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Abstract 

The grass of wetlands in northern Sweden has been utilized for mowing and pasture even in our 
time. There are a large number of words and expressions, expecially in the dialects, to denote 
and describe the various types of wetlands. 

The chief aim of the thesis is to investigate some 40 wetland terms in a limited area - the old 
parish of Luleå, Norrbotten, in northern Sweden - in order to establish their distribution, mea
nings and use. The aim of the study is also to illustrate different semantic aspects, such as semantic 
features, semantic fields, the relationship between common nouns and place-names, as well as 
explanations based on the appearance of the wetlands. The material consists of words that derive 
from archives, the literature on the subject and interviews with 43 informants, and has been sup
plemented with studies of the wetlands themselves. 

Three semantically similar words, drävj, dröla and dovei, are scrutinized and compared with 
reference to their frequency and distribution, position, humidity, vegetation, form and depth of 
the ground. To illustrate the relationship between words and referents the author investigates 
what words are used about (small) muddy pools in a swamp (mire) and about the dry parts of a 
swamp (in technical language called flarkar and strängar, respectively). The words drävj and dröla 
are compared with five other words for 'depression/hollow' etc. and 'small pool' etc. Similarities 
and differences are illustrated in three figures on the basis of criteria like depression/hollow, hu
midity and size. The words are often explained with reference to special places in the area or to 
adjacent places, the names of which contain the word in question. With two pairs of words as 
examples, grande and skärpa, and drävj and dröla, respectively, the author investigates the mea
nings of the words and their referents and the explanatory strategies of the informants. 

The author stresses the dependence of word explanations and the learning of words on their 
contexts and functional situations. This aspect is illustrated in a chapter which summerizes how 
the author's semantic views of dövel, dröla and drävj have been formed. This is done with refe
rence to the so-called prototype theory. 

Keywords: Semantics, dialects, vocabulary, onomastics, Scandinavian languages, Norrbotten, 
wetland terms, semantic fields, semantic features, prototypes. 



Våtmarksord i lulemålen 



Bilden på omslagets framsida visar en lerpöl på stranden av Avasladan i R å
nefjärden. (Foto: Staffan Wiklund 9 augusti 1987; de foton i avhandlingen för 
vilka källa ej angivits har tagits av förf.) 

På omslagets baksida avbildas Tredie Charta delen öfver Sunderbyns Ängar, 
en del av Sunderbyns storskifteskarta från 1777-79, som visar Storbäckens 
(Sunderbybäckens) utlopp i Luleälven. I bäckens mynning har bildats s.k. 
grandar. Till höger därom markeras områden med "oduglig Skärpa". (Över-
lantmätarmyndighetens i Luleå arkiv. Nederluleå akt 76.) 
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De delar af jordytan, som komma under namn 
af myror, kärr och mossar, äro i sanning 
kinkiga ämnen att vidröra. 

Lars Levi Laestadius 1824 
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Figur 1. Karta som visar informanternas geografiska fördelning inom undersöknings
området. Med siffror i cirkel anges antalet informanter från varje ort. Smedsträsk och 
Mellerstträsk ligger alldeles intill gränsen mellan Överluleå och Nederluleå, Smeds
träsk inom Överluleå och Mellerstträsk inom Nederluleå. I båda byarna talas överlule-
mål. (Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket. Medgivande 
92.0291.) 
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Förord 

Att skriva en avhandling är ju ofta ett ensamjobb i en avgränsad och ganska 
begränsad värld. Också mitt avhandlingsarbete har ibland känts ensamt, men 
för det mesta har det ändå varit fascinerande - tack vare tre inspirationskällor. 
Arkivens spännande information och naturens har vittnat om äldre generatio
ners ihärdiga kamp för tillvaron och gett perspektiv åt min verksamhet. Men 
det är till den tredje inspirationskällan jag vänder mig - till människorna. Med 
glädje och tacksamhet vill jag nämna några av de många som under denna tid 
inspirerat, hjälpt och stött mig. 

Min handledare Lars-Erik Edlund har väglett, kritiserat och framförallt in
spirerat. Han har besvarat frågor och diskuterat uppslag (och hugskott), alltid 
med illa dold entusiasm. Han har läst utkast och manuskript i olika versioner 
samt granskat korrektur. I alla faser av avhandlingsarbetet har han generöst 
bidragit med värdefulla synpunkter, goda råd och förslag till förbättringar. 

Från att avhandlingsämnet formulerades i a llmänna ord till att undersök
ningen fick fastare form och slutligen blev text har Sigurd Fries engagerat sig 
i mitt arbete. Också han har läst avhandlingen i olika versioner från utkast till 
manus och framfört viktiga synpunkter. Hans vänliga intresse och uppmunt
ran har varit ett gott stöd under de gångna åren. 

Under de senaste åren har Kent Larsson med intresse följt avhandlingens 
framväxt, ställt tankeväckande frågor och kommit med konstruktiv kritik. 

Jan Nilsson har varit en av mina flitigaste läsare det senaste året och gett 
många förslag till förbättringar under stimulerande samtal. 

På institutionens forskarmöten har jag vid flera tillfällen fått avhandlingens 
uppläggning och resultat ventilerade, och många värdefulla bidrag har då läm
nats av mina institutionskamrater. Med dem har jag också under det dagliga 
arbetet kunnat dryfta små och stora frågor. 

För mer praktisk hjälp har personal på de olika arkiven och biblioteken sva
rat. Översättningen till engelska har Bengt Odenstedt gjort. Margareta Gäll-
stedt har ritat de handgjorda kartorna. Omslaget har komponerats av Tord 
Berggren, Bengt Pettersson och Maria Wiklund. 

Mina informanter har utgjort länken mellan arkiven och naturen. Med sin 
kunskap om det språk jag undersökt och med sina erfarenheter av den kultur 
där detta använts har de gett det språkliga materialet liv. Utan deras tillmötes
gående hade denna avhandling förblivit oskriven. 

En nödvändig länk mellan ensamknoget och dagens verklighet har mina 
närmaste varit: min mor Estrid, min kvinna Elna och våra döttrar Maria med 
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Tord och Susanna med Ronnie. De har hjälpt och stöttat på många olika sätt 
(praktiskt och ekonomiskt för att nämna ett par). 

Till alla - nämnda och onämnda - ett varmt tack. 

Umeå i juli 1992 

Staffan Wiklund 
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1. Inledning 

När vi i dag ser slybeväxta stränder, fuktiga sänkor och gräsbeväxta myrar tän
ker vi kanske inte på att många av dem utgjorde resursområden för inte så 
länge sedan. Olika sorters våtmarker har nämligen utnyttjats för slåtter eller 
som betesmarker ända in i vår tid. 

I det internationella avtalet till skydd för världens våtmarker (Ramsarkon
ventionen artikel 1:1) definieras våtmark som "sumpmarker, kärr, torvmossar 
eller vattenområden, vare sig de är naturliga eller konstgjorda, permanenta 
eller tillfälliga, eller har ett vatten som är stillastående eller rinnande, sött, 
bräckt eller salt. I detta innefattas sådana havsområden vilkas djup vid lågvat
ten icke överstiger sex meter" (Aniansson 1990 s. 104). Som framgår av defini
tionen är våtmark inte en enhetlig terrängtyp; dit räknas "områden som helt 
eller delvis, ständigt eller periodvis, är täckta av vatten" (a.a. s. 102).' 

I ett samhälle som på ett helt annat sätt än dagens var beroende av det na
turvuxna gräset som foder och bete fanns givetvis mängder av ord och uttryck 
för att beteckna och beskriva de mångskiftande våtmarkerna. Åtskilliga av 
dessa finns även i allmänspråket, medan andra har bevarats i dialekterna eller 
finns kvar bara som element i or tnamn. 

I denna avhandling skall ett antal dialektala våtmarksbeteckningar behand
las. Vissa av dem är betydelsemässigt närstående (t.ex. olika ord för sanka 
svackor, fuktiga gropar och gyttjiga vattensamlingar) och kan därför betraktas 
som medlemmar i samma betydelsefält (semantiska fält). Andra har mindre 
betydelselikhet (t.ex. grande, myra, skärpa, strand). Gemensamt för dem alla 
är att de används (använts) för att beteckna olika slags våtmarker, varför det 
är naturligt att undersöka denna ordgrupp tillsammans.2 

1.1 Syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och beskriva en grupp våt
marksord, deras betydelse och användning3 inom ett geografiskt begränsat 

1 Som synonym till våtmark används blötmark av vissa författare. Blötmark definieras av Elve
land (1976 s. 23) på följande sätt: "Fuktigt område med en till vätan anpassad vegetation. Syno
nym till 'våtmark'. Termen är vidlyftigare än 'myrmark'." 

2 Ett undantag från denna urvalsprincip kommer att göras. Vid diskussion av "myrens ord" 
(kap. 7) behandlas även några beteckningar för myrens fasta (torra) partier. 

3 Begreppen betydelse och användning används, liksom förståelse, förklaring m.fl., med en all
mänspråklig innebörd (jfr kap. 2). 
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område i en topografisk och kulturell kontext. Syftet kan preciseras i ett antal 
delmål som syftar till att 

1) fastställa vilka våtmarksord som i dag är levande appellativ i området och 
att undersöka deras spridning, 

2) beskriva ordens betydelse och användning översiktligt med utgångs
punkt i arkivmaterial etc. och eget material, 

3) belysa olika semantiska problem, såsom betydelsevariation inom områ
det, betydelsekomponenter och ordfält samt förhållandet mellan appellativ 
och ortnamn genom en närmare granskning av tre valda ord, drävj, dröla och 
döv el, 

4) granska och jämföra informanternas förklaringar av drävj, dröla och do
vei samt några "jämförelseord" med de terrängföreteelser som används som 
exempel i förklaringarna, 

5) diskutera frågor om betydelse, förklaringsstrategier och ordanvändning 
utifrån iakttagelser och exempel. 

De olika delmålen förklarar delvis undersökningens uppläggning och av
handlingens disposition. Material och resultat redovisas dels i en översikt 
(kap. 4), dels i detaljundersökningar av ett mindre antal ord (kap. 5-8). Tillvä
gagångssättet innebär ätt jag vid flera tillfällen återkommer till samma pro
blem men med åtminstone delvis olika infallsvinklar. 

Undersökningen syftar inte till att behandla ordens etymologi. 

1.2 Undersökningsområde 
Undersökningsområdet (se fig. 2) är de delar av Norrbotten som förr utgjorde 
Luleå storsocken och där lulemål talas (talats), dvs. tidigare Nederluleå, 
Överluleå, Edefors och Råneå socknar samt den östligaste delen av Jokk
mokks socken (se Dahlstedt & Ågren 1980 [1954] s. 287,201,211 f.). Området 
motsvarar efter kommunsammanslagningar 1967 och 1971 Luleå kommun, 
Bodens kommun och den östligaste delen av Jokkmokks kommun. Områdets 
topografi kommenteras i kap. 3.4 

Språket i området 

Dialekterna i undersökningsområdet, lulemålet och rånemålet, är så pass en
hetliga att de kan föras samman i en grupp, lulemål, som klart avviker från 
pitemålen i söder och de båda kalixmålen i öster (Dahlstedt & Ågren 1980 
[1954] s. 230). Mina informanter talar om lulemål, ibland förtydligat till ne-

4 För översiktlig beskrivning av judiciell indelning, bebyggelseutveckling etc. se Pellijeff 1990 s. 
17-22, 83 f. och Pellijeff 1987 s. 13-18, 39 f., 63 ff. 
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derlulemål resp. överlulemål (det senare även om målet i Edefors), och om 
rånemål.5 

Karakteristiska drag i lulemålen är den rika diftongeringen och den från 
standardspråket ofta avvikande vokalismen, vilka gör dialekterna svåra att 
förstå för den icke-dialekttalande. 

Som exempel kan nämnas att standardspråkets y motsvaras av öi, yi o.d. 
(idöi, dyi o.d. 'dy', mööir, myyir o.d., 'myra', dvs. 'myr'), u och ö av eo, eu, 
oi, äi o.d. (,seor, seur o.d. 'sur', bleot, bleut o.d. 'blöt', roita, räita o.d. 'röta'), 
o av ao, åo, äo o.d. (,skaogen, skåogen, skäogen o.d. 'skogen', skaohoie, skåo-
hoie o.d. 'skohöet'), flava o.d. (gä o.d. 'gå'), å av a o.d. (fa 'fä\farhoie 'får
höet'), å av o o.d. (hol 'hål').6 

Därtill finns nasalassimilation i ord somgräät, grätn 'grande, granden', illäte 
'illandet', sträta 'stranden' och åt, at o.d.'inte'. 

Ett par andra avvikelser från standardspråket förtjänar att nämnas på grund 
av sin frekvens i citaten, nämligen obestämda artikeln som i maskulinum är in 
och i femininum och neutrum i och prepositionerna is a och /si eg. 'på' resp. 
'(in) i, till, hos' o.d. (isa sträta 'på stranden'). Skillnaden mellan isa och isi 
uppehålls inte så noggrant av vissa informanter.7 

Dialekten kommenteras inte ytterligare. I stället översätts enstaka ord och 
uttryck inom klammer direkt i texten.8 

Som på många andra håll i landet är dialekterna i området på väg att för
svinna och ersättas av regionala varianter av standardspråket. En meddelare 
säger om situationen i Heden intill Boden att "där finns de knappast nån som 
kan lulemål. Ingen utav ungdomarna. Då ska hä va nån gammal farbror å 
tant" (BI). 

1.3 Material 
I avhandlingen presenteras drygt 40 ord (inklusive några sammansättningar) 
i egna artiklar. Dessutom nämns och exemplifieras ett stort antal sammansätt
ningar. Appellativmaterialet utgörs dels av drygt 400 belägg som excerperats 
ur DAUM:s, OAU:s, OSD:s och ULMA:s samlingar samt ur litteraturen, 

5 När jag frågade en av informanterna i Vuollerim (BSu) vad han kallar sitt språk blev svaret: 
"Vuollerimbondska." 

6 Se vidare Dahlstedt & Ågren 1980 [1954] s. 202. 
7 För uppgifter om dialekterna i området se t.ex. Nordström 1980 [1925] s. 7-33, Bucht 1928 s. 

304-312, 316 f., Dahlstedt & Ågren 1980 [1954] s. 201-214, 223-290. - Om isa och isi se t.ex. Pihl 
1970 s. 589-594 resp. 584-587, Pellijeff 1967 s. 27 och Holm 1980 s. 168. - Allmänt om norr
ländska dialekter se Wessén 1969 s. 39-44. 

8 Om principerna för återgivning av dialektuttalet i citaten se avsnitt 4.3. 
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dels av egna uppteckningar (bandinspelningar). Den största ordsamlingen är 
från Avan, Nederluleå, och sammanställdes av Algot Lundberg under åren 
1925-35. Bland övriga upptecknare märks Edvin Brännström (Nederluleå och 
Råneå), Gerd Enequist (Övre Svartlå, Edefors), August Nordström (Neder
luleå), I. Norrby (Hedsvedjan, Överluleå) och Nanny Nilsson (Prästholm, 
Råneå).9 

Ur det egna materialet har drygt 400 betydelseuppgifter från olika infor
manter noterats i materialsamlingarna i kap. 4 och 5. Ibland uppges två eller 
flera uppgifter från samma informant. 

För de tre orden drävj (drävja), dröla (dröl, drol) och dövel (dyvel) har jag 
granskat ytterligare drygt 350 appellativbelägg ur DAUM:s, OAUd:s, OSD:s 
och ULMA:s samlingar (varav ca 50 från Norrbotten utanför undersöknings
området) samt ett stort antal ortnamnsbelägg ur DAUM:s och OAU:s sam
lingar. Detta material redovisas inte i avhandlingen (se kap. 5, not 1). 

Det viktigaste materialet i undersökningen är intervjuerna. De inspelade 
samtalen omfattar ca 75 kassettband och ca 600 sidor utskriven text. Av tids
skäl har intervjuerna inte skrivits ut i fullständigt skick. Avsnitt där ordförkla
ringarna är intetsägande och partier där andra terrängord än våtmarksord 
kommenteras och där utvikningar görs återges i strängt förkortad form eller 
har helt utelämnats. Materialet har dessutom registrerats med kortfattade be
tydelseuppgifter i individuella databaser. 

Ortnamnen från området har inte undersökts fullständigt och diskuteras en
dast om de kan kasta ljus över appellativens betydelse. 

1.4 Informanter 
Informanterna10 är inte geografiskt jämnt fördelade över området (se fig. 1 
och signaturlista/informantförteckning på s. 7) men representerar skiftande 
topografiska miljöer. Här finns informanter från byar alldeles intill kusten 
(Bensbyn, Jämtön, Rörbäck), från byar på den stora kustslätten (Ersnäs, Al-
vik, Långnäs, Ängesbyn, Vitå), från byar i anslutning till Luleälven (Unbyn, 
Heden, Bredåker, Åkerby, Svartlå, Vuollerim) och från byar i mer typiska 
skogsområden (Alviksträsk, Västmark, Brobyn, Smedsträsk, Mellerstträsk, 
Bjurå, Forsnäs). 

9 Mindre sedessamlingar av yngre datum i DAUM: från Nederluleå Hellquist 1986, från Överlu
leå Löfroth 1973, från Edefors Söderström 1975 och Hellquist 1986, från Jokkmokk Söderström 
1975 samt från Råneå Dahlstedt 1961. 

10 Efter tips från olika håll (bekanta, bekantas bekanta, Vuxenskolans cirkelledare etc.) har jag 
telefonkontaktat tänkbara informanter. De flesta tillfrågade var villiga att låta sig intervjuas, 
några avböjde, andra hänvisade till p ersoner som de menade har bättre kunskap om dialektala 
terrängord. 
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Antalet intervjuade är inte lika stort från olika delar av området vilket ger 
en viss ojämnhet i materialet. De små grupperna i Jokkmokk och norra 
Råneå11 är betydligt mer homogena (med enbart äldre mycket dialektkunniga 
informanter) än t.ex. den stora gruppen i Nederluleå med några yngre och 
därför osäkrare informanter. 

Av de 43 meddelarna12 har två tredjedelar (29) bott i hembyn hela sitt liv, 
medan de övriga antingen flyttat till en annan by i kommunen (5) eller in till 
städerna Luleå (5) eller Boden (4). Av stadsborna har 4 sommarstugor i hem
byn. Vid (första) inspelningstillfället var 7 informanter över 80 år, 20 mellan 
70 och 79 år, 10 mellan 60 och 69 år och 6 under 60 år. Den äldste var 93 och 
den yngste 44 år. Ca hälften av meddelarna har eller har haft jordbruk, andra 
har varit skogsarbetare eller är eller har varit stats- eller kommunalanställda 
eller egna företagare. Mer än tre fjärdedelar har vuxit upp i jordbrukarhem. 
På grund av svårigheten att finna intresserade kvinnliga meddelare är könsför
delningen sned. Endast 11 informanter är kvinnor mot 32 män. 

I regel har två eller flera personer från samma by intervjuats vilket givit 
jämförelsematerial. Under perioden april - september 1988 intervjuades 29 
personer och under juli - september 1990 21 personer. Av de senare var 7 
intervjuer kompletteringar med tidigare informanter. 7 personer har inter
vjuats vid två tillfällen och 6 vid 3 tillfällen. De flesta intervjuerna har skett 
med en informant i taget, men vid 1 tillfälle deltog 3 informanter tillsammans 
och vid 8 tillfällen 2 informanter (av de senare intervjuades 4 var för sig an
tingen före eller efter den gemensamma intervjun). Varje samtal har tagit 1-
2 timmar. 

Informanternas språk 

De äldre informanterna (från ca 65 år och uppåt; variationen är givetvis stor) 
talade i allmänhet dialekt som barn, och några av dem mötte standardspråket 
först i skolan. Endast ett mindre antal (ca en fjärdedel) uppger sig fortfarande 
tala dialekt nästan dagligen, då med jämnåriga och äldre. De yngsta infor
manterna har inte haft dialekten som förstaspråk men förstår språket. En van
lig situation i hemmen har varit att föräldrarna talade dialekt med varandra 
men "svenska" med barnen ("svenska" är bland mina informanter den vanliga 
beteckningen för (regionalt) standardspråk eller riksspråk).13 

11 Det område som informanterna från Bjurå och Forsnäs representerar har jag valt att kalla 
norra Råneå. 

12 Enstaka uppgifter har lämnats av ytterligare tre personer (BH, BiN och NS). 
13 Jfr Hedbloms (1954 s. 108) iakttagelser under en inspelningsresa i Norrbotten 1954: "I många 

familjer sade man mig, att far och mor övergått till att tala 'svenska' med småbarnen för att göra 
det lättare för dem i skolan. 'När barna ska försöka tala bondska blir det så tokigt för dom, dom 
kan int!' hette det ideligen i norrbottenshemmen." - Jfr förhållandena i Överkalix i Källskog 1992 
s. 16,51-57 och 72 f. 
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Av många intervjuutdrag framgår att informanterna ofta använder en 
blandning av standardspråkliga och dialektala ord och former. Så kan en in
formant t.ex. växla mellan standardspråksformer och dialektuttal med och 
utan diftong i samma sekvens (myren, myran och möira, my ira o.d.). Som 
icke-dialekttalande (jag är västerbottning men bosatt i Luleå sedan 1962) på
verkar jag naturligtvis informantens val av ord och former (jfr Thelander 
1979« s. 16 f. och där anf. litt.). 

Om förhållandena på 1950-talet skriver Folke Hedblom (1954 s. 105): "Man 
är numera tvåspråkig: man talar både 'svenska' dvs. riksspråk och 'bondmål' 
eller 'bondska' dvs. dialekt. Man blandar inte dialekt och riksspråk på samma 
sätt som i mellersta och södra Sverige." Som läget är i dag är det möjligt att 
vissa informanter blandar dialekt och regionalt standardspråk även i andra tal
situationer än dessa intervjuer, men om detta kan inget med visshet sägas ut
ifrån mitt material. En annan sak är att meddelarna oftast har en bestämd 
uppfattning om vad som är "bondska" eller "svenska".14 

1.5 Undersökningens uppläggning 
Planeringen och genomförandet av undersökningen har styrts av min strävan 
att förstå dialektens användning av våtmarksorden. Ingen enskild metod har 
därför dominerat. Det har tvärtom varit min avsikt att gå fram längs olika vä
gar för att jag själv skall få en så god förståelse som möjligt av ordens bety
delse och användning. Avhandlingens olika avsnitt prövar eller speglar därför 
delvis olika metoder och perspektiv. Studien är till övervägande delen kvalita
tiv, men några ansatser av kvantitativ art finns. 

Det lokala perspektivet, med tonvikt på områdets topografi och informan-
ternas språkanvändning, är framträdande i alla faser av undersökningen. 

Intervjuerna 

Intervjuerna är navet i undersökningen. I intervjuerna prövas och konkretise
ras arkivuppgifterna, och där sätts våtmarksorden in i en språklig och kulturell 
kontext och görs klargörande hänvisningar till topografisk kontext.15 

14 Frågor om växling (och blandning) av dialekt och standardspråk och om utjämning av dia
lektdrag har undersökts på andra håll i Norrland. Om "målutjämning" i Åsele se Eriksson 1973 
s. 169-175, om utjämning av dialektdrag se Thelander 1979a s. 116-119, om övergång från dialekt 
till ett "mellanspråk", "regional standard", se Thelander 1919b s. 63-72, om "språkbytesproces
sen" och om växling mellan dialekt och standardsvenska i Öv erkalix se Källskog 1992 s. 28-30 
resp. s. 45-50. 

15 Syftet med intervjuerna - att få information om våtmarker och våtmarksord - klargjordes för 
meddelarna redan vid den första telefonkontakten och upprepades i in tervjuernas inlednings
skede. 
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Intervjuer där meddelarnas kunskaper lyfts fram i r elativt fritt berättande 
eller beskrivande visade sig ge fylligare uppgifter än utfrågning om ord. Inter
vjumetodiken undergick därför en perspektivförskjutning efter de första in
tervjuerna - från att vara huvudsakligen utfrågardominerad till att bli mer 
meddelarinriktad. Tyngdpunkten försköts härigenom så att samtalen kom att 
röra inte bara terrängordet och den företeelse som det betecknar utan hela 
den miljö i vi lken terrängföreteelsen utgör en del. 

Intervjuerna har varierande utformning beroende på meddelarnas skif
tande erfarenheter och läggning. För somliga är det naturligt att under ett 
samtal om sakliga förhållanden reflektera över de ord som används i samtalet, 
medan det för andra verkar störande med avbrott om språkliga ting. 

Några av de första intervjuerna innehöll ett bildtest. Resultatet av detta 
kommenteras i avsnitt 6.3. 

Arkiv- och terrängstudierna 

Som förberedelse för intervjuerna har jag gjort omfattande arkiv- och ter
rängstudier. Jag har bl.a. granskat lantmäterimaterial från ett stort antal byar, 
t.ex. från de flesta byar som informanterna representerar.16 

Sommaren 1987 och före intervjuerna sommaren 1988 skaffade jag mig 
överblick över de våtmarkstyper som finns inom undersökningsområdet ge
nom besök i ett 60-tal olika våtmarksmiljöer under sammanlagt ca två veckor. 
Arkiv- och terrängstudierna har sedan varit återkommande inslag, även sedan 
intervjuerna avslutats. 

Jag vill betona att undersökningen inte får ses som tids- och arbetsmässigt 
delad i två separata perioder, datainsamling resp. dataanalys, utan att den va
rit en process i vilken de olika delarna gått in i oc h påverkat varandra. Det 
förfarandet kan sägas vara avhandlingsarbetets bärande metodiska idé. En in
formants uppgifter kan t.ex. ha givit anledning till frågor som ibland fått svar 
genom arkiv- och terrängstudier som i sin tur genererat nya uppslag att pröva 
på andra informanter eller på intervjumaterialet. Arkiv- och terrängstudierna 
skall alltså ses inte enbart som utgångspunkter utan som moment i en succes
sivt prövande undersökning. 

Analyserna 

Analysen har skett längs två delvis olika linjer. Dels har det totala materialet 
(arkivmaterial och eget material) analyserats och jämförts i s yfte att ge en 

16 Jag har även haft tillgång till de excerpter och kopior av lantmäterimaterial som framtagits 
inom det s.k. Luleälvsprojektet (se Luleälvssymposiet 1-3 juni 1981. Skrifter från Luleälvsprojek-
tet 1). 
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översiktlig bild av de undersökta ordens betydelse (betydelser) och spridning 
i området. Dels har informanternas ordanvändning undersökts. Det har skett 
genom att deras ordförklaringar har satts i relation till de företeelser som or
den används om, dvs. terrängföreteelser i trakten. 

Någon strikt tudelning mellan strukturanalys och användaranalys är det gi
vetvis inte fråga om. Det är överhuvudtaget inte vattentäta skott mellan mate
rialredovisning, intervjuer och analys. Många intervjuer innehåller inslag av 
analytisk art: de är moment i mitt sökande efter en fullgod ordförståelse. 

1.6 Disposition 
Efter denna inledning presenteras i kap. 2 några utgångspunkter i form av en 
kort forskningsöversikt. I kap. 3 exemplifieras områdets våtmarkstyper. De 
flesta exemplen har samband med de intervjuer som genomförts på så sätt att 
som exempel har valts våtmarkstyper och miljöer som är kända för informan-
terna. Kap. 4 är en presentation av de våtmarksord från undersökningsområ
det som undersöks. Materialet redovisas uppdelat på belägg ur litteratur eller 
arkiv och ur eget material och diskuteras i anslutande korta kommentarer. I 
kap. 5 har tre betydelsemässigt snarlika ord, drävj, dröla och döv el, valts för 
en mer detaljerad genomgång. Kapitlet avslutas med en jämförelse av de tre 
orden. I kap. 6, 7 och 8 inriktas granskningen mer uttalat på de enskilda med
delarnas uppfattning av ordens betydelser och på de faktiska terrängföreteel
ser som orden används om. I kap. 6 sker detta genom presentation av försök 
med komponentanalys, fältanalys (ordjämförelser) och bildtest. Kap. 7 är ett 
försök att i stället för att ta orden som utgångspunkt för förklaringar och kom
mentarer utgå från en specifik våtmarksmiljö, myren, och undersöka vilka ord 
som används om några för denna terrängtyp karakteristiska företeelser. Ett 
sådant ord är dövel. I kap. 8 jämförs två ordpar, grande och skärpa resp. drävj 
och dröla, genom detaljerad granskning av informanters ordförklaringar och 
terrängbeskrivningar, lantmäterimaterial och några bestämda platsers eller 
miljöers utseende. I kap. 9 diskuteras min egen semantiska bild av orden dö
vel, dröla och drävj, och några av undersökningens problem och resultat rela
teras till utgångspunkterna. Kap. 10 är en sammanfattning. 
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2. Några utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas några av undersökningens teoretiska och metodiska 
utgångspunkter i en kort forskningsöversikt. 

2.1 Terrängordsundersökningar 
Terrängord har undersökts i talrika studier. Vanliga är undersökningar av en
staka ord där författarna anlägger ett etymologiskt och/eller språkgeografiskt 
perspektiv. Många studier har som syfte att sakligt och etymologiskt förklara 
ord som ingår som element i ortnamn. Naturnamnsöversikterna i de officiella 
ortnamnsutgåvorna förtjänar också att nämnas här. 

Även de uppgifter om norrbottniska terrängord som föreligger ingår ofta i 
ortnamnsundersökningar. I serien Övre Norrlands ortnamn. Ortnamnen i 
Norrbottens län (ÖNON) har hittills publicerats en del som behandlar natur
namn i Kalix kommun (Pellijeff 1985), och där finns notiser om bl.a. blöta, 
drävja, däld, däppe, grande, grubba, halse, mara, mosse och sveg. 

I Sigvard Wallströms avhandling Studier i övre Norrlands språkgeografi med 
utgångspunkt från Arjeplogmålet (1943) diskuteras också några terrängord, 
däribland grubba och dröl. Else Britt Lindblom behandlar i Studier över 
önamnen i Luleå skärgård (1988) bl.a. terrängorden grund och vattung. 

Ett översiktsverk som behandlar flera av de våtmarksord som diskuteras i 
denna avhandling är Hans Jonssons Nordiska ord för vattensamling (1966). 
Det innehåller ett rikt jämförelsematerial av värde för denna undersökning. 
Där behandlas bl.a. två av dem som jag specialgranskar, nämligen dröla (drol, 
dröl) och dövel (dyvel). 

Tre terrängordsstudier vars metoder har relevans för min undersökning 
skall också nämnas. Ingemar Olssons avhandling Gotländska terrängord 
(1959) är intressant genom den metodiska mångsidigheten. Det gäller bl.a. 
det sätt varpå uppgifter i arkivmaterial och uppteckningar jämförs med utse
endet hos faktiska terrängföreteelser: 

För de senare [terrängord "som endast är bevarade i ortnamn"] har man ju inte 
mycket annat att göra än att besöka platserna och se, om det är möjligt att fast
ställa, vad man har menat med exempelvis brite eller or ga. Men även för levande 
appellativ kan det vara givande att konfrontera sagesmännens betydelseuppgifter 
med de intryck en undersökning av terrängförhållandena ger" (s. 7 f.). 
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Olsson betonar även svårigheten att avgöra om ett ord är ett levande appella
ta eller en beskrivning av en viss plats (se bl.a. s. 45), ett problem som kom
mer att aktualiseras flerstädes i föreliggande studie. 

Ett norrländskt material granskas på likartat sätt av Lars-Erik Edlund i stu
dien Löra - ett norrländskt terrängord, dess semantik och etymologi (1987). 
Utgångspunkt är en grupp ortnamn framför allt i norra Ångermanland. Löra 
är ett våtmarksord med uppgivna betydelser som 'gyttjigt ställe', 'mindre vat
tensamling', 'gungfly' o.d. men även 'sankmark' och 'sank slåttermark' o.d. 
Dess betydelse har likheter med några av de ord jag undersöker och erbjuder 
likartade analysproblem till följd av bl.a. uppgrundning, igenväxning och för
ändrat utnyttjande. Genom att jämföra tillgängligt arkivmaterial, uppteck
ningar och äldre kartor, med /öra-lokalernas utseende och egna uppteck
ningar belyser Edlund olika metodiska problem, t.ex. förhållandet mellan ort
namn och appellativ och vikten av att "intensivstudera" terrängord "inom ett 
mindre geografiskt område" (Edlund 1987 s. 42).1 

Staffan Nyströms avhandling Ord för höjder och sluttningar i Daga härad. 
En studie över betydelsen hos två grupper terrängbetecknande appellativ och 
ortnamnselement (1988) är i motsats till de två tidigare en synkron undersök
ning där ordens etymologi inte alls berörs. Som titeln anger granskas betydel
semässigt besläktade terrängord inom ett geografiskt avgränsat område. 
Även Nyström konfronterar sagesmännens betydelseuppgifter med terräng
företeelsers och olika namngivna lokalers utseende. Då de företeelser han stu
derar, höjder och sluttningar, tydligt avtecknar sig i naturen är fotografier 
jämte kartor med nivåkurvor viktiga hjälpmedel. 

I motsats till de två tidigare undersöker han terrängordens betydelse i an
slutning till teoretisk semantisk forskning. Han arbetar bl.a. med begreppen 
semantiska fält (se s. 155 ff. och där anf. litt.) och betydelsekomponenter (sär
drag), två begrepp som är av direkt intresse för min undersökning. Teorin om 
semantiska fält (eller med andra termer ordfält, begreppsfält, betydelsefält) 
innebär i korthet att ord som är betydelsemässigt närstående betraktas som 
medlemmar i ett fält. Betydelselikheten gör dem till en samhörig grupp i för
hållande till andra ord.2 Ordens betydelserelationer inom gruppen avgörs ge
nom inbördes jämförelser. Detta sker vanligtvis genom att man försöker be

1 Edlund behandlar metodiska problem även i Lagd. och slägd - Två dialektala terrängbeteck
ningar (1977) där rubrikens ord diskuteras under jämförelse med bl.a. slada. - För exempel på 
några ytterligare teoretiskt och metodiskt intressanta terrängordsundersökningar se Nyström 
1988 kap. 2. 

2 Se t.ex. Trier 1931, 1934, 1973, Ullmann 1967 [1957] s. 75 f., 152-170, 309-315, Ullmann 1967 
[1962] s. 243-250, Wortfeldforschung 1973, Lehrer 1974, Lyons 1984 [1977] s. 250-269 och Coseriu 
& Geckeler 1981. För en översikt av denna teori och kritiken av den se även Nikula 1979 s. 29-
38. 
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stämma de enskilda ordens betydelsekomponenter eller semantiska särdrag.3 

Nyström söker fastställa ordens betydelsekomponenter (variabler som 
läge, storlek, djup och lutningsgrad) för att finna likheter och skillnader mel
lan orden. Resultaten redovisas i r esonerande text och inte i m atriser som i 
mer formaliserade ordfältsundersökningar (t.ex. Nikula 1979). 

Andra frågor som diskuteras av Nyström är de problem som är förknippade 
med själva intervjusituationen. Genom noggrann utfrågning av sagesmännen 
försöker han bestämma ordens betydelsekärna (s. 61,166-169). Härvid aktua
liseras även den s.k. prototypteorin. Enligt denna motsvaras ett begrepp av en 
prototyp, dvs. en typisk representant för begreppet, "a description of a typical 
instance of that particular concept" (Hudson 1980 s. 78).4 Nyström anknyter 
till denna teori bl.a. i diskussionen av betydelsen hos berg (s. 61-80 och 157) 
och kulle (110 f.). 

2.2 Etnovetenskaplig forskning 
Etnologer och kulturantropologer studerar bl.a. människans anpassning till 
den geografiska omgivningen och undersöker hur hon söker utnyttja ett områ
des resurser, "to make the best possible use of the natural resources in a given 
area" (Storå 1983 s. 39 med ref. till Campbell 1936). Nils Storå framhåller i 
flera studier människans beroende av och anpassning till naturen och skriver 
bl.a.: "The natural environment influences people's material and ideological 
world, and thus determines the whole of their culture" (Storå 1985 s. 114).5 

Här finns beröringspunkter med min undersökning. Informanternas ord
förklaringar och även mitt övriga material speglar samspelet mellan männi

3 Se t.ex. Lehrer 1974, Lyons 1984 [1977] s. 317-335, Nikula 1979 särsk. s. 35-37, Hudson 1980 
s. 84-88, Coseriu & Geckeler 1981, Nelson 1985 s. 146-149 och Jackson 1988 s. 79-94. 

I avhandlingen Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes-dialekten (1979) kom
binerar Kristina Nikula teorierna om ordfält och semantiska särdrag med den s.k. semantiska 
differentialen (s. 29-41; jfr Linell 1984 s. 167 f.) och tillämpar dem på fälten Vind, Moln, Åska, 
Nederbörd och Vädertyp. Resultatet av betydelseanalysen redovisas, liksom i en undersökning 
av isterminologin (Nikula 1981), i ett antal matriser. - Semantiska särdrag och betydelsefält dis
kuteras även i Olle Josephsons Svåra ord. En undersökning av förståelsen av 153 ord från ekono
miska, sociala och politiska sammanhang (Josephson 1982 s. 15-29). 

4 Se vidare t.ex. Rosch 1973 och 1975 som redovisar psykolingvistiska experiment samt Hudson 
1980 kap. 3, s. 196 och kap. 7 som mer generellt diskuterar teorins relevans. Jfr Linell 1984 [1972, 
1982] s. 170 f. och Nelson 1985 kap. 5. 

5 Se vidare Storå 1983, särskilt s. 38 ff., Storå 1985 och om isen som resurs Storå 1991b samt om 
kognitiva system Storå 1990 och Storå 1991a. 

Ett norrländskt exempel på hur folkgrupper anpassar sig till naturen och utnyttjar dess resurser 
är Per Moritz avhandling Fjällfolk. Livsformer och kulturprocesser i T ärna socken under 1800-
och 1900-talen (1990) där en fjällsamesläkt och en nybyggarsläkt jämförs med avseende på natur
anpassning och resursutnyttjande. 
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skan och hennes omgivning. Detta framgår t.ex. av hur våtmarksutnyttjandet 
anpassas till olika trakters ekologiska förutsättningar. 

En riktning som betonar bl.a. vardagskunskapen, "common-sense know
ledge", och dess betydelse för tolkningen och förståelsen av ett yttrande är 
etnometodologin. Samspelet mellan deltagarna i ett samtal är därvid centralt: 
"The members of a setting are, at all times, engaged in producing and inter
preting, in 'making out', the sense of their circumstances [...]" (Heritage 1984 
s. 133), och lyssnarens aktiva tolkningsarbete betonas.6 

I sina berättelser och ordförklaringar räknar informanterna ofta med att jag 
åtminstone ytligt känner till vad de beskriver. Många inslag i intervjuerna för
utsätter därför vissa gemensamma kunskaper, t.ex. om våtmarker och deras 
utnyttjande och om äldre slåttermetoder, dvs. om den gamla bondekulturen 
och dess villkor. Min kunskap om denna topografiska och kulturella miljö är 
en hjälp vid tolkningen av informanternas uppgifter - både under och efter 
samtalen. 

Liksom många andra riktningar hävdar etnometodologin att varje yttrande 
utgör en del i en process och därför har betydelse för vad som föregår och 
kommer efter, "having 'retrospective' and 'prospective' significances" (Heri
tage 1984 s. 94). På liknande sätt kan hela undersökningen ses som en process 
där förkunskap, ny information och tolkning samverkar till min successivt 
ökande förståelse av våtmarksordens betydelse. 

2.3 En modell för begreppsbildning 
En viktig aspekt på ords betydelse är självfallet hur begrepp lärs in - eller mer 
allmänt hur ord ändrar betydelse och användning hos individer. Av den rikliga 
litteratur som behandlar detta komplicerade ämne nöjer jag mig med att hän
visa till Katherine Nelsons Making Sense. The Acquistion of Shared Meaning 
(1985). Hon diskuterar barnets tillägnande av ordbetydelser, men resone
mangen torde ha relevans även för begreppsbildning i allmänhet (jfr Dahlberg 
1985 och Larsson 1984, avsnitt 2.2) och kan tjäna som teoretisk referenspunkt 
för denna aspekt i undersökningen. Nelson sammanfattar sin modell som ett 
system ("a shared meaning system") bestående av tre delar: 

the cognitive representation of meaning, the communicative context of meaning, 
and the conventional meaning of words within the linguistic-cultural community. 
These three different ways of viewing meaning can also be seen as representing 
meaning for oneself, for one's communicative partners, and for the community at 
large. [---] 

6 Se vidare Heritage 1984 s. 4-6 och 144-157. - Om etnometodologin se t.ex. Garfinkel 1972, 
Gumperz & Hymes 1972 s. 301-309, Heritage 1984 och Streeck 1987. 
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The cognitive representation of meaning involves an interpretive-expressive sy
stem that calls on all functions of the individual's cognitive system, including per
ception, memory, schematic representations of events, concepts, categories, lexi
con, and grammar. [—] The communicative context of meaning determines speci
fically what a word may mean on a given occasion of use. [---] The conventional 
meaning determines how a word is commonly interpreted within a given cultural 
community and how this word relates to other words in the language (Nelson 1985 
s. 249 f.). 

