråk, medan andra rättar vissa uttryck och diskuterar 
skillnaderna mellan dialekt och standardspråk. När det gäller dialekt i skrift har
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lärarna lite olika inställning. Vissa markerar fel för alla dialektala inslag i text, me
dan någon menar att det är viktigt att tala med eleven om att det inte är fel i egentlig 
mening utan att dialektala drag hör talspråket till. En annan menar att vissa dialek
tala drag bör tillåtas i text, till exempel i dialoger. Dock verkar lärarnas positiva 
inställning inte spegla sig i undervisningen. Endast en av de tre klasserna hade ar
betat aktivt med dialekt i klassrummet. Just i den klassen hade eleverna den mest 
positiva inställningen till dialekter, vilket visar vad skolan kan uträtta om bara viljan 
finns.

Syftet med Maud Byströms B-uppsats Attitydundersökning till den egna dialekten 
hos utflyttade Kramforsbor är att undersöka skillnader i attityder till och användan
det av kramforsdialekt hos utflyttade kramforsungdomar som bosatt sig i storstad, 
tätort respektive på landsbygden. Vidare vill hon visa på eventuella skillnader mel
lan kvinnor och mäns språkliga anpassning till det nya dialektområdet.

Fjorton personer, sju män och sju kvinnor, födda mellan 1962 och 1970, har 
deltagit i Byströms enkätundersökning. Denna bestod av två delar: dels ett antal 
frågor om attityd till och nuvarande användning av kramforsdialekten, dels ett antal 
ord och uttryck på kramforsdialekt respektive rikssvenska, där informantema om
bads ta ställning till vilken av varianterna de använder i dagligt tal.

Svaren visar att det är små skillnader i attityder och användning beroende på om 
man bosatt sig i tätort eller på landsbygden. De flesta använder fortfarande vissa 
dialektala ord och uttryck, kvinnorna dock i mindre utsträckning än män. I samtal 
med släkt och vänner i Kramfors används mer dialekt än i vardagslag. Fem infor- 
manter, varav fyra bosatta i storstad, har medvetet försökt ändra på sin dialekt i 
riktning mot standardspråket. En tätortsbo anger att han försökt ändra sitt språk i 
riktning mot dialekten. Som chef för en liten Konsumbutik menar han sig framstå 
som mer förtroendeingivande om han låter lite ”bonnig”. De som är bosatta i stor
städer tycker generellt något sämre om kramforsmålet och mest negativt inställda är 
kvinnorna.

Sara Bergmans Gymnasieelevers attityder till pitemålet tar avstamp i hypotesen 
att elever på de praktiska programmen är mer positivt inställda till dialekttal än 
elever på de teoretiska programmen. Denna hypotes baseras på egna erfarenheter 
från gymnasietiden vid Strömbackaskolan i Piteå. Syftet med uppsatsen är alltså att 
undersöka attityderna till pitemålet hos ungdomar i Piteå samt att testa den ovan 
beskrivna hypotesen. Metoden som använts är en enkätundersökning i fem klasser; 
två på teoretiska och tre på praktiska program. Undersökningen är uttalat kvantitativ 
och de frågor som använts i enkäten är flervalsfrågor, detta för att underlätta bear
betningen av närmare hundra enkäter.

Eleverna på de praktiska programmen har i större utsträckning än de på teoretiska 
bott i Piteå hela livet. De har också i högre grad sin släkt i pitebygden. Det är då inte 
överraskande att andelen praktiker som förstår och talar dialekten är betydligt högre. 
De är också mer positiva till att lära sig mer pitemål, vilket kan bero på att dialekten 
för dem är något levande, något som man har användning för till exempel i ett 
framtida yrkesliv.

Ingen av informantema från de teoretiska programmen talar uteslutande dialekt 
hemma, medan en klar majoritet av praktikerna antingen talar bara pitemål eller
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både pitemål och svenska i hemmet. Ingen av teoretikerna har heller föräldrar som 
bara talar dialekt med varandra. lA av praktikerna har föräldrar som talar enbart 
svenska med varandra, medan motsvarande siffra för teoretikerna är Vi. Detta är en 
påfallande stor skillnad som naturligtvis förklarar en del av skillnaderna i elevernas 
språkbruk.

En fjärdedel av eleverna på de teoretiska programmen tror att de kommer att tala 
pitemål med sina barn medan hälften av praktikerna tror att de kommer att göra det. 
Elever i båda grupperna är medvetna om att pitemålet är en kulturell skatt som bör 
bevaras, men eleverna på de teoretiska programmen tror i större utsträckning att 
deras barn far det lättare om de lär sig tala svenska. Dessutom har många av dem 
planer på att lämna Piteå för studier och arbete, och menar att det då är ännu mer 
osannolikt att de skulle välja att tala pitemål med sina barn. En klart större andel av 
praktikerna vill stanna kvar i Piteå efter avslutad gymnasieutbildning. Detta kan på 
ett sätt vara positivt för pitemålets framtid, då majoriteten av dem som vill stanna i 
Piteå också har en positiv attityd till dialekten och är måna om att föra den vidare. 
Detta kan emellertid också leda till att pitemålet i framtiden alltmer övergår till att 
vara en sociolekt, nästan uteslutande använd i lägre sociala grupper.

En majoritet av båda grupperna känner sig glada över att kunna tala pitemål. 
Detta är intressant, inte minst som endast V* av teoretikerna menar sig behärska 
pitemålet mer än några ord och uttryck. Dessa ord och uttryck är uppenbarligen 
ändå viktiga för individen. Teoretikerna känner också i hög grad stolthet över att 
kunna pitemål. Detta kan tyckas paradoxalt, men kan förmodligen förklaras med att 
pitemålet för många elever på de praktiska programmen är det naturliga sättet att 
tala på, och inget de reflekterar över eller går omkring och är stolta över. Det skulle 
också förklara varför betydligt fler teoretiker än praktiker någon gång skämts över 
sin dialekt.

Praktikerna känner i större utsträckning samhörighet med andra pitemålstalare 
och reagerar oftare positivt på att jämnåriga talar dialekten. En övervägande majo
ritet av eleverna i båda grupperna menar att det finns dialekter som är ”finare” än 
andra. Pitemålet har i båda grupperna överlägset högst status medan kalixmål och 
skånska hamnade längst ned på listan. Också elever med negativ attityd till dialekter 
i allmänhet menar att pitemålet är den finaste dialekten, vilket visar att piteboma 
generellt värderar sin egen dialekt högt. En bidragande orsak till detta kan vara att 
pitemålet fått positiv synlighet i medierna, bland annat genom mångsysslarna Lasse 
Eriksson och Ronny Eriksson.

Bergmans på förhand uppställda hypotes visar sig i stora drag stämma. Eleverna 
på de praktiska programmen är i högre grad än teoretikerna positiva till användandet 
av pitemål och talar också dialekten i högre grad. Praktikerna har generellt en star
kare lokal förankring, vill gäma stanna i Piteå och är måna om att föra pitemålet 
vidare till sina barn. Teoretikerna å sin sida är i högre grad än praktikerna stolta över 
pitemålet, men skäms också mer över det, vilket sammantaget indikerar att teoreti
kernas förhållande till pitemålet är mer schizofrent än praktikernas.29

Yvette Larssons C-uppsats Dialekter. En studie av språkliga attityder hos Gälli- 
vareungdomar har som syfte att undersöka vilka attityder gällivareungdomama har 
till sin dialekt, vidare om attityderna förändras i takt med att man blir äldre samt om
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det finns skillnader mellan pojkars och flickors attityder. Just i Gällivare finns enligt 
Larsson en utbredd föreställning om att man talar rikssvenska, vilket gör att hon 
också vill ta reda på om ungdomarna överhuvudtaget anser att det finns en specifik 
gällivaredialekt. Informantema är indelade i tre grupper, en niondeklass, en av
gångsklass från gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program samt en grupp 
med personer i åldrama 20 till 26 år. Förutom den enkät som samtliga informanter 
besvarat har Larsson också intervjuat fyra personer ur varje grupp.

Hälften av informantema menar att man inte talar någon egentlig dialekt i Gäl
livare. Bland dem som ser gällivaremålet som en dialekt uppskattas just det faktum 
att gällivaredialekten är så tydlig och lättförståelig. Detta är en gemensam åsikt 
bland informanter i alla åldersgmpper. Bland dem som inte gillar dialekten finns 
åsikterna att den låter grov, tråkig och finsk. Den negativa inställningen till finskan 
är genomgående bland informantema; näst efter skånskan är tomedalssvenskan och 
byfinsk-svenskan de dialekter som värderas lägst. Mest populär bland gällivareung- 
domama, oavsett ålder och kön, är göteborgskan, som man menar låter klämkäck, 
trevlig och go'. Att just skånskan och göteborgskan skattas lägst respektive högst 
överensstämmer väl med tidigare gjorda undersökningar.30

Tjejerna i undersökningen är generellt mer negativt inställda till ortens dialekt 
och tror också att andra norrlänningar uppfattar den negativt. De använder betydligt 
fler negativt laddade ord för att beskriva hur de tror att dialekten uppfattas av andra. 
De yngsta informantema tror att dialekten skulle bli ett problem om de skulle flytta 
söderut. De är rädda att bli betraktade som ”bonniga” och menar att de nog skulle 
ändra på sin dialekt för att inte riskera att bli mobbade. Det ligger naturligtvis en del 
i denna rädsla, då elever i just högstadieåldem är känsliga för att allt som på något 
sätt får en person att avvika från normen kan orsaka mobbning. I den här åldern, när 
man ännu söker sin identitet, är rädslan för att avvika ofta påtaglig. I den äldsta 
gmppen är det tvärtom; här menar man att det i många situationer kan vara fördel
aktigt att låta ”norrländsk”, eftersom många söderut har en föreställning om att 
norrlänningar är hederliga, trygga och pålitliga. Detta kan till exempel vara en till
gång om man ska söka jobb på annan ort.

Informanter ur alla tre grupperna, men framför allt bland de yngsta, undviker 
ibland att tala så att det hörs att de kommer från Norrland, till exempel i samtal med 
sörlänningar. Eftersom informantema uppfattar gällivaredialekten som lättförståelig 
också för utomstående har denna språkliga anpassning andra förklaringar. Man 
anger att många söderut har fördomar om norrlänningar som tröga och dumma och 
man vill undvika att bli dömd på förhand. En tjej ur den äldsta informantgruppen 
berättar att hon en gång råkat ut för en biljettkontroll på spårvagnen i Göteborg. Hon 
undslapp böter när hon på bred dialekt förklarade att hon var från Norrland och inte 
riktigt hade förstått betalningssystemet. Här utnyttjade hon myten om den tröge 
norrlänningen.

Den största skillnaden mellan åldersgrupperna visar sig alltså när frågorna hand
lar om kontakt med människor som talar en annan dialekt. I takt med ökad ålder och 
självinsikt funderar man inte lika mycket på hur andra människor kan tänkas upp
fatta en.
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2. 5. 1 Sammanfattning
De här uppsatserna visar att det generellt finns märkbara attitydskillnader mellan 
könen. Pojkar tycker i hög grad att dialekttal är tufft och häftigt, en åsikt som inte 
alls finns representerad bland flickorna. Bland både pojkar och flickor finns många 
som skulle vilja lära sig mer dialekt. Både Pålsson och Ljungné påpekar att skolan 
skulle kunna uträtta betydligt mer för att stärka dialekternas ställning och självkäns
lan hos de elever som själva talar dialekt. Ljungnés uppsats visar att den umeklass 
som fatt arbeta med dialekter i svenskundervisningen har en mycket positiv och 
tolerant inställning till dialekttal.

Sara Bergmans uppsats visar på stora attitydskillnader mellan elever på praktiska 
och teoretiska gymnasieprogram. Teoretikerna är i högre grad än praktikerna stolta 
över att kunna tala pitemål, men skäms samtidigt ofta för sin dialekt. Deras inställ
ning till den egna dialekten är med Lars-Gunnar Anderssons term schizofren, i be
tydligt högre grad än teoretikernas. Generellt kan man säga att dialekten bland prak
tikerna på ett annat sätt är levande; de talar den i större utsträckning och hör den 
betydligt oftare, hemma såväl som bland kamrater. De funderar heller inte lika 
mycket kring hur andra uppfattar pitemålet och verkar ha ett mindre problematiskt 
förhållande till sin dialekt.

Att attityder inte är något konstant visas i Larssons uppsats. De yngsta informan- 
tema (-15 år) funderar ofta på hur andra uppfattar deras dialekt och är rädda att bli 
mobbade för att de talar avvikande om de kommer till en annan ort. Den äldsta in
formantgruppen har ett betydligt mindre neurotiskt förhållningssätt till dialekten och 
menar att det också finns fördelar med att låta som en norrlänning. I takt med att den 
egna identiteten stärks sneglar man inte lika mycket på andra och det blir då lättare 
att stå för sin dialekt.

2. 6 H u v u d t e m a : D ia l e k t k ä n n e d o m

I kategorin finns fyra uppsatser: Camilla Norströms och Linda Holmströms exa
mensarbete Lever dialekten bland Skellefteås gymnasieungdomar? En undersökning 
av förståelse och attityder, Linda Anderssons examensarbete År Skelleftebondskan 
på väg att dö ut?, Karin Kraages En enkätundersökning av högstadieelevers dia
lektanvändning samt Malin Söderströms Förstår respektive använder ungdomar 
dialekt?. De två sistnämnda är B-uppsatser.

Norströms och Holmströms Lever dialekten bland Skellefteås gymnasieungdo
mar? syftar till att undersöka i vilken utsträckning Skellefteås gymnasieungdomar är 
bekanta med ortens dialektala ordförråd samt vilken inställning de har till dialekter i 
allmänhet. De använder sig dels av 40 testord där eleverna ska ta ställning till om de 
använder, känner till respektive inte känner till de utvalda orden och dels har de 
genomfört korta uppgifter i hör- och läsförståelse på dialekt. Slutligen intervjuar de 
några elever om deras syn på dialekter och dialekttal. Eleverna i två teoretiska och 
två praktiska klasser fungerar som informanter; en klass på naturvetenskapliga pro
grammet, en klass på estetiska programmet, en klass på byggprogrammet samt en på
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omvårdnadsprogrammet. Norström och Holmström menar att dialekten i Skellefteå 
är på väg att försvinna, men förutspår att en del dialektala ord i allmänspråket kom
mer att leva vidare under relativt lång tid, eftersom de fortfarande används av många 
människor i Skellefteå, även de unga.

Enkätsvaren visar att det, precis som uppsatsförfattama antagit, finns vissa ord ur 
det dialektala ordförrådet som fortfarande är i bruk hos en klar majoritet av infor- 
mantema. När det gäller dessa ord märks inga skillnader mellan de olika klasserna. 
De ord som flest informanter använder är bryta ’blandning av smulat tunnbröd, sylt 
och mjölk\  fjälla ’flickvän’, he ’sätta, ställa, lägga’, lemmen ’ha träningsvärk’ och 
ofarit. Inget av dessa ord är specifikt för just skelleftedialekten utan kan sägas vara 
allmännare nordsvenska provinsialismer.

En jämförelse mellan gymnasieprogrammen visar att pojkarna på byggprogram- 
met både använder och känner till flest ord. De har alltså såväl det största aktiva som 
det största passiva ordförrådet. Motsatsen till denna klass är naturvetarprogrammet, 
där man både känner till och använder minst antal av orden. Intressant är att båda 
dessa klasser domineras av pojkar. En jämförelse mellan omvårdnadsklassen (endast 
flickor) och byggklassen (endast pojkar) visar att pojkarna både förstår och använ
der de flesta av de undersökta orden medan flickorna känner till orden men inte 
använder dem.

Hörförståelsetestet gick till så att eleverna fick lyssna på en dikt på dialekt och 
därefter besvara ett antal frågor om innehållet samt ange om de uppfattade dikten 
som lätt eller svår att förstå. Här avvek naturvetarklassen tydligt från mönstret, då 
flertalet elever tyckte att dikten var mycket svår att förstå. Läsförståelsetestet bestod 
av en nedskriven dikt på dialekt. Eleverna ombads kort beskriva vad dikten hand
lade om samt översätta sex understrukna ord. Även här fick de ange om de uppfat
tade dikten som lätt eller svår att förstå. Här var resultatet jämnare och de flesta 
eleverna menade att dikten var fullt begriplig. Förmodligen beror skillnaderna i 
resultat mellan hör- och läsförståelsen på att eleverna endast fick ett tillfälle att 
lyssna medan de i läsförståelsetestet kunde läsa dikten flera gånger och på så sätt 
åtminstone fa ett begrepp om sammanhanget.

Intervjuerna visar att eleverna är stolta över sin dialekt och menar att det är trev
ligt att det hörs på folk varifrån de kommer. Ändå försöker de flesta tänka på hur de 
talar när de till exempel träffar människor från södra Sverige eller när de är på besök 
i Stockholm. Ingen av de intervjuade eleverna menar sig skämmas för sin dialekt, 
men eftersom de är medvetna om schablonbilden av den dumme och tröge norrlän
ningen försöker de ändå anpassa sig till standardsvenskan ibland. De är också eniga 
om att det ibland är ett handikapp att inte förstå dialekten. På vissa praktikplatser 
inom sjukvården har flera av flickorna på omvårdnadsprogrammet haft svårigheter 
att kommunicera med äldre människor på grund av att många av de äldre övervä
gande talar genuin dialekt.

Linda Anderssons examensarbete År Skelleftebondskan på väg att dö ut? under
söker kännedom om skelleftedialekten hos elever i grundskolan. Hon använder 
samma frågeställningar och metod som Holmström/Norström i den ovan refererade 
uppsatsen. För att kunna se om det finns några skillnader mellan högstadie-och 
gymnasieelever utgår hon från samma ord, dikt och frågeformulär som Holm
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ström/Norström. Dock utesluter hon läsförståelsen. Eleverna i två niondeklasser på 
Örjansskolan i Skelleftehamn fungerar som informanter.

Resultaten är till stora delar överensstämmande med dem i gymnasiststudien. De 
ord som används flitigast bland niondeklassama är desamma som bland gymnasie
eleverna. Samma förhållande gäller för de ord som nästan inga elever känner till. 
För att kunna göra en jämförelse liknande den Holmström/Norström gjort mellan 
olika gymnasieprogram har eleverna i Anderssons undersökning fatt ange vilket 
gymnasieprogram de valt. Hos grundskoleeleverna finns emellertid ingen korrela
tion mellan val av gymnasieprogram och grad av dialektalitet. Andersson frågar sig 
om detta kan bero på att eleverna på gymnasiet utvecklar en slags programidentitet 
(på de praktiska programmen kanske dessutom en begynnande yrkesidentitet), vilket 
leder till att man också identifierar sig med ett visst sätt att tala. Jag tror att detta är 
högst sannolikt. Ett framtida vuxenliv är mycket avlägset när man går i nionde klass 
och självbilden hinner formas mycket under gymnasietiden.

Även Karin Kraages B-uppsats En undersökning av högstadieelevers dialektan
vändning rör skolelever, i detta fall högstadieelever i Vilhelmina. Syftet är dels att 
undersöka om eleverna kan tala och förstå vilhelminamålet, dels var de i så fall 
talar/kommer i kontakt med dialekten. Trettio elever ur årskurs 7 och 9 på Hem
bergsskolan har besvarat en enkät i två delar; dels ett antal frågor om ursprung och 
attityder till dialekt och dels en frågelista med 36 dialektala ord insatta i meningar. 
För vart och ett av dessa ord ska eleven kryssa för om han/hon hört ordet, om 
han/hon använder det hemma, i skolan eller aldrig. Denna metod ger både kunskap 
om vilka ord eleven känner till och i vilka domäner dialektala ord används. Kraage 
har hypotesen att eleverna i årskurs 7 borde tala mer dialekt än de i årskurs 9. Hon 
refererar till Lars-Gunnar Andersson som i ”Dialekt, skola, betyg” (1977) skriver 
att en anpassning till skolans normer ofta hjälper en elev att fa bättre betyg. Denna 
anpassning kan alltså enligt Kraage antas ha gått längre hos eleverna i årskurs 9. 
Hon vill i anslutning till detta resonemang undersöka om det föreligger något sam
band mellan graden av dialektalitet och betyget i skolämnet svenska.

Högstadieeleverna i Vilhelmina är generellt mycket positiva till dialekter överlag. 
Alla informanter utom två tycker att dialekter är fint och bra. Den egna dialekten är 
överlägset populärast, 20 av de 30 informantema utpekar den vilhelminamålet som 
den finaste dialekten. Lägst i kurs bland dessa elever finner vi åter, föga överras
kande, skånskan, som 22 elever tycker är den fulaste dialekten. 22 elever menar sig 
tala dialekt ibland, fem elever, samtliga pojkar, anger att de alltid talar dialekt, två 
talar dialekt för det mesta och en gör det aldrig. När eleverna ombeds ange några 
situationer där de antingen talar eller inte talar dialekt far många problem. Två ele
ver anger att man inte tänker på att man talar på ett visst sätt, till exempel på dialekt. 
Tillfallen när många använder dialekten är i samtal med andra som talar dialekt samt 
i hemmet. Det är inte så många som använder dialekten i skolan. Eleverna är eniga 
om att man inte använder dialekten när man pratar med någon som kommer söder
ifrån.

Av de undersökta 36 orden blir utfallet som följer (snittvärden): pojkarna i års
kurs 9 känner till 82% av orden och använder 69%, flickorna i årskurs 9 känner till 
88% av orden och använder 62%, pojkarna i årskurs 7 känner till 85% av orden och
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använder 75% och flickorna i årskurs 7 känner till 73% av orden och använder 40%. 
Det sammanlagda snittet för dialektanvändning är i årskurs 9 65% och i årskurs 7 
56%. Hypotesen att sjundeklassare är mer dialektala än niondeklassare stämmer i 
detta fall inte. Eventuella samband mellan grad av dialektalitet och betyg i svenska 
är svåra att påvisa, då endast fyra elever av 16 i årskurs 9 har ett annat betyg än 3 
(två elever med betyg 4, två med betyg 2). Dock kan nämnas att de båda eleverna 
med betyget 4 använder dialekten i relativt låg grad (42% respektive 25%) medan de 
båda med betyget 2 använder en stor andel av de undersökta orden (78% respektive 
86%).

Skillnaderna mellan pojkar och flickor är även i detta material märkbara. Flick
orna känner i snitt till fler ord än pojkarna (81 % för flickorna jämfört med 76% för 
pojkarna) men använder betydligt färre (53% för flickorna jämfört med 72% för 
pojkarna). Liksom i de flesta undersökningar som gjorts visar flickorna alltså en 
betydligt större benägenhet att anpassa sig till riksspråksnormen.

Några av de undersökta dialektorden används av nästan samtliga informanter. 
Bland dessa återfinns vars ’var’, snöra ’kasta’, rat ’skräp, oordning’ samt gatt ’vara 
tvungen att’. Det här är ord som användas av nästan alla undersökta elever oavsett 
årskurs och kön.

I Malin Söderströms Förstår respektive använder ungdomar dialekt? Enkätun
dersökning bland tjugo ungdomar och lika många vuxna i Umeå görs en jämförelse 
mellan dels ungdomars och vuxnas, dels mäns och kvinnors bruk av och kännedom 
om dialekten. Tjugo elever i en årskurs 8 på Grubbeskolan i Umeå samt tjugo vuxna 
personer i åldrama 25 till 75 år fungerar som informanter. Den senare gruppen delas 
in i två åldersintervall: 25-50 år och 51-75 år, för att också skillnaderna inom grup
pen skall kunna studeras. Majoriteten av vuxengruppens informanter är bosatta i 
Tavelsjö, medan elevgruppens informanter bor i Tavelsjö, Brännland, Kassjö samt 
Umeå stad. Undersökningsmetoden är en enkät med några frågor om synen på dia
lekt samt en frågelista med 26 ord insatta i sitt sammanhang. Söderströms hypotes är 
att eleverna ska ha hört de flesta av de undersökta orden och använda ungefär hälf
ten, medan de vuxna förväntas ha hört alla och använda de flesta av dem.

I elevgmppen anser 5 % att de ofta talar dialekt, hälften att de talar dialekt ibland 
och 45 % att de aldrig talar dialekt. I snitt känner pojkarna till 63% av orden och 
använder 29% medan flickorna känner till 54% och använder 14%. Här, liksom i 
Kraages undersökning ovan kan vi se att flickorna jämfört med pojkarna använder 
en mindre andel av de dialektala ord de känner till. Kanske går det att sluta sig till 
att flickor i högstadieåldem är mer känsliga för att avvika språkligt än vad som är 
fallet med deras manliga klasskamrater.

I gruppen yngre vuxna anger 50% att de ofta talar dialekt och 50% att de gör det 
ibland. Här finns inga märkbara skillnader mellan könen. I gruppen äldre vuxna 
anger samtliga kvinnor att de talar dialekt ibland medan alla män utom en anger att 
de ofta talar dialekt. Denna könsskillnad kan spegla de faktiska förhållandena, men 
kan lika gärna spegla en önskan om hur det borde vara. Som flera av de tidigare 
refererade uppsatserna visar tenderar äldre kvinnor att ha en mycket stigmatiserad 
bild av dialekten. Detta skulle förklara varför de äldre kvinnorna i Söderströms 
undersökning inte vill se sig själva som dialekttalare.
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Frågelistan med ord visar stora skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Ung
domarna känner i snitt till 58% av orden och använder 21%, gruppen yngre vuxna 
känner till 94%  och använder 60%  medan slutligen gruppen äldre vuxna känner till 
96%  av orden och använder 74% . Resultatet ligger i alla tre grupperna lägre än 
Söderström väntat sig. Några ord används av nästan alla informanter, oavsett kön 
och ålder. Bland dessa finns he ’sätta, ställa, lägga, fara’, skrövli ’skrynklig’ och tjå 
de ’lugna ner dig’.

Skillnaderna mellan könen är försumbara i de äldre åldersgrupperna, såväl män 
som kvinnor känner till 96%  av de undersökta orden; männen använder 70%  och 
kvinnorna 64%  av dem. Emellertid finns små men tydliga skillnader i användning 
(dock ej i kännedom) mellan grupperna äldre och yngre vuxna; de äldre använder i 
snitt 74%  av orden medan de yngre använder 60% . Bland högstadieungdomarna är 
skillnaden mellan könen som nämnts betydligt större. Generellt kan sägas att de 
undersökta kvinnorna är något mindre dialekttalande än män i motsvarande ålder 
medan de undersökta flickorna i hög grad är mindre dialekttalande än pojkarna. 
Skillnaderna mellan äldre och yngre informanter är dock det mest påfallande. Att 
flickor/kvinnor är mindre dialektala än pojkar/män och yngre mindre dialektala än 
äldre har också visats i många undersökningar.31

2. 6. 1 Sammanfattning
Samtliga uppsatser i kategorin visar att ungdomar inte längre har så stor kännedom 
om den dialektala vokabulären. En jämförelse mellan gymnasieelever och högsta
dieelever (Holmström/Norström och Andersson) visar inga märkbara skillnader när 
det gäller kännedom om dialekten. De använder också samma dialektala ord. Medan 
Holmström/Norström hos gymnasisterna ser ett klart samband mellan kännedom 
om/användning av dialekt och vilket gymnasieprogram man går finner Andersson 
ingen motsvarande korrelation mellan grad av dialektalitet och val av gymnasiepro
gram hos niondeklassama. Det är troligt att man under gymnasietiden utvecklar en 
slags programidentitet som också påverkar hur man väljer att tala.

En jämförelse mellan graden av dialekttal hos äldre och yngre människors görs i 
Söderströms uppsats. Skillnaderna mellan högstadieelever och vuxna är påfallande 
stora, och bland eleverna är skillnaderna mellan pojkar och flickor mycket större än 
motsvarande skillnad mellan kvinnor och män i den vuxna informantgruppen.

2. 7 H u v u d t e m a : A t t it y d e r  till  o c h  k ä n n e d o m  o m  d e n  e g n a  d ia l e k t e n

I kategorin ingår fem uppsatser: Kristina Krams C/D-uppsats Hasselamålet - en 
dialekt i förändring, Jeanette N. Lindhs D-uppsats -Vå seg dö, vara dem möttje 
sjuk?, Susanna Söders C/D-uppsats Vöh sej du öm dah då? - En dialektsociologisk 
undersökning om språklig användning och språkliga attityder bland gymnasieelever 
i Härjedalen, Lisa Erikssons C-uppsats Barbarernas språk eller gudarnas tungo
mål? En studie av attityder till pitemålet och behärskningen av detsamma hos ett 
antal gymnasieelever samt samma författares B-uppsats Vital överlevare eller döds-
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dömd krympling? En undersökning av dialektbehärskning och inställning till dialekt 
hos några utflyttade pitebor.

Kristina Krams C/D-uppsats Hasselamålet - en dialekt i förändring har som hu
vudsyfte att ta reda på hur de boende i Hassela i dag ser på och använder sin dialekt. 
Dessutom avser uppsatsen att teckna en djupare bild av dagens språksituation i Has
sela. För att få en så bred bild som möjligt av dagens hasselamål har Kram inled
ningsvis gjort en stor enkätundersökning bland 50 vuxna hasselabor, födda 1967 
och tidigare. Ambitionen har varit att fa ett material där olika åldrar samt båda kö
nen är jämnt representerade. De flesta informantema har förme,dlats via författarens 
far, ett faktum som, vilket Kram också påpekar, kan vara en nackdel, då kretsen av 
informanter möjligen blivit snävare än vid ett slumpmässigt urval. Å andra sidan 
upplever författaren att just det att fadern förmedlat kontakterna gjort hasselaboma 
mer benägna att svara öppenhjärtligt på enkäten, eftersom de upplever att också hon 
är en del av bygden. Jag tror att det finns en klar poäng i detta resonemang. Målet 
för varje enkät-/intervjusituation måste vara att skapa en avslappnad stämning hos 
informanten, något som väsentligen underlättas om den som genomför undersök
ningen redan är bekant för informanten.

Av de 50 utskickade enkäterna besvarades 35. Ett oundvikligt problem i detta 
sammanhang är att man inte vet något om de 15 som valt att inte besvara enkäten. 
Det förefaller mest sannolikt att de som själva är intresserade av Hassela och byg
dens dialekt också är de som är mest benägna att besvara den omfångsrika enkäten, 
varför man kan befara att negativa och likgiltiga attityder till dialekten är underre- 
presenterade i det inkomna materialet. För breda undersökningar av det här slaget, 
där man vill nå olika kategorier av informanter, är det svårt att hitta en bra lösning 
på problemet.

Steg två i Krams undersökning var att genomföra djupintervjuer med några av 
dem som besvarat enkäten. Informantema fick själva ange om de kunde tänka sig att 
bli intervjuade, och av tolv frivilliga valde Kram ut nio informanfer. Den problema
tik som relaterades ovan återkommer här; de som är riktigt intresserade av dialekten 
anslår säkert gäma några timmar av sin tid till en intervju.

Det visar sig tydligt att hasselamålet lever och används i den undersökta ålders
gruppen (30 år och uppåt). I byn talar man dialekt vid alla tillfällen, oavsett samtals- 
ümne. Att tala på något annat sätt i den dialektala gemenskapen skulle vara ett 
omöjligt normbrott. Undantaget är om någon som inte förstår dialekten närvarar, då 
anpassar man sig så att denne skall förstå. I vilken utsträckning denna anpassning 
sker är omöjligt att veta utan en deltagande observation. En manlig informant talar 
om den riksspråksanpassade talet som ”bättre”, vilket indikerar föreställningar om 
att dialekten på något sätt är ofullständig. Manliga informanter har ibland medvetet 
använt dialekten också utanför Hassela, vilket kan tolkas som ett exempel på dia
lektens förtäckta prestige. Det verkar bland informantema finnas två huvudorsaker 
till att man kodväxlar; antingen gör man det av artighet gentemot en icke-dialektta- 
lande samtalspartner och för att försäkra sig om att bli förstådd, eller så vill man inte 
visa att man talar dialekt, eftersom man uppfattar den som ett fulare/sämre språk än 
standardsvenskan. Särskilt kvinnorna i undersökningen verkar ha en tendens att byta 
språkvarietet av den senare anledningen.
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Kvinnorna i undersökningen tycks alltså i högre grad än männen vara benägna att 
byta språk efter samtalspartner och situation. Kanske känner kvinnorna ett större 
behov av att ha ett ben i varje värld; ett i bygemenskapen och ett i samhället i stort. 
Bland samtliga kvinnor i undersökningen finns föreställningen att den egna dialek
ten är ful eller åtminstone inte lika ”fin” som standardsvenskan.

Generellt verkar den genomsnittlige hasselabon i den undersökta åldersgruppen 
vara intresserad av sin hembygd, dess historia och dialekt. Flera av informantema 
samlar själva på dialektord, skriver dialektordlistor och försöker använda de nya 
”gamla” ord de lär sig. Det kan tyckas som om situationen i Hassela är unik, men 
som redan nämnts är emellertid de med negativ inställning till bygden och dialekten 
sannolikt underrepresenterade i materialet. Det är alltså vanskligt att dra slutsatsen 
att samtliga hasselabor utmärker sig för ett enastående stort dialektintresse. Flera av 
de intervjuade menar att dialekten stärker hembygdskänslan och för en närmare 
människorna i byn. Dialekten är för informantema också en länk till barndomen och 
urspmnget. Samtliga informanter menar att dialekten hör ihop med deras identitet 
och självkänsla. Genom dialekten visar man att man hör ihop, man avgränsar sig 
utåt både geografiskt och delvis även socialt.

Hur ser då framtiden ut för hasselamålet? Informantema menar att dialekten för
ändras och enligt Kram kan man se dessa förändringar på flera plan. För det första 
förändras målet på det språkliga planet, framför allt vad beträffar den dialektala 
vokabulären. Krams huvudsyfte är inte att undersöka kännedom om och bruk av 
några specifika dialektord, men den bild som kommer fram i samtalen med infor
mantema är nog så tydlig. Ungdomarna i hasselabygden talar i dag allt mindre dia
lekt och de äldre informantema upplever att det är stor skillnad jämfört med när de 
var unga. I och med att de yngre inte riktigt känner till betydelsen hos många ord 
använder inte heller de äldre dem i samma utsträckning, åtminstone inte i samtal 
med ungdomar. Detta leder på sikt till att allt fler ord kommer ur bmk.

För det andra tycks det som om den geografiska identifikationen håller på att 
förändras. De som bor i området i dag anser i och för sig att hasselamålet är en vik
tig del i deras identitet, men man identifierar sig även i ökad utsträckning med en 
regional gemenskap. Man är, för att travestera en känd reklam, inte bara hasselabo 
utan också hälsing. I ett längre perspektiv kommer denna förändring sannolikt också 
att i ännu högre grad än i dag influera språket.

För det tredje är det som Kram kallar familjedomänen stadd i förändring. Tidi
gare talades huvudsakligen dialekt inom familjen, och dialekten var också modems 
språk i samtal med bamen. Äktenskap inom bygemenskapen var vanliga och bidrog 
till att hålla dialekten levande. I dag är situationen på flera sätt en annan. Ungdo
marna söker sig till andra orter för utbildning och arbete, det är inte längre en själv
klarhet att man far eller ens vill ha jobb på hemorten. Redan tidigt kommer de i 
kontakt med standardspråket via medierna, skolan och inte minst mammans språk, 
därför att som ovan visats anpassar kvinnor sig i hög grad till standardspråksnor- 
men. När de flesta bamen lär sig en standardspråksnärmad talvarietet i hemmet blir 
det också denna de använder i samtal sinsemellan.

Förändringar på dessa tre nivåer kommer på inte alltför lång sikt att förändra 
dialektens ställning i Hassela på ett radikalt sätt, menar Kram. Dialekten är inte
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synlig i skolundervisningen på orten och en kvinnlig informant som arbetar som 
lärare tror att det skulle vara svårt att fa gehör bland kollegerna för att arbeta med 
dialekten i skolan. I allmänhet anser informantema att det är viktigt att dialekten förs 
vidare till kommande generationer, men det är fa som aktivt verkar för att så ska 
ske. För att dialekten ska ha en chans att överleva gäller det att synliggöra den, 
framhålla dess värde, tala om den och framför allt använda den, säger Kram. Detta 
kräver ett aktivt ställningstagande av befolkningen; anser man att dialekten är så 
viktig att det lönar sig att arbeta för dess fortlevnad måste man fa möjligheter till 
detta. Det är trots allt bland människorna på orten och inte bland forskare som en 
dialekt ska levandehållas, avslutar Kram.

I Jeanette N. Lindhs D-uppsats -Vå seg dö, vara dem möttje sjuk? diskuteras 
bolidenmålets ställning samt kännedomen om detsamma hos ungdomar och pensio
närer i bruksorten Boliden, norra Västerbotten. Hennes undersökning har genom
förts i två huvudgrupper, en niondeklass bestående av 20 elever samt en PRO-före- 
ning med 14 medlemmar. Informantema har dels fått besvara en skriftlig enkät med 
frågor om användning av och inställning till dialekter i allmänhet och bolidenmålet i 
synnerhet, dels har de fyllt i en frågelista som testade kännedomen om målet. Sedan 
PRO-gmppen fyllt i enkät och frågelista vidtog dessutom en gruppdiskussion initie
rad av författaren.

