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Älvdalska – ett mindre känt nordiskt språk
1 Allmänna fakta
Älvdalska (kallas även älvdalsmål;
eng.

älvd.

övdalską eller mer genuint övkallmǫleð,

Oevdalian, Övdalian, Elfdalian):

-

är en östnordisk1 talart i den gamla Älvdalens socken2 i nordvästra Dalarna i Sverige.
Tidigare ansågs älvdalska vara en svensk dialekt inom gruppen Ovansiljanmål eller de
egentliga dalmålen som tillsammans med Dalabergslagsmål och Nord-västra dalmål
bildar gruppen dalmål som i sin tur ingår i uppsvenska mål. De sistnämnda utgör
tillsammans med mellansvenska mål den stora dialektgruppen sveamål.

-

antalet älvdalskspråkiga uppskattas vara minst 2000 (Berglund 2001:26) men inte mer än
4000 (Steensland 2000b:361); alla talare är tvåspråkiga (dvs. behärskar även svenska)

-

älvdalska är normalt oförståelig för de som pratar något av de nordiska språken; den kan
även vara svårbegriplig för talare av andra dalmål

-

älvdalska är belagt från början av 1600-talet (delar av en pjäs författad av Andréas
Johannis Prytz år 1622 är skrivna på älvdalsmålet)3

1

Typiska östnordiska drag i älvdalskan är bl.a.: 1) inget /i/-omljud I presens starka verb: älvd. ig ar – isl. ég hef (jag
har); (2) /u/-omljud på /a/ är ytterst sällsynt: Oevd. saks – Värmland (Finnskoga) såks (sax); 3) ändelseväxlingarna /i/-/e/
och /u/-/o/ beror på vokalbalans, inte på vokalharmoni: älvd. eri (hare) men bokke (backe); 4) brytning i älvdalska
är av östnordisk typ (Levander 1925:125); 5) älvdalska har ett /b/-inskott efter långt /m:/ och framför /l/ eller /r/,
t.ex. älvd. sumbrą (somrarna.ack); 6) personliga pronomen som västnorska me (vi), de (ni) och døkk (ni) är okända i
dalmålen. Älvdalska uppvisar dock ett par västskandinaviska drag: 1) /u/ i stället för /u/ i ord som älvd. buð – sv.
bod; 2) övergången /e/ > /i/ > /j/ framför en vokal, älvd. sj < fsv. sea < urg. *sehwaną (se); 3) /i/-omljud i
konjunktiv preteritum, älvd. wäre, sv. vore; 4) obruten form av pronomenet för 1:a pers. sg. älvd. ig, sv. jag; 5)
formen för pronomenet för 2:a pers. pl., älvd. ið / ir, fsv. i(r); 6) utveckling av den urgermanska diftongen /eu/ >
/jo/ > /iuo/, e.g. Oevd. briuota (bryta) är parallell med utvecklingen i östnorska dialekter (Levander 1925:45 ff.).
2
Talas även i området kallat Finnmarken, norr om Älvdalens socken, och enligt vissa forskare (t.ex. Noreen
1881:7) dessutom i byn Våmhus, söder om Älvdalens socken. Båda dessa perifera varieteter visar en del
avvikelser från den älvdalska som talas inom den gamla socknen.
3
Prytz’ text på älvdalska är återgiven i Lundell (1883), översatt och kommenterat av Noreen (1883) samt
behandlad utförligt i Björklund (1956). Det finns även ett par andra texter, mestadels bröllopsdikter från tiden
mellan 1600-talet och början av 1800-talet (cf. Björklund 1956:30-49). Dessutom föreligger ett antal
runinskriptioner från Älvdalen (Gustavsson & Hallonqvist 1985).
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-

kan delas in i fyra perioder4: (1) klassisk älvdalska (talad av personer födda mellan ca.
1800 och ca. 1900), (2) äldre traditionell älvdalska (talad av personer födda mellan ca.
1900 och ca. 1930), (3) yngre traditionell älvdalska (talad av personer födda mellan ca.
1930 och ca. 1950) och (4) modern älvdalska (talad av personer födda efter ca. 1950).

-

älvdalska har talats kontinuerligt i Älvdalen sedan den separerades från andra dalmål
(senast på 1500-talet, möjligen tidigare; Levander 1925:5;39). Själva dalmålsgruppen
avskiljde sig från andra svenska dialekter antagligen på 1200-talet (Levander 1925:43).

Området där älvdalska talas:

4

Indelningen är baserad på Helganders (1996) periodisering.
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2 Språk eller dialekt?
Älvdalska är inget officiellt minoritetsspråk i Sverige, men dess status har debatterats livligt
under åtminstone de senaste tjugo åren. Debatten har engagerat många svenska lingvister och
den har även varit föremål för debatt i svenska riksmedia (t.ex. Aftonbladet 9/2 2007).
Frågan har behandlats av Steensland (1986a), Steensland (1990), Berglund (2001), Koch
(2006) och Melerska (2006) och deras argument för att älvdalska borde klassas som ett språk
kan sammanfattas som följer:
(1) älvdalska avviker kraftigt från standardsvenskan, svenska dialekter och de andra
nordiska standardspråken/dialekter på alla språkliga nivåer så att det inte kan vara tal
om ömsesidig språkförståelse,
(2) kodväxling mellan svenska och älvdalska är den normala kommunikationsstrategin i
Älvdalen,
(3) älvdalingarna är mycket medvetna om sitt mål och dess ålderdomliga form,
(4) det finns ett standardiserat älvdalskt skriftspråk,
(5) älvdalska har talats i Älvdalen sedan åtminstone 1500-talet och är fortfarande ett
levande språk där,
(6) älvdalska har använts i skönlitterära översättningar och det finns även böcker
skrivna på älvdalska
Steensland (1986a) påpekar dock att det faktum att älvdalingarna aldrig har påstått sig ha en
annan än svensk etnicitet gör att man tenderar att klassa älvdalska som en svensk dialekt.
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3 Älvdalskans struktur
Älvdalska avviker strukturellt på en del punkter från de andra nordiska språken, samtidigt
som den också visar många likheter med dem. Nedan följer en kort översikt av älvdalskans
viktigaste språkdrag.

3.1 Fonologi:
Tre stavelselängder:
(1) kort (CV eller VC), t.ex. tågå (taga), eri (hare)
(2) lång (CV: or V:C or VC:), t.ex. kulla (flicka), ager (havre) och itta (hitta)
(3) överlång (V:C:), t.ex. ro’tt (rött).
Fonematisk nasalitet: de flesta av älvdalskans vokaliska ljud kan vara fonematiskt nasala,
dvs. nasaliteten medför betydelseskillnad, t.ex. wįð ≠ wið (vi ≠ ved).
Apokope: morffinala och finala vokaler faller bort, t.ex.: Anna dugde inte råka Lassa i går
(Anna kunde inte träffa Lasse igår)
Ordaccent kan vara akut eller grav, varvid den senare kan realiseras som jämviktsaccent (se
bl.a. Kristoffersen 2005). Huvudtrycket ligger ofta på ordets första rotstavelse medan andra
rotstavelser får bitryck i sammansättningar.
Älvdalska uppvisar vokalbalans som kommer till uttryck vid växlingarna /i/-/e/ och /a/-/o/.
Även vokalharmoni förekommer, t.ex.