Begreppsinlärningen sker i växelverkan mellan de tre delarna av systemet. 
"Making sense, then, is a never-ending problem involving context, concept, 
and culture, for the child as well as the adult. To share meaning on any particu
lar occasion requires that one share context, world knowledge, and know
ledge of the language system with communicative partners" (a.a. 265). 

Det är med en liknande ansats jag genomfört denna undersökning: genom 
att studera våtmarksordens användning i sp råklig kontext, genom att skaffa 
mig kunskap om den miljö och kultur där de används och genom att jämföra 
orden i dialektens semantiska system har jag sökt nå ökad förståelse av deras 
betydelse. 

* 

Den ovan exemplifierade forskningen representerar delvis olika syn på hur 
ords betydelse skall undersökas och beskrivas. Den kan grovt indelas i två 
huvudströmningar: forskning inriktad främst på språkets struktur (språket 
som system) och forskning inriktad främst på språkets användning i faktiska 
situationer (språkets funktion). Dessa huvudströmningar beskrivs t.ex. som 
skillnaden mellan "the 'analytical' approach which seeks to resolve meaning 
into its constitutive terms" och "the operational approach" (Ullmann 1967 
[1957] s. 303 f.), eller mellan "linguistic or structural meaning" och "the situa
tional interpretations of particular occurrences of the expression" (Linell 1982 
s. 103), eller som "semantic models as a structural system on the one hand 
and as the functional realization of communicative intentions on the other" 
(Nelson 1985 s. 9). 

Balansen mellan de två inriktningarna gäller avvägningen mellan ett ords 
konventionella betydelse och dess användning i faktiska situationer, vilket ut
trycks av Ekbo & Loman (1965 s. 39) på följande sätt: 

Den betydelse eller de betydelser en individ förknippar med ett ord kan anses vara 
resultatet av alla de situationer eller sammanhang i vi lka han (kan påminna sig ha) 
hört eller sett ordet användas. Därför växlar också avsevärt olika individers upp
fattning om innehållet hos ett språkligt uttryck. Man kan även definiera ett ords 
betydelser som sammanfattningen av de textsammanhang i vilka det kan ingå. Det 
sociala tryck, som vi kallar språkkänsla eller språklig norm, bestämmer i vilka sam
manhang ett visst ord kan användas. Kravet på begriplighet sätter gränser för or
dets användbarhet, för dess semantiska räjong. 
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Forskningsöversikten speglar avhandlingens uppläggning; jag vill från olika 
utgångspunkter och med olika metoder undersöka och beskriva våtmarksor
dens betydelse och användning. Dels granskas och jämförs de enskilda beläg
gen utifrån inomspråkliga kriterier och ordens betydelse i dialektens seman
tiska system beskrivs. Dels studeras den individuella användningen av orden 
och undersöks ordens förhållande till den topografiska omgivningen. Genom 
att på detta sätt undersöka våtmarksorden inom ett begränsat geografiskt om
råde i en topografisk och kulturell kontext och genom att se ordgruppen ur 
såväl informanternas perspektiv som mitt eget intervjuarperspektiv söker jag 
ge orden en mångsidig belysning. 
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3. Våtmarker. Agrarhistorisk och 
naturgeografisk översikt 

Morgonen är härlig. Man har marscherat genom skogen och hört de morgonfriska 
sångfåglarna, gått fram över knëosn [den steniga backen], balanserat efter tiljorna 
å myren, följt kostigen längs tji'œIn [höjdsträckningen] och tangerat den bredvidlig-
gande dre'v ja [kärret] samt står nu bredvid räningslö'do [råningsladan], där slåttern 
skall börja. Man hör genom dimman prat och skratt från andra slåtterlag å den 
milslånga myren, och strykstenen, förd av en van hand rasslar någonstädes i jämn 
takt mot lien.1 

Så skriver August Nordström i Luleåkultur (1980 [1925 ] s. 187) om "slåttern å 
den s.k. 'Stockholmsmyren' (Stockarsmö'yra) jämte 'Måran' Flera av mina 
informanter har slåtterminnen från just dessa myrar, och också de minns de 
tidiga morgnarna: "Då när man börja schlå dom där myrängarna då börja man 
ju klockan ... ja strax efter fyra på morron. Å då schlog man medan att de va 
dagg till sex eller halv sju" (FA). 

Myrängarna var ofta blöta: "Å de var så blött på södra delen utav de [Sör-
maran] så vi va ju tvungen ha myrskiderna där på. [—] Man hade ju näbbskor 
bara på fötterna. Å du prova ju aldri vara torr om fötterna från morron å till 
du kom hem" (FA). Ibland användes trampor i stället för skidor. En kvinna 
berättar om sin mor: 

ANy: Dom gick ju dagsverken, gick å schlog me lien. Hon va hemst dukti 
ti schlå så hon var hemst eftertraktat för de. Å så vet du en annan sak. När 
dom skrytte av dom så drap dom se nästan förstår du för att vara duktiga 
å hinna. A hon fick ha tramper när hon gick på utängena. A då var e så 
blött ibland så du vet då hade dom ju såna där långa kjolar, hä var int byxer, 
som var alldelens bruna borti rolka. De där vattne där vet du som var allde
lens brunt. [—] Så hon sa dom där kjolarna gick aldri an få rena borti de 
där breone, brunvattne där. 

Det var inga små skiften man hade att slå: "Å då hade vi 36 lieschlag å ja tror 
om ja int missminner me att de var över en kilometer långt. Ja tror de va 18 
lader på de" (FA). En man från Alvik (LW) berättar: "Brorsan här å ja vi 
schlog mycke myrer. Vi schlog åt ja en granne här. De vart 9 hektar å så schlog 

1 Källans notangivelser som hänvisar till förklaringar av "geografiska termer" (Nordström 1925 
s. 35) har ersatts av förklaringar inom klammer. - Råning eller ronning motsvarar raning på andra 
håll i Norrland (jfr 4.2). 
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Figur 3. Detalj av vk 24 L NV 1984. Kartan visar våtmarksområdet väster om Alvik 
och Ersnäs, Nederluleå, med bl.a. myrarna Sörmyran, Sörmaran, Skärpan, Stockars
myran och Maran. (Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt från sekre-
tessynpunkt för spridning. Medgivande 92.0291.) 
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vi vårt eget me lie 7 hektar. Om de va bra väder då tog e en månad." Under 
denna tid övernattade de i slåtterstugor. En del av dessa myrängar slogs ända 
in på 1950-talet: "Vi schluta på våra utängen 1954. [- - -] De va de åre när de va 
en sån väldi översvämning här. Å då to ja hem liarna å sen to ja hem laderna å 
så vart e slut" (SO). 

Ovanstående beskrivningar handlar om det vidsträckta våtmarksområdet 
väster om Alvik och Ersnäs i Nederluleå med bl.a. myrarna Sörmyran, Sör-
maran, Skärpan, Stockarsmyran och Maran (se fig. 3). Området är nu delvis 
förbuskat men var tidigare ängsslåtter för byarna Alvik, Antnäs, Bälinge, 
Gäddvik, Kallax, Måttsund och Västmark. En informant (SO) berättar att 
man i hans barndom kunde se från nuvarande E4:an ända till det högre Her
manlandet, en sträcka på över en halv mil. Där sikten nu skyms av skog och 
sly stod förr hundratals lador. 

Slåttern skedde med gamla redskap av vilka några nämns ovan (lie, myrski
dor, trampor). Här följer fler exempel. Från norra Råneå berättar en man om 
hur svårt det vara att bära höet med svege2 till ladan när bördan började glida 
bakåt: "Joo den tidn så var e ju int anne än bära ne ini en svege från olika håll 
[till ladan]. Å ibland kund e vara no så långt gå å kånka på en sån där svega-
börda. Joodå. Jädrar å. Å fick man a dålit så na börja hänga å nära ta baki 
bena, förbannat va man fick blåhålla. Ho [Hon] schlet baköver. Jösses joo" 
(HH). 

Ett liknande bärredskap kallas bugo som här jämförs med svegen: "Man 
hade två träschlåar å rep emellan å så en vidjeögla igenom å en käpp i den 
andra till å dra ihop de där. Hä kalla vi bugo. Men då en schvega hä var gjort 
ett rep utav vidjer å en käpp i en ända å så en ögla i den andra. [- - -] Hä var 
en konst å gå me dom där. Dom som inte var vana så skaka dom ut dom" 
(EN).3 

Andra redskap och hjälpmedel som nämns i intervjuerna är släpa som man 
drog höet på till ladan och bår som användes för att bära höet på. Myrskidor 
(på dialekt även möirandran, fräkenandran, maraandran o.d.) kunde även 
användas vid sjöfågeljakt (sjöfågelandran): "De värsta va ju om du snava åt 
fel håll, för du hade ju bara en stav å så bössan. Snava du på böss-sidan då 
vart du utan gevär" (SO). 

För bilder av redskap se fig. 4-10. 

2 Om svege jfr Granlund och Vilkuna i KL 16 s p. 234 resp. 238 f. 
31 vissa byar kallas en lie med vinge ("bläkt") för bugolie. 
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Träümp. 

Schwe'ga. 

Hösläpa. 

Figur 4. Trampa, svege och hösläpa (ur Nordström 1980 [1925] s. 188 f.). 
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Figur 5. Olika typer av myrskidor (ULMA 2270 s. 44 b = DAUM 2489 s. 167, Edvin 
Brännström 1929). /snibben/ 'snibben, brättet1, /eola/ 'öglan, fotremmen1 och /trode/ 
'trampan, fotplattan1. 

3-04 
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Figurò. Ängsslåtter i Abborrträsk, Arvidsjaur, 1923 (Norrbottens museums bildarkiv, 
Pelle Persson). 

Figur 7. Ängshö bärs med svege (till vänster) och räfsa, Arvidsjaur (Norrbottens mu
seums bildarkiv). 



Tsr 

Figur 8. Man utrustad för ängsslåtter med räfsa, lie med s.k. bugo eller bläkt, svege 
och korg. Karl-Gustav, 1920-talet (Norrbottens museums bildarkiv, L. Drugge). 
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Figur 9. Ladning med s.k. bår, Nederluleå (Norrbottens museums bildarkiv, Adolf 
Hjorth). 

Figur 10. Äldre man och räfserskor i det förr ladrika Alviksområdet (Norrbottens mu
seums bildarkiv, Adolf Hjorth). 
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3.1 Agrarhistorisk bakgrund 
Efter dessa inledande glimtar från arbete i en gången tid följer en agrarhisto
risk bakgrundsbeskrivning och en översikt över undersökningsområdets våt
marksmiljöer. Genomgången bygger främst på äldre lantmäterimaterial 
(framför allt från storskiftet, avvittringen och laga skiftet), aktuella kartor, 
informantuppgifter samt egna iakttagelser gjorda på plats. 

Storskiftet ägde rum i området från början av 1770-talet och ett par decen
nier in på 1800-talet. Avvittringen som pågick från 1780-talet och under en 
stor del av 1800-talet "innebar i dessa trakter ej blott ett avskiljande av byar
nas marker från varandra och kronans utan även en ny skattläggning" (Ene-
quist 1937 s. 200). Laga skiftet påbörjades 1827 och var för de flesta byarna 
avslutat före sekelskiftet.4 

3.1.1 "Det ska kultur till för att bli ett änge" 

Sedan äldsta tid har naturvuxet gräs använts för bete och till kreaturens 
vinterfoder.5 De utnyttjade områdena kan emellertid inte sägas vara helt na
turliga utan var genom utnyttjandet kulturpåverkade, eller som en av mina 
informanter uttrycker det: "De ska kultur till för å bli i äändj" (BW). Det 
är ändå befogat att tala om "naturlig gräsväxt", "naturliga slåtterängar" etc., 
eftersom det var de vilda arterna som man slog och eftersom marken bearbe
tades endast obetydligt.6 

Olika slags naturliga våtmarker som stränder och myrar har i undersök
ningsområdet varit viktiga fodertäkter så långt tillbaka som källorna kan föra 
oss och ända in i vår tid.7 

På många marker har den naturliga fuktigheten varit otillräcklig, och för att 
förbättra gräsväxten har olika former av bevattning företagits. Man brukar 
tala om två huvudtyper, uppdämning och översilning. Det förra innebär "att 

4 Om storskiftet och avvittringen i nedre Luledalens byar se Enequist 1937 s. 195-207, om avvitt
ringen i N orrbottens kustland Egerbladh 1987 s. 119-129 och om laga skiftet i nedre Luledalen 
Enequist 1937 s. 237-246. 

5 Översiktliga framställningar om markens utnyttjande för bete och slåtter i Sverige är t.ex. Sjö-
beck 1931, Malmström 1951, Granlund i KL 16 sp. 230-235, Berg i KL 20 sp. 541-543, Gustawsson 
1976, Aronsson 1979 och Aniansson 1990 s. 92-101. Utnyttjande av våtmarker i n orra Sverige 
behandlas av bl.a. Frödin 1952, Bylund 1956 s. 283-329 och Elveland 1976 s. 152 ff. Om jordbru
kets utveckling i allm änhet se Erixon 1956. 

6 Jfr t.ex. Sjöbeck 1931 s. 45 f., 62 ff., Romeil 1951, Frödin 1952s. 6f., Bylund 1956s. 283, Berg 
i KL 20 sp. 543, Elveland 1976 s. 8, 22, 151-159, Gustawsson 1976 s. 9 f., Aronsson 1979 s. 72 ff. 

7 Jordbrukets utveckling och därmed ängsmarkens utnyttjande i (delar av) undersökningsområ
det beskrivs av Enequist 1937 s. 57-60, 261-268 m.fl. och Egerbladh 1987 kap. 9. Om de naturgeo
grafiska förutsättningarna för ängsbruket se Enequist s. 1-11 och Egerbladh s. 54 och om föränd
rade brukningsformer Egerbladh s. 276-281. 
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växtligheten övertäckes av en djup vattenmassa, vanligen genom att i ett rin
nande vatten såsom en bäck, en å eller en liten älv placeras en spärrdamm" 
(Frödin 1952 s. 139). Med översilning menas "att man över sluttande ängsmar
ker medelst uppdämningsanordningar, små kanaler och rännor, allmänt kal
lade 'vattenledningar', kunde låta vattnet ständigt sakta rinna och sila fram" 
(Bylund 1956 s. 298). Avsikten med bevattningen var bl.a. att döda ris och 
mossor och att gynna de foderdugliga växterna (Bylund 1956 s. 298 f.). De 
bevattnade områdena kallas dammängar (jfr dammrötor i 3.3.1 nedan) resp. 
översilningsängar eller silängar (Frödin 1952 s. 110 och Bylund 1956 s. 301). 
I ett nummer av Svenska mosskulturföreningens tidskrift heter det: "Det är 
sannerligen icke ringa arbete som i Norrbotten nedlagts på byggandet af stora 
stockdammar med luckor, äfvensom gräfning af diken från höjderna för att 
leda vattnet ned öfver myren på lämpligt sätt. När verkställdes dessa damm
byggen, hvars ruiner man kan träffa på och hur verkade de på vegetationen?" 
(Haglund 1914a s. 255).8 

Från slutet av 1700-talet och speciellt under 1800- och 1900-talet genomför
des stora utdiknings- och sjösänkningsföretag för att vinna nya arealer åker-
och ängsmark. Sedan 1840-talet kunde detta ske med statsanslag.9 

3.1.2 "Sveriges framtidsland" 

Slåtter av naturliga ängsmarker ansågs av många som ett mindre bra sätt att 
skaffa kreatursfoder, och ansträngningar gjordes för att förmå bönderna att 
övergå från den tidskrävande och som det ansågs föga givande ängsslåttern 
till vallodling.10 I Om uppodlingar i Lappmarken på det allmännas bekostnad 
(1981 [1824]) propagerar Lars Levi Laestadius för uppodling av myrar i stället 
för utnyttjande av avlägset belägna myrängar. Han menar t.o.m. att klimatet 
skulle förbättras genom dessa utdikningar: 

Men kunna icke dessa myror bortskaffas? Kunna de icke förvandlas till åkrar, ängar 
och frugtbärande fält? Och skola icke verkningarne upphöra: köld och frostländt-
het, då orsakerna, myrorna, blifvit undanröjda? Ja! det tro vi. Det hafva vi hört 
omtalas vara skeddt fordomdags och se vi ännu ske på många ställen. Men det kos
tar på, att grafva diken, plöja, rödja och bränna. Det smakar bättre att jaga och 
dessimellan ligga hemma i maklighet (s. 69). [---] 

Och, då det tillika är utom allt tvifvel, att icke allenast locala frostländtheter, 

8 Företeelserna behandlas utförligt av Frödin 1952 s. 109-171 och Bylund 1956 s. 292-329. Se 
vidare t.ex. Sjöbeck 1931 s. 64, Enequist 1937 s. 265, Malmström 1951 s. 309, Berg i KL 20 sp. 
543, Gustawsson 1976 s. 18 f. och Egerbladh 1987 s. 291. 

9 För exempel på genomförda projekt i u ndersökningsområdet se Enequist 1937 t.ex. s. 217, 
263-265 och 335-339 samt 3.3 nedan. 

10 För äldre yttringar av odlingsoptimism se Sörlin 1988 s. 41-48 och där anf. litt. 
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utan äfven klimatet i al lmänhet förmildras genom uppodlingar af myror och skugg-
rika skogar, så lärer det icke behöfva bevisas, att kärrodlingar äro af största vigt för 
Lappmarken (s. 72 f.). [—] 

Men hvad kunna väl de kringspridda nybyggarne göra? De kunna ingenting göra 
i s tort, det är sannt; men de kunna hvar för sig uppoffra några dagsverken på en 
myra, som ligger så till sägandes bakom stugu-väggen och gör hela luftspheren der-
omkring ohelsosam, både för vexter och djur. De kunna rödja, grafva, plöja och 
beså den, och de skola innan kort hafva den ypperligaste åkerjord och valläng. Och 
monne icke det skall löna bättre mödan, än att fara ett par mil till skogs efter ett 
lass uselt myrhö? (s. 75) 

Under 1800-talets senare del bedrevs ett intensivt upplysningsarbete av hus
hållningssällskapen (Enequist 1937 s. 220, 262, 265) och den 1886 grundade 
Svenska Mosskulturföreningen.11 Föreningens ändamål var "att befordra den 
inom vårt land synnerligen vigtiga mosskulturen samt att genom föredrag, 
skrifter, möten för öfverläggningar och andra lämpliga medel sprida kunskap 
om odling af mossar, myrar, kärr och mader [—]" (Stadgar för Svenska Moss
kulturföreningen § 1, se Svenska mosskulturföreningens tidskrift, t.ex. årgång 
1895 s. 119). Efter en inventering av myrodlingens förutsättningar i bl.a. Norr
botten konstateras: 

Först efter torfmossarnes uppodlande och genom deras tidsenliga skötande kan 
Norrland blifva, hvad man så ofta kallat det, "Sveriges framtidsland"; ty det är ej 
ensamt genom sina mineraltillgångar, genom sina skogar och sin industri det skall 
förtjena detta namn, utan tillika genom en på åkerbruk grundad rationel boskaps
skötsel (Tolf 1895 s. 76). 

Några år in på det nya seklet skriver en av föreningens tjänstemän: "Sådan 
stämningen nu är för myrodling, tror jag ingen jordbrukare skulle tveka att 
öfvergifva myrslåttern, om han blott vore i till fälle kunna odla myrjord", och 
han slår fast: "Norrbottens län har ofantliga tillgångar på god odlingsbar myr
jord" (Haglund 1914b s. 10). 

Uppodlingen skulle inte bara leda till bättre utkomstmöjligheter för befolk
ningen. Även andra positiva effekter skulle uppnås. De mest optimistiska me
nade, i likhet med Laestadius, att mindre frostländighet och rentav bättre kli
mat skulle bli följden.12 "Retoriken om framtidslandet hade sin högkonjunk

11 Se Nordisk Familjebok 18, 1913, sp. 1204. Föreningen sammanslogs 1939 (Bonniers lexikon 
15, 1967, s. 15) med Svenska betes- och vallföreningen till Vall- och mosskulturföreningen som i 
sin tur 1962 uppgick i V allföreningen. Omkring sekelskiftet hade Mosskulturföreningen en ke-
misk-växtbiologisk anstalt i Lul eå (se t.ex. Ulander 1913 s. 333). 

12 Se t. ex. Om odlingsmöjligheterna i Norrland och Dalarne och den roll moss- eller myr jorden 
därvid spelar (Sv. mossk. tidskr. 1906 s. 12), Berggren 1913 s. 449 och Skrifvelse från Norrbottens 
läns kungl. hush.-sällskap om tillfällig höjning af no rrländska dikningsanslaget jämte uttalande i 
saken af Svenska Mosskulturföreningen (Sv. mossk. tidskr. 1914 s. 1). Avvikande mening hos 
Högbom 1905 som bl.a. talar om "den rent af vidskepliga tron på dikningarnas undergörande 
förmåga" (s. 115). - Jfr Enequist 1937 s. 335. 
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tur några decennier kring sekelskiftet och någon pånyttfödelse av den tidens 
stämningar har det inte funnits grund för" (Sörlin 1988 s. 261).13 

Trots omfattande uppodling av myrar slogs naturliga ängar långt in på 1900-
talet: "Myrslåttern dominerade nog över vallslåttern i början på 1900-talet, 
men efter som myrarna utdikades och uppodlades och odlingsbar mark upp
odlades, minskades myrslåttern för att helt upphöra på mitten av 1900-talet" 
(ULMA 28699 s. 5, fri 25,1972). Många naturliga våtmarker brukades således 
länge på traditionellt sätt i området (jfr Egerbladh 1987 s. 291-294). Genom 
att marken på stränder och myrar ofta var sank och lös var lieslåtter den enda 
möjligheten även sedan slåttermaskinen introducerats. Denna kunde använ
das endast på de fastare trädena (vallarna).14 

3.2 Naturgeografisk översikt 
För delar av undersökningsområdet har vegetationskartor producerats.15 Den 
information som hämtas från dem ges för att relatera meddelaruppgifter och 
uppgifter ur äldre material till dagens topografiska bild i den koncentrerade 
form som kartöversikter ger, "en generaliserad eller förenklad bild av verklig
heten" (vk 24 L NV 1984 m.fl.). Den aktuella vegetationsbeskrivningen anty
der dessutom i många fall den förändring beträffande de undersökta våtmar
kernas användning som skett under de senaste 40-50 åren. 

Mänsklig påverkan på naturen märks inom alla här nämnda naturtyper. Här 
och var kan man ännu se spår av tidigare slåtterverksamhet i form av fallfär
diga eller nedruttnade lador (se fig. 11 och 51). Den på sina ställen frodiga 
markvegetationen visar också vad våtmarken haft att erbjuda. Om tidigare 
slåtter minner dessutom de många ortnamnen på -änget. Åtskilliga våtmarker 
har dikats för att ge bättre förutsättningar för skogsproduktion, och ingreppen 
kan ha medfört stora förändringar i markvegetationen. Andra förändringar 
är tvärtom orsakade av att mänskliga ingrepp upphört. Det gäller åtskilliga 

13 Sörlin behandlar odlingsoptimismen under årtiondena kring sekelskiftet i avsnittet Myllans 
evangelium (1988 s. 180-186). 

14 Om myrslåtter i Vittangi i norra Norrbotten se Berggren 1960. 
15 Vegetationskartan (vk) framställs av Lantmäteriet i Norrbottens län i skala 1:50 000 och med 

topografiska kartan som underlag. Den innehåller förutom sedvanliga kartuppgifter även "infor
mation om marken och dess vegetation". Med färger och symboler markeras t.ex. olika typer 
av skogs- och myrmark, hedar, ängar etc. och för vegetationstyperna karakteristiska växter. Det 
framgår också om marken är påverkad av dikning och om spår av tidigare slåtter finns, t.ex. lador. 
Baksidestexten upplyser om allmänna naturförhållanden, vegetationstyper, botaniskt intressanta 
områden etc. Förutom av allmänheten (t.ex. hjortronplockare, jägare och fågelskådare) är den 
tänkt att kunna användas bl.a. av representanter för rennäringen, skogsbruket och naturvården, 
av torvtäktsintressenter samt av kommuner och länsstyrelse. 

40 



Figur 11. Rester av lada på tidigare slåtteränge vid Inre Kvavasträsket väster om Äng-
esbyn, Nederluleå. 17 maj 1991. 

våtmarker som tidigare röjts och utnyttjats som slåtterängar, t.ex. strand
ängar och andra gräsrika vätmarksområden. Många av dessa marker är nu 
helt förbuskade. I flacka områden, t.ex. stora delar av kustregionen, förstärks 
denna förändring av våtmarkslandskapet genom landhöjningen som uppgår 
till knappt 1 cm/år (se 3.3.1 nedan, avsnittet om Sladan och Renholms-
granden).16 

Vegetationstyper 

Med strandäng avses översvämningsmark vid älvar, åar och havsstränder som 
vanligen är kulturpåverkad. Strandängar upptar en mycket liten del av den 
totala landarealen i undersökningsområdet. I kustregionen i trakten av Luleå 
utgör de 1,6% av arealen (vk 24 L NO 1985) och i övriga delar bara ett par 
tiondels procent (t.ex. vk 25 K NO 1985) och ofta ännu mindre (vk 24 L NV 
1984 m. fl.). 

16 Om landhöjningen i Norrbotten se t.ex. Enequist 1937 s. 11, Elveland 1976 s. 15, Egerbladh 
1987 s. 55 f., 74 ff. och Lindblom 1988 s. 53-58. 
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TRÄD- OCH BUSKRIKA MYRAR 
' - J 41 RISRIK SKOGSMYR 
'  .  v i  Torr, risdominerad myr med trädskikt av tall eller gran, ibland med björkinslag. Den tuviga 

marken täcks främst av vitmossor. I fältskiktet återfinns ris såsom hjortron, skvattram, 
kråkbär, odon och ljung. Klotstarr kan dominera. 

] 42 BARRSKOGSKÄRR 
i Främst tallbevuxna kärrområden. Träden står oftast på torrare tuvor medan marken i 

övrigt är våt, ibland vattentäckt. I tältskik tet märks vattenklöver, sjöfröken, dvärgbjörk 
och ett flertal starrarter. 

I 43 LÖVSKOGSKÄRR 
i Tätt trädskikt av upp till 5 meter höga lövträd, i regel björkar på tuvig och ofta vät myr

mark. Frodigt fältskikt av vattenklöver, kråkklöver och sjöfröken. Videbuskar är vanliga. 

I 44 VIDEKÄRR 
' Täta, ofta meterhöga videbuskage på översvämningsmarker vid sjöar och myrbäckar. 

Högvuxna stan-arter och örter finns bland videbuskarna. 

rm 
F-':i 

É=Ì3 

ÖPPNA MYRAR 
50 RISTUVEMYR MED LÄGVUXET RIS 
Småtuvig, torr myrmark som domineras av vitmossor och ris. R isen, främst kråkbär och 
hjortron, är lågvuxna, nästan krypande. 

51 RISTUVEMYR MED HÖGVUXET RIS 
Tuvig, torr myrmark som domineras av vitmossor och ris. Förutom hjortron och kråkbär 
finns högvuxna ris som dvärgbjörk, odon och skvattram. 

52 MAGER FASTMATTEMYR 
Starrik myrmark som är fast att gå på. Ofta dominerar ett eller ett par halvgräs, vanligen 
trådstarr, tuvull elle r tuvsäv. Mängden torra fjolårsblad är ofta påfallande stor. Varierar 
från torr till blöt. 

53 FRODIG FASTMATTEMYR 
Starr- och gräsrik myrmark som är fast att gå på. Vanliga arter i d et frodiga och relativt 
täta fältskiktet är ullsäv, blåtåtel, vattenklöver, kärrspira, rosi ing, sjöfröken och dvärgbjörk. 

54 SUMPKÄRR 
Blöt myrmark med mycket täta och högvuxna bestånd av starr och örter. Vanliga arter är 
norriandsstarr, sjöfröken, flaskstarr, vattenklöver, kråkklöver och topplösa. Oftast vid 
sjökanter eller längs myrbäckar. 

55 MAGER MJUKMATTEMYR 
Vitmossor bildar en heltäckande, svällande matta. Mattan kan vara blöt och gungande 
eller torrare och något fastare. Fältskiktet är glest och består av bl a kallgräs, d ystarr, sträng
starr och flaskstarr. 

56 FRODIG MJUKMATTEMYR 
Vitmossor bildar en heltäckande, svällande matta. Fältskiktet är frodigt och består van
ligen av flaskstarr, vattenklöver, kråkklöver, sprängört, sjöfröken och ängsull. 

57 BRUNMOSSRIK MJUKMATTEMYR 
Brunmossor bildar en heltäckande gungande matta. Fältskiktet är ofta frodigt med växter 
som vattenklöver, kråkklöver, tr indstarr, sprängört, ströngstarr, flaskstarr och sjöfröken. 
Vanligen blöt och svårframkomlig. 

58 MAGER LÖSBOTTENMYR 
Blöt, mycket svårframkomlig myrmark med glest fält- och bottenskikt. Marken är som 
regel vattentäckt. Vanliga arter är dystarr och stor-sileshår. 

59 FRODIG LÖSBOTTENMYR 
Blöt, svårframkomlig myrmark med ett relativt frodigt fältskikt av vattenklöver, sjöfröken, 
dybläddra, flaskstarr m fl arter. 

Figur 12. Vegetationskartornas indelning av myrarna 
(vk 24 L NO 1985 m.fl.). 
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En mycket vanligare typ av våtmark är olika slags myrar. Vegetationskar
tans indelning (se fig. 12) grundar sig på "träd- och buskskiktets utseende, på 
fuktighetsförhållanden, torvens fasthet samt på markvegetationens utseende 
och sammansättning" (vk 26 L SO 1985 m.fl.). Myrar upptar ca 20 % av Norr
bottens yta nedanför fjällen (vk 26 K SV 1984). För undersökningsområdet är 
andelen avsevärt mindre och skiljer sig dessutom mellan olika delar. I kustre
gionen är andelen myr liten (för t.ex. vk 24 L NO 1985 4,7 %). Denna myr
mark utgörs ofta av vikar som avsnörts på grund av landhöjningen. I de inre 
delarna av området är myrandelen större. På de kartblad som omfattar övre 
delen av Råneå socken (vk 25 L NO 1985) och Edefors socken (vk 25 K NO 
1985) upptar myrmarken ca 10%. Den typ av myr som är vanligast i undersök
ningsområdet är mager fastmattemyr. Myrmark förekommer också längs vissa 
åar och bäckar och vid en del träsk, dvs. sjöar, med låglänta stränder. Sanka 
stränder av myrkaraktär är betydligt vanligare än strandängar. 

För till ytan mindre våtmarksområden lämnar vegetationskartan ingen in
formation (de minsta som tas med är ca 3 hektar) varför hänvisningar dit inte 
kan göras. 

3.3 Två resursmiljöer 
I det följande skall två miljöer, stranden och myren, användas som exempel 
på hur våtmarkernas resurser utnyttjats och hur utnyttjandet anpassats till de 
olika våtmarkernas speciella förutsättningar (jfr 2.2). 

3.3.1 Resursmiljön stranden 

De strandmiljöer som exemplifieras i det följande är sådana som varit av in
tresse som resursområden. Stränder utan gräsväxt lämnas utanför genom
gången. 

Det flacka kustlandets många strandängar, ofta genom landhöjningen upp
grundade havsfjärdar (se fig. 13), nämns redan i de äldsta lantmäteriakterna 
som slåttermark. Här får det räcka med att hänvisa till området sydväst om 
Luleå kring byarna Måttsund, Mörön, Ersnäs, Antnäs och Alvik och till om
rådet kring Bensbyn nordost om Luleå.17 

17 Hur strandängar och strandnära myrar utnyttjats för slåtter och bete på Storön i Nederkalix 
och hur dessa våtmarksmiljöer påverkats beskrivs i Elveland 1976 s. 151-159. 
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Figur 13. "De långsamt igenväxande strandängarna visar på landhöjningens effekter" 
(Lantmäteriet, Norrbottens län, vk 24 L NO 1985). 

Om hur sjöslåttern i en havsvik kunde gå till berättar en informant i Bens
byn (HB). Från sin barndom minns han hur fadern gick i vattnet och skar "säl-
tingen" med lie vid högvatten och pålandsvind. Det slagna höet drev in mot 
land i en prydlig sträng, lastades på vagn, kördes hem och lades på gårdspla
nen att torka. En annan meddelare från samma by slog i sin ungdom sälting 
med slåttermaskin i e n långgrund havsvik med fast botten: "Men du ha väl 
sett säv? Ja de ä samma typ utav växt. De ä bara de att sältingen blir ju bara 
halvmeterhög som mest. Å säven blir ju lång, 1,5 eller 2 meter" (BSa).18 

En man (EL) i Rörbäck, Råneå, uppger att han ända till 1943 slog ängarna 
på Granholmen och Långholmen utanför Avasladan i Rånefjärden, "men de 
ha ja okört in än". Inkallelse till beredskapstjänst kom emellan. Med lie slog 
han "alderliden", dvs. albacken, det albeväxta strandpartiet. 

Andra stränder som tidigt använts för slåtter och därför figurerar i de äldsta 
handlingarna är de av vårfloden översvämmade låglänta strandängarna längs 
Luleälven. Så visar t.ex. Geographisk Carta uppå Harads Byes Skogsmarck 
(se fig. 14) flödängar längs älvstränderna och på öarna i älven. Den visar också 

18 Enligt Elveland 1976 s. 153 är sälting detsamma som knappsäv. 
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Figur 14. Geographisk Caria uppå Harads Byes Skogsmarck, 1707. Mörkare partier 
längs Luleälven, Bodträskån, Kvarnbäcken och Flarkån markerar (flöd)ängar (ÖLM 
Edefors 10 ag, kopia av LMV Å.5. Edefors sn). 

utnyttjade våtmarker längs några mindre vattendrag. Av en storskiftesakt 
(ÖLM Ed 66g, s. 21, 1796) från samma by framgår också att de årliga över
svämningarna innebar problem. ("Byens förnämsta ängar består af lösa Elf-
stränder och Åbackar, de förra öfwerswämmas mer och mindre alla Ar, af det 
upstigande flod-wattnet, hwilket medförer sand och orenlighet, hwarigenom 
Gräswäxten, för det året oftast Totalt missgås".) Genom älvens reglering fluk
tuerar vattenståndet inte lika mycket numera och vårflodens verkningar är 
normalt inte så stora som förr. 
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Figur 15. Ön Granden i L uleälven nedströms Gäddvik, Nederluleå (ek 24L:86 1988). 
6 september 1991. 

Många av älvarnas våtmarksmiljöer är uppgrundningsområden som bildats 
genom att sand och slam avlagrats. Åtskilliga av dessa områden kallas Gran
den (-granden) (se fig. 15 och 65). Vissa är relativt obetydliga, låglänta ofta 
långsmala öar, medan andra har avsevärd storlek och numera kan vara både 
skogklädda och bebodda. Många "grandar" har under tidernas lopp utgjort 
värdefulla resurser. Efter att ha varit naturliga strandängar som gödslats av 
älvens vårflod har de till följd av den fortsatta uppgrundningen och landhöj
ningen övergått till åkermark. 
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Figur 16. Detalj av ek 24L:63 1988. Kartan visar den helt uppgrundade Granden i A l-
vik/Långnäs, Nederluleå. (Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt från 
sekretessynpunkt för spridning. Medgivande 92.0291.) 

Även i åar och bäckar har grandar bildats och skapat värdefull slåttermark. 
Många grandar har nu "vuxit ihop" med det intilliggande landet. Det gäller 
t.ex. Granden i det flacka landskapet i Alvik och Långnäs i Nederluleå (se fig. 
16). De vattendrag, diken eller svackor som omger grandarna antyder i många 
fall deras tidigare form och storlek. (Om grandar se vidare 4.3.12 och 8.1.) 

Hur uppgrundningen fortskridit under de senaste 200 åren kan man ibland 
följa på lantmäterikartorna. Ett par bilder från Råneå socken får belysa hur 
en bys strandslåtter successivt utökats genom landhöjning och uppgrundning 
(se fig. 17 och 18). 
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Figur 17. Detalj av karta över Vitå och Högsö byar med Bodön och Sladan som står i 
förbindelse med Vitå- och Högsöfjärden (ÖLM Råneå 38, 1793-94). I norra delen av 
Sladan rinner en bäck ut och i bäckmynningen har en liten uppgrundning, en "grande", 
markerats. - På en något senare karta (ÖLM Rå 79,1817) markeras en stor uppgrund
ning utanför den s.k. Renholmen. Storskiftesakten från 1825-27 (ÖLM Rå 94 s. 57 och 
102) och lagaskifteskartan från 1853-54 (ÖLM Rå 141) upptar Renholmsgranden 
bland byns skiftade uppgrundningsängar. 
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Figur 18. Detalj av vk 25 M NV 1988. Kartan visar hur Renholmsgranden vuxit till 
följd av uppgrundning och landhöjning. Bodön är inte längre en ö. Det södra sundet 
är igengrundat och utgörs av sankmark genom vilken ett dike går i det tidigare sundets 
sträckning. Renholmsgranden har vuxit avsevärt och endast en smal ränna går genom 
Sladans norra del. Renholmsgranden bildar tillsammans med den nordöstra delen av 
Sladan, den s.k. Lillsladan, ett sammanhängande våtmarksområde bevuxet med 
främst fräken- och starrarter. (Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt 
från sekretessynpunkt för spridning. Medgivande 92.0291.) 
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Figur 19. Lada i Lillsladan, Vitå, Råneå. 14 maj 1991 

Figur 20. Samma lada som på föregående bild fotograferad 28 juli 1991 



Att bevattningen och gödslingen i detta område är effektiv förstår man av 
två fotografier av en lada i Lillsladan. En bild tagen i mitten av maj 1991 (fig. 
19) visar ladan i halvmeterdjupt vatten men på en bild från slutet av juli 
samma år (fig. 20) står ladan omgiven av tät, på sina ställen mer än halvmeter
hög fräken- och starrvegetation. Markskiktet i hela området är gungande 
"flottdy" (se 4.3.6) med förrädiska gropar av växlande storlek och djup. 

En informant (ÅJ) berättar att vattnet i regel var någon fot djupt när fräkne 
och starr slogs där. Kvinnorna fick vika upp kjolarna till ovanför knät under 
arbetet. Ibland sattes trampor på hästarnas hovar för att de inte skulle sjunka 
ner, och när det var för löst att köra med häst bar man höet med svege till 
ladorna. "Men pappa tala om en gång, å han va ju född [...] 1873, att dom 
hade ett landmäteri där på Schladan, å den sommarn var de så torrt där så 
dom kund gå i lågskorna, landmätarn" (ÅJ). Även den fräkne som växte i 
sjön Sladan utnyttjades ibland. Den var man tvungen att slå sedan isen lagt 
(ÅJ).19 Området utnyttjas givetvis inte längre för slåtter. 

Åar och bäckar försågs ibland med dammar för bevattning (jfr 3.1.1). En 
informant från Edefors berättar: 

ÅA: Å bakom de där berget fanns de då myrmarker. Å dom samla ju opp 
en hel del vattn på vårarna vi snösmältningen. [- - -] Å så gjorde dom på de 
sättet att dom gjorde en damm uppe på berget å dämde upp smältvattnet 
på våren va. Å sen någon gång i midsommartid öppna dom de där å de blev 
de ju en övervattning över en äng som vi kalla Nyänget. Å de va inte odlat 
då, plöjt å så vidare, utan va mest lieslåtter. Men de blev ju en väldi över
vattning över hela ängen där för de vart ju så pass mycke vattn som kom 
då så de gick ju utanför bäckrinneln. Dom kunde ju sätta ner små dammar 
där också så att de spreds ut så där. [...] I midsommartid så öppna dom den 
där dammen å då blev de ju övervattnat den där slåtterängen riktit bra. 

På sina håll slog man området ovanför kvarndammarna. I Beskrifning till 
Chartan öfver Mjöträsk Nybygge 1790 (ÖLM Rå 32 s. 1) konstateras: "Dam
rötan kring Qvarntjärn, är ännu ej bärgad, men kan gifva Ängeshö." Med 
dammröta (jfr 4.3.4) avses det ovanför en damm översvämmade området. 
Hur våtmarkerna ovanför en damm utnyttjats för slåtter framgår bl.a. av en 
karta över Forsträskhed (se fig. 21). I Bjurån, Råneå, har funnits flera däm-
ningar för att underlätta flottning av timmer. De dammrötor som bildades 
uppströms dammarna utnyttjades för slåtter (se fig. 32). 