Frågelistan med dialektord och meningar på dialekt/standardsvenska visar att 
pensionärernas dialektala ordförråd (aktivt+passivt) är betydligt större än ungdo
marnas (pensionärerna känner i snitt till 93% av de 55 undersökta orden, medan 
68% av orden är bekanta för ungdomarna). Om vi däremot tittar på bruksfrekven- 
sen, det vill säga hur stor andel av det dialektala ordförrådet som är aktivt, så visar 
det sig att ungdomarna i högre grad använder de dialektala ord de känner till. Det är 
naturligtvis viktigt att här hålla i minnet att det rör sig om självrapportering; om 
dialekten bland pensionärerna uppfattas så stigmatiserad som gmppsamtalet indike
rade (se vidare nedan), är det mycket möjligt att deras självrapportering inte är helt 
med verkligheten överensstämmande.

Flickornas aktiva ordförråd är överraskande nog något större än pojkarnas. Dess
utom anger flickorna i betydligt högre grad att de använder de dialektala formerna 
av de 15 meningarna på frågelistan (49% för flickorna, att jämföras med 33% för 
pojkarna).

När det gäller attityder till Boliden är ungdomarnas svar relativt entydiga även 
om vissa skillnader mellan pojkar och flickor går att skönja. Niondeklassama trivs 
bra på orten och en majoritet vill leva där också som vuxna. Pojkarna är generellt 
mindre benägna att röra på sig; endast två av tio tillfrågade pojkar svarar ja på frå
gan om de kan tänka sig att flytta. Av flickorna svarar hälften, fem av tio tillfrågade, 
att de kan tänka sig att flytta. Vad beträffar attityder till dialektanvändning visar det 
sig något förvånande att det är bland flickorna som de främsta förespråkarna för 
dialekten finns; två flickor menar att man bör uppmana människor att tala dialekt i 
alla sammanhang. Denna åsikt är de helt ensamma om i undersökningen: ingen av 
pensionärerna har en så ”dialektvänlig” inställning. De här flickorna tycker att det är 
roligt att höra olika dialekter och uppskattar att människor inte försöker tala det de 
kallar ”perfekt svenska” (=standardsvenska?).
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Överhuvudtaget har ungdomarna en positiv bild av dialekter och menar att så 
länge det inte leder till missförstånd så är det helt OK att tala dialekt. Flera pekar 
också på att dialekten ger en känsla av samhörighet med andra som talar den. Ingen 
av ungdomarna verkar tycka att dialekter skulle vara sämre/fulare än standardsvens
kan, och ingen nämner heller något om att försöka anpassa sig till någon standard- 
språklig norm. Snarare tycks de här niondeklassama ha en mycket funktionell syn 
på språkvariation; så länge man förstår varandra finns det ingen anledning att sluta 
tala dialekt. Detta överraskar mig något, då ungdomar, framför allt flickor, brukar 
vara känsliga för olika språkvarieters prestige.

Varifrån har då dessa högstadieungdomar fått sin fördomsfria inställning till 
dialekter och sin positiva identifikation med hemorten? Pensionärerna i Lindhs un
dersökning är i den åldern att de skulle kunna vara mor- eller farföräldrar till nion
deklassama, och det är följaktligen möjligt att deras värderingar också överförts till 
barnbarnen. En första titt på pensionärernas enkätsvar gör gällande att så skulle 
kunna vara fallet, då ungdomarnas och pensionärernas svar överensstämmer på flera 
frågor. Detta gäller bland annat när det frågas efter vad som är bra och dåligt med 
Boliden samt vad som är bra respektive dåligt med dialekttal. Dock är pensionärer
nas svar betydligt knapphändigare än ungdomarnas och de motiverar sällan sina 
ställningstaganden. Något engagemang eller intresse liknande ungdomarnas tycks 
inte finnas uttryckt hos pensionärerna.

Gruppsamtalet som följer sedan pensionärerna fyllt i enkäten visar en än mer 
utpräglat negativ inställning till dialekterna. Flera av informantema ställer sig oför
stående inför Lindhs intresse för ”Skelletbondskan”. Endast tre av de florton pen
sionärerna säger sig uttryckligen vara intresserade av ortens dialekt medan de övriga 
uttrycker negativa åsikter om dialekten, eller bondskan, som de själva väljer att kalla 
den. De anser den vara obildad, ful och låta illa, varför man endast bör använda den 
i hemmet.

Det svala intresset för dialekten bland pensionärerna i Lindhs undersökning kan 
vara en följd av att de under sin skoltid bemötts negativt och i vissa fall också tra
kasserats på gmnd av sitt dialekttal. För den som så handfast fatt inpräntat i sig att 
dialekten är sämre och endast — möjligen — har sin plats i hemmet, är det nog svårt 
att förstå att någon annan kan finna dialekten vacker eller intressant. De här infor- 
mantemas ovilja att tala dialekt kan alltså, enligt min mening, bottna i de socialpsy
kologiska mekanismer som Giles' ackommodationsteori lyfter fram: vårt språk 
säger i första hand något om vem vi gärna vill framstå som. Eftersom dialekten för 
den här gruppen väcker så negativa associationer är det logiskt att de i möjligaste 
mån undviker att tala den — de vill inte framstå som obildade, dumma och ytliga, 
vilket är vad de lärt sig att förknippa med dialekttal.

Susanna Söders C/D-uppsats Vöh séj du öm dah då? En dialektsociologisk under
sökning om språklig användning och språkliga attityder bland gymnasieelever i 
Härjedalen har som syfte att kartlägga attityder till, användning av och kännedom 
om dialekten hos några gymnasieungdomar, vidare att undersöka kopplingen mellan 
dialekt och identitet hos dessa samt att ta reda på hur ungdomarna ser på dialektens 
framtid. Söder vill också undersöka eventuella könsskillnader i materialet. Infor
mantema kommer från såväl teoretiska som praktiska program och könsfördel
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ningen är jämn. Metoden är en enkätundersökning med inte mindre än 58 frågor. 
Dessutom testas elevernas kunskap om enskilda provinsiella ord.

Av av eleverna talar 2/3 dialekt i någon utsträckning medan endast 1/9 inte be
härskar det härjedalska målet. Bland dem som någon gång talar dialekten anger 
hälften att de talar den utan problem. Hälften förstår utan problem den genuina dia
lekten, medan 1/3 förstår den med vissa svårigheter. Bruk och förståelse av dialekten 
är relativt jämnt fördelade mellan könen, även om pojkarna i något högre grad anser 
sig använda den. Tre av fyra anser att målet är viktigt och en majoritet av eleverna 
har mestadels positiva associationer till härjedalskan. Bland de positiva eleverna 
utkristalliserar sig en tydlig grupp bestående av elever från de praktiska program
men. De betecknar dialekten som mycket trendig och använder den därför gärna. 
Liksom i Sara Bergmans undersökning (se 2.4) har dialekten alltså en starkare ställ
ning bland praktikerna än bland teoretikerna. Av det sammanlagda antalet elever 
anger 1/5 att de alltid eller nästan alltid talar dialekt. Samtliga dessa är pojkar på 
praktiskt program. Det finns också några flickor som tycker att dialekten är trendig, 
men de menar i större utsträckning än sina manliga motsvarigheter att man ändå 
måste anpassa sitt språk i offentliga situationer.

En majoritet av eleverna är stolta över att de kommer från Härjedalen och kan 
tala bygdens dialekt. De identifierar sig själva och sitt ursprung bland annat genom 
dialekten. Hälften av eleverna efterlyser dialektundervisning i skolan, bland annat 
för att stärka dialektens ställning.

Lisa Erikssons C-uppsats Barbarernas språk eller gudarnas tungomål? En studie 
av attityder till pitemålet och behärskningen av detsamma hos ett antal gymnasie
elever har som syfte att undersöka gymnasieelevers attityder till och kännedom om 
pitemålet. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om, och i så fall hur, pojkars 
och flickors attityder och färdigheter skiljer sig åt. Fyra gymnasieklasser från Ström- 
backaskolan i Piteå används som informanter, två klasser på praktiska program, 
varav en med uteslutande pojkar, samt två klasser på teoretiska program. Metoden 
är en enkätundersökning med ett antal frågor om ursprung, framtidsplaner, eventu
ellt eget dialektbruk samt inställning till dialekter i allmänhet och pitemålet i syn
nerhet. Avslutningsvis far eleverna översätta tre meningar från svenska till pitemål, 
detta för att ta reda på hur väl de behärskar pitemålets mest utmärkande särdrag. 
Hypotesen är att pojkar talar mer dialekt än flickor samt att elever på de praktiska 
programmen använder dialekten i högre grad än eleverna på de teoretiska program
men.

Attitydundersökningen koncentreras på två dikotomier; positivt-negativt och 
manligt-kvinnligt. Vad gäller det förstnämnda visar materialet en mycket stor 
spännvidd. Överlägset mest positiva är pojkarna på fordonsprogrammet. De identifi
erar sig mycket starkt med hemorten och dess dialekt. Att vara pitebo och tala pite
mål är för dem den trygghet på vilken mycket av deras identitet baseras. Paralleller 
kan dras till pojkarna på de praktiska programmen i Susanna Söders och Sara Berg
mans undersökningar ovan. Till skillnad från eleverna i de övriga klasserna hoppas 
de kunna bo kvar i Piteå hela livet. I de övriga grupperna längtar man mycket efter 
förändring, efter ny luft och nya ansikten. Pitemålet blir då symbol för det gamla 
och invanda, allt det man vill frigöra sig ifrån. För flertalet flickor symboliserar
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dialekten dessutom låg bildningsnivå och man är rädd att betraktas som dum eller 
”bonnig” om man inte anpassar sitt tal när man kommer söderut.

Det är tydligt att pitemålet fungerar som en del i konstruerandet av dessa ungdo
mars identiteter, oavsett om man hör till dem som talar dialekten eller inte. Eriksson 
citerar sociologen och identitetsforskaren Featherstone: ”To construct an identity, to 
know who you are, you need to know who you are not”. Detta är just vad som hän
der när människor avgränsar sig, såväl inåt som utåt, med hjälp av språket. Hur man 
talar/väljer att tala signalerar dels grupptillhörighet, dels hur man vill bli uppfattad 
av andra. I det aktuella fallet bidrar pitemålet till skapandet av en vi-dom-känsla; de 
som inte själva talar pitemål tror sig veta precis vilka egenskaper som kännetecknar 
dem som talar dialekten och omvänt. Ett konkret exempel ur Erikssons undersök
ning är ordet prackare, som bland piteungdomar används om elever på de praktiska 
programmen. För pojkarna på samhällsvetarprogrammet ligger i detta lilla ord så 
mycket mer; en hel uppsättning föreställningar om en annan ungdomsgrupp och de 
egenskaper som karaktäriserar denna. Några av pojkarna på samhällsvetarprogram
met har också utpräglat negativa, närmast föraktfulla, åsikter om dialekter och dia
lekttalande personer. De gör själva allt de kan för att deras tal inte ska avslöja vari
från de kommer.

Flickorna i undersökningen verkar överlag anpassa sig till ett osynligt ideal som 
säger att de som flickor/kvinnor inte bör tala dialekt, åtminstone inte i någon större 
utsträckning. De funderar mycket på hur omgivningen ser på dem och är måna om 
att inte avvika för mycket. Deras associationer till pitemålet fokuserar mycket på hur 
det låter, hur det uppfattas av andra. Värdeomdömen som fult och pinsamt är vanliga 
hos flickorna. Att tala dialektalt, grovt eller vulgärt signalerar manlighet, vilket gör 
att även de flickor som tycker att pitemålet är fint och viktigt drar sig för att använda 
det.

Följdriktigt uppfattar också snart sagt samtliga elever pitemålet som ett manligt 
språk. Det brukas till största delen av män och uppfattas som tufft, slarvigt och 
grovt, alltså förment manliga egenskaper. Elever av båda könen ifrågasätter den 
rådande ordningen men har svårt att se hur den skulle kunna ändras.

Elevernas kännedom om dialekten går allt som oftast hand i hand med attityden. 
De som tycker att dialekten är viktig och representerar positiva värden tillägnar sig 
den i hög grad, medan de som har en negativ inställning till dialekten inte heller 
behärskar den. Påfallande är att många flickor verkar ha god kännedom om dialek
ten utan att för den skull använda sina kunskaper.

Lisa Erikssons B-uppsats Vital överlevare eller dödsdömd krympling? En under
sökning av dialektbehärskning och inställning till dialekt hos några utflyttade pite- 
bor undersöker vad som händer med attityderna till och kännedomen om den egna 
dialekten när man flyttar från hemorten. Åtta utflyttade pitebor, fyra i femtioårsål- 
dem och fyra i tjugoårsåldem, samtliga i dag boende i Umeå, intervjuas om attityder 
till pitemålet samt testas i aktiv och passiv dialektkännedom. Under aktiv kännedom 
förstås här förmågan att själv använda dialekten, under passiv kännedom förmågan 
att förstå i första hand talat pitemål. Den aktiva dialektbehärskningen, förmågan att 
själv producera pitemål, testas med en hjälp av ett antal meningar på svenska som 
informantema efter förmåga översätter till pitemål. Meningarna fokuserar på pite-
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målets mest utmärkande särdrag; verbböjningen och substantivgenus. Den passiva 
dialektbehärskningen testas genom att intervjuaren läser upp ett antal ord på pitemål 
som informantema får förklara på svenska.

Informantema i den äldre generationen har generellt högre kännedom om dia
lektordens betydelse. Detta gäller även de informanter i den äldre generationen som 
kommer från hem där man inte talat utpräglad dialekt. När de växte upp var dialek
ten på ett annat sätt än i dag levande och synlig i samhället. I den yngre generatio
nen är den inbördes skillnaden stor; informantema identifierar mellan 17 och 28 av 
de 30 testorden. De som känner till flest ord har både föräldrar och släktingar som 
talar dialekt. Kanske är detta i dag nästan en förutsättning för att på allvar komma i 
kontakt med dialekten. Bland de yngre informantema menar samtliga att det finns 
vissa ord på dialekten som man inte klarar sig utan. Ord som nämns som exempel av 
flera är åsit ’ingenting’ och he ’sätta, ställa, lägga, fara’.

Översättningsövningama visar delvis ett annat mönster. Här har de yngre infor
mantema överlag mer autentiska svarsförslag. Två av dem, en man och en kvinna, 
visar mycket stor säkerhet i hanteringen av dialektens karaktäristika och använder 
ett utpräglat dialektalt ordval. Ett undantag finns dock i den äldre generationen, en 
man vars dialektala historia förtjänar några rader. Som mycket liten talade han pite
mål i hemmet eftersom hans far, som han såg upp till, gjorde det. När han var fem år 
gammal dog pappan och efter det började pojken tala den standardspråksnärmade 
varietet som hans mor (inte från pitebygden) använde. Dialekten fanns omkring 
honom under hela uppväxten, bland grannar och kompisar, men han använde den 
inte. I dag använder han pitemålet vid enstaka tillfällen, och då endast i samspråk 
med sin svåger. I samband med intervjun visade det sig ändå att han överraskande 
Väl behärskar det genuina pitemålets struktur, och att de kunskaper han fatt som 
liten pojke fortfarande ”stod sig”.

De i den äldre generationen som kommer från icke-pitemålstalande hem kände 
som nämnts ändå till de flesta orden i ordförståelsen. När det gäller översättningen 
märks det däremot att de aldrig själva talat pitemål. En av kvinnorna, som är gift 
med en man från umetrakten har vissa västerbottniska inslag i sina översättningar, 
till exempel översätter hon ’inte’ med västerbottniska int i stället för pitemålets et/it.

Attityderna till pitemålet skiljer sig inte nämnvärt åt, vare sig mellan könen eller 
mellan generationerna. Man har genomgående en mycket positiv bild av just pite
målet och menar att denna uppfattning delas också av dem som inte är pitebor. Man 
är enig om att Piteå och pitemålet, jämfört med andra norrbottniska städer och dia
lekter, far mycket positiv publicitet i medierna.

Alla informanter menar att deras språk åtminstone i någon mån förändrats sedan 
de flyttade till Umeå, framför allt på ordnivå. Vissa ord kan man helt enkelt bara 
använda i samspråk med andra pitemålstalare om man vill ha någon chans att bli 
förstådd. En av de yngre männen, som själv hör till dem som inte mer än absolut 
nödvändigt ändrat på sin dialekt, menar att det egentligen inte handlar så mycket om 
förståelse utan mer om en rädsla att avvika, att betraktas som ”bonnig”. Var gränsen 
går mellan de två bevekelsegrundema är förstås svårt att säga. På besök hos släkt 
och familj hemma i Piteå använder de flesta informantema mer dialekt än i Umeå.
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2. 7. 1 Sammanfattning
Såväl attityder till som användandet av dialekt skiljer sig åt mellan pojkar/män och 
flickor/kvinnor i ett flertal av de ovan refererade uppsatserna. Flickorna anpassar sig 
i högre grad än pojkarna och oroar sig också mer för hur deras dialekt uppfattas av 
andra. Generellt åtnjuter dialekterna lägre prestige än standardsvenskan, och i de fall 
där dialekter är prestigebärande brukar man tala om förtäckt prestige; till dialekttal 
associeras värden som manlighet, tuffhet och styrka. Detta gör att dialekten lätt blir 
förbjudet område för den unga tjej som söker sin identitet som människa och 
kvinna, eftersom hon enligt den rådande språkliga normen inte kan tala utpräglad 
dialekt och samtidigt vara en ”riktig” kvinna. Så verkar emellertid inte vara fallet för 
tjejerna i Boliden (Lindhs uppsats), där det verkar vara regel snarare än undantag att 
ungdomar, oavsett kön, talar dialekt. Det finns en del nyare forskning som visar på 
liknande tendenser bland flickor, bland annat från Gotland respektive Tönsberg, 
Norge.32 Om detta kan vara början till en ny trend, eller endast är att betrakta som 
intressanta avvikelser är för tidigt att uttala sig om.

Att dialekterna är inne i en förändringsprocess som inte bara är rent språklig visar 
ett intressant resonemang i Kristina Krams uppsats. Hon ser förändringar på tre 
nivåer samverka: dialekten förändras rent språkligt, den geografiska identifikationen 
går från lokal mot regional nivå samtidigt som den sociala strukturen i bygden luck
ras upp. Detta resonemang vore mycket intressant att applicera på andra regioner för 
att kunna jämföra utvecklingen med den i hasselabygden. Kram visar också på dia
lektens betydelse för människans självbild och identitet. Likartade tankegångar finns 
i Lisa Erikssons C-uppsats som visar på dialektens mobiliserande kraft bland de 
gymnasiepojkar som är starkt rotade i sin hembygd.

3. Framtida forskningsfält

Arbetet med att sammanställa dessa uppsatser har gett en del svar men kanske fram
för allt fatt mig att ställa nya frågor. Mycket är gjort men mycket finns ännu kvar att 
göra. Under arbetets gång har Utkristalliserats tre teman som förekommer i nästan 
alla uppsatser. De har ibland varit huvudsyfte men lika ofta bisyfte i de uppsatser jag 
behandlat. Här kommer jag att diskutera några möjliga angreppssätt på dessa tre 
teman: ”dialekt och skola”, ”dialekt, attityd och identitet” samt ”dialekt i föränd
ring”. Naturligtvis finns på flera sätt beröringspunkter mellan de tre.

3. 1 D ialek t  och  sk ola

Läroplanen säger att fostran handlar om att föra ett kulturarv vidare. Dialekten är en 
del av detta kulturarv. Alla lärare som kommit till tals i de lästa uppsatserna menar 
att det är viktigt att eleverna får stifta bekantskap med ortens dialekt i skolundervis
ningen. Så långt gott och väl, men verkligheten verkar vara en annan. Endast ett

51



fatal av alla de klasser som undersökts i uppsatserna har fatt möjligheten att arbeta 
med den egna dialekten i skolan. I de fall där så skett visar eleverna större förståelse 
för olika språkvarieteter och är mycket positiva till dialekter i allmänhet.

De lärarkandidater som i sina examensarbeten genomfört undersökningar om 
dialekt och/eller lokal identitet hos bam och ungdomar vittnar om ett enormt gen
svar från eleverna, som upplevde diskussionen som ny och spännande (se till exem
pel 2.2). Det tycks alltså som om dialekten vanligen har en mycket undanskymd roll 
i undervisningen. Det språkliga kulturarvet förs möjligen vidare på några lektioner i 
runsvenska. Jag har inget att invända mot runsvenska, men ifrågasätter starkt att 
skolorna gör så lite för att skapa en medvetenhet hos eleverna om dialekternas 
värde. När några lärarkandidater med de begränsade tidsresurser de har till förfo
gande kan väcka sådan entusiam och nyfikenhet hos eleverna är det lätt att räkna ut 
vad en klasslärare skulle kunna uträtta. Här behövs det omgående ny och saklig 
forskning. Vad händer i huvudet på en grupp elever som kontinuerligt far lära sig 
mer om och diskutera den egna ortens dialekt? Sannolikt blir de mindre fördoms
fulla mot andra människor som talar en avvikande dialekt, samtidigt som de far en 
mer positiv bild av sig själva och sin hemort; enligt uppsatserna i detta material är 
även de elever som inte själva kan tala den undersökta ortens dialekt intresserade av 
att fa lära sig något om den. Ett sådant arbete kan göra bamen tryggare och mer 
lokalt förankrade. I förlängningen kan en ökad tolerans mot avvikande språk dess
utom skapa en allmänt ökad tolerans mot sådant som är främmande och obekant, till 
exempel invandrare och människor med olika talsvårigheter.

Ett argument för att endast riksspråket bör användas i skolan har varit att barnens 
läsinläming annars skulle påverkas negativt. Många äldre informanter i de ovan 
refererade uppsatserna har undvikit att tala dialekt med barn och barnbarn just 
därför att de varit rädda att bamen annars, på gmnd av sitt dialekttal, skulle fa pro
blem i skolan. Det är nog ett i högsta grad pragmatiskt resonemang: att tala dialekt 
var verkligen ett problem för dem som gick i skolan under första hälften av seklet. 
Inte därför att dialekten de facto lämpar sig illa som undervisningsspråk utan helt 
enkelt därför att rikssvenskan förutsattes vara den enda vägen till god läsinläming. 
Detta är en ”sanning” som med fog kan bestridas. I Tore Österbergs doktorsavhand
ling från 196133 gjordes en undersökning där en gmpp förstaklassare i Piteå på för
sök fick lära sig läsa med hjälp av en läsebok författad på deras egen dialekt, pite- 
målet, medan en kontrollgrupp med motsvarande språklig bakgmnd fick lära sig 
läsa på traditionellt sätt, dvs. på rikssvenska. De två gruppernas resultat jämfördes 
sedan och det visade sig att dialektgruppen läste både snabbare och säkrare än riks- 
språksgmppen. Detta gällde även sedan dialektgruppen övergått till att läsa på riks
svenska.

Inledningsvis uppmärksammades Österbergs avhandling föga i Sverige, men 
rönte däremot stor internationell uppmärksamhet.34 Senare undersökningar om två
språkiga barns läsinläming har visat på liknande resultat,35 vilket gör att man kan 
anta att pedagoger har — och hade haft — allt att vinna på att släppa in dialekten i 
klassrummet. Karl-Hampus Dahlstedt har i sin forskning om skola och dialekt fört 
fram Österbergs resultat.361 en uppsats från 1979 formulerar han fem maximer för 
hur skolans förhållningssätt till dialekter bör vara, där han förespråkar ökad tolerans
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och menar att man bör satsa på den idiomatiska läsinläming som Österberg så fram
gångsrikt testat. Undervisningen bör sedan successivt förbereda barnet för ett even
tuellt uppbrott från den dialektala miljön.

Kanhända har skolan redan försuttit sina chanser att på allvar kunna göra något 
för de svenska dialekterna. Att börja läsinlämingen på dialekt låter i dag orealistiskt 
i de flestas öron, inte minst som så fa bam har en genuin dialekt som sitt förstaspråk. 
Flera av de ovan refererade uppsatserna visar emellertid på ett stort intresse bland 
skolelever att lära sig mer om dialekt — den egna såväl som andras. För dialektta
lande bam blir ett skolans synliggörande av dialekten bevis på att den egna talva- 
rieteten duger. Ännu kan säkert skolan, om viljan bara finns, åstadkomma en hel del. 
Det är då viktigt att undervisning om — och varför inte på — dialekt blir något som 
genomsyrar svenskan på alla stadier. Kunskaper om den egna dialekten, dess ur
sprung och egenheter bör i idealfallet successivt fördjupas i låg- och mellanstadiet. 
Flera av undersökningarna ovan visar att tonåringar är särskilt känsliga för hur deras 
dialekt uppfattas av andra, varför det är särskilt viktigt att de redan innan de kommer 
till högstadiet fatt med sig en nyanserad bild av dialekttal och olika dialekter.

3. 2 D ia l e k t , a t t it y d  o c h  id e n t it e t

I såväl Söders C/D-uppsats som Erikssons C-uppsats (se 2.7) finns gmpper av gym
nasieelever för vilka dialekten förefaller vara en mycket viktig del av den egna 
identiteten. Gemensamt för dessa elever gäller att de a) är pojkar och b) läser på ett 
av gymnasieskolans praktiska program. Det tycks som om dialekten för de här poj
karna är en del av identifikationen inåt, mot det lokala. Detta kan ses som en protest, 
en slags omvänd revolt, mot dagens ”internationella” ungdomsideal, där man som 
tonåring närmast förutsätts vilja resa jorden runt på rullskridskor eller åtminstone 
arbeta som volontär i Indien. Medan hemorten och dess dialekt för många ton
åringar symboliserar det invanda, det som man vill bort ifrån, är dialekten för den 
här gruppen ”rotfasta” pojkar bärare av en mängd positiva värden. Att medelst djup
intervjuer med pojkar ur denna kategori ta reda på mer om dialektens mobiliserande 
kraft i ett allt mer intemationaliserat samhälle är en angelägen forskningsuppgift.

Det är också viktigt att söka komma åt flickor, för vilka dialekten och den lokala 
tillhörigheten på motsvarande sätt är viktiga. I uppsatser med informanter från 
grund- och gymnasieskolan finns knappast några sådana flickor representerade. 
Detta behöver emellertid inte betyda att de här flickorna inte alls finns. Däremot kan 
det vara så att flickor i tonåren generellt är känsligare än pojkar för hur andra män
niskor uppfattar dem, och därför i högre grad är rädda för att avvika från normen, 
till exempel den språkliga. Dessutom socialiseras flickor till ett annat och mer väl
anpassat språk än pojkar. Kanske manifesteras flickors lokala identitet därför på 
andra, mindre påtagliga sätt. Detta sista är ännu outforskat.

Undantaget Lindhs uppsats om Boliden (2.7) visar samtliga undersökningar i 
materialet tydliga skillnader mellan kvinnliga och manliga informanter. Flickor/ 
kvinnor använder dialekten i mindre utsträckning än pojkar/män och tenderar att 
värdera den i negativa termer. De fäster större uppmärksamhet än männen vid hur
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de tror dialekten uppfattas av dem som inte själva talar den. Värdeomdömen som 
”fult” och ”pinsamt” är klart överrepresenterade bland kvinnliga informanter. En 
jämförelse mellan kvinnor och män som har dialekten som sitt första språk visar att 
kvinnorna i högre grad än männen anpassar sig efter omgivningen. Även de flickor 
som tycker att dialekten är fin och viktig verkar ofta dra sig för att tala alltför ut
präglad dialekt.

Några orsaker till dessa skillnader diskuterades redan i inledningskapitlet (1.2.3). 
Flickor och pojkar socialiseras till olika beteenden, socialt såväl som språkligt. Att 
bryta dessa gränser och tabun kräver en integritet och säkerhet som mycket fa barn 
har. Den som till äventyrs överskrider gränserna straffas ofta hårt av omgivningens 
psykologiska sanktioner. Medelst djupintervjuer med flickor i högstadie- och gym
nasieåldern skulle man kunna sätta flickors syn på avvikande språkbruk under lup- 
pen. På så sätt kunde man kanske också komma åt de flickor som är starkt lokalt 
rotade och fa kunskap om hur de konstituerar sin lokala identitet.

Några uppsatser (se till exempel Flank, 2.3, och Eriksson, 2.7) visar också att det 
finns en kategori som mycket uttalat föraktar dialekter — och i vissa fall också dia
lekttalande — och anstränger sig för att slipa bort alla spår av den egna dialekten. 
Att undersöka den lokala identiteten hos denna kategori kunde vara ett intressant 
komplement till den ovan skisserade forskningen om ”rotfasta” unga män.

Språket skapar närhet eller distans mellan människor, det fungerar som kitt inom 
den egna gruppen och markerar samtidigt en gräns utåt, mot andra grupper. Enligt 
Giles ackommodationsteori säger språklig variation framför allt något om vem man 
vill framstå som. Genom att tala på ett visst sätt signaleras en viss grupptillhörighet, 
språket blir en del av identiteten, den egna såväl som gruppens. Undersökningarna 
ovan visar att dialekten har en uppenbar funktion utöver den kommunikativa, näm
ligen att ge tillträde till en viss gemenskap. Bland ungdomar tycks i vissa fall dia
lekttalande vara en förutsättning för att fullt ut tas upp i den lokala gemenskapen. 
(Se exempel från Arvidsjaur och Piteå ovan). Den lokala identiteten, där dialekten är 
en viktig del, är ännu ett relativt outforskat fält där mycket återstår att undersöka, 
inte minst vad vuxna informanter beträffar.

Kristina Krams C/D-uppsats visar att något håller på att hända med den geogra
fiska identifikationen, som allt mer tycks gå från lokal mot regional nivå. Detta i 
förening med rent språkliga förändringar i dialekten samt en uppluckring av tidigare 
mycket stabila sociala strukturer kommer sannolikt att fa framtida konsekvenser för 
människors självbild och identitet i den undersökta hasselabygden. Resonemanget 
borde med fördel kunna appliceras på andra, motsvarande samhällen för att hitta 
paralleller och olikheter.

3. 3 D ia l e k t  i f ö r ä n d r in g

De undersökta uppsatserna visar, i likhet med befintlig forskning, på en pågående 
utjämning av de lokala dialekterna (se framför allt 2.3 och 2.4). Bam och ungdomar 
talar med fa undantag en mycket utjämnad dialekt, även om vissa regionala/lokala 
ord fortfarande används av de flesta unga. Då det närmast är förutsägbart att det
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dialektala ordförrådet minskar för varje generation torde det för framtiden vara mer 
fruktbart att sätta till exempel fonologiska — och för den delen också morfologiska 
— språkdrag under luppen. Till exempel kvarstår ännu att undersöka i vilken ut
sträckning barn och ungdomar bibehåller sina respektive dialekters särdrag vad 
gäller satsintonation, ordaccent och enskilda språkljud.

Genom att i likhet med Kristina Kram (2.7) sätta in dialektförändringama i en 
sociologisk och psykologisk kontext kan man fa en djupare förklaring till varför 
olika dialekter förändras på olika sätt och med olika hastighet.

Ytterligare aspekter på temat ”språk i förändring” kunde vara att närmare studera 
vilka som väljer att fortsätta tala dialekt samt inom vilka domäner dialekten lever 
kvar. Bergmans uppsats (2.5) liksom Erikssons C-uppsats (2.7) visar båda på tydliga 
skillnader mellan elever på praktiska och teoretiska program. Kanske är det så att 
dialekterna alltmer är på väg att bli sociolekter?

4. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att presentera huvuddragen i ett antal uppsatser om 
dialekt, författade av studenter vid Umeå universitet, samt att finna utvecklingsbara 
problemområden för fortsatt forskning. Efter en närläsning av de 34 uppsatserna 
gjordes en indelning i sex kategorier; ”Dialekt och lokal identitet”, ”Enskilda dia
lekter”, ”Dialektförändringar mellan generationer”, ”Attityder till dialekt”, ”Dialekt
kännedom” och ”Attityder till och kännedom om den egna dialekten”.

Genomgående visar de undersökta uppsatserna på stora skillnader mellan mäns 
och kvinnors resp. pojkars och flickors användning av och attityder till dialekt. 
Skillnaderna är också mycket stora mellan äldre och yngre informanter; i den yngsta 
generationen tycks dialekterna alltmer vara på väg mot utjämning. Enstaka ord såväl 
som ordaccent och satsmelodi verkar emellertid ha förutsättningar att bevaras. Upp
satserna visar också exempel på ungdomsgrupper där dialekten är en av hörnste
narna i identifikationsprocessen. Vidare tycks många äldre ha en utpräglat stigmati- 
serad bild av dialekter och vad det vill säga att vara dialekttalare. Sannolikt hänger 
detta samman med att de under sin skoltid på ett närmast handgripligt sätt fick lära 
sig att dialekten var sämre än rikssvenskan. Även om situationen naturligtvis är en 
annan — och bättre — i dagens skola (att lärare idag trakasserar sina elevers dia
lekter måste betraktas som ovanligt) tycks inte heller denna anstränga sig över hö
van för att stärka de lokala dialekternas ställning.

Avslutningsvis diskuteras tre breda teman — samtliga frekvent förekommande i 
de undersökta uppsatserna — ”Dialekt och skola”, ”Dialekt, attityd och identitet” 
och ”Dialekt i förändring”, för framtida forskning.

55



K ä ll - och  litteratu rfö rteckn in g

K ä l lo r

Andersson, Linda: År skelleftebondskan på väg att dö ut? Examensarbete, Umeå 
universitet, 1997.

Bergman, Sara: Gymnasieelevers attityder tillpitemålet. B-uppsats, Umeå univer
sitet, 1997.

Burstedt, Ewa: Vilhelminamålet. Handbok för utbyssare. B-uppsats, Umeå univer
sitet, 1997.

Byström, Maud: Attitydundersökning till den egna dialekten hos utflyttade Kram- 
forsbor. B-uppsats, Umeå universitet, 1996.

Eriksson, Lisa: Vital överlevare eller dödsdömd krympling? B-uppsats, Umeå uni
versitet, 1997.

Eriksson, Lisa: Barbarernas språk eller gudarnas tungomål? C-uppsats, Umeå uni
versitet, 1997

Flank, Sofia: ”Vi ska ditta bruke”. B-uppsats, Umeå universitet, 1996.
Forsebrandt, Lina: Dialektbruk ILångsjöby, B-uppsats, Umeå universitet, 1998.
Holmström, Linda och Norström, Camilla: Lever dialekten bland Skellefteås gymna

sieungdomar? Examensarbete, Umeå universitet, 1996.
Jacobsson, Ulrika: ”He va int sä rattåt”. B-uppsats, Umeå universitet, 1997.
Johansson, Eva: ”Detförändras utan att man märker det”. C-uppsats, Umeå 

universitet, 1996.
Johansson, Gunilla: Va säj man te bakustun i Strand? En dialektundersökning, B- 

uppsats, Umeå universitet, 1998.
Jonsson, Jan: Utjämning eller anpassning? B-uppsats, Umeå universitet, 1997.
Kekkonen, Linda: Anundsjömålet. B-uppsats, Umeå universitet, 1997.
Kraage, Karin: En undersökning av högstadieelevers dialektanvändning. B-uppsats, 

Umeå universitet, 1996.
Kram, Kristina: Hasselamålet- en dialekt i förändring. C/D-uppsats, Umeå univer

sitet, 1997.
Larsson, Erika: Med rötterna i Arvidsjaur. Umeå universitet, 1997.
Larsson, Yvette: Dialekter. En studie i språkliga attityder hos Gällivareungdomar. 

C-uppsats, Umeå universitet, 1994.
Lindh, Jeanette N.: Vå seg dö, vara dem möttje sjuk? D-uppsats, Umeå universitet, 

1995.
Lindkvist, Miriam: Barns lokala identitet. Examensarbete, Umeå universitet, 1997.
Ljungné, Pia: Dialekt och attityder till dialekt i skolan. B-uppsats, Umeå universitet,

1997.
Lundberg, Chatarina: Lokal identitet hos åttondeklassare i Jörn. Examensarbete, 

Umeå universitet, 1997.
Markusson, Gullan: ”Brunn ha aldri sine sanna mina ol”. B-uppsats, Umeå Univer

sitet, 1996.

56



Pålsson, Eva-Märta: Jamska och svenska. B-uppsats, Umeå universitet, 1997.
Sander, Ragnhild: ”Så enkelt ere å göra paltn ”. B-uppsats, Umeå universitet,

1997.
Sandgren, Annika: Utskrift och kommentar av bandinspelning gjord på Holmön. B- 

uppsats, Umeå universitet, 1997.
Sjölund, Susanne: Var vill jag leva, var vill jag bo? Examensarbete, Umeå univer

sitet, 1997.
Sjöstedt, Johan: ”Skansnäspojkarna låter som om de skulle vara från Skåne alli

hop En studie av tungrots-r i södra Lappland, B-uppsats, Umeå universitet,
1998.

