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Kortfattad beskrivning 

 
När Vidar Reinhammar skrev sin grammatik över 

hammerdalsmålet, så konstaterar han att "strömsmålet 

står ganska nära hammerdalsmålet". Enligt min mening kan man 

utan vidare tillämpa Reinhammars grammatik även på strömsmålet. Vi 

har samma ord och ordböjningar, samma diftonger o s v och även i 

princip samma uttal. Men vi har i strömsmålet ett mycket typiskt 

särdrag, som gör att det uppfattas som kärvare och ålderdomligare 

än hammerdalsmålet. 

Om detta skrev år 1924 professor Herman Geijer i en bok 

'Sverige, geografisk typografisk statistisk beskrifning': 

"Strömsmålet utmärker sig till skillnad från hammerdalsmålet, bl.a. 

genom den i Sverige ytterst sällsynta företeelsen, att BB, DD, GG 

uttalas som PP, TT, KK, alltså GUPP gubbe, BÄTT bädd, 

HÅKK hugger". 

Av denna kortfattade beskrivning kan man få den uppfattningen, att 

skillnaden mellan strömsmålet och hammerdalsmålet är rätt så liten. 

Men man skall komma ihåg att det är samtliga dubbelkonsonanter, 

BB, DD, GG, som skall utbytas till PP,TT, KK. Detta berör i 

praktiken var och varannan mening. 

Språklig påverkan utifrån 

 
Eftersom strömsmålet är så ensamt om sina hårda 

dubbelkonsonanter, så har det utsatts för påverkan från andra 

dialekter på alla sidor, men främst från Hammerdal. Under den tid 

som gått efter år 1924, så har strömsmålet 'hammerdaliserats' 

ända intill likriktning. Någon skillnad på dialekterna är inte 

längre påvisbar. Det ar endast i Espnäs och närmast liggande byar, 

som en del äldre personer ännu talar genuint strömsmål. Detta har 

gjort, att den dialekt de talar blivit benämnd "espnäsmålet". 

 

Ströms sockenmål, strömsmålet, har naturligtvis talats i hela Ströms 

socken, men det har varit svårt att bevisa. Så långt någon nu levande 

minns, så har ingen i kyrkbygden talat strömsmål i dess 

ursprungliga mening. Likadant är det i Tullingsås Jöns Alfred 

Nilsson född år 1892, sade sig inte minnas  någon, eller hört 

 

 

 

 

 

 

 

talas om någon i Tullingsås, som talat espnäsmål (strömsmål). 

Det finns dock lyckligtvis skriftliga belägg för att även Tullingsås 

innefattats i strömsmålets språkområde. Häradsdomare Olof 

Andersson, född år 1738 i Tullingsås, var en av de få på sin 

tid, som var så skrivvan, att han hjälpte sina grannar 

med skrivningar, t ex bouppteckningar. Det är ett antal av dessa 

bouppteckningar, som ger oss anledning tro att strömsmålet talats även 

i Tullingsås och där nått sockengränsen mot Hammerdal. 

I de bouppteckningar, som Olof Andersson gjorde under sin första 

tid som skrivare, så använde han uttryck som: "HÅKKÖX, 

SKRÄTTARSAX, BRÄNNVINSKAKK, KÖTT" och 

liknande. Men under sin senare tid som skrivare har han påverkats 

av hammerdals- och riksspråk, så att skrivningen blev: 

"HUGGYXA, SKRÄDDARSAX, KAGGE, KUDDE" 

o s v.  Denna förändring inträffade omkring sekelskiftet 1700 - 1800. 

Genom sitt umgänge med andra nämndemän, och i egenskap av 

skrivare, så var det nog en ganska naturlig utveckling att Olof 

Andersson tillägnade sig det vedertagna skrivsättet. Något annat var 

inte att förvänta. Men hans tidigare skrivningar har gett oss den 

värdefulla upplysningen,  att tullsåsborna har talat strömsmål. 

Att tullsåsborna på ett tidigt stadium kom att övergå till 

hammerdalsmål, var nog också en logisk konsekvens av deras närhet 

till Hammerdal. Det ar ju i stor utsträckning från Hammerdal, och 

via Hammerdal, vi fått både kyrklig och världslig administration. 

De överhetspersoner, som gjorde Ström äran av besök hade mycket 

ofta Tullingsås som första anhalt, och deras språk kom naturligtvis att bli 

mönsterbildande. 

Språket i kyrkbygden och byarna närmast kom att utsättas för 

tryck från både riksspråk och hammerdalsmål eftersom 

flera präster, i olika perioder, bodde dels på Berget och dels i 

Jonsgård. Jonsgård var dessutom fänriksboställe för Jämtlands 

regemente. Att hammerdalsmålet kom att bli vinnare över 

strömsmålet  var säkert  orsakat av att 

hammerdalsmålet, språkligt sett, ligger något närmare 

riksspråket. 'Förhårdningen' av dubbelkonsonanterna BB, 
DD, GG kom att verka till strömsmålets nackdel. 

 

 



 

 

 

 

Eftersom hammerdalsmålet inte hade denna egenhet, så kom det att 

betraktas som mer eller mindre legaliserat. 