19 Fräkenslåtter på höstisen nämns av Vilkuna i KL 16 sp. 237 f. 
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Figur 21. Detalj av lagaskifteskarta från Forsträskhed, Råneå (ÖLM Råneå 420, 
1900). Kartan visar bl.a. utnyttjandet av våtmarkerna vid sjöar och längs bäckar och 
på sanka myrar. Marken längs bäckarna beskrivs som sidvallsäng. Där dessa rinner 
samman syns byns kvarn- och dammplats. Området ovanför dammen längs den östra 
bäcken kallas Dammrötan (ek 25L:85 1989). 
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Figur 22. De tätbeväxta stränderna av Grundträsket, Nederluleå. 21 juli 1991. 

Även enklare anordningar för bevattning av ängsslåtter genom översilning 
(jfr 3.1.1) förekom. En informant har minnen av hur en liten bäck utnyttjades 
för att bevattna Illrået i Jämtön (Rå). De "la stockar på den hära surmarken 
för att få vattne till att flöda ut där så dom utvidga slåttern" (VJ). Från Jokk
mokk berättas också om enkla dämningar (BSu). 

Självfallet har även långgrunda sjöstränder slagits, bl.a. s.k. fräkenbottnar 
och fräkenvassar. Flera av informanterna har minnen av slåtter på sanka 
stränder av detta slag. Ibland slog man från båt: "Å där hade dom en dubbellie 
[T-formad]. [- - -] Dom satt på samma skaft. Å så satt de en å rodde. Å så höll 
han ne stången neri bottn för att få de långt å röck. Å de flöt ju opp de då" 
(FA).20 

Bönderna i byar där det var brist på naturliga slåtterängar tvingades söka 
sig rätt långt bort från byn för att finna ängshö till sina kreatur. Svartlåbönder 
slog t.ex. stränderna vid Småträsken ca en mil från byn (ek 25L:60 1989), och 
gäddviksbönder hade ca 2 mil att färdas till Grundträsket (se fig. 22) sydost 
om Bjursträsk (ek 24L:63 1988). 

20 En sådan dubbellie kallades i Rkneå fork (ULMA 9695 s. 39 f. = DAUM 2491 s. 116, fri 25, 
1936). I en gammal grammofoninspelning berättas om hur fräkne skars från båt i Råneälven med 
fork (forklie) med ett 4 m långt skaft. Fräknen bands ihop med s.k. fräkenrep av tvinnade björk-
vidjor till flottar som "spelades" (vinschades) upp på land där den hässjades (ULMA Gr 422 a, 
1936). - Om detta slags lie se även Vilkuna i KL 16 sp. 237. 
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Figur 23. Karta över utdikningslägenheten Stortjärn i Svartbjörsbyn, Överluleå, före 
utdikningen (ÖLM Överluleå 146, 1824). 

Som ovan nämnts (3.1.1) har många sjösänkningar och utdikningar genom
förts i syfte att vinna ängs- och åkermark (för ett exempel se fig. 23-25). Ofta 
kallades dessa sjösänkningar för utgrävningar.21 

Utdikning i kombination med dämning förekom också. Ängsmarken på 
bottnen av den torrlagda Jämtöavan i Råneå är ett exempel. Där skedde däm-
ningen på hösten och isens tyngd utnyttjades för att störa mossan: 

VJ: När dom had dika ut de där Avan så ha.. Dom had ju damm där. Herre-
jössus hä va ju högt vet du. [...] Å där had dom damm så på höstn schlog 
dom i damm [ett damm], schlog dom igen luckerna på de där damme för å 
få vattn på slåttern å de ... Å de gick ju opp då vattne långt oppåt, nedanför 

21 "Hä bli ju mer utgrävning hä" (GJ om sänkningen av Sörträsket i Råneå socken, ek 25L:47 
1989 och ek 25L:28 1989). Så sent som omkring 1920 figurerar den årliga dämningen av Sörträsket 
i lantmäterihandlingarna (ÖLM Rå 820, lsk Lill- och Sörträsket 1916-20). - Avslöjande ortnamn 
är Utgrävningstjärnen, Råneå (ek 25L:87 1990), Utgrävningen, sank mark, Jokkmokk (ek 26 K 
0-1 a-b 1975) och Utgrävningssjön, Jokkmokk (ek 27 K 2-3 c-d 1976). 
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F/gwr 24. Detalj av ek 25L:22 1989 och ek 25L:42 1989. Kartan visar Stortjärnen, 
Svartbjörsbyn, Överluleå. (Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt från 
sekretessynpunkt för spridning. Medgivande 92.0291.) 

Figur 25. Den utdikade Stortjärnen i Sv artbjörsbyn, Överluleå. På vegetationskartan 
(vk 25 L SV 1982) karakteriseras Stortjärnen som sumpkärr och frodig mjukmattemyr 
(jfr fig. 12). 9 september 1991. 
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Figur 26. Vy över byn Jämtöavan (ek 25 M:20 1985). Delar av det låglänta området 
sattes förr under vatten genom dämning. "Å de gick ju opp då vattne långt oppåt, ne
danför bebyggelsen" (jfr text). 16 juni 1992. 

bebyggelsen där i Avan. Hela lågmarken där. [---] Å så när dom fick viss 
tjocklek på isn så öppna dom å tömde bort vattne för att isn skulle trycka 
ne mossan på slåtterängen där. Å de höll dom ju på i m ånga år me de där 
så länge luckerna fungera i v arje fall. [...] Dom va inte rädd för å arbeta 
för å fram lite förbättringar å vinna land (jfr fig. 26). 

Ett annat exempel på hur utnyttjandet av de värdefulla strandområdena re
glerades genom lantmäteriförrättningar är fräkenvassarna i Råneälven. De 
uppmättes och fördelades mellan delägarna vid några tillfällen under 1800-
talet. Det framgår av t.ex. en karta från 1830 (se fig. 27). Där namnges också 
de olika vassarna. På dagens ekonomiska karta syns resultatet av den senaste 
skiftningen (se fig. 28; jfr foto fig. 50). 

Några karakteristiska våtmarksord i denna miljö är förutom strand bl.a.frä-
kenbotten, flottdy, dröla, drävj, grande, bävaland, illand, (fräken)vasse och 
änge. 
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Figur 27. Detalj av Karta öfver Upland-nings Ängarne hörande till BöhleåBy i Råneå 
Sockn och Norrbottens län med derinnom belägne Prästholms Utjordar (ÖLM Råneå 
102, 1830). Kartan visar en sträcka av Råneälven vid Böle med Börstholmen och skif
tade fräkenvassar längs stränderna, bl.a. Tvärå Vassen, Ny Vassen, Lång Vassen, Lång-
Börskholms Vassen, Kring Vassen, Kallbäcks-Vassen och Pott Vassen. 
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Figur 28. Detalj av ek 25L:47 1989. Kartan visar ungefär samma del av Råneälven som 
föregående figur. (Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt från sekretess
synpunkt för spridning. Medgivande 92.0291.) 

57 



Figur 29. Röjnings- och dikningsarbete, Nederluleå (Norrbottens museums bildarkiv, 
Adolf Hjorth). 

3.3.2 Resursmiljön myren 

Som framgått ovan var myren som vegetationstyp förr betydelsefull dels där
för att vissa myrar hade naturlig gräsväxt och kunde nyttjas för slätter och 
kreatursbete, dels därför att vissa myrar kunde användas för nyodling. Ofta 
kan man iaktta en kombination av de två användningarna, t.ex. så att tidigare 
myrängen eller betesmyrar dikades ut, röjdes och odlades. Denna process kan 
delvis följas i lantmäteriakterna. Där talas t.ex. om "Betesmyror som kan för
bättras till en del" och om "odugliga mossamyror" (ÖLM Öl 53 s. 1, Svartbyn 
1787), om "Myror och Måssar [...] hvaraf l/4del kan ansees som nyttig Betes
mark men 3/4delar Oduglig Mark" (ÖLM Öl 63 s. 3, Skatamark 1792), om 
"Myror och Måsar på Skogen dels släte och dels med någon små myrtall och 
rypris [dvs. dvärgbjörk] beväxte, till mulbete för Craeaturen" (ÖLM Öl 43 s. 
4, Unbyn 1783) och om "Frängsmyra, gröfre starr, hvar af en del är nyligen 
till eng uprögd" (a.a. s. 2). 

De i inledningen till detta kapitel nämnda slåttermyrarna klassas på den 
moderna vegetationskartan som bl.a. frodig och mager fastmattemyr, frodig 
lösbottenmyr, mager mjukmattemyr, sumpkärr, lövskogskärr och fuktlövskog 
(vk 24 L NV 1984; jfr fig. 12). Kartans kategorisering av våtmarken kan sägas 
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Figur 30. "Joodå, ja ha vari me å dika för hand dom som ha vari 6 m breda å 1,80 
djupa" (HN). Grävning av krondike, Nederluleå. (Norrbottens museums bildarkiv, 
Adolf Hjorth). 

motsvara lantmäteriakternas differentiering mellan t.ex. myra och kärr, 
mosse, mossamyra osv. (se 4.1). 

Mina informanter känner naturligtvis till olika slags myrar. Alla har plockat 
hjortron på snottermyrar, de flesta har deltagit i myrslåtter, och många har 
erfarenheter av moss- och torvtäkt och dikning och annat arbete på myrar (jfr 
fig. 29 och 30). 

Slåttermyrarna kunde ligga långt bort från gården. En informant (BSu) i 
Vuollerim, Jokkmokk, hade sin närmaste slåttermyr ca 5 km bort och den 
mest avlägsna nästan 2 mil från gården. En kvinna från samma by berättar: 
"Vi arrendera å schlo myrschlått mycke. [---] Jaa för de mesta räfsa ja ju å 
laga mat åt dom. Å de va så långt borta så vi låg ju borta hela veckan. Å hä 
va ju bara koka ute i gryterna å så där" (DI). 

Myrarnas resurser inskränkte sig inte till enbart kreatursfoder. En viss sorts 
starr användes till skohö. Det var som att ha foten i ett fågelbo, så mjukt och 
skönt var det, säger en kvinna (NS). Somliga använde skavfräken för rengö
ring av mjölkkärl: "Vi hade en myr som kallades för Skäftmyran. De växte 
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sånt där skäfte. Mormor bruka aliti ta sånt där me se ti en sån där tvage varje 
kväll när vi gick hem å så bant a se en tvage utav de där" (ET). 

Allmänt var bruket att på hösten ta mossa på mossamyrar till strö under 
kreaturen. Torv kunde också användas som isolering kring husgrunden (ÅA). 

Flera informanter har varit med om att dika ut myrar. En informant tjänade 
ihop till sin första helgdagskostym genom att på våren efter konfirmationsläs
ningen vara med i utdikning av en myr: "Han kosta 75 kroner då en kostym. 
Ja hä va mycke pengar. Man fick ju schlita mycke för 75 kroner" (GÅ). Från 
Jämtön berättas: 

VJ: De va blötmyra så korna kunde ju inte gå där ens. Dom gick ju ner se 
dom när dom gick å beta så dom var ju görji oppi knäna. Men nu har de 
torka opp. [- - -] Herregud, de ha vi ju odla opp ungefär 10 hektar, å dikats 
å. Fingrarna va ju fyrkanti borti hålla i skyffelskaftet hela höstar. [- - -] Man 
vill ju gråta när man ser hur de ser ut där man ha hålli på å sliti å odla å 
kört bort sten. 

I dag har myrarna som bekant inte samma betydelse. De används inte 
längre för slåtter, mulbete eller odling, och många tidigare myrodlingar växer 
igen. Nu försöker man i s tället att genom dikning skapa förutsättningar för 
bättre skogsväxt. 

En man i Ängesbyn (NI), som liksom många andra meddelare deltagit i så
väl myrslåtter som utdikning och uppodling av myrar, får sammanfatta den 
utveckling hans generation varit med om: 

GA: Hä fanns ingen traktor då efter krige. Å dom ville då att ja skull köpa 
en traktor då. Å ja odla ju å ja plöjde ju även den odlade marken. Ja man 
schlet som en idiot å körde ved åt dom å körde ut dynga å lasta för hand 
allting. [—] Joo hä var no tidigare [som myrslåttern upphörde] för att vi 
grävde ju ut myrerna under 30-talet. Före krige. Nån enstaka kanske fläck 
nån slog så där. Men dom blev ju då uppodlade dom där, många. Men dom 
flesta ha gått igen. Joo. Vi har igång nästan allt de vi odla upp utav my
rerna, den där Långmyrn där. [- - -] Man tycker hä är som harmlit. Man ha 
vari me om å odla opp å så lät dom hä gå igen. Hä ä mycke, hä ä nästan jaa 
nästan 5 km. 

Karakteristiska våtmarksord i myrmiljön är främst beteckningar för olika 
slags myrar, t.ex. blötmyra, snottermyra, surmyra, mossamyra, rismyra och 
andra sammansättningar som myrhals, myrpott, myrpöl etc., vidare ord som 
bänk, flottdy, dröla, dövel, flark, kärr, bävaland, illand, rå, röta och (myr)-
änge. 
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3.4 Övriga våtmarker 
Även andra våtmarker än stränder och myrar kunde förr utgöra resursmiljöer, 
t.ex. gräsbeväxta svackor eller sanka fläckar av mindre omfång. Det gäller 
också mindre, åtminstone tidvis våta ställen i skogen vars gräs togs till vara. 
Ingenting fick ju förfaras. Exempel på sådana mer obetydliga gräsbeväxta 
ställen är de små områden som kallas däppen (se 4.3.8) i norra Råneå. 

Hittills har framställningen mest rört våtmarker som använts för slåtter, 
men överallt i området förekommer givetvis våtmarker av skiftande storlek 
som inte varit lämpliga för slåtter eller bete och därför inte avsatt lika tydliga 
spår i lantmäterimaterialet. Det kan vara myrlänta svackor som använts som 
vintervägar vid timmerkörning (jfr sveg 4.3.33), svårforcerade vattenfyllda 
gropar på eller vid kärrvägar och stigar samt gyttjefyllda gropar av skiftande 
storlek. 

Karakteristiska våtmarksord i dessa miljöer är förutom däppe också drävj, 
dröla, gölpa, hål, pott, pöl, seg, surdråg, surgrubba och sveg. Hit skulle även 
ord från "angränsande" betydelsefält kunna föras, t.ex. sly, slyskog och andra 
ord för sank skogsmark o.d. 
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4. Våtmarksorden 

Dialekterna utgör ju varken slutna eller statiska system utan är liksom andra 
språkliga varieteter öppna för influenser från olika håll och ständigt stadda i 
förändring. Det gäller i synnerhet ordförrådet. En stor del av våtmarksorden 
är också gemensamma för dialekterna och allmänspråket. Dialekterna är 
öppna inte bara mot allmänspråket utan även mot vissa typer av fackspråk. 
Många kamerala facktermer är givetvis välkända även för dialekttalande. Låt 
oss ta ett exempel. 

Ett ord som impediment används inte bara i samtal mellan lantmätare och 
markägare utan förekommer även bland dialekttalande. En av mina infor
manter använder det spontant i e tt samtal för att beskriva Storhedrået: "De 
kan ja säga är impediment i skogen, de är myrland å kan stå nån litn gran å 
nån litn myrtall här å där, men de är egentligen oduglit. De är impediment" 
(EN). Som sammanfattande begrepp är impediment funktionellt och införli
vas därför lätt med en dialekttalandes ordförråd. Vi måste räkna med att även 
somliga av de facktermer som användes vid t.ex. skiftesförrättningar förr i ti
den vunnit burskap i dialektala sammanhang. Byakistornas skifteshandlingar 
har varit viktiga dokument som studerats och diskuterats. Den kamerala våt
marksvokabulären kan sägas ha utgjort delar i de dialekttalandes språkliga 
kontext i vidaste bemärkelse. 

Denna öppenhet mot andra språkliga former gör att ett stort förråd av ter
rängord står till de dialekttalandes förfogande, såväl gamla dialektord som 
ord ur allmänspråket och fackord av både äldre och yngre snitt. Bonden i den 
tid denna undersökning omfattar var inte bara traditionsbärare och förvaltare 
av ett dialektalt språkmaterial utan också fackman med kännedom om fack
termer förvärvade genom kontakter med lantmätare, konsulenter från Hus
hållningssällskapet, läsning av facklitteratur m.m. 

4.1 Terminologisk mångfald i de skriftliga källorna 
I äldre litteratur och i arkivmaterial, särskilt i lantmäteriakter, möter man 
många ord och uttryck för olika slags våtmarker. Det har givetvis vid taxe
ringen av marken varit nödvändigt att karakterisera denna så noggrant som 
möjligt. 
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Ängsmarken delas t.ex. av hävd in i hårdvallsäng och sidvallsäng.1 Till de 
senare räknas "strandängar och kärrängar, var och en med sina olika vegeta
tionstyper, skiftande efter de naturliga förutsättningarna i olika delar av 
landet" (Berg i KL 20 sp. 542). Hårdvall, hårdvallsäng, sidvall och sidvallsäng 
är termer som man möter även i lantmäteriakter från undersökningsområdet. 
Sidlänt ängsmark betecknas och beskrivs vidare med uttryck som starrwalls-
äng, ängesland tufwigare småstarr (ÖLM NI 69 s. 15, ssk Björsbyn 1779-80), 
Starrwall mindre bärande (a.a. s. 17), starrwallsäng våtländig (a.a. s. 18), sid-
ländig starrvall (ÖLM Ed 67g, s. 13, ssk Harads 1794), Äng, fräkenbl. starr
vall, (ÖLM Öl 206, s. 20, lsk Sävast 1848), Äng, fräkenvass (a.a. s. 73). 

Innebörden av de exemplifierade termerna torde vara ganska klar. Svårare 
är det att helt förstå innebörden av ord som används om olika myrlänta områ
den. Skälet till att det finns så många ord och uttryck för att beteckna myrmar
ker är inte att det i Norrbotten skulle förekomma särskilt många olika myrty
per. Tvärtom anses myrarna i allmänhet vara "särdeles likartade öfver hela 
länet".2 Trots detta är myrterminologin svår att få grepp om. Det gäller spe
ciellt termerna mosse och kärr. 

Mosse används regelbundet i de tidigare akterna men uppträder mer spora
diskt i handlingarna från laga skiftet. Beteckningen kärr förekommer inte i 
ägobeskrivningarna från alla byar. Två exempel, ur en avvittringsakt från 1786 
och en kartbeskrivning av år 1800, visar hur termerna mosse och kärr kan an
vändas vid denna tid: 

3. Sanka Myror och Rödningsland, med smärre löfskog beväxt, är till någon del 
ouparbetadt, men största delen redan som Äng nyttjad, och kan alltsammans ge
nom skogens borthuggning blifva brukbart och gifva starr med fräkne. [- - -] 5. My
ror som hafva betesmark [...] 6. Myror som hafva litet bete, och äro till någon del 
med små skog beväxte, föga annorlunda att räkna än alldeles oduglige. [...] 7. Mås-
sar alldeles oduglige (ÖLM NI 96 s. 1, Ängesbyn 1786). 

Myror der wäl någodt bete är att tillgå äfvensom de på sina ställen kunna bärgas 
men som affkastningen föga svarar emot arbete kunna de ej annat än sosom oduge-
lig uptagas [—]. kärr Sanka vattusjuka och Sumpiga med små risgran och tall be
växt aldeles odugelige [---]. Myror dels sanka och kala merendels på grus och sand-
bottn [—] (ÖLM Ed 82g s. 12, Lappträsk 1800). 

I det första citatet sägs att vissa myrar nyttjas som äng och de tas också upp 
och värderas som äng i sammanställningen. Övriga "Myror" och "Måssar" 
taxeras som "Myror". Den andra akten, som rör förutsättningarna för ett ny

1 Bildningar till hårdvall 'gräsbärande mark (vani, högre liggande naturlig äng) som är torr o. 
fast' (SAOB H 1852) resp. sidvall 'gräsbärande mark 1. vall som ligger lågt o. sankt' (SAOB S 
2121). 

2 Enligt Tolf 1895 s. 6 (jfr s. 16) efter undersökning sommaren 1894. Senare granskare har givit 
uttryck för samma åsikt, t.ex. Haglund 1914a s. 249 och ds. 1914b s. 7. 
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bygge, nämner olika slags myrar och även "Sanka vattusjuka och Sumpiga" 
kärr och skiljer i den tabellariska uppställningen mellan "Myror" och "Kärr". 

Lagaskiftesakterna uppvisar en mångfald termer. I en ägobeskrivning och 
taxeringslängd från Alvik år 1865 (ÖLM NI 428 s. 660-696) karakteriseras ter
ränger i skogsmarken med ord som myra, myrländig, mosse, mossland, moss
vall, mossamyra, slymyr, sly mosse och flarkmyra. I en akt från Långnäs år 
1867-70 förekommer som tillägg till skog bl.a. myrland, myra, myra bete, 
myrsly, starrmyra bete och betesmyra (ÖLM NI 429 s. 161-186), och en akt 
från Ängesbyn i samma socken har bl.a. tilläggen myra bete, myrland, myrsly, 
tallmyra och mossamyra (ÖLM NI 489 s. 325-369, 1867-75). 

Förutom standardspråkliga ord används enstaka klart dialektala uttryck i 
akterna, t.ex. dräfja, òete drä//A (ÖLM NI 428 s. 660-669, Alvik 1865), "Skog
löst, dräfjan å bägge sidor vägen" (ÖLM Öl 206 s. 55, lsk Sävast 1848-60), 
"Djup-afvan med drölan öfver 2:ne skiften" (a.a. s. 43), "[hårdvall] med en 
del af drölan" (a.a. s. 50). 

Allmänt kan om lantmäterimaterialet sägas att avvittringsakterna innehål
ler rätt stereotypa formuleringar och storskiftesakterna många ägonamn men 
få uppgifter i ord om markens beskaffenhet, däremot givetvis uppgifter om de 
olika ägornas bördighet genom graderingst al. Handlingarna från laga skiftet 
upptar om varje ägofigur ägoslag (åker, äng, skog etc.), gr aderingst al och 
areal och i många fall även karakteriserande tillägg vilket exemplifierats 
ovan.3 

Exakt vilken innebörd de kamerala termerna hade är svårt att veta i dag; 
de användes säkerligen något olika av olika lantmätare. Många av termerna 
har säkert också kunnat användas som dialektala våtmarksbeteckningar. Ord 
som mossland, slymyr, myrland, myrsly, starrmyra, tallmyra, tuvmyra, ris
myr ci, starränge, skogsmyra och my ränge är naturligtvis fullt begripliga i dag 
bland mina informanter, både i standardspråklig och i dialektal form. Flera av 
orden förekommer i intervjuerna. 

Även i den tryckta litteraturen används ett flertal våtmarksbeteckningar. 
Intressant är Laestadius (1981 [1824] s. 26-35) noggranna indelning. Han gör 
först en tudelning av kärren i myror och mossar. Myrorna delas därefter i 10 
grupper: hömyror (paludes graminosae), dy (p. profunda^), flarkmyror eller 
"egenteliga kärr" (p. limosae), fjällmyror (p. uliginosa^), tufmyror (p. caespi-
tosae), rismyror (p. virgatae), starrängar (prata irrigata), pölar (lacunae), gölar 
(fossae inundatae) och fräkengropar som han räknar till starrängarna. Mos
sarna delar han sedan i "torfmossar, som ock kallas mossmyror och snottermy-
ror" och björnmossar. 

I Svenska mosskulturföreningens tidskrift märks också en viss terminolo

3 Elveland 1976 s. 152 kommenterar några våtmarkstermer ur äldre lantmäteriakter för det om-
ràde han undersökt, nämligen Storön, Nederkalix. 
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gisk förbistring. Vanliga termer är myrmark, mossmark och torfmark samt 
myr, kärr och mosse. Någon gång förekommer sumpmark: "De inom länet 
förekommande mycket stora arealer af sumpmarker, hvilka bära starr och frä-
ken jämte andra till kreaturens föda användbara sumpväxter till någon mera 
afsevärd mängd, användas i regel såsom slåtterängar" (Friesendahl 1901 s. 
171).4 

Som antytts ovan är användningen av speciellt kärr och mosse något proble
matisk. Även i denna facktidskrift märks detta på flera ställen. Att bruket av 
myrbeteckningar i övre Norrland avviker från bruket i sydligare delar av 
landet framgår av följande passus (Berggren 1913 s. 444 ff.): 

De vattendränkta markerna hafva inom öfre Norrland icke samma benämning som 
i södra och mellersta Sverige. Där uppdelas de hufvudsakligen i 2 slag: kärr och 
mossar. Här gå de under en allmän benämning myrar, hvilka dock särskiljas i 3 
skilda grupper, nämligen ängsmyrar eller myrängar, skogsmyrar och mossamyrar, 
hvilket sistnämnda slag skulle motsvara hvitmossarna i södra Sverige (s. 444). [- --] 
Bland skogsmyrarna förekommer ett sämre slag, af allmogen kallade flarkmyrar 
till följd af de flarker, som förekommma i desamma. Flarkerna äro stillastående, 
grunda vattensamlingar utan någon egentlig växtlighet (s. 446). 

Den i dag i facklitteraturen vanliga indelningen är att se kärr och mosse som 
underordnade begrepp i förhållande till myr, och de tre begreppen definieras 
t.ex. på följande sätt: "Torvbildande blötmarker betecknas som myrar", "My
rar som enbart bevattnas av det nederbördsvatten som faller på dem själva 
[...] brukar kallas mossar", och "Myrar som i någon form mottar fastmarks-
vatten [...] brukar kallas kärr" (Sjörs 1971 s. 157, 160, 162).5 

Det är som vi ser en stor arsenal ord som kan användas vid karakterise
ringen av olika våtmarker, och ordens betydelser är inte så klart avgränsade. 
Lsestadius (1981 [1824] s. 26) har därför rätt då han skriver: "De delar af jord
ytan, som komma under namn af myror, kärr och mossar, äro i sanning kin
kiga ämnen att vidröra." 

4.2 Urval och avgränsningar 
Att åstadkomma en heltäckande redovisning av dialektens förråd av 
våtmarksord är omöjligt. Ett urval måste därför ske, och ett urval är med nöd
vändighet subjektivt. En överordnad saklig urvalsprincip har varit att välja 
ord från våtmarksmiljöer som utgjort resurser i det äldre agrara samhället. 

4 I Sv. mossk. tidskr. kommenteras olika typer av myrar av t.ex. Tolf 1896« s. 49 och ds. 1896Ò 
s. 132, Haglund 1914a s. 251 f. och Sahlin 1914 s. 73 ff. 

5 Se vidare t.ex. Sjörs 1971 s. 153-168 och Elveland 1976 s. 23-27 och där anf. litt. 
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Det naturliga änget med självväxande gräs är då den givna utgångspunkten 
och stranden och myren de miljöer där de flesta ängena återfanns. 

Trots många uteslutningar är översikten omfattande. Vissa ord som ur se
mantisk synvinkel kan förefalla ointressanta redovisas ändå för helhetens 
skull. En del av dessa ord (t.ex. strand) är centrala för de ämnesområden som 
här är aktuella. Att inte ta med sådana från allmänspråket välkända ord skulle 
ge en missvisande bild av det dialektala förrådet av våtmarksord. Andra ord 
som möjligen också kan tyckas mindre förtjänta av utredning är till betydelsen 
självklara ord som fräkenbotten och (fräken)vasse. De betecknar emellertid 
företeelser som var synnerligen viktiga i det gamla bondesamhället och tas 
med som exempel på resursindikerande begrepp som till följd av jordbrukets 
utveckling föråldrats. 

Några ord som inte främst eller uteslutande är våtmarksbeteckningar be
handlas antingen därför att de är karakteristiska inslag i de miljöer som under
söks, stranden och myren, eller därför att de används i förklaringar av andra 
ord som är typiska för dessa miljöer. Det gäller bl.a. ord som bänk (bank), 
grande, grubba, gölpa, pott, pöl och skärpa. 

Beteckningar för t.ex. sandiga, steniga och branta stränder har uteslutits. 
Ett skäl härtill är att dessa miljöer inte figurerat särskilt ofta i intervjuerna 
som ju haft slåtteraspekten som dominerande inslag.6 

Ord som åtminstone på sina håll i området har våtmarksanknytning, t.ex. 
det allmänt förekommande ronning/råning7 och de rätt vanliga rödd och 
rodd(e) som vittnar om att röjningsarbete utförts, behandlas inte. Inget av 
dessa har numera en klart appellativ användning utan ingår endast i ortnamn. 
Även ord för slåtter, myrslåtter, myrslog, ängesslåtter m.fl. har uteslutits. En 
annan grupp som lämnas utanför genomgången är beteckningar för (fuktiga) 
mer eller mindre skog- eller risbeväxta terränger såsom sly, slyland, myrto, 
myrsly, ryland. Gränsen mot de undersökta våtmarksorden är givetvis oklar. 
En tredje grupp, väsentlig för karakteriseringen av olika typer av våta ter-

6 Beteckningar som härigenom gallrats ut är det i området vanliga ortnamnselementet sand eller 
sanden (Grundsand, Storsand, Storsanden m.fl.) och de mindre vanliga lå, sandlå 'låg sand
strand', 'flack strand' o.d. och sandmjöla 'brant sandstrand'. Vidare har ord som älvbacke, bäck-
lagg 'bäckkant', träsklagg och sjölagg lämnats åsido liksom de mindre vanliga älvkall 'älvkant', 
vesa 'nedersta delen av stranden, där ingen växtlighet finnes' och *helibacken 'branten vid ström
fåran'. Se för lå t.ex. Pellijeff 1987 s. 34 f. och där anf. litt, och ds. 1990 s. 112, för (sand)lå t.ex. 
ULMA 562 s. 128, 192 = DAUM 6317 s. 128, 192, EON 1891, för sandmjöla t.ex. ULMA 1291 
= DAUM 2826, GE 1926 samt för vesa och *helibacken t.ex. ULMA 1500:9 s. 5, GE 1927. -
Ordet vesa har analyserats i Diabas regi och kommer att medtas i den kartvolym som nämns ne
dan, kap. 5 not 1. 

7 Det i an dra delar av Norrland vanliga raning o.d. i bet ydelsen 'strandäng, flödäng' (se t.ex. 
Laestadius 1981 [1824] s. 49 f.) används inte som appellativ av mina informanter. Den vanligaste 
motsvarigheten i området är flödänge. Raning ingår numera i fack språket (se t.ex. Frödin 1952 
s. 83-103, Bylund 1956 s. 293-296 och Moritz 1990 bl.a. s. 24, 40, 47). 
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ränger, är beteckningar för markens egenskaper. Hit hör de många orden för 
gyttja, sumpig jord och avlagringar {görja, röta, rolka, volg, * v är ka, ävja 
m.fl.). Då de används i texten förklaras de i sit t sammanhang. 

Ytterligare en avgränsning har gjorts. Kännetecknande för norrländska dia
lekter är som bekant de talrika sammansättningarna. Det gäller också denna 
del av ordförrådet. Många kommer att nämnas och några att diskuteras men 
åtskilliga andra lämnas helt åsido. Till saken hör ju att sammansättningar kan 
nybildas och kanske vara tillfälliga bildningar.8 

I översikten saknas också en del ord som man skulle kunna vänta sig att 
finna i området. Det gäller t.ex. ord som uppgetts från andra delar av Norr
botten men inte kunnat beläggas bland mina informanter.9 

Ortnamn i mängd skulle kunna komplettera framställningen men endast ett 
begränsat antal tas med när de kan tillföra relevant information. 

4.3 Äldre uppteckningar och nutida användningar 
Undersökningen inleds med att orden presenteras i alfabetsordning10 med be
lägg och kortfattade kommentarer. Översikten sammanfattas i en tabell jämte 
kort kommentar. 

En del av de redovisade orden används som jämförelsematerial när ordbe
tydelser och informantstrategier diskuteras i de följande kapitlen. Exemplifie
ringen sker i första hand med de tre orden drävj, dröla och dövel men även 
åtskilliga andra våtmarksord dras vid behov in i d iskussionen. Förutom det 

8 Några sammansättningar har egna artiklar (t.ex. dammröta, fräkenbotten, illand). Andra sam
mansättningar som verkligen diskuterats med informanterna eller upptas bland arkivbeläggen 
(t.ex. mossabänk, surdråg, bergseg) noteras med att ett "med sammansättning(ar)" fogats till arti
kelrubriken. Mer tillfälligt förekommande sammansättningar (t.ex. vattuflarka, surgölpa, björk-
sveg) upptas i ma terialsamlingen utan kommentar i arti kelrubriken. 

9 Ord som uppgivits från undersökningsområdet och som element i enstaka ortnamn är flå 
'gungfly' (Nordlinder 1887 s. 16 som förklaring till namnet Flåsjön), porr m. 'en liten sjö eller 
sank myr' (OAUd, Rå, AI 1934). De har inte kunnat bekräftas bland mina informanter och be
handlas därför inte. Det endast på ett ställe noterade * blötvärk 'område, där det är så sumpigt, 
att det knappt funnits grässvår (ULMA 10179, s. 25, fri M 52, NI, AL 1937) behandlas inte heller. 

Ord som uppgivits från andra delar av Norrbotten men som jag inte kunnat belägga inom områ
det är fjäru 'strandbädd' (Wallström 1943 s. 122 f., ULMA 7757 = DAUM 3232, Arjeplog m.fl., 
SW 1934),/7oxen 'smal, skarpt avgränsad myr' (OAUd, Älvsbyn, BN 1932), gjuta f. 'sänka, dal
gång' (OAUd, Norrfjärden, BN 1936), 'liten dalgång, försänkning i marken utan avlopp' 
(ULMA 8897, Arvidsjaur, CN-SW 1935), rossel f., n. 'sank, mosstäckt myr, träsk' o.d. (Hortlax, 
Piteå, Norrfjärden, BN 1934-36) och slända 'en smal myr, en myrhals' (OAU = DAUM, förkla
ring till Norra och Södra Sländan, Piteå, BN 1934). 

10 Denna princip har inte kunnat genomföras helt konsekvent, t.ex. beträffande sammansätt
ningar. I regel behandlas dessa tillsammans med simplex. - När flera ordformer finns sätts den 
bland informanterna vanligaste formen först. 
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material som presenteras i översikten kommer ett antal ord att senare introdu
ceras vid ord jämförelser. 

För allmänt kända och använda ord som myr(a), strand, äng(e) m.fl. note
ras endast ett representativt urval belägg medan fullständighet eftersträvats 
för ovanligare eller till betydelsen oklarare ord. Vilken princip som valts an
märks i början av respektive ordartikel. Beläggen ur arkiv och litteratur note
ras med uppgift om genus i förekommande fall men utan uttalsuppgifter. 

Av utrymmesskäl har alla ordförekomster i mitt eget material inte noterats. 
Mångordiga förklaringar har i regel koncentrerats och ibland uteslutits. Det 
gäller också ofta återkommande enklare förklaringar (alla förekomster av för
klaringen 'grop' för grubba noteras t.ex. inte). Inte heller har bekräftelse på 
att ett ord är bekant eller används tagits med (t.ex. jakande svar på fråga om 
ett visst ord är bekant utan närmare förklaring av betydelse). Sådant framgår 
istället av den tabellariska uppställningen i slutet av kapitlet. 

Då undersökningen utgår från det redovisade materialet har referensappa
raten minimerats. Bibliografisk fullständighet har inte eftersträvats. Endast 
ett urval av sådant som rör norrländska förhållanden tas med. Uppgifter ur 
Rietz och SAOB noteras i förekommande fall medan övriga ordböcker nor
malt lämnas åsido. 

* 

Språket i citaten 

Språket i området och meddelarnas språk har kommenterats kortfattat i inled
ningen (1.2 resp. 1.4). Här skall endast några anvisningar av formell natur 
ges. 

Enkelt citattecken omkring synonym, definition, förklaring etc. innebär antingen 
att informanten lämnat denna uppgift, t.ex. pott 'mindre vattensamling', eller att 
jag "tolkat" den genom att sammanföra i mitt tycke entydiga uppgifter. Meddelar
nas förklaringar återges emellertid ofta ordagrant. Dubbelt citattecken sätts om
kring sådana citat. 

Språket i citaten har normaliserats i enlighet med följande principer. Ord, for
mer, uttal etc. återges på sådant sätt att den dialektala prägeln framträder men inte 
så detaljerat att läsningen försvåras för den som inte är bekant med norrbottniska 
dialekter. Åtskilliga drag som är karakteristiska för dialekterna i området (vokalis-
men, diftongeringen etc.) exemplifieras härigenom. Fullständig konsekvens har 
inte eftersträvats. För att underlätta läsningen översätts många ord och uttryck. 
Översättning liksom andra förtydliganden placeras inom hakparentes. 

Med tre punkter, ..., markeras avbrott och paus, med två punkter avbrott i e tt 
ord. Med tre punkter inom hakparentes, [...], markeras kortare uteslutning inom 
samma mening och med [---] markeras längre uteslutning. Pausljud och upprep
ningar av samma ord ("men men") utesluts utan särskild markering. 

Landsmålsformer i arkiv- och litteraturbelägg återges med mycket grov beteck
ning mellan snedstreck, /drevvja/. 
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4.3.1 blöta f. 
Arkivbelägg. -Nederluleå: blöta "Liten vattensaml. [...] /i blooit/ (en blöta; bet. dock 
lika ofta en sankmark ss. i uttr. 7neda bloitaP (nedpå blötan)" (ULMA 6661 s. 23 = 
DAUM 2495 s. 268, fri 30, AN 1933). 

Jfr Rz 39 b och SAOB B 3633. 

Eget material. - Nederluleå: "Hä ligger som bara å flyter alltihop. I b lötan" (GÅ). -
Råneå: 'samma sak som illäte [illand]' (ET). 

De flesta av mina uppgiftslämnare säger sig inte känna blöta som terrängap-
pellativ. En informant i Råneå (ET) är emellertid inte främmande för denna 
användning. Han kan tänka sig att säga: "Ja gick över blötan eller i blötan". 
Betydelsen torde då vara 'det blöta' o.d. En annan meddelare (GÅ) använder 
ordet spontant vid förklaring av bävaland: "De ä mera kanske som gyttjeland 
som ä mycke värre. Hä ligger som bara å flyter alltihop. I blötan." Det är 
möjligt att även andra skulle acceptera denna användning om de ställdes inför 
ett konkret exempel eller en verklig situation.11 

Ordet ingår i några ortnamn, bl.a. Prästblötan, "en vidsträckt, till kyrko
herdebostället hörande äng; fordom ett vatten förenande Luleälfven med 
Gammelstadsviken, utgörande då ett af utloppen till hafvet" (Nordlinder 1887 
s. 28). Lokalen, även under namnet Blötan, är bekant för äldre sockenbor 
(bland informanterna FA, EN, GÅ).12 

4.3.2 botten m. 
Arkivbelägg, urval. - Nederluleå: botten m. 'vik, strand, del av fjärd som är grund, och 
vass- och fräkenbeväxt' (ULMA 4150 s. 60 = DAUM 2495 s. 220, fri 30, EB 1930), 
botten m. '(vik) strandområde med viss växtlighet ?' (OAUd, EB), botten m. "Andra 
ord för f.d. sjö [...] (mara, botten); båda kunna sägas bet. en sankmark 1. m osse" 
(ULMA 6661 s. 26 = DAUM 2495 s. 269, fri 30, AN 1933). -Edefors: botten m. 'bot
ten, inre del av något' (OAUd, GP 1935). - Råneå: botten m. '[...] även en avrundad 
vik' (OAUd, AI 1936), botten m. 'låglänt slåttermark, som varit sjöbotten' (OAUd, 
SC 1957). 

Jfr Rz 48a och SAOB B 4095 f. 

Det i ortnamn ingående botten 'den inre delen av en vik' o.d. används knap
past som appellativ av informanterna. De förklaringar som ges är närmast be
skrivningar av lokaler - "De lägsta partiet av Maran [...] de kalla dom Mara-
bottn" (SO), Marabotten 'den sankaste delen av Maran' (ANy, BT), Sörmyr-

11 Jfr " 'då det är ovanligt mycket blött på vägen' [...] man får gå /i blöton/" (ULMA = DAUM 
3944, Norrfjärden, EL 1952-77) samt Pellijeff 1985 s. 186 och Pihl 1924 s. 278. 

121 lantmäteriakterna har jag noterat Blötan i Sundom (ÖLM NI 92 s. 6, 24, ssk 1785) och i 
Svartbjörsbyn Blöta (ÖLM Öl 36 s. 7, 1765-66) och Blötan, äng (ÖLM Öl 80 s. 47 f., ssk 1801). 

69 



botten 'innersta delen av Sörmyren' (BJ) - eller också beskrivningar av frä-
kenbottnar (se 4.3.11). 

Namn på -botten är vanliga i äldre lantmäterihandlingar som benämningar 
på vikar, sjöstränder och utgrundningsängar. 