Söder, Susanna: Vöh sej du öm dah då? C/D-uppsats, Umeå universitet, 1996. 
Söderström, Malin: Förstår respektive använder ungdomar dialekt? B-uppsats, 

Umeå universitet, 1996.
Wallin, Gertrud: Från pitemål till standardsvenska. Svenska A, Umeå universitet,

1998.
Wallin, Gertrud: ”Vä håva bara gammelmåodepärogräva”- om pitemålet och bru
ket av pitemålet i en älvsby familj. B-uppsats, Umeå universitet, 1998.
Widmark, Majken: Talar våra barn dialekt i dag? Examensarbete, Umeå universi
tet, 1997.

L it t e r a t u r

Andersson, Lena: Attityder till gotländskan, B-uppsats, Umeå universitet, 1997.
Andersson, Lars-Gunnar: Fult språk. Carlssons bokförlag, Stockholm, 1985.
Betänkande med förslag till undervisningsplaner för rikets allmänna läroverk och 

de kommunala mellanskolorna. SOU 1932:31.
Chambers, J. K. och Trudgill, P.: Dialectology, Cambridge Press, Cambridge, 1993.
Dahlstedt, Karl-Hampus: ”Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norr

land.” I: Zeitler, Rudolf (red.): Det moderna Skandinaviens framväxt. 
Humanistiska fakulteten, Uppsala, 1978.

Dahlstedt, Karl-Hampus: ”Dialekten i skolan”. I: Språkform och språknorm. En bok 
till Bertil Molde på 60-årsdagen den 16 september 1979. Skrifter utgivna av 
svenska Språknämnden 67. Stockholm, 1979.

Edlund, Lars-Erik: ”Dialekterna och de regionala språken i nutid och framtid”.
I: Blomberg, Barbro &Lindquist, Sven-Olof (red.): Den regionala särarten, 
Studentlitteratur, Lund, 1994.

Edwards, John: Language, Society and Identity, Oxford, 1985.
Hammermo, Olle m.fl. Vi har inte lust att prata nån jävla rikssvenska, FUMS- 

rapport nr 94, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 1981.
Helgander, John: ”Dalmålen i upplösning -  bakgrund och förklaringsmodeller”. I:
Helgander, John & Kotsinas, Ulla-Britt: Dialektkontakt, språkkontakt och språkför
ändring i Norden. Stockholm, 1994.
Helgander, John: ”En klassisk artikel i ny belysning”. I: Reinhammar, Maj (red.): 

Nordiska dialektstudier. Stockholm, 1997.
57



Hultgren, Sven O: Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga attityder i 
övre Dalarna. Diss., Uppsala, 1983.

Hylland Eriksen, Thomas: Historia, myt och identitet. Stockholm, 1996.
Kristiansen, Tore: ”Sprogændringer og sprognormer i Danmark og Norge”. I: Rein- 

hammar, Maj (red.): Nordiska dialektstudier. Stockholm, 1997.
Linell, Per: Människans språk, Lund, 1982.
Tandefeldt, Marika: Mellan två språk. En fallstudie om språkbevarande och språk

byte i Finland”. Diss., Uppsala, 1988.
Thelander, Mats: ”Från dialekt till sociolekt” I: Moberg, L. och Westman, Margareta
(red.): Svenskan i tusen år. Norstedts, 1996.
Thorsén, Kerstin (red.): Grundläggande språkliga färdigheter. TALA. Kommentar

material till LGR 80, Utbildningsförlaget, 1985. LGR 80.
Österberg, Tore: Bilingualism and the first school language: An educational pro

blem illustrated by results from a Swedish dialect area. Diss, Umeå, 1961.

58



N o ter

1 Betänkande med förslag till undervisningsplaner för rikets allmänna läroverk och 
de kommunala mellanskoloma. SOU 1932:31, s. 70.
2 Thorsén, Kerstin (red.): Grundläggande språkliga färdigheter. TALA. Kommen
tarmaterial tillLGR 80, Utbildningsförlaget, 1985, s. 179ff.
3 Hultgren, Sven O.: Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga 
attityder i övre Dalarna. Diss., Uppsala, 1983.
4 Se t. ex. LGR 80.
5 För utförligare resonemang se t. ex. Edlund, Lars-Erik, 1994, s. 227ff.
6 Ibid, s. 217, 230.
7 Andersson, Lars-Gunnar: Fult språk, Carlssons bokförlag, 1985.
8 Dahlstedt, Karl-Hampus, 1978, s. 51.
9 Ibid, s. 55f.
10 Thelander, Mats, 1996, s. 169ff.
11 Dahlstedt, 1978, s. 55f.
12 Kristiansen, 1997, s. 179ff.
13 Ibid.
14 Andersson 1985, s. 74.
15 Andersson 1985, s. 74f.
16 Linell, Per, 1982, s. 22f.
17 Jämför med Giles ackommodationsteori som diskuterades i avsnitt 1. 2. 2.
18 Hylland Eriksen, Thomas: Historia, myt och identitet, 1996, s. 52.
19 Ibid, s. 53.
20 För en översikt över dialektforskningens utveckling, såväl internationellt som i 
Sverige, se NE, band 4, s. 547f. under uppslagsordet dialektforskning .
21 Helgander, John, 1997, s. 146.
22 Wallin, Gertrud, s. 3.
23 Tandefeldt, Marika, 1988, s. 58. För ett liknande resonemang jfr undersökningar 
om iriskan i t. ex. Edwards, John: Language, society and identity, Oxford, 1985.
24 Wallin, Gertrud, s. 5.
25 Se till exempel Andersson, 1985, s. 74f.
26 Andersson, 1985, s. 140.
27 Se till exempel Andersson, 1985, s. 141.
28 Andersson, 1985, s. 142.
29 Jfr resonemang hos Andersson, 1985, s. 140ff.
30 Se ovan samt i not 27 anförd litteratur.
31 Se till exempel Helgander, John, 1994, s. 63ff.
32 Se till exempel FUMS-rapport nr 94, 1981. Chambers, J. K. och Trudgill, P.: 
Dialectology, Cambridge Press, Cambridge, 1993 samt Andersson, Lena, 1997.
33 Österberg, Tore, 1961.
34 Hultgren, Sven O., s. 40.
35 Ibid, s. 41.
36 Dahlstedt, 1979, s. 49f.

59





"Det lilla språket" som gränsmarkör 
Rapport från en pilotundersökning 

i Bjurholm, Västerbotten

A v  G u n v o r  Fl o d e l l

1. In led n in g

1.1 P r o je k t e t  D ia l e k t e r  i f ö r ä n d r in g  o c h  K u l t u r g r ä n s  N o r r

Med föreliggande rapport i serien Kulturens frontlinjer sätter jag punkt för provun
dersökningarna inom projektet Dialekter i förändring, finansierat av Humanistiska 
fakultetens rörliga resurs, vilket jag valt att lägga i nära kontakt med och i anslut
ning till det stora tvärvetenskapliga forskningsprojektet Kulturgräns Norr.1

I detta forskningsprojekt är basbegreppet gräns. Här granskas dels kulturgränser 
som delar upp det geografiska rummet i sega, djupt förankrade strukturer, dels in- 
novationskrafter som svept fram över detta rum och på sina håll förmått utradera en 
kulturgräns men lämnat en annan opåverkad. Aktörerna i denna gränsdragning ut
görs av människorna själva.

I kulturbegreppet intar språket en central plats. Även här är det befogat att tala 
om gränser, t.ex. för ett visst språks eller en viss språkarts gångbarhet. I ett nordiskt 
perspektiv, t.ex. mellan svenska och norska är det fråga om kontinuerliga över
gångar, där politiska gränsdragningar åstadkommit förekomsten av två språk. Inom- 
språkligt existerar likaså ett kontinuum av språkarter mellan polerna riksspråk och 
genuin dialekt utan några skarpa gränser.

Det har fallit sig naturligt att fokusera dialektgränserna för att utröna i vilken 
utsträckning de fortfarande upprätthålls eller har blivit föremål för utjämning. Sedan 
gäller det att finna språkliga korrelat till dessa gränser, d.v.s att klarlägga vilka 
språkdrag som används som gränsmarkörer. En dialektgräns är vidare avhängig ett 
dialektbevarande i en någorlunda genuin form och att det föreligger en lokal, dia
lektal norm, t.ex. inom ett byanätverk eller en kommun i motsats till angränsande 
byar eller områden.

Den genuina dialekten har ett begränsat användningsområde, eftersom all mänsk
lig kommunikation syftar till ömsesidig förståelse. En följdfråga blir därför om det 
existerar premisser för dialektens fortbestånd och hur de språkliga anpassningsme- 
kanismema i form av dialektutjämning gestaltar sig på individnivå i och utanför 
lokalsamhället.

Föreliggande tentativa undersökning, som jag förlagt till Bjurholm i Västerbot
tens län, består av enkät- och testfrågor samt inspelat autentiskt tal och syftar till att
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klarlägga dialektförhållandena och generera hypoteser som förhoppningsvis också 
skall kunna appliceras på andra dialektområden. Eftersom jag utgått från individnivå 
i ett etnolingvistiskt perspektiv låter jag inledningsvis en av informantema komma 
till tals:

EJ, man; född 1927, Balsjö, Bjurholm:
- Vi prata (obs kortstavigt) bjurholmsmål. Alla pratar dialekt i byn.
- Dialekt är det riktiga språket, det andra är lärt.
- Betoningen och det där framfusiga /skiljer/ "gapeörträska".
- Far du sen åt Vindeln - Burträsk, då är e som du sku ha vari i ett a'rab'land.
- Vi far dra oss åt Umehållet. Tavelsjö innan vi märker att de ha blivi vyre å fyre.

(jfr vöre respektive före i Bjurholm)
- Fredrika - det hörs på betoningen/tonfallet.
- Mjösjöbv - he ä likt.
- 1 Trehömingsjö är det annat mål.
- När byskolan fanns här... då hadd man ju int nån kontakt med samhällets 

(=Bjurholms) barn, så att då hadde vi vårt lilla språk. Men när skolan centralisera
des /till Bjurholm skedde förändringar/. Skolan å bamen de ha väl sudda ut de dia
lektala.

Av ovanstående uttalande att döma är dialekten, bjurholmsmålet, informantens mo
dersmål, men riksspråket är inlärt. Alla byns invånare omfattas av denna dialekt. 
Vidare har han en klar uppfattning om dialektgränsema. Men han hävdar också att 
dialekten utjämnats hos det uppväxande släktet i och med avvecklingen av bysko
lorna.

1.2 V a r f ö r  B j u r h o l m ?

På Wesséns klassiska översiktskarta över de svenska dialektgruppema framstår de 
norrländska målen som sammanhängande på en yta omfattande c:a två tredjedelar 
av Sverige. Där står de egentliga målområdena att finna i kustbygden från norra 
Hälsingland upp t.o.m. Kalix (Wessen 1960:14; 38). Om vi i stället väljer Dahlstedts 
översiktskarta (Dahlstedt & Ågren 1980:230), ser vi att det mellan- och nordnorr
ländska målområdet i sig rymmer en rad avgränsade målområden, vars avgräns- 
ningar givetvis är diskutabla. Jag har valt att skärskåda ett sådant, nämligen gräns- 
zonsområdet ångermanländska-västerbottniska mål och gjort ett nedslag i Bjurholms 
kommun, i den övre delen av den medeltida storsocknen Nordmaling (f.ö. utbruten 
ur Grundsunda i slutet äv medeltiden). Enligt min egen erfarenhet som deltagande 
observatör med viss kännedom om och kunskap i regionens dialekt kan jag konsta
tera att i detta område, beläget 30-60 km från kusten, utgör dialekten fortfarande ett 
levande inslag i det dagliga livet, medan kustbandet förmodligen utmärks av en 
större grad av dialektutjämning.

Bjurholm blev egen socken först 1815 och bygden är relativt sent koloniserad. 
Centralorten blev dock anlagd omkring 1750 och dess förste nybyggare var av finsk
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härkomst (Lundkvist 1990). Därför är det på Hülphers karta från 1780 över norra 
Ångermanland också tämligen glest med noteringar. Där finns emellertid 
Ånger(man)balen, Bjurholmsbygdens riktmärke, utsatt, liksom råmärket Vitberget, 
gräns mot såväl Lappmarken som Västerbottens landskap, jämte några sjöar som 
redan under 1600-talet haft finnbosättningar, t.ex. Armsjöama och Vånsjö (vid nu
varande Brattsbacka). Ordentligt utmärkta är vidare älvarna "Öre ån" respektive 
"Lögde ån" och den mellanliggande "Leån" (d.v.s. Leduån) med Olofsfors, då nyli
gen anlagd bruksort nära dess mynning samt givetvis kyrkplatsen Nordmaling 
(tidigare Vallen). Vattendragens betydelse ur kolonisationssynpunkt torde vara väl
bekant. Bebyggelse och kolonisering har under seklernas lopp utgått från kustlandet 
och följt vattenvägarna mot inlandet, varför inlandsmålen ofta anses vara avläggare 
till kustmålen.

Av en sentida sockenkarta framgår att Bjurholm haft grannsocknarna Örträsk 
(egen socken från 1887) och Fredrika (utbrutet som kapellag ur Åsele storsocken 
1795) i nordväst och Degerfors (från 1799) i nordost samt Trehömingsjö 
(annexförsamling till Gideå från år 1872) i sydväst. På tre sidor omgärdas således 
nuvarande Bjurholms kommun, Sveriges minsta (2924 invånare 1992; därav cent
ralorten 1066 invånare, enligt NU), av Nordmalings medeltida sockengräns med det 
s.k. Lappmarksrået i väster. Frågan blir då om denna sockengräns är målavskiljande 
än i dag? Ett huvudsyfte är alltså att påvisa språklig evidens för denna förmodade 
"sega" struktur.

1.3 D ia l e k t s p l it t r in g  o c h  d ia l e k t u t jä m n in g . D iv e r g e n s  o c h  k o n v e r g e n s

Det är måhända en truism att understryka att det är dialekterna som är den naturliga 
förlängningen av vårt formrika fomspråk. Detta torde ha varit tämligen enhetligt 
fram till 1000-talet, även om vikingatiden inneburit stora omvälvningar. Men för
ändringar i formsystemet hade som bekant börjat redan under umordisk tid (med 
synkope och omljud) för att senare under 1300-talet ytterligare resultera i bl.a. vo
kalförlängning och vokalbalans med olika utveckling i olika landsändar, med en 
genomgripande dialektsplittring som följd. Vokalbalansen är en arkaism som ut
märker målen från Övre Dalarna i söder t.o.m. Kalix i norr och ett av de mest ka
raktäristiska dragen i de norrländska dialekterna.

Att riksspråket (eller det neutrala standardspråket) är en konstruktion som vilar på 
talspråklig, väsentligen centralsvensk grund förtjänar också att påpekas. Dess påver
kan på dialekterna, speciellt i våra dagar, bör inte heller förringas. I själva verket är 
det fråga om en växelverkan mellan tal och skrift i nusvenskan, eller vår moderna 
nysvenska (jfr Widmark 1987, Thelander 1991). Inte heller dialekterna har undgått 
att påverkas. Så länge som de är starkt avvikande från högspråksvarieteten och bru
kas i skilda domäner som ett slags tvåspråkighet (bidialektism, jfr Dahlstedt 1978) 
anses de emellertid inte vara hotade av högspråksvarieteten (Thelander 1996).

Vår tid brukar kännetecknas av motsatsen till dialektsplittring, nämligen dialekt
utjämning av tämligen komplicerad natur. På samhällsnivå är den bl.a. avhängig 
förändringsprocesser och yttre faktorer som kommunikationstäthet i talgemenska-
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pema, dialektens språkliga status och prestige samt sociala attityder till densamma. 
På individnivå handlar det om anpassningsmekanismer i samtalssituationen, om s.k. 
ackommodation till en icke-dialekttalande samtalspartner, benämnd k o n v e r g e n s ,  
vilken tillika är ett tecken på solidaritet (jfr Romaine 1994:78). Omvänt kan det 
bland medvetna dialekttalande också finnas en vilja att avvika, att distansera sig och 
använda dialekten som en identitets- och gränsmarkör. Då är det fråga om d iv e r -  
g e n s . Det förra fallet torde vara mer frekvent, men här finns också könsskillnader: 
kvinnor anses tillämpa konvergerande strategier, män divergerande (se t. ex. Ivars 
1996).

Vidare kännetecknas vår tid av ökad mobilitet. Människor rör sig i allt vidare 
kretsar, såväl geografiskt som socialt, vilket medför ökad språklig anpassning och 
gränsöverskridande. Hur sker då den språkliga anpassningen? Somliga bidialektala 
personer växlar medvetet mellan riksspråk och dialekt alltefter person, situation och 
ämne. Andra väljer strategin att slipa av de mest avvikande dialektdragen genom att 
ersätta dem med mer standardspråkliga varianter, men detta kan ju endast avse med
vetna språkdrag. Vaije kommunicerande individ strävar naturligtvis efter att bli 
förstådd, därav anpassningsmekanismema. På så sätt uppstår en kompromisskod av 
utjämnad dialekt, där något av särprägeln gått förlorad. Det språkartskontinuum 
mellan polerna Neutralt riksspråk (NR), via Regionalt riksspråk (RR), Utjämnad 
dialekt (UD) och Genuin dialekt (GD) som Dahlstedt (1 9 7 8 )  skisserat ser olika ut 
för olika dialektområden. De genuina norrländska dialekter som starkast avviker 
från riksspråket är t.ex. överkalixmålet och pitemålet, inte minst p.g.a. diftonge- 
ringen. De uppfattas givetvis som svårförståeliga av utomstående. Härvidlag torde 
bjurholmsmålet inte vara fullt så avvikande men ändå inte helt begripligt för t.ex. en 
icke-norrlänning. Jag förväntar mig att finna representanter för båda strategierna i 
mina undersökningar, d.v.s både talare som växlar mellan genuin dialekt och riks
språk (möjligen också i hyperkorrekt form, s.k. b o k sv e n s k a  jfr Dahlstedt 1 9 7 8 ) och 
de som kodblandar, d.v.s. anpassar och utjämnar sin dialekt.

I uttalandet ovan (avsnitt 1.1) antyddes att dialektbruket förändras med genera
tionerna. Lika väl som språk aldrig är statiska, eftersom de är sociala till sin natur 
(jfr Milroy 1992), undgår.inte heller dialekterna att förändras. Såväl språk som dia
lekter kan utsättas för språkintema förändringar, vilka kan gälla uttal och morfologi 
(jfr Labov 1994). Mest utsatt är givetvis ordförrådet i en föränderlig omgivning.

1.4 N o r r a  Å n g e r m a n l a n d  s o m  g r ä n s z o n

Norra Ångermanland, närmare bestämt området mellan Skuleskogen i söder och 
gränsskogen Malingen i norr, har av arkeologer betraktats som en kulturgränszon 
mellan mellannorrländskt och bottniskt av synnerligen gammalt datum. Det är fråga 
om en gräns mellan agrar kultur och fangstkultur från år 2000 f.Kr. och mellan 
gammalsvenskt och nordligt från tidig medeltid (jfr Baudou 1994:26; Westerdahl 
1990; 1994:309). Här finner vi t.ex. rester av de nordligaste stenkyrkorna (Kyrkes- 
viken, Grundsunda) och de sydligaste kyrkstäderna (Nordmaling, Bjurholm, Grund
sunda, Amäs, Gideå, Själevad, Anundsjö, Sidensjö samt Nätra), en nordlig fäbod-
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gräns samt de nordligaste utposterna för sydligare stadsbors fjärrfiske. Skogsområ
dena i sig har inte utgjort kulturgränser, eftersom segelbart hav funnits inom räck
håll sommartid och stabila vinterförhållanden medgivit kommunikation i inlandet 
vintertid. I området norr om Ådalen har dessutom skogs- och fjällsamer uppehållit 
sig. Det anses att det s.k. sörköreriet har en av sina förutsättningar just i denna kul
turgräns mellan samiskt och agrarsvenskt. Westerdahl (1990:146) anser sig alltså 
här kunna se ”en klar kommunikationsmässig gräns” vid kusten men f.ö. ett kultu
rellt gränsområde, ett gränsbälte med glidande övergångar språkligt sett (jfr 
Dahlstedt 1984). Emellertid anses denna kulturgräns vara stadd i sönderfall sedan ett 
par sekler tillbaka. I modem tid utgör norra Ångermanland ett övergångsområde 
som betraktats som mer innovativt än det nordligare målområdet som haft mer kon
servativ prägel (Westerdahl 1990).

Existerar det någon språklig evidens som kan bekräfta denna gränszon? Vi far gå 
till ortnamnsmaterialet. Här finns de nordligaste inslagen av de västnordiska vin- 
namnen i Hämra (Sidensjö sn), Hjälta och Tävra (Amäs sn), en del hem-namn, t.ex. 
Bergom, Gladom och Norum samt en rad sta-namn, det nordligaste Godmersta i 
Grundsunda socken (jfr Bucht 1972). Men i detta område blandas också dessa syd
liga ortnamnstyper med nordliga former under tidig medeltid, t.ex. med mark-nam- 
nen (mark ’skogsnybygge'). Det sydligaste belägget för en sådan bebyggelse är 
Stybbersmark (Amäs sn) till skillnad från sekundära bildningar som Kasamark och 
Godmark, avseende utbyar till exv. Kasa och Godmersta.

Denna av arkeologerna påtalade tidiga kulturgräns mellan mellannorrländskt och 
bottniskt behöver inte ha uteslutit förekomsten av en kulturell samhörighet mellan 
folkgmpper med samma, eller nästan samma nordiska språk i Ångermanland och ett 
stycke upp längs Västerbottenskusten. För det finns onomastisk evidens när det 
gäller de med stor sannolikhet förhistoriska natumamnen, t.ex. önamnet Hiske 
(numera stadsdel i Umeå) och de tre ortnamnen på -ånger, däribland Lövånger (90 
km norr om Umeå, se Edlund 1997:50f.). Men gmnden för detta kustnära, bottniska 
kulturområde är dess flerkulturella och flerspråkiga karaktär, där kontakter mellan 
svenskt, samiskt och finskt ägt mm sedan gammalt. Vi kan anföra exemplet Umeå 
(av sannolikt nordiskt ursprung, bildat av ljudverbet uma 'gny', ’tjuta' etc. refere
rande till de mäktiga forsarna), det samiska Kåddis (1324 de Caadis) ’strand’ 20 km 
uppströms Umeälven och det finska Rosvik norr om Piteå (1539 de Rodzuigh), där 
förleden förmodligen är ruotsi 'svensk'.

Vidare har K-H Dahlstedt (1984) undersökt detta område och konstaterat ett väl 
samlat gränsknippe av isoglosser (språkliga gränslinjer) mellan Nolaskogs-området 
och Nordmaling-Bjurholmsområdet som inte rimligtvis har att göra med den relativt 
unga länsgränsen från 1810. Att i detalj gå in på dem här låter sig inte göras utan det 
far anstå till annat tillfälle. Det bör dock betonas att i vissa fall verkar t.o.m. gränsen 
”nolaskogs - sönnaskogs” vara upphävd, t.ex. i fråga om ett äldre initiait hv som fatt 
formen gv Nolaskogs och som fatt spridning längre södemt ända mot Ångermanäl
ven (jfr Edlund 1995:17). Det är alltså inte fråga om någon skarp kulturgräns. Den 
har dessutom sett olika ut under historiens gång och förtjänar därför bättre benäm
ningen kulturgränszon. Mot den gränsar Bjurholm i sydväst och frågan blir hur 
påtaglig denna dialektgräns är i våra dagar?
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Jag kommer i det följande att utgå från centralorten Bjurholm och dess närmaste 
omgivning och begränsa utblickarna i första hand till nordväst och norr, d.v.s. mot 
Lapplands och Västerbottens landskapsgränser för att, i ett senare skede, använda 
mig av mätpunkter söderut (mot egentliga Ångermanland). Men vi kan låta en in
formant från en av Bjurholms sydligare byar uttala sig om sockengränsen och dia- 
lektskillnader bortom länsgränsen:

RN, man, född 1930, Nässund, Mjösjöby, Bjurholm:
- En sockengräns (mot Nordmaling) har en viss betydelse, varför vet ja inte.
- När det gäller den här byn är det ju sockengränsen som ha spökat.
- (I Trehömingsjö) la man märke till att vi pratade olika.

1.5 Språk och kultur

1.5.1 Dialekt, dialektgränser och dialektförändringar
Såsom tidigare påpekats har jag via enkätfrågor (bilaga 1, nr 26 och 27) och bandin- 
spelade intervjuer (jfr avsnitt 5) låtit ett antal informanter uttala sig om sin dialekt, 
om dialektskillnader och dialektgränser samt om förändringar i bruket av dialekt. Vi 
låter fler informanter avge vittnesbörd:

SS, man, född 1949, Bjurholm:
- 1 Örträsk är det annan dialekt, i Fredrika likaså och mot Vännäs är det annan dia
lekt.
- Stennäs och Bredträsk har annan dialekt (byar någon mil från länsgränsen i syd
väst).
- Mot Nordmaling är det ingen stor skillnad.
- Mot Skivsjö (by i nuvarande Vindelns kommun) är det ingen skillnad.
- 1 Näsland och Storarmsjö talas riktig dialekt.
- Dialekten håller på att tunnas ut, det är en generationsfråga.
- Gamla dialektord försvinner för att samhället förändras.
- Stor inflyttning till Bjurholm (centralorten).

TO, man, född 1942, Storarmsjö, Bjurholm:
- Men däremot när he kömme de här "walkie-talkie" här man börj å hadd, då försökt 
allihop å "prata fint"... försökt å ha lite mer vårdat språk.

MO, kvinna, född 1946, Storarmsjö, Bjurholm:
- Ja tror ju att dämm ha prata mer "grovbondska" föir än va vi gör nu.

BH, man, född 1962, Näsmark, Bjurholm:
- Dänn oLa ja tro att dämm föLj ve ä'Lva - kömm du nu på Mjösjöby... hä ha ve 
LögdeäLven å göra, Fredrika å... Du tyck ju Åsele å Vilhelmina dämm sett ju ihop.

- He ä samma språk ut etter ån (= Öreälven).
- He ä nalta breare språk öppi Örträsk... män senn då ömm du fer härifrån å bortåt
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Bastuträsk (by i Bjurholms kommun nära gränsen mot Vindeln) så tyck ja ju hä ä 
samma språk.

- (Dialektn) men den spä'es ju ut, hä våL ju minner å minner. Vi använn'en ju te 
normalspråk... hä kömm pojka dell å ärv.

IN, kvinna, född 1933 och AN, man, född 1929, Skivsjö, Vindelns kommun:
- Ja säj att bjurholmama dom bre ut'e å här drar dom ihop dom. AN: Ve bräj ut'e 
minner.

Figur 1. Karta över Bjurholms kommun.
Orter: 1.Stennäs, 2.Bredträsk, 3.Mjösjöby, 4.Karlsbäck, 5.Balsjö, 6.BJURHOLM, 
7.Agnäs, 8.Näsmark, 9.Näsland, lO.Öreström, ll.Storarmsjö, 12.Bastuträsk, 
13. Lillarmsjö, 14. Vitvattnet.

Enligt dessa uttalanden utgör alltså dialekten ett levande inslag i bygden, vilket jag 
också anser mig kunna konstatera efter tjugo år som deltagande observatör. Men den 
är också utsatt för förändringar. Vidare är uttalandena beträffande dialektskillna- 
dema tämligen enstämmiga. Det råder tydligen klara uppfattningar hos lokalbefolk
ningen om dialektgränsema men mera sällan vari de består.
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Med d ia le k t  avser jag den genuina varieteten eller språkarten i Dahlstedts språk- 
artskontinuum (GD, jfr ovan avsnitt 1.3) med lokal spridning, "det lilla språket" som 
vi sett och som kan te sig tämligen obegripligt för utomstående. Det är en språkart 
som utmärks av dialektalt ordförråd med egen morfologi och fonologi samt speciella 
syntaktiska konstruktioner. Skillnaden gentemot nästa språkart, utjämnad dialekt 
(UD), skulle innebära att de ord som för talaren är medvetet dialektala byts ut mot 
regionala eller riksspråkliga, liksom böjningsformerna. Uttalet torde vara fast rotat, 
åtminstone hos vuxna. Dialektord med vidare spridning inom det norrländska 
språklandskapet borde vara mer resistenta mot utjämning.

I språkanpassningen mot en mer riksspråklig kod ingår också en många gånger 
subtil k o d v ä x lin g , oftast enligt person, situation och ämne, innehållande såväl dia
lektala som riksspråkliga drag i växling. Här är det endast frekvensen som avgör hur 
talprovet skall klassificeras. Jag tror mig våga påstå att genuina dialektmiljöer är 
levande litet varstans i Västerbotten eller har så varit intill nyligen, men att de dia
lektala nätverken är synnerligen utsatta och sårbara, speciellt i avfolkningsbygder. 
När det gäller dialektbevarande är identitets- och attitydfrågorna av centralt intresse.

Ovanstående uttalanden ger vidare sken av att det föreligger mer eller mindre 
klara dialektgränser. Ur kommunikationssynpunkt avspeglar de ytterst ett "vi - 
dom"-perspektiv med orientering mot skilda centralorter (jfr Levander 1909), vilket 
håller på att slätas ut p.g.a. modem mobilitet, främst bilismen. I dag åker bjurholms- 
boma till Umeå för större inköp, medan man förr begav sig till Nordmaling (tidigare 
lastageplats) med häst och vagn. Med förändrade och vidgade kommunikationssitu
ationer för de dialekttalande följer också språklig anpassning i syfte att bli förstådda.

Att människor drar upp geografiska och sociala gränser mellan byar bekräftas av 
ortsboöknamnen. Bjurholmsboma benämns av andra "bjurholmsvipen" eller "stryp- 
holmare", folket i Öredalen ""redassara" (men enligt nutida talesätt också "Backba- 
lara" av bybor söder om Balberget), Öreströmsboma "gråblusa" eller "mösseka", 
Karlsbäcksboma "fara i Kallsbäck" att jämföras med "Mjösjökalva", Örträskboma 
"Gapaörträska" som vi tidigare sett, Fredrikaboma "Småluswiskara" och Nordmä- 
lingsboma "Nordmalingstjäretrattar" eller "Plutmalinga" (jfr Edlund 1984).

Liksom språk förändras över tid är också dialekter föränderliga, t.ex. under en 
mansålder, även om dialekten varit förstaspråk, är fast förankrad hos individen och 
utgör en del av dennes identitet. Samhället förändras och vissa dialektord faller ur 
bmk, kanske främst för att de inte behövs i dagligt tal. Dialekten ("grovbondskan" 
jfr ovan) tunnas ut eller späds ut från generation till generation.

Informantema anser vidare att centraliseringen av skolväsendet och nedlägg
ningen av byskolorna också inneburit något av ett hot mot dialekten för det uppväx
ande släktet. Frågan blir då om det existerar några motkrafter, eftersom centralise- 
ringstendenser också kan medföra reaktioner och åstadkomma revitalisering, t.ex. 
bland etniska grupper i exil (jfr Flodell 1991; 1997). Vissa av enkätsvaren (se av
snitt 3) ger vid handen att dialekterna motarbetades på 50- och 60-talet men i dag 
verkar ha ett uppsving hos lokalbefolkningen.

I Bjurholm finns ett starkt hembygdsintresse vilket manifesteras genom årligen 
återkommande hembygdsdagar och också resulterat i att byarnas historia dokumen
terats. Här spelas också bygdeteater på dialekt, t.ex. av Näslandsamatörema.
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1.5.2 Lokal kultur och livsstil
I Bjurholm möter vi ett småskaligt, föga industrialiserat men fortfarande vitalt lo
kalsamhälle, som präglas av överlevnadsanda trots att invånarantalet halverats sedan 
1940-talet. I byarna existerar sammanhållning och hembygdsrörelsen är stark. Det 
råder en lokal kultur som på individ- och gruppnivå motsvaras av en lokal identitet 
som bygger på samhörighet och kontinuitet. I denna lokala kultur ingår också en 
rural livsstil som för de arbetsföra kombineras med betalt arbete på centralorten eller 
annan ort med de språkliga konsekvenser som mobiliteten medför. Denna lokala 
kultur står i sin tur i ett hierarkiskt förhållande till regional och nationell kultur och i 
motsatsförhållande till det urbana storstadssamhällets med sin dominanskultur och 
sin splittrade närmiljö, där människor kanhända inte på samma sätt har en geogra
fiskt grundad kulturell anknytning (jfr figur 2 nedan). En bra parallell till Dahlstedts 
språkartskontinuum återfinns i den kulturmodell (tankemodell) som etnologen Ulla 
Brück (1984:72) skisserat för lokalsamhället och som framgår av figur 2.

Figur 2. Kulturell hierarki i lokalsamhälle - storstadssamhälle
Nationell kultur Dominanskultur

1
Regional kultur 1

i1
Lokal kultur

1
Splittrad och fragmentarisk närmiljö

Lokalsamhälle Storstadssamhälle (industrisamhälle)
Källa: Brück 1984:72.

Den vänstra kolumnen avser landsbygden, där vi finner att de olika kulturnivåerna 
väl korresponderar med Dahlstedts fyra. språkarter, d.v.s nationell kultur med Neu
tralt riksspråk (NR), regional kultur med Regionalt riksspråk (RR) och lokal kultur 
med Utjämnad och Genuin dialekt (UD respektive GD). Den högra kolumnen avser 
urbaniserade kulturmiljöer.

Stad och landsbygd har också olika livsstilar och livsmönster. Här anser jag att 
Inge Lise Pedersens (1994) skisserade "Life modes" passar väl in, inte bara på 
danska utan också på svenska förhållanden, eftersom den tidigare strikta socioeko- 
nomiska klassindelningen tenderar att vara överspelad. Pedersen skiljer mellan tre 
livsstilar: a) den rurala, b) den urbana och c) den sammansatta. Den rurala livsstilen 
representeras av familjejordbrukaren. Här existerar ingen strikt uppdelning mellan 
arbete och fritid och familjesammanhållningen utgör basen för kontinuiteten. Man 
orienterar sig mot närmsta samhälle eller stad och deltar i lokala aktiviteter. Likaså 
är vänkretsen lokal. Ideologin präglas av frihet och oberoende men också av hårt 
arbete, uthållighet och ansvar, samtidigt som man är villig att försaka. En naturlig 
samarbetsvilja finns. Sina skulder betalar man och försöker vara självförsörjande. 
Jag har funnit många exempel på denna livsstil i Bjurholmsbygden, speciellt bland 
de äldre informantema, men den består också hos det fåtal unga som driver famil
jejordbruken vidare.

69



Den urbana livsstilen är knuten till industriproduktionen och kan delas upp dels i 
en arbetarlivsstil, dels i en karriärlivsstil som vi finner i det privata näringslivet. För 
industriarbetaren råder en strikt uppdelning i arbete och fritid; det är den senare som 
ger livet mening. Det dagliga livet är uppdelat i arenor med rollväxling. Solidaritet 
med arbetskamrater (kontra chefer) ingår som en viktig ingrediens. För karriäristen 
däremot råder ingen skarp uppdelning arbete-fritid; han går upp i arbetet men kän
ner sig ändå fri. Familjeliv och fritid ordnas så att det gagnar karriären. Ideologin 
präglas av engagemang, strävsamhet och personlig framåtanda. Några renodlade 
exempel på industriarbetarlivsstil har jag inte påträffat i Bjurholmsbygden, eftersom 
den är föga industrialiserad. Däremot torde det finnas en och annan karriärlivsstil 
inom den småskaliga fria företagsamheten.

Den sammansatta livsstilen slutligen omfattar personer som kombinerar betalt 
arbete med rural livsstil. Sådana anställda står högt i kurs hos arbetsgivarna, efter
som de är trygga, stabila och främjar produktionen; de sägs sällan vara sjuka, de 
klagar sällan över arbetsbördor och är inte särskilt intresserade av fackliga frågor. I 
denna kategori finner vi förmodligen den moderne "bonden" i norrländsk tappning 
med en småbrukartillvaro i ryggen. I Bjurholmsområdet finns många exempel på 
denna livsstil, också bland mina informanter.

2. Dialektundersökningen 

2 .1 . S y f t e

Av de uttalanden som vi tagit del av i föregående avsnitt har vi konstaterat att som 
kulturyttring är dialekten ett levande inslag i Bjurholmsbygden. Men den används 
sannolikt inte genomgående i alla sammanhang. Under mina provundersökningar 
har jag haft följande frågeställningar som utgångspunkt:
1) Hur ser användningen ut av dialekt respektive riksspråk? Existerar det en funk
tionell fördelning, ett diglossiförhållande eller går utveckligen mot en utjämnad eller 
regional dialektvarietet?
2 ) Hur pass enhetlig är bjurholmsdialekten? Föreligger det en lokal norm? Existerar 
det dialekttalande lokala nätverk som grund? Hur ser de ut och hur fungerar de?
3) Eftersom ett etnolingvistiskt synsätt utgår från den enskilde individen har jag 
frågat mig hur dialektkunskapen och språkmedvetandet ser ut på individnivå? Finns 
det generationsmönster t.ex. i fråga om dialektkunskap på lexikal nivå och varierar 
uppfattningarna om vad som är dialekt respektive riksspråk?
4) Vilka uppfattningar har man i dag på individnivå om dialektskillnader och -grän
ser? Stämmer de med tidigare, av exv. K.-H. Dahlstedt dokumenterade förhållan
den? Upprätthålls dialektgränsema med språkliga medel eller går utvecklingen mot 
en utjämnad eller regional dialektvarietet, där de ursprungliga gränserna blir alltmer 
otydliga?
5) Hur ser de språkliga korrelaten ut för bjurholmsmålets gränser, i första hand mot 
f.d. grannsocknen Örträsk i södra Lappland och mot Degerforsmålet i norr?
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Inför provundersökningarna har jag avlyssnat en rad äldre inspelningar från DAUM. 
Därefter har jag, främst p.g.a. lokalkännedom, valt två nedslagspunkter längs Öreäl
ven uppströms centralorten, dels i en by med c:a 15 gårdar, belägen någon mil ovan
för Bjurholm vid Öreälvens sydsida, dels i en annan by ytterligare en mil längre upp 
längs älven, strax hitom Lappmarksrået. Här har jag eftersträvat att enligt Milroy 
(1992) kartlägga dialektala nätverk på familje- och byanivå, eftersom de måste 
anses utgöra en dialekts kärna. Härvid har jag försökt nå representanter för tre gene
rationer, antingen genom enkät eller inspelning eller genom försökstest av olika 
slag, helst en kombination av samtliga metoder (jfr nedan).