älvd.

yvyr (över),

(2005) och Riad (2005).
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sv.

över. Se Steensland (2000b), Bye

Tabell 1: Vokaler:5
Monoftonger
FRÄMRE

BAKRE

ORUNDADE

RUNDADE

ORUNDADE

RUNDADE

HÖGA

o

MELLANHÖGA
MELLANLÅGA

æ

œ
a

LÅGA

Diftonger
œ

HÖGA
MEDIALA

ŏ

a

a

Triftonger
ŏ

HÖGA

Tabell 2: Konsonanter:6
bilabiala
KLUSILER

TONANDE
TONLÖSA

FRIKATIVOR

TONANDE
TONLÖSA

AFFRIKATOR

labiodentala

dentala

v
f

d
t
ð
s

b
p

alveolara

dzj
tsj

TONANDE
TONANDE

m

palatala

j

n

ŋ

TONLÖSA
LATERALER

l
l

TONANDE
TONLÖSA

TREMULANT
HALVVOKALER

r

TONANDE

w

ĭ

Se mer om älvdalsk fonologi i Steensland (2000b:362-367) och i Sapir (2005a:14-24).

5
6

Endast de viktigaste språkljudstyperna finns i tabellen nedan.
Endast de viktigaste språkljudstyperna finns i tabellen nedan.
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velara

g
k

TONLÖSA
NASALER

alveopalatala

3.2 Morfologi
Delvis bibehållet kasus, reducerat från fyra kasus i klassisk älvdalska (nominativ, genitiv7,
dativ och ackusativ8), till nominativ och dativ i traditionell älvdalska, varvid
reduktionsprocessen har gått olika för olika nominala kategorier9 (Steensland 2000b).

Tabell 3: Böjning av substantivet est (häst)10
SINGULAR
NOMINATIV
GENITIV
DATIV
ACKUSATIV

PLURAL

OBESTÄMD

BESTÄMD

OBESTÄMD

BESTÄMD

est
este
est

estn
estemes
estem
estn

ester
estum
esta

estär
estumes
estum
estą

Tabell 4: Böjning av substantivet taime (timma)11
SINGULAR
NOMINATIV
GENITIV
DATIV
ACKUSATIV

PLURAL

OBESTÄMD

BESTÄMD

OBESTÄMD

BESTÄMD

taime
taima
taima

taimin
taimames
taimam
taiman

taimer
taimum
taima

taimär
taimumes
taimum
taimą

Tabell 5: Böjning av adjektivet stur (stor)12
SINGULAR
NOMINATIV
GENITIV
DATIV
ACKUSATIV

PLURAL

MASK.

FEM.

NEUT.

MASK.

FEM.

NEUT.

stur
sturum
sturan

stur
stur
stura

sturt
sturu13
sturt

sturer
sturum
stura

sturer
sturum
sturer

sturų
sturum
sturų

7

Bildad på dativ, se Levander 1909
I vissa fall, som t.ex. egennamn, även sekundär vokativ (Steensland 2000b:367).
9
Exempelvis är dativ i bestämda kontexter (oftast de med efterställd artikel) mycket starkare än dativ i
obestämda kontexter som i dag endast förekommer sporadisk. Ackusativ är numera helt frånvarande, föutom i
skriftspråket.
10
Efter Levander (1909:11).
11
Efter Nyström & Sapir (2005b:4) och Levander (1909:18).
12
Efter Levander (1909:45).
13
Även två andra former: sturå i byn Åsen och stura i västra älvdalska.
8
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Tabell 6: Böjning av personpronomen14
SINGULAR
NOMINATIV
GENITIV
DATIV
ACKUSATIV

1:A
ig
mig
mig

PLURAL

2:A
du
dig
dig

3:E

1:A
wįð
uoss
uoss

enner/en
ona

2:A
ið
ið
ið

3:E
dier
diem
diem

Tabell 7: Böjning av possessivpronomen menn (min)15
SINGULAR
NOMINATIV
GENITIV
DATIV
ACCUSATIVE

PLURAL

MASK.

FEM.

NEUT.

MASK.

FEM.

NEUT.

menn
mainum
menn

mąi
menner
maina

mett
mainu
mett

mainer
mainum
maina

mainer
mainum
mainer

mainų
mainum
mainų

Tabell 8: Böjning av räkneordet trair (3)16
MASK.
FEM.
NEUT.
NOMINATIV
trair
trjär
tråy
17
GENITIV
DATIV
trimm
trimm
trimm
ACKUSATIV
triųo
trjär
tråy

Verbböjning finns i både person och numerus18
Tabell 9: Böjningsformer av verben spilå (svag böjning) och fårå (stag böjning)19
SVAG: spilå (spela)
STARK: fårå (fara)
PRESENS

1. sg.
2. sg.
3. sg.
1. pl.
2. pl.
3. pl.

spilär
spilär
spilär
spilum
spilið
spilå

PRETERITUM

spiläð
spiläð
spiläð
spiläðum
spiläðið
spiläð

PRESENS

far
far
far
farum
farið
fårå

PRETERITUM

fuor
fuor
fuor
fuorum
fuorið
fuoru

Mer om älvdalsk morfologi står att finna i Levander (1909), Levander (1928:109ff),
Steensland (2000b:367-372), Åkerberg (2004), Sapir (2005a:25-29) samt i Nyström & Sapir
(2005b).

14

Efter Nyström & Sapir (2005b:16)
Efter Nyström & Sapir (2005b:16)
16
Efter Levander (1909:45).
17
Liksom adjektiv, böjs inte heller räkneord i genitiv.
18
Hos avljudsverben finns ingen vokalväxling mellan singular och plural preteritum; ibland uteblir
stamväxlingen även hos verben få – fikk – fikkum och go – djikk – djikkum (ist. f. förväntat finggum, djinggum).
19
Efter Nyström & Sapir (2005a:17,24) och Åkerberg (2004:119 ff.)
15

7

3.3 Syntax

-

Presentationen nedan avser oftast klassisk älvdalska, då den är bäst beskriven hittills. I
den mån det var möjligt har jag även försökt ge en bild av utvecklingen av älvdalska efter
den ’klassiska’ tiden.

-

NORMS’ workshop i Älvdalen 29/5-1/6 2007 var av stor betydelse för den nyaste
forskningen om älvdalsk syntax. 23 lingvister från hela Norden deltog och nästan 170
personer undersöktes (vilket är mellan 4% och 8% av hela den älvdalsktalande
populationen). En stor mängd data i olika former samlades in i hela området.