4.3.3 bänk (bank) m. med sammansättning 

Arkivbelägg. - Edefors: bank m. "Mellan dövlarna [på en myr] gå ofta långsträckta 
upphöjningar /bangkan/" (ULMA 1500:9 s. 2, GE 1927). - Jokkmokk: bänk, mossa
bänk "smal hög och hård sträng på en i övrigt lös myr. På bänken växer mossa och ris, 
ibland enstaka tallar" (Ryd 1991 s. 336,339; jfr s. 211 f.). - Råneå: bänk m. 'myrsträng, 
tuvbänk på en myr' (OAU, under Bänkmyran, Ängesträsk, EB 1939), /bänk/ m. 
'bänk' betyder här tuvsträng på myr" (OAU, under Bänkmyran, Forsnäs, EB 1941). -
Jfr det genom avledning bildade *bankog o.d. i t.ex. Bankamyran: "Det är myrbankar, 
tuvbänkar, på den [om Bankadmyran]" (OAU, Åträsket, EB 1942), "Över myren 
[Bankamyran] gå myrbänkar i l ånga stråk, som det är blött mellan, så att man måste 
gå och kryssa sig fram på bänkarna [bågen över a:ct inom parentes] för att komma 
över myran. Banka- < troligen från *bankog = bankig, försedd med bankar" (OAU, 
Åträsket, EB 1942), "/banka/- < *bankog el. bänkog, försedd med (tuv)bankar el. 
-bänkar" (OAU, under Bankamyran SO Degervattnet, EB 1942).13 

Eget material. - Jokkmokk: "Jo på myrerna är e ju bänkar" (DI), "Sen var e bänkar i 
regel på siderna [av dövlarna]" (BSu), "Men hä var i regel bänkar på de där surmy-
rerna också" (BSu). - Råneå: "Hä kan vara bänkar med mossa så det går bra att gå 
över myran" (SA), "Hä ä först bänka som ä fast mark å så är e vattn å gör ja emellan" 
(ET), "Joo de ä för att hä var såna där bänkar på na, å så kund e vara en flarka utme" 
(HH som förklaring till namnet Bänkmyran). 

Appellativet bank (bänk) i betydelsen 'tuvsträng eller förhöjning på myr' är 
nu helt okänt i större delen av området men används spontant av informan-
terna från Jokkmokk och norra Råneå. Det har förr haft större utbredning 
vilket framgår av de många myrarna med namn som Bänk-, Bank- och Banka
myran (jfr fig. 61 och 62). Myrar med dessa namn återfinns i Överluleå, Ede
fors, Jokkmokk och Råneå och även i de närliggande socknarna Gällivare, 
Nederkalix, Töre, Älvsbyn och Överkalix. Namntypen saknas i området när
mast kusten, vilket väl kan förklaras av topografin. I sluttande terräng bildas 
tydligare "bänkar", strängar, än i flack terräng som dominerar kustlandet (se 
fig. 31). 

Ordet kommenteras vidare i kap. 7. 

13 Jfr från Nederkalix som förklaring av Bänkmyran: "Ordet bänk betecknar 'tuvsträngar som 
går tvärs över en blötmyr' " (Pellijeff 1985 s. 36). Bland andra belägg från Norrbotten märks 
bänkmyr f. "sank myr, varöver långa sammanhängande tuv- eller mossträngar, bänkar, gå. På 
dessa kan man gå torrskodd tvärs över myren" (OAUd, Överkalix, EB 1936), bänkmyr f. "myr, 
vanligen blöt, över vilken tuvsträngar, 'bänkar', gå fram, på vilka man kan komma över myren" 
(OAUd, Gällivare, överkalixmål, EB 1939). 
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Figur 31. "Bänkar" (och flarkar eller dövlar) i et t sluttande myrområde söder om Dö-
velmyran, Inre Bjursträsket, Nederluleå. 11 maj 1991. 

4.3.4 dammröta f. 
Arkivbelägg. - Råneå: dammröta f. "damm där det ljumma vattnet fått röta upp mos
san så att den ruttnar. Jfr Dammrötbäcken; snarare väl 'förruttnad myrjord från en 
damm' " (ULMA 27766, TB 1926), "Dammrötbäcken (om en bäck som dämts upp, 
för att det ljumma vattnet om sommaren skulle bringa myrjorden till förmultning)" 
(Bucht 1928, s. 325), dammröta "slåtter som man erhållit genom att dämma upp en 
bäck med en damm och tidvis sätta ett område ovanför dammbyggnaden under vatten" 
(OAU, EB 1941 förklaring till Dammrötbäcken, Avafors), "Dammröta [...] är en slåt
ter åstadkommen ovanför en fördämning [...] i e n bäck; vattnet dämmes upp en tid 
före midsommar så att slåttern sättes under vatten" (OAU = DAUM, under Dammrö
tan, Bjuråträsk, EB 1941; jfr Dammrötan, flottningsdamm, Forsträskhed), "/damm-
räita/ (kallas älvängarna av folk från Bjurå)" (DAUM 388:1 s. 2, DAUM 1325, KHD 
1961). 

Jämför Brännströms uppgift från Töre (OAUd, 1938): dammröta f. "1) det område 
av en rånning vid ett mindre vattendrag, bäck eller å, som ligger ovan en ängesdamm 
och som sättes under vatten när dammen täppes till och vattnet stiger 2) sammanfat
tande namn på dammbyggnaden (= ängesdamm, n.) och ränningen ovanför denna vid 
ett vattendrag; alltså ung. = rånning som sättes under vatten (vanligen om våren). I 
denna sista betydelse ingår ordet (= Dammrötan) ofta i ortnamn, säkerligen i mycket 
större omfattning än som framgår av uppteckningar." 

Jfr SAOB D 258 dammröte. 

Eget material. - Råneå: "Där dom dämmd opp vattne för flottninga. Å di där område 
som man dämmd opp hä kålle man dammräita. [—] Hä ha no fått namne utav att man 
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Figur 32. Detalj av ek 25L:87 1990. Kartan visar Dammrötan söder om Bjuråhed i 
Råneå. Dammrötan är ett ca 1 km långt och på sitt bredaste ställe ca 0,5 km brett 
våtmarksområde som på vegetationskartan (vk 25 L NO 1985) klassas som mager lös-
bottenmyr, frodig lösbottenmyr, mager fastmattemyr, barrskog av fuktig-våt ristyp och 
risnk skogsmyr (jfr fig. 12). (Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt från 
sekretessynpunkt för spridning. Medgivande 92.0291.) 
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har vattudränkt område som annars är hela åre å sommarn är e torrt" (SA), "Om ja 
säg du har en älv eller en bäck å så gör du en avstängning på dammen då å dämmer 
opp vattn för att få vattn på myrn som är ovanför damme där ... för att hä växer bättre 
om hä bli slagi igen damme. Här på Bjuråälven är e på flera ställen dom bruka ... Hä 
va ju dammar den tin de va flottning" (ET). 

Det allmänt förekommande röta 'torv(jord)'14 ingår i det, numera åtminstone, 
enbart i norra Råneå använda dammröta 'ängsmark ovanför fördämning' (jfr 
3.3.1 och fig. 21 och 32). För informanterna i norra Råneå är företeelsen och 
begreppet välbekanta. 

Utom det i 3 .3.1 citerade äldre belägget har jag noterat "Dammrötan Na
turlig myrslog" i e n lantmäteriakt från Edefors (ÖLM Ed 269:52-54g s. 44, 
Djupsjö nybygge 1843). Ordet bör därför ha haft större utbredning. 

Dammröta förekommer i några ortnamn i norra Råneå och i de angrän
sande socknarna Töre och Överkalix. 

4.3.5 drag n., dråg (drog) n. med sammansättningar 

Arkivbelägg, urval. -Nederluleå: drag " 'svålen är lös1, ty det är [...] 'draget av kallkäl-
lan' eller [...] kallkälldraget, d.v.s. känning av kallkällan, i dess närhet" (ULMA 3227 
s. 22 = DAUM 2495 s. 238, fri 30, AL 1931), bäckdrag "Kanske förekomma i enstaka 
fall benämningar sådana som /bäckdräg/ o. /bäckseg/ och skulle då beteckna sakta rin
nande vatten i en sank myr eller vattensjuk terräng" (ULMA 6661 s. 15 = DAUM 
2495 s. 264, fri 30, AN 1933), kallkälldrag "känning av kallkällan i dess närhet, d.v.s. 
det är sumpigt i närheten av källan" (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), käll
drag n. 'litet vattendrag som rinner från el. genom en källa' (ULMA 4150 s. 32 = 
DAUM 2495 s. 206, fri 30, EB 1930). - Råneå: *dråg n. 'ställe där det växer dålig skog, 
och är blöt mark med vattengropar, tuvor etc.' (OAUd, Dockas, EB 1942), kallkäll
drag 'kallkälldrag, vattenrinnel från en kallkälla; fryser ej igen' (OAUd, Västiträsk, 
nRå, EB 1942).15 

För drag jfr Rz 94b, SAOB D 2009 och SAOB K 3753 kärrdrag 'långsträckt sänka som 
upptages av kärr' och SAOB M 1733 myrdrag 'sträckning 1. stråk av en myr 1. myrar'. -
Jfr Laestadius 1981 [1824] s. 23 kallkälldrag. - För dråg jfr Rz 95a. SAOB D 2184 upp
ger för drog (dråg) '(starkt bygdemålsfärgadt i v issa delar af landet) dalsänka; skogs
dal; kärr' och hänvisar till dialektala betydelser 'sumpig dalsträckning, däld, dalsänka, 
sank mark, kärr' och det i norska dialekter förekommande drog 'långsträckt dal-
sänka'. - Jfr S AOL surdråg 'långsmalt vattensjukt mindre område'. 

Eget material, urval. - Nederluleå: drag, surdrag 'inte en riktig bäck utan vatten som 
rinner från en myr' (FA), surdrag 'svacka i landet som kommer från en myra till exem
pel' (BSa), surdråg 'blött men ingen bäck eller fåra' (SO), 'svacka där det är surt' 
(GÅ), 'område där det är tätt [tät vegetation] och sankt' (GÅ). - Överluleå: bäckdrag 

14 Se t.ex. ULMA 10458 s. 42; om röta 'myrjord, torvmull o.d.' se även Sv. mossk. tidskr., t.ex. 
1906 s. 16 [osignerad notis], Sahlin 1914 s. 73 ff.; jfr SAOB R 4597. 

15 Uppteckningen dråg från Råneå är den enda uppgiften i OSD:s samlingar från Nb. På andra 
håll i landet förekommer däremot dråg (drog) i betydelsen 'vattensjukt ställe', 'dalsänka' o.d.. 

73 



'där det har varit större och mindre vattensamlingar så att det har blivit som en bäck' 
(GJ); myrdrag 'där det rinner någon surmyrbäck' (GJ); surdrag 'blöt svacka i ter
rängen' (BI), 'ett stråk i m arken där vatten rör sig' (RF), 'vattensjukt område' (IB), 
'ofta rinnande vatten men bördigt så det är mycket lövskog' (RL), "i seordräg ivi vegen 
[ett surdrag över vägen]" (IS), "Hä je riktit seordräg hinna [här]. Inte en ... så där rikti 
bäck utan de ... seger se fram undan för undan så där [...] kommer ju knappast opp 
till ytan. De ligger å lurar närmast ytan" (BW). - Edefors: surdrag 'utlopp ur det där 
sura' (RS). - Jokkmokk: drog/myrdrog 'vatten som sipprar från en myr' (BSu); sur drag 
'en svacka där det är surt och blött' (BSu). - Råneå: bäckdrag 'upprinnelse till en bäck' 
(VJ); dråg (SA), bäckdråg "De kan vara ... ha vari en bäck men som torka ut av nån 
anledning. De kan ju vara dika på annat håll så de ha skuri utav vattntillförseln till de 
där. Men hä har no ursprungligen vari en bäckrindel där, int så mycke vattnföring ge
nom ett sånt där dråg" (SA); surdråg "Ja i seordrog hä kan man kalla där hä ä surt, å 
ett sånt där drog. Hä är int nån stor bit. De behöver int vara nån stor bit men ett sur
drog" (HH). 

Orden drag och dråg (drog) ingår i flera sammansättningar för att beteckna 
terrängföreteelser (bäckdrag, myrdrag, vattendrag, älvdrag, surdråg m.fl.) 
men används också osammansatta som terrängappellativ. Utom i betydelsen 
'rinnande vatten' som i vattendrag används simplex ibland för att beteckna 
fuktig eller sumpig mark. Gränsen mellan betydelserna 'rinnande vatten' och 
'sur svacka' o.d. är givetvis svår att dra. Både drag och dråg {drog) i den se
nare betydelsen förekommer på andra håll i landet.16 

Ordgruppen är problematisk av flera skäl. Ett är att det är svårt att be
stämma om vi har att göra med ett eller flera ord, drag, dråg (drog), sur drag, 
surdråg etc., ett annat att det är svårt att avgöra om orden är dialektala eller 
riksspråkliga eller bådadera. Ett tredje är att det är svårt att veta om infor-
manternas förklaringar i någon mening "konstrueras" under samtalet utifrån 
snarlikt språkligt material som kallkälldrag, myr drag, vattendrag etc. En kom
plikation är riksspråkets surdråg som används t.ex. av skogsfolk: "Surdråg 
kallar man de ju på svenska också" (SO). 

För många informanter betecknar surdrag och surdråg (surdrog) 'obetyd
ligt vattendrag med orent vatten' o.d. medan det för andra har betydelsen 
'långsmalt vattensjukt mindre område' (jfr S AOL). 

drävj f. 

dröl(a) m., f. 

Orden behandlas i kap. 5. 

16 Efter diskussion av förleden hos en grupp ortnamn Dragaryd (Drageryd) i Småland konstate
rar Fridell (1992 s. 44 f.) att det i praktiken knappast går att semantiskt skilja orden drag n. 'käll
drag, vattendrag' etc. och dråg f. 'dalsänka, sankmark' från varandra. 
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4.3.6 dy(a) m., f. med sammansättningar 

Arkivbelägg. - Nederluleå: dya f. 'ävjeartad jord' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 
1928), dy m. 'särskilt lös gyttja' (OAUd, EB), flottdya f. 'gyttjeartad jord' (ULMA 
8026 = DAUM 2879, AL 1928), flottdya f. 'gyttjeartad jord som gungar' (ULMA 
10458 s. 50, fri M 46, AL 1937), flottdy m. 'gungfly' (OAUd, Ersnäs, EB). - Edefors: 
flottdya best. f. 'gungfly' (ULMA 1500:9 s. 3, GE 1927). - Råneå: dy m. "'dy, mossa 
som växt över vatten', ung. = gungfly ?" (OAUd, I. Västiträsk, EB 1942), dy m. 'dy, 
dymark' (OAU = DAUM 2543 under Stordyn, EB 1942). 

Jfr Rz 103a och SAOB D 2413 dy. - Jfr Laestadius 1824 [1981] s. 29: "Dy (paludes 
profundae) träffas som oftast i granskogar. [...] Rötterne af dessa starrarter infläta sig 
i hvarandra och utgöra en gungande fly, som är farlig att gå på, både för menniskor 
och djur, hvarföre de ock lemnas orörde både af frossarens tand och slåttermannens 
lia." - Jfr Jonsson 1966 s. 331 f. 

Eget material, urval. - Nederluleå: flottdya "förekommer vid träsk [...] mossa som är 
flytande" (EN), flottdy 'kring träsken, mossa som har växt ihop' (GÅ), flottdya 'gung
fly i k anterna på vissa tjärnar' (SO), flytdy "när man gick över dom där då fick vi ha 
skider" (FA), flottdy "där det gungar riktit" (EA). - Överluleå: flottdy 'gungfly' (RF, 
IB), flottdy 'gungar när man går' (VL, NK, LE), flottdy "Ja de där låg oppe på, tjockt. 
Man kunde gå men de va alldeles bara vattn under" (BeN), flottdy "Flåttdöin [...] Han 
fleot egentligen" (IS), flottdya "på tjärnar [...] som ne låg sånt där flåttdy [...] De va 
flåttdöia" (HN), flottdy "kringom sjöan där hä åt je na å schla men hä jer in döi [det 
inte är något att slå men det är en dy]. [---] Han ligg jäms ... kan ligg jäms ve vattne 
... men hä håll åt gä upa han, man leat tjänn ätt [men det håller inte att gå uppå han, 
man måste känna efter] om hä gä an gä upa han, flåttdöin" (GJ). - Edefors: flytdy a 
[formen osäker] "omflutet av vattne å under. Dom gunge di där" (BN). - Jokkmokk: 
flottdy 'det [dvs. mossa] som flyter' (BSu). - Råneå: flottdy "Hä je som dyin ovanpå. 
Gräsbevuxen å grott ihop hä ä flåttdyin. [...] Men hä je samma som bävalande" (HH), 
flottdya "när man kommer ti en sjö där de flyter opp ... flyter opp som en litn holme 
... mossa å sånt där. Hä ä en flottdy" (ET), flottdy [om bävaland] "De var som flottdy 
om ja skulle ta svenskt namn på de" (VJ), "ett sånt där mindre område som svävar å 
flyter, dyia, mossbevuxen görja" (VJ), flytdy "Ja de [illand] är sånt där flytdy eller ... 
[...] De är som gungfly" (VJ) . 

Simplex dy(a) förekommer i hela området (egna belägg på simplex noteras 
inte men kan förekomma i förklaringar och citat), medan sammansättningen 
flottdy(a) i betydelsen 'gungfly' inte är bekant för informanterna i Edefors. 
Några få accepterar flytdy(ä). En meddelare (BW) som säger sig inte använda 
flottdy förklarar simplex dya på ett sätt som överensstämmer med ovanstå
ende förklaringar a\ flottdy: "När du börja komma mot kantn uta de här då 
börja de fladdra då å gunga marken under de. Då får du passa de så du int 
sjunker ned i de ända upp till öronen [eller ögonen]". En meddelare i Råneå 
använder bådq flottdy och flytdy i riksspråklig form. (Jfr fig. 33.) 

Som framgår av arkivbeläggen förekommer ordet både som m. och f. Osä
kerhet om genus har noterats hos vissa av mina informanter. 

Simplex dy ingår i ortnamn, t. ex. Dy ama, myr- och blötland (O AU = 
DAUM 1242, Ängesbyn, NI, EB 1931), Mickelsdyn, liten vassbeväxt tjärn (ek 
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Figur 33. Flottdy vid Kvavasträsket nordväst om Ängesbyn, Nederluleå. En strand
kant som den på bilden kallas av vissa informanter för drävj. 31 juli 1991. 

25L:08 1989, Brändön, NI) och Stordyn, oframkomlig dymark, jfr Lilldyn 
(OAU = DAUM 2543, Gunnars-Djupträsket, Rå, EB 1942).17 

4.3.7 däld(a) f., dälde n. med sammansättningar 

Arkivbelägg. - Nederluleå: däld f. '(mindre) sänka' (OAUd, Hertsön, EB), däld(a) f. 
'sumpig skreva el. dyl., vattensaml. i nedsänkning i terräng' (ULMA 4150 s. 43 = 
DAUM 2495 s. 212, fri 30, Ersnäs, Hertsön, EB 1930), dälda f. 'liten sänka i skog' 
(OAUd, Ängesbyn, EB), dälda f., dölda f. " 'mindre däld i skog'; I Långn[äs]: 'stilla
stående mindre vattensamling i trång omgivning' (osäker bet.)" (ULMA 2144 = 
DAUM 3933, EB 1928), dölda f. 'blöt sänka' (OAUd, Långnäs, EB), surdäldf. 'fuktig 
sänka' (OAUd, Hertsön, EB). - Edefors: däld f. 'liten dalsänka' (ULMA 1500:9, s. 
11, GE 1927). - Råneå: dälde n. 'surgrubba, sank grop i s kog' (OAUd, I. Gunnars-
Djupträsk, EB 1942), blötdälde n. " 'blött ställe'; ung. med samma betydelse som 
däppe, n." (OAUd, I. Västiträsk, EB 1942). 

Jfr SAOB D 2507: däld 'relativt liten (vani, långsträckt) fördjupning 1. sä nkning på 
jordens yta, mindre dal'. 

17 Ur lantmäterimaterialet kan nämnas "Dyan östan Nybysåkern" (ÖLM Ölu 37 s. 17, Brobyn 
och Vibbyn 1771-74), Dyarne (ÖLM Öl 93 s. 9, ssk Brobyn och Vibbyn 1804), Dyn, äng (ÖLM 
Rå 92 s. 73, Niemisel 1823,1825), Sundänges Dyn, äng (a.st.), Lillträsk Dyn (a.a. s. 74), Lill Dyn 
och StorDyn (a.a. s. 77). Bland exemplen på appellativet flottdy märks "Sank Myra af flå t-Dy" 
(ÖLM NI 78 s. 6, Ersnäs 1782), "Tjern Flottdy starr" (ÖLM Öl 166 s. 14, lsk Boden 1836). 
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Eget material. - Nederluleå: 'grop, svacka1 (GÅ), 'dal' (EN), "i däld ... hä ha man hört 
utav dom gamla som var långt före mig" (EN), "Dom gamla använde ju dälda. Nedi 
dälda. Hä va ju också en sänka, i däld. [...] Nu används de ju aldri" (SO). - Överluleå: 
'större eller mindre svacka' (BW), 'låglänt område (RF). 

Av arkivbeläggen framgår att däld 'mindre sänka' o.d. (formen dölda är en 
uttalsvariant) tidigare ingått i våtmarksordförrådet. Nu är det nästan helt 
okänt i sin dialektala form. Endast ett fåtal meddelare (5 av 40 tillfrågade) 
känner ordet. Två av dem framhåller uttryckligen att ordet är gammalt. Ett 
par personer hänvisar till ortnamn (bäki Dälda) utan att närmare kommentera 
sambandet mellan lokal och namn (IS, GJ). 

Ordet är vanligt i lantmäteriakternas ägobeskrivningar. 

4.3.8 däppe n., däppa f. med sammansättningar 

Arkivbelägg. - Nederluleå: däppa 'pöl på skogsmark, torkar ofta ut' (ULMA 1500:9, 
s. 13, GE 1927), däppa f.? 'en pöl i skogsmark, torkar ur, när det är torka' (ULMA 
2968:14s. Ib, GE 1928).-Överluleå: däppa 'pöl på skogsmark, torkar ofta ut' (ULMA 
1500:9, s. 13, GE 1927). - Råneå: däppe n. "'blöt gräsbeväxt plats på berg eller he
dar'. - Förekommer i ortnamn, t.ex. Mosterbergdäppet" (OAUd, Bjuråträsk, EB 
1941), "Kallas även [...] Fällbergdäppet. Det står under vatten på våren och torkar 
upp sen. Växer starr där som tas till skohö" (OAU, EB 1942 om Däppet Gunnars-
Djupträsk).18 

Jfr Rz 87a från Gotland depp f. 'större vattenpöl' och Jonsson 1966 s. 345. 

Eget material. - Överluleå: däppa 'ställe där man tog sand' (IS), 'liten brant fördjup
ning i terrängen' (BeN), 'någon slags svacka' (GJ). - Södra Råneå: däppa, myrdäppa 
'mindre surområde' (VJ), "ett sånt där surhål" (VJ). - Norra Råneå: däppe 'sänka i 
skogen', 'svacka i terrängen' (SA), 'smal sänka i terrängen' (SA), 'mindre svacka' 
(SA), 'slåtterfläck' (HH), 'vattensamling mitt inne i fastland' (ET), '[gräsbevuxen för
djupning] mellan rätt höga backar' (ET), "vattnsamlingar som kan bli mitt inni fast
land å, å växer förbarme sån där grovstarr runtikring, kallas för däppe" (ET); starr-
däpp (ET). 

Ordet däppe, däppa 'pöl, svacka, vattensamling' o.d. är okänt för de flesta av 
mina informanter, medan några har en vag uppfattning om dess betydelse. 
Uppgifterna från Överluleå är osäkra. För de tre informanterna i norra delen 

18 Jfr från övriga Norrbotten: däppe n. " 'grop på ett hedland'. Finnes i ortn., t.ex. Däppet i 1-
2 Småträsk" (OAUd, Töre, EB 1938), dväpp 'liten blöt sänka mellan två hedar' (Överkalix, Pihl 
1924 s. 132), * dväpp " 'liten vattenpuss på torrmark'. [...] Ingår i o rtn. Dväppen i K esasjärv" 
(OAUd, Överkalix, EB 1936). - Pellijeff (1985 s. 187) skriver om däppe 'grop på ett hedland': 
"Från Råneå anförs för ordet betydelsen 'blöt gräsbeväxt plats på berg eller hedar' och från Ede-
fors i Luledalen 'pöl på skogsmark'. Ett samband bör väl antas med Överkalix dväppe [...] 'liten 
blöt sänka mellan två hedar'." Uppgiften " 'pöl på skogsmark' från Edefors i Luledalen" torde 
vara hämtad ur Enequists Terrängbeteckningar 1927 (ULMA 1500:9 s. 13) och avser i stället 
Överluleå och Nederluleå. - Ordet kommenteras även i Pellijeff 1967 s. 66 och ds. 1985 s. 41. 
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Figur 34. Däppet väster om Forsnäs, Råneå (ek 25L:87 1990). Bilden visar den täta 
starrvegetationen. 30 juli 1991. 

av Råneå socken är däppe emellertid helt levande. I deras förklaringar kan ett 
par viktiga kriterier urskiljas, läget och funktionen. Dessa terrängformationer 
återfinns inte i våtmark utan "mitt inne i fastland" (ET) och där växer gräs: 
"växer [...] sån där grovstarr runtikring" (ET), starr däppe (ET). 

En av dem (HH) översätter med 'slåtterfläck'. En annan berättar att det i 
närheten av hans barndomshem fanns två tre däppen där skohö slogs: "Mellan 
rätt höga backar kan de vara en sån där plats som de har runni ihop vattn. Hä 
kan int rinna ut vattne därifrån utan hä bli kvar där. Men hä växer mycke gräs 
runt ikring där" (ET). Den tredje förklarar: "De kan vara fast mark å rätt 
torrt på siderna. Å förresten de behöver inte vara så surt ini den där heller. 
Men hä är en svacka i te rrängen" (SA). 

I trakten av Niemisel i Råneå socken finns en lokal Däppet (ek 25L:87 1990, 
ek 25 L 8h 1952). Det är en 30-40 meter lång och 10-15 meter bred svacka i 
förlängningen av ett berg. På tre sidor är svackan omgiven av tallhed och på 
den fjärde av något lösare mark med gran- och björkvegetation. Formationen 
kan närmast liknas vid ett kärr och avviker från den karga omgivningen ge
nom sin mycket täta vegetation av främst starrarter (se fig. 34). 

Ordet ingår i ytterligare några ortnamn i Råneå: Lilldäppan, linda, och 
Stordäppan, linda (OAU = DAUM 2543, nRå, EB 1942), Mosterbergdäppet, 
plats (OAU = DAUM 2543, nRå, EB 1942). Namnet Dväppan på en liten 
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tjärn sydväst om Västmarksträsket i N ederluleå (ek 24L:80 1988) torde böra 
sammanställas med dväpp (jfr uppgifterna från Överkalix i not 18).19 

dövel, (dävel) 

Ordet behandlas i k ap. 5. 

4.3.9 flark m., flarka f .  
Belägg ur arkiv och litteratur. - Nederluleå: flark m. 'gräsfri, "bottenlös" vattensam
ling i ett kärr' (ULMA 562 s. 45 = DAUM 6317 s. 45, EON 1891), flark m. 'översväm
mat land, "surpöl" på en myr' (ULMA 1500:9, s. 11, GE 1927), 'sur, vattensjuk ter
räng' (Pellijeff 1990 s. 53 som förklaring till ortnamnet Flarken). - Överluleå: flark m. 
"kanske = sjö, träsk o dyl. eller också = sumpig terräng. Jfr namnet Flarken (i Vib-
byn) som dels är namn på den sumpiga terrängen nedanför gårdarna (har en gång varit 
sjö) dels betecknar ån, som rinner förbi och den densamma omgivande terrängen 
(sumpig). Hela dalen kanske urspr. varit sjö?" (OAUd, GP 1934). - Edefors: flark 
'bottenlös myr' (Nordlinder 1887 s. 7, förklaring till Flarkå, efter Rz 147a), "en genom 
en myckenhet 'flarkar' löpande biflod till Lule älf" (Nordlinder 1887 s. 16 om Flarkån), 
flark m. 'slätt' (ULMA 1291 = DAUM 2826, GE 1926; ULMA 1500:9, s. 11, GE 
1927), flark m. 'vattensamling i m yr' (OAUd, GP 1935). - Råneå: flark m. " 'mosse 
som ligger o. flyter, grubbor vattenfyllda, när det är högt vatten',.i ortn. Flarkmyren" 
(ULMA 27766, TB 1926), flarka f. 'vattensamling på en myr' (OAUd, Forsnäs, EB 
1941). _ Norrbotten: "[...] Flarken som benämning på sumpig mark eller kanske ur
sprungligen liten, sumpig tjärn; ordet förekommer på många håll i Norrland och åsyf
tar från början 'jämn, plan yta' " (Bucht 1928, s. 325).20 

Rietz 147a uppger från Norrbotten och Västerbotten: flark m. 'gungfly, hängfly, bot
tenlös myra; träsk, öfvervuxet med grästufvor, så att det med möda bär en gående'. -
Jfr SAOB F 766 'gungfly, bottenlös myr, med grästuvor övervuxet träsk' och M 1733 
myrflark. - Laestadius 1981 [1824] s. 29 uppger att flarkmyror eller "egenteliga kärr" 
"äro sådane, som hvarken äro öfversvämmade af vatten, ej heller fullkomligt torra. 
De bestå af en slipprig gyttja och tyckas hysa mycken jernrost, hvilken ofta framflyter 
i små rennilar." 

Eget material. - Edefors: flark "lite flackare land me stora grästuvor [- - -] Men just de 
här me tuvorna de innefattar jag då i benämningen flark. [—] De kan vara väldit stora. 
[...] Mader heter de väl på svenska" (TP), "strandäng, låglänt ofta översvämmat vid 
vårflod eller regniga somrar, ganska dyiga, i vissa fall med inslag av flyttuvor. Ex. intill 
Flarkån, där de tidigare utgjorde slåtterängar. Strandängarna eller flarkarna var be
växta med lägre starr med inslag av fräken, t.o.m. växtlighet som hade inslag av lilje
konvalj och smörbollar ganska rikligt förekommande" (TP i brev), "Flarken hä je [...] 
jämförbart me kärr" (BN), "De ä i större format. Men flark [...] där slår dom ju. I 

19 I lantmäteriakter har jag noterat bl.a. Gietgärds deppe, äng (ÖLM Rå 17 s. 9, Rånbyn 1773), 
Däppe, äng (ÖLM Rå 24 s. 18 m.fl., ssk 1786 Årbyn), Däpplägden, äng (a.a. s. 22 ff. m.fl.), 
Skrappeldäppe, äng (a.a. s. 18, 26), Uddmyr deppe (ÖLM Rå 111 s. 12, lsk Orrbyn 1833), Uddep-
pen (ÖLM NI 94 s. 20, ssk Brändön 1783-85, ÖLM NI 104 s. 23, 30, Brändön 1788, 1791, ÖLM 
NI 110 s. 28, Brändön 1793), Däppgärdan (ÖLM Öl 156 s. 14, Skatamark 1832). 

20 Jfr Flarkmyran "den af små vattenpölar uppfylda myren" (Nordlinder 1887 s. 27). 
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Figur 35. Våtmarksområdet Flarken på gränsen mellan Nederluleå och Överluleå (ek 
25L:25 1989). I bakgrunden gårdar i b yn Flarken. 8 oktober 1987. 

gamla tider skörda dom ju fräkenhö å starrhö på flarkar" (BN), "In flark hä är [...] 
omöjlit vara där, men samtidit så är de åtkomlit på sina ställen, beväxt. [---] In flark 
han [...] hä je som en rikti surmyra så vissa delar utav den går int an beträda å, men 
då kan man ändå hävda siderna förstås" (RS), "Här uppfattas de mest som ett slåtter-
tillfälle på höstn. [—] En flark kan vara mindre givande å mera givande också. [---] 
men de fanns i Bovalln här, å nedanför Harads här å neråt där va ju en bra flark" (RS), 
'surområde' (ÅA). - Jokkmokk\ flark "hä ä ju samma som om ja säg att hä är in dövel" 
(BSu). -Råneå: flark(a) 'vattupöl' (SA), 'öppen vattupöl' (SA), "[...] bänkar kalla vi 
de [...] mellan flarkerna. Hä kan vara då vattn så du kan int gå mellan" (SA), "de ä de 
som bli på myren [...] de som är emellan. Hä ä först bänka som ä fast mark å så är e 
vattn å görja emellan" (ET), "Om de ä riktit torrt på sommarn kan de vara så torrt så 
de ha blivi spricker på bottn på flarkerna där" (ET), flar ka, vattuflarka "Joo de ä för 
att hä var såna där bänkar på na, å så kund e vara en flarka utme [...] öppna vattuflar-
ker" (HH som förklaring till namnen Bänkmyran och Flarkmyran). 

De många ortnamnen Flarken och Flarkmyran vittnar om att terrängordet 
flark tidigare förekommit i hela undersökningsområdet. Nu är appellativet 
känt endast i de inre delarna, där det emellertid förefaller ha fast förankring, 
åtminstone bland äldre personer. 

Två betydelser kan noteras såväl i uppteckningar och belägg ur litteratur 
och arkiv som i mitt material, nämligen 'gräsbevuxet sankt område' o.d. resp. 
'vattenpöl på myr' o.d. I den första betydelsen betecknar flark nyttig terräng, 
en betydelse som nu är känd endast i Edefors. Med tanke på traktens utseende 
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skulle denna betydelse kunna stämma på t.ex. Flarken i Vibbyn, Överluleå 
(ek 25L:25 1989; se fig. 35; jfr Pellijeffs reflektion i materialsamlingen ovan). 
I den andra betydelsen betecknar flark onyttig mark, och denna betydelse fö
rekommer i Edefors och Jokkmokk men framför allt i norra Råneå, där ordet 
används spontant av de tre informanterna i samtal om myrars utseende (se fig. 
63; jfr fig. 31). 

Ordet kommenteras vidare i kap. 7. 

4.3.10 fly n. 

Belägg ur arkiv. - Nederluleå: fly 'kärr, sumpig mark, under myrländ mark befintl. 
sumpvatt[?]' (ULMA 562 s. 46 = DAUM 6317 s. 46, EON 1891).21 

Rz 151b uppger från Västerbotten flyi n. 'kärr, skogskärr, kärrmark'. - Jfr SAOB fly 
F 896 och gungfly G 1366, Lasstadius 1824 [1981] s. 29 "en gungande fly" om dy samt 
Jonsson 1966 s. 222 ff. 

Eget material. - Edefors: 'gungfly' (TP, WB), "nå löst [dvs. lös mark på myr]" (RS, 
SS). 

Endast fyra informanter i Edefors säger sig känna till/Ty. Ordet förefaller inte 
tillhöra deras aktiva ordförråd.22 

4.3.11 fräkenbotten m. 
Arkivbelägg, urval. - Nederluleå: fräkenbotten m. "sjöstrand beväxt med fräkne; även 
= växtlighet bestående av fräkne" (ULMA 1771:1 = DAUM 3933, EB 1928), 'fräken-
beväxt, sluttande strand eller vik' (ULMA 4150 s. 47 = DAUM 2495 s. 214, fri 30, EB 
1930; jfr ULMA 1171:1 = DAUM 3933, EB 1928), fräkenbotten m. 'vik beväxt med 
fräkne' (OAUd, EB), 'skifte med fräkenslåtter' (ULMA 28699 s. 5 = DAUM 2491 s. 
39, fri 25, Ängesbyn, EL 1972). - Överluleå: fräkenbotten m. 'gyttjig sjöbotten, där 
fräkne växer' (ULMA 20515 = DAUM 2832, IN 1950). - Edefors: "surare fläckar, 
beväxta med fräken på Flarken" (OAU = DAUM under Fräkenbottnarna, myrpölar 
GP 1935). 

Jfr Rz 689a och SAOB F 1674. 

Eget material. - Nederluleå: 'uppgrundningsslåtter' (EN), "hela Notfjärdn mot och in 
i vattne var fräkenbottn" (HB). - Överluleå: 'platt lägsta del där det växer fräkne' 
(RF), 'där fräkne växer' (IB). - Edefors: 'mark som det växer fräkne på' (TP), "sjöar 
där hä var fräkenbottn å där skar dom ju fräkne" (BN), 'där det bara växer fräkne' 
(RS). - Råneå: "oppi Fjärdn här vi kallar de ha ju så länge bebyggelse ha vari här har 
de ju vari fräkne å [...] de fick aliti namne fräkenbottn" (VJ). 

21 Jfr gungfly n. (ULMA 562 s. 67 = DAUM 6317 s. 67, EON 1891 med hänvisn. till /ïy). -
Gungfly uppfattas av de allra flesta informanterna som enbart "svenska" och används av många 
i beskrivningar av sanka terränger. Sammansättningen gungflyland används spontant av en infor
mant (SO). 

22 De kan också tänka sig sammansättningen fly land med samma betydelse. En meddelare i Rå
neå (ET) accepterar fly land och fly mark som synonymer till flottdy. "Ja flyiläte hä bli samma [som 
flottdy]", "Flyimarka hä ä samma som ja säg att hä ä dymarken å sånt där. Hä ä flåttdyin". 
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Figur 36. Detalj av vk 24 L NO 1985. Kartan visar bl.a. en f.d. fräkenbotten i Notfjär
den, Bensbyn, Nederluleå. Till höger syns den grunda viken Sladan (jfr fig. 46). (Ur 
allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt från sekretessynpunkt för spridning. 
Medgivande 92.0291.) 

Sammansättningen fräkenbotten 'ställe (ofta samfällt utnyttjat) där man slog 
fräkne' är bekant för de flesta tillfrågade från de delar av området där fräken-
bottnar utnyttjats (jfr fig. 36 och 37). Fräkenbottnar upptas i äldre lantmäte-
riakter från många av områdets byar. 

4.3.12 grande, grand m., granda f. 
Belägg ur arkiv och litteratur. - Nederluleå: "gräto (s. f.) jämn stenlös och gräslös slätt
mark m. mörk jordskorpa. Även grätn (s. m.)" (Nordström 1923 s. 9), gräto 'strand
slätt, vanligen delvis belagd med en brun jordskorpa' (Nordström 1925 s. 35), grande 
m. 'uppgrundning' (ULMA 1500:9 s. 13, GE 1927), grande m. 'uppgrundning' 
(OAUd, Sunderbyn, GE 1934), grande m. "Mest i ortnamn; men även annars, o. säges 
då betyda: 'en torr upphöjning på en låg bäck- el. annan strand' " (OAUd, Långnäs, 
EB 1930), grande m. 'förhöjning på stranden av en bäck eller grav' (OAUd, Rutvik, 
EB), grande m. "åbacke, själva laggen (= kanten) [...] bredvid ån, där han (= 
åbacken) är högre" (OAUd, Ale, EB), grande m. 'holme, bildad av uppslammad jord, 
avlagrad vid bäckens förening med älven' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), 
grande m. 'område, som alltid är över vattnet, även vid högvattenstånd' (ULMA 3227 
s. 48 = DAUM 2495 s. 251, fri 30, AL 1931), "Det av bäckens slam bildade lands
tycket, [...] Granden, har nu sedan Lilla märgen uppgrundats blivit landfast" (a.a. s. 
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Figur 37. "Hela Notfjärden mot och in i vattne var fräkenbottn" (HB). Bilden visar 
den nu uppgrundade och igenväxta Notfjärden i Bensbyn, Nederluleå. 9 september 
1991. 

26 resp. 240 med skiss s. 55 resp. 255). - Överluleå: grande "/grätn/(i Unbyn [avser 
troligen ön i älven]) Enl. Nordström 'jämn stenlös och gräslös slättmark med mörk 
jordskorpa' " (ULMA 1500:9 s. 13, GE 1927), grande m. " 'lägre holme i älv'; kan 
även beteckna ett slags strandslåtteräng" (OAUd, GP 1934). -Edefors: grande m. 'låg 
strandslätt' (ULMA 1291 = DAUM 2826, Ö. Svartlå, GE 1926), grande m. 'flackt, 
jämförelsevis lågt övervattensgrund' (OAUd, GP 1935). -Råneå: Granden 'uppbland
ning [!], ån har här uppslammats och bildat bankar' (OAU = DAUM, AI 1934 om 
Granden, ängsmark å Vitån), grand [!] m. "Liten holme i älv, ofta bestående av bara 
några stenar. Ingår i K ungsgranden" (OAUd, SC 1957). 

Jfr norska grande m. 'Banke, Klit; en liden Void af Sand eller Smaasteen ved Siden af 
en Elv; undertiden ogsaa om graesbevoxne Sletter längs Elvel0bet' (Aasen 1850 s. 142), 
'Banke, Klit; t0r Grund med Sand eller Smaasten ved Vandet; ogsaa Graesbanke ved 
en Elv' (Aasen 1873 s. 273) samt grandi m. 'smal Landstrimmel; et Rev, som ligger 
tört ved Lavvande, men overskylles ved Höj vande og forener en mindre 0 med Land' 
(Blöndal 1920-1924 s. 267). 