Basbegreppet nätverk tarvar en närmare förklaring. Det har haft stor genom- 
slagskraft inom de båda senaste decenniernas sociolingvistiska variationsforskning 
tack vare Leslie och James Milroys undersökningar i bl.a. Belfast och den senares 
försök att utveckla en teori för språkförändringar i ett diakront perspektiv (Milroy 
1992). Ett nätverk hålls ihop av multipla kontakter (eng. ties), vilka kan bestå av 
t.ex. släktskap, arbetsgemenskap och gemensamma ideologier och fritidsintressen 
(t.ex. föreningsmedlemskap). Ju fler kontaktytor, desto starkare band. Nätverken 
kan vara öppna eller slutna. Är de öppna brukar de vara innovationsbenägna, är de 
slutna brukar de förknippas med traditionsbundenhet och konservatism. Dialektbe
varandet är i sig traditionsbundet men bjuder på individuell variation i fråga om 
öppenhet och acceptans visavi nymodigheter såsom nyord och inlån. Centralt är 
givetvis också hur ofta man kommunicerar, i detta fall på dialekt, vilket utgör en 
grundförutsättning för en talgemenskap (eng. speech community).

2 .2  M e t o d  o c h  m a t e r ia l

Provundersökningarna har bestått av följande moment:
1) Försöksenkät (hittills 11 informanter) för att (enligt punkt 1 och 2 ovan) slå fast 
vilka sociala och utomspråkliga faktorer som styr valet av dialekt eller riksspråk, 
men framför allt för att utröna om det föreligger en medveten växling mellan en 
dialektkod och en standardkod (bidialektalitet) alltefter yttre faktorer som person, 
situation och ämne. Om så icke är fallet, hur anpassar individen sitt språk utanför 
lokalmiljön? I enkäten ingick också attitydfrågor för att utröna om bruket av dialekt 
förändrats under informantens livstid samt frågor kring dialektgränser. (För en mer 
detaljerad beskrivning se avsnitt 3.1)
2) Försökstest i dialektkunskap omfattande
a) Ordförståelse (15 informanter)
b) Översättning av hela meningar från riksspråk till dialekt (10 informanter, 
enligt punkt 3 ovan). Bakom ordförståelsetestet ligger ett antagande att det dialek
tala ordförrådet bör behärskas bättre av äldre informanter än yngre men också att det 
förändrats över tid, beroende på ändrade betingelser och att dialektorden i vissa fall 
inte har samma regionala spridning. Undersökningen har i stort sett begränsats till 
allmänspråksord, vilka borde ha haft lättare att "överleva". Översättningstestet byg
ger på antagandet att språkförmågan eller medvetenheten om vad som är egentlig
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dialekt varierar på individnivå. (En utförligare beskrivning av testen ges i avsnitt 4.1 
och 4.2.)
3 )  B a n d in sp e ln in g a r  " d et l il la  sp rå k e t"  (hittills ett tiotal huvudinformanter, i vissa 
fall enligt punkterna 2 och 3, f.ö. enligt punkterna 4 och 5 ovan). Här har syftet varit 
dubbelt, dels att dokumentera genuin dialekt, dels att låta informantema uttala sig 
om dialektförhållandena, i en del fall som svar på enkätfrågorna. I de fall då inspel
ningarna kommit att innehålla fritt, löpande tal är det sedan möjligt att bestämma 
graden av dialektalitet med hjälp av kvantitativa metoder. (En mer detaljerad be
skrivning ges i avsnitt 5.1)

2.3 INFORMANTÖVERSIKT

Hur de olika testmomenten fördelar sig på respektive informant framgår här nedan: 

Tabell 1. Informantöversikt
Signum Född Kön Yrke Enkät Ordförstå- Översätt- Inspelning

elsetest ningstest
1. AJ 1910 M f.d.lantbmkare + - - +
2. EJ 1910 K hemmafru - - - +
3.HJ 1920 M f.d.affärsbiträde + + + -
4. MJ 1924 K hemmafru + + - -
5. GH 1926 M träarbetare + + + -
6.KH 1932 K hemtj änstanställd - + - -
7. DN 1924 M f.d.lanthandlare - + - -
8.LN 1931 K f.d.lanthandlare + + + -
9. EJ 1934 M f.d.lantbmkare + + - +
10. IJ 1939 K daghemsassistent + + + +
ll.HBJ 1948 M egenföretagare + + + +
12. SJ 1975 M sjukvårdare + + + -

13. TN 1967 M univ.studerande - + - -
14. SS 1949 M postmästare + + + -
15. IBS 1951 K vårdbiträde + + + -
Jämförelsepersoner:
16. SG 1947 K univ.adjunkt - + + -
17. SAF 1935 M präst _ + + -

Summa: 11 15 10 5

Kommentar till tabell 1: Informantema nr 3-10 ingår i samma byanätverk, c:a en mil 
från Bjurholm, nr 1-2 och 11-12 i ett annat familjenätverk c:a två mil uppströms 
Öreälven från samma centralort. Nr 1 och 3 är bröder. (En utförligare beskrivning 
av familje- och släktförhållandena ges i avsnitt 4.1.1.) Nr 13 har ingått i det förra 
byanätverket men är avflyttad till Umeå, medan nr 14 och 15 är bosatta på central
orten. Jämförelsepersonema nr 16 och 17 är respektive har varit dialekttalande i
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hemmet; nr 16 härstammar från kustlandet norr om Umeå men bor numera i stan 
och nr 17 har vuxit upp i nuvarande Bjurholms kommun, flyttade söderut 1948 men 
har återvänt som sommarboende.

3. R esu lta t  av  enk ätu nd ersö kn in gen

3.1 INNEHÅLLSBESKRIVNING

Enkätdelen av undersökningen (se bilaga 1) bestod av 28 frågor som jag med tanke 
på vissa informanters höga ålder och deras förmodade osäkerhet inför en skriftlig 
uppgift valde att själv fylla i. Det är naturligtvis inte invändningsfritt, eftersom jag 
kan ha påverkat svaren. Likaså har det varit svårt att fa alla enkätpersoner att svara 
på samtliga frågor, varför en del svarsformulär är ofullständiga. Frågorna 1-10 av
såg person- och familj eupplysningar, dito beträffande skolgång och utbildning samt 
hur ofta man träffades inom familjenätverket. Nr 11-14 behandlade identitet, första- 
språk och språkförhållanden under uppväxttiden och nr 15-20 presumtiv kodväxling 
mellan dialekt och riksspråk avseende person, ämne och situation samt medveten 
”språkblandning”. Frågorna 21-22 avsåg bruket av dialekt/riksspråk under en 
”normaldag” respektive medveten kodväxling mitt inne i någon mening och nr 23- 
25 attityder till dialekten. Fråga 26 berörde eventuella olikheter i dialekten gentemot 
grannbyar och nr 27 eventuella förändringar i dialekten under informantens livstid. I 
den sista frågan efterlystes eventuella nyord i dialekten.

3.2 INFORMANTERNAS IDENTITET OCH DIALEKTBRUK

Vad ger dessa elva enkätsvar vid handen? Beträffande de tillfrågades identitet ansåg 
sig åtta fp (försökspersoner) i första hand vara bybor, medan informant nr 12 (född 
1975) identifierade sig som bjurholmsbo jämte nr 14 och 15 som de facto är bosatta 
på centralorten. Samtliga elva fp betraktade dialekten som sitt modersmål. Med den 
hade sju informanter vuxit upp; fp nr 11 kallade den Öredalsmål (=blandspråk mel
lan fars och mors dialekt), medan fp nr 12 (son till föregående) också i enlighet med 
sin identitet benämnde den ortens dialekt. För fp nr 14 och 15 var den naturligtvis 
bjurholmsmål, eftersom de bor på centralorten. Språkliga förebilder under uppväxt
tiden hade hos fyra manliga informanter varit far, farfar eller farbroder, hos en 
kvinnlig fp modem och i tre fall både modem och fadern. Här kan man möjligtvis 
läsa in en avspegling av bondesamhällets starkt avgränsade uppdelning i manligt- 
kvinnligt.

Hos nio av informantema är dialekten fortfarande hemspråk, medan Q) nr 11 
ansåg sig ha ”nyanserat” den, eftersom hustrun kommer från annan ort. Samma sak 
gällde sonen (nr 12) som inte längre bmkade den ”breda” dialekten med sin sambo, 
eftersom hon kommer från annan ort. I övrigt används dialekten av alla med 
make/maka/sambo, med barnen i förekommande fall, med syskon samt med grannar
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och ortsbor. I detta sammanhang kan det också vara lämpligt att anföra svaren på 
fråga 26a: Talas samma dialekt i Din by som på centralorten? Det anser alla de nio 
informantema som är bosatta i Öredalsbyama. Därmed kan vi slå fast att det existe
rar en lokal norm för dialekten, enligt informantemas egna utsagor, ett bjurholms- 
mål, vilket är en viktig teoretisk grundförutsättning enligt James Milroys (1992) 
teorier. En informant betonade skillnaden mellan bymålet och "bjurholms-societe- 
tens" språk, vilket refererade till inflyttade personer av högre social rang och är 
ytterligare ett indicium på att det finns en lokal norm för dialekten.

3.3 K o d v ä x l in g  o c h  k o d b l a n d n in g

Beträffande kodväxling och eventuell kodblandning (kodglidning) tillstod fem fp 
att de växlar mellan dialekt och riksspråk (nr 1,5,10,12,14), en mera sällan (nr 11), 
medan de övriga ej ansåg sig växla och följaktligen anser sig vara dialekttalande 
genomgående. För säkerhets skull ställdes också frågan om informanten kunde hålla 
isär dialekt och riksspråk, vilket nio fp ansåg sig kunna och endast en fp inte kunna 
göra. Samma nio informanter som ansåg sig kunna hålla isär koderna tillstod emel
lertid att de blandar dialekt och riksspråk, däremot ej den informant som inte ansett 
sig vara i stånd att skilja mellan dem.

Sex informanter (nr 1,5,10,11,12,14) medgav att att de växlar beroende av per
son och situation och alla dessa utom nr 1 också enligt ämne. I samband med dessa 
frågor förekom värdefull biinformation, t.ex. från nr 10 som vid osäkerhet, rädsla 
och vid oväntade frågor först tog till dialekten i motsats till riksspråk vid förberedda 
framträdanden som exempelvis mötesledare. Fp nr 11 ansåg att kodväxling enligt 
situation sker tämligen omedvetet och att riksspråkliga fackord måste användas i en 
del arbetssituationer. När det gällde dialektbruk med person testar samme informant 
alltid mottagarens förståelse. Fp nr 5 använde alltid riksspråk när ämnet rör religion. 
Fp nr 14 med ett geografiskt vidsträckt arbetsfält anförde att "man måste växla på 
annan ord för att bli förstådd". Att bli förstådd var också det viktigaste, när det 
gällde person, ansåg fp nr 1. Hur svaren fördelar sig avseende med vem man talar 
dialekt respektive riksspråk framgår av sammanställningen i tabell 2.

Tabell 2. Språkval dialekt/riksspråk avseende samtalspartner

Informant Dialekt Riksspråk
nr 10 make, ortsbor arbetskamrater, habiliteringspersonal i Umeå
nr 5 hustru, barn, by- o.ortsbor ("inte ens med prästen")
nr 8 make, ortsbor som affärsidkare följde man kunden
nr 12 far, sambo, de som förstår (vet inte om jag talar "rent" riksspråk)
nr 14 bjurholmsbor i Umeå, med arbetskamrater
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Om vi sedan går över till situationer, knutna till dialekt respektive riksspråk an
sågs dialekten otänkbar i formella situationer (fp nr 10), i radio eller TV i Umeå (nr
11), i telefon (nr 8), på lasarettet i Umeå eller "annan ort" (nr 3,4), samt med över
hetspersoner (d.v.s. i formell situation, nr 15).

Omvänt otänkbara situationer för riksspråk ansågs vara jaktlaget (nr 
3,4,10,12,14), auktioner (nr 3,4), byns vattenförening (nr 8), samvaro med äkta 
bjurholmare (nr 11) eller i byn, med kompisar (nr 12). Dessa uttalanden tyder på att 
framfor allt jaktlaget är en domän knuten till dialektbruk, även om användandet 
hade minskat (enligt fp nr 14), eftersom folk från andra orter numera ingick i jaktla
get. Ytterligare en variant på samma fråga utgjordes av fråga 19, där 12 situationer 
(=domäner) och en öppen variant fanns föreslagna för markering av dialekt eller 
riksspråk. Fördelningen av svaren framgår av sammanställningen nedan.

Tabell 3. Språkval dialekt (D) resp. riksspråk (R) avseende situation

Situation Kod Informant nr
Byastugan D 1,3,4,5,8,10,11
Jaktlaget D 1,3,10,11,12,14
Apoteket (i Bjurholm) D 1,3,4,11,12,14

i i  h  h R 10
h  h  h DR 5,8

Bybön D 1,5,8,10,11 (=diskussion)
h R 3,4 (10 = mötesledn.)

Symöte D 3,4,8,10
Vävstuga D 8,10
Bagarstuga D 10
Doktorn (läkarmottagning) D 1,11,12,15

ii R 3,4,10
h DR 5

Försäkringskassan D 1,3,4,12,15
i i R 10
i i DR 5,8

Kommunkontoret D 11,12,15
h R 3,4,10
i i DR 5,8

Banken D 1,11,12
i i R 10
h DR 5.8 (3.4=D/R beroende på tjänstemani

Förklaring: DR avser en biandkod med begriplighet som riktmärke.

Vilka tendenser går att utläsa ur dessa svar? Det är tydligt att vissa informanter an
vänder sin dialekt även utanför byanätverket, så t.ex. nr 1,11 och 12, alla ur samma 
familjenätverk. (Nr 11 har också uppgivit att han försöker tala dialekt så långt möj
ligt är.) Vidare har nr 15 uppgivit att hon alltid talar dialekt, d.v.s. aldrig växlar, 
liksom nr 3, 4 och 8. Som vi ser håller uttalandena inte streck vid en närmare preci-
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sering. Informantema nr 3 och 4 använder riksspråk på bybönen, på kommunkonto
ret och hos doktorn, medan de växlar alltefter tjänsteman på banken. Vidare använ
der sig fp nr 5 och 8 av en ”biandkod" på apoteket, försäkringskassan, kommun
kontoret och banken, nr 5 även hos doktorn. Den sistnämnde tillstår en "omedveten 
anpassning", medan nr 8 anför "att göra sig förstådd" som ett vägande skäl. Fp nr 14 
och 15 tillstår likaså att de "blandar" ibland för bättre förståelse, liksom fp nr 11 som 
betonar att det vid affärskontakter inte går att bruka "urdialekten" utan ett slags 
regionalspråk som innebär ett närmande till mottagaren, enligt dennes språk och 
villkor. Detta sker först efter ett slags "testning", där gränserna tänjs, allt enligt in- 
formanten själv.

Intressant att notera är att apoteket på centralorten är en dialektdomän i större 
utsträckning än andra offentliga institutioner såsom försäkringskassan och kommun
kontoret, vilka upplevs som mer formella. Detta beror sannolikt på hur personalen 
rekryteras. De informanter som tillstår växling D/R, t.ex. nr 10, använder riksspråket 
i arbetssammanhang och på centralortens institutioner helt konsekvent, vilket var 
förväntade diglossiförhållanden, d.v.s. en funktionell fördelning mellan de båda 
koderna. Fp nr 5 tillstår att han endast kan bruka "gammola", d.v.s. de genuina dia
lektorden med hustrun, när de är ensamma.

Fråga 20 gällde samtalsämnen som man bara kan tala om på dialekt respektive 
riksspråk. Hur svaren fördelar sig framgår av tabellen nedan.

Tabell 4. Språkval dialekt (D) resp. riksspråk (R) avseende ämne

Ämne Kod Informant nr Orsak
Bygdehistorier D 3,4,8,10,14,15
Byahistorier D 11,12
Jordbruk/jordbruk förr D 3,4,5
Koma D 10
Natur (t.ex. og, skolä) 
Övernaturliga väsen (t.ex.

D 5

vittra, skrömta) D 5
Jakt D 12
Känslor D 10 D=kämfull, mustig
Religiösa ämnen R 10
Styrelseangelägenheter R 10
Affärsangelägenheter DR 11
Politik, ekonomi R 12
Fackuttryck R 14

Som vi ser är det bara nio informanter som gett exempel och svaren är knapphän
diga. Frågan var kanhända inte lätt att besvara utan betänketid. Ämnen som rör 
närmiljön såsom natur, jordbruk, jakt och lokalbundna historier behandlas naturligt
vis på dialekt. Fp nr 11 har svarat helt i enlighet med sin språkbruksfilosofi; han 
använder sig av en biandkod t.o.m. i sitt yrkesliv. Hos fp nr 10 är dialekten tydligen
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djupt rotad, eftersom hon anger känslofunktionen. I ett annat sammanhang poängte
rar samma informant att när hon tänker "riktigt starkt" kommer dialekten, varefter 
hon översätter till riksspråk.

Fråga 21 gällde hur mycket (eller litet) dialekt som dessa informanter använder 
under en "normaldag". Här fick fp stryka under lämpligt alternativ: a) Mest dia
lekt/lite riksspråk b) Lika mycket dialekt som riksspråk c) Knappast någon dia
lekt/mest riksspråk. Dessutom fanns utrymme för att ange orsak. Även på denna 
fråga erhölls endast nio svar (nr 3,4,5,8,10,11,12, 14 och 15). Alla har markerat 
alternativ a), fp nr 11 dock med reservationen mest dialekt och lite regionalspråk 
med tanke på sitt geografiskt utbredda arbetsfält och nr 10 med förtydligandet att 
hon bara använder riksspråk i arbetet.

Fråga 22 avsåg kodväxling inne i en mening (intra-sentential code-switching) 
och löd: Händer det att Du börjar säga något på dialekt och sedan övergår till riks
språk? Ja/Nej. Om ja, vad kan det bero på? Här finner vi jakande svar från fp nr
3,4,10,11,12,14 och 15 samt "vet ej" från nr 8 tillsammans med intressanta uttalan
den, t.ex. från nr 10: "Jag övergår inte om jag är väl förberedd, då blir det riksspråk. 
Blir jag däremot osäker tar jag till dialekten. När jag håller tal använder jag både 
dialekt och riksspråk." Fp nr 11 kan tänka sig att det händer "när jag avtestar motta
garen". Fp 3 och 4 angav "om folk utifrån inte förstår", vilket egentligen avser kod
växling efter person. Samma sak gällde för nr 14 och 15 "när man inser att man talar 
med fel person". Fp nr 12 ansåg att växling kunde förekomma "när man inser att det 
låter för brett", d.v.s. en slags anpassningsstrategi. Hur en sådan autentisk språksitu
ation ser ut är det en önskedröm att kunna fånga för en fältarbetare som alltid brottas 
med "the observer's paradox", d.v.s. svårigheten att dokumentera autentiskt tal utan 
att informanten känner sig observerad.

3 .4  A t t it y d e r  t il l  d ia l e k t e n

På frågan om det är en tillgång att kunna tala dialekt och i så fall varför har åtta fp 
svarat jakande (nr 3,4,5,8,10,11,14 och 15), nr 12 (den yngste informanten) nekande 
och nr 1 undvikande ("man har aldrig tänkt på det"). För Q) nr 10 är det inte helt 
oväntat en identitetsmarkör att tala dialekt. Fp nr 11 anlägger ett socialt och funktio
nellt perspektiv när han konstaterade att " när man bor på landsbygden skulle folket 
inte acceptera en om man inte talade dialekt". Informantema 3 och 4 anförde att det 
är viktigt i byn och i Bjurholmsbygden. Även om fp nr 12 inte ansåg att dialekten är 
någon tillgång, medgav han att dialekten har "bra, målande ord".

Fråga 24 avsåg om informantema någon gång försökt ändra sitt språk och i så fall 
när och varför. Här har sex fp svarat jakande (nr 8,10,11,12 och 14) medan fyra 
avgett nekande svar (nr 3,4,5 och 15). Här anfördes en rad intressanta orsaker, t.ex. 
från nr 10: "Under studietiden ansågs dialekten inte fin. Man blev handikappad med 
dialekt. Man blev nedvärderad av läraren i skolan” (vilken dessutom härmat ele
verna). Samma negativa skolupplevelse anförde nr 11: "Läraren skulle svenska upp 
oss, men då protesterade jag och bestämde mig för att inte lägga bort dialekten." 
Samme informant angav dock flyttning som orsak till språkanpassningen i syfte att
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bli förstådd, en orsak som också anfördes av fp nr 8,12 och 14. Informant nr 12 
ansåg sig också ha ändrat språk mot dialekt när han flyttade till'byn, eftersom han 
tog efter kompisar, men ändrade mot riksspråk senare under skoltiden.

På frågan vad folk i närmiljön tycker om dialekt konstaterade fp nr 5 och 8 att det 
är positivt och bra, eftersom ”dialekten ligger nära svenskan”. De uppfattar alltså 
inte sin dialekt som särskilt avvikande från riksspråket. Informantema nr 14 och 15 
ansåg att det är naturligt och att man inte tänker på det, liksom nr 1 som angav att 
man inte pratar om det. Ungefär samma svar erhölls från nr 3 och 4: ”Ingen säger 
någonting. Inga lärare har varit emot dialekten.” Ett rakt motsatt svar avgav nr 11: 
”Lärama har sett negativt på dialekten. För inflyttade är bjurholmare något nega
tivt.” Fp nr 10 ansåg att folket i närmiljön reagerar om man inte talar dialekt. Den 
yngste informanten, nr 12, ansåg att man vill bevara dialekten i Bjurholmsbygden. 
Bland dessa svar avtecknar sig tydliga generationsskillnader. Under byaskoleepoken 
på 30-talet motarbetades tydligen inte dialekten, vilket däremot 50- och 60-talets 
skolelever fick uppleva.

Hur ser bjurholmsboma på dem som av en eller annan orsak lagt bort sin dialekt? 
Det anses högfärdigt (nr 10), tillgjort (nr 11), konstlat och tillgjort (nr 14 och 15), är 
inte uppskattat (nr 5) och stroppigt (nr 12). De övriga svaren innehöll inget ställ
ningstagande: Man reagerar ej (nr 8), märker inte eller bryr sig inte i dag jämfört 
med tidigare (nr 4,11).

Hade dessa informanter någon uppfattning om hur omvärlden ser på deras dia
lekt? De avgivna svaren avsåg egentligen inte samma fråga. Bjurholmsdialekten 
känns igen, t.o.m. på Holmön, ansåg nr 10. Att vara bjurholmare hade nr 11 upplevt 
som negativt. Att många gillar dialekten, eftersom den avslöjar urspmng och känns 
som hemlandstoner, betonade nr 14 och 15. Fp nr 3 och 4 ansåg att "utbyssara” 
tyckte bra om bjurholmsdialekten liksom nr 5 som inte upplevt något negativt. Fp nr 
8 ansåg att ingen reflekterar över det och nr 12 svarade "vet ej”.

Vi har redan konstaterat att informantema är ense om att man talar samma dialekt 
i deras byar som på centralorten, men på frågan om man talar annorlunda i någon 
grannby blev svaret från alla de tio deltagande Örträsk. Här talar man ”brett” (nr
12), med annat tonfall (nr 10,12) och högt (nr 1), och uttalar en del ord annorlunda 
(t.ex. öpp i Bjurholm mot opp med o-ljud som i bott i Örträsk, enligt nr 10). Orsaken 
angavs vara ”lappa”, d.v.s. samema (nr 3 och 4). Informanten nr 14 namngav dess
utom en rad byar som redovisats i avsnitt 1.5 ovan.

3 .5  F ö r ä n d r a d  d ia l e k t a n v ä n d n in g . N y o r d  i d ia l e k t e n

Har det skett någon förändring i dialektbmket under dessa informanters livstid? Att 
det är en generationsfråga och att dialekten används mindre nuförtiden, angav fp nr
10,11,8,14 och 15. Den äldsta informanten (nr 1) ansåg att "gammgubba” talade 
annorlunda och att TV och nya umgängesformer har bidragit till dialektutjäm
ningen. Att prestige och attityder gått i vågor betonades av nr 5 och 10: På 1950- 
och 60-talet rådde negativ attityd till dialekten och den motarbetades av lärama (jfr 
svaren ovan), men den är nu återigen på modet, det har skett en renässans. Infor-
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mant nr 11 hävdade att det går en gräns på 1950-talet, då "gammspråke" fortfarande 
levde och byskolan utgjorde centrum. Dialektanvändningen har inte förändrats se
dan 1980-talet, ansåg den yngste fp nr 12. Att gamla dialektord försvunnit intygade 
nr 3,4, 14 och 15.

Men nya ”dialektord" har också tillkommit, framför allt p.g.a. förändrade jord
bruksmetoder. Balarn och plastarn (nr 10,11,5,12) åstadkommer i dag elefantägga 
'inplastade höbalar' (nr 10) och kommuni'ken 'kommunikationsradion' har sedan 
länge varit ett ovärderligt hjälpmedel, inte minst i skogsbruket och vid jakt och fiske 
(i dag förmodligen ersatt av mobiltelefonen). Informanten nr 10 far avsluta denna 
enkätdel med en serie nyord: sprangarskon 'joggingskor', mjölkgropa 'mjölknings- 
plats', pulsator 'mjölkningsredskap', dyngkälla 'avloppsbrunn', brösthämtar 'mjölk- 
hämtare med lock', strannköfta 'långkofta' och Röbanne 'konstverket Vägledning i 
form av ett slingrande, rött rep vid Angsjön, längs väg 92'.

3 .6  S a m m a n f a t t n in g

Vi har tydligen att göra med informanter som känner en stark förankring i sin hem
bygd, där dialekten utgör ett levande inslag. Alla informanter förklarade sig också 
vara dialekttalande. Som vi redan sett existerar tydligen en lokal norm för denna 
dialekt, benämnd bjurholmsmålet.

Hur informantema använder sin dialekt varierar emellertid och givetvis vad de 
själva menar med dialekt. De allra flesta ansåg sig kunna skilja mellan dialekt och 
riksspråk, men endast hälften av informantema tillstod medveten kodväxling dia
lekt/riksspråk. Bland dem tror jag mig också ha funnit de mest språkmedvetna för
sökspersonerna. Hos dem skulle dialekten inte vara i fara i förhållande till dem som 
kodblandade och som inte kunnat ge precisa svar. För de senare kan dock många 
språkpsykologiska faktorer ha inverkat, t.ex. trötthet, förhållandet till mig som ut- 
frågare eller närvaro av andra personer.

Vi kan också konstatera att det förekommer ett diglossiförhållande dialekt/ riks
språk, men att fördelningen inte är strikt, eftersom dialekten även är gångbar på 
centralortens offentliga institutioner. Den mest dialektala institutionen visade sig 
vara centralortens apotek, medan jaktlaget i närmiljön var en uttalad dialektal do
män. Bybönen som språksituation vore intressant att studera närmare. Här diskuteras 
tydligen andliga frågor, ömsom på dialekt, ömsom på riksspråk.

För närvarande råder positiva attityder till dialekten, men det har inte alltid varit 
så. Intressant vore det att jämföra dessa informanters svar med det uppväxande 
släktets, t.ex. med en skolenkät på högstadiet i Bjurholm. En sådan är också genom
förd inom projektet, men svaren från eleverna, födda 1983 är tyvärr alltför knapp
händiga.
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4. R e s u l t a t  a v  f ö r sö k st e st  i d ia l e k t k u n s k a p

Detta testmoment innehöll två avdelningar, dels ett ordförståelsetest omfattande 50 
dialektord, dels en uppgift att översätta 12 testmeningar till dialekt. I dessa deltog 15 
respektive 10 informanter (se översikt i tabell 1, avsnitt 2.3 ovan).

4.1 O rd fö rståelsetestet

I det föregående har vi sett att dialekten "grovbondskan" tunnas ut eller späds ut 
generation efter generation. Frågan är vilka dialektdrag som drabbas och hur dia
lektkunskapen ser ut på individnivå? Här torde ordförrådet inta en central ställning. 
Om man anser sig tala dialekt borde det från riksspråket avvikande dialektordförrå
det också delas av andra inom nätverket såsom en del av den dialektala normen. 
Men dialektorden som sådana kan dels tillhöra ett äldre språkskede, ha begränsad 
spridning eller vara på väg att falla ur bruk, dels kan de ha vidare regional spridning 
och därmed större gångbarhet och inte löpa samma risk att falla i glömska.

På individnivå har jag strävat efter att få ett relativt mått på förståelsen av det 
dialektala ordförrådet. Därmed avses både en aktiv och passiv behärskning av ett 
urval dialektord, d.v.s. dels det som dialekttalaren faktiskt brukar, dels det som 
vederbörande någon gång hört andra bruka samt kunskap om betydelsen. Eftersom 
dialekterna är föränderliga över tid borde det existera generationsskillnader.

4.1.1 Informanter
I ordförståelsetestet deltog 15 informanter, nio män och sex kvinnor, födda 1920- 
1975, i princip alla utom de båda äldsta (nr 1 och 2, födda 1910). Dessutom har två 
informanter (nr 16 och 17) tillkommit i jämförelsesyfte. Försökspersonerna nr 1-15 
ingår i sju olika familjenätverk: nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 och 14-15 är gifta par; nr 
13 är son till nr 7-8, nr 11 är son till nr 1-2 och nr 12 i sin tur son till nr 11 (tre gene
rationer). Dessutom är nr 4 och 9 kusiner och nr 11 är också brorson till nr 3, efter
som nr 1 och 3 är bröder. Av informantema nr 3-15 är de flesta födda i någon Bjur- 
holmsby utom nr 12 som är född i Nordmaling men tidigt inflyttad till Öredalen.

4.1.2 Testorden
Att testa ordförråd är alltid en vansklig uppgift. Jag har gjort ett urval om 50 dia
lektord, på tre undantag när hämtade ur en lokal ordlista om 528 ord ur Harald och 
Alf-Göran Lindbergs Vitvattsmåle - en bjurholmsdialekt (1991).2 Men det existerar 
också en mer omfattande ordlista om 1080 ord, sammanställd av Harald Fors, Bjur- 
holmsdialekter (1986), som bygger på ett antal lokala ordlistor från byarna Ström 
och Lillarmsjö, d.v.s. på motsatt sida av Öreälven i förhållande till mina undersök
ningar. Här finns också de flesta av testorden belagda. I fokus för urvalet, vilket med 
nödvändighet blir intuitivt, har stått ord ur allmänspråket vilka borde haft en chans
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att överleva oavsett yttre förändringar. Bjurholmsbygden har fortfarande agrar prä
gel men jordbruksnäringen utövas numera av ett fatal aktiva jordbrukare, vilket är 
orsaken till att jag tagit med tre testord, förknippade med jordbruk {löt, järt, bu'ffer).

Testorden utgörs av 5 substantiv, 19 adjektiv, 21 verb och 5 adverb. Anledningen 
till det stora antalet adjektiv och verb är att dialektorden ofta är deskriptiva och 
karaktäriserande med speciella konnotationer i jämförelse med motsvarande riks- 
språksord. Ortografin är uttalsenlig efter den som tillämpats i Lindbergs ordlista. För 
att slå fast dialektordens regionala spridning, formvariation och eventuella betydel
seskillnader har jag också gjort ordboksjämförelser.

4.1.3 Resultat på ordnivå
Hur de olika testorden finns belagda i ordböckerna och hos informantema 3-17 
framgår av tabellen i bilaga 2. Av de aktuella testorden behärskades 15 av alla in- 
formanter, ytterligare sju av alla utom en (92%), ytterligare fyra av alla utom två 
(85%) samt ytterligare sex av alla utom tre (77%) enligt nedanstående sammanställ
ning:

Tabell 5. Bäst behärskade testord. 
Ordnr: 100% 92% 85% 77%
l.asadele(t) 2.blister
15.hurr(a) lO.fark
ló.vars nagerst 14.he:v
25.kvamnå 33.pömset
26.kö:k(a) 39.skryp
32.oslög 44.tapå
34.rijörse 45.tegas
36.räj(a) 'ränna omkring'
3 7. sanna
40.slören
41.spönn 
43.storsint 
46.tjöjjes
48.ve ett 
50.öntjes

4.brannbera
7.bösasam
38.sjördögen
47.tö:set

3.bläkta
9.gåle dö
27.1uv(a)
30.1öt(a)
31.malink
49.ömmeltekring

De övriga testorden uppvisar följande spridning bland informantema:
70%: nr 8.darjkang, 19.jevågen, 21.järt(a), nr 24. knaver på 
62%: nr ll.farke(t), nr 22.kangel 
46%: nr 5.bu'ffer
38%: nr 13. frö:tjen, 18.jama, 23.kank, 28. ly(tt) (mjölk)
30%: nr 6.bö:sa, 12.fråbräj(d), 20.ju:t, 35.räj(a)’prata ivrigt’, 42.spönn bölln 
15%: nr 17.ivalle(t)
0%: nr 29.skallt (e' vär)
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Det är alldeles tydligt att inte alla testord varit lyckade, men 32 av dem har en sprid
ning bland 77-100% av informantema. De orden uppvisar också i de flesta fall en 
regional spridning, om de finns upptagna i såväl Amäsordboken (A) som i Nysätra- 
ordboken (N) eller Burträskordboken (B). Dessa ordböcker avspeglar också olika 
språkskeden, i de båda första fallen 1930-40-talet, i det senare fallet ett ännu äldre 
skede. Kommentarer till testordens historia och regionala spridning ges som exkurs 
i bilaga 3.

4.1.4 Resultat på individnivå
I vilken utsträckning behärskade informantema testorden? Resultatet framgår av 
nedanstående sammanställning.

Tabell 6. Ordförståelsetest. Resultat ( i % av testorden per informant, n= 50).

Inform. Signum Kön Födelseår Yrke nr Antal testord %
3. HJ M 1920 f.d.affärsbiträde 48 96%
4. MJ K 1924 hemmafru 47 94%
9. EJ M 1934 f.d.lantbmkare 45 90%
6. KH K 1932 hemtj änstanställd 42 84%
5. GH M 1926 träarbetare 41 82%
10. IJ K 1939 daghemsassistent 40 80%
14. SS M 1949 postmästare 39 78%
8. LN K 1931 f.d.lanthandlare 37 74%
7. DN M 1924 f.d.lanthandlare 37 74%
15. IB K 1951 vårdbiträde 34 68%
11. HBJ M 1948 egenföretagare 33 66%
12. SJ M 1975 sjukvårdare 21 42%
13. TN M 1967 univ. studerande 19 38%
Jämförelsepersoner:
16 SG K 1947 univ.adjunkt 21 42%
17. SAF M 1935 präst 18 36%

M= 34,8 69,6%

Inte helt oväntat avtecknar sig här ålders- och generationsskillnader och tämligen 
klara sådana. De följer det mönster jag förväntat mig. Tätplatsema intas av ett gift 
par med stort dialektintresse, eftersom de medverkat till insamlingen av en lokal 
ordlista. (Frågan är om det inte föreligger en överrapportering?) De representerar 
också det äldsta skiktet talare, födda på 1920-talet. Mannen (nr 3 HJ) är född ett par 
mil uppströms i Öredalen, inflyttad till byn på 40-talet; kvinnan (nr 4 MJ) född, 
uppvuxen och kvarboende i byn. De testord de inte kunde var 29 och 42 och MJ 
ville dessutom ändra nr 18 till jenna ’här'.

Dämäst följer grannen, släktingen och hembygdsentusiasten EJ (likaså född, upp
vuxen och kvarboende i byn), som förutom testord nr 29 (som f.ö. inte någon fp
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ville kännas vid) också förkastade nr 6,12,17 och 35. Han ville ändra nr 9 till dogale 
(jfr garlin 'färdig att') och översatte nr 11 farken med 'matfrisk'. Nr 18 jam  hade 
han hört sin far säga men ansåg att det inte längre var i bruk. Den initiala konsonant
förbindelsen i nr 18 ville han ha förmjukad till njaver. Nr 35 räj(a) 'prata ivrigt' 
godtogs ej, endast i betydelse enligt nr 36.