-

De syntaktiska konstruktionerna i älvdalskan kan delas in i två grupper: (1) de som är
nedärvda från äldre tid och som oftast har förändrats/försvunnit sedan början av 1900-talet
och (2) de som är älvdalska novationer och som oftast finns i det talade språket även idag.
Till grupp (1) hör bl.a.:
(a) icke-referentiella nollsubjekt
(b) kilkonstruktionen/stylistic fronting
(c) OV-ordföljd
(d) V0-till-I0-flyttning
Till grupp (2) hör bl.a:
(a) referentiella nollsubjekt
(b) multipla subjekt
(c) negative concord
(d) flyttning av negativt kvantifierade objekt

-

I och med att ingen systematisk undersökning av älvdalsk syntax någonsin har genomförts
måste presentationen av den älvdalska syntaxen nedan ses som preliminär.
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3.3.1 Referentiella nollsubjekt
Subjekt för 1:a och 2:a person pl., wįð (’vi’) och ið (’ni’), är normallt utelämnade när dessa
inte betonas. Reglerna för utelämning är dock olika: 1:a pl. wįð kan endast utelämnas från
Spec,CP20 och från Spec,TP (dock endast i bisatser), se exemplen i (1) och (2) respektive.
Utelämning av wįð ogrammatisk från Spec,TP i huvudsatser, se (3).
(1) Ulum

jätå nų (Levander 1909:109)

SKOLA.1.PL

ÄTA

NU

‘Vi ska äta nu’
(2) …mes kamum

uppter

MEDAN KOM.1.PL

(3) Og sę

að skaulstugun

UPPEFTER

fuorum *(wįð) fel

OCH SEDAN

FOR.1.PL

VI

sę… (Nyström & Sapir 2005a:55)

ÅT SKOLSTUGAN.DAT SEDAN

ni’tter

FULLER NEDEFTER

að Rust (Nyström & Sapir 2005a:55)
ÅT RUST

’Och sen gick vi ju ned till Rust’
2.a pl. ið kan utelämnas från alla positioner, både från Spec,CP och Spec,TP utan några
syntaktiska begränsningar, se (4) och (5):
(4) Og ur
OCH HUR

mikkel påyk

(5) Ja, so ulið
JA

avið

MÅNGA POJKAR HAVEN

SÅ SKOLEN

(ið)? (Nyström & Sapir 2005a:37)
(I)

(ið) sai dar (ið) dalskið (Nyström & Sapir 2005a:21)
(I) SÄGA DÄR (I) DALSKEN

’Ja, så ska ni säga när ni pratar älvdalska’
Enligt Gunnar Nyström (muntl.) kan ið dock inte utelämnas från en bisats som saknar synlig
subjunktion, se (6):21
(6) Ir

eð-dar stugų

ÄR DET-DÄR HUSET

(*ið) avið

i raisę?

(I)

I SKOGEN

HAVEN

Nollsubjekt, deras möjliga ursprung och syntaktiska status diskuteras i Rosenkvist (2006).
Nyström argumenterade i ett föredrag den 26 mars 2008 i Uppsala för att älvdalska
nollsubjekt är en kvarleva av de fornsvenska/forndalska nollsubjekten.

20
21

Även i de fall när det inte är topic.
Det finns dock motexempel från modern älvdalska (Rosenkvist muntl.).
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3.3.2 Icke-referentiella nollsubjekt
Klassisk älvdalska tillät även utelämning av det icke-referentiella subjektet, eð, denna
utelämning är dock baar belagd i koordinerade huvudsatser efter konjunktionen og, se (7):
(7) Og war såmårn,
OCH VAR SOMMAREN

an

war dar aute (Dialekter i Dalarna, 2004, Uppsala: SOFI)

HAN

VAR DÄR UTE

Det finns endast några få belagda exempel på utelämning av den typen och data från NORMS
workshop tyder på att den nästan har blivit så gott som ogrammatiskt idag.

3.3.4 Multipla subjekt
Multipla subjekt finns både i klassisk och i modern älvdalska. Satsens subjekt kan alltså
realiseras fler än en gång; oftast två, se (8), men i klassisk älvdalska även tre, se (9).
(8)

wet sakt
HON VET

eð

SAKTA

HON

DET

’Hon vet det säkert’
(9) An lär an

int an

HAN LÄR HAN INTE HAN

kunn

eller

eld

ig (Levander 1909:109)

KUNNA

ANNAT

HELLER JAG

‘Han lär inte kunna göra det annorlunda än jag kan’
Tredubbla subjekt är enligt Rosenkvist (2007) inte längre levande i älvdalskan. Dubbla
subjekt förekommer under vissa omständigheter (efter Rosenkvist 2007): (1) satsen måste
innehålla ett adverbial som förmedlar talarens attityd och (2) det första subjektet måste vara
satsinitialt. Dessutom verkar subjektsdubblering vara ett sätt att uttrycka polarity focus. Se
Rosenkvist (2007).
3.3.5 Kilkonstruktionen (stylistic fronting)
Finns i klassisk (och i traditionell) älvdalska; oftast (kanske uteslutande?) i korta relativsatser,
se (10) & (11):
(10) Dier djärå so, dier so gamblest irå (Levander 1909:122)
DE

(11)

GÖRA SÅ

DE SOM ÄLDSTA ÄRO

Oller so

ogų og

neveð åvå (Nyström & Sapir 2005a:76)

ALLA SOM

ÖGON OCH

NÄSA HAVA (= ALLA MÄNNISKOR)

Kilkonstruktionen i älvdalska har hittills inte studerats ingående. Data samlade vid NORMS
wokshop i Älvdalen tyder på att konstruktionen är begränsad till korta relativsatser och att
den huvudsakligen påträffas hos äldre talare (Henrik Jørgensen muntl.).
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3.3.6 OV-ordföljd
Är belagt från klassisk älvdalska med pronominella objekt, se (12) & (13), men däremot bara
en gång med ett NP-objekt (se 14). De enda beläggen finns av allt att döma hos Levander
(1909:122). OV är däremot inte grammatiskt idag, inte ens i de äldsta talarnas språk i
Älvdalen (Sten Vikner muntl., med stöd i sin undersökning vid NORMS workshop i
Älvdalen).
(12) Du al
DU SKALL

(13) Add dier
HADE DE

då eð

få sj

DÅ DET

FÅ SE

int

INTE HONOM

(14) Dier kund
DE

ånum

KUNDE

int

iet

INTE ETT

(Levander 1909:122)
stjuo’ssað, eld? (Levander 1909:122)
SKJUTSAT, ELLER
ienda fil finna (Levander 1909:122)
ENDA FEL FINNA