Eget material. - Nederluleå: 'en sån där udde som är uppe ur vattnet' (EN), 'avgräns-
ning mellan vatten och fastmark' (GÅ), 'liksom en strandlinje' (GÅ), "hä finns flera 
grandar i h embyn, ina Grätn. [...] de gick ju an odla opp å man fick fin åkermark för 
de va ju slammark alltihop" (FA). - Överluleå: "Hä bli bättre mark uppa in gräät å så 
kan e vara svagare mark då breme" (GJ), "Hä ha strömmd fram jordn frammi träske" 
(GJ), "Jaa, de ä väl en sjökant egentlit men de de kan vara en åse [ås] eller en lite 
stenakti upphöjning där å vi sjökantn. [---] De fanns ju flera ställen egentlit här som 
... Dom bruka köra ner sten ifrån åkrarna å så där. Å så ble de lite jord över. Hä vart 
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neda Grata" (BeN), "de ä väl troligen nånting uppgrunnat" (HN). - Edefors: "nån 
strand nånstans där e ä äng där man slår å" (ÅA). - Råneå: "en sjö som ha e grund, 
isa grätn [på granden]" (ET). 

I stora delar av området förekommer ortnamnet Granden (jfr 3.3.1) men 
namnelementets innebörd förefaller oklar inte bara för majoriteten av mina 
informanter utan även för några av upptecknarna. Arkivbeläggen kan sägas 
illustrera en betydelseförskjutning i takt med grandarnas förändrade utseende 
och funktion, från den allmänna betydelsen 'uppgrundning' över 'strandslätt' 
och 'ett slags strandslåtteräng' till ren beskrivning av lokaler med namnet 
Granden. Flera förklaringar torde vara abstraherade ur ortnamn. 

Bland mina meddelare är situationen densamma. De flesta som ger en för
klaring till ordet utgår från någon eller några lokaler med namnet Granden 
(se t.ex. fig. 16 och 65). Vissa beskrivningar kan vara rätt intetsägande, t.ex. 
'avgränsning mellan vatten och fastmark', och andra mer informativa: "hä 
finns flera grandar i hembyn, ina Grätn. [...] de gick ju an odla opp å man fick 
fin åkermark för de va ju slammark alltihop". 

Ordet kommenteras vidare i 8.1. 

4.3.13 grubba f. med sammansättningar 

Arkivbelägg, urval. - Nederluleå: grubba f. 'grop (i allm., även om djupa hålor i e tt 
vattendrag)' (ULMA 4150 s. 41 = DAUM 2495 s. 211, fri 30, EB 1930), grubba f. 
'grop' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), grubba 'djupt ställe' (ULMA 6661 
s. 26 = DAUM 2495 s. 269, fri 30, AN 1933), vattugrubba 'vattengrop' (ULMA 6661 
s. 23 = DAUM 2495 s. 268, fri 30, AN 1933). - Edefors: grubba f. 'grop' (ULMA 1291 
= DAUM 2826, Ö. Svartlå, GE 1926), kärrgrubba (ULMA 1500:9 s. 6, GE 1927), 
vattugrubba 'vattenpöl (efter regn)' (DAUM 2411, Harads, SS 1975). - Råneå: grubba 
'grop' (ULMA 23428 = DAUM 2828, Prästholm, NN 1956). 

Jfr SAOB G 989. 

Eget material, urval. - Nederluleå: "Ja en grop hä är i groobb hä" (EN), "i groobb [...] 
hä ha ju vari uttrycke" (EN), 'grop' (SO, BJ). - Överluleå: 'grop' (GJ, RF), "i groobb 
de ä en grop de" (IB). - Edefors: 'gölpa' (WB), 'grop' (ÅA). - Jokkmokk: "hä grävde 
dom ju en grobba, groobb" (DI), 'grop' (BSu). - Råneå: 'grop' (ET), 'liten grop' (VJ). 

För det allmänt kända och använda grubba redovisas endast ett representativt 
urval arkivbelägg. Även urvalet ur mitt eget material är starkt begränsat. 
Grubba används allmänt om gropar av olika slag, våta som torra. Dialektens 
grubba motsvarar grop som uppfattas som "svenska" av de allra flesta. Båda 
orden används av alla tillfrågade. Grubba förekommer med skriftenligt uttal 
och kan då betraktas som ett regionalt standardspråksord. Dialektens form är 
groobb. I ett samtal med mig kan en informant använda t.ex. surgrop, sur-
grubba och seorgrobb med samma denotation. 

Vanliga sammansättningar i m itt material är blötgrubba, bäckgrubba, dal-
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grubba '(grop för) tjärdal', grusgrubba 'grustag', görjegrubba, lergrubba 'ler-
tag', surgrubba och vattugrubba. Även djupgrubba, kärrgrubba, myrgrubba 
och rötgrubba förekommer. 

Ordet kommenteras vidare i kap. 6.2 där det jämförs med andra ord för 
'grop', 'svacka' o.d. 

4.3.14 göl 
Arkivbelägg. - Jokkmokk: göl " 'vattensamling i skogen, liten tjärn'. Även 'pöl på mar
ken efter regn'. Detta senare heter dock vani, pö/" (DAUM 2399, Vaikijaur, SS 1975). 

Jfr SAOB G 1680 f. - Jfr Laestadius 1824 [1981] s. 32: "Gölar (fossae inundatae) böra 
skiljas från föregående [pölar], derigenom att de hafva förbindelse med någon sjö eller 
elf samt sträcka sig på längden såsom grafvar eller diken genom björkskogar, kärr
ängar m.m." - Jfr Jonsson 1966 s. 84-133. 

Eget material. - Nederluleå: "De är ju ett svenskt ord. Hä vi kåll i seurdrevi [kallar en 
surdrävj] hä är en göl hä" (EN), "[...] de här seorhol. Göl hä je ju en direkt översätt
ning till svenska" (SO). - Överluleå: 'görjepöl' (BW). - Edefors: "Göl låter svenskt" 
(TP), 'kärr' (RS, SS). -Råneå: 'vattusamling' (VJ). 

Göl ingår inte i informanternas dialektala våtmarksvokabulär utan uppfattas 
som enbart "svenska". 

4.3.15 gölpa, gylpa f. 
Arkivbelägg. - Nederluleå: gylpa f. [med hänvisn. till fri M 44 s. 54] (ULMA 8026 = 
DAUM 2879, AL 1938). - Edefors: gylpa f. 'grubba, grop' (ULMA 1500:9 s. 11, GE 
1927), gylpa "Groparna mellan snödrivorna heter /djylpen/ 'gylporna' best. f. före
komma även på barjord, ung. = grop" (ULMA 1500:4 s. 19, fri 4, GE 1927), gölpa f. 
'grop med eller utan vatten' (ULMA 2968:14 s. III, GE 1928), "Ett mindre djup, ofta 
i form av en grop, (djupare)" (DAUM 3913 s. 5, Ö. Svartlå, TP 1984). - Jfr adjektivet 
gölpog: "Är det gropigt blir det /djylpat/ 'gropigt' (ULMA 10458 s. 19, fri M 46, AL 
1937). 

Jfr Rz 232b gölp m. från bl.a. Västerbotten 'skogssjö, träsk, som ej har utlopp'. - Jfr 
Jonsson 1966 s. 134-163. 

Eget material. - Nederluleå: "Ja i djöölp hä är en grop de också. [...] De ä bara en 
grop, hä förekommer uti mångt å mycke i d jöölp" (EN), "de kan vara på fastmarken 
å att hä ä i djöölp" (GÅ), 'svacka', 'en fördjupning eller en försänkning i m indre om
fattning' (GÅ), 'grop' (FA, BSa), "När dom byggde opp en tjärdal så sökte dom en 
sån där djölpa, som vi säger. En litn brant del som gick ne å i de börja dom då bygga 
opp tjärdaln, så behövde dom int gräva så hemskt mycke. [- - -] Ja hä var ti mycke. En 
båtlänning om vi säger som va en naturli grop hä kalla dom ini djölpa. [—] Som ja vet 
hos Aronsch i Bjursträsk där dom drog in båtn ... hade båtlänningen. Ini djölpa, hörde 
man Vilma sa" (FA), gölpa 'en grop eller en lägre punkt' (EA), 'lergrop', 'fördjupning 
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med lera och vatten [...] jämförbar med dröla' (BJ), 'försänkning i marken', 'grop', 
"kan ha vilken form som helst" (SO), 'djup vattenpöl på myr' (BT), surgölpa 'en grop 
som var riktigt sur' (FA). - Överluleå: 'liten svacka' (HN), 'mindre svacka', 'ojämn
het', "i djöölp är lite längre än en en grop [...] hon kan vara hur lång som helst" (BW), 
'fördjupning' (IS), 'surt ställe' (NK, LE, VL), 'svacka med mycket brant kant' (BI), 
'(liten) försänkning', 'svacka (även på myr)', 'grubba' (GJ), 'djup svacka', äv. 'grop 
på väg' (BeN), 'svacka t.ex. i skogen', "ho je större än i groobb" (RL). -Edefors: 'liten 
svacka i terrängen' (BN), 'lägre mark, mindre än sveg' (RS), 'lägre mark', 'stor grop 
i myr', 'djup grop' (SS), 'mindre svacka', 'grop' (TP), 'grubba' (WB). - Jokkmokk: 
'urholkning i backen' (BSu). - Råneå: 'fördjupning eller urholkning i berg eller backe' 
(VJ), 'grop på trädstam' (ET, SA), 'svacka, t.ex. i något murat' (HH). 

Ordet gölpa (gylpa) 'fördjupning, grop, svacka, urholkning' o.d. är känt i hela 
området. Som terrängord används det dock inte av meddelarna i norra Rå
neå. För dem inskränks användningen till fördjupning på träd, murad yta o.d. 

Informanternas förklaringar varierar mellan den vida betydelsen 'grop', 
'försänkning', 'svacka' o.d. till mer specialicerade betydelser med personliga 
konnotationer: "När dom byggde opp en tjärdal så sökte dom en sån där 
djölpa" (FA), "En båtlänning om vi säger som va en naturli grop hä kalla dom 
ini djölpa" (FA). Ordet kan också användas om grop som bildats efter en 
hopsjunken jordkällare eller brunn (TP). 

Flera meddelare förknippar gölpa med vatten (se ovan), 'vattenpöl på myr' 
(BT), 'fördjupning med lera och vatten' (BJ). För andra kan en gölpa vara 
torr (se ovan). Även storleken varierar, från 'grop på väg' (BeN) till "hon kan 
vara hur lång som helst" (BW). Ett par förklarar med 'urholkning' (jfr Rz 'ett 
eggjärn att urhålka med') och andra nämner 'brant kant' som kriterium. 

Terrängappellativet kommenteras vidare i kap. 6.2 där det jämförs med 
andra ord för 'grop', 'svacka' o.d. 

4.3.16 hals(e) m., myrhals m. 

Arkivbelägg. - Nederluleå: halse m. 'förbindelse (smal) mellan två skogar, över myrar, 
mellan öar etc.' (ULMA 4150 s. 59 = DAUM 2495 s. 220, fri 30, EB 1930), myrhals 
m. 'upphöjdt skogbeväxt pass i ett kärr' (ULMA 562 s. 145 = DAUM 6317 s. 145, 
EON 1891), myrhals m. (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), myrhals m. 
(ULMA 8153, s. 28, fri M 32, Avan, AL 1932), myrhals m. 'smal landtunga som går 
tvärs över en myr [med skiss; se fig. 38]' (ULMA 1771:1 = DAUM 3933, EB 1928), 
myrhalse m. 'smal landsträckning mellan två skogar, gående över en myr' (ULMA 
4150 s. 59 = DAUM 2495 s. 220, fri 30, EB 1930), myrhals m. 'smal landtunga som går 
tvärs över en myr' (ULMA 1771:1 = DAUM 3933, EB). - Överluleå: myrhals 'benäm
ning på det ställe där en myr avsmalnar och drar ihop sig och bildar liksom en hals' 
(ULMA 8174, s. 12, Skatamark, BE 1934-35), hals 'avsmalnande del t.ex. av myr' 
(OAUd, GP 1934). - Edefors: myrhals 'mycket smalt skogsland mellan två myrar eller 
den smalaste delen av en långsträckt myr' (ULMA 1500:9 s. 2, GE 1927). - Råneå: 
myrhals m. 'smal "skog-udde" som skjuter ut i myr' (ULMA 27766, TB 1926). 

Jfr SAOB M 1733 'förbindelseled mellan två myrar; starkt smalnande ända av en myr'. 
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Figur 38. Skiss av myrhals (ULMA 1771:1 = DAUM 3933, Edvin Brännström 1928). 

Eget material, urval. - Nederluleå: 'ås mellan två myrar' (EN), "in möirhåsch [en myr
hals] de måste bli där myran smalnar utav" (BSa), "hårdland som går ut i myren som 
en hals" (SO), 'där myren smalnar av' (EA), "en sån där ås som går ner" (LW), 'brygga 
mellan två myrar' (BJ), "en hårdare udde me hård mark ner i myran" (BT). - Överlu
leå: "en sån där aas [åse], hä ä frammi in möirhåsch" (GJ), " en sån där smal historia 
[...] som sticker ut på nån myr [...] som fastare mark" (BeN), 'avsmalnande del av myr' 
(IB), 'fastmarksparti' (RL), 'större spål [dvs. fastmarksudde; se 7.1]' (BiN), "då du 
komm upp borta möira å ska uppa läte [landet]... hä je ju n möirhåsch" (IS), "[myren] 
smalnar av å så sen vidgas igen" (JS), "om man nu har en stor myr så kan de gå åt sidan 
en sån där litn spets [...] de kan dom kalla en myrhåsch" (BI), "ändan utav myren där 
den går ihop me [...] högre land" (BW), "Hä ä en håsch där man koms över" (HN). -
Edefors: "på nå ställe där myrn gör nå avsmalning [...] eller mellan två myrar också" 
(ÅA) , "en sak som sträcker sig mellan t.ex. ett par myrar så här" (TP), 'smalare förbin
delse mellan två myrar' (BN), 'avsmalning på myr' (RS), "myran går ihop där å [...] 
rinner ut där" (RS). - Jokkmokk: "torrare ställe mellan myrarna" (DI), "som en vik 
[...] uta myrn där" (BSu). - Råneå: "Myrhåschn hä blir där de smalnar mellan dom två 
myrarna" (ET), "två myrer som förbindes me den där halsn" (SA), "en skogsås eller 
va du vill kalla de mellan två myrar" (VJ), "en fläck där de är land å så är de myr på 
ömse sider [...] hä ä fastare mark" (EL), "när de så att säga går ihop å så vikar de se. 
Alltså du har en midja" (LaL). 
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Två betydelser hos myrhals kan utläsas av arkivbeläggen, 'utskjutande fast-
marksparti i myr eller fastmarksparti mellan myrar' (jfr fig. 38) resp. 'smalare 
del av myr' eller 'smalare myrparti mellan större myrar' (jfr SAOB). 

Dessa två betydelser framgår även av mitt material. Ordet förstås av alla 
informanterna och många säger sig också använda det. Som exempel på den 
första betydelsen kan nämnas 'ås mellan två myrar' (EN), "hårdland som går 
ut i myren som en hals" (SO), 'torrare ställe mellan myrarna' (DI). Exempel 
på den andra betydelsen är "där myren smalnar av å så sen vidgas igen" (JS), 
"om man nu har en stor myr så kan de gå åt sidan en sån där litn spets [...] de 
kan dom kalla en myrhåsch" (BI). 

Far och son i samma by i Råneå förklarar ordet på något olika sätt: "en fläck 
där de är land å så är de myr på ömse sider [...] hä ä fastare mark" (EL), "när 
de så att säga går ihop å så vikar de se. Alltså du har en midja" (LaL). En 
informant väljer ett av sina hjortronställen som exempel på en myrhals: "Ja 
du vet de är i slutet av en myr där de som smalnar ihop. [...] De kan va kanske 
som en litn åse [ås] å. Ja bruka säga att här där ja plockar hjortron [...]. I 
bortre ändan av myren där jer e in möirhåsch" (RF). 

4.3.17 -håln. 
Arkivbelägg, urval. - Nederluleå: blöthål n. "Sådan mark, som är så sur, att det ej bil
das grässvål, kallas [...] blöthål" (ULMA 10458 s. 14, fri M 46, AL 1937), görjehål n. 
(ULMA 10179 s. 33, fri M 52, AL 1937), ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1938), 
rolkhål 'gyttjehår [pöl med rödaktig gyttja] (ULMA 8026 = DAUM 2879, ULMA 
10179 s. 34, fri M 52, AL 1937; jfr ULMA 10458 s. 44, fri M 46, AL 1937), surhål 'sank 
mark; myrmark; gyttjehål' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), surhål, lerhål 
(ULMA 6661 s. 30 = DAUM 2495 s. 271, fri 30, AN 1933), * värkhål ['gyttjehål'] 
(ULMA 10458 s. 42 f., fri M 46, ULMA 10179 s. 34, fri M 52, AL 1937). - Edefors: 
illandhål "Särskilt på vintern är /illäte/ farligt att färdas över, då hästarna sjunker ner 
i 'illandhålen'" (ULMA 1500:9 s. 3, GE 1927), myrhål n. 'lågt liggande sank myr' 
(OAUd, GP 1935). - Råneå: hål n. "Ingår i Hålmyren, Mårtenshålet" (OAUd, SC 
1957). 

Jfr SAOB H 1705 och Jonsson 1966 s. 328 f. 

Eget material, urval. - Nederluleå: görjehål 'samma som pöl och görjepott' (EN), "sån 
där mark där man for ner med fötterna" (ANo), myrhål "en myra som inte var så stor 
å de va besvärlit både schlå å allting för hä ä insekter å instängt" (FA), "på gränsen till 
tjärn" (BJ), "ett sånt där myrhål där man sjunker ner" (EN), surhål "ett surhål där 
man far ner" (EN), surhål "man kan ju kalla ne surhål [om riktigt blöta partier av en 
myr]" (GÅ), 'nästan gungflyområde' (BSa), 'pott, pöl' (SO), 'pöl grundare än hål' 
(LeL). - Överluleå: myrhål "en litn myr, hä jer som i möirhol" (GJ), surhål "Hestn far 
ned ini i s eorhol" (RF). - Edefors: blöthål, surhål "e sånt där surhål, blöthål, nästan 
som en dövvel" (ÅA), surhål "kallkällartat" (BN). - Jokkmokk: surhål 'surhål på myr' 
(BSu). - Råneå: görjehål "vattnhål som ä görjit ini" (ET), "där de ä gyttja så nä int är 
ti gå" (EL), görjehål, surhål "kan vara kanske i en myrkant de hålls så där riktit surt" 
(SA). 
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Ordet hål ingår i åtskilliga sammansättningar för att beteckna våtmarkster
räng. Sammansättningar som görjehål, myrhål och surhål används om mindre 
vattensamlingar och sanka områden. Någon geografisk skillnad kan inte iakt
tas. Givetvis kan ingen klart avgränsad betydelse fastställas. Tvärtom är hål 
ett paradexempel på hur ett språkligt material är form- och töjbart - och där
igenom mycket användbart. Mina informanters förklaringar visar också tydli
gare än de kortfattade arkivbeläggen det varierande betydelseinnehåll som 
ordet kan ges. Ordets mångsidiga användning kan formuleras på följande sätt: 
"I bleothol å seorhol å va som helst. [- - -] I möirhol å. [- - -] I många samman
hang använder man hål" (BW). 

Terrängordet hål kan ingå i namn på t.ex. mindre myrar, sanka ställen och 
djupare partier i sjöar och vattendrag. 

4.3.18 kärr n. 
Arkivbelägg. Nederluleå: kärr n. 'sumpmark' (ULMA562s. 114 = DAUM 6317 s. 114, 
EON 1891). - Överluleå: kärr n. 'moras, sumpig mark ej så bärkraftig som myrmark' 
(OAUd, GP 1934). -Edefors: kärr n. 'mindre vattensamling' (ULMA 1291 = DAUM 
2826, Ö. Svartlå, GE 1926), kärr n. 'mindre vattensamling med dyig botten, starr, frä-
ken och vattenväxter' (ULMA 1500:9 s. 6, GE 1927), kärr "[...] de stora strandängena 
[...] 'kärren' " (ULMA 3380:3 s. 10 f., fri 12, GE 1929-30), "På mellantiden fick det 
växa i /tjärra/, och vi slog där" (a.a. s. 12), kärr n. "Om en /drevi/ vore vidare och 
större, bleve det ett kärr [...] har mer vatten än en myr. I ett kärr växer mycket gräs 
och starr" (ULMA 2968:14 s. II b f., GE 1928), kärr n. '= rspr.' (OAUd, GP 1935). -
Råneå: kärr n. "Ingår i K ärret" (OAUd, SC 1957). 

Jfr SAOB K 3752 ff., Laestadius 1981 [1824] t.ex. s. 23, 25 ff., 29 och 32 samt Jonsson 
1966 s. 336-339. 

Eget material. - Nederluleå: 'försänkning som inte har något riktigt utlopp', "både 
stora å små kärr", myrkärr (FA), kärr "nästan bottnlöst" (EA), "nån blötfläck" 
(ANy), 'surmyr' (EN), 'surmyrhål' (EN). - Överluleå: "nå blött [...] inte så stort ini 
skogen" (NK), "in litn bleotfläck ini skaogen [...] nager starrstra [några starrstrån] 
stack upp där" (VL), "int nå vidare växtlighet i dom där" (LE), "en litn pott [...] tjärn
pott breve älva" (BI beskriver Stenkärret), 'liten vattensamling' (LA), "lite halvt om 
halvt tjärn [...] i s tort sett bottnlösa" (BW). - Edefors: 'mindre vattensamling', "kan
ske 30x50 m eller nå sånt där [...] grodernas tillhåll å lekplats [...] där var de vattn året 
runt, men nu är de fyllt igen utav diverse ifrån boställena där" (ÅA), "För kärr krävs 
vattenspegel" (TP), "de förekom ju på vissa myrar att de fanns kärrbildningar" (TP), 
"De kan vara små, men även större sanka vattensamlingar, utan avlopp med stillastå
ende vatten, ofta till största delen bevuxna med oftast lång eller hög starr. Men alltid 
någon del med klar vattenspegel. [...] Kärren torkar aldrig ut, hur torra somrar det än 
kan bli" (TP i brev 1987), "Hä är också som dött på nå vis, mer sån där rötbotten, 
roita. Brunt å geggit" (WB), "ett kärr de blir mera nästan öppet vatten men me sån 
där flytmossa" (BN), 'vattensamling utan avlopp' (RS, SS). - Jokkmokk: 'blötmyra' 
(DI), "myrland de också" (BSu), "hä va som nå sån där gungfly där också" (BSu). -
Råneå: 'sumpmark' (ET), "en sån där pöl kan ju kallas kärr" (VJ). 
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Figur 39. "Sjöfåglarna kommer aliti först på våren till Spadagölskärre" (TP). Spada-
gärdeskärret i Ö vre Svartlå, Edefors. 16 augusti 1991. 

Kärr i betydelsen 'sumpmark', mindre vattensamling' o.d. är för många infor
manter endast "svenska": "Ja ett kärr de är svenska de. Hä ä i seormöirhol 
[ett surmyrhål] hä" (EN). Andra använder det som dialektord. Det kan vara 
'en vattensamling utan avlopp' (RS, SS), "in litn bleotfläck ini skaogen, [...] 
nager starrstra stack upp där" (VL), "grodernas tillhåll å lekplats [...] där var 
de vattn året runt" (ÅA) men också "lite halvt om halvt tjärn [...] i stort sett 
bottnlösa" (BW). Ordet är speciellt vanligt i Edefors (jfr fig. 39 och 40). 

Kärr ingår i ett antal ortnamn. 

4.3.19 -land n. 

Ordet land utgör huvudled i många sammansättningar som betecknar sank 
terräng. Bland arkivbeläggen från Nederluleå märks: 

blötland 'blöt-land, blöt strand' (ULMA 4150 s. 54 = DAUM 2495 s. 217, fri 30, EB 
1930), degarland av dega v. " 'det degar', t.ex. då man går i j äslera" (ULMA 8026 = 
DAUM 2879, AL 1925-35; liknande uppgift ULMA 10179 s. 25, fri M 52, AL 1937 och 
ULMA 10458 s. 14, fri M 46, AL 1937), degaland n. 'gungfly, mark som gungar under 
fötterna' (ULMA 1771:1 = DAUM 3933, EB 1928), blötland, myrland (ULMA 8746 
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Figur 40. Ett nästan igenfyllt och igenväxt kärr vid Östigården i Övre Svartlå, Edefors. 
16 augusti 1991. 

s. 14 = DAUM 2491 s. 9, fri 25, AN 1935), myrland, surland 'myr1 (ULMA 8026 = 
DAUM 2879, AL 1925-35; jfr ULMA 10458 s. 22, fri M 46, AL 1937). 

I mitt eget material från undersökningsområdet förekommer bl.a. följande 
sammansättningar med våtmarksanknytning: blötland, illand, myrland, sank
land och surland. Mindre vanliga är bävaland, dy land, flottland, fly land, flyt-
land, gungflyland, gungland, gyttjeland, görjeland, mossaland, mossasurland 
och surmyrland. De flesta av dessa torde vara fullt begripliga även för infor
manter som inte säger sig använda orden. Här behandlas endast bävaland, 
flytland och illand. 

bävaland n. 

Arkivbelägg. - Nederluleå: bäfvaland n. 'gungfly1 (ULMA 562 s. 29 = DAUM 6317 s. 
29, EON 1891). - Råneå: "[...] 'bäva, gunga (om gungfly)'. Ingår i bävaland-i ortnam
net Bävalandmyran" (OAUd, Åträsket, Mjövattnet, EB 1943), "Bävaland - sades 
vara detsamma som [...] flottdyn, gungfly. [...] bäva, gunga (om gungfly)" (OAU, EB 
1942 om Bävalandmyran, Degervattnet).23 

23 Jfr från Överkalix: bävabotten 'gungfly' (OAUd, EB 1941). 

91 



Eget material. - Nederluleå: 'gungfly', 'flytland' (EN), "på fastmark också [...] de 
gunga när man gick" (EN), "gyttjeland, [...] ligger som bara å flyter alltihop" (GÅ). -
Överluleå: "hä gick åt an gä där [det gick inte an gå där], hä bara gunga" (GJ som äv. 
använder bävamark), 'gungfly' (RF), 'flottdy' (BeN). - Råneå: "när e gungar under 
fötterna" (ET), "Hä är som in flottdyi [en flottdy]. Hä är mossan kan man säg ligg oppa 
vattne. [...] Hä kan sjönk när do gär [sjunka när du går] å men flyter opp" (SA), 'gung
fly' (HH), "dom kalla de bävaläte för de gunga ju. De var som flottdy om ja skulle ta 
svenskt namn på de" (VJ). 

Sammansättningen bävaland är känd endast av ett mindre antal meddelare. 
Vanligen används ordet om mosstäckta strandkanter eller myrpartier som 
gungar (jfr dial, bäva 'gunga') när man går där (jfr rspr. gungfly och förkla
ringen av kallkällrika myrar med gungland). Ordet kan också användas om 
annan mark som gungar, t.ex. på grund av att "jäslera" finns i eller strax under 
markskiktet. 

De flesta som känner till ordet har kopplingen till verbet bäva 'gunga' klar 
för sig: "dom kalla de bävaläte för de gunga ju. De var som flottdy om ja skulle 
ta svenskt namn på de". Naturliga förklaringsord blir då 'flottdy', 'gungfly' 
eller 'flytland': "ligger som bara å flyter alltihop". En informant som känner 
till ordet mycket väl ser inte detta samband utan förklarar i stället: "Jaha hä 
va väl me bävan dom for ... tog se över. [...] Man bävade för å fara eller gå i 
de" (GÅ). 

flytland n. 
Arkivbelägg. - Nederluleå: flytland n. "Med flytland avses sådan sur äng, där man 
måste ha myrskidor för att inte sjunka ner" (ULMA 3088 s. 14 f., fri 29, AL 1930), 
flytland n. 'sumpig trakt, där myrskidor måste användas' (ULMA 3227 s. 22 = DAUM 
2495 s. 238, fri 30, AL 1931 ), flytland n. 'sur äng' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 
1925-35), flytland n. "Med [...] flytland avses flytande mark i träskartat område. Även 
där sviktar markytan, då man går därpå" (ULMA 10458 s. 14, fri M 46, AL 1937). 

Sammansättningen flytland har upptecknats av endast en upptecknare i Ne
derluleå. Ordet är ovanligt också i mitt material. Det används synonymt med 
bäv aland och flottdy och betecknar mark som består av t. ex. mossa som flyter 
på vattnet. En meddelare säger att det är svenska för bävaland (EN), en an
nan att det ungefär som bävaland (RF) och en tredje: "hä vär grese som lik
som fleot [...] så leost undi så dom åt tordes gä där [det var gräset som liksom 
flöt, så löst under så dom inte tordes gå där]" (IS). 

illand n. 
Arkivbelägg. - Nederluleå: illand n. 'dålig, sumpig, svårframkomlig strand (ofta med 
kallkällor)' (ULMA 4150 s. 54 = DAUM 2495 s. 217, fri 30, EB 1930), illand n. 'sump
mark med förrädiska kallkällor o.dyl.' (OAUd, EB), illand "Med [...] ill-land avses 
[...] surland, t.ex. [...] blötänge, [...] blötmyr" (ULMA 10458 s. 22, fri M 46, AL 
1937). - Edefors: illand n. "Sumpmark, som ej håller att gå på'. [...] 'ill-landhål' före
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kommer på myrar, 'to', 'slyland' etc. Är ofta rik på kallkällor [...]. Särskilt på vintern 
är /illäte/ farligt att färdas över, då hästarna sjunker ner i 'illandhålen' " (ULMA 1500:9 
s. 3, GE 1927).24 

Eget material. - Nederluleå: "illäte hä är bl.a. där hä är kallkäller å dålit land" (EN), 
"bottnlös myr å mark" (EN), "illäte kalla man ju när e var svårt å ta se fram" (GÅ), 
"väldit svårt å ta se fram i me risk för att du dränker de helt å hållet" (SO), "de suraste 
som går å tänka se innan du kommer ut på öppet vattn" (SO), "finns ju i vissa tjärnar 
här sånt här gungland" (SO), "hä var dålit å ta se fram [...] hä va växt opp rötter å 
snårskog" (FA), 'blötland' (FA), "Illäte hä ä bottnlöst som" (EA), 'mycket dålig ter
räng' (BJ), "där hä int höll där man gick" (ANy), 'myrkant på gränsen mellan skog 
och den öppna delen' (LeL, osäker uppg.), "dåligt att gå på" (AL), 'land med dålig 
botten' (ANo). - Överluleå: 'område där det är allmänt svårt att ta sig fram' (RF), 
"[land med] tyckedinna lömska kålltjillen [såna där lömska kallkällor] nedi" (IS), "Jo 
illäte hä je [...] när du sia isi fräkenvässan [slår i f räkenvassarna]" (IS), 'vattensjukt 
land med dålig bärighet' (BI), "där de ä svårt att färdas [...] de ä löst [...] vattnit å 
blött" (LA), "de ä bottnlöst" (BW), "schwårt å gä där [svårt att gå där]" (BW), "där 
de va sanka myrar så [...] du kunde knappast gå. [...] Hä vär så illäte så ve koms åt 
främ" [Det var så illandet så vi kom oss inte fram] (HN), "Om ja ä ut i skaogen där hä 
ä möiren å kålltjillbäckan ä ... Hä kåll [kallar] dom hä är så illäte så hä jer svårt kör ve 
hästan där. Man leot se ett [måste se efter] så dom åt [inte] far ne på vintrarna. Å så 
freos e åt [frös det inte] där. Hä var öppet. Hä va tina [tinat] om ja så säger" (GJ). -
Edefors: 'dåligt land' (ÅA), "ett område där hä ä svårt å gå å ta se fram [...] men no 
kan de vara ja stenhoschtre [stenholster, se nedan i kommentaren]" (ÅA), "illäte, då 
är de surt, då far man ner" (WB), "möirmark som åt håll gä utan du sjönk ne för 
mycke" (BN), "illäte hä jer tyckedinn flarkaktit [sånt där flarkaktigt] å kallkälldrag å 
förstås" (BN), 'gungfly' (RS), "när de är surt å [...] ska du gå där å knappast kan [...] 
hä gungar bara å, hä är illäte" (SS). - Jokkmokk: "när de var blött [där de skulle slå]" 
(DI), 'gungfly' (BSu). - Råneå: "Illäte hä ä om hä ä mycke dålit å gå över" (ET), "Hä 
ä dålit å kunna komma fram" (ET), "Där du int kan gå. Hä kan vara så surt så du kan 
int komma fram där" (SA), "illande hä ä ju där hä är hål å sånt där. [...] För då måst 
du välja där du ska gå, annars går du inni groparna" (HH), "illäte hä je när du går å 
plötslit så kan du fara ne under armarna. Hä ä dom där drölerna, hä jer illäte" (ÅJ), 
"Ja de är sånt där flytdy eller [...]. De är som gungfly" (VJ). 

Terrängordet illand används över hela området. Utgångsbetydelsen är 'dåligt 
land'. Vad som menas därmed kan variera något. Den dominerande betydel
sen i arkivmaterialet är 'sumpmark (med kallkällor)' o.d. 

Ordet är känt av de flesta av mina informanter. Somliga uppger att det är 
land där det är allmänt svårt att ta sig fram. Hindren kan vara rötter och snår
skog eller "stenholster" (ungefär 'stenar med förrädiska hål emellan'). För de 
flesta betecknar illand emellertid 'vattensjukt land med dålig bärighet' o.d. 
(jfr arkivbeläggen). Sådant land finns t.ex. på vissa myrar och sjöstränder. 
Flera nämner land med kallkällor (jfr arkivbeläggen): "tyckedinna [såna där] 
lömska kålltjillen nedi" (IS), "illäte hä jer tyckedinn flarkaktit å kallkälldrag 

24 Jfr om ill som förled bl.a.: ill "'svårframkomlig' (om myrar, sumpiga stränder o.dyl.)" 
(OAUd, NI, EB), "111 i sammansättningar = oländig" (Nordlinder 1887 s. 27, jfr s. 24, Öl), ill om 
"oländig mark, isynnerhet blötmyr" (OAUd, Rå, AI 1934). 
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å förstås" (BN). Andra beskriver illand som terräng där det är så surt att man 
knappt kan gå där: "Hä vär så illäte så ve korns åt främ (HN)", "väldit svårt 
å ta se fram i me risk för att du dränker de helt å hållet" (SO). 

Ulandet är särskilt farligt på vintern: "Om ja ä ut i skaogen där hä ä möiren 
å kålltjillbäckan å ... Hä kåll dom hä är så illäte så hä jer svårt kör ve hästan 
där" (GJ; jfr det sista arkivbelägget ovan). 

4.3.20 mara, mare m. 

Belägg ur arkiv och litteratur. - Luleå: Mara 'palus' (Hackseil 1731, Diss. hist, de urbe 
Lule, s. 21; jfr Norrbotten 1928 s. 48), från Piteå: mara m. "en liten tjärn; pöl; angrän
sande äng. Äfv. i Luleå" (OSD, Widmark 1860 s. 108). - Nederluleå: mara m. 'sank 
mosse' (ULMA 220, AN 1914-15), mara "Andra ord för f.d. sjö [...] (mara, botten); 
båda kunna sägas bet. en sankmark 1. m osse" (ULMA 6661 s. 26 = DAUM 2495 s. 
269, fri 30, AN 1933), måra m. 'sank mosse' (Nordström 1923 s. 14), måra m. 'en moss
äng eller myrslått' (Nordström 1925 s. 35), mara 'blötäng' (ULMA 10619 s. 1, fri 24, 
AN 1937), mara "terräng, ngt oländig, där det växer enris och björkris [...] jfr Maran 
i Person, även Maramyren" (ULMA 27764, TB 1926), mara m. 'sank mark' (a.st.), 
mara m. 'sank slåtteräng' (ULMA 1500:9 s. 13, GE 1927), mara m. 'sank ängsmark, 
kanske även skogsmark' (OAUd, Sunderbyn, GE 1934), " 'mararna' är benämningen 
på de sanka gräsmarkerna i d essa myrar" (ULMA 2270 s. 43, fri 24, EB 1929), mara 
m. "'blötäng'. Ordet ingår i e n mängd ortnamn; en mängd marar finnas på den stora 
slätten i S . delen av Nederluleå sn, söder om byarna Ale, Alvik, Antnäs. Där finnas 
stora slåtterängar med en oöverskådlig mängd lador. Slätten har förr varit gammal sjö
botten, torrlagd gm. landhöjningen. Några marar på byn Alviks skifte vid Västmarks
träsket äro enl. uppg. ännu under vatten, vikar med fräkne. (Sör-å-maran och Norr-å 
maran)." (OAUd, EB), /måra/ m. " 'mare', finns i o rtnamn i mängd i socknen, och 
avser låglänta, sumpiga gräsängar, som förr tydl. utgjort sjöbotten; [...] Enl. en uppg. 
kan /måra/ i Klöverträsk, Ned-Lul., brukas i bet. blöt vik beväxt med fräkne" (ULMA 
4150 s. 48 = DAUM 2495 s. 214, fri 30, EB 1930), mara m. "Med [...] mara avses i 
denna trakt en sank mark" (ULMA 3227 s. 40 = DAUM 2495 s. 247, fri 30, AL 1931), 
mara m. 'sank mark' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), måra m. 'myrartad 
mark, sankt' (ULMA 8026, AL 1925-35), måra 'mossäng, myrmark; sank mosse' 
(DAUM 3419 s. 95, NB 1967), mara 'sankmark' o.d. (Pellijeff 1990 s. 46, 52 m.fl. om 
ortnamnselementet). - Överluleå: mara m. 'sank slåtteräng' (ULMA 1500:9 s. 13, GE 
1927), måra 'sank mosse' (ULMA 13159 s. 1 = DAUM 2491 s. 211, Heden, BI 1939), 
mara m. "mycket sank mark; i t.ex. Fräkenmaran, Maraberget" (OAUd, GP 1934). -
Råneå: mare 'ett stenskravel', 'stenigt ställe' (ULMA 27766, TB 1926), mara 'låglänt 
svacka, sumpig o. merendels risig' (a.st.), mara m. 'oländig sumpmark' (OAUd, AI 
1934). - Norrbotten: mara, måra 'mossäng eller oländig myrmark' (Bucht 1928 s. 
325).25 

Rz 429 b uppger från Västerbotten mara 'mosse'. - Jfr SAOB M 288 och Jonsson 242-
252. 

25 Jfr fräkenmara som upptecknats på flera håll i V ästerbotten (t.ex. Norsjö och Jörn). 
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Figur 41. Sörmaran väster om Alvik, Nederluleå (jfr fig. 3). 6 september 1991. 

Det i åtskilliga ortnamn ingående mara, mare är i mitt material helt dött som 
appellativ, och de enda förklaringarna till ordet (namnen) är av folketymolo-
gisk art: "de va en ren mara för många [att slå på Maran]" (FA). 

Den dominerande betydelsen i beläggen ur arkiv och litteratur är 'sank-
mark', 'oländig myrmark' o.d. men även 'blötäng', 'sank slåtteräng' o.d. 
Sankmarkerna utnyttjades ju för den naturliga gräsväxten. Materialsamlingen 
innehåller dessutom avvikande uppgifter, såsom "terräng, ngt oländig, där det 
växer enris och björkris [...]" (NI) och 'ett stenskravel', 'stenigt ställe' (Rå). 
Man kan misstänka att uppgifterna avser lokaler med detta speciella ut
seende. Det kan inte heller uteslutas att vissa äldre betydelseuppgifter är ab
straktioner ur ortnamn. 

Många lokaler med namnet MaranlMaren (-maranl-maren) är i dag inte 
sankmarker även om vissa fortfarande gör skäl för beteckningarna 'oländig 
myrmark' och 'blötäng'. Som exempel på olika mara-lokalers utseende kan 
nämnas att Sörmaran väster om Alvik (NI) är myrmark (se fig. 41; enligt vk 
24 L NV 1984 bl.a. sumpkärr, frodig lösbottenmyr, frodig fastmattemyr och 
mager mjukmattemyr; jfr fig. 12), Stormaran på Hertsölandet (NI) en rismyr 
med gles tallvegetation och Maran i Högsön (Rå) lågt belägen åkermark (se 
fig. 42). 

95 



; . 
"I';: " : " ' ' ' : 

Hl 

Figur 42. Maran i Högsön, Råneå (ek 25M:40 1985). 30 juli 1991. 

4.3.21 -mark f. 

Ordet mark förekommer allmänt i sammansättningar som blötmark (ULMA 
20515 = DAUM 2832, IN 1950), myrmark och rötmark (ULMA 10458 s. 39, 
fri M 46, AL 1937; jfr dammröta). I mitt material vanliga sammansättningar 
med våtmarksanknytning är alunmark (se vidare 8.1 under skärpa), blötmark, 
dy mar k, mossamark, myrmark, sankmark, sumpmark, surmark och äng{e)s-
mark. Mindre ofta förekommer bävamark, flottmark, flymark, fräkenmark, 
ny myrmark, rötmark 'torvmark', segmark (jfr seg 4.3.28), träskmark och våt
mark. 

