
Bilaga 2 

 

Transkription 2 

Hylands hörna; Lill Lindfors, 1963 

 

Transkriberat material; https://www.youtube.com/watch?v=7DrhQ_bJfKU 00.12 – 5.13 

A: Lennart Hyland 

B: Lill Lindfors 

 
A: välkommen 1	  
B: tack 2	  
A: ja va ganska kort få se 3	  
(5.0) 4	  
B: ja men ja har så höga klackar på mej 5	  
A: a du har de 6	  
B: °a° 7	  
A: välkommen sitt ner 8	  
B: tack 9	  
A: ja visste inte förrän häromdan att du er eh finlandssvenska finländsk 10	  
finländska sejer man väl då 11	  
B: ja eller finlandssvenska 12	  
A: finlandssvenska kan man >säg man kan säg vilket som< 13	  
B: ja: kan man gö 14	  
A: ja visste faktiskt inte de 15	  
B: där ser [man] 16	  
A: [när] flytta du te sverige? 17	  
B: ja va bara åtta år när ja flytta [hit] 18	  
A:        [då] kan du nog tala då (.) 19	  
   [(sjungande)] 20	  
B: [hörru] kanske ja glömt en hel del men de (.) ja behöver no bara vara 21	  
där i (.) vi ska se (.) tre eller fyra dagar så börja ja tala likadant igen 22	  
A: göru? 23	  
B: jo 24	  
A: tre eller fyra dar 25	  
B: °jo° 26	  
A: va va de du skulle sjunga? (.) masken ma max? 27	  
B: ja: 28	  
A: va de [inte det] 29	  
B:       [ja ska f]örsöka [förvandla mig] 30	  
A:      [va e de fö nån]ting 31	  



B: ja ja ska va liten sju år så där 32	  
A: ja kan du göra de? 33	  
B: *du vi får se* 34	  
A: så 35	  
B: en rose[tt] 36	  
A:        [rä]cker det med en rosett 37	  
B: (xx) skor 38	  
A: å så håret så (.) å [så] e du sju år 39	  
B:                     [så] >> 40	  
ja (.) å så får kamerakillarna liksom skära här för de här ser inte ut som 41	  
sju år 42	  
A: näe 43	  
B: nä 44	  
SKRATT 45	  
(B UPPTRÄDER 2.18 MIN) 46	  
APPLÅDER 47	  
A: de gick bra de (.) de där med barnvisor e de nå e de nånting nånting 48	  
nytt? 49	  
B: nja: ja vet inte den hörde ja (.) ja va tretton år första gången ja 50	  
hörde den här på platta av s ja tror de va synkope som sjöng den 51	  
A: va sejer du 52	  
B: å sen nåra år efteråt så kom ja å tänka på den här då kom ja inte på 53	  
texten à 54	  
A: näe 55	  
B: å då tänkte ja att de e lika bra å tönta till den på nå sätt sådär ja va 56	  
på en fest å så gjorde ja den 57	  
A: a 58	  
B: å sen hände de ett par gånger att folk sa kan du inte göra masken 59	  
A: a 60	  
B: a: (såna här) 61	  
A: vem har skrivit den det vet du inget om? 62	  
B: ja vet inte det 63	  
A: du ba töntar till det 64	  
B: ja FNISSAR 65	  
A: så bli de på de där viset 66	  
B: a: 67	  
A: eh du ska sjunga en sång till 68	  
B: ja ja hade tänkt de 69	  
A: du e kabarésångerska nu fö de mesta 70	  
B: ja fö de mesta vill ja väl inte säga men just för tillfället e ja de 71	  
A: va ska du bli sen då? 72	  



B: sen vet ja inte i februari eller mars åker ja eventuellt ti tyskland (.) 73	  
ne först ska ja ha [lite] semester i [februari] ja: (.) ne men ja >> 74	  
A:                 [(igen)]          [(igen)] 75	  
B: tycker de e skojigt [å jobba där] 76	  
A:             [men tyska] marknaden attraherar verkligen er unga 77	  
flickor (.) va? 78	  
B: ja FNISSAR 79	  
A: de e bra där 80	  
B: ja delvis e de ju en ekonomisk [fråga också] 81	  
A:     [ m: m:] så de e bra å kunna ha två 82	  
marknader inte sant? 83	  
B: ja visst e de de 84	  
A: trevlit å resa lite  85	  
B: ja::: de e de 86	  
A: komma te münchen e inte så dumt 87	  
B: nä de tycker ja [inte] 88	  
A:         [kan va] rolit [a-] 89	  
B:    [nu] såg ja inte så mycke av münchen när 90	  
ja va där sist men  91	  
A: he 92	  
B: [kanske] 93	  
A: [du] arbetade  94	  
B: a 95	  
A: från klockan sju på morron ti klockan tolv på natten tycker ja minns ja 96	  
läste va de inte så? 97	  
B: njae tolv va de inte på natten [men vi] 98	  
A:    [de sto] de i alla fall 99	  
B: ja okej vi säger de de låter *bättre* 100	  
A: va va de du skulle sjunga nu? 101	  
B: .hh 102	  
A: [abraham] å jonatan 103	  
B: [ja tänkte] ja de [e en] >> 104	  
A:           [va e de för nånting] 105	  
B: liten visa som beppe wolgers *har skrivit* 106	  
A: ja 107	  
B: å den har ja som finallåt på hamburger börs 108	  
A: jaha abraham å jonatan 109	  
B: a 110	  
A: ska vi få den då? 111	  
B: a 112	  