Därefter följer också ett gift par, några år yngre än tätparet och tillhörande samma 
grannskap. Mannen (nr 5 GH) är likaså född, uppvuxen och kvarboende i byn, me
dan hustrun (nr 6 KH) är född söderut i socknen men har bott i byn sedan 50-talet. 
De förkastade i stort sett samma testord (nr 6,13,17,18,20,28 och 29) men skilde sig 
beträffande nr 5 buffer och nr 9 gåle dö, vilka var kända för KH, samt nr 23 kank, 
vilket var känt bara för GH.

Därnäst kommer nr 10 IJ, hustru till nr 9, född några mil uppströms Öredalen 
men inflyttad som barn (1947) och kvarboende i byn. I likhet med mannen kände 
hon ej till testord nr 6,12,17,29 och 35 och inte heller nr 23 kank, nr 27 luv(a), 28 ly 
och nr 31 malink, trots att hon tidigare varit sysselsatt i jordbruket i många år. Att nr 
27 luva 'luggas' var okänt är något förvånande, eftersom det har utbredning i hela 
Västerbotten, men hänger kanske samman med föräldrarnas ursprung (modem, 
hennes språkliga ideal, var bördig från Åseletrakten). Som variant för nr 24 knäver 
på angav hon formerna gnave på eller gnövel. Som informant ger hon ett intryck 
av stark språklig medvetenhet.

Ett bra resultat uppnådde också nr 14 SS, född och uppvuxen i en by på motsatta 
sidan av Öreälven, därefter bosatt på andra orter under längre och kortare perioder 
under studie- och yrkesförberedelsetid, sedermera boende på centralorten sedan 
1979. Den mobilitet han erfarit och fortfarande uppvisar i kraft av sitt yrke, med 
positiv identitet som bjurholmsbo och dialekt som modersmål har förmodligen bi
dragit till hans språkliga medvetenhet. (Av denne informant har vi fatt vissa av de 
upplysningar om byadialekter och dialektgränser som redovisades inledningsvis i 
avsnitt 1.5.1.) Jag skulle vilja betrakta honom som en medelålders representant för 
bjurholmsmålet av i dag i en vidare mening. Vilka ord var då okända för honom? I 
likhet med de föregående informantema kände han ej till testord nr 12, 13, 17, 20, 
28, 29, 35 och 42 och dessutom nr 5 buffer, 8 darjkang och 19 jevågen, vilka kan
hända tillhör en svunnen tids dialektord eller har levt kvar i vissa byanätverk såsom 
det vi satt under lupp. Om vi sedan jämför med hustruns (nr 15 IBS) resultat ser vi 
att hon saknar samma ord men dessutom nr 11, 21, 22, 23 och 30, för en del lands- 
bygdsfenomen, uppvuxen som hon är på centralorten men med föräldrar som hade 
sina rötter i bondesamhället.

4.1.5 Ordkunskap i familjenätverk
Låt oss sedan syna ett familj enätverk, informantema 7, 8 och 13. När det gäller de 
båda förstnämnda, födda, uppvuxna och kvarboende i Öredalen utesluter de till att 
börja med i stort sett samma testord som det tidigare redovisade by anätverket, näm
ligen nr 6,12,13,17,18,20,29,35 och 42 men tillägger nr 11,22 och 23. Nr 21 behärs
kas endast av kvinnan (uppvuxen med lantbruk) och nr 24 bara av mannen. Går vi 
sedan till sonen, bosatt på annan ort sedan 7 år tillbaka och tillhörande en yngre
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generation i 30-årsåldem, ser vi att kunskaperna om dessa dialektord har sjunkit till 
ungefär hälften av föräldragenerationens. Men de 19 testord han behärskar kanske 
snarare ger oss en antydan om vilka dialektord som kan betraktas som resistenta.

Vi har också möjlighet att rekonstruera ett annat familjenätverk i tre generationer, 
eftersom informant nr 3 HJ ( f. 1924) är bördig från en annan by i Öredalen och är 
farbroder till nr 11 HBJ (f. 1948), vilken i sin tur är far till nr 12 SJ (f. 1975). De 33 
ord som informanten nr 11 behärskar är på några undantag när identiska med dem 
som alla i det tidigare byanätverket hade kännedom om. Anmärkningsvärt är att 
testorden nr 2 blister, nr 3 bläkta och nr 38 sjördögen var okända, men i gengäld 
behärskade han t.ex. nr 13 frötjen, vilket inte var allom givet. Testordet nr 49 ville 
han ändra till ömsekring.

Går vi sedan till sonen (nr 12 SJ) ser vi att hans ordkunskap omfattade 21 ord. 
Han säger sig ha vuxit upp med far och farfar (= fp nr 1, tabell 1, avsnitt 2.3) som 
språkliga förebilder och använder fortfarande dialekten hemma och i sitt grannskap. 
Fr.o.m. högstadiet i skolan har han dock betraktat sig som bjurholmsbo snarare än 
bybo och bor fortfarande kvar i Öredalen, varifrån han pendlar till arbetet på cent
ralorten. Han far stå som representant för den yngre dialektbevarande generationen, 
låt vara med ett begränsat, resistent dialektordförråd i förhållande till faderns och 
farfaderns ( se bandinspelning 5.1b) men med en dialektbejakande identitet, vilken 
jag dock uppfattade som kluven.

4.1.6 Ordkunskap hos jämförelsepersonerna
Den ena av de båda jämförelsepersonema (nr 16 SG) representerar ett annat dia
lektområde 50 km norr om Umeå med den dialekten fortfarande som levande 
hemspråk trots att hon är bosatt på annan ort; den andre (nr 17 SAF) har vuxit upp 
med dialekten som förstaspråk ett par mil sydväst om Bjurholm men flyttade däri
från vid 13 års ålder och har återknutit kontakten med hembygden först som vuxen. 
Dessa båda fp har nått resultat i paritet med de yngsta informantema men av olika 
orsaker. För den förstnämnda tillhörde ungefär hälften av de kända orden den grupp 
ord som behärskades av de flesta, låt vara i något förändrade former, t.ex. nr 9 gälen 
dö, nr 34 rigöra, nr 39 skrup och nr 47 tasut, men hon visade sig också ha kunska
per om ord som var mindre kända, t.ex.nr 5 buffer, nr 18 jarna och nr 20 jut. Att hon 
skulle behärska t.ex. nr 26 kök eller nr 33 pömset var inte att förvänta, eftersom de 
testorden, enligt ordböckerna, inte förekommer i norra Västerbotten. Denna jämfö- 
relsepersons dialektala ordförråd skiljer sig markant från jämförelsepersonens nr 17: 
de 18 ord han behärskade tillhör den grupp ord som omfattades av de allra flesta, 
således de mest frekventa och allmänt spridda orden. De framstår också som resis
tenta i ett längre tidsperspektiv, vilket man kunde förvänta sig.

4.1.7 Sammanfattning av ordförståelsetestet
I vår strävan efter att ringa in den dialektala normen, i detta fall beträffande ordför
rådet, har det visat sig att 32 av de 50 utvalda testorden behärskades av mer än tre 
fjärdedelar av de femton informantema. Här har vi alltså en del av bjurholmsdia-
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lektens kärna. På individnivå varierar dock ordkunskapen och språkmedvetandet 
och tämligen klara ålders- och generationsskillnader har avtecknat sig, särskilt inom 
familj enätverken. Här behärskade de yngsta informantema ungefär hälften av för
äldragenerationens dialektord, vilket också var fallet för de båda jämförelseperso- 
nema, men av olika orsaker.

4.2 ÖVERSÄTTNINGSTESTET

I detta test deltog 10 informanter, åtta av dem som deltagit i föregående test jämte de 
båda jämförelsepersonema (se tabell 1, avsnitt 2.3). Uppgiften gällde att översätta 
12 meningar i standardsvensk version till dialekt. Dem hade jag hämtat från Eva 
Johanssons uppsats om pitemålet (Johansson 1996:16) men ändrat något, bl.a. ort
namnen och de lyder som följer:

1. Lägg boken på hyllan. (Max. 3 p)
2. Anders kommer i morgon. (Max. 3 p)
3. Hanna kommer i morgon bitti. (Max. 3p)
4. De kommer från Skellefteå/Umeå. (Max. 3 p)
5. De är från Umeå. (Max. 3 p)
6. Flickorna har åkt till Umeå. (Max. 3 p)
7. Det blev ingenting av honom. (Max. 4 p)
8. Hon blev alldeles röd i ansiktet. (Max. 3 p)
9. Jag fick den (båten) av pojken. (Max. 2 p)
10. Jag fick den (klockan) av flickan. (Max. 2,5 p)
11.Jag fick dem (verktygen) av barnen. (Max. 1,5 p)
12.Han raglade ganska mycket så inte var han nykter. (Max. 7 p)

Dessa meningar läste jag själv upp, varpå informantema muntligt fick komma med 
sina förslag eller diskutera sig fram till en slutgiltig version. För att erhålla ett mått 
på varianterna har jag utgått från min egen kunskap och poängsatt meningarna enligt 
maximal dialektalitet alltifrån 1,5 poäng till 7 poäng, beroende på hur många vari
abla språkdrag de innehåller. Metoden är naturligtvis inte invändningsfri, varför 
poängtalen far tolkas relativt. De versioner som presenterades framgår av nedanstå
ende genomgång mening för mening (med de enligt min dialektintuition mest idio
matiska alternativen i fetstil).

4.2.1 Översättning till dialekt

1. Lägg boka på hylla. / He boka på hylla.
Jag har godtagit dessa båda versioner som genuint dialektala, trots att det existerar 
en smärre skillnad mellan lägga och he (va ) 'stoppa'. Man hade också kunnat för
vänta sig ordet fjöl/fjäl i stället för hylla, men det ordet torde vara sällsynt nuförti
den (muntlig uppgift ME, Storarmsjö).
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2. N'Anders kömm i möran.
Här gällde det att sätta ut det prepropriella en, och de dialektala formerna av pre
sens komma respektive i morgon, vilket samtliga informanter gjorde. Vokallängd 
eller -kvalitet hos verbet har jag inte bedömt, inte heller om ö-ljudet i möran var 
öppet eller slutet (det senare äldre, dialektalt uttal).

3. A 'Hanna kömm i mö:ran /åt mörnum/ i möran bitti
Här förväntades egennamnet Hanna föregås av det feminina a, presensformen av 
komma vara dialektal med ändelsebortfall (liksom i exempelmening 2) samt att 
tidsuttrycket skulle anges i dialektal form. Det sistnämnda var preciserat för att se 
om dativuttrycket ännu är levande; åt mörnum har just betydelsen ’i morgon bitti'. I  
möran bitti har jag betraktat som en hybridform och ej godtagit till fullo, vilket 
givetvis är diskutabelt; den formen kan också vara den oftast förekommande i nutida 
dialekt. Formen åt mörnum bekräftades av sex informanter, nr 3 HJ, nr 8 LN, nr 11 
HBJ och nr 14 SS samt av jämförelsepersonema nr 17 och 18. (Nr 6 KH som ej 
deltog i undersökningen kände igen formen åt mörnumen.)

4. Dämm kömm från Skellefte/Skellefteå/Ume.
I en genuint dialektal version skulle subjektspronomenet ha dialektal form dämm 
samt ortnamnen sluta på -e. Alla informanter angav formen Ume, medan fyra inte 
applicerade motsvarande form, när det gällde Skellefteå. Orsaken som angavs var 
"att det låg för långt bort".

5. Dämm ä/ är från Ume/Umeå.
Denna mening är tämligen identisk med föregående. Likväl angav informantema nr 
3 och 8 oväntat den riksspråkliga formen är. Man hade också kunnat förväntat sig 
formen borta i stället för från. Jämförelsepersonen nr 16 hade följdriktigt formen je  
i stället för är, men hade sedan oväntat formen Umeå.

6. Jänten ha före/åke ti/åt/dell Ume.
Samtliga informanter angav som synes dialektformen jänten i stället för det riks
språkliga flickorna, vidare de kortstaviga verbformerna ha respektive före (nr 16 
följdriktigt den sydvästerbottniska formen fiyre som den yngste informanten ersatte 
med det allmäntalspråkliga åke, dock inte åkt). Av prepositionsaltemativen har jag 
godtagit åt respektive dell som dialektala i jämförelse med det allmäntalspråkliga ti.

7. Hä vart/vort/vorte int na/inge/ingenting borte'n/boLen/boLann/å'n/av en.
(L= tjockt IM). Alla informanter var ense om att det formella subjektet borde vara 
hä, liksom att blev skulle ersättas av former av varda för att bli mer dialektalt. In
tressant är att den yngste informanten använde formen vorte liksom jämförelseper
sonen nr 17 vort. Vidare förefaller int na som mer dialektalt än de talspråkliga for
merna inge/ingenting. Samma sak gäller för sådana former som borte'n (med varie
rande uttal) i förhållande till å'n/av en, vilka jag betraktat som talspråksformer. 
(Jämförelsepersonen nr 16 har formen bortur'n.) Antalet versioner av denna mening 
är lika många som informantema själva.
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8. Hon vart/vorte/vort alldelens/alldens/alldess/alldeles rö:/ellrö/illrö/ sprutrö 
oppi/öppi öga/ te syna/ i ansiktet/ ti ansikte.
Här har sex informanter använt formen vart, två vorte och två vort. Sedan kan också 
formerna av alldeles variera, där variantformema måste fa passera som dialektala. 
När det gäller översättningen av i ansiktet har egentligen bara två informanter stått 
fast vid standardvarianten eller dess talspråksmotsvarighet; alla de övriga har former 
med öga, endast en med syna, vilka definitivt är att betrakta som dialektala.

9. Ja feck/fick han/an/en uta/å/av/boLa pojken.
Denna mening avsåg att testa känslan för naturligt maskulint genus (=båten), vilket 
samtliga informanter också visade sig ha. Verbformen feck har jag betraktat som 
dialektal liksom varianterna uta/å framför det riksspråkliga av. Den yngste infor- 
manten försökte med varianten borta (med tjockt L-uttal) som jag inte anser vara 
möjlig i detta sammanhang.

10. Ja fick /feck a å/av jänta.
Liksom i föregående mening avsågs känslan för naturligt genus, i detta fall femini
num (=klockan), vilket samtliga informanter refererade till som a. En annan svårig
het kunde ha varit den bestämda formen av flickan, vilken helt riktigt översattes med 
jänta av samtliga informanter. Här använder alla informanter utom en formen fick 
som godtagits.

11. Ja fick/feck dämm å/a/uta/av/boLa båna/onga/bama.
Här gällde det att referera till neutrum plural (=verktygen), vilket egentligen inte 
bereder någon svårighet i detta dialektområde. Som dialektform har jag godtagit 
såväl båna som önga, trots att det egentligen föreligger en stilskillnad, men båda 
orden har dialektal plural -a. Formen barna härrör från jämförelsepersonen nr 16. 
Den är att betrakta som talspråksform med vid spridning men är kanske den gängse i 
hennes ursprungsmål norr om Umeå.

12. Han ragLe/vingLe/rangLe brano/se myttje/mycke se/så int könne han/ 
könne'n/ var’n da/då nykter (int). (Alternativt: ... se no söntes he att en int va 
nykter.)

Det första problemet gällde verbet ragia som finns upptaget i såväl Hössjömålet 
som Öre-Långselemålet i formen ragel och följaktligen är att betrakta som dialekt
ord, om det böjs dialektalt och innehåller s.k.tjockt /l/. Så gjorde också sex av in- 
formantema. Men det existerar också ett annat dialektord raga (H, Ö-L, jfr rega N), 
vilket ingen brukade. Varianterna vingLe (3 inf.) eller rangLe (en inf., jfr H ranglot 
'skranglig') har ej godtagits. Nästa svårighet gällde den dialektala motsvarigheten till 
ganska mycket. I och för sig upptar Hössjöordboken ganska, likaså Nysätraordboken 
och Amäsordboken men med referens till branog, vilket förefaller mer idiomatiskt 
dialektalt. Det förekom också hos sju informanter; ytterligare två nöjde sig med se 
'så' och en uteslöt ordet, vilket ej godtogs. Beträffande ordet mycket hade jag för
väntat mig förmjukning och ändelsebortfall i dialektal form, vilket också förekom
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hos alla informanter utom en. Konjunktionen så har den dialektala formen se/sä 
(H, N, A) hos sju informanter; de övriga tre har standardformen och negationen int 
har denna dialektala form hos alla tio informantema. För resten av denna bisats 
finns många varianter. Två av informantema har ersatt preteritumformen av vara 
med kunna, vilket ej till fullo godtagits. Vidare bör subjektet ha formen en eller 
enklitiskt fogas till verbet som var'n (en inf.) eller va’n (6 inf.). Som idiomatiskt 
framstår tillägg av ett pleonastiskt då, helst i formen da (en inf., jfr N). Varianten sä 
no söntes he att en int va framstår som friare i förhållande till urspmngsmeningen. 
Det sista ordet nykter har jag hört såväl med ö-uttal (jfr A nökter) som med stan
darduttal (jfr H, Ö-L), varför den fått passera som dialektal. Uttalet varierar kan
hända inom Bjurholms kommun, så att vi finner ö-uttal vid Leduåns och Lögdeäl- 
vens vattensystem, "bortom Västanfjället"? Mer idiomatiskt enligt min egen språk
känsla vore att tillägga ett pleonastiskt int vid slutet av meningen, men det har inte 
tillämpats av någon enda informant.

4.2.2 Resultat av översättningstestpå individnivå
Rangordnar vi sedan de tio informantema enligt resultatet på detta översättningstest 
far tabellen följande utseende, se tabell 7.

Tabell 7. Översättningstest. Resultat i poäng (max 38) respektive % av "rätta" svar.
Rangnr Informant Signum Född Poäng %
i) nr 14 SS 1949 34,5 91
2) nr 15 IBS 1951 34,0 90
3) nr 10 IJ 1939 33,0 87
4) nr 11 HBJ 1948 32,5 85
5) nr 16 SG 1947 32,5 85
6) nr 12 SJ 1975 32,5 85
7) nr 3 HJ 1920 32,0 84
8) nr 8 LN 1931 31,0 82
9) nr 17 SAF 1935 30,5 80
10) nr 5 GH 1924 29,5 78

M= 32,2 84,7
Här finner vi en helt annan rangordning än i ordförståelsetestet (jfr tabell 6, av

snitt 4.1.4). Resultaten ligger mer samlade, d.v.s. uppvisar mindre spridning och når 
högre procentsatser än i föregående test. Här intas inte tätplatsema av de äldsta in
formantema, utan t.o.m. den yngste har hävdat sig väl. Frågan är vad vi har mätt?

Eftersom uppgiften var att konstruera dialektala motsvarigheter till standard
språkliga versioner, är det i förstone förmågan att konkret hålla isär riksspråk och 
dialekt, d.v.s. ett slags språkmedvetenhet som prövas. Eftersom informant nr 8 i 
enkätfråga 17 (se bilaga 1) tillstått att hon inte kan göra det, tillhör inte heller hennes 
resultat de bättre. De övriga medger att de kan hålla isär de båda varietetema men 
också att de blandar.
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Vidare testas den verbala förmågan att åstadkomma en så idiomatiskt dialektal 
version som möjligt, vilket måste hänga samman med den s.k. språkförmågan men 
också med den allmänna språkmedvetenheten, vilken rimligtvis borde öka ju mer vi 
använder språket som instrument i vårt arbete eller rör oss i vidare kretsar utanför 
lokalsamhället. Detta gäller speciellt informantema nr 14, 10 och jämförelse-perso
nen nr 16. Att jämförelsepersonen nr 17 inte lyckats bättre beror troligtvis på fjär
mande från dialekten under alltför lång tid. Det går säkert att finna individuella 
förklaringar till dessa olika resultat, men eftersom spörsmålet egentligen är kvalita
tivt och materialet begränsat avstår jag från att dra några slutsatser.

Frågan är också hur mer talspråkliga meningar ska bedömas; de representerar ju 
ett mellanting mellan riksspråk och dialekt. I det kontinuum som Dahlstedt (1978) 
skisserat, alltifrån neutralt riksspråk, via regionalt standardspråk mot utjämnad dia
lekt och genuin sådan, existerar inga fasta gränsdragningar mellan språkartema (jfr 
avsnitt 1.3). När vi rör oss mellan genuin dialekt (GD) och utjämnad sådan (UD) 
väger vissa dialektala företeelser tyngre än andra, förutom ordvalet t.ex. uttal och 
böjningsformer. Denna fråga blir särskilt aktuell, när anpassningsstrategier av social 
natur i form av dialektutjämning mot riksspråklighet föreligger hos informanten.

Urvalet av exempelmeningar kan diskuteras, t.ex. förekom många likartade me
ningar gällande genuskänslan, vilken förvisso inte är oväsentlig i sammanhanget. 
Jag tror dock att denna metod är värd att utveckla, eftersom varje exempelmening 
kan innehålla åtskilliga variabler.

5. B a n d in speln in g a r  "d et  lilla  språk et"

5.1 M a t e r ia l

Till att börja med har jag avlyssnat redan insamlat material på DAUM, t.ex. nr 25:2 
med Augusta Landström, Näsmark, född i Örträsk 1866 och inspelad av E. Larsson 
och P.-U. Ågren 1955. Tyvärr är talhastigheten så hög att en utskrift skulle bli 
mycket tidsödande. Den ger dock prov på genuin dialekt, men frågan är hur mycket 
informantens barndomsmiljö i Örträsk har påverkat hennes språk. Därefter har jag 
gjort bandinspelade intervjuer med ett antal informanter, enskilt och i grupp enligt 
följande:

a) Med A.O., f.1906 (kv.) i hemmet i Pettersborg, Öredalen den 7/7 1996. Intervju
are Sven Arne och Gunvor Flodell, då okända för informanten. Informanten är täm
ligen riksspråklig men med dialektinslag (utjämnad dialekt?). Talar dagligen dialekt 
med son och sonhustru, enligt egen uppgift. Inspelningstid c:a 60 minuter.

b) Med E.J., f.1910 (kv.) och A.O., f.1910 (man) i hemmet i Öreström den 24/11 
1996. Intervjuare Gunvor Flodell, inte helt okänd för informantema, biträdd av 
sonen H.B.J., f.1948, vilken även fungerar som bi-informant. Inspelningen är ut
skriven in extenso (se bilaga 4) och är ett prov på bevarad dialekt med subtil kod
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växling mot riksspråk enligt samtalsämne (eller medvetenhet om mikrofonnärvaro). 
Inspelningstid c:a 30 minuter.

c) Med E.J., f.1934 (man) och I.J., f*. 1939 (kv.) i hemmet i Näsmark den 4/3 1997. 
Intervjuare Gunvor Flodell, känd för informantema. Prov på genuin dialekt (samtal 
om Augusta Landström, se ovan). Köksbestyr och samtal i bakgrunden stör. Inspel
ningstid c:a 7 minuter.

d) Med en bygdeteatergrupp, bestående av fyra personer (Näsmarks-, Degemäs- och 
Balsjöbor: E.J. f.1934, M.H. f.1961, R.T. f. 1957?, M.H. f.1964) i hemmet hos M.H. 
i Balsjö den 5/3 1997. Intervjuare Gunvor Flodell. Inspelningen innehåller uttalan
den om dialektskillnadema mellan Bjurholm och Örträsk. Inspelningstid c:a 15 
minuter.

e) Med E.J., f. 1927 (man) i hemmet i Balsjö på 70-årsdagen den 6/3 1997. Inter
vjuare Sven Arne och Gunvor Flodell, kända för informanten. Inspelningen är riks- 
språklig men ger värdefull information om dialekten " det lilla språket” och dialekt
skillnader i Västerbotten (se uttalanden under avsnitt 1.1). Inspelningstid c:a 30 
minuter.

f) Med R.N., f.1930 (man) i hemmet i Nässund, Mjösjöby den 19/3 1998. Intervju
are Gunvor Flodell, okänd för informanten. Inspelningen innehåller uttalanden om 
dialekten och dialektgränser mot såväl Nordmaling som Trehömingsjö och Fredrika 
samt om kommunikationsförhållanden. Inspelningstid c:a 15 minuter.

g) Med B.H., f.1962 (man) och M.H., f. 1961 (kv.) i hemmet i Näsmark den 19/3 
1998. Intervjuare Gunvor Flodell, känd för informantema. Inspelningen är dialektal 
och innehåller diskussion av dialektord, ingående i ordförståelsetestet (se 4.1), en 
utskriven, sammanhängande berättelse om en vitterlada i c:a 7 minuter (B.H.) samt 
uppgifter om dialekter och dialektgränser (bilaga 5). Kaffedrickning stör. Total 
inspelningstid c:a 30 minuter.

h) Med T.O., f.1942 (man) och M.O., f.1946 (kv.) i hemmet i Storarmsjö den 24/3 
1998. Intervjuare Sven Ame och Gunvor Flodell, okända för informantema. Inspel
ningen är dialektal och innehåller bl.a. diskussion av dialektdomäner i Bjurholm 
enligt enkätformuläret (se bilaga 1) och dialektgränsen mot f.d. Degerfors socken 
(tillika landskapsgräns Ångermanland-Västerbotten). Informantema tillstår skillna
der gentemot Skivsjobygden (i Vindelns kommun). Inspelningstid c:a 7 minuter.

i) Med E.E (man i 80-årsåldem) och hans något yngre hustru M.E. i hemmet i Åker
näs, Storarmsjö den 24/3 1998. Intervjuare Sven Ame och Gunvor Flodell, tämligen 
okända för informantema. Inspelningen är dialektal och innehåller uttalanden om 
bjurholmsdialekten (en del exempelord), dialektgränser och kommunikationsför
hållanden. Mannens talröst är mycket svag. Köksbestyr stör. Inspelningstid c:a 8 
minuter.
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j) Med I.N. f*. 1933 (kv.) och A.N., f.1929 (man) i hemmet i Fällan, Skivsjö i Vin- 
delns kommun. Intervjuare Sven Arne och Gunvor Flodell, okända för informan- 
tema. Inspelningen är tämligen riksspråklig med inslag av dialekt och innehåller 
många värdefulla upplysningar om dialektskillnadema mellan nuvarande Bjurholms 
och Vindelns kommuner, (men även Örträsk, nu i Lycksele kommun) bl.a. i form av 
kontrasterande ordpar. Inspelningstid 15 + 15 minuter.

Dessa inspelningar är att betrakta som dokumentation av autentiskt tal i form av 
intervjuer men sönderfaller i två kategorier: dels som prov på autentiskt samman
hängande tal, där språkformerna står i fokus, dels som uttalanden i sakfrågor, d.v.s. 
om dialektförhållanden och dialektgränser, där innehållet är av intresse. Exempel på 
den första kategorin är inspelningen b), utskriven in exenso (se bilaga 4) och den 
sista delen av g) som innehåller en berättelse om en vitterlada (se bilaga 5). Av in
nehållsligt intresse är främst e), f), h) och j). Den förstnämnda kategorin är svårast 
att fa till stånd, eftersom det gäller att fånga dialekten utan att informanten känner 
sig observerad (the observer's paradox, se Labov 1972:209). Att komma på besök 
som en för informanten okänd intervjuare torde mera sällan ge ett lyckat inspel- 
ningsresultat. Därtill krävs förberedelse och någon form av elicitationsinstrument för 
att locka fram dialekten ur informanten. Inför en påkopplad bandspelare hyser de 
allra flesta en respekt som kan vara talhämmande eller skapa onödiga barriärer. I 
mitt fall har jag dragit nytta av person- och nätverkskännedom efter 20 års sommar
boende i trakten samt av viss släktanknytning och dialektkunskap. Däremot har 
informantema som regel ingenting emot att bli inspelade när det gäller uttalanden 
om sakförhållanden.

5.2 S p r å k p r o v  m e d  k o m m e n t a r e r

Språkprov 1 och 2 är hämtade ur inspelning b) med makarna EJ (kv.) och AJ (man), 
födda 1910, bosatta i den övre delen av Öredalen, någon mil från Lapplandsgränsen. 
Närvarande är också sonen HBJ, född 1948, som tillsammans med I (=intervjuaren 
Gunvor Flodell) agerar utfrågare. Elicitationsinstrument: ett gammalt fotoalbum, där 
fotona kommenteras.

Uttalsbeteckningar: A= öppet, långt, främre /a/. Ö= slutet /ö/ framför hl. L= s.k. 
tjockt IL/. Speciellt riksspråkliga markeringar inom citationstecken.
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Förklaringsnvckel
2 Variabeln ADV (här, där)
3 Best. f. dialektal böjning
4 Kodväxling från D(ialekt) till R(iksspråk)
5 Variabeln DE (subjekt)
6 Variabeln INTE (int)
7 Variabeln PRES(ensändelse)
8 Kortstavigt
9 Variabeln DET (formellt) (he/hä)
10 Variabeln DEMONSTR(ativt pron.)
11 S.k. norrländsk sammansättning
12 Adj.+ ändelse (jfr Dahlstedt 1980:269 f)
13 Naturligt genus (mask/fem i st f  utrum)

Språkprov 1: EJ och HBJ:
EJ Jaa, å hinna ha ve n'Olleflì Hedman, å e_hirma(2) er n'Helgeflì Kvarnström å 
b amat 3 Ì där, ser du? (I Jaha) Hon va ju en syster åf n. Jaa, hinna (2) var e då a'Eivor 
(1) ”tog studenten” å hmna(2) var e då rom, Ragnvald å hon, dämm (3) to studen
ten.
I De va 1959, va?
EJ Jaa, no kan de hända, ja minns int (6). Här ha ve, här ha ve, däre kammarn här, 
Farfam å Farmora å n'Joel (1) å, å der alltihopen, å se hadd ja, sto ja här, för ja sku 
ju aliti ha, för ja hadd dämm ju här så ja sku ju ordna öm allting, å se far dämm (5) 
hit å ja fa aller vara me - ja tror ja är e dinna (2) å sitt (7), bara e bam, dom såg int 
(6) åt dämm söm (skratt)
HBJ Fick du int (6) va me på korte? (I Nä, typiskt) Å du feck ordna å stöka mest?
EJ Å sen då feck ja int (6) vara (8) ve då dämm (5) sku... Men n!Bemhard (1) i Pro
våker han hadd kLämt in se här. Han wA då ingen sLäkt, men se han wA der ( - - - ) 
Ja, han ä dänna (2), han skull ha låte bLi å vara...
I Var e alla Alfreds syskon där, dom va ju så hemskt många?
EJ Ja visst, he (9) va ju, dämm (5) fyllde år.
HBJ Vem ä e hänneflöi för vitskäggegöbb f ili?

Språkprov 2: AJ och HBJ
AJ Å ve komme å hadd ttjört, dämm (5) hadd ju hugge färdit å, men he (9) va ju 
finnt-e fQr (12) å hg (9) bLev påskhäLja (3), å då fundére ve om vi sku stanne där 
å ha ttjört, å om vi ha ttjört på långfreda ha vi ju ttjört ner'e, å före (8) hem på lör- 
dasmörän. Men då sa dåmm, ja inte behöv (7) ve då hg (9) ä påskhäLja (3), vi ttjÖr 
hem. Men då börje hg (9) ju å tö (HBJ Jaa) då töe ne se ju se då vi kömme dit då 
(HBJ Etter häLja (3)?) Jaa, då dänn (10) Metjännbäcken da, då sto ju han (13) full å 
vattn å ibLann va'n (13) inpå vägen å, men då to vi ju å ttjörd å la opp' e utme koja 
(3) å hon (13) va väl då unjefärligen kanske en ja nan par tre ttjilometer från skifte. 
Men då vi då sku fera (8) hem då, då bLev vi ju utan mat både sjäLv å åt hästa (3) å, 
å se då, då fröss hg (9) ju å't, men då tycktes ve int (6) kunna fera (8) hem ve virke, 
se da ttjörd vi ju om dagen å ttjörd om natta (3) å, å då ttjörd ve - från Kärringberje
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jick en väg från Örträ'sk å över åt Fredrika å - så ve ttjörd norrut åt e dänn (10) 
vägen å då var' e en enstaka gård där - va hgt (7) e dänn (10) ställe där göbben bo 
däre...? (HBJ Var'e Hedlunda?) Nää, he (9) va no (HBJ Abbarrtjännslia?

Kommentar:
Redan dessa förhållandevis korta (c:a 7 min.) språkprov innehåller flera exempel på 
de allra vanligaste norrländska dialektmarkörerna i vid mening: den prepropriella 
artikeln, dialektal substantivböjning, ändelseförsvagning eller bortfall såväl vid 
substantiv och verb som vid negationen inte, s.k. norrländsk sammansättning och 
naturligt genus (jfr Wessén 1960:39f.; Bergman 1995:226). En mer begränsad ut
bredning har kortstavigheten (Nordmalings- och Piteområdet). Pronomen är en 
frekvent kategori småord med många varierande former bara inom det västerbott
niska målområdet, medan däremot pronomenet dämm som subjekt är gemensam. I 
detta språkprov förekommer inte exempel på förmjukning, vilket däremot finns 
belagt i inspelningen som helhet (t.ex. mytjtje, se bilaga 4), och inte heller supinum 
med prefixet o- (t.ex. oätit, okommit), vilka brukar räknas till de mest karakteris
tiska dragen i de norrländska målen.

Däremot kan vi konstatera en subtil kodväxling hos den kvinnliga informanten 
EJ, först i frasen tog studenten som är betonat och inger känsla av citat och som, i 
jämförelse med upprepningen dämm to studenten, far betraktas som rikstalspråklig i 
förhållande till den senare, mer dialektala versionen. Skillnaden ligger alltså i uttalet 
av tog/to och i prosodin (betoningen). Vi kan hänföra exemplet till kodväxling bero
ende av ämne (jfr 3.3), vilket senare i inspelningen också finns belagt när det gäller 
samtalsämnet bilar. Denna informant är ömsom dialektal, ömsom mer rikstalspråk
lig, vilket däremot inte mannen i språkprov 2 är; han ger intryck av att inte nämn
värt förändra sin dialektala talspråkskod. (Detta har också barnbarnet, informant nr 
12, se tabell 1, påpekat.)

Kodväxlingsfenomenen i hela inspelningen (se bilaga 4) fördelar sig enligt föl
jande:

Informant Ettordsnivå Fraser Sekvenser Summa 
EJ 3 3 9 15
AJ - 1 1  2
HBJ 1 - - 1

Exempel på EJ:s kodväxling på ettordsnivå är sedan, militär, Umeå och fraserna 
våran bil och i unga dagar, hos AJ frasen åkande post samt hos HBJ urinvånare.

Dessa språkprov härrör från informanter födda 1910, alltså från den allra äldsta 
dialekttalande generationen jämte mycket knapphändiga frågor från sonen, f.1948. 
En nästan 50 år yngre person far avlägga följande språkliga vittnesbörd, hämtat från 
inspelning g) med en mansperson, född 1962, bosatt vid Öreälven 8 km uppströms 
från Bjurholms centralsamhälle. Samtalet utspann sig vid köksbordet. Uttalsbeteck- 
ningar som ovan. Intervjuare (I) Gunvor Flodell, känd för informanten.
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Språkprov 3: BH
Då for ja upp te en dänn lAden. ja tänkt där finns' e väL nan brä eller nan pLank 
eller nånting se att ja könn väga öpp en dänn (I: Hm) växellåa. (I:Hm)
Så for ja dit å se te göLve vart ja vis en pLank söm var lämpLi dimensjon, då an
vänd ja den. (I:Hm) Å då (då) tänkt ja, ja ta en dänn pLanka. Å vaför ja to just en 
dänn pLanka he va därför att när ja steg på na vAr hon lös, he tjänt ja (I:Hm) se hon 
sku ju va lätt å fa ve se ut.(I:Hm) Ja ja to te pLanka å sku löfit öpp'a å int vA hon lös 
int. Ja fick öpp'a lite grann men... Å ja sjLet. to ju till allt va ja sku töL (I:Hm) ja 
tänkt om ha sett en spik eller nånting se ta ja ju lös'e. Å när ja fick öpp pLanka se ja 
såg unner pLanka, då såg ja ju va söm höll fasfa.
I: Å de va...?
BH: Ja hä va en vit hann, en där långkrokefingra. långa nagLa på fingra - fämm 
fingra, å så en hann å så en bit borte te hannledn. Alldens vit va hajma.
I: Karl- eller kvinnohand?
BH: Nja, dämm va ju lång å spe. fingra, å kroke, söm su'nnervärkt på na vis, knote, 
mager, knotia fingra. Å när ja vart vis en dänn hanna då (då) 1A ja tebaks pLanka å 
trampe fast'a der hon hörd hämma å se sjönt ja me därifrån.
I: Å sen har du aldri satt din fot där?
BH: Inte då närmare lAden än en fämm-tie meter. Å absolut aldri ensammen fer ja 
dit.