Endast sankmark (jfr SAOB S 1054), sumpmark och våtmark skall kort be
röras för att visa vilka dialektala ord som de närmast motsvarar enligt några 
meddelare. Sankmark uppfattas som "svenska" av många informanter och an
vänds inte så ofta: "Hä [sankmark] är no nå som man inte använder. Seor-
möira [surmyra] hä jer uttrycke för blötmark" (EN), "De där sank de låter ju 
svenskt, de blir seor å bleot" (TP), "Sankmark hä ä ju naturlitvis svenska de. 
Illäte je jo [...] bondska ja" (BN). För somliga informanter är sumpmark en
bart "svenska" medan andra använder det även i dialektal form (såmpmarka 
best. sg.). Våtmark uppfattas allmänt som "svenska" och används sällan enligt 
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de flesta: "Jaa våtmark de ä ju svenska de. Hä je bleotläte eller seormöirer" 
(EN). 

4.3.22 mosse m .  

Arkivbelägg. - Nederluleå: mosse m. 'mosse bevuxen med vitmossa' (OAUd, Sunder-
byn, GE 1934). - Överluleå: mosse m. "samma betydelse som i rspr." (OAUd, GP 
1934). 

Jfr Rz 445b från Västerbotten måsa-myr f. 'mosse' samt SAOB M 1421 och M 1418 
mossamyr. 

Dialektens ord för mossa är mosse, och jag har inte lyckats klargöra om det i 
dialekten numera dessutom finns ett appellativ mosse '(torv)mosse'. Av de 
allra flesta uppfattas mosse i den senare betydelsen som riksspråk och används 
enligt uppgift sällan. De informanter som hävdar att ordet finns i d ialekten 
tänker ofta på en viss lokal med namnet -mossen eller -mossan. Det i dialekten 
allmänt använda ordet för torvmosse är sammansättningen mossamyra om 
särskilt torvrika myrar (jfr 4.1).26 

Mosse är en vanlig term i ä ldre lantmäterihandlingar från undersöknings
området (se 4.1) och förekommer i ett mindre antal ortnamn.27 

4.3.23 myra f . ,  myr m e d  s a m m a n s ä t t n i n g a r  

Belägg ur arkiv och litteratur, urval. - Nederluleå: myra f. "myra (palus) 'kärr, myr' " 
(ULMA 562 s. 145 = DAUM 6317 s. 145, EON 1891), myra f. 'myr' (OAUd, EB 
1930), blötmyra (Nordlinder 1883 s. LXXXI), blötmyra f. "Med [...] ill-land avses [...] 
surland, t.ex. [...] blötänge, [...] blötmyr" (ULMA 10458 s. 22, fri M 46, AL 1937), 
dofvelmyra m. 'mycket blöt och gytjig myr' (ULMA 562 s. 34 = DAUM 6317 s. 34, 
EON 1891). - Överluleå: myra f. "= myr i rspr." (OAUd, GP 1934), blötmyr 'en blöt 
myr' (ULMA 8174 s. 2, BE 1934-35). - Edefors: myra f. 'myr' (ULMA 1500:9 s. 2, GE 
1927), myra f. "myr (rspr.)" (OAUd, GP 1935), fjällmyror och urfjällsmyror 'avlägsna 
slåtterängar, som ej hörde till byns område' (ULMA 3380:3 s. 17 = DAUM 2479 s. 
198, fri 12, GE 1929-30), mossamyra 'mosse' (ULMA 1500:9 s. 2, GE 1927). - Jokk
mokk: myra 'myr' (OAUd, GP 1936). - Råneå: myra m. [!] "Bet. myrmark i m otsats 
till skogsmark" (OAUd, AI 1936), myra 'myr, sumpmark' (ULMA 23428 = DAUM 
2828, Prästholm, NN 1956). 

Jfr Rz 430a och SAOB M 1732 ff. 

26 Jfr Pellijeff 1990 s. 75 och om förhållandena i Kalix Pellijeff 1985 s. 194. 
27 T.ex. Mossan (ek 25L:06 1989, Ängesbyn, NI), Bäckmellanmossen (OAU = DAUM, Kallax, 

NI, EB 1931), Snödmossen (Nordlinder 1887 s. 28), Snödmossen "kallas Sörmyren" (OAU = 
DAUM, Svartbyn, Öl, GP 1940), dvs. Sörmyran (ek 25L:22 1989), Stormossen (ek 25L:85 1989, 
Såg-Djupträsket, nRå) "är en vik där det växer mossa" (OAU = DAUM, EB 1942). 
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Eget material, urval. - Nederluleå: "i allmänhet ä ju en myr beväxt me mossa å ris eller 
[...] reopröise [rypris, dvs. dvärgbjörk]" (SO), "Ja en myra ha väl mer mossa bara " 
(EA). - Överluleå: "Ja myran är ju mycke blötare eller lösare mark än ... De vi kallar 
en äng de var ju hårdare, mer som fast mark" (BI). - Edefors: "Aandj [Änge] då växer 
de ju gräs som dom kan slå. Å en myr ja där är e magert å ängsull å sånt där" (WB), 
"I aandj hä je jo hä som breokes [brukas] för schlåtter, för schlattn. Men i mööir hä je 
jo där hä väx snåttren å reopröise å tyckedinn skräp, skräpe. Men i aandj hä jer där 
hä väx starra å frekne [Men en myra det är ju där det växer hjortron och dvärgbjörk, 
och sånt där skräp, skräpet. Men ett änge det är där det växer starr och fräkne]. [- - -] 
Fast hä je jo mööir bådadera, bäggedera" (BN). - Råneå: "En myra de är en myra som 
ingen bryr se om att schlå eller nånting men ett äng de är de dom skördar å schlår 
liksom" (ET). 

Beläggen på dialektordet myr(a) har i regel relativt intetsägande betydel
seuppgifter. Därför anser jag det tillräckligt för mina syften att endast redo
visa ett representativt urval belägg ur arkiv och litteratur och ur eget material. 

Av ovan redovisade belägg framgår att det kan vara svårt att förklara en så 
vanlig terrängföreteelse som myren som ju kan ha högst skiftande utseende. 
Den kan vara torr och bevuxen med ris eller blöt och på sina ställen täckt med 
ett lager av flytande mossa. Men den kan också vara bevuxen med gräs. Flera 
av beläggen har valts för att visa hur några informanter uppfattar skillnaden 
mellan myren och änget som terrängtyper. I det sista belägget från Edefors 
framträder tydligt bondens funktionella syn: änget kunde brukas för slåtter 
men på myren växer bär, ris och sådant där skräp fast det är ju myra bådadera. 

Den folkliga kategoriseringen av myrmarkerna är självfallet inte lika syste
matisk som den vetenskapliga eller fackmässiga som berörts ovan (4.1). Med 
sammansättningar eller syntagmer uttrycks i dialekten de skillnader som iakt
tagits. 

Bland de vanligast sammansättningarna märks blötmyra, mossamyra 'myr 
beväxt med mossa', rismyra, slåttermyra, snottermyra 'hjortronmyr' och sur
myra. Andra är alunmyra (för alunmark o.d. se 8.1), bänkmyra, dövelmyra 
(se 7.2), flarkmyra (se 7.2 och 7.3), fräkenmyra, gräsmyra, görjemyra, kall-
källmyra, rålekesmyra 'kal myr'28, rötmyra 'torvrik myr\ sankmyra, snödmyra 
'kal myr', starrmyra och surmossamyra. 

Som förled ingår ordet i sammansättningar som myrhals, myrholme, myr
hål, myrpott, myrpöl, myrmark, myrland, myrrå, myrsveg, myränge etc. 

28 OSD:s preliminära uppslagsform är rålekes-myr. - Jfr /ralitsesmöir/ "beteckning på en myr 
eller fläck [...] av en myr som saknar växtlighet, företrädesvis å alumark [...]. Dessa fläckar äro 
bruna eller gråbruna till s in färg. Benämningen /ralitses/ användes även om en person som av 
någon anledning skrubbat sig eller fått något utslag, så att huden gått bort" (ULMA 8174 s. 13, 
Skatamark, Öl, BE 1934-35). - Jfr Dalmålsordboken s. 2010 f. rå-liken 1) 'som har huden tunn 
och inflammerad, hudlös' och 2) 'vegetationslös, bar, kal (om mark)' och /rålaitjinmåjr/ 'dyig myr 
utan gräsväxt' (Gunnar Nyström, OSD, har gjort mig uppmärksam på uppgiften). - För betydelse 
1 se även Nordström 1923 s. 16 och ds. 1980 [1925] s. 40 samt Pihl 1924 s. 43, not. 
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Figur 43. Stockarsmyran väster om Alvik, Nederluleå (jfr fig. 3). 4 juni 1988. 

Myra är det i särklass vanligaste namnelementet i namn på våtmarker (jfr 
fig. 43). Ibland avslöjar namnen att myrarna utnyttjats för slåtter (Hömyran) 
eller vilken växtlighet {Fräkenmyran, Starrmyran, Mossamyran) som känne
tecknade dem vid namngivningstillfället. 

4.3.24 pott m. med sammansättningar 

Arkivbelägg, urval. - Nederluleå: pott m. 'puss, pöl, vattensamling' (ULMA 562 s. 173 
= DAUM 6317 s. 173, EON 1891), vattupott m. 'vattensamling, puss' (ULMA 562 s. 
257 = DAUM 6317 s. 257, EON 1891), pott m., vattupott m. 'mindre vattensamling' 
(ULMA 3227 s. 35 = DAUM 2495 s. 245, fri 30, AL 1931; ULMA 8026 = DAUM 
2879, AL 1925-35), pott m., myrpott, starrpott "Med [...] pott kan även avses mindre 
lokalitet, t.ex. [...] myrpott, [...] starrpott" (ULMA 10179 s. 25, fri M 52, AL 1937), 
pott m. \vatten)potf (ULMA 1094, Ängesbyn, EB 1925), pott, vattupott 'vattenpuss, 
pöl, liten vattensamling' (OAUd, EB), vattupott m. "liten vattensamling, allm. beteck
ning" (ULMA 4150 s. 42 = DAUM 2495 s. 211, fri 30, EB 1930), vattupott 'vattenpuss' 
(ULMA 6661 s. 23 = DAUM 2495 s. 268, fri 30, AN 1933), görjepott (ULMA 10458 
s. 5, fri M 46, ULMA 10179 s. 34, fri M 52, AL 1937; ULMA 8026 = DAUM 2879, 
AL 1938). - Råneå: pott 'pöl, puss' (ULMA 23428 = DAUM 2828, Prästholm, NN 
1956), pottm. 'liten vattensamling' (OAUd, SC 1957),port'en liten rund sjö' (OAUd, 
AI 1934), vattupott 'vattenpöl' (ULMA 23428 = DAUM 2828, NN 1956). 

Jfr Rz 514b från Västerbotten 'mörkt hål, bottenlöst djup' och SAOB P 1629 pott, P 
2509 putt. - Jfr Jonsson 1966 s. 325. 



Eget material, urval. - Nederluleå: pott 'liten tjärn eller större kallkälla' (EN), 'mindre 
vattensamling' (GÅ), "nå sånt där som va varken vattn eller myra [...] en sank mark 
om ja så säger" (HB), 'vattenpöl' (BJ), görjepott 'görjehål' (EN), 'litet vatten med lös 
botten och gyttja, mindre än en tjärn' (EN), 'liten gyttjeansamling' (BSa), "Ja rolka 
['(rödaktig) gyttja'] där har du en sån där djöripott som vi kallar" (SO), myrpott, 
skogspott 'liten tjärn' (FA), surpott 'surpöl' (EA, FA), 'surdröla' (FA), vattupott 'vat-
tupöl', "några meter", "Hä kan man ju kalla en vättopott där hä ha regna å blivi bara 
för tillfället" (GÅ). - Överluleå: pott 'liten vattnpöl' (HN), 'pöl' (BW), 'liten tjärn' 
(BI), blötpott 'blötgrubba' (GJ), görjepott 'mindre område, mindre än hål' (BeN), 
myrpott 'litet fuktigt ställe' (JS), 'större än myrpöl, surmyrhål ungefär detsamma' (IS), 
tjärnpott 'liten tjärn' (BI), vattupott "om de ha regna" (LE, VL). -Edefors: pott 'vattu-
pöF (WB), vattupott "som kan torka ut" (WB), 'vattupöl' (BN), myrpott 'litet område' 
(BN). - Jokkmokk: pott '[vattensamling av] olika storlek' (BSu). -Råneå: pott 'mindre 
tjärn' (ET), 'mindre vattensamling' (ÅJ), 'pöl' (VJ), görjepott 'görjehål' (EL), "lite 
större format än i flaark [en flarka]" (SA), myrpott [förklaring till dröla] (LaL), vattu
pott 'mindre vattensamling' (ET). 

Vanliga sammansättningar i mitt material är görjepott, myrpott, surpott och vattu
pott. Även blötpott, regnpott, skogspott och tjärnpott förekommer. 

För kommentarer se pöl. 

4.3.25 puss m. med sammansättning 

Arkivbelägg. - Nederluleå: puss m. " 'vattensamling', se pott" (ULMA 562 s. 175 = 
DAUM 6317 s. 175, EON 1891), vattupuss m. "trol. riksspråkslån" (ULMA 4150 s. 42 
= DAUM 2495 s. 211, fri 30, EB 1930). 

Jfr SAOB P 2477 f. och Jonsson 1966 s. 291-294. - För kommentarer se pöl. 

4.3.26 pöl m. med sammansättningar 

Arkivbelägg. - Nederluleå: pöl m. se pott (ULMA 562 s. 176 = DAUM 6317 s. 176, 
EON 1891), surpöl (ULMA 3953 s. 8, fri 29, AN 1932), pöl m. 'liten vattensaml.' 
(ULMA 6661 s. 23 = DAUM 2495 s. 268, fri 30, AN 1933). - Jokkmokk:pöl, vattenpöl 
'vattenpuss efter regn' (DAUM 2399, Vaikijaur, SS 1975). 

Jfr Rz 518 b och SAOB P 3120. - Jfr Laestadius 1824 [1981] s. 31: "Pölar (lacunae) äro 
gropar, der snövattnet om våren samt regnvattnet om sommaren samlas från kringlig
gande höjder. De tyckas hysa en leraktig botten, hvarigenom det samlade vattnet icke 
hinner suga sig ner i jorden så fort, som på andra ställen. Men, då heta somrar infalla, 
bortdunstar vattnet, hvarpå den gelatinosa gyttjan remnar i t erningar." - Jfr Jonsson 
1966 s. 351 ff. 

Eget material, urval. - Nederluleå: pöl 'ungefär detsamma som görjepott och görjehål' 
(EN), görjepöl "man räkna väl att de ä som mindre än en drävja" (EN), surpöl 'sur
pott' (EA, FA). - Överluleå: pöl 'pott' (BW), myrpöl 'mindre än myrpott' (IS). - Ede
fors: pöl 'vattensamling' (RS), "in pöl en sån där stilla ... blöt" (WB). - Råneå: pöl 
'liten vattensamling' (ET), 'vattensamling' (VJ). 

Vanliga sammansättningar i mitt material är görjepöl, myrpöl, surpöl och vattupöl. 
Även regnpöl används. 
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De tre orden pott, puss och pöl översätts ofta med '(liten) vattensamling' o.d. 
Alla tillfrågade uppfattar puss som "svenska" och använder det sällan. Det är 
"mindre än en pöl [...] de är inte bondska" (SO). Det är "svenska för vattu-
pott" (BI). De två övriga orden används däremot ofta, men även pöl uppfattas 
av några informanter som ett riksspråksord: "Ja pöl, men de bli svenska de" 
(BSa), "Pöl de ä ju mer svenska" (SO). Pott med sammansättningar betecknar 
'(liten) vattensamling' o.d. Det kan ibland även användas om något större vat
tensamlingar och av somliga också om 'litet, sankt område' o.d. Pott förekom
mer som appellativ och namnelement i äldre lantmäteriakter där jag däremot 
inte funnit pöl eller puss. 

Pott kan ingå i namn på mindre tjärnar (t.ex. de intill varandra liggande 
Lillpotten, Storpotten och Lompotten (ek 25L:85 1989). Särskilt vanliga är 
namnen på -potten i Råneå. Pöl ingår i Gäddpölen, en tjärn i Gunnarsbyn, 
Råneå (ek 25 L 8 e 1951). 

I avsnitt 6.2 jämförs pott och pöl med några andra ord med betydelsen 
'grop', 'vattensamling' o.d. 

4.3.27 rå n., f., myrrå 
Belägg ur arkiv och litteratur. - Nederluleå: rå n. 'mindre äng' (Nordlinder 1887 s. 28; 
jfr s. 27 Illrået "= den lilla af moras uppfyllda ängen"), rå n. 'liten sidländ äng' (ULMA 
562 s. 188 = DAUM 6317 s. 188, EON 1891), rå 'rågång', men även "sank, snårig 
skogsmark, ung. = sly" (ULMA 1500:9 s. 13, Sunderbyn, GE 1927), rå f. 'sumpmark' 
(OAUd, Sunderbyn, GE 1934), rå n. 'lång smal sänka i marken' (OAUd, EB 1930). -
Överluleå: [betydelse som i NI] (ULMA 1500:9 s. 13, GE 1927), rå n. 'myrmark, sum
pig mark oftast lång och smal, utlöpare från större myrar etc.' (OAUd, GP 1934).29 

Eget material. - Nederluleå: rå "De kan ja säga är impediment i skogen, de är myrland 
å kan stå nån litn gran å nån litn myrtall här å där [...]. Ja de är en skogbeväxt myr 
eller lite skog på en surmyr där" (EN), "De ä ju en en surmyr de där [...] då kallas e i 
ra [ett rå], men hä är [...] int en slåttermyr utan ... direkt en skogsmyr som är mycke 
blöt" (EN), "Hä var en svacka där, de var surt" (GÅ om Illrået), "ett surområde men 
hä je skog där [...] blötland" (GÅ om Storhedrået), rå "landet som sådant hade vari 
ett sånt där rå. [- - -] Ja de ä en sån där svacka på landet. Man kan säga att de ä en dal 
å växte sly å sånt där. De är ju ett rå" (spontant när BSa beskriver en lokal), rå "de 
bildas ett rå automatiskt utav ... i myrkantn" (FA), myrrå "Ja hä je både myr då å ett 
sånt där surrå" (GÅ), "hä ä väl [...] runt myran. En öppen myra å så kom du ini ra. 
De som är skogbevuxet" (HB), rå, myrrå "Å mellan två myrar [...] där hä är skog, 
mera slyskog å sånt där. De kalla dom ra, isi möirra [i myrrået]" (HB), myrrå "De 
bruka ju i r egel vara så att en myra slutar me en sån där dalgång eller har ett utlopp. 
[...] Å då blir de en sån där svacka å en sån där igenväxt..., sly å sånt där å de kalla man 

29 Jfr från övriga Norrbotten t.ex. rå n. 'gräns, rågång; mark, mestadels äng, vid gräns' (OAUd, 
Nederkalix, RD 1935), rå n. (f.?) 'myr, surmark' e.d. (OAUd, Nederkalix, GP 1938), rå n. 'rå
gång, gräns (även gräns mellan myr och fast mark)' (OAUd, Norrfjärden, BN 1936), rå n. 'upp
huggen rågång, gräns mellan fast mark och myr' (OAUd, Piteå, BN 1934), rå f., n.? 'sidländ 
skogsmark, vid myr; sänka mellan två hedar' (OAUd, Töre, EB 1938). 
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Figur 44. Del av Långtbortrået öster om Hertsön, Nederluleå (ek 24L:68 1988). Det 
starrbeväxta området upptas i äldre lantmäteriakter som äng. 31 juli 1991. 

då isi möirra [i myrrået]" (BSa), myrrå 'kanten mot bergland eller hedland' (FA). -
Överluleå: myrrå "möirra hä je alltså då do kömm isi gränschn milla möira å så när ne 
da blöi ja hä vi kun kåll ja int riktit fästmark men hä börja blöi teoen å så do kän gä 
där [myrrå det är alltså då du kommer i gränsen mellan myran och så när det då blir ja 
det vi kan kalla ja inte riktigt fastmark, men det börjar bli tuvor också så du kan gå 
där]" (IS), myrrå "De kunde vara en vik som gick in som man fick slå extra [?] en sån 
där litn" (BI), "Illrå de var ju ett dålit slåtterland" (BI om Illrået strax väster om Bo
den), "sånt där lågland som blev ba surt å gungit" (HN om Illrået, Unbyn). - Råneå: 
myrrå "nåt som bryter mellan myr å land" (ET), "blötmyra så korna kunde ju inte gå 
där ens" (VJ om sin äga Illrået), "de har fått de där namne skulle ja tro för att de möts 
land å vattn där" (VJ:s förklarar namn på -rået), myrrå 'långsträckt myr' (VJ), "Illrå 
hä är en slåtteräng" (EL om en lokal i g rannbyn Siknäs, Töre; även Blområet och 
Mörkrået där har varit "naturäng"). 

I arkivbeläggen anges två betydelser, 'sank, snårig skogsmark' o.d. resp. 'rå
gång' vilka representerar två olika ord. I andra delar av Norrland förekommer 
fortfarande rå '(skogbeväxt) myrlänt dal' o.d., men i u ndersökningsområdet 
har detta rå nästan helt försvunnit.30 

301 Pettersson 1982 [1960] s. 46 förklaras rå m ed '(skogbeväxt) myrlänt dal, flik av myr' och 
noteras sammansättningarna björkrå, bäckrå, fjällrå, foderrå, granrå, mossarå, myrrå, skogsrå, 
slåttesrå, starrå, surrå, tjälrå, äxingrå. - Ordet behandlas av Dahlstedt 1960 s. 218 ff.; jfr även 
Andersson 1984 s. 5 ff. med hänvisningar och Pellijeff 1985 s. 196. 



Figur 45. Detalj av ek 25L:67 1989. Det långsmala, sanka området i kartans centrum 
är Rået väster om Vitå, Råneå, numera utdikat och delvis igenvuxet. (Ur allmänt kart
material från Lantmäteriet. Godkänt från sekretessynpunkt för spridning. Medgi
vande 92.0291.) 

De förklaringar som informanterna ger kan delas i tv å grupper. Den första 
knyter an till rå i betydelsen '(långsmal) slybeväxt myr', 'slybeväxt svacka' 
o.d. Sammansättningen myrrå har ungefär samma betydelse: "en myra slutar 
me en sån där dalgång eller har ett utlopp. [...] å de kalla man då isi möirra [i 
myrrået]" (BSa). Det bör framhållas att de flesta förklaringarna anknyter till 
speciella platsers utseende. Andra förklaringar knyts snarast till rå 'rågång': 
myrrå "nåt som bryter mellan myr å land" (ET), 'gränsen mellan myr och fast 
mark' (IS).31 

31 Jfr från Piteå myrrået, dvs. 'myrkanten' (Dahlstedt 1956 s. 27). 
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Som ortnamnselement i den första betydelsen är rå vanligt i Nederluleå, 
Överluleå och Råneå (se foto av Långtbortrået fig. 44 och kartbild av Rået, 
Vitå, fig. 45). 

4.3.28 seg n . ,  sege m. med sammansättningar 

Arkivbelägg. - Nederluleå: sig n.'sumpig plats' (ULMA 562 s. 194 = DAUM 6317 s. 
194, EON 1891), seg n. "ställe där vatten sakta sipprar fram, dock utan att egentligen 
samla sig till en rinnel. [...] 'bergseg', 'seg' som rinner fram under el. på ett berg" 
(OAUd, EB), seg n. "sakta framsipprande vatten; uppstår vani, på föga sluttande 
mark, där lutningen är för ringa för att vattnet skall kunna samla sig i en stor fåra. 
Kallas efter terräng och upprinningen: [...] 'myrseg', på myrmark, [...] 'bergseg' " 
(ULMA 4150 s. 33 = DAUM 2495 s. 207, fri 30, EB 1930), seg n. 'markområde, som 
är vått av sakta framrinnande vatten' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), 
bergseg (a.st.), seg n. 'sådant ställe där det är vatten, som sipprar fram, eller där det 
är sumpigt' (ULMA 3227 s. 22 = DAUM 2495 s. 238; jfr s. 14 resp. 234, fri 30, AL 
1931), seg n. 'ställe där det är vått jämt; där marken är lutande så att vatten rinner där 
jämt och överallt utan att samla sig i en fåra' (ULMA 2144 = DAUM 3933, EB 1928), 
bergseg n. "Där det håller sig surt invid berg finnes [...] bergseg; marken nedanför 
berget är sur och myraktig" (ULMA 3227 s. 24 = DAUM 2495 s. 239, fri 30, AL 1931; 
jfr s. 14 resp. 234 och 22 resp. 238), bergseg "[...] merendels framsipprande i spridd 
ordning o. bred front" (ULMA 6661 s. 21 = DAUM 2495 s. 267, fri 30, AN 1933), 
bäckseg "Kanske förekomma i enstaka fall benämningar sådana som /bäckdräg/ o. 
/bäckseg/ och skulle då beteckna sakta rinnande vatten i en sank myr eller vattensjuk 
terräng" (a.a. s. 15 resp. s. 264). - Överluleå: seg 'vattensjukt ställe' (ULMA 16759 = 
DAUM 2832, IN 1944). -Edefors: bergseg n. 'vatten som (rinner) sipprar fr ett berg 
en höjd och gör det fuktigt nedanför' (ULMA 1500:9 s. 6, GE 1927), kallkällseg 
(DAUM 3913 s. 3, TP 1984), källseg "ett markområde som inte direkt är vattenbä
rande, men förses med riklig mängd vatten från en källa eller kållåder [!]. Jämnt fuktig 
mark. (försurad)" (DAUM 3913 s. 3, TP 1984). - Råneå: seg n. "'ställe där vattnet siger 
fram, som alltid är blött.' Ofta under berg, s.k. [...] bergseg" (OAUd, Åträsket, EB 
1942), *sege m. " 'liten vatturinnel'. Är ungefär = seg, n. [...] Ingår i ortnamnet Segan 
i 1 Åträsket [...]" (OAUd, Åträsket, EB 1942).32 

Jfr Rz 563a, SAOB S 1613 och Strid 1982 s. 53-79. 

Eget material, urval. - Nederluleå: seg 'pressvatten' (EN), "där e trycker fram vattn 
ettdera från nån kallkälla eller som här under ett berg" (GÅ), "I seg de var faktist aliti 
rinnande lite vattn så hä höll de aliti fuktit hur torrt de än var ute på segmark" (FA), 
bergseg "hä ha ju vari viktit att få ett riktit laggdike för att skära utav bergsege" (EN). -
Överluleå: seg "ett seg [...] de är mark som är mycke fukti. De kan vara från en kall-
källa [...] (BI), "I regel var de ju bra gräsväxt där de var sånt där seg" (BI), "Hä jer 
seg mark å hä vill säg att hä ä vattn under" (IS), myrseg "hä je bara sege ini i myra. Hä 
je möirsege" (GJ). - Edefors: seg "ett område som va fuktit nedanför en backe eller 

32 Jfr "sega f. 'ängsröjning'. Sega förekommer endast i A brahamsån och betecknar en vid en 
bäck röjd äng" (OAUd, Rå, AI 1935). 
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nedanför ett berg" (ÅA), "de [vattnet] rinner inte öppet utan [...] hä rinner genom 
marken osynlit men hä je aliti blött de där" (RS). - Jokkmokk: seg "Jo under backen 
där kund de komma fram vattn [...] å under berg också är e ju ofta hä förekommer att 
hä kommer vattn där" (BSu). - Råneå: seg "Å sege hä ha väl börja bli surare mark sku 
ja tro" (ÅJ), bergseg "De kan vara under ett berg där de är fast mark men kan bli sån 
där dalgång me surt å så de rinner vattn där. [...] Ett sånt där bergseg" (SA). 

Då ordet är bekant för de allra flesta informanterna och förklaras på likartat 
sätt i hela undersökningsområdet har endast ett representativt urval förkla
ringar upptagits. Seg 'vatten i eller under markytan', 'pressvatten' o.d. före
kommer i hela området och används även för att beteckna mark där sådant 
vatten förekommer. Som förklaring till att marken är sank eller besvärlig an
vänds ofta uttryck som "hä je sege där", 'det är seget där'. Vanliga samman
sättningar är bergseg, kallkällseg och myr seg. 

Ordet ingår även i det norrbottniska allmänspråket, speciellt bland t.ex. 
bönder, skogsfolk och vägbyggare: "Sege de ä väl ett ord som man kan an
vända på svenska också. Alla människer förstår då man prata om sege" (BSa). 

4.3.29 skärpa f. 

Arkivbelägg. - Nederluleå: skärpa f. " 'mark, som ingenting växer på' (ofta beroende 
på att alun [...] finnes i marken)" (OAUd, EB), skärpa b. f. 'mark som ingenting växer 
på, alun-mark' (OAU = DAUM 1242, under Skärpan, steril mark, Alvik, EB 1931). 

Jfr Rz 580b från Delsbo skärpa f. 'torrt och ofruktbart land', SAOB S 6022 och Har-
ling-Kranck 1990 s. 297 ff. 

Eget material. Nederluleå: "Om de jordbrinner [t.ex. på en myr] så dyan där brinner 
upp å så kommer den råa älven i dagen. A så bli de alun så de är alldeles vitt å de 
sprakar under fötterna om man går på de, hä ä stiärpa. [- - -] Hä jer ölomarka [alunmar-
ken] där hä är stiärpa" (EN). - Råneå: "När man går på de där [skärpa eller alunmark] 
så knarkar de under skorna. [- - -] Växer inte nå. De kan vara nån fläck bara som, eller 
runt om där kan e växa nå sorts starrgräs som bli då dom där vita tofsarna" (VJ), "en 
fläck där de är jord som e int växer nå" (EL), 'död jord' (LaL). 

På stränder och myrar speciellt i kustområdet förekommer ibland s.k. skärpa 
'mark där ingenting växer på grund av "alun" i jorden', dvs. alunmark (jfr 
materialsamlingen). Företeelsen är välbekant bland informanterna under be
teckningar som alunmark, alunfläck, alunmyra o.d., men endast några få kän
ner till terrängordet skärpa. Sammansättningen alunskärpa används av en in
formant från Nederluleå. Ordet skärpa används således inte om 'torr och 
ofruktbar mark i allmänhet' o.d. (vilket är den betydelse som uppges i Rz, 
SAOB och av Harling-Kranck). Det ingår i bl.a. Skärpan, ett våtmarksom
råde väster om Alvik (se fig. 3). 

Företeelsen och ordet kommenteras vidare i 8.1. 
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4.3.30 slada, siade m. 
Belägg ur arkiv och litteratur. - Nederluleå: slåda m. 'slåtteräng av något svårdefinie-
rad beskaffenhet' (Nordström 1925 s. 35), sladan m. "för annan mark utanför de egent
liga inägorna: [...] /slådan/ (endast b.sing.)" (ULMA 13208 s. 2, 40, fri 50, AN 1939), 
siade m. "finnes på flera ställen i N ed-Lul. o Råneå som ortnamn [...] med svårdefin. 
betyd.; det tycks avse grunda, vassbeväxta vatten med långsluttande stränder, som 
slås; oftast belägna nära kusten o i förb. med sjön" (ULMA 4150 s. 47 = DAUM 2495 
s. 214, fri 30, EB 1930), slåda "Ett slätt område, sand eller gräs. Oftast en strand" 
(OAUd, EL 1960). - Överluleå: siade m. 'ett slags slåtteräng, mycket sumpig' (OAUd, 
GP 1934). -Råneå: slada(n) m. "Grund sjö el. grunt vattenområde, som står i nära 
förbindelse med havet. Ingår i Tämbsladan och Sladan" (OAUd, SC 1957). - Norrbot
ten: "På flera håll förekomma vikar kallade Sladan, vilket återgivits med 'ett litet 
grunt, med havet sammanhängande vatten', men som, sedan uppgrundning skett, 
också kan komma att beteckna 'slåtteräng' " (Bucht 1928 s. 324).33 

Ingen av informanterna känner till ett appellativ slada. Däremot kan de 
mycket väl beskriva lokaler med namnet Sladan (-sladan). De allra flesta av 
dessa utgörs av vatten, havsvikar, insjöfjärdar, delar av insjöar och älvutvidg
ningar o.d., ofta rikligt beväxta (jfr EB ovan). Gemensamt för de ca 15 ännu 
icke uppgrundade slada-lokaler jag besökt är den påfallande långgrunda 
stranden med riklig vegetation av vattenväxter (se fig. 46-49). Många slada-
lokaler har därför utnyttjats för slåtter. 

Ett par slada-Xokdlev är belägna på land: Sladan i Ersnäs, ett tidigare ängs-
slåtterområde (t.ex. ÖLM NI 91 s. 9 ff., 13 ff. m.fl., 1781-84), och Sladan med 
Sladarompa i Rutvik, åker (ek 24L:86 1988). På en äldre karta (ÖLM NI 66, 
ssk 1775-76) är Sladan i Rutvik stranden av en bäckutvidgning som ännu tidi
gare har varit en inre vik av Vargfjärden (se Wiklund 1987 s. 49 ff.). 

Ytterligare ortnamnsexempel från undersökningsområdet: Sladan, havsvik, Bens
byn, NI (ek 24L:88 1988), Sladan, havsvik, Hindersön (ek 24 M 8c 1950), Mjoösla-
dan, vatten mellan Mjoön och Smulterskäret (ek 24 M 6d 1949), Avasladan, havs
vik, Jämtö-Avan, Rå (ek 25M:20 1985), Sladan, insjö, tidigare havsvik, Högsön, 
Rå (ek 25M:40 1985; jfr 3.2.2), Sladan, insjövik, Inre Fällträsket, Rå (ek 25L:67 
1989), Sladaholmen och Sladaviken, holme resp. vik i utvidgning av Råneälven, 
Niemisel, Rå, (ek 25L:64 1989), Sladaören, Vittjärv, Öl (ek 25 L 3c 1950) och Sla-
datjärn, tjärn, Heden, Öl (ek 25L:22 1989). Jfr från Norrfjärden Sladaviken, havs
vik, Trundavan (ek 24L:24 1988). 

Namnet Sladan är vanligare i det äldre lantmäterimaterialet än på dagens kartor. 
Bland många äldre exempel kan nämnas Sladan, del av Råneälven, Prästholm, 
(ÖLM Rå 103 s. 16, 1831, och Rå 160 s. 616, lsk 1850-67), Sladan, Heden (ÖLM 
Öl 75 s. 7 f., 47 f., 1798) och Mesladaåkern, på östra stranden av Hedavan, Heden, 
(ÖLM Öl 33, 1763-71). Enligt en meddelare (BI) är Mesladan okänt i Heden i dag. 
Som namnet Mesladan, dvs. Midsladan 'Sladan i mitten', antyder har det i e ller i 
närheten av byn funnits mer än ett Sladan. De två andra är Sladan, en del av Luleäl
ven vid Vittjärv, nedströms Heden (enligt BH välkänt bland äldre vittjärvsbor; jfr 
Sladaören ek 25 L 3c 1950) och en plats ovanför Heden som antingen är identisk 

33 Jfr från Norrfjärden: slada f. 'vik, fjärd eller platt myr' (OAUd, BN 1936). 
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Figur 46. Den grunda havsviken Sladan utanför Bensbyn, Nederluleå (jfr fig. 36). 3 
september 1987. 

med Sladatjärn (ek 25L:22 1989) eller har legat i dess närhet (båda dessa är kända 
av BI).34 

Namntypen har tydligen haft större utbredning än i dag vilket belägg från t.ex. 
Harads, ca 10 mil från kusten antyder: Sladan och Sladatjärn (ÖLM Ed 67g s. 6, 24 
och karta, ssk 1793-94). Även i dessa fall är Sladan vegetationsrika vatten som en
ligt lantmäterimaterialet tidigare utnyttjats för slåtter.35 

I några belägg uppges slada betyda 'slåtteräng' o.d., så t.ex. av Nordström 
som var född i B jörsbyn och verksam i b l.a. Ersnäs (Nordström 1980, föror
det). I eller i närheten av dessa byar finns upplandade slada-lokaler. Han kan 
alltså i sin förklaring av ordet ha utgått från utseendet hos (någon av) dessa 
platser. 

Som ett kuriosum kan nämnas att några informanter anknyter slada till ver
bet slå i s ina försök att förklara namnet, en för dem naturlig koppling med 
tanke på att slåtter förekommit på platser med detta namn.36 

34 Se vidare i äld re lantmäteriakter, t.ex. Meslada Åkern (ÖLM Öl 33 s. 7, 12 m.fl., 1763-71), 
Sladan (a.a. s. 3, 6), Medslada åkren (ÖLM Öl 75 s. 2, 28, ssk 1797-99), Meslada åkren (a.a. s. 
31, 39), Sladan (a.a. s. 7 f., 47, 49), Mi-sladan (ÖLM Öl 187 s. 177, lsk 1844-56), Sladan (a.a. s. 
174 ff., 358). 

351 anslutning till Månsmyran, Arvidsjaurs sn, nästan 10 mil från kusten (tk 24 J SV) finns starr
kärret Sladan (Elveland 1985, figur 3 och bild 10). 

36 För vidare uppgifter och en diskussion om slada och några närliggande ord se Edlund 1977, 
särskilt s. 173 f. 
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tärnan 

Bèttwsiickfarii 

Awah&mmn 

Avmjëgrundet 
Avasladan 

Bergkroken, 

Figur 47. Detalj av ek 25 M:20 1985. Kartan visar den grunda viken Avasladan i Råne
fjärden samt på södra stranden Bergänget och Sundsänget. (Ur allmänt kartmaterial 
från Lantmäteriet. Godkänt från sekretessynpunkt för spridning. Medgivande 
92.0291.) 
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Figur 48. Avasladan i R ånefjärden, Råneå, fotograferad mot norr. Här är bottnen så 
jämn att man slog med slåttermaskin. "De va ju så slätt som stugugolve" (VJ). 9 au
gusti 1987. 

4.3.31 slägd f. med sammansättningar 

Belägg ur arkiv och litteratur. - Nederluleå: slägd f. 'sänka i marken (fuktig)1 (OAUd, 
Måttsund, EB), slägd f. 'fuktig sänka, myrsänka1 (Pellijeff 1990 s. 102), myrslägd f. 
'myrsänka' (OAUd, Måttsund, EB). - Råneå: slägd f. 'gammal linda, slät äng1 (OSD, 
Widmark 1860, s. 207), slägd f. " 'slätland mellan berg, dal mellan berg'. - Sagesman
nen angav betydelsen något vagt" (OAUd, Sörbyn, EB 1941), slägd f. 'fuktig sänka, 
myrsänka1 (Pellijeff 1990 s. 102), sandslägd f. '"sluttningen av ett berg, där denna över
går till jämn mark', '(sandig hed)' " (OAUd, Kullen, EB 1939).37 

Rz 629b uppger från Västerbotten slägd (el. slegd) f. 'däld, dalsänkning; 'fördjupning 
på åker och äng, äfven på tak1. - Jfr SAOB S 6502 slejda v.38 

Eget material. - Överluleå: slägd 'sluttning där det växer sälg och småskog' (BI), 'låg
land' (BW). - Råneå: slägd 'fläck av marken, område' (HH), slägd, sandslägd 'öppen 
sandfläck i skogen1 (SA), 'öppen sandplats i skogen' (ET). 

37 Från Nederkalix uppges myrslägd f. "Vik av äng, där vatten från högre liggande myr silar 
över. Blir bra med gräs" (ULMA 22949 = DAUM 2886, AR 1959) och från Överkalix slägd m.? 
" 'jämn, slät plats, torr, i annars kuperad terräng'. Uppg. fr. byn G ranträsket. Se gårdsn. (Isi) 
Slägden därstädes" (OAUd, EB 1936). - Jfr slägd s. /Un., s. 35:/ Slägd 1. Slegd, -a, f. 'gräsbeväxt 
sluttning, dalsänkning. ... /tillagt av Rz:/ Slägd, id. ÖC (JERietz, odat., i interfol.ex. av Unander. 
LUB Rietz 11:12, s. 986. OSD.). 

38 För utförlig diskussion se Edlund 1977 och där anf. litt. 
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Figur 49. Detalj av ek 25L:64 1989. Kartan visar den älvutvidgning i Råneälven som 
på äldre kartor kallas Sladan med Sladaholmen och Sladaviken. (Ur allmänt kartmate
rial från Lantmäteriet. Godkänt från sekretessynpunkt för spridning. Medgivande 
92.0291.) 

Tidigare har slägd 'sänka' o.d. och sammansättningarna myrslägd och sand-
slägd haft större utbredning av arkivbeläggen att döma. I några av arkivbeläg
gen anges betydelsen 'fuktig sänka' o.d. Uppgifterna från Råneå avviker från 
övriga med betydelser som 'slät äng', 'slätland mellan berg' o.d. 

Några av mina meddelare hänvisar vid förklaringen till lägd, ett ord som 
inte heller är allmänt använt i området men ingår i åtskilliga namn i äldre lant-
mäteriakter. De två uppgifterna från Överluleå i mitt material är båda osäkra. 