3.3.7 Long distance reflexives (LDR)
Förekom i klassisk älvdalska, se exempel (15) (efter ULMA 22337), men är troligen inte
längre grammatiska idag, inte heller hos de äldsta talarna.
(15) so brukeð an tingg mig fer wårakudraingg tä jåp
SÅ BRUKADE HAN TINGA MIG FÖR VÅRÅKEDRÄNG

sig mukå dyndjų milumað

ATT HJÄLPA SIG MOCKA DYNGA IBLAND

LDR i älvdalska har inte varit föremål för någon studie hittills.
3.3.8 V0-to-I0-flyttning
I klassisk älvdalska var V0-till-I0-flyttning av allt att döma obligatorisk22 (se (16)) medan
samma flyttning i traditionell älvdalska inte är icke-obligatorisk längre, jfr. (17) och (18), men
beror på en rad faktorer, kanske snarare pragmatiska än syntaktiska.
(16) …um du f r int
OM DU FÅR

(17)

ir ię kelingg
HON

(18)
HON

gart ittað-jär

firi

INTE GJORT DET-HÄR

so

ÄR EN KVINNA SOM

ir ię kelingg

so

ÄR EN KVINNA SOM

braddå

FÖRE TIDIG-FRUKOST

ig will older

råka

JAG VILL ALDRIG

TRÄFFA

ig

older

JAG

ALDRIG VILL

22

will

råka
TRÄFFA

Levander (1909:124) skriver: ”Ordet ‘inte’ kan aldrig såsom i rikspråket stå emellan subjektet ock predikatet i
bisatser; om ordet ej sättes i satsens början, måste det därför stå efter värbet”

11

3.3.9 Negative concord
Älvdalska uppvisar negative concord, med vilket menas att två eller fler negativa element
normalt utformar en semantisk negation. Negative concord bildas med hjälp av ett
negationsadverbial och en eller flera negativa kvantifierare (som ingen, aldrig, ingenstans
osv.), se (19) och (20). Det finns inga uppgifter om att negative concord skulle ha varit
obligatorisk under någon period i älvdalskans historia.
(19) Ig ar

it

si’tt inggan / nån

JAG HAR INTE SETT INGEN

(20) Itjä will d

int

indjin

/

NÅGON

iem

ICKE VILL DÅ

INTE INGEN

ingg pening

noð

mįer, itjä

INGA PENGAR

NÅGOT

MER

nest uoss older lån

HEMMA NÄST OSS

ALDRIG LÅNA

åm-dar
HONOM-DÄR

ICKE

’Icke vill någon hemma hos oss låna några pengar till honom någon mer gång’
Negative concord i älvdalskan kan utlösas av negationspartikeln, både den satsinterna it/int
liksom den initiala/finala itjä. Negativt kvantifierade led kräver däremot inte negative
concord.
3.3.10 Flyttning av negativt kvantifierade objekt
Negativt kvantifierade objekt i älvdalskan kan bete sig på tre olika sätt: (1) de kan stå efter det
infinita verbet, dvs. bli kvar i VP:n (dock endast när ett it finns i satsen i den låga NegP:n), se
(18); (2) flytta till positionen mellan det finita och det infinita verbet, dvs. till den låga
negationspositionen, se (19); eller (3) föregå subjektet, dvs. flytta till den höga
negationspositionen, se (20).
(21) Ig ar
JAG HAR

(*it) si’tt inggan
INTE SETT INGEN

’Jag har inte sett någon’
(22) Ig ar
JAG HAR

(it)

inggan si’tt, (itjä)

INTE INGEN

SETT ICKE

’Jag har inte sett någon’
(23) Föðyö
EFTERSOM

ingg peningger ig ar
INGA PENGAR

dug it

ig tjyöp an-dar

estn

JAG HAR KAN INTE JAG KÖPA HONOM-DÄR HÄSTEN

‘Eftersom jag inte har några pengar kan jag inte köpa den här hästen’
3.3.11 Utelämning av subjunktionen at och infinitivmärket tä
Både subjunktionen och infinitivmärket utelämnades frekvent i klassisk älvdalska, även i de
kontexter där svenskan inte tillåter en sådan utelämning, se exempel i (17). Regler för
utelämningen har dock inte underökts hittills.
(24) Ig ugst

ig

JAG HUGSADE JAG

ulld

pass

spyr

SKULLE PASSA PÅ SPÖRJA

Rais-Ulåv (ULMA 22377)
RAIS-ULÅV

‘Jag tänkte att jag skulle passa på att fråga Rais-Ulåv’
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3.3.12 Object shift och subject shift
I motsats till de fastlanskandinaviska språken verkar klassisk älvdalska inte tillåta object shift
(objektsskifte), varken av pronominella objekt eller NP-objekt. Detta uppmärksammades
redan av Levander (1909:124), se (25):
(25) An

såg

HAN SÅG

int
INTE

mig /
MIG /

*An såg mig inte
HAN SÅG MIG INTE

Subject shift (subjektsskifte), dvs. subjekt som följer negationen i en huvudsats, verkar även
det vara sällsynt i klassisk älvdalska, men är antagligen inte ogrammatiskt. Exempel på
subjektsskifte av pronominella subjekt finns belagd, se (26):
(26) Sę ar eð it weð noð mįer biwent min diem (ULMA 25661)
sedan har det inte varit något mer bevänt23 med dem

3.3.13 Ordningen mellan huvudverbet och verbpartikeln
Vid vissa älvdalska partikelverb står subjektiva predikativen efter verbpartikeln, se (21):
(27) Prestn såg fuost
PRÄSTEN

aut

SÅG FÖRST UT

lited rålos... (Larsson 1985:17)
LITE

RÅDLÖS

3.3.14 Morfologisk bestämdhet i kontexter utan semantisk bestämdhet
Liksom i en del (nord)svenska dialekter används bestämd form i älvdalska för att ange ämne,
slag, obestämd mängd osv. (Nyström & Sapir 2005a:70); se (28):
(28) Alfrið al

andel

falukorvin

og

flestjeð (Nyström & Sapir 2005a:70)

ALFRED SKA HANDLA FALUKORVEN OCH FLÄSKET

’Alfred ska handla Falukorv och fläsk’

3.3.15 Adjektivisk användning av presens particip
Den adjektiviska användningen av presens particip är känd från både isländska och färöiska;
den är även belagd i klassisk älvdalska, se (29):
(29) Ittað-jär wattneð ir int
detta-här vattnet är inte

drikkend (Levander 1909:116f)
drickande

Användningen av particip i adjektivisk funktion har inte undersökt sedan Levander (1909).

