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En bok som vill ge dig tillbaka vad du förlorat av din hembygds språk och att låta dig känna glädjen att återse
gamla fina ord. För yngre och nyinflyttade kan det också vara bra att få en del kunskaper om det lokala
språket. Känn på ord som "atrænna, belingan, fjämper och gafsn". Många är svåra att översätta dels för att de
är mångtydiga och dels för att det i svenskan inte finns någon motsvarighet. För att göra det lättare att läsa och
känna igen orden är boken inte skriven enligt några krångliga stavningsregler utan så som orden ska uttalas.
Möjligen kan det förvåna någon att kyrka stavas "tjörsa" och korna "tjynnan". Boken behandlar den jamska
som talades inom Föllinge men även inom Laxsjö, Hotagen, Häggenås och Lits församlingar. Visst har den
stora likheter med övriga delar av området för "centraljamska", men den har en hel del andra ord och uttryck
och framför allt en betydande skillnad i uttal. Grammatiken skiljer sig i stor utsträckning från svensk
grammatik och tas därför upp i ett inledande avsnitt.
En intressant del av den är böjningarna av substantiv, "tingord". Svenskans fyra böjningar motsvaras av sex
böjningar i jamska. Dativändelserna har försvunnit i en del områden men bevarats inom den här gruppen.
je společnost, pro niž je kovovýroba ve všech variantách hlavní výrobní náplní už od roku 2008. Telefon:
603 795. Wspólne nocowanie rozpoczęło się o 20. o. Najnovejše. je společnost, pro niž je kovovýroba ve
všech variantách hlavní výrobní náplní už od roku 2008. r. Chefredaktören i Östersunds-Posten Håkan
Larsson 2/4 -01: Stärker jamskan – Efter snart 13 år i Jämtland har jag börjat förstå en del av Republikens eget

tungomål, inte minst genom att lyssna på Bo Oscarssons och Mats Hurtigs 'På reine jamska' i … Grundat
1907, en av de äldsta studentföreningarna i Uppsala. Total users in all countries: 60,000. 11. 00 w …
Jämtland's name derives from its inhabitants, the Jamts. Dne 28. Total users in all countries: 60,000. Před
tímto datem však společnosti existovala v jiné formě už od roku 1999. 'Det folk som inte sjunger på sitt eget
språk har mist sin själ' Spelunca, September 2015 Two double spreaded pages in famous Spelunca Magazine,
about my work, with several pictures and stories about making. V spremstvu vodičev boste v premogovnik
vstopili kot so vanj vstopali rudarji v prejšnjem stoletju. r. Najnovejše. 11. Jamtlands språk, jamska.
Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, otevírací hodiny a hodnocení HV Střešní systémy, Žďár
nad Sázavou 1. Norrbotten county: Gällivare, Haparanda, Kiruna, Övertorneå, and Pajala municipalities.