Helt levande synes ordet numera vara endast i norra delen av Råneå. Där 
har det emellertid inte våtmarksanknytning utan används om torr terräng och 
förklaras med 'sandfläck' o.d., vilket framgår av bl.a. följande belägg: "Hä är 
i regel de sandslägd ja känn till hä går nån stig genom där. [...] slät sandmark 
å kan bli öppna fläckar där de är naket, bara sätn oppi dägen [bara sanden 
uppi dagen]. De kan bero vet ja på olika saker. Dels så brukar de vara ett 
tillhåll för fåglar å båda. Dom båda ini sätn [badar ini sanden]. Å så är e väl 
räinan [renarna] å som ha trampe å ha hålle bort så hä ha åt vorte mossan å 
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ljonge där [har inte blivit mossan och ljungen där]" (SA), "Hä ä nästa isi vart
enda berg i schlägd. [...] Du vet hä är sand så hä ha växt lite å i synnerhet 
medan skogen ... korna beta på skogen å va djur som färdades. Ibland [...] 
har e vari hästar också. Som trampades opp de där ... sand där. Dom kund 
ligga där på såna där ... sandfläckarna" (SA).39 

Ortnamn Slägden (-slägden) förekommer i Råneå och betecknar i regel 
jämna, sandiga områden. 

4.3.32 strand f. 
Arkivbelägg, urval. - Nederluleå: strand f. 'gränsen mellan vatten och land' (ULMA 
3227 s. 29, 39 = DAUM 2495 s. 242, 247, fri 30, AL 1931), blötstrand (ULMA 4150 s. 
54 = DAUM 4195 s. 217, fri 30, EB 1930), blötstrand, sankstrand (ULMA 6661 s. 30 
= DAUM 2495 s. 271, fri 30, AN 1933), sjöstrand "Med [...] sjöstrand avses i denna 
trakt även älvstrand" (ULMA 3227 s. 39 = DAUM 2495 s. 247, fri 30, AL 1931). -
Edefors: strand f. "= rspr." (OAUd, GP 1935), strand /sträta/ 'stranden' (ULMA 
1500:9 s. 5, GE 1927). 

Jfr Rz 684a och SAOB S 12513. 

Strand betecknar stränder av skiftande slag och är det allmänt använda ordet. 
I arkiven finns få belägg med betydelseuppgifter men ordet är givetvis vanligt 
i svar på frågelistor etc. Ett litet urval arkivbelägg men inga egna belägg note
ras här. Dialektordets betydelse avviker inte från riksspråksbetydelsen. 

4.3.33 sveg n., myrsveg 
Belägg ur arkiv och litteratur. Nederluleå: sveg n. 'liten, sumpig däld' (ULMA 562 s. 
229 = DAUM 6317 s. 229, EON 1891), sveg n. 'sänka mellan ex tvenne berg; försänk
ning' (ULMA 220 = DAUM 3945, AN 1914-15), sveg n. "sänka mellan tvänne berg; 
försänkning i a llm. 'He jer som i s. upa krabasn [takåsen]' " (Nordström 1923 s. 17), 
sveg s. 'fördjupning å ett berg eller annan höjd' (Nordström 1925 s. 36), sveg "[...] den 
fördjupning, som avtecknade sig [...] mellan Hemberget o. Sörberget: /när såola jär 
ini Schwege/ [...] (när solen är i fördjupningen [...]" (ULMA 15230 s. 2 f., fri M 6, AN 
1941; likn. uppg. ULMA 3618 s. 9, fri 5, AN 1932), sveg s. "[...] i tegens mitt, där 
tiltorna stjälpas från varandra och sålunda komma att bilda en svacka (/i schweg 1. i 
säänk/)" (ULMA 3414 s. 32, fri 27, AN 1931), sveg n. 'svacka (t.ex. på ett berg, på ett 
hustak, som "satt" sig)' (OAUd, EB), sveg n. 'svacka, på ett berg, en ås, ett tak m.m. 
(OAUd, EB), sveg n. "Med [...] sveg avses en mindre sänka eller inbuktning på mar
ken [...]" (ULMA 8153 s. 32, fri M 32, Avan, AL 1934), sveg n. ['svacka'] (ULMA 
8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), sveg 'dalsänka, försänkning' (DAUM 3419 s. 117, 
NB 1967). - Edefors: sveg n. 'sänka mellan tvenne berg' (ULMA 1500:9 s. 11, GE 

39 Jfr "Hästar bruka hålla till och tumla där" om Sandslägden, slät sandhed utan skog (OAU, 
nRå, EB 1942). 
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1927), sveg n. 'sänka mellan tvänne berg; försänkning i allmänhet' (ULMA 1500:11 s. 
17, GE 1927), sveg n. 'sänka' (ULMA 1291 = DAUM 2826, Ö. Svartlå, GE 1926). 

Eget material, urval. - Nederluleå: sveg 'dalgång' (BSa), 'sänka i l andet' (EN), 'lång 
svacka' (GÅ), 'lågt ställe' (SO), 'ravin eller något liknande' (EA), 'en svacka eller en 
svank i terrängen' (BJ), 'grop på timmerväg' (FA), 'fördjupning' (ANy), "men skulle 
inte de vara en krok på vägen? [...] En tvär krök eller nånting i den där stilen" (ANo). -
Överluleå: sveg "som i groobb" (GJ), 'mindre dal, sänka' (IB), 'mindre svacka' (LA), 
'svacka, sänka' (RF), 'fördjupning, sankmark, sänka' (JS), 'svacka' (BW), 'liten 
svacka' (HN), "I sch weg hä kan vara [...] uppa både odla mark å uppa i mööir" (IS), 
"liksom lågt ne [...] lite djupare" (LE), "lägre ned å så vart e då [...] lite fuktigare då" 
(VL), 'sänka' (BI), myrsveg "om ja säger en ås eller i b eriland å så kan de ju vara en 
litn myra där, i l ite möirschweg där, [...] mer sankmark" (GJ), "hä je just när du kom 
isi ein möir å så bli e fastare mark å så kom du isi nästa möir" (IS), 'vattusjuk mark' 
(RL); "en sänka i [...] ett myrmarksområde" (BI). - Edefors: sveg 'sank svacka', 
'sänka' (BN), "nå sankmark [...] dom ligger lågt till [...] Hä kan gå igenom där en 
bäck" (RS), "I schweg är större än i d jöölp" (RS), "de blir som mer surt" (SS), 'för
sänkning i marken', 'svacka i landskapet' (TP), "mellan två [högre terrängpartier] å så 
nere dära hä bli Schwege" (WB), 'mindre svacka' (ÅA), myrsveg "mellanting mellan 
myr å fastmark" (BN). - Jokkmokk: sveg "en sänka, som en dalgång egenteligen [...] 
en svacka eller nå sånt där i terrängen" (BSu). - Råneå: sveg "Ja de är lite blött å lite 
sån där sumpmark de bli Schwege" (ET), "där de är låglänt, en ravin eller nå liknande" 
(SA), "hä je bevuxet av träd sku ja tro, i schweg" (ÅJ), "lågmark å risbevuxet så där, 
t.ex. mellan två myrar" (VJ), 'sänka' (LaL), myrsveg "hä kan vara fortsättningen uppå 
en myyr, en lutning från myra" (SA), "först öppen myra och så sveget mellan myren 
och [den högre belägna terrängen]" (SA), "som en landtunga mellan [...] som är risbe-
vuxen å de har namne möirschwege" (VJ), 'svacka i samband med myr' (EL), björk-
sveg (ÅJ). 

Av beläggen ur arkiv och litteratur framgår att sveg har ett stort användnings
område. Det äldsta belägget uppger 'liten, sumpig däld'. Vidare förekommer 
t.ex. 'försänkning i a llm.', 'svacka', 'mindre sänka', 'svacka, på ett berg, på 
ett hustak m.m.', 'svacka på teg'. I flera belägg uppges 'sänka mellan tvenne 
berg' o.d. 

Uppgifter ur mitt eget material redovisas utförligt för att visa ordets stora 
betydelseomfång bland meddelarna. För varje socken har först förtecknats 
uppgifter om simplex sveg och därefter om sammansättningen myrsveg. 

Ordet sveg 'försänkning', '(sur) svacka' o.d. är allmänt känt, åtminstone av 
de något äldre meddelarna. Det gäller också myrsveg som för de flesta beteck
nar en myrlänt ofta med skog beväxt svacka mellan den öppna myren och fas
tare mark. En meddelare i södra Råneå använder spontant björksveg (jfr 
gransveg från Överkalix, OAUd, EB 1936). 

Majoriteten av de tillfrågade förknippar sveg med lägre, sank terräng. Vissa 
förbinder ordet med sänkor eller svackor i allmänhet; enligt dem kan man 
således finna sveg både i skog och på odlad mark. Några meddelare (se ovan) 
uppger att ett sveg är sankt, att det är lite blött, i regel mer vattensjukt, består 
av lösare mark med mer vatten eller att det troligen går en bäck genom ter-
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rängen och att området på bäckens sidor är just ett sveg. Det måste emellertid 
framhållas att några (se ovan) uttryckligen säger att ett sveg inte behöver vara 
fuktigt. 

Att svegen användes som vintervägar vid timmerkörning framhålls av flera 
meddelare. En kvinna associerar till bärplockning i fuktiga sveg (VL). En in
formant (BSa) uppger svegryggig för 'svankryggig' om djur.40 Betydelsen 'tvär 
krök på väg' är helt isolerad i materialet och gavs med tvekan. Uppgiften får 
betraktas som diskutabel. 

Ordet ingår i några ortnamn, t.ex. Järpsveget, terräng, Öl (ek 25 K 4h 
1947), (Isi) Svegen = Blötsvegen, blötmark, Västiträsk, Rå (OAU = DAUM 
2543, EB 1942), Storbergssveget = Sveget, svacka mellan Inrehuvudet och 
Yttrehuvudet på Storberget, Rå (OAU = DAUM 2543, EB 1942). 

Sveg jämförs med några andra ord för lägre terräng i 6.2. 

4.3.34 vass(e) m. med sammansättningar 

Arkivbelägg, urval. - Nederluleå: v asse m. 'samling af växande vass' (ULM A 562 s. 
256 = DAUM 6317 s. 256, EON 1891), "'vass(e) i en sjö'. Man skiljer på olika slag av 
vassar, allt efter den vattenväxt som bildar vassen [...]" (OAUd, Ersnäs, EB), vasse 
m. 'vassbevuxet ställe', vass 'vassbevuxet ställe i fjärd' (ULMA 6661 s. 25 = DAUM 
2495 s. 269, fri 30, AN 1933), fräkenvasse, rörvasse, starrvasse, sävjevasse m.fl (ULMA 
4150 s. 46 = DAUM 2495 s. 213, fri 30, EB 1930), rörvasse 'vasssamling' (ULMA 6661 
s. 30 = DAUM 2495 s. 271, fri 30, AN 1933). - Överluleå: fräkenvass (ULMA 8174 s. 
5, BE 1934-35), fräkenvass (DAUM 1311 s. 10, DAUM 1421, ALö 1973). 

Jfr SAOB F 1674 fräkenvass. 

Eget material, urval. - Nederluleå: rörvasse, sävjvasse "Sävivassan å rörvassan. [...] 
Joo hä je runt om den här sjön. Å då skiljer vi på sävja å röra" (GÅ). - Överluleå: vass 
"De ä inte vassen i s ig utan de ä väl snarast området där vassen finns i stor utsträck
ning" (JS), fräkenvasse "å så nedi bäckar å ini träsk är e å ... kan vara fräkenvässan, 
stora alldeles förs., å ini älvskanterna är e. Å de är tjockt å långt å [...] räkna bra hö 
de. Åt fara [fåren] vär e jo alla tiders" (GJ), fräken- och rörvass 'ställe där det växer 
mycket fräken eller rör' (BeN), fräkenvasse "Jo illäte hä je [...] när du sia isi fräkenväs
san" (IS). - Råneå: vasse, fräkenvasse, rörvasse "i början på Bjuråälven har dom ju 
fräkenvassarna där, men de kallar dom bara för vassen, oppi Lillbergssele är de ju en 
vasse" (ET), "Om man är ute på en sjö å sitter å metar så säger man att vi far isi vassen, 
rörvassen eller på andra sidan fräkenvassen. De kan vara alla sorters sjöväxter" (ET), 
rörvass 'område med vass' (VJ). 

Några informanter känner till och använder vasse i betydelsen 'vassrugge', 
'samling av fräken, vass' o.d. De kan tala om fr åkenvassar, rörvassar och sävj-
vassar, dvs. samlingar av fräkne, säv och vass. För andra är fräkenvass, rörvass 
och sävjvass detsamma som växterna fräkne, vass och säv. Det kan ibland vara 

40 Jfr Rz 705a sveg-ryggad o.d. från Skåne, Blekinge, Kalmar län och Västergötland. 
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Figur 50. Råneälven vid Böle, Råneå, fotograferad från västra stranden av älven mot 
gården Näset. Till vänster ön Börstholmen. Mellan ett område av tät starrvegetation i 
förgrunden och det öppna vattnet syns ett mörkare stråk av sjöfräken (jfr fig. 27 där 
området beskrivs som fräkenvassar samt fig. 28). 30 juli 1991. 

svårt att avgöra vilken av dessa betydelser som avses. Andra åter förknippar 
betydelsen av v asse med särskilda lokaler, Gäddviksvassen i Alvik t. ex., som 
inte längre är utpräglade växtplatser i vatten utan uppgrundade våtmarksom
råden (jfr fig. 55 och 72). För dem är betydelsen snarast 'våtmark av något 
slag'. En viss geografisk skillnad kan iakttas. Meddelarna i Edefors och Jokk
mokk är inte lika bekanta med ordet som vissa informanter från andra delar 
av området. 

Om fräkenvassar i R åneälven se 3.3.1 slutet samt fig. 27 och 50. 

4.3.35 änge n., äng (genus vacklande) med sammansättningar 

Belägg ur arkiv och litteratur, urval. - Nederluleå: änge n. 'sjelfbärande äng' (ULMA 
562 s. 269 = DAUM 6317 s. 269, EON 1891), änge n. 'självväxande äng' (OAUd, Sun-
derbyn, GE 1934), blötänge "Med [...] ill-land avses [...] surland, t.ex. [...] blötänge, 
[...] blötmyr" (ULMA 10458 s. 22, fri M 46, AL 1937), blötäng "Vid höbärgning å 
blötäng [...] användes det slags skidor, som kallades /möirändran/" (ULMA 10619 s. 
40, fri 24, AN 1937), fräkenänge n. "Efter de växter, som huvudsakligen bilda ängen: 
Med [...] fräkenänge menas lokalitet, där fräken är det dominerande 'gräset' 
(ULMA 10179 s. 23, fri M 52, AL 1937), slåtteränge (ULMA 8026 = DAUM 2879, 
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AL 1938), utänge n. 'utskifte, beläget längre bort' (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 
1925-35). -Överluleå: änge 'äng, utäng' (OAUd, GP 1934), änge 'sammanfattning av 
all öppen mark till ett hemman' (ULMA 8174 s. 4, Skatamark, BE 1934-35), utängar 
'ängar som ligga utanför gårdsskiftet' (ULMA 8174 s. 4, Skatamark, BE 1934-35). -
Edefors: änge n. "en naturlig slåtteräng, som icke på något sätt är bruten eller odlad. 
Ett 'änge' förekommer vanligtvis på myrmark eller på annan 'blöt' mark" (ULMA 
2261:2 s. 12 = DAUM 2481 s. 28, fri 15, GE 1929), fjällängen 'avlägsna slåtterängar, 
som ej hörde till byns område' (ULMA 3380:3 s. 17 = DAUM 2479 s. 198, fri 12, GE 
1929-30), flödänge 'strandäng, som tidtals står under vatten' (ULMA 1500:9 s. 12, GE 
1927), myränge (ULMA 2261:2 s. 12 = DAUM 2481 s. 28, fri 15, GE 1929), utängen 
'ängen som ej ligga vid själva gården' (ULMA 2261:2 s. 12, jfr s. 6 = DAUM 2481 s. 
28, jfr s. 24, fri 15, GE 1929-30). - Råneå: änge n. 'naturlig äng' (OAUd, AI 1934), 
myräng (DAUM 388:1 s. 1, DAUM 1325, Flakaberg, KHD 1961), älväng (DAUM 
388:1 s. 1, DAUM 1325, Flakaberg, KHD 1961).41 

Jfr Rz 847a och Rostvik 1989 s. 35-40. 

Eget material, urval. - Nederluleå: änge 'naturligt slåtteränge' (EN), 'blöta marker' 
(LeL), 'där man hade lieslåtter' (AL). - Överluleå: äng{o) "Ja myran är ju mycke 
blötare eller lösare mark än ... De vi kallar en äng de var ju hårdare, mer som fast 
mark" (BI), "Hä var i regel de som var lieslåtter, ändje" (HN), "ett änge å en myra de 
ä lika. [... men] inte till å börja me. Näädå. De ska kultur till för å bli i ään dj" (BW), 
'vall' (IB), "både brukad mark å naturli äng" (RF), blötäng "En möirslatt [myrslåtter] 
hä bli jo som mer [...] blött, mer blötäng" (GJ), slåtteränge "där dom slå [med] lie hä 
ä i s låtterandj. Hä ä tuvslåtter eller na sånt där" (GJ). - Edefors: änge "Jaa aandj då 
växer de ju gräs som man kan slå. Å en myr ja där är magert å ängsull å sånt där" 
(WB), "Hä vär åti älva. [Det var vid älven] He växt grese ati älva, i a andj. Gode brett. 
À [...] där växt e mitji grese [...] Hä vär jämnt å fint. [---] Vättne komme upp på vårn 
så hä lag ivi hela andje dinna å stjöld e å [så det låg över hela änget där och sköljde det 
också]. Å när vättne häd dro a da börd e å [hade dragit av då började det att] väx grese 
där å" [SS beskriver ett flödänge vid Luleälven som var över 1 k m långt och 30-50 m 
brett], flödänge 'på våren översvämmat område vid älven' (AA). - Råneå: äng{e) "En 
myra de är en myra som ingen bryr se om att schlå eller nånting men ett äng de är de 
dom skördar å schlår liksom" (ET), blötänge "Dom schlog först ängena, blötängena, 
å sen då schlog dom sedan hemma eller där på linderna [vallarna]" (ÅJ), myränge 'en 
myra som slås' (ET), "De är en myra som har vari ganska jämn. De har inte blivi såna 
där flarker [...] utan dom ha kunna schlå. De har vari sammanhängande gräs över ett 
stort område" (SA). 

Det är naturligt att avsluta en översikt av våtmarksord med änge eftersom 
företeelsen och begreppet är centrala för denna genomgång. Ordet används 
allmänt i hela undersökningsområdet. Då betydelseuppgifterna är mycket en
hetliga förtecknas inte alla belägg. Flera upptecknare återkommer med likar
tade betydelseuppgifter t.ex. i svar på ULMA:s olika frågelistor. 

Med änge menas vanligen naturlig slåttermark "som inte på något sätt är 
bruten eller odlad" (GE ovan). Ängen förekommer på myrmark eller på an

41 Dialektens form är änge n. men informanterna använder även formen äng. 
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nan blöt mark. Efter läget talar man om bl.a. utängen 'ängen som ej ligga vid 
själva gården' (GE) och fjällängen 'avlägsna slåtterängar'. Med flödänge me
nas 'strandäng, som tidtals står under vatten' (GE) och med fräkenänge "loka
litet, där fräken är det dominerande 'gräset" ' (AL). Ett änge som är särskilt 
vått kallas blötänge eller sur änge. 

Ur det egna materialet noteras ett mycket begränsat men representativt ur
val uppgifter då ordet är allmänt känt med i huvudsak enhetlig betydelse. 

Med änge avser också informanterna i regel ett naturligt slåtteränge som 
slogs med lie, beläget på blöta marker med vegetation av främst olika starr-
och fräkenarter, av de senare särskilt sjöfräken (Equisetum fluviatile). Van
liga sammansättningar i mitt material är blötänge, bäckänge, flödänge, myr-
änge, slått(er)änge, sur änge, utänge och älv änge men även fräkenänge och 
starränge förekommer. 

Änge avviker i ett väsentligt avseende från övriga ord i översikten. Det kan 
inte karakteriseras utifrån någon annan egenskap än den naturliga gräsväx
ten. Detta innebär att flera av de tidigare diskuterade terrängföreteelserna 
också kan betraktas som ängen. En myr med gräsväxt kan kallas änge (jfr 
Bjursänget nedan) liksom en gräsbeväxt svacka i skogen eller en starrbeväxt 
strand. Vid beskrivningen utgår man från myrens, svackans eller strandens 
funktion som slåtterresurs. Detta förklarar varför några ovanliga terrängord 
översätts med 'änge'. Jag skall förtydliga resonemanget med några exempel. 

Rå förklaras med bl.a. 'mindre äng' och 'liten sidländ äng' men ordet torde 
inte ha haft betydelsen 'äng', utan till grund för förklaringen ligger några (kan
ske många) platser vars namn innehåller elementet rå och som efter viss röj
ning utnyttjats som ängar. Det likaså svårdefinierade mara översätts med bl.a. 
'mossäng', 'blötäng', 'sank slåtteräng', 'sank ängsmark'. Inte heller detta ord 
torde ha betytt 'äng' utan terrängtypen eller snarare många mara-lokaler har 
utnyttjats för slåtter och det är då naturligt att förklara ordet (namnen) med 
'äng'. Andra "marar" bestod av ofruktbar myr eller stenskravel och kunde 
inte utnyttjas för slåtter och gjorde därför inte heller skäl för beteckningen 
'äng' (jfr arkivbelägg från NI och Rå). På liknande sätt förklaras slada med 
bl.a. 'slåtteräng', 'slåtteräng av något svårdefinierad beskaffenhet' och 'ett 
slags slåtteräng; mycket sumpig'. Många slada-lokaler har utnyttjats för slåt
ter men de terrängföreteelser som benämns Sladan (-sladan) är eller har varit 
grunda sjöar, vikar, älvutvidgningar etc. Denna "egenskap" har varit den pri
mära och ängsfunktionen sekundär. Att tillgripa förklaringen 'slåtteräng' för 
dessa svårdefinierade ord har varit en naturlig lösning. 

Som namnelement är änge vanligt. På stranden av Avasladan ligger Berg-
änget och öster därom Sundsänget (se fig. 47), och längs Norbäcken norr om 
Niemisel i Råneå socken finner man Norbäckänget, Överstänget och Norbäck-
myränget (ek 25L:85 1989). Två lokaler som fortfarande gör skäl för namnen 
är Bjursänget i västra Nederluleå (se fig. 51), ett vidsträckt myränge (enligt vk 
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Figur 51. Det vidsträckta Bjursänget i västra Nederluleå. 28 maj 1988. 

24 L NV 1984 frodig fastmattemyr; jfr fig. 12) och Kvarnängarna på gränsen 
mellan Nederluleå och Överluleå (enligt vk 25 L SV 1982 mager fastmatte
myr). En del av det senare änget översvämmas på våren av en liten bäck vilket 
resulterar i ett bäckänge med rik starrvegetation (se fig. 52). 

Trots att dessa två ängen inte brukats på årtionden gäller fortfarande om 
dem liksom om många andra ängen i området den förklaring som lämnas i 
detta arkivbelägg från Nederluleå: "gräsmark, som är slät. Den är oftast öp
pen men här och var kan finnas enstaka buskar eller grupper av mindre träd. 
Den är ofta så sumpig, i naturligt, ej utdikat tillstånd, att den ej håller att gå 
på; den kan då benämnas [...] blötäng eller [...] suräng" (ULMA 10179 s. 20, 
fri M 52, AL 1937). 

Som framgått av kap. 3 är undersökningsområdets våtmarker av skiftande 
karaktär, från kusttrakternas långgrunda havsvikar och nästan uppgrundade 
fjärdar och vidsträckta strandängar och älvarnas och åarnas översvämmade 
strandområden till skogsbyarnas sjöstränder och myrar. Ängena har därför 
skiftande utseende, och områdets bönder har anpassat resursutnyttjandet till 
sin trakts speciella våtmarker (jfr 2.2). Ett begrepp som flödänge är t.ex. fas
tare knutet till områden längs älvarna, medan man i skogsbyarna oftare talar 
om myrängen och bäckängen. 

Det avgörande kriteriet för ett änge är alltså den naturliga gräsväxten. Bil
den är emellertid inte fullt så entydig. Beroende på terrängens karaktär har 
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vissa mänskliga insatser varit nödvändiga: "De ska kultur till för å bli i äändj" 
(BW). Det kan ha varit röjning av sly, men det kan också ha inneburit att träd 
huggits bort. Änget sköttes sedan vanligtvis inte på annat sätt än att man höll 
efter buskvegetationen: "Åt [inte] gödsla dom [...] utan hä ä bara hålla bort, 
slå rejält [...] så ne int fick bli ja sälg å björk å sånt där" (GJ). Som framgått 
ovan (3.1.1) användes även olika former av dämningar och översilningar för 
att hålla efter mossa och sly och samtidigt utöka det resursgivande änget. 

De på detta sätt hävdade ängena var långt fram i tiden en viktig förutsätt
ning för områdets kreatursskötsel: "Gammalt tillbaka hadd dom i fint slåtter-
andj hä var dom ju rädd om" (GJ). Att de på sina håll utnyttjades ända in på 
1950-talet förklaras bl.a. av att traktens våtmarker gav rikligt foder. Lieslåt-
tern på våtmarkernas ängen fortsatte därför långt efter att slåttermaskinen 
börjat användas på trädena, dvs. vallarna. 

Man kan säga att informantuppgifterna i någon mån visar ängsbrukets ut
veckling och avveckling och den betydelseförskjutning som ordet änge till 
följd härav genomgått. Numera kan änge på sina håll eller för vissa informan
ter beteckna även odlad mark, t.ex. uppa andje "både brukad mark å naturli 
äng" (RF). En yngre meddelare (IB) översätter änge med 'vall', en förklaring 
som visar att änge som begrepp kanske håller på att förlora en tidigare själv
klar innebörd.42 

4.4 Sammanfattning 
Genomgången av våtmarksorden sammanfattas nedan i en tabell med kort 
kommentar. Jämförelserna haltar mellan orden och mellan de olika delarna 
av undersökningsområdet, främst genom att antalet tillfrågade växlar men 
också genom att ålderssammansättningen i grupperna skiftar (se 1.4 och infor-
mantförteckning s. 7). 

De uppgifter som visas i tabellen (orden fördelade på fyra grupper efter 
frekvens) är givetvis att betrakta som min tolkning av ordens ställning bland 
ett begränsat antal informanter. Det hindrar inte att uppgifterna torde vara 
av intresse som en mycket grov mätare av ordens ställning omkring år 1990. 
Gruppindelningen följer Nyström 1988 s. 165 f.: 

Grupp 1: Allmänna ord, alltså ord som samtliga sagesmän förstår och mer eller 
mindre ofta själva använder. 

Grupp 2: Mindre vanliga ord, alltså ord som samtliga eller de allra flesta sages
män förstår, men som inte används av alla eller som endast används sporadiskt. 

42 Det vanligaste dialektordet för vall är trade n., och de flesta informanterna skiljer mellan änge 
och trade 'vall, linda'. 

118 



Figur 52. Del av Kvarnängarna väster om Lombäcken, Överluleå (ek 25L:03 1989). 
Bilden visar den meandrande bäcken och det vissnade täta fjolårsgräset. 12 maj 1991. 

Grupp 3: Ovanliga ord, alltså ord som många eller de allra flesta sagesmän inte 
förstår och inte använder, eller ord som vissa förstår men själva inte använder. Ord 
som endast förstås och brukas av ett fåtal sagesmän. 

Grupp Okända ord (i terrängbetecknande betydelse). 

De enskilda orden har först bedömts inom socknarna (sockendelarna) som 
allmänna (1), mindre vanliga (2), ovanliga (3) eller okända (-) som terrängap-
pellativ. Därefter har uppgifterna vägts samman och fördelats på de fyra grup
perna i tabellen. 

Där har vidare noterats om uppgifter om orden finns i arkiv (A) och littera
tur (L) men inte om beläggen är få eller många. För uppgift härom hänvisas 
till resp. ordartikel. De allra flesta uppteckningarna gjordes mellan åren 1925 
och 1945, varför tabellen ger underlag för försiktiga jämförelser. 

Några ord tas inte med i t abellen, nämligen de som riksspråksord uppfat
tade gungfly, göl och puss samt sammansättningarna sankmark, sumpmark 
och våtmark. 

Ett exempel på hur tabellen kan läsas. Som dialektord är kärr ovanligt 
bland informanterna i alla socknar utom Edefors och Jokkmokk där ordet sy
nes vara allmänt. Arkivbelägg finns från alla socknar utom Jokkmokk och 
saknas också från norra Råneå. Jag placerar därför dialektordet kärr i grupp 

119 



Grupp 1 (allmänna ord) 

NI Öl Ed Jo sRå nRå 

grubba (surgrubba o.d.) 1 A 1 AL 1 A 1 1 A 1 
myrhals 1 A 1 A 1 A 1 1 A Al 
hål (surhål o.d.) 1 A 1 1 A 1 1 A Al 
illand 1 A IL 1 A 1 1 A Al 
myr(a) 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 
pott (som dialektord) 2 A 2 2 1 1 A Al 
pöl (som dialektord) 2 A 1 1 1 A 2 1 
seg 2 A 2 A 1 A 1 1 1 A 
strand 1 A 1 1 A 1 1 A Al 
sveg 2 AL 2 1 A 1 1 1 
äng(e) 1 A 1 A 1 A 1 1 A 1 A 

Grupp 2 (mindre vanliga ord) 

NI Öl Ed Jo sRå nRå 

fräkenbotten 1 A 1 A 1 A - 3 3 
dröl(a) 2 AL 2 AL 3 AL 3 AL 1 Al 
kärr (som dialektord) 3 A 3 A 1 A 1 3 A? 3 

Grupp 3 (ovanliga ord) 

NI Öl Ed Jo sRå nRå 

blöta (som terrängord) 3 A - - - 3 
bänk,bank - - -A 1 - 1 A 
drag/dråg 3 A 2 3 3? 3?A 
surdrag,surdråg 3 2 - 3 3 3 

2: "ord som samtliga eller de allra flesta sagesmän förstår, men som inte an
vänds av alla eller som endast används sporadiskt". 

Tabellen visar att det tidigare upptecknade materialet inte är särdeles jämnt 
fördelat över området och att många ord genom min undersökning har kunnat 
beläggas på flera ställen än tidigare (jfr Slotte 1987). 

Som man kan vänta sig har många av orden en svagare ställning i dag än för 
60 år sedan. Ord som tidigare varit kända över ett större område är t.ex. bot
ten 'inre del av vik' o.d., däld, däppe,flark, mare och slada. Botten och mosse 
som appellativ har inte kunnat bekräftas bland mina informanter. 

Uppgifterna om några sparsamt belagda ord har fått stöd. Betydelsen hos 
det numera ovanliga skärpa har bekräftats, men ordet används inte i hela om
rådet och är nu på väg att försvinna. Bänk (bank) används fortfarande i norra 
Råneå och har dessutom en stark ställning i östra Jokkmokk. Det enda arkiv
belägget på dråg stämmer med uppgifter från mina informanter i norra Rå-
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drävj 2 AL 2 A 3 A - - -A 
flottdy(a) 3 A 3 -A 3 3 1 
flytdy(a) 3? 3? 3? - - -

däld(a), dälde 3 A 3 -A - - -A 
däppe -A 3 A - - 3 1 A 
dövel, dävel 3 A 3 A 2 A 1 - -

flark -AL -AL 2 AL 2 - Al A 
fly -A - 3 - 3 
grande 3 AL 3 A 3?A - -A 3? 
gölpa, gylpa 3 A 2 2 A 3 3 -

bävaland 3 A 3 - - 3 1 A 
flytland 3 A 3 - - -

rå 3 AL -A - - 3? -

dammröta - - - - - 1 A 
skärpa 3 A - - - 3 -

slägd -AL 3? - - - 1 AL 
vass(e) 3 A 3 A - - 3 1 

Grupp - (ord okända som dialektappellativ) 

NI Öl Ed Jo sRå nRå 

botten -A - -A - A-
mare, mara -AL -A - - -A -

mosse -A -A? - - - -

slada, siade -AL -A - - -A -

Figur 53. De dialektala våtmarksorden i f rekvensgrupper. Orden är inom grupperna 
alfabetiskt ordnade efter huvudled. För indelningsgrunder se text. Med A och L mar
keras att ordet belagts i arkiv resp. litteratur. Med A mellan de två råneåkolumnerna 
markeras att det inte framgår av beläggen om uppgifterna skall hänföras till södra eller 
norra delen av socknen. Med ? markeras att uppgiften är osäker eller svårbedömd. 

neå. Orden dammröta, däppe och slägd (sandslägd) är också nu välkända 
bland informanterna där. 

Den tydligaste skillnaden beträffande ordens distribution är den ställning 
som norra Råneå intar. Detta faktum motiverar en egen kolumn i tabellen. 
Endast i norra Råneå är t.ex. däppe, dammröta och slägd helt levande. Bänk 
(bank) och flark förekommer numera bara övre delen av Lule älvdal och i 
norra Råneå. Även beträffande gölpa intar denna del av Råneå en särställ
ning. Där används gölpa inte som terrängord. 

Vanliga som ortnamnselement är förutom botten, myra, strand, vasse och 
änge bl.a. bänk (bank), flark, grande, mare, rå och slada. Av dem förefaller 
mare och slada vara helt döda som terrängappellativ. Vissa ordbetydelser 
(även i arkivbeläggen) kan misstänkas vara abstraherade ur ortnamn. Det gäl
ler särskilt botten, grande, mare, mosse, rå och slada. 
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En del av de presenterade orden kommenteras även i efterföljande kapitel. 
grubba, gölpa, pott, pöl och sveg jämförs med dra v/ och drö/ö i kap. 6. Myrens 
ord med bänk, flark och döv el i centrum behandlas i kap. 7, och där figurerar 
även bl.a. surdråg, dnzvy, dröla, grubba, gölpa, hål, illand, kärr, pott, pöl och 
myrhals. I kap. 8 granskas grande och skärpa tillsammans med drävy och 
dröla. 
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5. Drävj, dröla och döv el - tre ord för 
'sumpigt ställe av mindre omfång' 

I detta kapitel granskas något närmare tre ord: drävj, dröla och dövel. Genom 
att inskränka den fördjupade undersökningen till endast tre terrängord kan 
fler faktorer behandlas och det för dessa ord relevanta materialet redovisas 
utförligare. Begränsningen gör det också möjligt att jämföra ordens betydel
ser utanför undersökningsområdet.1 

Skälen till att just dessa tre ord valts är flera. De står betydelsemässigt nära 
varandra, och de har i olika grad anknytning till de våtmarksmiljöer jag tidi
gare beskrivit och har använts av meddelarna i funktionella sammanhang. Ett 
annat skäl är att två kunniga upptecknare, Gerd Enequist och Edvin Bränn
ström, redan för 60 år sedan diskuterade ordens betydelser, deras likheter och 
skillnader. Enequist jämför alla de tre orden och Brännström drävj och dröla 
(jfr nedan 5.4.1). Ett tredje skäl är att orden var helt okända för mig när jag 
inledde undersökningen. Under samtalen var det därför lätt att för informan-
terna motivera mitt intresse för dessa egendomliga ord. Det kan kanske också 
vara svårare för informanterna att förklara och för mig att förstå innebörden 
av dessa ord än av välkända ord som myr, kärr, strand och änge. 

Eftersom ord alltid är relaterade till andra ord ger även en så liten grupp 
som tre ord möjligheter till jämförelser. I ett senare skede av undersökningen 
kommer de tre orden att sättas in i nya sammanhang. 

Ordartiklarna är disponerade på följande sätt. Efter en kortfattad kom
mentar av ordens distribution och vanligaste betydelser utanför undersök
ningsområdet behandlas situationen i området. Först redovisas belägg ur ar
kiv och litteratur med kort kommentar, och sedan presenteras och diskuteras 
mitt eget material. Detta sker genom redovisning av en materialsamling med 
uppgifter i form av synonymer eller snarare närsynonymer,2 förklaringar och 

1 Materialet utanför undersökningsområdet kommer dessutom att redovisas i en kartvolym som 
kommer att ges ut av Diabas, Den dialektgeografiska databasen inom Institutionen för nordiska 
språk vid Umeå universitet. - För komplettering och kontroll av uppgifter från de övriga nordiska 
länderna tackar jag Karen Margrethe Pedersen och Bent Jul Nielsen, Institut for dansk Dialekt
forskning, Köpenhamn, Viggo S0rensen, Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Århus, Pe
ter Slotte, Forskningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors, Arve Borg, Norsk Målf0r-
earkiv, Oslo, och Tor Erik Jenstad, Nordisk institutt, Trondheim. 

2 Svensk ordbok s. XVII f. definierar närsynonymer som "enheter som tämligen väl svarar mot 
de aktuella betydelsedefinitionerna". 
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kortare citat. Materialsamlingen följs av ett avsnitt där ordets betydelser dis
kuteras utifrån ett antal kriterier: frekvens och distribution, läge, fuktighets
förhållanden och växtlighet, storlek, djup och form samt övriga uppgifter av 
intresse. 

5.1  drävj(a) f. med sammansättningar 
Terrängappellativet drävj, drävja o.d. 'dypöl', 'sumpigt ställe på en myr', 'blöt 
sänka på äng', 'gräsbeväxt svacka' o.d. har belagts i Ångermanland samt i 
Västerbottens och Norrbottens län. Det ingår också i namn på myrar, sank
marker, odlingar, bäckar, små tjärnar etc. i dessa områden. Som ortnamnsele
ment synes det även förekomma åtminstone i Härjedalen, Jämtland och Da
larna. Som terrängord saknas det i övriga nordiska språk. 

5.1.1 Utanför undersökningsområdet 

Ungefär hälften av de ca 20 beläggen från Ångermanland kan sammanföras 
under betydelserna 'sumpigt ställe', 'vattensjuk mark', 'dypöl' o.d. Även be
tydelserna 'lägre, sankare del av en myr' o.d. och 'gyttja', 'dy som förrädiskt 
ligger ovanpå vatten på sanka ställen' o.d. förekommer. Bland mer specialise
rade betydelser märks 'vattenfylld inskärning vid en å', 'strandtyp, dyig 
strandbotten', 'vattensjukt lerigt flackland' och 'odlat område med vatten
sjuk, "blöt" mark'. 

Drävj ingår i några ortnamn som betecknar vattensamling, bäck och ter
räng. 

Rietz 101b uppger från Västerbotten drävi eller drävj3 'sumpigt ställe på en 
myra, sumpig myra, en liten "myrsänka" '. Ordet är upptecknat i nästan alla 
socknar i Västerbottens län. Den vanligaste betydelsen är 'sankt ställe på en 
myr', 'sumpigt område' o.d. Från flera socknar uppges 'vik eller sund av en 
myr' o.d. (upptecknat av Bertil Nygren). Att gränsen mellan 'rinnande vatten' 
och 'fuktig mark' på sina håll är oklar antyds bl.a. av att i samma uppteckning 
från Byske noteras såväl 'liten bäck' som 'sur mark'. I Sorsele förekommer 
sammansättningarna drävjmyra 'myr med gyttjeområden' och slätter drävjor, 
den senare som förklaring till Drävjemyren ("myr, det är 'slåtterdrävjor' 
där"). Sammansättningen sur drävj förklaras med 'blöt myr' o.d. i uppgifter 
från Hörnefors men med 'dy, gyttja' från grannsocknen Nordmaling (jfr upp
gifter från Ångermanland). En synnerligen specialiserad betydelse är "mycket 

3 För uttalet se Fries 1957 s. 158-174. 
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sankt ställe, där vattnet går i dagen. [...] Man tager upp torv på en myr; den 
sålunda uppkomna sänkan fylles då med vatten och kallas drävj" (Skellefteå). 
Detta är den enda uppgift jag stött på där drävj så klart uppges beteckna en 
artefakt. 

Av de ca 50 namnbeläggen Drävjen, Drävja eller -drävjen o.d. från Väster
bottens län betecknar drygt hälften 'myr', 'sankmark' o.d. För de övriga upp
ges t.ex. 'bäck', 'bäckdal', 'liten tjärn' och sekundära betydelser som 'odling', 
'slåtter' och 'ägomark'. 

Appellativet har upptecknats i de flesta svenskspråkiga socknarna i Norr
bottens län från Arvidsjaur och Hortlax i söder till Överkalix i norr med bety
delser som 'sank mark', 'blöt sänka' o.d. men även 'sank del av myr', 'stillastå
ende vattensamling', 'sumpig gol', 'tjärnpott' o.d. I ca hälften av beläggen 
framhålls att gräsväxt är typiskt för en drävj. Att ett visst mått av rinnande 
vatten hör till vissa drävjor framgår av uppgifter som 'vattendrag med omärk
lig ström genom myr' (Nederkalix), "vattnet 'siger' genom myren, utan att 
dock bilda bäck" (Norrfjärden) och 'plats på en slåttermyr där vattnet rinner 
fram eller silar fram över gräset' (Töre). Från tre sydliga socknar (Hortlax, 
Piteå, Arvidsjaur) uppges 'vik eller sund på myr' o.d. (upptecknat av Bertil 
Nygren; jfr liknande uppgifter från Västerbotten). 