23

= inte mycket
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3.3.16 Nominalfrasstrukturen
Den älvdalska nominalfrasen skiljer sig på några punkter från den fastlandsskandinaviska:
-

I en definit nominalfras med adjektivisk bestämning inkorporereas adjektivet i
substantivet, se (30), trots att detta inte är fallet i indefinita nominalfraser, se (31).
Företeelsen är även känd från bl.a. norrländska dialekter i Sverige.
(30) gamtkullą

/

gamtkal’ln

GAMMALFLICKAN

/ gamtkaffið

GAMMALMANNEN

GAMMALKAFFET

‘den gamla flickan / den gamle mannen / det gamla kaffet’
(31) įe gåmål

kulla

/ ien gåmål kall

EN GAMMAL FLICKA

-

EN GAMMAL MAN

/ iett gåmålt

kaffi

ETT GAMMALT KAFFE

Dubbel bestämdhet och kongruensen mellan adjektiv och verb i genus och numerus finns i
språket; kongruensen i genus kan dock utebli i predikativ ställning (Steensland muntl.), se
(32):
(32) Nyų

aus irå

liuoter/liuotų

NYA.NEUT HUS ÄR FULA/FULA.NEUT

-

Determinare i en definit nominalfras utgörs, olikt svenskan, av personpronomen eller
personpronomen utökat med ordet dar (där), se (33), oberoende om substantivet är animat
eller inanimat.
(33)

sukką
HON

-

/

Possessorer i en nominalfras kan stå antingen före eller efter sitt huvudord, varvid
placeringen efter huvudordet är den neutrala (likt fornsvenska och isländska). När
possessorn står efter huvudordet måste huvudordet ha bestämd form, se (34), samtidigt
som possessorn före huvudordet kräver naken form på det senare, se (35).
(34) Kall’n

ennes

MANNEN HENNES

(35) ennes

/ * kall ennes
MAN HENNES

kall / * ennes

HENNES MAN

-

-dar sukką
HON-DÄR SOCKAN

SOCKAN

kall’n

HENNES MANNEN

Gammal morfologisk genitiv finns endast bevarad i ett par lexikaliserade konstruktioner i
klassisk älvdalska, som t.ex. et buðer (till fäbodar), et messer (till mässa), et Norres (till
Norge) osv. Annars bildas genitiv i klassisk älvdalska på dativ, se (36):
(36) kallem
MANNEN.DAT

>
>

kallemes
MANNEN.DAT.GEN = MANNENS
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-

Genitiv betydelse kan även uttryckas antingen med hjälp av efterställd dativ, se (37) eller
med hjälp av preposionen að, se (38).
(37) Ittað ir

buordeð Lassa (Levander 1909:97)

DETTA ÄR

(38) rovę

að

RUMPAN ÅT

-

BORDET

LASSE.DAT

krippem (Steensland 2006b:14)
BARNET

Älvdalska har postadjektiviska obestämda artiklar (jfr. svenska dialekter från Norrland),
dessa förekommer dock sparsamt i älvdalska texter. Se (39) och (40):
(39) Ed war iet iemmer ywyr at ferkaller war so biswäl’lit

iet släkte (Larsson1985:3)

DET VAR ETT JÄMMER ÖVER AT FÄRJEMÄN VAR SÅ BESVÄRLIGT ETT SLÄKTE

(40) eð
DET

-

ir so sturt iett

emmen (Steensland p.c.)

ÄR SÅ STORT ETT

ÄMNE

Kasusböjning av en nominalfras är inte sällan synlig endast på frasens sista led (jfr.
svensk gruppgenitiv), se (41).
(41) [dier] fingg tag ried ǫ sain krytyrum (ULMA 10149)
[DE] FICK TA REDA PÅ SINA KREATUR.DAT

3.3.16 Ordföljd i koordninerade huvudsatser
I den andra konjunkten har klassisk älvdalska möjlighet till att utelämna subjekt, se (42), och
samtidigt topikalisera andra element än det utelämnade subjektet, se (43):
(42) Djinggum i raisę
og war wittern dǫ
GINGO.1.PL I SKOGEN.DAT OCH VAR VINTER

DÅ

(43) Upo so wis wa’ dier oder stemdieltagerer uofö’biriedder og itt ad nod kum mout
min (Larsson 1985:9)
PÅ SÅ SÄTT WAR.3.PL DE ANDRA STÄMMODELTAGARNA OFÖRBEREDDA OCH INTE
HADE NÅGOT KOMMA MOT MED

’På så sätt var de andra deltagarna i stämman oförberädda och hade ingenting som de
kunde komma emot med’
Även V3- och V1-ordföljd är möjliga i den andra konjunkten i älvdalska, se (44) och (45)
respektive. Exemplen finns rapporterade hos Levander (1909:121).
(44) Og indjin puostdag eð ir
OCH INGEN POSTDAG DET ÄR
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(45) Og protestired dier so uld Duwall underrettas min fuosta bud, og uld dier fǫ sjǫ
til at ly´da
OCH PROTESTERADE DE SO SKULLE DUVALL UNDERRÄTTAS MED FÖRSTA BUDET OCH
SKULLE DE FÅ SE TILL ATT LYDA

Ordföljden i koordinationer har inte undersökts hittills.
3.3.17 V2-ordföljd i exklamativer
I motsats till svenska tillåter (klassisk) älvdalska V2 i exklamativer, se exemplet i (46) efter
Levander (1909:121):
(46) So dum ir du!
SÅ DUM ÄR DU

Ordföljden i älvdalska exklamativer har inte varit ämne för någon undersökning sedan
Levanders tid.
3.3.18 Utelämning av finit åvå
Liksom åtminstone en del varianter av norska, men olikt svenska, kan älvdalska inte utelämna
det finita hjälpverbet åvå (sv. ha) in från en bisats, se (47):
(47) dar an *(add)
DÄR HAN HADE

gart

eð

an

GJORT

DET

HAN SKULLE

ullde

3.3.19 Kausativer
Klassisk älvdalska hade en kausativ konstruktion där den objektiva predikativen alltid var
böjd för maskulinum ack. sg., och uppvisade därför ingen kongruens med subjektet, se (48):
(48) Nų amm wįð ietið mettan
uoss (Steensland p.c.)
NU HA.1.PL VI
ÄTIT MÄTT.ACK.MASC.SG OSS
Den kausativa konstruktionen har inte undersökts hittills och det är oklart hur pass levande
den är.
Mer om älvdalsk syntax står att finna i Levander (1909), Rosenkvist (1994), Platzack (1996),
Dahl & Koptjevskaja-Tamm (2006), Garbacz (2006), Rosenkvist (2006), (2007) samt i
Garbacz (2008).
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3.4 Ordförrådet
Största delen av älvdalskans ordförråd är av nordiskt ursprung och som sådan delas med de
andra nordiska språken, trots att särälvdalsk utveckling i många fall har gjort att orden är svår
igenkännbara (Steensland 2003-kommande), t.ex. biendun (=behändig). Liksom de
fastlandsskandinaviska språken har älvdalska en hel del lån från (låg)tyska, franska, latin och
grekiska. Reglerna för ordbildning är lika de svenska, kanske med det undantag att svenskan
normallt inte inkorporerar adjektiv i substantiv24, i motsats till älvdalska, t.ex. älvd. sturuksn, sv.
den stora oxen. Mer om älvdalskans ordförråd star att finna i Steensland (2003-kommande)
och i Sapir (2005a:31-32).