Kommentar:
I denna livfulla berättelse framträder den för detta dialektområde utmärkande kort- 
stavigheten tydligare, framför allt i exemplet laden uttalat med främre, kort /a/, följt 
av kort konsonant, men också i övriga inspelningen i vissa verb som väga, vöre 
tvare och i sammansatta substantiv, som t.ex. haraong 'harunge' (se bilaga 5). 
Språkprovet förefaller genuint dialektalt; det gäller främst substantiv- och verbböj
ningen, t.ex. best.f. planka och verbformerna könn, löft, töl, sjönt och fer för 'kan', 
'lyfta', 'tåla', 'skyndade' och 'far'. Men vi kan också konstatera prepositions- och 
adverbformer i växling, t.ex. upp/öpp och så/se av okänd anledning. I exemplet sun- 
nervärkt finner vi ett mellanting mellan ett kort /u/ och /ö/. Uttalet av konsonantför
bindelsen sl med sje-ljud och tjockt /l/ är dialektalt (sjLet). Språkprovet innehåller 
vidare prov på s.k. norrländsk sammansättning (långkrokefingra) och oböjd predi- 
kativ, t.ex. dämm va ju  lång å spe, fingra, något som också brukar räknas till norr
ländska dialektdrag men som på sistone antagit ökad geografisk spridning. Vi fin
ner, liksom i de ovanstående språkproven, också exempel på naturligt genus, t.ex. 
planka med referensen hon eller 'a, vilket innebär feminint genus, liksom hanna 
’handen' (där jag hade förväntat mig uttal med främre, långt /a/). Vi kan också kon
statera en syntaktisk konstruktion varda vis ung. 'bli varse', 'fa syn på' som kan be
traktas som dialektal.

I dessa språkprov förekommer avvikelser från riksspråket på alla språkliga ni
våer, fonologiskt, morfologiskt, lexikalt och syntaktiskt, ett villkor som bör uppfyl
las för att en talspråkstext ska kunna klassificeras som dialektal (jfr Dahlstedt 1978). 
Men de dialektala dragen kan också förekomma i växling med mer riksspråkliga
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talspråksformer och då måste kvantitativa metoder till för att fastställa proportio
nerna mellan dialektala och mer riksspråkliga drag.

5.3 M e t o d p r o b l e m  m e d  b a n d in s p e l a t  m a t e r ia l

I syfte att förmå informantema att producera ett så naturligt och omedelbart språk 
som möjligt hade jag vid inspelningarna, ur vilka ovanstående avsnitt är hämtade, 
eftersträvat en informell och avspänd talsituation, så att informantema snarare skulle 
betrakta mig som medmänniska än som forskare. Här har min lokalkännedom varit 
värdefull, liksom också kunskap om dialekterna och förmåga att uttrycka mig dia
lektalt. Möjligtvis har avståndet mellan informantema och mig varit större under 
språkprov 1 och 2 än under nr 3; det har också med informantemas ålder och kön att 
göra, eftersom en uppdelning i manliga och kvinnliga domäner fortfarande existerar 
bland de äldre i denna landsbygd. Interaktionsformen kan kallas informell dialog, ett 
mellanting mellan intervju och gruppsamtal (jfr Nordberg 1982:106).

Vid de övriga inspelningarna har jag delvis agerat intervjuare om dialektförhål
landen, dialektbruk och enskilda språkfrågor och där har resultatet blivit en mer 
formell talsituation med andra rollrelationer, speciellt när jag och min medintervju- 
are varit okända för informanten. Gruppinspelningen blev inte lyckad, även om den 
dokumenterar diskussion på dialekt. Alltför många personer var närvarande och de 
tenderade att prata i munnen på varandra, vilket aldrig ger något lyckat inspelnings- 
resultat.

Syftet med mina intervjuer och inspelningar har aldrig varit dolt: informantema 
har varit informerade om att det just är bjurholmsdialekten jag är intresserad av. 
Men jag har försökt leda uppmärksamheten bort från själva språkformen genom att 
aktivt lyssna på informantema, ställa följdfrågor och återkoppla i form av mimik 
och hummanden i syfte att dokumentera autentisk dialekt (se t.ex. Språkprov 3).

5.4 K v a n t it a t iv  m e t o d

Vad ger en inspelning av löpande tal i en informell talsituation, en av expertisen 
rekommenderad arbetsmetod? Här har vi en möjlighet att fånga variationsspektrat: 
dialekttalares språk varierar främst med avseende på yttre faktorer, såsom person, 
situation och ämne, vilket enkätundersökningen bekräftat. Men också språkintema 
faktorer kan ha inverkan, t.ex. avseende fonologi och förekomsten av äldre/yngre 
former (jfr Labov 1994). Här inverkar också den prestige som en viss språkvarietet 
åtnjuter. Ytterst handlar det alltså om språkdrag som kan variera alltifrån en genuin, 
dialektal form till mer standardspråkliga talspråksformer eller rentav hyperkorrekta 
skriftspråksformer, s.k. boksvenska (jfr Dahlstedt 1978), vilka kan förekomma med 
varierande frekvens.

Metoden lämpar sig väl för att bestämma grad av dialektalitet i talspråkstexter. 
Mats Thelander (1979) applicerade metoden på nutida Burträsktal och förde till
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sammans språkdragen upp på språkartsnivå, vilket resulterade i varieteten utjämnad 
dialekt (jfr Dahlstedt 1978 och avsnitt 1.3 ovan).

5.4.1 Kriterier för variabler
Om man väljer en sociolingvistisk, kvantitativ metod i stället för dialektforskarens 
breda, deskriptiva (jfr ovan) bör man ur ett språkprov extrahera vissa variabler som 
bör uppfylla följande krav (jfr Hudson 1980:139f.; Thelander 1 1979:56):
a) de bör vara frekventa
b) de bör vara jämförbara, d.v.s. oberoende av utomspråkliga faktorer
c) de bör stå i binär opposition, d.v.s. det bör existera en klar växling mellan en 

standard- och en dialektform och de bör dessutom vara distinktiva, d.v.s. lätta att 
skilja från varandra

d) de bör ej ha kontextuella restriktioner (jfr t.ex. prepropriell artikel som ej kan 
förekomma i possessiv kontext)

Mats Thelander hade i sin Burträskundersökning valt ut följande tolv variabler:
1) DE, subjektsform av det personliga pronomenet i 3:e person pluralis, dämm - 

dåmm
2) DEN, tredje personens anaforiska pronomen med utralt sakordskorrelat i singu- 

laris, han Ihon - den
3) DET, fristående personligt pronomen i 3:e person singularis, neutrum, he - de
4) INF, ändeisen hos vissa verb i infinitiv, t.ex. siitt (cirkumflekterat) - sitta
5) INTE, det negerade adverbet, int - inte
6) KV, den initiala konsonantgruppen, kwar - kvar
7) PRES, ändeisen hos vissa verb i presens, t.ex. spring - springer
8) PRF, ändeisen hos predikativ med huvudord i pluralis, t.ex. stoor 

(cirkumflekterat) - stora
9) SV, den initiala konsonantgruppen, sjwart - svart
10) TV, den initiala konsonantgruppen, tjwå - två
11) VORO, preteritum av 'vara' med subjekt i pluralis, voor (cirkumflekterat) - var
12) ÄRO, presens av Vara’ med subjekt i pluralis, vara - är

5.4.2 År variablerna tillämpliga?
Kan dessa variabler tillämpas på bjurholmsmålet? För variablerna nr 1-3, 5 och 7 
råder samma förhållanden som i burträskmålet, men nr 4, 8 och 11 måste modifie
ras, eftersom det inte förekommer någon cirkumflektering, endast apokope (bortfall) 
i Bjurholmsområdet. De fonologiska variablerna nr 6, 9 och 10 skulle kunna tilläm
pas, däremot ej nr 12, som förekommer i nordvästerbottniska målområdet men ej i 
det sydvästerbottniska.

Vilket resultat ger då de tillämpliga variablerna på autentiskt bjurholmsmål? Jag 
har gjort ett försök på den utskrivna inspelningen under 5.1.b), ur vilken språkpro
ven nr 1 och 2 f.ö. var hämtade, och kommit till följande resultat:
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Variabel nr 1: dialektformen dämm - talspråkliga standardformer dåmm (eller rom)
Informant:_________antal belägg:_D(ialekt)%_____(talgprfrklig) S(tandard)___
EJ 23 77% 7 23%
AJ 5 62% 3 38%
HBJ__________________________2___ 66%___________________ 1____ 32%
Summa i hela texten 30 73% 11 27%

Totalt har variabeln således 41 belägg och verkar vara tillräckligt frekvent. Dess
utom torde den vara en pålitlig dialektmarkör som ligger under medvetandenivån 
hos många dialekttalare.

Variabel nr 2: Här finns endast 15 belägg totalt som fördelar sig sålunda:
EJ: Komhässja - hon, ! 'a / 'na (4 belägg) tjädertuppen - han (1 belägg).
HBJ: M - han (1 belägg).
AJ: (Metjänn)bäcken - han (3 belägg), köja - hon, bilen - hon, bussn - han, post
station - han, älven - han, postväska - hon . Det förefaller som om variabeln inte är 
tillräckligt frekvent. Dessutom vacklar genuskänslan hos dessa informanter.

Variabel nr 3: Det som formellt subjekt dialektalt hä/he - talspråksformema de/ 
(men även 'e/'re/'ne enklitiskt).
Informant antal belägg D % S %
EJ 37 68% 17 32%
AJ 32 71% 13 29%
HBJ____________________ 9 43% 12 57%______________________
Summa i hela texten 78 65% 42 35%

Totalt har variabeln 120 belägg och verkar vara frekvent och tillämplig, även om 
språkdragen inte är strikt binära, utan det finns ett antal variantformer. Hos många 
dialekttalare torde språkdraget ligga under medvetandenivån.

Variabel nr 4: Variabeln apokoperad dialektal infinitivform sitt - standardspråklig
sitta
Informant antal belägg D % S %
EJ 9 41% 13 59%
AJ 16 60% 9 40%
HBJ 9 75% 3 25%
Summa i hela texten 34 57% 25 43%

Variabeln har totalt 59 belägg och verkar likaledes vara frekvent och tillämplig. 
Liksom i föregående fall torde också bortfall av ändelser ligga under medvetande
nivån.
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Variabel nr 5: Dialektal apokoperad negation int - standardspråklig fullform inte 
Informant antal belägg D % S %
EJ 24 92% 2 8%
AJ 19 95% 1 5%
HBJ____________________ 7 100% 0 0%_______________________
Summa i heia texten 50 94% 3 6%

Variabein har totalt 53 belägg och har en stor spridning i det norrländska målområ
det, varför den snarast är att betrakta som en regional markör. Liksom i ovan an
förda fall torde den ligga under medvetandenivån hos många talare.

Variablerna 6, 9 och 10: Dialektalt uttal av de initiala konsonantförbindelserna 
kv/sv/tv som kw/sw/ttjw eller tw gentemot riksspråksuttal. För nr 6 finns bara två dia
lektala belägg kwar (EJ) respektive kwälln (AJ); för nr 9 ett enda dialektalt belägg 
swält ihjäl (EJ) medan HBJ har två standardspråkliga belägg av svält. Variabeln nr 
10 uppvisar dock fler belägg: ttjwärkömma, ttjwunget (EJ), twå, tjwå, trettitjwå 
(AJ) samt tjwå (HBJ). Detta blir totalt 11 belägg, 9 dialektala och 2 standardspråk
liga. Dessa språkdrag förefaller alltför sporadiska för att kunna appliceras annat än i 
speciellt eliciterade sammanhang.

Variabel nr 7: Bortfall av presensändelsen -er har jag funnit hos EJ: sitt, jett, kömm, 
finn, åk, använn mot en enda fullform heter, således 6 dialektformer mot en stan
dardspråklig. Hos AJ finns dialektformema het, lägg, säg, behöv, räck (2 ggr), li
kaså 6 belägg mot ingen standardspråklig, medan HBJ endast har exemplet tjänn. 
Informant antal belägg D % S %
EJ 6 86% 1 14%
AJ 6 100% 0 0
HBJ 1 100% 0 0
Summa i hela texten 13 93% 1 7%

Även denna variabel tycks brista i frekvens, men tillhör målområdets karakteristika. 
Liksom för variabel nr 4 torde också detta ändelsebortfall ligga under medvetande
nivån hos många dialekttalare.

Variabel 8 avser kongruens mellan pluralt subjekt och pluralböjd predikativ, vilken i 
nordvästerbottniska mål har cirkumflekterad stamvokal och apokope. Så är dock ej 
fallet i sydvästerbottniska mål, där det endast är fråga om apokope. Predikativen har 
alltså samma form i singularis som i pluralis, exempel: Skogen är stor - Skogarna 
är stor.

Detta språkdrag har betraktats som utmärkande för norrländska mål, således ett 
regionalt drag i likhet med apokoperat inte, men har på sistone noterats även i mel
lansvenskt spontant tal (t.ex. i TV-intervjuer), när predikativen befunnit sig på långt 
avstånd från subjektet. I inspelningen finns exempel men de är ej excerperade, ef
tersom de inte är av primärt intresse som egentliga dialektmarkörer.
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Denna inventering har således gett vid handen att följande variabler skulle kunna 
tillämpas:
1) Variabeln DE (subj) dämm - dåmm (rom) totalt 41 belägg (73% D, 27% S)
2) " DET (pron.som formellt subjekt) hä/he - de/e/re/ne totalt 120 belägg
(65% D, 35% S) även om den förefaller ha fonologiska restriktioner enklitiskt efter 
former av vara, t.ex. var'e och andra varianter.
3a) Variabeln INF (apokope) sitt - sitta totalt 59 belägg (57% D, 43% S)
3b) M PRES (ändelsebortfall) sitt - sitter totalt 13 belägg (12D, 1 S)

Variablerna 5 och 8 (enligt ovan) har jag alltså uteslutit, eftersom de snarast är regi
onala. Det gäller att finna fler variabler, vars dialektala form väger ungefär lika 
tungt som de ovannämnda och som dessutom uppfyller de kriterier som nämnts i 
avsnitt 5.4.1.

5.4.3 Nya variabler 
Prepropriell artikel:
I en talspråkstext innehållande många deiktiska (utpekande) moment som i detta fall 
med ett fotoalbum såsom elicitationsinstrument förekommer av naturliga skäl 
många proprier (egennamn), vilka när de inte står i possessiv ställning i de flesta fall 
förses med artikel.

Trots att propriema delvis är underkastade restriktioner, i detta fall av såväl kon- 
textuell som syntaktisk natur, har jag ändå inventerat förekomsterna. (Variabeln 
ansågs f.ö. ej ändamålsenlig av Thelander, se del I, 1979:57, men delvis på andra 
grunder som hade med inspelningssituationema att göra). D avser dialektal form 
med artikel, S riksspråksform utan artikel i sammanhang där de skulle kunna före
komma:
Informant antal belägg D % S %

Totalt ser vi att variabeln har 64 belägg och kan betraktas som frekvent. Det råder 
en stor övervikt för dialektformema. Den skulle mycket väl kunna fungera som en 
genuin dialektmarkör, trots att urvalet inte är helt invändningsfritt (kontextuell re
striktion).

Adverben/zär och där:
Av ovan anförda skäl rörande deixis förekommer också adverben här och där fre
kvent, vilka inom bjurholmsdialekten har motsvarigheterna hänna eller e hinna 
respektive dänna eller e dinna. Förekomsterna har förts samman och fördelar sig 
enligt följande:

EJ
AJ
HBJ

37 72% 14 28%
1 100% 0 0

11 92% 1 8%
Summa i hela texten 49 76% 15 24%
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Informant antal belägg D % S %
EJ 25 41% 36 59%
AJ 4 33% 8 66%
HBJ 8 89% 1 11%
Summa i hela texten 37 45% 45 55%

Av det totala antalet 82 belägg, vilket far anses som tillräckligt frekvent, ser vi att de 
standardspråkliga formerna överväger i någon mån. Kan det ha med inspelningssitu- 
ationen och intervjuarens närvaro att göra? Om så är fallet ligger språkdraget över 
medvetandenivån och tillhör de särdrag som man anpassar i vissa samtalssituationer.

Demonstrativa pronomen:
Samband med deixis har också den frekventa förekomsten av de demonstrativa 
pronomina den/det/de här respektive den/det/de där som motsvaras av dialektens 
e(n)hänn(ä)/e(n)dänn(ä), vilka i likhet med ovanstående förts samman. De fördelar 
sig på följande sätt:
Informant antal belägg D % S %
EJ 12 60% 8 40%
AJ 4 80% 1 20%
HBJ 8 100% 0 0
Summa i hela texten 24 73% 9 27%

Av det totala antalet 33 belägg ser vi att till skillnad från adverben överväger dia- 
lektformema som i de flesta fall förekommer förenat med ett substantiviskt huvud
ord i ett fastare syntagmatiskt förhållande än adverben. Kan det möjligtvis förhålla 
sig så, precis som i kontakt mellan två språk, att syntagmatiskt mer fristående lexi- 
kala enheter, såsom t.ex. interjektioner eller i detta fall fristående adverb, lättare 
utsätts för påverkan i form av inlån eller i detta fall medveten anpassning (jfr Flodell 
1986)? Denna variabel far anses tillräckligt frekvent för att kunna användas, kanske 
ännu bättre i kombination med substantiviska huvudord, t.ex. femininer. Besläktat 
med dessa pronomen är det dialektala adverbet sanna 'på det här sättet', vilket dock 
endast förekommer hos informanten HBJ.

Adverbet så:
Ett annat frekvent adverbiellt talspråksord är så, dialektala motsvarighet se. Det 
brukar vara vanligt i berättelser, vilket också kunde vara fallet i denna inspelning. 
Förekomsterna är följande:

Informant antal belägg D % S %
EJ 5 45% 6 55%
AJ 12 46% 14 54%
HBJ____________________ 1 50% 1 50%__________________________
Summa i hela texten 18 46% 21 54%
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Av det totala antalet 39 belägg, vilket skulle kunna vara tillräckligt frekvent, ser vi 
att det råder en viss övervikt för de standardspråkliga formerna. Denna variabel 
uppfyller väl kriteriet för binär opposition.

Av ovanstående inventering kan vi konstatera att ytterligare fyra variabler skulle 
kunna vara tillämpliga och de utvalda variablerna skulle då vara följande:

1) Variabeln DE (subj.) dämm - dåmm
2) ” DET (formellt subj.) hä/he - de (med varianter?)
3 a) " INF (apokope) sitt - sitta
3b) " PRES (ändelseborfall) sitt - sitter
4) " ART (prepropriell) n' Agust/ a'Lotta - August/Lotta
5) " ADV (deiktiska) hänna /  e hinna - här

dänna /  e dinna - där
6) " DEMONSTR(pron.) e(n) hänn(ä) / - den/det/ de här

e(n) dänn(ä) - den/det/ de där
7) ” ADV (så) se-så

5.4.4 Övriga språkdrag
Ovanstående variabler är alla av morfologisk natur och bör naturligtvis kompletteras 
med fonologiska. En tänkbar fonologisk variabel vore ordpar, där riksspråkligt å - 
ljud motsvaras av dialektalt ö -ljud, t.ex. i följande fall: om - öm, som - söm, opp - 
öpp, kom - kömm(e), golv(et) - gölve, koja - köja (-en). (Här har jag också inkluderat 
morgon(mårron) - möran trots att det brister i parallellitet med de övriga.) Hur be
läggen fördelar sig framgår av följande sammanställning:
Informant antal belägg D % S %
EJ 2 29% 5 71%
AJ 10 66% 5 33%
HBJ___________________3 75% 1 25%__________________________
Summa i hela texten 15 58% 11 42%

Totalt rör det sig om 26 belägg, vilket skulle kunna anses frekvent och vara en tänk
bar variabel. Fördelningen är på 15 dialektformer gentemot 11 standardformer. På 
individnivå är förhållandet D-I S-former hos EJ två resp. fem, hos AJ tio resp. fem 
och hos HBJ tre resp. en. Mest dialektal i detta avseende är alltså AJ, men han är 
också den som står för det största inslaget av sammanhängande berättelse.

Den s.k.norrländska förmjukningen är sparsamt företrädd och tillhör förmodligen 
de dialektdrag som är föremål för förändring, åtminstone när det gäller /k/. HBJ 
företer ett enda belägg av myttje, medan EJ har formen mycke liksom ryggsäcken 
och AJ Metjännbäcken. Däremot finner vi förmjukning av /g/ och /d/ hos AJ i ex
emplen Löjdeåälven, mej spåra och supinumformen teje ’tagit1 och HBJ företer ex
emplet mej en 'medama'. (I Röjtjännsköja är förleden fagelnamnet röja 'tjäderhöna', 
inte röd.) Palataliserade former av t.ex. konsonantförbindelsen kn har AJ i exemplet 
njappt och av ng i unjefärligen.
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På prosodisk nivå har vi i språkprovet (jfr avsnitt 5.2) sett exempel på kortsta- 
vighet hos EJ i verbet vara och hos AJ i verformema före 'farit' och fera 'fara'. I hela 
inspelningen finns fler exempel på detta, t.ex. stugun och vägabreddn (AJ). Språk
draget är inte särskilt frekvent, men med tanke på att det är unikt för detta dialek- 
tområde borde det testas med andra metoder, kanske direkt utfrågning. AJ företer 
vidare ett äldre uttal med affrikata, d.v.s. tje-ljud med t-förslag, t.ex. i de flerfaldiga 
förekomsterna av ttjört jämte ttjilometer. I ttjört och finnt är dessutom vokalerna 
korta.

På lexikalisk nivå finner vi ett antal belägg för de s.k. norrländska sammansätt
ningarna, t.ex. hos EJ: gammkort, dänn storiasse, ttjwärkömma, nyvare; hos AJ: 
gamm-Chevan, bägge älstbrören, vägabreddn samt hos HBJ: gamm kär ing, vitskäg- 
gegöbb, storlass, surmyra.

En annan tänkbar morfologisk variabel vore substantiv i neutrum i best.f.plur.-a 
gentemot standardformen -en. I texten förekommer hos EJ exemplen barna (3 ggr), 
korta (2 ggr) och hos AJ spåra, mejspåra och bakhjula.

Av de egendomliga syntaktiska konstruktionerna med adjektiv och ändelse (jfr 
Dahlstedt 1980:269f.) finner vi exemplen finnt e för 'fint före' (AJ) och stort e 
kuvärt 'stort kuvert' (EJ). Vidare tilltalar HBJ sina föräldrar med /, vilket är en 
vanlig respektmarkör i dialekten.

5.4.5 Sammanfattande diskussion av de kvantitativa analyserna 
Vi har hela tiden i denna framställning kretsat kring frågan om bjurholmsmålets 
ställning i det nutida samhället, huruvida det är utsatt för utjämnande tendenser och i 
detta fall hur denna utjämning gestaltar sig på språdragsnivå. Med utgångspunkt i 
autentiskt, löpande tal hos den äldsta generationen har vi konstaterat en viss, subtil 
växling mellan genuina dialekt- (D) och mer standardspråkliga former (S), sannolikt 
betingade av utomspråkliga faktorer i talsituationen, såsom person, situation och 
ämne. Ett problem har varit att välja variabler, d.v.s. språkdrag som uppvisar ett 
tillräckligt antal belägg (jfr Nordberg 1982:1 llf.). Till att börja med gjordes en in
ventering utifrån Thelanders tolv Burträskvariabler. Alla var dock ej tillämpliga på 
bjurholmsdialekten, eftersom det föreligger en stor skillnad mellan nord- och syd- 
västerbottniska mål. Två av hans variabler (INTE resp. PRF), den senare i modi
fierad form, har jag avfärdat, eftersom jag anser dem vara alltför "grovmaskiga" och 
snarare hemmahörande på regional språkartsnivå. Av Thelanders variabler återstår 
bara fyra, varefter jag har prövat fyra övriga variabler av morfologisk och en av 
fonologisk natur. Fördelningen av D- respektive S-varianter i hela texten framgår av 
tabellen på nästa sida.
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Tabell 8. Fördelning D/S på nio variabler.
Variabel Antal D % Antal S % Totalt
l)DE(subj) 30 73% 11 27% 41
2)DET(form.subj) 78 65% 42 35% 120
3a)INF(apokope) 34 57% 25 43% 59
3b)PRES(änd.bortf.) 13 93% 1 7% 14
4) ART (prepropriell) 49 76% 15 24% 64
5 ) AD V (deiktiska) 37 45% 45 55% 82
6)DEMONSTR(pron) 24 73% 9 27% 33
7)ADV (se - så) 18 46% 21 54% 39
8)VOK (söm -som) 15 58% 11 42% 26

Av tabellen framgår att det råder övervikt för dialektformer för samtliga variabler 
utom två, nr 5 och nr 7, vilket kan ha att göra med om de står i betonad eller obeto
nad ställning. Samtidigt far vi ha i åtanke att beläggen härrör från två huvudinfor- 
manter (EJ och AJ), den förra med större tendens till standardformer än den senare 
samt en biinformant (HBJ), som framstår som mer dialektal än föräldrarna, kan
hända p.g.a inspelningssituationen. Den sistnämnde står dock för fa belägg.

Frågan är om ett språkindex, byggt på de ovanstående variablerna säger hela 
sanningen om språkbruket? Naturligtvis bör också samvariationen undersökas. En 
rad aspekter återstår, t.ex. ytterligare fonologiska och lexikala särdrag. För att do
kumentera dem tillförlitligt måste antagligen språkvariablema styras, d.v.s. eliciteras 
med annan metod.

Om vi beaktar dessa språkdrag sammantagna, rör vi oss alltså i ett kontinuum 
mellan ett stadium av genuin dialekt och en utjämnad sådan, där endast språkdrags- 
frekvensen avgör om talspråkstexten är att betrakta som dialektal eller inte. Efter
som utjämning innebär utbyte av dialektformer mot mer standardtalspråkliga är det 
också relevant huruvida dragen är medvetna hos talaren eller ej, något som jag 
kommenterat vid vissa variabler ovan. Omedvetna drag torde vara mer resistenta 
mot utjämningstendenser (jfr Pedersen 1997). Till detta återkommer jag i avsnitt 
5.6.

Sedan måste vi också ställa oss frågan om denna text är representativ för talge
menskapen. I jämförande syfte kommer jag därför att analysera två texter, härrö
rande från "grannsocknen" Örträsk.

5 .5  A n a l y s  a v  Ö r t r ä s k t a l

Av vissa uttalanden att döma skulle språket i Örträsk, bortom Lappmarksrået och 
Lapplandsgränsen skilja sig från bjurholmsdialekten (jfr avsnitt 1.1 och 1.5). Dels 
skulle örträskboma vara mer högljudda, vilket är en svårkontrollerad, relativ percep- 
tionsfråga, dels ha en annan "betoning" eller ha "nalta breare språk". Hur talar då
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bjurholmsboma, enligt örträskboma? Stämmer dessa uttalanden med de verkliga 
förhållandena och i vilken utsträckning skulle Lappmarksrået vara målavskiljande?

Eftersom det existerar utskrivna folkmålsberättelser, baserade på inspelningar 
från Örträsk f.d. socken, utgivna i DAUMrs skriftserie (Fors 1986) har jag valt att 
jämföra två syskons berättelser, dels sinsemellan, dels med den ovan analyserade 
inspelningen med hjälp av de kvantitativa variablerna som hittills tillämpats. Den 
ena berättelsen härrör från f.d. lärarinnan Greta Jonsson (GJ), född Hellgren, född 
1909 i Örträsk, den andra från brodem, hemmansägaren Herman Hellgren (HH), 
född 1913 i Örträsk, båda numera avlidna. De tillhör således samma generation som 
de av mig inspelade informantema. Det geografiska avståndet mellan våra infor- 
manters hemort och örträskbomas torde endast röra sig om någon mil.

Dessa syskon har vardera ett avsnitt som handlar om samma ämne, nämligen att 
valla kor, för GJ:s del omfattande 1033 ord (Fors 1986:50ff) och för HH:s del 1052 
ord (Fors 1986:29ff). Dessa textavsnitt borde i så måtto vara jämförbara. Men även 
om det övergripande ämnet är detsamma är läsarintrycket att berättelserna i grunden 
är olika. Avspeglar sig detta på språkdragsnivå? Dessutom far man intrycket att GJ 
genomgående brukar genuin dialekt, medan brodem har en blandspråkskod. Går det 
i så fall att fastställa med hjälp av de nio variablerna som vi använt i tabell 8 ovan, 
eller måste andra till? I vilken utsträckning skiljer sig sedan språkformerna från 
bjurholmsdialektens?

5.5.1 Analysresultat
Tabell 9. Örträsksyskons fördelning D/S på nio variabler.

Antal D Antal S Totalt Kvot D/S % Dialekt
Variabel GJ HH GJ HH GJ HH GJ HH GJ HH
1) DE (subj.) 11 19 0 0 11 19 11:0 19:0 100 100
2) DET (f. subj.) 22 14 8 28 30 42 22:8 14:28 73 33
3 a) INF (apokope) 19 15 0 9 19 24 19:0 15:9 100 62
3b) PRES, (änd.) 3 1 0 0 3 1 3:0 1:0 100 100
4) ART (prepropr.) 2 0 0 0 2 0 2:0 - 100 -

5) ADV (deikt.) 4 0 14 16 18 16 4:14 0:16 22 0
6) DEMONSTR 11 0 3 5 14 5 11:3 0:5 78 0
7) ADV (se-så) 38 23 0 0 38 23 38:0 23:0 100 100
8) VOK (ö-å) 45 33 0 1 45 34 45:0 33:1 100 97

Kommentar:
Här märker vi en större polarisering dialekt- kontra standardformer än i föregående 
inspelning (jfr tabell 8). GJ är uppenbarligen hundraprocentigt dialektal i fler språk
drag än brodem. Båda är dock genomgående dialektala på åtminstone tre punkter:
1) de i subjektsställning heter alltid dämm, 7) adverbet så alltid sä och 8) en hel rad 
ord som i standardspråket har å- uttal far i dialekten /ö/, t.ex. söm, öm, baköm, mö- 
ran, sömmarn, kömma, slöss samt köntn, där dock HH företer växling till kåntn i ett 
enda fall (förutsatt att inspelningen är korrekt utskriven). När det gäller 2) överväger 
formen hä hos GJ men inte hos HH, som har dubbelt så stor frekvens av dä (eller
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de enklitiska varianterna 'ä och nä ). Variabeln 3a) som gäller apokoperad infinitiv i 
vissa verb är tydligen tillräckligt frekvent i kombination med berättartempus i prete
ritimi (med dialektal ändelse -ä ), men däremot är beläggen för ändelsebortfall i 
presens (variabel 3b) alltför fa. GJ har exemplen kömm, ät och håll men inga full
former; HH har endast belägget säg. Likaså ser vi att förekomsterna av prepropriell 
artikel (variabel 4) är synnerligen fa, endast två belägg hos GJ (a’Àlsa, n'Olä). Vari
ablerna 6) och 7) var som vi sett tämligen frekventa i föregående text p.g.a. inspel- 
ningssituationen, men här rör det sig om ett fatal belägg. När det gäller adverben här 
och där (variabel 5) överväger överraskande nog standardformema hos GJ. Det har 
att göra med att de brukas tillsammans med dialektformer som där hem, där nede, 
där oppa (vinn), där bake, häre. Här är det alltså inte fråga om någon samvariation 
mellan två dialektformer. Adverben hit och dit kunde kanske räknas in i denna kate
gori; hos GJ förekommer t.ex. två belägg av hittna 'hit1.

Det är alldeles uppenbart att inte de tidigare utvalda variablerna fungerat tillfreds
ställande på denna text, m.a.o. de har inte varit kontextfria. Finns några av de andra 
tidigare diskuterade dragen med? För negationen inte finns hos GJ sex D-belägg, 
hos HH nio D-belägg mot fem S. Inom substantivböjningen finns åtskilliga belägg 
på best.f.plur.-a (jfr 5.4.4). GJ har här 23 D-former (t.ex.jetara, öra, blåbera, onga, 
mya, kräka, spöka, krigara, jetinga, skrömta, trea, stena men koäna och fluguna) 
och HH fyra D-former (bl.a. daga och sömmra) mot en standardform. Inom verb
böjningen finns supinumformema vure och fure 'varit', 'farit', vilka är presumtiva 
dialektmarkörer, belagda hos GJ, medan HH böjer verbet räcka starkt med avljuds- 
växling i exemplet rakk. Verbet fara (D fera/fära) som förekommer frekvent kunde 
kanske nyttjas som testord i fortsättningen, dels avseende kortstavigheten, dels vo
kalkvaliteten i verbformerna.

Den norrländska förmjukningen finns representerad hos GJ i form av mytje (4 
belägg) mot HH:s enda standardbelägg. (GH uttalar dock bäcken och tykkt oför- 
mjukat.) Samma palatalisering av /kn/ som hos vår tidigare informant och dessutom 
av /gn/ företer också GJ: ngje 'knä', ngjyte(t) 'knyte', ngjäga 'gnaga', ngjiv 'kniv', 
som måste betraktas som en dialektmarkör. Av konsonantförbindelsen /tv/ som i 
dialekten blir /tjv/ finns tre belägg hos GJ {tjvå, tjvärss) och ett hos HH {tjvå). Det 
språkdraget brister tydligen i frekvens, precis som i föregående inspelning. Ett långt 
o-uttal (som i bo) företer GJ i sov och ett kort o-uttal (som i bott) i opp (3 belägg), 
oppa (7 belägg) mot HH:s S-form upp (2 belägg). Här skiljer sig nog örträsk- och 
bjurholmsmål (öpp, jfr språkprov 3, ett tänkbart framtida testord?). Vidare företer 
HH tonlöst /V i sl- förbindelser, där /s/ reduceras till en aspiration i exemplen hlåttn, 
hlutä och hlå. Här har åtminstone yngre bjurholmsmål sje-ljud med tjockt IV (jfr 
språkprov 3).

Av sammansättningar har jag hos GJ noterat följande: bakustumurn (jfr bröjstu i 
Bjurholm), röktfläskbit, surmyrkantn och sötsylta, hos HH hembakabröä .

De egendomliga syntaktiska konstruktionerna med adjektiv och ändelse (eller 
artikel) framför det substantiviska huvudordet (jfr Dahlstedt 1980:269f) finns även 
exemplifierat hos GJ: 'n lång änn verj 'en lång värja', halvlång a bykksen, sä go 'n 
mat, sä trevlet ä arbet i motsats till det mer standardspråkliga n' klar å fin bäck.
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I dessa texter finns dessutom exempel på stor variation bland indefinita prono
men som skulle kunna tjäna som variabel, speciellt när det gäller utjämning. Skrift
språkets någonting motsvaras av ett standardtalspråkligt nånting (GJ ett belägg) 
eller nångting (GJ ett belägg) och ett dialektalt nånting (HH ett belägg). Dialekt
formen nalta ’något litet' (GJ 2 belägg) hör också hit. De förenade pronomina någon 
/något/några motsvaras på samma sätt av de talspråkliga formerna nån/nå(t) /nåra 
och de dialektala nagän eller nann/nagä eller na. På denna punkt framstår GJ också 
som mer dialektal: nagän (2 belägg), nann (2 belägg), nagä pannkaku men någä 
daga mot HH:s nann (ett belägg), na (4 belägg) mot sammanlagt sex standardbelägg 
av nånn, några, nå. Som utjämningsfenomen vill jag betrakta de båda beläggen av 
nann gång hos GJ, när man hade förväntat sig det äldre dialektuttalet gang. Kan
hända hänger det samman med att örträskmålet influerats från olika håll. Före Ör
träsk kyrkas tillkomst 1849 uppsökte örträskboma nämligen Lycksele i kyrkligt 
avseende men handlade i Nordmaling, enligt informant HH i annat sammanhang (se 
Fors 1986:39).

5.6 R e s is t e n t a  d ia l e k t d r a g

Vi har konstaterat att de språkdrag som vi valt ut som variabler har förekommit med 
olika frekvens i de olika inspelningarna med större polarisering dialekt- kontra stan
dardformer i de senare texterna. Det är möjligt att örträsktextema avspeglar ett ge
nuinare äldremål, eftersom de valts ut och publicerats, än min inspelning med de 
äldre i Öredalen, trots att informantema tillhör samma åldersgrupp. Vad kan då de 
båda språkproven säga oss om dialektdragens resistens? Ett rangordnat medeltal 
(Ml) mellan procentsatserna för D i tabell 8 och 9 far utgöra svaret på textnivå, 
vilket framgår av tabellen nedan. Som jämförelse anger jag också medeltalet i pro
cent för dialektdragen på individnivå (M2). För Öredalstexten blir det således två 
procentsatser, medan Örträsksyskonens avsnitt utgör separata textenheter och därför 
samtidigt procentsatser på individnivå. Ifråga om dialektdragens resistens frågar jag 
i nuvarande läge inte efter absoluta tal, endast om relativa tendenser, vilket kan 
motivera ett medeltal på dessa grunder.