Även om strömsmålet miste sin dominans i centrala Ström, 

så har det i byarna hållit sig kvar länge. Enligt trovärdiga personer så har 

strömsmålet talats i Vågdalen under detta sekel. Likaså har i 

Stamsele förekommit strömsmål, fastän denna by i tidigare skede varit 

räknad som utomsocknes, ja till och med utomlands. Stamsele 

tillhörde nämligen Sverige (Ramsele socken) när Ström, Hammerdal och 

övriga Jämtland ännu tillhörde Norge. År 1624 blev flera 

strömsbönder, från bl a Grelsgård, Risselås och Tullingsås, 

åtalade för att de olovligt gått över riksgränsen och besökt 

Stamsele i Sverige. Uttrycket "utrikes i Hammerdal" är en relikt från den 

tiden. 

Språk- och dialektgränser är många gånger flytande, så 

övergångsformer får man räkna med på alla håll. Men mot Alanäs har nog 

sockengränsen och språkgränsen varit nästan samma sak. Dessa 

finnkoloniserade bygder har haft mer gemensamt med det likaledes 

finnkoloniserade Tåsjö än med Ström, så där har påverkan mellan 

dialekterna varit liten. 

Nybyggarnas modersmål 

 
Det finns säkra belägg för att strömsmålet talats i alla byar upp efter Ströms 

Vattudal till och med Gärdnäs. Eftersom hela Vattudalen upp till 

Gäddede koloniserats från Ström, så är det troligt att 

strömsmålet varit nybyggarnas modersmål även i byarna mellan 

Gärdnäs och Fågelberget. Att även Gäddede har ingått i strömsmålets 

språkområde, är dock osannolikt trots att dess förste nybyggare, Jöns 

Öberg, kom från Ström. Inflytandet från det gränsöverskridandet 

limålet var säkert alldeles för starkt för att strömsmålet skulle kunna 

göra sig gällande i Gäddede. 

Det finns starka skäl för att tro, att språkgränsen mellan 

strömsmålet och limålet har gått vid Kalberget. Det är dock svårt 

att få detta verifierat. I brist på andra bevis måste jag gå tillbaka till mina 

egna barndomsupplevelser i Öjarn, långt från Frostviken. 

I min barndom talade alla infödda i Öjarn hammerdalsmål, 

trots att byn ända sen den nybyggdes tillhört Ströms socken. Detta 

berodde på att Öjarssjön före nybyggestiden tillhörde Sikås och 

Yxskaftkälens intresseområde. Därför kom Öjarns förste nybyggare, 

Jonas Zakrisson-Dahlstedt med hustru Gunilla, från Yxskaftkälen 

och medförde därifrån hammerdalsmålet. Deras son, som vid 

flyttningen år 1798 var ett år gammal, blev den beryktade Bjenn-

Zakris, som dödade 37 björnar och för varje dödad björn miste en häst. 

Denne man blev en legend redan under sin livstid och säkert en idol, som 

man ville efterlikna i tal och åthävor Tillsammans med sina tolv barn 

kom Bjenn-Zakris och Gunilla att grundlägga hammerdalsmålet så bra 

att dess dominans i Öjarn aldrig hotades. 

 

 

 

 

 

Min mormors dialekt 
 
Min första kontakt med strömsmålet fick jag genom min mormor, 

Margareta Andersdotter, född år 1850 i Västra Fågelberget. Hon kom till 

Öjarn år 1896 när hon, efter att i flera år varit änka, gifte sig med Olof 

Pålsson. Fastän mormor kom att bo i en by där alla andra talade 

hammerdalsmål, så talade hon sin barndoms dialekt i hela sitt liv tills 

hon dog 82-årig. Det märkliga var att hon talade utpräglat strömsmål 

fastän hon var född i Fågelberget. Men saken var den att hennes 

farföräldrar, Erik Göransson och Margit Mårtensdotter, under 1800-

talets första decennium flyttade från Strand och blev Fågelbergets 

första nybyggare. 

Mormors dialekt visar att hennes farföräldrar hade med sig 

strömsmålet från Strand, och att de förmått bevara och förmedla sitt 

modersmål till barn och barnbarn. Att fågelbergsborna inte talar 

strömsmål i nutiden, upphäver inte därför historiska fakta. 

För att illustrera strömsmålet skall jag som avslutning berätta lite 

om mormor med hennes egna benämningar. 

Mormor härstammade på mödernet från Häkknäse och hade 

en son som kom att bosatta sig i Jetteide. Sen göppen dog fick hon 

inte vara brytt för att klara sig själv. Hon var aldrig rätt för något 

slags arbete. Innan hon gick ut på tvättbryttja så måste hon lääkk 

minsta barnet i våkka sen hon hade bätte så det gick littje riktigt gott. 

När hon ändå var nere vid sjön, så passade hon på att fiska lite 

småappar och ett par jeett, som hon saltade ner i fischkakken. I 

annstutn' kunde hon finna några annäkk att ta hem till barna, så 

de fick något att töökk på tillsammans med brödet hon grette i 

brykkstöge. Det kunde också hända att hon själv fick hååkk 

sin ved direkt av stöppa och sen klyva kappan på håkkstappa. 

Om hon därav fick ont i ryttja var inte så konstigt Men 

rykkonta kunde också bero på stykkvere. Då kunde hon 

behöva littje och vila en stund uppe vid vättja i skåpsängen med en kött 

under huvudet. Om bökkninga var kall så kunde hon behöva bäätt med 

renskinn under och fårskinnsfäll över och ett plakk om huvudet. 

Där lämnar jag mormor att vila i frid och hoppas att hennes 

språk. fastän det inte blev mitt skall fortleva även efter vår 

generation. 



 

                                         Karta över norra Jämtland med namn som nämns i texten. 