4 Älvdalska idag
-

heterogen: skiljer sig avsevärt mellan olika generationer, mellan olika byar inom Älvdalen
samt mellan individerna

-

har genomgått en ’utjämning i riksspråklig riktning’ (Nyström & Sapir 2005a:2) Sapir
(2005a:3) uttrycker sig som följer: “The percentage of Elfdalians who speak Elfdalian25
diminishes the further down in age one goes. Their Elfdalian is likewise less fluent, more
mixed up with Swedish, and the grammar and pronunciation is more simplified or
influenced by Swedish.”

-

det har företagits olika åtgärder för att ta vara på språket: (1) översättningar av böcker till
älvdalska (t.ex. Kerstin Ekmans Hunden,

älv.

Rattjin, översatt av en arbetsgrupp inom

Ulum Dalska ledd av Bengt Åkerberg år 200026; Antoine de Saint-Exupérys Le petit
prince (älv. Lisslprinsn), översatt av Bo Westling år 200727 eller Johannesevangeliet
(älv. Juanneswaundsjilą) översatt av Lars Steensland 198928), (2) organisation av kurser i
och vetenskapliga konferenser om älvdalska, (3) organisation av kulturella aktiviteter som
exempelvis den första musicalen på älvdalska, Oðerwais, uppförd sommaren 2004 (samt
annat, se Sapir 2005a:13)

24

Ett känt lexikaliserat undantag är bl.a. Stortorget.
Sapir (2005) använder termen Elfdalian för älvdalska.
26
Åkerberg et al. (2000).
27
Westling (2007).
28
Steensland (1989).
25
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-

sedan 2004 existerar en älvdalsk språknämnd, Råðdjärum29, som i 2005 föreslog en ny
älvdalsk ortografi. Ortografin har sen dess använts bl.a. i skönlitterära översättningar.

-

det finns starka tendenser till att bevara (och standardisera) älvdalska med föreningen för
bevarandet av älvdalska, Ulum Dalska, i spetsen. Föreningen har existerat sedan 1984 och
som idag består av ca. 2000 medlemmar.

-

standardiserad älvdalska baserar sig på en mycket ålderdomlig älvdalska och den är i vissa
avseenden

främmande

även

för

de

äldsta

talarna.

Ett

annat

problem

i

standardiseringsprocessen är den geografiska variationen som ju förekommer i Älvdalen.
-

de senaste tio åren har det organiserats kurser i älvdalska; en av dem (sommaren 2005)
gjordes i Uppsala universitets regi och var ledd av Gunnar Nystöm och Yair Sapir

-

det finns älvdalsk-svenska och svensk-älvdalska lexikon (Steensland 2006b) samt
grammatikor och läroböcker i älvdalska (Åkerberg 2004, Nyström & Sapir 2005a,b)

5 Älvdalska texter och de viktigaste arbeten om älvdalska
5.1 Texter
De flesta texterna på älvdalska bevaras vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala (176
inspelningar, varav 50 gjorda mellan 191730 – 1950 och 126 gjorda efter 1951; bara fyra av
dessa är transkriberade). Ett okänt antal (troligen högt) älvdalska inspelningar finns bevarade
på Rots Skans i Älvdalen av Elfdalens Hembygdsförening. Dessa är, mig veterligen, varken
katalogiserade eller transkriberade.

29

Råðdjärum består av fem medlemmar: Östen Dahl (professor i lingvistik, Stockholms universitet), Gunnar
Nyström (dialektolog), Inga-Britt Petersson (lärare), Yair Sapir (fil. dr. i nordiska språk), Lars Steensland
(professor em. i slaviska språk, Lunds universitet).
30
Den äldsta inspelningen av älvdalska gjordes 1917 av Lars Levander. Den är återgiven i Lundell (1936) och i
Åkerberg (2005), där även ljudfilen finns.
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Dessutom finns även:
(1)

faksimilutgåvan av Prytz (1622) i Lundell (1883), kommenetrad och översatt av
Noreen (1883)

(2)

en dialog på älvdalska hos Näsman (1733), återgiven i Lundell (1936).

(3)

enskilda texter i Lundell (1936), Hedblom (1957), Björklund (1958), Pamp (1978),
Forslund (2001), Thelin (red.) (2003), Nyström & Sapir (2005a) och Rosenkvist
(2006). En utskrift av en tiominuters inspelning finns transkriberad och
kommenterad i Nyström (1964). På Internet finns älvdalska texter på
http://swedia.ling.gu.se/Svealand/Dalarna/Alvdalen/index.html

(4)

inspelningar gjorda under NORMS workshop i Älvdalen 2007 – dessa håller på att
transkriberas och göras till en korpus