Tabell 10. Resistenta språkdrag i procent.
Ml M2

1. 3b) PRES (ändelsebortfall) 93 86 100 100 100 100 97 97
2. 1) DE (subj.) 73 77 62 66 100 100 91 81
3. 4) ART (prepropriell) 76 72 100 92 100 - 88 91
4. 8) VOK (ö -å) 58 29 66 75 100 97 85 73
5. 7) ADV (se ’ så’) 46 45 46 50 100 100 82 68
6. 3a) INF (apokope) 57 41 60 75 100 62 73 70
7. 2) DET (hä, form.subj.) 65 68 71 43 73 33 57 58
8. 6) DEMONSTR (pron.) 73 60 80 100 78 0 50 64
9. 51 ADVfdeixisl 45 41 33 89 22 0 22 37
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Kommentar: Som vi ser är det inte så stora skillnader mellan medeltalet på textnivå 
(Ml) och individnivå (M2), även om vissa variabler fatt byta plats. Sedan måste vi 
hålla i minnet att vissa informanter, t.ex. HBJ är sparsamt företrädda. Då är det mer 
befogat att arbeta med absoluta tal i stället för procentsatser (jfr 5.4.5). Egentligen är 
inte Öredalstexten (inspelning 5.1.b, se bilaga 4) jämförbar med Örträsksyskonens, 
eftersom den förstnämnda är i dialogform och endast innehåller kortare avsnitt av 
sammanhängande berättelser.

Däremot har vi på detta sätt fatt en uppfattning om dialektdragens genomslags- 
kraft i förhållande till mer standardtalspråkliga former. Inte oväntat intas tätplatsema 
av variablerna PRES (ensändelsebortfall) och DE (subj.), d.v.s. dämm i subjekts- 
ställning. I övrigt far tabellen utgöra en sammanfattning av denna genomgång av 
presumtiva dialektvariabler och deras resistens.

En annan aspekt som antytts tidigare (jfr 5.4.5) rör frågan i vilken utsträckning 
språkdragen är medvetna hos dialekttalama. Ett medvetet dialektalt drag torde ta
larna tendera att substituera mot ett standardspråkligt, när situationen så kräver. När 
t.ex. västerbottningar deltar som publik i debattprogram i TV, har jag observerat hur 
frekventa bortfallen av presensändelser och infinitiv -a i själva verket är i talarin- 
läggen och tolkat detta som att dragen är omedvetna och resistenta. Eftersom de har 
en vid spridning följer de s.a.s med upp på språkartsnivå, inte bara som ingrediens i 
utjämnad dialekt, utan kanske t.o.m. också på regional standardnivå. Skulle det 
också gälla fler språkdrag, t.ex. dämm eller hä ? Hur kan man fa veta om språkbru- 
kama är medvetna om vad de själva säger? Här kan metoden självrapportering 
komma in. Det torde också finnas grader av omedvetenhet om dialektformema, 
liksom att resistensen hos vissa dialektdrag varierar.

Likartade frågor har den danska dialektforskaren Karen Margrethe Pedersen ställt 
sig i fråga om 21 dialektvariabler på Langeland (Pedersen 1997) och Mats Thelan- 
der (1979), som fann att dialektformemas resistens var avhängiga deras geografiska 
utbredning och fonetiska likhet med standardspråksformema.

5 .7  S k il l n a d e r  m e l l a n  b ju r h o l m s m å l  o c h  ö r t r ä s k m å l

Av informanten BH:s uttalanden att döma (jfr 1.5.1) skulle Öredalen ha likartad dia
lekt, medan den i Örträsk skulle vara "nalta breare". Informanten EJ har dessutom 
påpekat att betoningen skulle skilja sig. Hur stämmer dessa uttalanden med de verk
liga förhållandena och finns det också andra dialektala skillnader mellan Bjurholm 
och Örträsk, m.a.o. skulle Lappmarksrået (Lapplandsgränsen) vara målavskiljande?

Tack vare Harald Fors' utskrivna inspelningar (från 1983) Folkmålsberättelser 
från Västerbottens inland (1986) har vi möjlighet att göra fler jämförelser, åtmins
tone för den äldsta generationen informanter. Volymen innehåller nämligen textav
snitt, förutom från de båda Örträsksyskonen HH och GJ (jfr 5.5 ovan) också från en 
mansperson GG Adbo (GA), född 1905 i Vargträsk i f.d. Örträsk socken (nuvarande 
Lycksele kommun) samt från ytterligare en mansperson, AM Gidlund (AG), född 
1907 i Skurträsk, f.d. Örträsk socken. (Vargträsk ligger några mil nordväst om Ör
träsk by och Skurträsk någon mil rakt norrut, beläget precis på Lappmarksrået.)
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Dessa berättelser innehåller också uttalanden om språkbruket, t.ex. AG: ”dämm tapp 
bårtt dialättn" och "Sä olika falk prata" (Fors 1986:134) och GA: "Å Bjurholma 
dämm hadd ä äljäst språk åkkså." (Fors 1986:103).

Nedan följer exempel på en rad dialektmarkörer som jag funnit i texterna:

1) Substantivböjning : ladu GJ, vikku (n) GJ, vihk GA, hakun 'hakan' GJ, tjädar GA, 
fluguna GJ, snaruna GA, flakana GA, koänna AG, mäjjän 'medar' GJ, era 'ärren' 
AG, åtä 'insekter' GA. Ortnamnet Umeå företer kasusböjning, exempelvis till Um 
GA, ått Um AG, i Um men från Urne AG.

2) Verbböjning: vure HH, GJ, GA, AG, i växling med vöre A G,fure GJ, AG, i väx
ling med före AG, vurre, furre GJ, vurte/vortte GJ, vurtte GA, full 'föll' GA, AG, 
fulle AG, hull GJ, GA, AG, huile GJ, GA, släjje, täjje, GJ, GA, AG, dräjje GJ, GA, 
drippe 'dräpt' GJ, itte opp 'uppäten 'GJ, gall 'gällde' GA, AG, stalp 'stjälpte' GJ, 
vakks opp GJ, sov (med o-ljud) GJ, samnä å GJ, damnä 'domnade' GJ, svim å 'av
svimma' AG, råån 'bli fuktig' AG, staan 'stanna' GJ eller stan å AG, stanä GA, AG, 
stut 'stöta' GA, bekömmä 'fick' GA, lätt 'låta' GJ, sprang 'springa' spranga GA, AG, 
kömmä sprangän 'kom springande' AG, skäka 'skaka' skokk GA, AG, skutte 'skjutit' 
GA, även tjuvskutte GA, flutte ilann GA, strukke 'strukit' AG, rofft 'ropade' GA, 
jartt(es 'hjälpte(s)' GA, AG, tennt bort 'tinat bort' AG. GA företer dessutom verbet 
jummar 'genljuder' (jfr urna 'gny', 'tjuta' och Urnan 'Urne älv') och namntjänn 
'nämna vid namn'.

3) Adjektivböjning: lusu 'lusig/a' GJ, grådu 'uthungrad' GJ, hungru GJ, mytju (obs 
adverb i tilljämnad form) hungru AG, fâlu 'färdig' GJ, ofalu GA, krokut AG, rosu 
AG, räddlivu AG, tuie 'tåliga' GA.

4) Uttal: tong, tonga 'tungan', homier 'humlor' GJ, strompen ’strumporna' GA, sjonkä 
'sjönk' GA, AG, oppa (med o-ljud som i bo) GA, sunn 'sönder' GA. Vidare finner vi 
ett antal omljudda former, t.ex. begrävd GJ, AG, välp GA, famn 'famna' AG, värv 
'varv' AG, läss 'lassa' AG och lässä GA, fära (i växling med fara) GA. Av förmju
kade former företer GA mykke/myttje i växling, medan AG har genomgående myttje 
men däremot växling i stykkän/styttjen. Uttalet änja 'ängen' är AG ensam om. Som 
förmjukning betraktar jag också formerna bräjj och bräjjare 'bred' hos AG. Han 
företer likaså exempel på bruten form i exemplet jen 'en'. Det dialektala hort 'om' far 
hos AG formen ort.

5) Övrigt: Värt att notera är nyorden kompisn och farsan GA, jämte droska/taxi AG 
och knykka 'knyckt' AG. Samme informant har också exempel på sammansättning
arna tjvärrädd och tjvärsäjj. Adverbet 'på detta sätt' har i örträskmålet formen sänna 
GA, AG, medan AG:s e henna 'här' och ta på val 'börja bli' är detsamma som i Öre
dalen. Respektmarkör är hos GA tilltalspronomenet je  .
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Sammanfattande kommentar:
Det är inom substantiv-, verb- och adjektivböjningen som skillnaderna mellan bjur- 
holmsmål och örträskmål är mest iögonfallande. (Som underlag för jämförelse har 
jag främst brukat de båda utskrivna bjurholmstextema 5.1.b och 5.1.g, se bilaga 4 
och 5).

Bjurholmsmål: 
lade(n) ’lada' BH
bröjstun ’bagarstugan’ (men stugun AJ) 
möran /mårron ’morgonen’ AJ 
varv BH
vöre 'varit' BH, EJ, AJ 
före 'farit' AJ 
höll BH
stann ’stanna’ AJ 
teje 'tagit' AJ (tage EJ) 
järt 'hjälpte' BH
kroke, knote 'krokig', 'knotig' BH 
öpp 'upp' BH, HBJ 
sanna 'så här' HBJ

Örträskmål:
ladu
bakustugun
möran
värv (omljudd form)
vure,vurre
fure, furre
hull
staan (cirkumflekterat), stan å
täjje, släjje, dräjje
jartt
lusa, hungra, rosa 'lusig','hungrig','rosig'
opp (med o som i bo)
sänna

Listan skulle med all säkerhet kunna göras längre med språkprov från fler infor- 
manter. Det som Öredalsboma uppfattar som ”breare” i örteäskmålet rör med säker
het det öppnare uttalet av vokaler, t.ex. täjje, släjje dräjje förhållande till teje elelr 
jartt ‘hjälpte’ i jämförelse med järt. Det är möjligt att även cirkumflektering av 
stamvokalen i exemplet staan uppfattas så i förhållande till det kortstaviga stann. 
Detta är en viktig dialektmarkör.

Vidare har vi fått skillnaderna i stamvokalema i supinema bekräftade, d.v.s 
vure/vurre och fure/furre mot bjurholmsmålets ofta kortstaviga vöre och före. I äldre 
örträskmål förekom många omljudda former, här exemplifierat i värv i förhållande 
till varv. När det gäller substantiv- och adjektivböjning förefaller örträskmålet mer 
konservativt med bevarade ursprungsvokaler i förhållande till bjurholmsmålets mer 
utjämnade, t.ex. ladu -lade och lusu/hungru/rosu (av -ugh) jämfört med kroke och 
knote. Att det även existerar lexikala skillnader bekräftas av ordparet bakustugun - 
bröjstun (av brygga).

5.8 ÖVRIGA DIALEKTSKILLNADER

Informanten GA ger läsaren följande inblick i dialektförhållandena häruppe: Varg
träsk och Örträsk hade "ganska lik" dialekt. En del saker var "lite eljest". Men mel
lan Baksjölia (i Fredrika f.d. socken) och Vargträsk (i Örträsk f.d. socken, avstånd 
ca en mil) var det "helt eljest" - "Dämm tala Fredrikamålä. Männ äljäst oppöver åt 
Lycksele, å där, då varä ganska likkt sömm ve prata" (Fors 1986:103). Enligt
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Dahlstedt (I 1950:18,11:250) existerar dock inget egentligt Fredrikamål, utan det är 
en riksspråkspåverkad oenhetlig "blanddialekt" med åselemål som bas.

Av informanten AG från Skurträsk far vi ytterligare inblick i dialektförhållandena 
och framför allt konkretiserar han dialektskillnadema. AG betraktar sig som 
”inflyttad", eftersom fadern kom från Bjöma i Ångermanland. Som exempel på 
"bjömatal” anför han ska. ta, då skurträskboma skulle bruka skira och örträskboma 
5tow«'(kortstavigt). Som bjömatal betraktar han också uttalet åg ’och’. Vidare far vi 
exemplen flugun från Örträsk jämfört med fluän från Öreström (avstånd ca en mil 
från Lappmarksrået). För de yngre anser han inte att det är någon skillnad mellan 
skurträsk- och örträskdialekten, medan Granö (i f.d. Degerfors socken, avstånd ca 
två mil) skulle ha sina speciella uttalsformer enligt följande (Fors 1986:134):

Skurträsk: Grairinö (uttalat med supradentalt n)
lekatt jekatt
ikkorm ekköm
hää/häär häjär
henna/hinna jenna/jinna

Även inspelning 5.1.j från Skivsjö, Vindelns kommun kan förse oss med exempel på 
skillnader. IN (f.1933 i Näsland, Bjurholm), inflyttad vid giftermålet, har redan 
grovt karakteriserat skillnaderna mellan bjurholms- och skivsjömål som att bjur- 
holmama skulle "bre ut ’e” medan man i Skivsjö "dra dom ihop dom”, vilket intygas 
av mannen AN: "ve bräj ut ’e minner”. {Vad det är som dras ihop lyckades jag inte 
fa dem att konkretisera.)

Enligt dessa informanter är språket mnt Skivsjön likartat, dialekten "han hall på 
kamm bort” och hävdar att de yngre lagt bort dialekten - "dämm ha ju blivi mer 
vältali" (AN), vilket också skulle vara fallet på centralorten Vindeln, där prästen, 
doktorn och bankkamrern hade utgjort "societet” och där man alltid pratat "lite 
bättre”, till skillnad från Granö med mer utpräglad bonddialekt: "Dom bruke säj att i 
Granö ha: dom stor a hus å stor a fa:t, sa: dämm ju, men lite ma:t! "(uttalat med 
långt, öppet, främre /a/ IN).

Av AN far vi också veta att språket skiljer sig från Granö och "lite grann” mellan 
Skurträsk och Vindeln - byn har blivit hänvisad än hit, än dit i socken- och kom
munsammanhang och fram till 40-talet gick skurträskbamen i skolan i Skivsjö 
(avstånd 2,5 mil). IN konkretiserar dialektskillnadema mellan Rödå (vid gränsen 
mot Urne landsförsamling) och Bjurholm i en rad motsatspar:

Förutom cirkumflekterade verbformer skulle dialektområdet norr om Bjurholm 
(f.d. Degerfors socken) alltså också uppvisa bevarade och tilljämnade slutvokaler i 
större utsträckning, t. ex. drucku och adjektiv på -u (av urspmngligt -ugh ), ett uttal 
som av allt att döma också existerat i örträskmålet (jfr GJ, avsnitt 5.7 ovan). Dessa 
förhållanden, liksom förekomsten av supradentalt Ini (i t.ex. grarn) bör sättas i sam
band med kvantitetsförhållandena och vokalbalansen (jfr Zetterholm 1939). När det 
gäller supinema har vi återigen fatt formerna vyre och fyre bekräftade (jfr avsnitt 
1.1) och far därmed avsluta vår dialektala rundvandring i "gränslandet".
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Bjurholm
kast
döpp 'doppa'
gran
klåcka
sprang 'springa'
vävde
såv
bårt
högg, hugge 
grin 'gråta' 
bröjstun 
kaken
koma råme 'råmade' 
hästn
dröke (kortstavigt, äv. Örträsk)
mössa
vöre, före
sölln 'juverinflammation' 
ja örk int

Rödå (och Degerfors f.d. socken)
kaast (cirkumflekterat)
dööpp (cirkumflekterat)
gram, grama (supradental)
klookk (cirkumflekterat)
spriint (cirkumflekterat)
vo: v (o-ljudet motsvarar o i bo)
sow
bort
hagg, hagge 
råm
bakustuen 
kakun 
(koma) röte 
hestn 
drucku 
myssa 
vyre, fyre 
sylln
ja järs int (av vara så)

6. Slutd isku ssio n  o ch  fram åtblick

6.1 D ia l e k t s k il l n a d e r  o c h  d ia l e k t g r ä n s e r

I fokus för denna framställning har i förstone stått dialektgränsema, vilka i sin tur 
förutsätter dialektskillnader hos bmkare av "det lilla språket". Syftet med dessa 
provundersökningar har varit att i görligaste mån besvara de fem frågepunktema 
som ställdes inledningsvis i avsnitt 2.1.

Vi har hittills synat bjurholmsmålets gränser, dels emot Lapplandsgränsen mot 
Örträsk i nordväst, dels emot den gamla landskapsgränsen Ångermanland - Väster
botten mot Vindelns kommun (f.d. Degerfors socken) i norr. I båda fallen existerar 
bestämda uppfattningar hos åtminstone två äldre generationer bjurholmsbor att 
språket skiljer sig. Mot Nordmaling och den egentliga "moderdialekten" skulle där
emot skillnaderna inte vara särskilt stora, men det återstår att undersöka.

Uppfattningarna om dialektgränsema torde variera efter generation. I en under 
höstterminen 1997 genomförd skolenkät i Bjurholm med högstadieelever (födda 
1983) och deras föräldra- och farföräldra-/morföräldrageneration ingick uppgiften 
att på en karta ringa in gränserna för den egna dialektens utbredning. Trots att sva
ren är fa: åtta elevsvar (4 pojkar, 4 flickor), sju föräldrasvar (föräldrarna födda 
1935-1958) och endast fem från den äldsta generationen (födda 1918-1925), visar 
de båda äldre generationernas markering en orientering mot Nordmalingsområdet,
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medan ungdomarna dels ringade in kommunområdet, dels utsträckte dialektutbred
ningsområdet upp till Vindeln och rakt österut mot Umeå. Förmodligen har 14-årin- 
gar ännu inte hunnit bilda sig en uppfattning om dialektskillnadema. En motsva
rande undersökning bland gymnasieelever skulle antagligen ge andra resultat, förut
satt att dialekten fortfarande brukas i lokalmiljön.

6 .2  D ia l e k t g r ä n s e r n a s  s p r å k l ig a  k o r r e l a t . M e t o d is k a  a s p e k t e r

Avseende skillnaderna mellan bjurholmsmål och örträskmål har vi i avsnitt 5.7 fatt 
en rad exempel, såväl fonologiska som morfologiska och i mindre utsträckning lexi- 
kala. Dessa exempel härrör från bandinspelat material av löpande tal och avser i 
huvudsak den äldsta generationens språk. Listan borde utökas med autentiskt mate
rial från mellangenerationen och 25-30-åringar som förblivit hembygden trogna. 
Vår yngste bandinspelade informant (född 1962) bekräftar dialektskillnadema såväl 
i uttalanden om gränserna som i faktiska dialektformer. Frågan är om andra infor- 
manter i samma ålder också skulle bekräfta dem?

När det gäller bjurholmsmålets gräns mot degerforsmålet i norr har vi likaså via 
bandinspelade uttalanden (jfr avsnitt 5.8) från en språkmedveten informant fatt en 
rad exempel på fonologiska, morfologiska och lexikala skillnader, vilka framstår 
som mer omfattande än mot örträskmålet. I de fortsatta undersökningarna finns det 
anledning att anknyta till Seth Larssons avhandling (1929) och hans språkkarta över 
Västerbottens läns kustland och använda hans exempelord liksom också Dahlstedts 
dialektkartor (1950, 1980, 1984) och exempelord via direkt utfrågning.

Detta leder oss in på frågor kring metoder för de fortsatta undersökningarna i den 
faktiska dialektkunskapen hos ett utökat antal informantes I översäftningstestet (jfr 
avsnitt 4.2) hade vi satt den individuella språkförmågan under lupp, men metoden 
kändes inte övertygande. En omvänd variant med ett antal dialektala bjudmeningar 
(innehållande flera av de efterfrågade språkdragen i kombination på lexi- 
kal/fonologisk/morfologisk och syntaktisk nivå) kunde ge upphov till diskussioner 
kring olika sätt att uttrycka samma dialektala innehåll, att användas i olika situatio
ner, och i så fall vilka.

Teoretiskt och metodiskt hänför sig ett sådant tillvägagångssätt till en diskussion 
om hur regional variation kan beskrivas som Mogens Baumann-Larsen förde i upp
satser i Språk och samhälle redan 1972 och 1974. Han föreslår (1972:80) att man 
utgår från en kombination av flera språkmodeller som ryms inom informantemas 
språkmedvetande, d.v.s. en högspråks-, en regionalspråks- och en dialektmodell. 
Inom den kontinuerliga variationen borde det finnas såväl gruppnormer som dia
lektala sådana. Dem kunde man fastställa genom att spela upp ett antal språkprov för 
informantema. Språkexemplen kunde vara hämtade såväl från det egna dialektom
rådet som från "grannsocknen". Min utgångspunkt har varit individnivå och jag har 
utfrågat de enskilda språkbrukama om deras egen dialekt, bjurholmsmålet. Deras 
uppgivna norm kan ju vara idealiserad och överrapporterad, eftersom den för närva
rande inte går att jämföra med verkligt språkbruk, då genuina språkprov saknas. 
Huruvida normen delas av ett större antal bjurholmsbor återstår att utröna.
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6.3 A nvä ndning  av  dialekt  och  riksspråk

Som vi sett härrör det hittills insamlade materialet från begränsade byanätverk, hu
vudsakligen i Öredalen, i form av rapporterat språkbruk via en enkätundersökning 
bland elva informanter. Drygt hälften av enkätsvaren och vissa bandinspelade utta
landen (jämte faktiska kodväxlingar i löpande tal) har bekräftat att det förekommer 
ett diglossiförhållande, d.v.s en funktionell fördelning i valet mellan dialekt och 
riksspråk avseende person, situation och ämne, men också att denna fördelning inte 
är strikt, eftersom dialekten är gångbar på centralortens offentliga institutioner. Hur 
gångbar den är i autentiska situationer, också det en gränsfråga, har vi emellertid 
inte fatt svar på. Det faller tillbaka på den enskilde individen, dennes språkmed
vetenhet och vilja att tänja gränserna.

De mest dialektala institutionerna visade sig vara apoteket och försäkringskassan 
medan det lokala jaktlaget och byastugan fortfarande var uttalat dialektala domäner. 
Att bygde- och byahistorier inte kommer till sin rätt annat än på dialekt var förut
sägbart. Sitt starkaste fäste hade dialekten, inte heller oväntat, inom familjen och 
bland ortsboma (jfr avsnitt 3.3).

Samtliga enkätpersoner förklarade sig vara dialekttalande och nästan alla tillstår 
också att de blandar dialekt och riksspråk. Frågan är vad man menar med dialekt i 
varje enskilt fall, eftersom språkmedvetenheten varierar. Inte heller på frågan om 
hur den språkliga anpassningen sker har enkätundersökningen givit några konkreta 
eller precisa svar. Detta måste testas med andra metoder.

Jag har utgått från individnivå och gjort ett mindre lyckat försök till gruppinspel
ning i ett till dialekten knutet sammanhang. Det vore intressant att också observera 
språkbeteendet i grupp i vissa domäner, där man kunde förvänta sig att riksspråket 
skulle vara allenarådande. Sådana domäner kunde vara offentliga sammankomster 
på centralorten, t.ex. ett kommunfullmäktigesammanträde eller på byanivå ett bö
nemöte, där enkätsvaren påvisat att kodväxling kan förekomma, beroende på indi
videns funktion. En skala av olika talsituationer kunde upprättas för att se om det 
finns språkliga korrelat i kontinuet alltifrån rikstalspråk, via regionalspråk till ut
jämnad respektive genuin dialekt. Är t.ex. boksvenska fortfarande en realitet, när 
riksspråk brukas (jfr Dahlstedt 1978)?

6 .4  E x is t e r a r  e t t  b j u r h o l m s m å l ? F ö r e l ig g e r  e n  l o k a l  n o r m ?

Delstudien av byanätverken i Öredalen har gett vid handen att det existerar en mer 
eller mindre uttalad norm för dialekten, åtminstone för de personer i övre medelål
dern som aktivt brukar den. Samtliga enkätpersoner har tillstått att det talas samma 
dialekt i Öredalsbyama som på centralorten. För att generalisera dessa resultat till att 
gälla för större delen av Bjurholms kommun behövs ytterligare underlag. Det finns 
alltså anledning att gå vidare och undersöka fler levande byanätverk, helst i tre ge
nerationer, såsom t.ex. i Agnäs, Vitvattnet, Balsjö och Lillarmsjö, byar som alla 
befinner sig på c:a en mils avstånd från centralorten, liksom i själva Bjurholm. Na
turligtvis är det också önskvärt med fördjupade studier från fler gränsbyar, t.ex.
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Mjösjöby, Bredträsk och Stennäs i sydväst (den förstnämnda med annan dialekt 
p.g.a. närheten till Trehömingsjö, de senare med s.k. Fredrikamålsbrytning, efter
som de tillhört Fredrika socken fram till 1860-talet, se Dahlstedt II 1962:239), vi
dare Braxele i öster, nära gränsen till Vännäs kommun. För att utröna eventuella 
skillnader gentemot kustbygden i Nordmaling och "moderdialekten” vore det också 
önskvärt med ett par mätpunkter exempelvis i de gamla odalbyama Öre, Lögdeå 
eller Ava. Här skulle en del av de tidigare brukade enkätfrågorna kunna komma väl 
till pass för ett rapporterat språkbruk att systematiskt jämföras med autentiska språk
prov.

6.5 H u r  s e r  in d iv id e n s  fa k t is k a  d ia l e k t k u n sk a p  u t ?

Här har jag dels gjort en studie på lexikal nivå av 50 dialektord bland 15 informan- 
ter, dels prövat tio informanters förmåga att översätta tolv riksspråkliga meningar till 
dialekt. Resultatet av ordförståelsetestet uppvisade tydliga ålders- och generations
skillnader, vilket också var förväntat (jfr avsnitt 4.1.4). Kunskapen om dialektorden 
var störst hos den äldsta generationen, medan den sjunkit till hälften hos de yngsta 
informantema, födda på 60- och 70-talet. I de flesta fall fanns individuella förkla
ringar till resultaten. Testorden varierar i fråga om regional spridning. I allmänhet 
var de mest spridda också de mest kända.

Översättningstestet däremot gav annat resultat på individnivå. Här hävdade sig de 
yngre informantema tämligen väl i jämförelse med de äldre. Men frågan kvarstår: 
vad har vi mätt? I första hand är det förmågan att hålla isär dialekt och riksspråk, ett 
slags språkmedvetenhet som prövats. Att åstadkomma en så idiomatiskt dialektal 
version som möjligt kräver naturligtvis en språkförmåga som måste öka ju mer vi 
använder oss av språket som instrument i vårt arbete eller växlar mellan olika språk
situationer, vilket ytterst har att göra med den individuella språkmedvetenheten (jfr 
avsnitt 4.2.2).

Dessa båda test har gjorts på försök och i ingetdera fallet känns metoderna till
fredsställande. Ordförrådsstudier säger inte särskilt mycket, eftersom det i praktiken 
är förutsägbart att ordkunskapen minskar per generation. Däremot har vi sett av det 
bandinspelade materialet att frekventa fonologiska och morfologiska drag, speciellt 
sådana under medvetandenivå, kunde vara intressanta (jfr avsnitt 5). Testinstru
menten måste alltså förfinas och förbättras för att bli effektiva verktyg och variab
lerna väljas med stor omsorg.

Det hittills insamlade materialet har alltså sina begränsningar men tyder på att de 
f.d. sockengränserna fortfarande är att räkna med som målavskiljare. Att "det lilla 
språket" fortlever som gränsmarkör och identitetsmärke i en föränderlig värld har vi 
också fatt bekräftat. Det uppväxande släktet och yngre språkbrukare avgör hur 
länge.
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N o ter

1 Genom projektet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum har jag 
kommit att samverka med forskare från en rad andra discipliner såsom t.ex. historia, 
etnologi och religionsvetenskap.
2 Byn Vitvattnet räknas som en av de äldsta odalby ama, koloniserad 1735.

T a bellfö rteck n in g

Tabell 1 Informantöversikt
Tabell 2 Språkval dialekt/riksspråk avseende samtalspartner
Tabell 3 Språkval dialekt/riksspråk avseende situation
Tabell 4 Språkval dialekt/riksspråk avseende ämne
Tabell 5 Bäst behärskade testord
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B ila ga  1

Enkäten är något redigerad på det sätt att rader för att skriva kommentarer tagits 
bort, samt att för frågor gällande flera personer lämnas bara en rad som exempel.

ENKÄT OM DIALEKTFÖRHÅLLANDEN I SÖDRA VÄSTERBOTTEN

Namn:...................................................................1. Kön : Man Kvinna

2. Födelseår?.................. 3.Födelseort (by)?............................................

4. a) Nuvarande bostadsort(by)?...................................................................

b) Tidigare bostadsorter?............................................Antal år?...........

b)Yrkesutbildning? Till vad?........................................Antal år?................

Var? (studieort)...........................................................

c) Anledningar till ev. flyttningar?.............................................................

5. a) Civilstånd: ogift gift/sambo skild änka/änkling

b) Varifrån kom(mer) din make/maka/sambo?................................................

c) Antal personer i hushållet just nu?...........................................................

6.a) På vilken/vilka orter har du gått i vilken slags skola och mellan vilka år?
Ort År Skolform

7.Föräldramas ursprung: Far: född i............................Uppvuxen.i:..................

Mor: född i Uppvuxen i...................

8. Antal syskon?  Namn Född när? Nuvarande bostadsort:

nr 1..........................................................................................

9. Antal barn?  Namn Född när? Nuvarande bostadsort:

nr 1..........................................................................................

10.Hur ofta träffas ni inom familjen/släkten? Var? I samband med vad?....................

11 .Vilket är Du i första hand (markera med siffra)? X-bybo Västerbottning Norrlänning

12. Vilket är Ditt modersmål " " " ? X-dialekt bondska västerbottniska
(Ditt förstaspråk) norrländska svenska
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13a) Vilket språk talades i Ditt barndomshem? (Fars eller mors dialekt/ortens dialekt, i så fall vil
ken/riksspråk?........................................................................

b) Vem har varit din språkliga förebild under uppväxttiden?..........................

Talade han/hon ? Dialekt Riksspråk Både dialekt och riksspråk

14.Vilket språk talas i Ditt hem?...........................................

Med make/maka/sambo?..................................................

Med barnen?.....................................................................

Med Dina syskon.?...........................................................

Med grannar och ortsbor?...............................................

15. Händer det att Du växlar mellan dialekt och riksspråk?

Om Ja - beroende på vem Du talar med?

Varför?..........................................................................

Om Ja - beroende på vad Du talar om? Ja Nej

Varför?.....................................................................................

Om Ja - beroende på var (situationen! Du befinner Dig? Ja Nej

Varför?.....................................................................................

Om Nej - varför inte?.....................................................................

16. Om Du talar både dialekt och riksspråk med vem talar Du då dialekt?. Varför?

Med vem talar Du riksspråk? Varför?............................................................

17. Kan Du hålla isär dialekt och riksspråk? Ja Nej

18. Händer det att man blandar dialekt och riksspråk till ”någonting mitt emellan”? Ja/Nej

Exempel:.............................................................................................

Varför?...............................................................................................

18. Finns det situationer när Du inte kan tänka dig att använda dialekt? Ja /Nej 
I så fall vilka?

Finns det motsvarande situationer när riksspråk är otänkbart? Ja /Nej 
I så fall vilka?

Ja Nej

Ja Nej
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19. Markera med D (= dialekt) eller R (=riksspråk) för de situationer när Du vet med Dig att Du an
tingen talar dialekt eller riksspråk?

I bagarstugan.... I vävstugan.... I byastugan.... På "böna"............

I jaktlaget  På symöte  På bussen  På banken............

På Försäkringskassan....På apoteket?... På kommunkontoret?.... Hos doktom?....

Andra situationer?..................................................................................

20.Finns det något samtalsämne som man bara kan tala om på dialekt?

" " " " " " " " " " på riksspråk?

21. Hur mycket dialekt respektive riksspråk använder Du under en "normaldag"?
(Stryk under det som Du tycker passar in)

Mest dialekt/ lite riksspråk Lika mycket dialekt som riksspråk

Knappast någon dialekt/mest riksspråk 

Varför?................................................................................................

22. Händer det att Du börjar säga något på dialekt och sedan går över till riksspråk? Ja/Nej 
Om Ja, vad kan det bero på?

23. Är det en tillgång att kunna tala dialekt? Ja Nej Varför?

24. Har Du någon gång under ditt liv medvetet försökt ändra Ditt språk i riktning mot dialekt eller 
riksspråk? När?......................................................................

Varför?................................................................................................

25a) Vad tycker folk i Din närmiljö om dialekt?..................................................

b) Hur ser man på dem som lagt bort den?...................................................
c) Vad tycker "utbyssara" om dialekten i Din by?.......................................

26a) Talas samma dialekt i Din by som på centralorten? Ja Nej

Om ej, vad skiljer?...................................................................................

b) Talar man annorlunda i någon grannby? Ja Nej Var?...............................

Varför?................................................................................................

27. Har det skett någon förändring i bruket av dialekt under din livstid? Vilken/vilka?

28.Kan du nämna några "nya" dialektord som hör till det modema livet, t.ex. på modema jordbruksred
skap och - tillbehör, byggnadsmaterial och -sätt, teknikföremål som bilar och bildelar, parabolantenner, 
mobiltelefoner etc. eller sådant som hör till skogsvård och älgjakt, bak och slakt?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 3

Testordens historia och regionala spridning
Vart och ett av dessa testord har givetvis sin egen historia. Att vissa av dem har liten 
spridning kan dels tolkas som att de tillhör ett lokalt ordförråd, dels, i de fall det rör 
sig om gamla dialektord, som att de är på väg att falla i glömska. Lånordet nr 1 
asadele(t), (av fra .hasard) har tydligen spridning i Västerbotten och södra Lappland 
men ej i Amäs, vilket däremot nr 31 malink (av fra .malin,-igne) har. Dahlstedt 
(1950:195f.) nämner t.ex. Åsele, Dorotea, Lövånger, Norsjö samt Högsjö i Ånger
manland i betydelsen 'trött', 'illamående', 'opasslig' och Umeå men i betydelsen 'hal- 
tande'och äldre. Det vore intressant att belägga när dessa franska inlån i dialekten 
ägde rum. Såsom lokalt begränsat (gångbart i Vitvattnets by?) får vi betrakta testord 
nr 29 och därnäst nr 17 ivalle(t), jfr ivärdig (A), sannolikt med sydligare ursprung, 
vilket också belägget hos informant nr 4 (modem bördig från Bjärten, Nordmalings 
sn) talar för. Testordet nr 20 jut 'ful' (jfr isUjótr ) far vi betrakta som ett gammalt 
dialektord på väg ut ur språkbmket liksom nr 5 bu 'ffer med rötter i fäbodväsendet, 
jfr bu /bod, se Holm (1980:153). Testordet nr 6 bösa (jfr bossa) har grundbetydelsen 
'skräpa' men tydligen också betydelsen 'skälla och väsnas' eller som partikelverb 
bösa på 'gå an och göra ngt', enligt Hössjömålet. Det därmed sammanhängande 
testordet nr 7 bösasam (obs ej i Vitvattsmåle) betyder enligt samma källa 'bråkig' 
men har till 85% tolkats som hörande till 'skräpa', d.v.s. 'ostädad'. Likaså samman
hänger nr 12 fråbräj(d) (jfr fråbrägdog Hössjömålet) med, lynnighet och kinkighet, 
precis som frå-bräjdu hos Rietz (Åm,S.o.N.Vb) men har i bjurholmstrakten den 
snäva betydelsen 'storbjuden', belagt endast hos fyra äldre informanter, varför det 
förmodligen är på väg att falla ur bmk. Samma sak gäller också för nr 35-36 räj(a) 
'prata ivrigt' eller 'ränna/flänga omkring' (av reda ), där den förra betydelsen (nr 35) 
är på väg ut ur språkbmket (belagt hos fyra äldre informanter), medan nr 36 omfat
tas av alla informantema.

Testordet nr 41 spönn 'sparka' var välkänt och är också allmänt spritt i Väster
botten och norra Ångermanland, men finns inte noterat som verb i Nysätramålet, 
endast som substantiv i sammansättningen fotspönn 'omstoppat täcke/filt i fotändan 
(av säng)'. I Vitvattsmåle fanns också nr 42 spönn böll upptaget, men här var ac- 
ceptabiliteten låg (fyra informanter). Låg acceptans hade också nr 13 frötjen 'mat- 
frisk', 'glupsk' (jfr fröd 'snabb', speciellt i sammansättningar; jfr fröken H), ÖL anger 
betydelsen 'uthungrad', endast belagt hos fem informanter. Nr 18 jarna 'här' (en 
bmten form av härna) som visar geografisk spridning i Västerbotten men förekom
mer i annan form i norra Ångermanland är likså belagt hos fem informanter. Testor
det nr 28, adjektivet ly 'ljum' hade jag valt med tanke på att lytt i jämförelse med nr 
29 skall betecknar gradskillnad i värme, men nr 28 ly associerades enbart med 
'ljummen mjölk' av fem informanter, medan nr 29 skall var totalt okänt och får 
betraktas som lokalt eller utdött.

Nr 23 kank 'tupp' (jfr R kanke Åm, Jtl,Vb, enligt N i formen kängk ) är ett gam
malt dialektord som är känt endast bland fyra av de äldre informantema i byanät- 
verket och hos en person på centralorten och är förmodligen på väg att falla i
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bland informantema men en reducerad geografisk sådan. Däremot torde nr 24 kna- 
ver på 'arbeta utan resultat', av knavra (jfr R knavär 'gå långsamt', H d:o, A 'sakta 
göra ngt') existera i en inskränkt betydelse i Bjurholmsbygden. För dem som haft 
levande kontakt med jordbruk och mjölkkor var nr 21 järt(a) 'idissla' fortfarande 
levande (jfr R järt, A järta/järmta, Hössjö och Nysätra har naturligtvis cirkumflek- 
terade former) men var okänt för de övriga. Nr 19 jevågen 'våghalsig' hör semantiskt 
samman med testord nr 1 asadele(t) 'riskabel', med den skillnaden att det förra är 
personbetecknande och det senare sakordsrelaterat. Nr 19 är endast belagt i Amäs- 
ordboken (Rietz har formen bevågen 'djärv') men spritt bland nio av de äldre in
formantema.