5.2 Viktigaste arbeten i urval

5.2.1 Översiktsarbeten
1700-talet: Eenbergh (1702) och Näsman (1733) med en översikt av dalmål där även
älvdalska nämns.
1800-talet: Aborelius (1822) är en översikt av dalmål; modern forskning börjar med Adolf
Noreen och Carl Säve. Särskilt intressant är Noreen (1881) som är en generell beskrivning av
dalmålen.
1900-talet: Levanders avhandling (1909) kan naturligt nog ses som ett översiktsarbete om
älvdalska. Levander (1925), (1928) är en utförlig beskrivning av dalmålen. Bland nyare
arbeten borde man nämna Steensland (2000a) samt Sapir (2005a,b), de sista två skrivna på
engelska. Ett annat kort översiktarbete är Dahl (2005).
5.2.2 Älvdalskans/dalmålens historia
Boëthius, Levander & Noreen (1906) behandlar några yngre runinskrifter från Dalarna,
Björklund (1956) skissar en fonetisk utveckling av älvdalska mellan 1600- och 1900-talet och
Gustavsson & Hallonqvist (1985) presenterar de dalska runinskriptionerna.
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5.2.3 Fonetik och fonologi
Det äldsta arbetet, Noreen (1886), behandlar nasala vokaler i bl. a. älvdalskan. Levander
(1920) är en artikel om älvdalsk apokope. Gunnar Nyström har skrivit en rad artiklar inom
ämnet: i Nyström (1991) tar han upp jämviktsaccent i dalmålen, i Nyström (1995) fokuserar
han på fonemsammanfall i språket, medan han i Nyström (2000) presenterar de nyaste fynden
inom älvdalskans fonologi. Slutligen är Nyström (2004) ägnad åt uppgifter om fonetiska
arkaismer och novationer. Ett par arbeten skrevs i samband med den första älvdalska
konferensen år 2004: Bye (2005) behandlar vokalbalans hos de låga vokalerna, Kristoffersen
(2005) jämför jämviktsaccenten i älvdalska och i Nord-Gudbrandsdalen och Riad (2005) tar
upp vokalbalans och vokalharmonin i älvdalska.
5.2.4 Morfologin
Standardverken är Levander (19099 och Levander (1928). Intressanta uppgifter om
morfologisk utvecklig hos långstaviga femininer (n-stammar) finns i Åkerberg (1957).
Nyström (1982) behandlar böjningen av maskulina substantiv på /l/. Ringmar (2005) jämför
det älvdalska böjningsmönstret med det isländska och det färöiska och kallar älvdalska för
”en önordisk språkö på fastlandet”. Dativ i bl.a. älvdalska är tema för Dahl & KoptjevskajaTamm (2006).
5.2.5 Syntax
Levander (1909) innehåller en del korta uppgifter om syntaxen, men ämnet tas inte upp igen
innan på 1990-talet med Rosenkvists (1994) uppsats om samtida syntaktisk utveckling i
älvdalska, där han behandlar V0-till-I0-flyttning, kilkonstruktion och nollsubjekt. Platzack
(1996) skriver om korrelationen mellan nollsubjekten och V0-till-I0 och baserar sig just på
Rosenkvists (1994). Wiklund (2002) fokuserar på sambandet mellan verbflyttning till I0 och
älvdalskans rika morfologi. Samma samband diskuteras även av Garbacz (2006) medan
Rosenkvist (2006) tar upp uppkomsten och syntaktiska egenskaper av älvdalskans
nollsubjekt. I en senare artikel behandlar denne författare även språkets multipla subjekt
(Rosenkvist 2007). Slutligen försöker Garbacz (2008) kartlägga de faktorer som determinerar
den till synes optionella V0-till-I0-flyttningen i älvdalska.
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5.2.6 Ordförrådet
Förutom ett par glossarier från 1700-talet och Säves (1840-talet – 1860-talet) manuskript i
fyra band finns det en omfattande älvdalsk ordlista med ca. 3000 ord (Noreen 1882). Det
största arbetet är en ordbok över dialekter i Övre Dalarna som har varit under arbete de
senaste 57 åren (Levander & Björklund 1961-). En kortare älvdalsk-svensk och svenskälvdalsk ordbok finns i två versioner: Steensland (1986b) med ca. 2200 ord och Steensland
(2006b) med ca. 2600 ord. Steensland (2003-komande) är en kort, populärvetenskaplig
översikt över härkomsten av älvdalskans ordförråd.
5.2.7 Sociolingvistik
Till de viktigaste arbeten hör de som är skrivna av John Helganders: (Helgander 1990) där
författaren tar upp de sociala och språkliga förändringarna i Dalarna och i Älvdalen;
(Helgander 1994) där upplösning av dalmålen diskuteras och (Helgander 1996) som
behandlar mekanismer för språkförändrig utlöst av mobilitet med Övre Dalarna som exempel.
Slutligen är Helgander (2004) en analys av förändringar i älvdalsk fonologi, morfologi och
syntax från sociolingvistiskt perspektiv.
5.2.8 Onomastik
Steensland (2006a) är ett utförligt arbete om älvdalska namn på orter utanför Älvdalen.
5.2.9 Grammatikböcker/läroböcker
Alla läroböcker i älvdalska är starkt baserade på Levander (1909b) och ingen av dem är
publicerad. Åkerberg (2000) är en kort översikt över älvdalskans struktur (mest över
morfologin) och den finns även i en kraftigt utökad version (Åkerberg 2004). I samband med
den första universitetskursen i älvdalska somaren 2005 skrevs en lärobok med tillhörande
CD-skiva och en bilaga med böjningsmönster (Nyström & Sapir 2005a,b).
5.2.10 Böcker på älvdalska
Den första boken skriven på älvdalska är Hjalmar Larssons historiska roman Kunundsin kumb
(Kungen kommer) (Larsson 1985). Boken är så vitt man vet den längsta älvdalska texten (100
sidor) skriven av en modersmålstalare någonsin. Två kända barnböcker skriven av en ickemodersmålstalande person är Mumunes masse (Mormors misse) samt Mier um Masse (Mer
om Misse) (Olsson 1987a,b). Johannesevangeliet översattes 1989 av Lars Steensland
(Steensland 1989). Både Kerstin Ekmans roman Hunden liksom den franska klassikern Le
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petite prince har båda översatts till älvdalska: (Åkerberg et al. 2000) och (Westling 2007)
respektive.
5.2.11 Arbeten om älvdalska växt- och fågelnamn
Älvdalska växtnamn och deras utveckling behandlas i Steensland (1994) medan Steensland
(2000a) är ägnad åt fågelnamn och fågelliv i Älvdalen.’
5.2.12 Älvdalska textutgåvor
Ett antal texter skrivna på älvdalska (oftast transkriptioner av dialektinspelningar) finns i olika
publikationer. De viktigaste av dem är: Lundell (1883) som är en faksimilutgåva av Prytz
(1622) med Noreens (1883) kommentarer och översättning (båda ingår i samma volym);
Lundell (1936) innehåller (förutom Prytz 1622) två älvdalska runinskriptioner (från 1681 och
1706 respektive), en dialog tagen från Näsman (1733) och två korta texter, en från 1876 och
den andra från 191731.
I en översiktsbok över svenska dialekter (Hedblom 1957) finns en kort älvdalsk inspelning
jämte dess transkription. Nyström (1964) är en transkription av ca. 10 minuters inspelning av
en älvdalsk sagesperson född 1891 med detaljerade kommentarer.
Samma korta text på älvdalska finns i Pamp (1978), i Forslund (2001) och i Nyström &
Sapir (2005a).
Två CD-skivor publicerade av SOFI i 2003 (Thelin ed. 2003) och 2004 (SOFI 2004)
innehåller varsin inspelning från Älvdalen. Många texter finns även i Nyström & Sapir
(2005a); vissa är genuina inspelningar, andra är skrivna av författarna i undervisningssyfte.
Mellan åren 1998-2000 samlades inom projektet SweDia 2000 dialektinspelningar från
hela Sverige och däribland från Älvdalen (http://swedia.ling.gu.se).
Det nyaste materialet är de 27 inspelningarna som gjordes i samband med NORMS
workshop i Älvdalen 29/5-1/6 2007 och som omfattar drygt 4 timmar inspelat material.
Inspelningarna är under transkription just nu.

31

Texten från 1917 är en transkription gjord av den äldsta inspelningen av älvdalska gjord av Lars Levander.
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Älvdalsk text (1). Sagespersonen är Hilma Vestling (f. 1891). Den ursprungliga
transkriptionen till landsmålsalfabetet gjordes 1964 av Gunnar Nyström och den ingår i hans
uppsats för nordiska proseminariet vt 1964 (Nyström 1964:13-23). Uppsatsen är en del av
samlingarna tillhörande Institutet för språk och folkminnen i Uppsala (ref. nr. 25661).