Bland de mer frekventa testorden förtjänar vissa några ytterligare kommentarer. 
Verbet nr 15 hurr(a) 'glida ned' har tydligen en sydligare utbredning liksom för
modligen också nr 26 kök(a) 'ropa' (jfr Rietz kåuka avseende lockrop på kor liksom 
Amäsordbokens köke eller Hössjömålets diftongerade köyk med den allmänna be
tydelsen 'ropa', 'kalla på ngn' som också är den vanliga betydelsen i Bjurholmstrak- 
ten). Det är anmärkningsvärt att det inte är belagt vare sig i Öre-Långselemålet, 
Nysätramålet eller i Burträskordboken. Här far vi också ett intressant exempel på 
Bjurholmsmålets avsaknande av diftong i jämförelse med Urne sockens diftonge
rade form. Sin upprinnelse torde verbet ha i fäbodväsendet. En sydligare utbredning 
har tydligen också nr 48 ve ett 'alltid' (jfr vid ett endast i A och ÖL) och formerna 
nr 33 pömset liksom nr 47 töset (av pumsot resp. tasot, jfr H tasut 'slarvig och 
opraktisk'). Adjektiv- eller adverbändelsen -et i norra Ångermanland och Bjurholm 
motsvaras av -ut i södra och -ut eller -u i norra Västerbotten. Det kanske också bör 
påpekas att grundordet till nr 10 är forka, till nr 25 kvamna (kvammen), till nr 46 
kojas, till nr 49 ommantekring eller omrikring (av flera fp rättat till ömme(ri)kring ) 
och till den förmjukade formen nr 50 ynkas, som t.ex. i Nysätramålet har den cir- 
kumflekterade och förmjukade formen énntj. Testordet nr 38 sjördögen 'svag' var 
välbekant; är belagt i Fors' sammanställning Bjurholmsmålet i formen sja 'rdo.get 
'trött, olustig vid t ex lågtryck' (byama Ström, Lillarmsjö) men är ej belagt i andra 
ordböcker. Dessutom varierar meningarna om betydelsen (se avsnitt 5.1: i intervju 
med M.E). Gmndordet kunde vara skör 'mör', 'bräcklig' och doka 'slå' (jfr mör- 
bultad) eller kanske rentav förstärkningadverbet döger 'mycket' (jfr Rietz), men 
detta är ingalunda säkerställt. Ordet var dock välbekant för elva informanter, av 
vilka nr 10 och 11 föredrog dörschle (jfr Rietz dors li av dursken 'nedstämd', 
'overksam').
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Bilaga 4

Inspelningsprotokoll fört vid intervju med makarna (EJ) och (AJ) f. 1910, den 24/11 
1996 (em) vid köksbordet i hemmet i Öreström, Bjurholms kommun. Inspelningen
omfattar c:a 30 minuter. Närvarande dessutom sonen (HBJ) f. 1948, som också
agerar utfrågare (vidtalad på förhand).

Intervjuare: Gunvor Flodell (I) inte helt okänd för informantema.

Samtalssituation: Intervjun inleddes med frågor om släktförhållanden och visning av 
släktutredningar, varvid ett gammalt fotoalbum togs fram. Detta tjänstgjorde som 
elicitationsinstrument och fotona kommenteras i fortsättningen.

Uttalsbetteckningar: A= öppet, långt, främre /a/. Ö = slutet /ö/ framför I t / .  L= tjockt 
IV. Speciellt riksspråkliga markeringar inom citationstecken. /...?/ osäker tolkning

EJ ...så ja ha tänkt n'Bo-Inge sku fa sätte sina...av n'Jon Ersn hä ä ju farfars fAr 
men han hörs ju int finn ijenn'e, se ja ä ju...
HBJ Men he brann väL öpp?
EJ Nähä, he ä senn, nu, ”sedan", o då. Å her ha vi n’Jon Ersn. Han stå der, he är en 
där,
menn han hadd ryggsäcken på se å kömme å jikk utför vägen å ja tyckt dänne, å ja 
skynt mä ut ve kammera...
HBJ Dännä är en "urinvånare” .
I Jaha. Jon Ersn är de nån här i byn, en gamm-gammgubbe?
EJ N’Jon Ersn va ent'an jift ve (HBJ en syster) en faster åt dä?
AJ Jo en syster åt pappa. (EJ Ja)
EJ Å henne, ja unner vem är e hinne? Henna är e hästa henna. Henne he är ju far- 
fam, si du he?
I Jaha är de... de va inte Paulus inte?
EJ Joo, dänne, he ä han, he ä han, å hinna är e...
IÅ  här har ni en komhässja å...
EJ Jamen här hon ä rive ut å där stå Hans-Bertils hus huse.
HBJ Ja minns en dänn.
EJ Ja ser du hä. Å ja hA ju vöre en såmm bara vill... jaa ja ha götte ttjöp me ett 
särskilt skåp åt'e (skratt)
I Jaså du har byggt hus på där komhässja står. De ä nästan helgerån, va? (skratt)
EJ Jaa men han ville ju ge'na åt föreningen i Bjurholm, men dåmm ville int ha'na, 
eljest ha vi ju hadd'a där.
HBJ Hon va ju reve u't innan ja börje.
EJ Jaa ser du henna är e då, hinna er e då dämm ha vöre te skogen å allting, å hinna 
- ja unner vem e dänne er?
HBJ Jaa säj de...
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EJ Men ä'nt e ä'nt e ? (HBJ he ä jag) Ja he ä n'Hans-Bertil då han var litnjaa - å 
henna er a, henna er a'Doja (HBJ ja) då hon va sjuk. Hon va sjuk, hon va sjuk a'Doja 
då.
I Va har du här för "bassar" då?
EJ Ja denna är väl "militär", hä. Henna ha ve (skratt) n’Hans-Bertil å (skratt) And
reas å...
HBJ Nej n'Kennet.
EJ Nä Kennet ska ja säg.
HBJ Å a'Karin.
EJ Karin ä denna å a'Doris å - å se a'Eivor å, men e dänne? (HBJ Få si) Hä tord väL 
va nång som vA her - jaa höLu. Jaa, dämm ä kwar då ja ha dåmm te pärmen. (I 
Javisst) Ja ha jedd han hänn pärmen, pappa.
HBJ He va nästan likt n'Albin men he ä ju int han, han va ju kortare.
EJ Nää he ä. Ja rå int ve ttjwärkömma se int e var nån predikant som bodd här eller 
nånting...
HBJ Ja säkert.
I Ni har alltså haft predikantsoffa här?
EJ Ja men här ha dämm bodd å här ha dämm vare se ojojoj då (skratt). Ja menar int 
va du menar, ja fatta int va du mena ve predikantsoffa ( I Nä). Nä här ha dämm vàri, 
oj dåmm ha bott iblann hele veckan her fasn ja ha hadd mycke arbete. Här ä tage 
neri fjäm, dämm kall, neri "Umeå", på nå brygga. Dännä ä en pojk, deras.
I På den tidn man flotta timmer ja.
EJ Jaa å hinna ha ve ju a (I Hemsticke gensen, va?) Denna är dämm allihopa, hinna 
ä n'Hans-Bertil mer lik se å se n'Kennet å se Eivor å Ka...du förstår såna här 
gammkort.
HBJ Vem är e, va e re för gammkäring?
EJ Men he ä ju - he ä ju E'mstes mamma- he ä ju a'Li'na å Fa'rmora - he ä ju a 
Li'na å Fa'rmora.
HBJ He je Paulus systra?
AJ Jaa (EJ Jaa)
I Jaha! Så långt tillbaka?
EJ Jaa, å henna är vi, ve ä på kalas (skratt)
IÅ  kalasér?
EJ Jaa, å hinna ha ve n'Olle Hedman, å e hinna er n'Helge Kvarnström, å bama där, 
ser du? (I Jaha) Hon va ju en syster åt'n. Jaa, hinna var e då a'Eivor "tog studenten" å 
hinna var e då rom, Ragnvald å hon, dämm to studenten.
I De va 1959, va?
EJ Jaa, no kan de hända, ja minns int. Här ha ve, här ha ve, däre kammarn här, Far- 
fam å
Farmora å n'Joel å, å der alltihopen, å se hadd ja, sto ja här, för ja sku ju aliti ha, för 
ja hadd dämm ju här så ja sku ju ordna öm allting, å se far dämm hit å ja far aller 
vara me - ja tror ja är e dinna å sitt, bara e bam, dom såg int åt dämm söm (skratt) 
HBJ Fick du int va me på korte? (I Nä, typiskt) Å du feck ordna å stöka mest?
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EJ Å se då feck ja int vara ve då dämm sku... Men n’Bemhard i Provåker, han hadd
kLämt in se här. Han wA då ingen sLäkt, men se han wA der. (---- ) Ja, han ä denna,
han skull ha låte bLi å vara...
I Var 'e alla Alfreds syskon där, dom va ju så hemskt många?
EJ Ja visst, he va ju, dämm fyllde år.
HBJ Vem ä e hänne för vitskäggegöbb?
EJ Men tor n’Söder leva? (HBJ Men ja tyck han wA se langsmal oppi öga?) S-Söder 
han bodd ju här nere ve...
AJ Ja jett ta på me glasöga få se...
EJ Men ta du en stol å sätt de (skratt) (I: Långsmal oppi öga) (skratt)
I Huru skin man då?
EJ Nu kömm'e (skratt) ja dialektn kömme nu (skratt) ja he ä roLet - he ä roLet.
AJ Men int är e fäll n'farbror Söder int?
EJ Ja tror he är n’Söder. (AJ Ja tro hä) Jaa. He giatt vara...
HBJ Men han könn väl int wA na stor för n’Bemhard, han wA ju litn å e sanna?
EJ Men dämm sto väl uppå nangting, dämm sto inni dänn vrån, vet ja. (AJ Hännä är 
väl n'Helmer?)
I Så du säj ”vrån", du säj int "inni ron” int? (EJ Nää) Menar du det?
HBJ Men hännä ä ju n’Helge, å hännä ä n’Gustav Andersson.
EJ Ja hÖme, ska man säg...HÖme?
I Inni ron. När man stå ini vrån, att man stå inni ron, ha du aldri hört de?
EJ Jo, no haja väl hörfe, men ja använn'e väl inte (I Nä) Va som ä bàtter?
I Ja ron ä ju rikti dialekt de.
EJ Ja he ä ju dialektn men inte "vrån” (I Nä) Nä ja tyck väl de att (—)
HBJ Hadd du bortu na hästköming eller var'e på fram...?
EJ Ja men hä va ju e dinna hä.
HBJ (----) Jo men hännä wA nA storlass du hadd.
EJ Ja men du har ju e kort, hördä? Dänn storiasse...
AJ Ja ja vet int var he är.
EJ Jo men ja vet'e...
HBJ (...) ttjörd du hemifrån?
AJ Man hadd spåre i, hadd ju en hyvel å spåre i, man ttjörd opp spåra, å så hadd 
man en vattenlåda på twå kùbikméter å ttjörd å vattna då da mej spåra, å så lasta man 
ju då.
HBJ Var’e ba utsläppe där mej en geck ve vattne?
AJ Ja - he bLev ju lasta se hä syntes ju otroLet (väggklockan slår)
EJ Ja tyckt du sa men e hinna ha ja korta - ja men lått dämm vara där, så ja vet vAr 
dämm är.
HBJ Ja men du könn ju berätt öm då du vA öppe Kärringberje då (—) I var där å 
sku ttjÖr kLart om våm. (AJ Joo) Va vAr é för bäck söm gick öpp?
AJ Ja hä va ju, var'e Metjännbäcken eller va han het?
EJ Ja (- -) he va ju en väldi skrivelse om de där, men dämm to int in’e i Kurim för he 
va för mycke.(AJ Ja ha) Å dämm höll ju på å få swäLt ijäL å, hä va ju inge,dämm 
hadd ju inge mat å...allt, men dänn breve?
HBJ (—) När vAr he unjefär, menns du när’e vAr?
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AJ Ja va he va för'e år, he kiann ju vara - ja rå int ve menns va år e var.
EJ Ja men hä ja finn väl ijen de där, ja vet de öm du vill...
AJ Hä va ju då vi va däre LöjdeåäLven...
EJ Hä va stort e kuvärt å skrive mycke om'e.
AJ Å ve komme å hadd ttjört, dämm hadd ju hu'gge fardit å, men he va ju finnt e
för å he bLev påskhäLja, å då fundére ve om vi sku stanne där å ha ttjört, å om vi ha
ttjört på långfreda ha vi ju ttjört ne'e, å före hem på lördasmöran. Men då sa dåmm, 
ja inte behöv ve då he ä påskhäLja, vi ttjÖr hem. Men då börje he ju å tö (HBJ Jaa) 
då töe ne se ju se då vi kömme dit då (HBJ Etter häLja?) Jaa, då dänn Metjänn- 
bäcken da, då sto ju han full å vattn å ibLann va'n inpå vägen å, men då to vi ju å 
ttjörd å la opp'e utme koja å hon va väl då unjefärligen kanske en ja nan par tre 
ttjilometer från skifte. Men då vi då sku fera hem då, då bLev vi ju utan mat både 
sjäLv å åt hästa å, å se då, då fröss he ju å't, men då tycktes ve int kunna fera hem 
ve virke, se da ttjörd vi ju om dagen å ttjörd om natta å, å då ttjörd ve - från Kärring- 
berje jick en väg från Örträ'sk å över åt Fredrika å - så ve ttjörd norrut åt e dänn 
vägen å då var'e en enstaka gård där - va het e dänn ställe där göbben bo däre...? 
(HBJ Var'e Hedlunda?) Nää, he va no (HBJ Abbarrtjännslia?)
Abbarrtjännslia var'e. Men i varje fall da, da försten vi kömme dill, då sa vi ju huru 
ve var, vi va ju utan, vi behöve mat åt hästa å hadd ju vöre utan själv å, å ville vi 
stann där dell möran. Nähä hä gick int, han steg int opp, han låst int opp dÖra hell 
na, så då fortsätte vi å ttjörd mot Örträ'sk dell, så vi ttjörd dit te Abbarrtjännslia 
(HBJ ja just de) å där -han hadd ju — va ju räkne söm fatti han hadd ju fLe— bama 
å, å vi kömme väll dit, ja tro vi kömme dit kringom toLvtidn på natta. Men i varje 
fall han sa då, ja han hördes ha fem - vare fem ell sex kor te lagåm, men hä- hästa få 
väl äta hö, ja ha inge havre å ingenting men dämm fa då äta höe, sa ån, å he räck ba 
en da, he räck njappt en dag åt kohögen dänn 'an hadd, så sätt in dämm... Men då åt 
möran då få ji ligg å söva så läng je vill se.Han sku ge hästa vattne å höe å...
HBJ Han räkne koma fick heller svält en dag än dämm skull svält mer?
AJ Ja, se ve feck ju, ve feck ju ligg där å vart teje emot å se fera hem då dagen etter. 
Men hinna ha vi ju gamm- Chevan. (HBJ Hm)
I Var de eran första bil de?
AJ Nää, nä man ha ju hadd biln sen...
EJ Jomen "våran bil " (OBS EJ blir tydligt riksspråklig) " Va 'nt en där första bilen 
vi köpte..."
HBJ Jo själv?
EJ Ja " som vi själv köpte?" (HBJ Ellers hadd ju ju dom bila å /trajla?/...)
AJ Jo men he e ju hon som stå baki stugun din.(HBJ Joo) (EJ Ja) (HBJ Nea dros- 
ken?)
He va ju så att vi hadd - häri byn var'e en gammal gubbe som bodde längst bort häri 
byn som gick å bar posten från Bjurholm på fredagar.
I Gick dom från Bjurholm å hit?
AJ Dom gick ne åt Bjurholm å hämta postn å deld ufe här å...
I Hur lång tid tog de?
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AJ Ja hä tog väl hela dagen för hä ä ju tjwå mil ne åt Bjurholm, men då Pappa han 
va, hä va väl, ja könn int säj va år he bLev, he bLev, då hä bLev en - se dom ttjörde 
ju på
(—) östra sidan här. (I Hm) He bLev ju så att dämm börje på ttjÖr me postbussn, 
som ttjörde me postbussn ttjörde, å på vintern då hadde ju då en dänn bussn hadde 
matter på bakjuLa så han gick ju så han pLoge ju sjäLv vägen å (I Ja ha) å då sa 
Pappa hä då, då:
"ja ska ta å fLytt po-postn till N-Näsland" - han hette Näsland, poststation- å sen 
hadd'n en egen väska då som vi då jick å bar dit på Backa, en dänn gàr'n som syns 
hinna mittfÖr.
I Hur tog ni er över älven då? Rodde ni?
AJ Ja vi hadd ju båt på'n å. Vägen gick ju runt där åt -åt Häggdahls men vi hadd 
vägen rakt ner hinna, se vi bruke gå dit me postväska på mårron inna skola börje å 
far å hämta’na på kwälln.
I Backa, de är gårdarna man ser här?
AJ Ja he ä Norrström (I Norrström ja) är ju e rätta namne (I Ja ja) men Öreström- 
svägen kömme opp nån femhundra meter nArr om gårdarna alltså, så då jeck vi å 
bar postn.
Men då bLev e ju - var'e nittanhundrattjugusex, tror ja, åt ny'àre, då bLev'e ju en, då 
bLev'e ju "åkande post" på den här sidan. Å då sa Pappa, då hadde han hadd ju re
dan ttjöft bil där, han hadde ju bilen bägge älstbrÖren? hadd ju ttjÖrkorte. Men då sa 
han, ja lägg då int in billigare än trettitjwå mil- he ä drygt he är nu (I Hm) ja lägg då 
int billigare än sju kroner om dag, sa ’an, för eljest våL e ju int lönt. (I Sju kroner) 
Men då var'e enn här i Västerås, han la in på fem kroner om dag så han fick’e. (I så 
där ja) Då sku- han hette Gotthard Mikaelsson- då skulle han ttjÖr från Västerås å 
hit opp å hämt postn på mårron å så ne åt Bjurholm å hämt å så hit opp me'n å så 
hem åt Västerås, för han fick ju...
EJ Han ttjent pengar han (skratt)
HBJ Han bodd ju i Öredalen så han feck ju dubbeltjÖming från Öredalen opp ti 
ÖrestrÖm. Han hadd ju två kroner minner, så hä gick bàtter, (skratt)
I De va strid på kniven
EJ Ja, å se här, de här - ja här ä de där ja, int var'e väl där då vi va över åt Åland, 
tror ja?
Nä här ä Eivors hus, tror ja. Men ja unner skaja kok kaffe? (I Nä, vi ha drucke) Men 
hä ä läng sen.
HBJ Men brukt I tjÖr, men då I for åt Te'llvattne, då på- då I sku ttjÖra opp vägana, 
jeck I int å trampe vägana först åt hästn, å tra'mpe myren?
AJ Då inte'e frös om höstana, då hä kömme snön på tetelmark (ofrusen mark, jfr 
tidig) då måst vi ju gå å tramp vägana för att hä sku gå ann å ttjÖr ve hästa (I Jaha) 
eljest se då gick e ju int, se då kiönn - men hä va ju tungsamt å. Dä va ju ofta deri 
Ttjärringberje å trampe ve ju neråt Rönnliden å mer var'e ju int så.
HBJ He ä j u  över en å en haLv mil rättöver fågeLvägen.
AJ Ja hä var'e ju å.
HBJ Men om Käringberje är e ju tjwå mil - hä ä mer...
AJ LöjdeäLven var'e ju.
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HB J Men gick I fram å tebaks på dagen?
AJ Nä, men vi bmke ligg då däri köja då å så gå hem...
HBJ Däri Röjtjännsköja?
AJ Å då sku vi ju tramp. Dämm hadd ju köjen då ve en stor /nedfall ?/ mitt a göLve 
å en meters håL oppi take (skratt)
I De va inga större bekvämligheter inte? (AJ Nä) (skratt)
HBJ Men ji feck ju tramp fot om fot då te surmyra å tra'mpe snön?
AJ Ja fLera varv förstå du. Hä va ju därför hä va se drygt, man sku tramp hela vä- 
gabreddn å drygt he å, se hä ha vöre många...
EJ N'Bo-Inge å jag.
AJ många sLitsamma dagswerk.
EJ Hä ä mycke såna här gamLa kort.ja ha tage rätt på ... Hinna är Doja.
(Medvetet avbrott i inspelningen)----
...skrivet på korta innan hä vaL för sent. Ja vet då int (mummel)
HBJ Ja hä syns se dåLit.
EJ "Men nu la ja ju bort mina gLasögon så ja vet då int vars ja ha lagt dem."
HBJ Å en dänn göbben han...
EJ " De ä en farbror."
HBJ Ä de hinna öppa?
EJ Ja men hänne e ju a Margit Bergner heller om hon heter Lundgren i Bjurholm å 
ja. Vi hadd kLättre opp där å to kort. Å hänne ä ju n'Farbror Albin ifrån Amerika. (I 
Jaha, så ni har släkt i Amerika å?) EJ Fyra farbrödrar ha ja där.
HBJ Ä dämm fyra i Amerka?
EJ Ja he ha vari de: n'Albin, å n'Arvid, å n'Frans å Nestor. Å Karin ha nyvare å hälsa 
på en utav...AJ Är e henne från Uppsala? (HBJ Ja)
EJ (OBS riksspråklig) Så hon va ner - hon var, hon var skicka ti /Monte Carlo?/ 
(mummel) hon ha vari där på nån kurs (--) hon blev skickad ifrån universitete, å då 
for hon över dit å hälsa på mesamma.
I Just de. Vilket år emigrera dom då? Åkte dom i kLump eller...?
EJ Ja, gode dagar, Farbror Albin for väl, dämm for väl menn dämm int hadd gjort 
rekrytn, tord väl va ttjugefem-tiden. Å han va hem en Mi'kaelihä'lj, då bruke ju 
ungdomen vara så där ute å... å då träffa han en fLicka där, hon va väldit ung, hon 
hette Henny, hon va ifrån Vackerås, nea Norrfors (I Jaha) De känner du till kanske? 
jada, å hon, dämm börje på å brevväxla, han var där nere, å så skrev han att han 
ville att hon sku komma å hälsa på, komma ti'11 han, för dom hadde ju helt bara 
träffas så där å, men då ska du fara till min farmor på Li'dbäck - hon va från Lid
bäck, farmor - å då sa’n då ska du fara ti henne å tala om, om du far, kom till me. Å 
hon reste, hon for ju till han å dom gifta se. (mummel) Hon ha ju vari hem, dämm 
ha ju vari hem bägge två, fast en mycke fin människa.
HBJ He ä Mamma å n’Bo-Inge.
EJ Jaa, vi ä ut å åk spark. Å en där vem hä er? Här ä ju... (HBJ Från Agnäs) Jaa, 
moster Hanna å morbror Jakob. Å hinna, men hinna ha vi ju e kort likeväL borta 
Mamma å Pappa. Se du hä?
HBJ Jaa, å n'Edvin.
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EJ Å n'Edvin å a'Tea å a'Agda, men du förstå he ja ha ju, dämm ha lånnt me e kort 
men där är'e bara Mamma å Pappa. Du förstå hä ä ju inga av bama... Kennet han sa, 
men vi måst ttjwunget fa e kort uta Mamma - Farmor - nä Mormor å Morfar. Å 
her er ju dom, men ja mene, då skull man ju kunn fotografe'r utav 'e.
AJ Int ä dämm /varann?/ fotografie're? EJ Jo he ä (--) Grans.
I Vad är det där för fågel då?
EJ Hä ä tjädertuppen. Han va ju där på... dämm hadde ju en uppkörsbrygga där. Å 
här är'e pojka, se du hä? Å här är dämm...
HBJ Denne ä ju Lundbom.
I Var låg din hemgård i Agnäs nånstans då?
EJ Ja hä ä ju hitanför, då man komm nu till första, nä hä ä andra gårdn då du komm
från Bjurholm på dänn sidan.(I På vänster sida? Eller på höger?) Nä på vänster då 
du komm härifrån från Bjurholm (I Hm) på vänster sida.
I Ja, man svänger av före bron.
EJ Ja (I Hm) nä före bron int. Int far du väl genom hela Bjurholm, nä A'gnäs. De
ä ju strax ifrån Älskanäs å Önskanäs, då du komm därifrån.
I Ja just de, just de.
EJ Ja här är'e ju, å här är n'Kalle. (HBJ Hm) Han hadd somna /...?/var å på kort. Å 
här ä a’Margareta å a'Agneta å bama deres.
HBJ Va är e för a ener?
EJ Hä ä ju bambam till Agda. Å här är 'e, här är 'e nå, ä 'nt e där a'Sonja Kvarn
ström?
Är'e na kocklag? tror ja.
HBJ Är'e myttje Örträska hänna? (AJVa?) Ä'nt e mest allihopen? Ä'nt e dänna 
n'Joel?
EJ De kan hända, ja vet int...
HBJ Men, hänna är du.
EJ Ja där ä han. Är'e int na kocklag? Å de här, ja unner om hä int ä a'Sonja som ä 
jift hämppe i Öredalen? Men då en där vet ja int...
HBJ Hännä ä ju n'Lars Jonsson.
EJ (skratt) Här är " i unga dagar". HBJ Å en hänn ä n'Joel, å så da anne brorsan 
hans.
EJ Ja tjänn int till dom.
AJ Ja'e könn hända. ( HBJ Å hänna ä ju tredje'n. Tjänn du igen dämm?) Jo då du 
säg vem he är men eljest int rå ja ve ta igen dem. (HBJ Ä'nt e hänn boLa Östra? 
MaLn?)
AJ Ja no könne hända.../slut
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Bilaga 5

Dialektinspelningar II
1) Intervju med B H (f. 1962) och M H (f. 1961) i hemmet i Näsmark, Bjurholm den 
19/3 1998. Samtalet utspelar sig vid köksbordet, varför slammer från kaffedrickning 
stör. Intervjuare: Gunvor Flodell (I).
Teckenförklaring: A= öppet främre /a/ motsvarande rsv.långa bakre, här såväl långt 
som kort. Ö= slutet /ö/ framför -r. L= s.k. tjockt IV. N= supradentalt In/. Sjeljud 
skrivs sj, tje-ljud t j , j-ljud alltid j.

I början på bandet förs resonemang kring de 50 testord som ingått i ordförståelse- 
testet i provundersökningarna (se ovan).

BH: Dänn oLa ja tro att dämm föLj ve äLva... du könn no finn ijenn samma te Ör- 
träsk-måle. Kömm du nu på - Mjösjö'by då ha du...
MH: Mjösjöby, då komm du litt närmare Åsele.
BH: He ha ju ve LögdeäLven å jöra, Fredrika å - ja just hä. Du tyck ju Åsele å Vil
helmina dämm sett ju ihop.
 (fortsatt resonemang kring dialektorden)
I: Hördudu B..., du berätta för mej en gång om den där ladan, därborta i, i den där 
vitterlada, eller va va de? Hur var'e ve en där ladan, ejentligen?
BH: Ja no är'e bra.
I: No är e bra. Du har aldri vari dit sen inte - Nä? Hur var'e me de där egentligen? 
BH: Du kom aldri deit heller.
I: Va var de son hände? Ja ha gLömt bort de där?
BH: Ska vi börj från början?
I: Jaa, gör de!
BH: Ja vA å järt n' Staffan, brorsan åt a'Marita å trösk (kaffeslammer), ja tjörd 
tröska (I:Hm) (å du sLute ja var,?) innan ja for dit ve tröska, se låg vi unner å sörve 
åpp'a, bLand annat se tog ja fram nyckLa , å varför ja jord'e vet ja int. När ja låg 
unner tröska se kålldro ja växellåa där hon va fäste öpp på tre punkter, å varför ja 
jord'e vet ja int. Se for ja dit å se kömme ja ve tröska å se när du kömme ner mot en 
dänn LAden (kortstavigt), då stanne tröska å. Då ramLe växellåa lös.
I: Å den va fäst på tre ställen?
BH: Ja vort skruve alltihop, he va precis som på samma - hä låg kvar unner tröska, 
se all dela fanns ju kvar, verktyga hadd ja ju å där (I: Hiti) men hä jick int å löft 
öpp'a ve handakraft. Se ja sku ta en pLank å väga öpp växellåa, he va min tanke 
(I:Hm) sä att ja sku få (fa) tibaks bultn, skruv åt'en (I:Hm). Då sku ja ju ha nånting å 
väga (kortstavigt) öpp den där ve. Då for ja dit te en dänn LAden(kortstavigt) och 
(och) hä va ju allmänt tjänt - man hörd Morfam bruke ju berätt när han va der å 
tjörd, å he måst ju ha vare(kortstavigt) på förti-fémtitaLe - se fort du for unner 
(...skakLen?) ve en där lAden(kortstavigt) då jick'e sunt. Hä var... på dänn tidn 
dämm tjörd ve hästn, traktåra, precis allting, när du kömm dit öpp då gå'e sunt.
I: De ä där vi Ljusåker, Balåker?
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BH: BaLåker ja. Å nu är'e ju ingen som brùk'e. He ä ju ingen som vill fAr dit. (I: 
Nä). He ha gått se läng (I: Hm). Då for vi upp dit te en dänn lAden (kortstavigt), ja 
tänkt där finns'e väL nan brä eller nan pLank eller nånting se att ja könn väga öpp 
en dänn (I: Hm) växellåa.(I:Hm) Så for ja dit å se te göLve vart ja vis en pLank söm 
var lämpLi dimensjon, då använd ja den. (I:Hm) Å (då) då tänkt ja, ja ta en dänn 
pLanka. Å vaför ja to just en dänn pLanka he va därför att när ja steg på na vAr hon 
lös, he tjänt ja (I:Hm) se hon sku ju va lätt å fa ve se ut. (I:Hm) Ja ja to te pLanka å 
sku löft öpp'a å int vA hon lös int. Ja fick öpp'a lite grann men... Å ja sjLet, to ju till 
allt va ja sku töL (I:Hm) å ja tänkt om ha sett en spik eller nånting se ta ja ju lös'e. 
Å när ja fick öpp pLanka se ja såg unner pLanka, då såg ja ju va söm höll fasfa.
I: Å de va...?
BH: Ja hä va en vit hann, en där långkrokefingra, långa nagLa på fingra - fämm 
fingra å så en hann å så en bit borte te hannledn. Alldens vit va hånna.
I: Karl- eller kvinnohand?
BH: Nja, dämm va ju lång å spe, fingra, å kroke, söm su'nnervärkt på na vis, knote, 
mager, knotia fingra. Å när ja vart vis en dänn hänna då (då) LA ja tebaks pLanka å 
trampe fasfa der hon hörd hämma å se då sjönt ja me därifrån.
I: Å sen har du aldri satt din fot där?
BH: Inte då närmare LAden(kortstavigt) än en fämm-tie meter. Å absolut aldri en
sammen fer ja dit.
I: Ä de andra som du ha...? Du sa, va var'e nån äldre person å som hadde...?
BH:Ja he ä ju mång söm, he ä ju ertjänt att en dänn LAden (kortstavigt) ä en vitter- 
LAda. Å he ä sant, he könn då vämm som hälst kålla - fer dit ner å tjÖr ve redskape, 
å se tjör du e varv runt lAden (kortstavigt)...
I: Så går de sönder?
BH: Nångting gå sunt. De ha vi vari me öm n'Staffan å jag å me fLera. Å saker å 
ting söm eljest aldri haverér på nå'en masjin eller nånting, he rammäL ba sunt e 
dinna. Du könn tapp vangn bårta drage äller va som hälst, bakruta ekspLodere för 
n'Staffan på traktåm. N'Staffan såg ju när fLäkträmma flög å, å sLetese ut bårte 
traktåm. Hä jeck å en vajär för me såm sjöt e lite räknevérk på bàlprâ'ssn, å en där 
vajäm han rörese unjefär en säntimeter för varje baL du jör, å han ska ju va outs- 
Litli, vajäm (I:Hm) Jeck ba tvärt å. Ja i alla fall nu är'e ingen såm brùk'e, hä hä gå 
inte.
I: Finns de fler såna här vitterställen här i Bjurholmstrakten?
BH: Jaa, no tör'e väl ska finnes fLer.
I: Men du känner inte till nå fler?
BH: Ja ha int vare (kortstavigt) u'tsätte för nå fLer, män ja har ju hört taLas om na
ställa, män inte såm man ha sitt sjäLv, utan d å  men e dinna ja vet att ja ha sitt å
ja... man ha ju fundére ve se sjÄlv å resonére ve se sjäLv ibLann, öm hä va en hA- 
rao'ng (kortstavigt)
äller va hä vAr unner, äller om hä vAr nan svamp äller va hä vAr unner pLanka hä, 
hä - ja har min uppfattning kLar.
I: Ja de där ä ju spännande.
BH: Män ja va hä vAr unner pLanka såm höll fast hon...
I: De(t) veta vi icke!
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BH: Han såm vill fa ju fara dit å titt åfe (I: Ja just), ja jör'e inte.
I: Du gör de inte, nej. Hördudu, du som rör dej ganska mycke här i Bjurholmsbyg- 
den, vi prata just om de här - skiljer sej dialekterna då? Örträskama hur pratar dom i 
jämförelse me "Öredassara" då?
BH: Hä ä nästan... mytjtje kömm ju ijen, he ä nalta bre- breare språk öppi Örträsk än 
vA vi är (I: Hm). Hä ä ja... men sänn då ömm du fer då från härifrån å bortåt Bastut
räsk, så tyck ja ju hä ä samma språk.
I: Å på andra sidan ån här, är de samma?
BH: jaha, he ä samma språk utetter ån.
I: Men gränsen då mot Degerfors, var går den då? Bastuträsk de ä ju sista byarna då 
å Skivsjö, de är Degerfors socken.
BH: jaha, Degerfors? (I: Jaa, alltså Vindelns kommun då) Ja- - Skivsjö ä väl - ä’nf e 
Bjurholm hä? Hä ä no Bjurholm hä. Sundö, då ä du på Vindeln, männ hä ä ju bara 
nåra tjilometer mellan bya, sä...
I: Jaha, så att gränsen går där då. Jaha.
BH: Ja. Å då ha du en anne äLvgång där oppför VindeläLva - då varfe lite annor
lunda språk då vissa saker.
I: Men först kommer ju Umeälven då, Ramsele å de där om du fortsätter bortöver 
där, då är de ju gamla Degerfors socken.
BH: Ja (dom me ha ve så lite ja könn...?)
I: Ja hördu uppåt här, då sjöarna, å berget man ser här, är de Vitberget de(t), de(t) 
som ha vari rå? Härom dagen så syntes det så tydlit, ett ganska högt berg som stick 
upp här?
BH: Ja är'e na berg? Hä ä ju... ta du fram karta är de no inge berg.
I: På en karta från 1780, där står det Vitberget som ett rå mellan Lappmarken och
Nordmalings socken å ja...
BH: Ja vi ha ju modämare karter, män hä unner jag inte om hä ä bàtter som nan ås, 
för ja tro inte hä ä berg inte.
I: Har du hört talas om Mustagombo då? (BH: Mustagombo?) däruppe i Kär
ringsbergstrakten där, de ä rena rama fi- finska namnet, ja.
BH: Dämm ha ju na konstia namna på na tjännen där (I: Hm). He vet ja, män nu 
könn ja inte...
I: Jaha du, kanske de ä finska namn? Paskalampsmyran å sånt där?
BH: Män Mustagombo - jo nu, hä ha man hört taLas om dämm såm ha vöre...
I: Det står inte heller på nå moderna kartor, tror ja (BH: Nä) utan de ä Svartliden å... 
var'e är. Kärringberge de är ju högt, de ä ju 500 meter, nä 504, tror ja.
BH: Är de högre än BaLberge (I:Hm) 487?
I: Jaa, det är ju spännande det här me dialektn. Vad tror du om, du som rör dej bland 
folk, mycke folk här i bygden, kommer dialektn å leva kvar?
BH: Jaha.
I: Den ä starkare än man tror?
BH: Jaha - män den spä'es ju ut, hä. våL ju minner å minner. Män ja si ju te... vi 
använn'en ju, se åteminstone te normalspråk söm ve - dialektn vi använn här hä 
kömm pojka dell å ärv, hä kan vi ju sjöta bra.
I: Men barnen då? Dom har två språk då?
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BH: Nää, ja he ä ju en hänn dialektn.
I: De ä dialektn, å de dom lär sej i skolan de ä...?
BH: Nej, män te skola är dämm se pass mång se, sanna å vi ha ju samma språk när 
vi komm åt Bjurholm. Int tör hä va nå annorlunda här än i Bjurholm?
I: Å så älskar du å spela teater. Är'e int så?
BH: Ja? Nä (I: Gör du inte?) Int spelar ja, ja säLj ju kö'rven ja.
I: Jaså du säljer korv (skratt). Men din fru, hon spelar teater? Hon tycker om de? Ja. 
(slut)
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