HV: Ja, an
JA HAN

ir it…

sakt

duktin jag

og

tågå måiser,

ÄR INTE…

SAKTA

DUKTIG JAGA OCH

an

TAGA MÖSSEN

ar fel
HAN

HAR

FULLER

Ja, han är inte… allt duktig på att jaga och ta möss, han har ju
taið boð is-jär

sturrottur

og! <Ar an!>

TAGIT BÅDE DE-HÄR STORRÅTTORNA

OCK

An

HAR HAN HAN

ar bar

HAR

bitið ijel

BARA

BITIT IHJÄL

tagit både de här stora råttorna också! Har han! Han har bara bitit ihjäl
diem, so eð

ar

laið

nogų

DEM SO DET HAR LEGAT

slaik

NÅGON SLIK

lyöð daitą

fją

sguovę

LÖDA DIT Å FÄHUSGOLVET.DAT

dem så det har legat någon sådan där klump på fähusgolvet
um me’nner

milumað, dar

an

ir ini

fją

sę

EMELLANÅT DÄR

HAN

ÄR INNE I

FÄHUSET.DAT

dar

wittern

ir.
OM MORGNARNA

DÄR VINTERN

ÄR

på morgnarna ibland, när han är inne i fähuset på vintern.
Kumå dier ini fją

seð

dar

an

KOMMA DE IN I FÄHUSET.ACK DÄR HAN

ir dar so (..fą
ÄR DÄR SÅ FÅ

..) werd dier it gambler, itjä!
VARDA DE INTE GAMLA, ICKE

Kommer de in i fähuset när han är där så blir de inte gamla, inte!
Men an

nytter

dą

MEN HAN NYTTAR DÅ

įtt jätå diem!
INTE ÄTA DEM

Men han förmår då inte äta dem!
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GN: Djär an

it?

GÖR HAN INTE

Gör han inte?
HV: Nąi! An
NEJ

bait bar

ijel

diem! Mm.

HAN BITER BARA IHJÄL DEM

Nej, han biter dem bara ihjäl!
GN: Avið

weð –

HA.2.PL VARIT

weð

för

mausum

för?

VARIT

FÖR

MÖSS(EN).DAT

FÖRR

Har ni varit utsatta för möss förr?
HV: Ja, naug amm

wįð weð

för diem liteð olltiett, fast itjä

dą

įtt

sturrottur
JA NOG

HA.1.PL VI VARIT

FÖR DEM LITE ALLT ETT FAST ICKE DÅ INTE STORRÅTTOR

Ja, vi har nog varit utsatta för de lite alltid, fast inte storråttorna
för

dier åvå dą

FÖR

DE

HA

DÅ

įtt weð
INTE VARIT

jär

upą

HÄR UPPÅ

laindje, men nų nog wi…
LÄNGE

MEN NU NÅGRA VI…

för de har de inte varit här på länge, men nu några vi…
- nų noger wittrer ar

eð

NU NÅGRA VINTRAR HAR DET

sakt

funntes,

för du wet dier åvå

SAKTA

FUNNITS FÖR DU

VET

DE

nu några vintrar har det allt funnits, för, du vet, de har
– dier so

åvå graiser so åvå

dier grais… e tjittär

DE SOM

HA

DE

GRISAR SÅ HA

GRIS-

de som har griser så har de griskättar ute
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-KÄTTARNA

aute.
UTE

HA

Og eð-dar

ir noð

so lukker…

e…

OG DET-DÄR

ÄR NÅGOT SOM LOCKAR

lukk… lukker sturrottur

LOCK… LOCKAR

STORRÅTTORNA

och det där är något som lockar de stora råttorna
og

dier förökas åv dyö

og, för dier

FÖRÖKAS AV DET.DAT OCK FÖR DE

OCH DE

jätå i graisųom,

lievur!

ÄTA I GRISHON.DAT

LEVORNA

och de förökar sig också snabbt genom det, för de äter i grishon, rester!
Dier åvå

ju apt

DE

JU HAFT HÄR I BÅDA GRANNGÅRDARNA.DAT HÄR OM SOMRAR NU

HA

jär i båðum granngardum

jär um sumbrer nų,

De har ju haft [grisarna] här i båda granngårdarna, här på somrarna nu,
ja nų åvå dier it inggan

nord nest

JA NU HA DE INTE INGEN.ACK

NORR NÄST

Oskar, men
OSKAR

suð nest Påls-Ann

MEN SÖDER NÄST PÅLS ANNA

ja, nu har de inte någon hos Oskar, men hos Påls Anna
dar åvå dier fel
DÄR HA DE

ka[stji] – ig wet it, kastji dier åvå twer dar!

FULLER KANSKE JAG VET INTE

KANSKE DE

HA

TVÅ DÄR

där har de ju kanske, jag vet inte, kanske de har två där!
Ig fą

r – ar – wet it

eð

för ig

ar it

weð dait og sją

,

men ig

ir…
JAG FÅR HAR VET INTE DET

FÖR JAG HAR INTE

VARIT DIT OCH SE

MEN JAG ÄR

Jag vet det inte för jag har inte varit där och sett, men jag
misstainkt

dier åvå ien

að sig og

MISSTÄNKT

DE

ÅT SIG

HA EN

ien

OCH EN

að

Wåmusfuotję.
ÅT

VÅMHUSFOLKET.DAT

misstänker att de har en åt sig (själva) och en åt Våmhusfolket
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Älvdalsk text (2). Samtalet mellan Lars Steensland och en kvinna född 1934 i byn Åsen
inspelat försommaren 2007 vid NORMS workshop i Älvdalen. Tillhör ScanDiaSyns material
som håller på att transkriberas nu. Svenska ord har markerats med kursiv stil.
LS: Ju, eð djikk fel weldut bra…, so nu ulum…
48: Jadą
, eð djikk eð noð
wisst eð! Ig tainkt
jättetrvilit eð war i- mes wįð djikkum med E1 og F1.

ig edd

ulað

sai

åv

ur

LS: ja
48:

Eð-dar war toppen alltså!

LS: War ą

lärinn ą

og?

48: Ą
war lärinn i fol- i millumskaulan og lärern an i folkskaulan. Og dier jällt ju ą
min uoss olltiett min gymnastik og… Tainkt ig: ’Bar sluteðum skaulan!’ mes ig djikk i
folkskaulan. Eð war so ien ungdomsgård - fikkum kum iem að de- diem sę og dar warum wįð
um kwelder og og spilleðum ping-pong og gardum gymnastik og kwaðum… A, e- eð war helt
otroligt alltså ukað pe- par, lärerpar!
LS: War an sę frą

... erstemmeð an frą

48: Ja, eð gard an faktiskt, men dier åvå dą
LS: Men ą

war fel järfrą

Ossan eld?
byggt iela tið'n jär.

?

48: Ja, näj, ą
war it elder järifrå… näj… näj ą
war no- näj ą
guð eð du ig wet int
riktut war ą
war ifrą
men ą
war inte järfrą
. Men dier djifteð ju sig og mę dier
war ungger og kam jäne.
LS: ja
48: Ja…, ja men eð war ien underbar tið å weks upp so.
LS: Eð war ju ruoli är sa- slaikt…
48: Ja, otroligt mysigt ar eð werið.
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