Även som ortnamnselement är drävj belagt i stora delar av länet. De drygt 
20 beläggen (Drävjen, -drevjen o.d.) uppges åsyfta myr, sandstrand, vatten
drag, vattensamling m.m. men oftare (ca en tredjedel) äng, ängsmark, fuktigt 
gräsbeväxt ställe o.d. 

Man kan notera god överensstämmelse mellan uppgifterna från olika delar 
av Norrbotten. Egenskaper som framhålls är sankhet, gräsväxt och belägen
het på äng eller myr. Likheterna med sydligare områden är också relativt stor. 
Den i Västerbotten dominerande betydelsen 'sankare del av en myr' är emel
lertid mer sparsamt företrädd i Norrbotten där gräsväxt oftare betonas. 

I Norge finns drevja f., drevju f. o.d. i betydelsen 'blöt massa' o.d. (se t.ex. 
Aasen 1873 s. 113 'en bl0d Masse eller R0re, isaer om det maeskede Malt i 
Brygningen'; jfr Aasen 1850 s. 69).4 

5.1.2 I u ndersökningsområdet 

Appellativbelägg ur arkiv och litteratur. - Nederluleå: drävj f. 'sank myr' (ULMA 220 
= DAUM 3945, AN 1914-15), drevi 'kärr' (Nordström 1923, s. 7), drevi 'moras, kärr' 
(Nordström 1925 s. 35), /drevi/ 'vattensamlingar av skiftande storlek' (ULMA 6661 s. 
23 = DAUM 2495 s. 268, fri 30, AN 1933), drävj f. 'sänka i marken' (ULMA 8026 = 
DAUM 2879, AL 1925-35), drävja f. "Vid sådant ställe där det är en sänka, alltså i en 
[...] svacka, eller i en [...] drävja, blir det [...] 'sankt" ' (ULMA 10458 s. 22, fri M 46, 

4 Jfr drävja 'svinmat' (ULMA 9335 s. 11, fri M 55, Överkalix, OC 1936) och drävja f. 'uppblött 
kreatursfoder' (OAUd, Hovsta, Närke) som påminner om betydelser i No rge. 
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AL 1937), drävj f. "Betydelsen skiftande: 'vattensamling som är gyttjig och belägen 
vid vatten' [...] 'sumpig, grund vattensamling, belägen vid vatten på låg gräsmark, och 
som ofta torkar ut, åtminstone delvis'; någon liten rinnel kan rinna genom den" 
(ULMA 4150 s. 42 f. = DAUM 2495 s. 211 f., fri 30, EB 1930), drävjf. "Svårdefinier
bart ord: oftast ? lika med: 'sumpig, gräsbeväxt sänka', 'gräsbeväxt plats som alltid 
håller sig lite fuktig' ? Helst bör den kanske vara belägen bredvid en rännil el.dyl.?" 
(OAUd, EB 1930), drävj f. 'terräng med gräsväxtlighet, där vatten rinner fram eller 
samlas på våren vid snösmältningen eller vid regn, utan att någon botten finnes som i 
tjärnar och vattendrag' (OAUd, Ale, EB), 'gräsbeväxt svacka där vatten silar fram 
sakta' (OAUd, Sunderbyn, EB), drävj f. "sumpig plats, helst kanske med ett litet vat
tendrag. En nu utdikad bäck har funnits i Hertsöns 'drevj' " (förklaring under {Neda) 
Drevjan, O AU = DAUM 1242, EB 1930), drävj f. "(gräsbeväxt ?) plats, där vatten 
rinner på vårarna och vid regn, utan att det finns någon särskild fåra för det; 'översil-
ningsmark' ?" (förklaring under Maradrevjan, OAU = DAUM 1242, Ale, EB 1931), 
drävj f. 'sumpigt ställe av mindre omfång' (ULMA 2968:14 s. I, GE 1928), drävj 'sum
pig mark, mycket gräsbevuxen' (a.a. s. Ib, Sunderbyn), drävja f. 'vatten, som rinner 
över ängsmark, saknar utpräglad erosionsfåra' (OAUd, Sunderbyn, GE 1934), drävj 
f. "Som drävja betecknas företrädesvis en bäck, som med lugnt lopp rinner genom 
ängsmark" (förklaring under Drävjan, bäck, Sunderbyn, OAU = DAUM 1242, GE 
1934), drevi 'kärr, moras' (DAUM 3419 s. 27, NB 1967). 

Överluleå: drävj f. 'sumpigt ställe av mindre omfång' (ULMA 2968:14 s. I, GE 
1928), "En /drevvja/, också i närheten av hemmet, var sumpmark kring en bäck, vat
tensjuk men ej dybotten" (a.a. s. Ib, Inbyn), drävj 'lågländ blöt mark, lite eller ingen 
markvegetation' (ULMA 8174 s. 9, Skatamark, BE 1934-35), björkdrevja, grandrevja 
(a.a. s. 9 f.). 

Edefors: drävj f. "Huvudsakligen på dessa flödängar förekommmer s.k. /drevi/ [...] 
mycket sank, ofta vattenfylld del av strandängen" (ULMA 1500:9 s. 13, GE 1927), 
drävj f. 'sumpigt ställe av mindre omfång' (ULMA 2968:14 s. I, GE 1928), "/drevi/ 
finns på såna ställen, där det växer fräkne. Finns mer på ängsmark. Ej så bottenlös 
[som dövel]" (a.a. s. II, Edeforsen), 'sumppott' (a.a. s. II, Edeforsen), "/drevi/ är en 
surpöl, som aldrig fryser varken vinter eller sommar" (a.a. s. II, Storsand), "/drevi/ 
sumpig slåtteräng, översvämmas av vatten, exempelvis från älven" (a.a. s. IIb, 
Svartlå), "/drevi/ slåtteräng, sumpig, så att man måste ha skidor, då man slår där. Finns 
ej blott vid stranden av älven. Vanliga på myrar, där man brukar slå" (a.a. s. IIb, 
Svartlå), "/drevi/ slåtteräng, sank, ofta fylld av vatten i mitten, så att man blott kan slå 
på kanterna" (a.a. s. IIb, O. Svartlå), "/drevi/ är en våt sänka, där det växer gräs. Om 
en /drevi/ vore vidare och större, bleve det ett kärr" (a.a. s. IIb, Ö. Svartlå). 

Råneå: drävj f. 'stillastående vatten som håller på växas över' (OAUd, Västiträsk, 
EB 1942). 

Appellativet finns upptecknat från alla socknarna inom undersökningsområ
det utom Jokkmokk. Av de ca 30 beläggen kommer drygt hälften från Neder-
luleå, 3 från Överluleå, 1 från Råneå och de övriga från Edefors. Betydelserna 
uppges vara 'kärr1, 'sank myr', 'sumpig, grund vattensamling', 'sumpig, gräs
beväxt sänka' o.d. I vissa belägg anförs också att en rännil rinner genom områ
det eller att vatten rinner fram eller samlas vid snösmältningen eller efter 
regn. Endast undantagsvis förklaras drävj med 'bäck'. I flera belägg framhålls 
närheten till vatten ("bredvid en rännil", "kring en bäck", "del av strand
ängen") men även belägenhet på myrar uppges. Karakteristiska egenskaper 
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är också gräsväxten. I ca hälften av beläggen uppges nämligen att drävjor 
finns på ängsmark, slåttermyrar eller strandängar eller att de är beväxta med 
gräs, starr eller fräkne. Sammantagna pekar uppgifterna mot betydelsen 'sank 
(gräsbeväxt) mark (i anslutning till vatten)'. 

Av 7 ortnamnsbelägg (Drävjan, -drävjan o.d.) härrör 6 från Nederluleå och 
1 från Överluleå. Två av ortnamnen från Nederluleå betecknar bäckar medan 
de övriga avser mark av något slag: 'ängsmark', 'beteshage', 'översilnings-
mark?'. Belägget från Överluleå avser en bäck. Överensstämmelsen mellan 
den appellativa och den onomastiska användningen är således god. 

Egen undersökning 

Eget material. - Nederluleå: "Ja i drevi hä är ett sankland ... De är dålit, mycke mosse 
å mjukt å så i ... djupast så är e gyttja å lite vattn ... Hä bruka växa fräken där ... 
vattnväxter" (EN), "De är ett surhål där man far ner me ... Hä håller int å gå ... å ä i 
mitten lite vattn" (EN), "De behöver int vara ett sånt där myrhål där man sjunker ner 
men hä ä bara en sankfläck" (EN), "Hä kan vara där e kommer fram en kallkälla, så 
brukar e ju vara ett surområde omkring" (EN), 'större än en görjepöl' (EN), 'surdråg' 
(GÅ), "en svacka liksom där hä är surt [...] inte riktit framkomlit" (GÅ), "Men hä ä 
som ett begränsat område de, i d revi. Hä kan int vara en hel myr" (GÅ), 'kan vara 
gräsbevuxet' (GÅ), 'surdråg' (SO), "en försänkning, ett gammalt bra avlopp ha blivi 
ett dålit avlopp å då kalla man de drevi" (SO), 'på åkermark eller i skog' (SO), "me 
fint myrgräs åt alla håll. [...] De växer ju ingen skog i sånt där" (SO), 'inte lika sur som 
dröla' (SO), "Där de va liknande träskmark, där dom slog träskena [...] då de bildas 
en kant mot själva träskkantn, men så var de myr innanför de, å hä kalla dom drevjen. 
[- - -] Å där slog dom ju dom hära starr å fräknarna" (FA), "Drevja, såna där surränder 
som är mer än de vanliga sura på myrarna" (FA), surdrävj 'surpott' (FA), "Drööl den 
rördes aldri. Men i i d revi kunde de rinna" (FA), "I drevi hä va väl [...] där de rann 
vattn lite grann hä tro ja. En lägsta punkt för nå" (EA), "på vårn var e ju blött där" 
(LW), 'svank eller svacka i te rrängen, t.ex. efter en uttorkad bäck' (BJ), 'ej rinnande 
vatten' (BJ), 'en smal remsa' (ANy), "hä ha vari en bäck förut å så ha den gått igen så 
ne ha blivi en drevi" (ANy), "I drevi är inte de en följd utav en bäck?" (BT), "Ja där 
de ä surt när man är ti slåttern, så ha ja för me att vi ... att de kalla vi en drevi" (AL), 
'bred bäckmynning' (LL), blötdrävj, görjedrävj (SO), surdrävj (AL, BJ, EN, FA, GÅ, 
SO). 

Överluleå: 'mindre pöl, vattusamling' (GJ), 'mossa och sly' (GJ), 'som en svacka i 
marken' (GJ), "Ja hä är en [...] ini skogen in tyckedinn milla asan å i s eormöir [en sån 
där mellan åsarna och en surmyra] å ... hä je som i s eordrevi bruke dom säg" (GJ), 
'ungefär samma som dröla' (GJ), "Ja de va väl sankt å växte kanske gans.. hög växtlig
het, drevja" (RF), 'mycket blöt fläck där det växte skohö' (BeN), 'surhål ungefär'(IB), 
"De där fly., flytdye som kan gå ända fram mot ... ja en sjökant, en träskkant. [---] 
De var som en matta som ... som en tjock mossa" (RL), "de var blött hemskt i drevja" 
(LE), "De va man [...] rädd för å komma [...] di där drevjen" (NK), "som regel så är 
de omkring ett vattndrag de där, drevja, en drevja är. De är i kantn på ett vattndrag" 
(BW), "där de va blött där vi skulle gå över. Hä vär bleutt upi drevja dinn". [...] Njaa 
de var i regel kringom nån myr eller så där" (HN), 'gammal floddal, halvt uttorkad 
med små tuvor', 'uttorkat dike efter bäck eller dike' (BH), blötdrävj, bäckdrävj, myr-
drävj (GJ), surdrävj (BeN, GJ, NK, BW). 
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Edefors: "inget vatten, men man ser att de är så där väldit bottnlöst egentligen. [—] 
Nästan inget vatten, bara gyttja å elände" (TP), "Drävja, su[r]hål - inte direkt vatten, 
men något flytande, grumligt, vatten-mossa. Om man stack ner en stör eller t.o.m. en 
längre stång kände man ingen botten. Man har hört om djur som gått ner sig och 
drunknat om de inte uppmärksammats" (TP i brev), sur drävj (TP). 

Frekvens och distribution 

Drävj är i mitt material främst representerat i Nederluleå och Överluleå. För 
25 av 43 tillfrågade är ordet bekant. Endast 1 av 6 i Edefors känner till ordet. 
Ingen av de 7 i Råneå är säker på ordets innebörd; ett par säger sig ha hört 
det. Helt okänt är det för de två informanterna i Jokkmokk. Några anser att 
det inte hör hemma i dialekten: "Ja hä ä pitmale [pitemålet]" (BN). Somliga 
har en något oklar uppfattning om vad drävj betyder, men för andra är det ett 
välbekant och i samtal mellan dialekttalande fortfarande använt ord. 

Läge 

Drävjor återfinns enligt uppgifterna i olika typer av lägre terräng: i skogen 
(EN, SO), "milla asan å i seormöir" [mellan åsarna och en surmyra] (GJ), på 
åkermark (SO, ANy, BW) osv. eller som en man i Nederluleå säger: "Man 
kan ju kalla de lite varstans där e är en sån där så att du int som koms över. 
Du få gå en omväg. Utan hä je hä man kalla i drevi, seordrevi. Man gå inte 
över" (GÅ). 

Drävjor kan finnas t.ex. intill en kallkälla (EN), vid ett vattendrag, "som 
regel så är det omkring ett vattendrag det där" (BW), eller kring en myr: 
"Njaa de var i regel kringom nån myr eller så där. Joo. Men aldri är e i skogen 
så där där hä är fastare mark utan de va där de va riktit blött å dålit. Hä kalla 
dom för drevja" (HN). 

På den kultiverade marken har drävjorna numera ofta fyllts igen eller jäm
nats ut (SO, BW), och även på annan mark har många drävjor försvunnit som 
en effekt av utdikning och landhöjning (BW, FA). 

Fuktighetsförhållanden och växtlighet 

Drävjor kan utgöras av sänkor med vatten i mitten där det inte håller att gå 
(EN). De har lös botten enligt flera meddelare. De bär inte en häst (ANy), 
de är inte riktigt framkomliga (GÅ). Somliga (t.ex. SO, GJ) framhåller att 
drävjorna är för sura för att det skall växa skog där (jfr fig. 54). 

Som nämnts förbinds drävjor av somliga med vattendrag. Någon framhåller 
att en fåra skall synas: "då ne gick som en vattufåra, rikti fåra" (ANy). I ett 
fåtal uppgifter förknippas drävj med rinnande vatten: "I drevi hä va väl [...] 
där de rann vattn lite grann hä tro ja" (EA). Att drävj skulle kunna beteckna 
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Figur 54. "Ett gammalt bra avlopp ha blivi ett dålit avlopp å då kalla man de drevi" 
(SO). En drävj, dvs. sank svacka, med ris och fjolårsgräs i björkskogen väster om Al-
vik, Nederluleå. 11 maj 1991. 

rinnande vatten framhålls endast undantagsvis explicit: "men i i drevi kunde 
de ... rinna" (brodern FA). 

Drävjor förknippas ofta med växtlighet i form av naturvuxet gräs. Det kan 
växa starr (FA), fräkne (GÅ, EN, ANy), gräs (LW), fint myrgräs (SO), natur
gräs (IS), skohö (BeN). Drävjorna slogs med lie. Även om sammansättningen 
drävjslått (ULMA 10179 s. 23, fri M 52, AL 1937 och ULMA 8026 = DAUM 
2879, AL 1938) inte används av någon av meddelarna förstår man av de 
många slåtteruppgifterna att begreppet kan ha använts tidigare. 

9-04 



Storlek, djup och form 

Som de flesta terrängformationer är även drävjorna av varierande storlek: 
"Hä kan vara bara en litn fläck å hä kan ju vara större också" (EN), "fast man 
räkna väl de [en görjepöl] att de ä som mindre än en drävja" (EN). Några 
meddelare förklarar drävj med ord och uttryck som "surhål" (IB, EN), "sank
fläck" (EN), "nån litn bit som kallas så där" (HN) o.d. vilka för tankarna till 
relativt små terrängformationer. Ibland förklaras emellertid drävj med formu
leringar som väl närmast tyder på att företeelserna är av något större format: 
"sankland" (EN), "surområde" (EN), "väldigt flakland" (BW) o.d. Bäckdrävj 
förklaras: "Hä bli en som en litn litn myr å surland breme bäcklågga [bredvid 
bäckkanten; se kap. 7, not 1]" (GJ). Att drävj å andra sidan inte betecknar ett 
riktigt stort område framgår av uppgifter som "Men hä ä som ett begränsat 
område de, i dre vi. Hä kan int vara en hel myr" (GÅ) och "I regel så är dom 
ju int så stora. Då blir de ju myrar myrer då bara" (GJ). 

Drävjornas djup kan variera. En del är svåra att ta sig över under regniga 
somrar (SO) och kan också vara farliga (NK, TP). 

Även uppgifterna om drävjornas form varierar. Vissa uppger att en drävj 
inte har någon särskild form. Den kan "ha alla figurer" (BW). Den kan vara 
ett surhål bara (IB), en sank svacka (GÅ), en sankfläck (EN), ett surområde 
(EN), men den kan också betecknas med surdråg (GÅ, SO), dvs. 'långsmalt 
vattensjukt mindre område' o.d. Formen kan också i viss mån sägas vara 
kopplad till läget. Eftersom många meddelare uppger att drävjorna är lokali
serade till vattendrag, sjökanter etc. följer därav att de ibland tänker sig lång
sträckta formationer: 'uttorkad bäck' o.d. (BH). Det kan vara "en gammal 
sträckning av en bäck eller å som har vuxi igen å tagi sig en annan bana lik
som" (BJ). 

Övrigt 

Sammansättningar som nämns under intervjuerna är bäckdrävj, blötdrävj, 
görjedrävj, myrdrävj och surdrävj. Av dessa är surdrävj vanligast. Det uppträ
der ofta spontant under samtalen (FA, AL, EN). Om det verkligen har annat 
betydelseinnehåll än simplex är svårt att avgöra. Många gånger används sim
plex och sammansättning omväxlande utan märkbar skiftning i betydelse. 
Möjligt är att ordens denotation överensstämmer och att sammansättningen 
används emotivt, med andra ord höjer den "affektiva temperaturen". 

Av många uttalanden framgår att drävj inte längre används särskilt ofta. 
Att de flesta meddelarna är medvetna om ordets förändrade ställning visas 
tydligt i formuleringar som "ett ställe där pappa sa Drevja [eller drevja] om" 
(FA), "För att no sa min mamma drevja" (AL), "Hä je som i seordrevi bruke 
[brukade] dom säj" (GJ). Ordet användes således oftast av äldre personer. 
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5.1.3 Sammanfattning 

I mitt material förekommer drävj inte i hela undersökningsområdet utan, med 
något undantag, endast i Nederluleå och Överluleå. Jämfört med arkivbeläg
gen från undersökningsområdet förefaller ordets ställning numera vara för
svagad åtminstone i Edefors. Av många uppgifter framgår det att ordet håller 
på att försvinna och att det är svårt att skilja från speciellt dröla. De betydelser 
som mina meddelare uppger stämmer väl med tidigare uppteckningar. Det 
gäller t.ex. betonandet av gräsväxt och lieslåtter i drävjorna. Den vanligaste 
betydelsen är - med Gerd Enequists ord - 'sumpigt ställe av mindre omfång'. 

Drävjor kan återfinnas i olika slags lägre terräng och är vanliga i kanten av 
vattendrag, sjöar, myrar o.d. Uppgifterna om växtlighet är varierande. Nu
mera räknas drävjor som onyttig mark, impediment, men förr utgjorde de en
ligt de flesta meddelarna en icke oviktig resurs genom att det kunde växa 
fräkne eller starr på dem. För de flesta väcker ordet associationer till ängsslåt-
ter. Storleken varierar men en drävj är enligt de flesta ett område, inte bara 
ett obetydligt "surhål" och inte heller lika stor som t.ex. en myr. För många 
är drävjorna avlånga, vilket kan förklaras av läget i anslutning till vattendrag. 
Några uppger också att vatten kan rinna genom en drävj. 

Den betydelsekärna som avtecknar sig med detta material som bakgrund är 
alltså 'sankt område av växlande storlek'. 

Ordets betydelse i Norrbotten som helhet visar god överensstämmelse med 
betydelsen i undersökningsområdet. Ofta anförs egenskaper som sankhet, 
gräsväxt och belägenhet på äng eller myr. Från Västerbotten uppges 'sankt 
ställe på en myr' o.d. vara en vanlig betydelse. Där, liksom i Ångermanland, 
synes onyttighet vara en mer framträdande egenskap än i Norrbotten där upp
gifter om gräsväxt är vanligare (jfr 5.1.1). 

5.2  dröl(a) m.,  f . ,  med sammansättningar  
Torsten Bucht redovisar i en uppsats (1939) distributionen av drol respektive 
dröl och dröla och diskuterar betydelse och härledning. Drol har sitt centrum 
i Jämtland (s. 88) och förekommer i angränsande landskap, även i Norge, me
dan dröl, dröla är "spridda från östra Medelpad, Ångermanland och östra 
Jämtland i söder över Västerbotten till Norrbotten i norr" (s. 91). 

Den vanliga betydelsen hos drol är 'sumpigt, myrlänt område av obetydlig 
utsträckning' men specialiseras ofta till bl.a. 'sumpig skogsäng, myrslåtter' el
ler 'växtställe för bär, särskilt hjortron' och på andra ställen till 'stenmark med 
håligheter, hög av stenar' (s. 89). Även '(öppen) plats' och 'liten rännil, käll
drag' uppges. Betydelsen hos dröl, dröla är i stort sett densamma som hos 
drol. Bucht skriver (s. 93): "Den vanligaste definitionen blir alltjämt: 'sum-
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pigt, gyttjigt ställe'. De avvikande, speciellare bet. hos drol saknas i det hela, 
medan bet. 'bäck, rännil, ofta med dyigt vatten och rinnande från myr' är ri
kare utvecklad, särskilt i Väster- och Norrbotten." 

Sedan Bucht gjorde sin undersökning har arkivens samlingar komplette
rats. 

5.2.1 Utanför undersökningsområdet 

Enligt ett par belägg från Härjedalen uppges drol betyda 'plats 1. terräng med 
buskar, öppen gräsmark och mossa', 'myrmark' och myr drol 'myrstrupe, myr 
övergående i fastmark'. 

Mer än hälften av de ca 75 beläggen från Jämtland anger betydelsen 'våt-
aktig äng', 'myräng','slags slåtter' o.d. Bland övriga betydelser märks 'bär
ställe', 'skogsmark', 'beteshage' men särskilt 'sankmark', 'del av myr', 'sum
pigt ställe' o.d. 

De i särklass flesta namnbeläggen i OAU:s samlingar kommer från Jämt
land, ca 50 lokaler benämnda Drolen, Drolet, Drolarna och ca 500 lokaler 
med drol i huvudleden. Av dessa belägg betecknar drygt 40% 'sankmark(er)', 
'myr(ar)', 'myrmarker' o.d, knappt 40% '(f-cl.) slåtter', 'myrslåtter' o.d. och 
ca 20% övriga lokaler såsom 'skogsområde', 'ägomark', 'åker' m.m. 

Appellativbeläggen från Medelpad upptar bl.a. så skiftande betydelser som 
'sumpigt slåttesland', 'liten rännil' och 'ihålig stenmark'. Till de senare bety
delserna ansluter sammansättningarna dyngedrol 'en liten bäck, som torkar 
upp' och stendrol 'stenbunden mark'. 

Från Ångermanland uppges framför allt 'sumpigt ställe', 'surt område' o.d. 
men även 'sank myr', 'sumpigt ställe på myr' och 'surhål', således ej så specia
liserade betydelser som uppges från Jämtland och Medelpad. Bland samman
sättningarna märks blötdröl 'surt, blött ställe väl i skog etc.', dyngdröl, 'dy, 
gyttja', myrdröl 'myrdrag, lång och smal myrsträckning' och surdröl. 

I Västerbottens län har dröl (i Dorotea i södra Lappland är formen drol) 
upptecknats i de flesta socknarna. Åtskilliga 1800-talsbelägg finns med bety
delser som 'liten bäck', 'vattensamling efter regn, vattenpuss' o.d. (OSD). 
Rietz (99a) anger för simplex 'vattenpuss, vattensamling' och för vöttudröl 
'vattensamling efter regn, vattenpuss'. Den vanligast betydelsen i d e belägg 
som upptecknats under 1900-talet är 'liten bäck', 'sakta rinnande bäck', 'rän
nil' o.d. men även 'vattenpuss', 'pol' o.d. noteras i flera socknar. En betydelse 
som förekommer särskilt i Vännäs är 'smal vik 1. inskärning i sjö 1. vattendrag' 
o.d. Från flera socknar uppges såväl 'pol' som 'rännil' vilket antyder gräns
dragningsproblem. Unanders 1850-talsuppgift från Umeå är också ett talande 
exempel: bäckdröl 'bäckbildning, vattensamling som liknar en bäck'. De van
ligaste sammansättningarna är bäckdröl 'liten bäck' o.d. och surdröl 'liten, 
obetydlig bäck' o.d. 
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I DAUM:s och OAU:s samlingar har jag funnit knappt 30 namnbelägg från 
Västerbottens län, simplex Dr ölan, Dr ölen, Drölet, Dr öle eller sammansätt
ningar med -drölan eller -drölen som huvudled. Av dem betecknar ca 20 
'(smal) vik', 'åmynning', 'bäck', 'dalsänka' o.d. De övriga betecknar 'ter
räng', 'äng', 'odling', 'sank myr', 'liten tjärn' o.d., och om ett par saknas upp
gift. 

I Norrbottens län utanför undersökningsområdet är den vanligaste betydel
sen hos appellativet dröl(a) 'sakta rinnande bäck', 'rinnel' o.d., drygt 20 av ca 
30 belägg. Dessutom förekommer 'sumpig mark', 'löst ställe på myr', 'sumpig 
vattensamling', 'myrig sumphåla' o.d. Av ca 20 namnbelägg (simplex Drölan 
eller Drölen eller sammansättningar -drölan) åsyftar ca 15 bäckar och de öv
riga sund, odlat område, terräng och odling. Det måste betonas att skillnader 
mellan olika delar av länet kan noteras. I de sydligaste socknarna (Hortlax, 
Piteå, Norrfjärden och Arvidsjaur) uppges endast betydelsen 'liten bäck' o.d. 

Ordet har även förekommit i Finland. Från Munsala sn, Österbotten, upp
ges dröl n. 'mycket sankt ställe, som det kan vara farligt för kreatur att råka 
in i' och tre ortnamn, Sandviks drölet och två Drölet (Huldén 1952 s. 13).5 

I Norge uppges drol betyda t.ex. 'Sted, Pläds, liten Flade eller Sump' med 
sammansättningar som Bcerdrol 'Sted hvor der voxer Baer' och Moltedrol 
'Moltemyr' (Aasen 1873 s. 114). I Nordtröndelag förekommer (enligt arkivet 
över "Ordbok over tr0ndermåla") drol i betydelsen 'bärställe' som simplex 
och i sammansättningar som ber drol och moltedrol. Fritzner (1972 s. 255) upp
ger från fornisl. sammansättningen myradrol 'myrstrekning'. 

5.2.2 I undersökningsområdet 

Appellativbelägg i arkiv och litteratur. -Nederluleå: dröla f. 'sidländ fördjupning i mar
ken' (ULMA 562 s. 35 = DAUM 6317 s. 35, EON 1891), dröla f. 'kärr' (ULMA 220 = 
DAUM 3945, AN 1914-15), drööl f. 'kärr' (Nordström 1923 s. 7), drööl 'kärr 1. moras' 
(Nordström 1925 s. 35; jfr Bucht 1939 s. 89), dröla "Känd var berättelsen om flickan, 
som för att skydda sina fina skor, /nä na skull ga ivi dröla/ [när hon skulle gå över drölan 
...]" (ULMA 6335 s. 32 f., fri M 9, AN 1933), dröla 'vattensamlingar av skiftande stor
lek' (ULMA 6661 s. 23 = DAUM 2495 s. 268, fri 30, AN 1933), dröla f. "Mindre bäck, 
som tidvis kan uttorka under torra somrar; upprinner från kärr, myrar, o.dyl." (ULMA 
8026 = DAUM 2879, AL 1925-35), dröla f. 'minsta vattendrag' (ULMA 3227 s. 24 
= DAUM 2495 s. 239, AL 1931, fri 30, Avan), dröla f. 'pöl med försumpat vatten; 
stillastående, mindre vattensamling' (ULMA 1771:1 = DAUM 3933, EB 1928), dröla 
f. 'vattendrag, som rinner långsamt (t.ex. i myrar)' (ULMA 4150 s. 42 = DAUM 2495 
s. 211 f., fri 30, Långnäs, EB 1930), dröla f. 'stillastående vattensamling, lite sumpig' 
(a.st., Ängesbyn), dröla f. 'liten bäckrinnel' (OAUd, Västmark, EB), dröla i. 'stilla
stående vattensamling' (OAUd, Ale, EB), dröla f. 'liten rinnel som har stark lutning 

5 Påfallande nog saknas ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål. 
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och som rinner från myrar' (OAUd, Sunderbyn, EB), dröla f. 'sumpig plats' (OAUd, 
Ängesbyn, EB), dröla f. 'rinnel' (OAU = DAUM 1242, EB 1931, som förklaring till 
Långmyrdrölan), dröl m. 'sumpigt ställe av mindre omfång', "/drölan/ kallas ofta sum
piga ställen på slåtterängar" (ULMA 2968:14 s. I, GE 1928), dröla 'en rinnel från en 
myr, ej en riktig bäck, med brunt myrvatten' (a.a. s. Ib, Sunderbyn), drölt. 'liten bäck' 
(OAUd, Sunderbyn, GE 1934; jfr Bucht 1939 s. 89), dröl 'bäck' (Wallström 1943 s. 
146 f.), drööl 'kärr, moras' (DAUM 3419 s. 28, NB 1967). 

Överluleå: dröl m. 'sumpigt ställe av mindre omfång', "/drölan/ kallas ofta sumpiga 
ställen på slåtterängar" (ULMA 2968:14 s. I, GE 1928), dröla f. "ett litet sumpigt 
ställe, försett med växtlighet men sankt, så att man sjönk ned där" (a.a. s. Ia, Inbyn; 
jfr Bucht 1939 s. 89), dröla f. 'en vatturinnel, bäck o.dyl.' (OAUd, GP 1934), dröla f. 
'vatturinnel' (OAU = DAUM 2548, som förklaring till Drölan, bäck, Skatamark, GP 
1934), dröl "mark med vattensjuka, bottenlösa hål som ej bär att gå på, utan man sjun
ker ner, är gott om kallkällor och vattenådror. [...] Du skall akta dig för att gå, så du 
fastnar i någon /dröl/ när du går med korna i morgon tidigt. [...] Det är då så gott om 
/dröler/ kring el. hos Bettsmyrbäcken [...]" (ULMA 8174 s. 9, Skatamark, BE 1934-
35), dröl 'sumpigt ställe, sank myr' (Wallström 1943 s. 146 f.). 

Edefors: dröl f. 'kärr; liten sumpig vattensamling på en äng' (ULMA 1291 = DAUM 
2826, Ö. Svartlå, GE 1926), dröl m. "Gyttjepöl, grundare än /dövlen/ bruka vara. Ofta 
försedd med utlopp och tillopp. Rinnande vatten som ej grävt ut någon fåra och alltså 
ej kan kallas bäck" (ULMA 1500:9 s. 6, GE 1927), dröl m. 'sumpigt ställe av mindre 
omfång', "/drölan/ kallas ofta sumpiga ställen på slåtterängar" (ULMA 2968:14 s. I, 
GE 1928), dröl "en surpöl i skogen, var som helst; bottenlös; där växer starr. Är den 
större, blir det en /dövel/" (a.a. s. II, Edeforsen), dröl 'sumppott' (a.a. s. II, Edefor-
sen), dröl "en 'vattenpott', som är på ett änge; man kan inte säga, att den just har dålig 
botten" (a.a. s. II, Storsand), "/dröl/ har avlopp" (a.a. s. IIb, Svartlå), "/dröl/ är dju
pare än /drevi/. Torkar ej ut; behöver ej ha utlopp" (a.a. s. IIb, Svartlå), /dröl/ "ung = 
/drevi/. /drevi/, slåtteräng, sank, ofta fylld av vatten i mitten, så att man blott kan slå 
på kanterna" (a.a. s. IIb, Ö. Svartlå), dröl "mindre sumpiga fläckar, som lätt torka ut. 
Utan växtlighet" (a.a. s. IIb, Ö. Svartlå), dröl "grundare [än dövel] med utlopp" (a.a. 
s. III, Harads), jfr Bucht 1939 s. 89, dröl 'sumpigt ställe, sank myr' (Wallström 1943 s. 
146 f.), dröl "Ofta omgivningen kring en kallkälla. Seur-dröl" (DAUM 3913 s. 3, Ö. 
Svartlå, TP 1984), 'liten vattensamling' (a.a. s. 5), bäckdröl 'liten bäck genom sank 
mark' (DAUM 3913 s. 3, Ö. Svartlå, TP 1984). 

Jokkmokk: dröl 'sumpigt ställe med lös botten' (ULMA 14745, SW1939), dröl 'sum
pigt ställe, sank myr' (Wallström 1943 s. 146 f.). 

Råneå: dröla f. " 'vattenpuss' (på t.ex. en väg.), surt ställe i skogen, varigenom vat
ten rinner'? Förekommer även som ortnamn" (OAUd, EB 1942). 

Jfr Jonsson 1966 s. 329 ff. 

Den äldsta uppgiften är från Nederluleå 1891, de övriga från 1920- och 1930-
talet. De flesta uppteckningarna har gjorts i Nederluleå, Överluleå och Ede
fors. 

Viss variation hos ordets betydelse kan noteras, från 'kärr', 'pöl med för-
sumpat vatten' och 'sumpig plats' till 'vattendrag som rinner långsamt' för att 
nämna några exempel från Nederluleå. Av de drygt 40 beläggen har 12 bety
delsen 'rännil, liten bäck' o.d. och övriga betydelsen 'sumpig vattensamling', 
'sumpigt ställe' o.d. Därtill kommer att i 3 belägg anges en dröla ha utlopp, 
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vilket tyder på att dess vatten inte är helt stillastående. Dröla6 kan alltså be
teckna både rinnande och stillastående vatten. 

Från Edefors finns en större andel uppgifter med betydelsen 'sumpigt ställe' 
o.d. än från övriga socknar, och av dessa är 9 hämtade från en enda källa 
(ULMA 2968:14 från år 1928). Detta skulle kunna tyda på en något annor
lunda betydelsebild än i övriga socknar. Denna källa avviker dessutom genom 
att separat redovisa betydelser från 10 enskilda uppgiftslämnare (9 namn
givna), varav 8 från Edefors (se vidare 5.4.1). Om dessa uppgifter räknas bort 
fördelar sig beläggen från undersökningsområdet jämnare mellan betydel
serna 'rännil', 'liten bäck' resp. 'sumpig vattensamling', 'sumpigt ställe' o.d., 
dock fortfarande med en viss övervikt för den senare betydelsen. 

Av de ca 25 ortnamnen Dr ölan, -drölan, -dr ölen o.d. på kartor och i upp
teckningar från 1900-talet (uppgifter i det äldre lantmäterimaterialet alltså 
obeaktade) avser de flesta '(liten) bäck' o.d. Ett belägg från Nederluleå upp
ger 'vattensaml.' och ett från Överluleå 'terräng'. Två lokaler betecknas som 
'vattendrag ?' vilket antyder upptecknarens tveksamhet beträffande karakte
riseringen. Inget av ortnamnen från Råneå åsyftar vattendrag utan där uppges 
'(stillastående) vattensamling' och 'äng'. 

Bilden i undersökningsområdet är alltså splittrad. Både i appellativ och 
onomastisk användning kan dröla avse såväl sumpigt ställe som stillastående 
och rinnande vatten. Från Nederluleå och Överluleå finns fler belägg för vat
tendrag än från de övriga socknarna. Sammanfattningsvis kan även konstate
ras (jfr ovan) att gränserna mellan betydelserna är oklara. Det föreligger li
kaså en diskrepans mellan det appellativa och det onomastiska materialet ge
nom att betydelsen '(liten) bäck' o.d. är vanligare hos namnelementet. 

Egen undersökning 

Eget material. - Nederluleå: 'rännil' (AN), "kanske en avskärmad blötfläck. [—] en 
utvidgning av i dre vi eller nå sånt där. Men i dröl kan ... ja känner me också att om ja 
kommer å går i en mycke eländi myr å plötslit blir e ... jaa väldit tuvit å så blir de 
bottenlöst emellan då känner ja att ja är som i en drööl" (BJ), "de ä ju blött, dröla [...] 
för hä var aliti besvärlit gå me hästn ivi dröla isi Mulövikbäcken. [...] å de va vatten å 
de va lera å gegga å så där" (BSa), 'mindre surhål' (EA), "Hä va som mer på slåtter-
ängar. I rikti seordröl" (EA), 'ung. = drävf (EN), 'grop' (FA),' surpott' (FA), "de är 
oftast stillastående vattn. Å dom tillhör groderna där på våren å" (FA), "hä jer där 
man kan fara ner" (GÅ), 'vattensamling' (GÅ), 'surhål' (GÅ), 'surhål' (HB), "de ä 
inga stora områden [...] utan de ä begränsat till en ett ... mellan två åsar eller nå sånt 
där" (HB), "På myrarna där fanns e såna där ställen där hä va kallkäller å du kunde 
... där kunde du ... gå ner. [- - -] Ja sånt där gungland ... så hä liksom sög ne de när du 
gick där" (LW), "I seordröla [En surdröla] jaa, hä jer ungefär samma sak som i drevi, 
fast de ä kanske lite grann surare" (SO), "de är som en vattnöppning men de ä ju inge 

6 I fortsättningen använder jag formen dröla. 
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djupt vattn" (SO), blötdröla (BSa), bäckdröla (EN, FA), görjedröla (EN, FA), myr-
dröla (FA), surdröla, (ANy, EA, EN, FA, GÅ, LW, SO), vattudröla (EN, GA). 

Överluleå: "Ja om ja säg på en myra å där man schlå så var e ju mair ... Där hä va 
blötare där kålle [kallade] dom e nedi dröla" (GJ), 'surgrop', 'surgrubba' (GJ), "I dröl 
ä lite vidare om, kan ju vara större i seordröl än in seorpott" (GJ), "I drööl, ja de ä ett 
ställe där de ä vattenrikt å ostadig mark. Å lågt naturlitvis. [Ja de] behöver int va lågt 
men de är vattenrikt å ostadit, i drööl" (RF), "de ä också ett sånt där surhål. [---] I 
drööl hä bruka vi egentlit gärda om för där kund man försvinna. [---] Vi hade här 
nere ett ställe där vi fick gå å dra opp en häst, uta dröla" (BeN), 'sumpig myrmark', 
'blötmyr','kärr' (BiN), "man kan gå ne se å så där" (BiN), 'vattensamling' (IS), "Dröla 
hä je i dålit stääll" (IS), "När dom sku bära upp di där fräkne på båren [bårarna] så da 
kom dom ini tyckedinn [sån där] drööl så hä vär så svårt å gå" (NK), "de va djupare 
där då" (LE), "Djupare där då å lite mera sörjit förstås" (NK), 'vattensjukt litet om
råde' (BI), "Lös bottn å lite vattn ovanpå så de ä lite svårt å där ... växer e bara lite 
starrgräs ini drölen", "en litn fläck på en sankmark, som i drööl" (BW), "Hä je precis 
desamma drööl å drevi" (HN), "dröla har nått längre i sitt torkande än drävja" (BH), 
blötdröla (BI, BW), bäckdröla (BI, BW, GJ, HN, IS), görjedröla (BeN, BW, GJ, IS, 
RF), myrdröla (BW, GJ, IS), surdröla (BeN, BI, BW, GJ, RF), vattudröla (BeN, BW, 
GJ). 

Edefors: 'stillastående vatten' (RS), 'illaluktande och onyttigt' (RS), 'ungefär som 
kärr' (SS), 'surpöl' (TP), bäckdröl 'liten bäck genom sankmark' (TP), "Dröl - ett seg 
(vattenseg el. vattenåder) där den kommer upp eller fram i dagen. En illaluktande, 
järnhaltig, missfärgad vätska, dock inte helt bottenlös" (TP i brev), 'surhål, blöthål' 
(ÅA), "en sån där sankmark ... mindre område som i dröl" (ÅA), bäckdröla (TP), 
blötdröla (RS), görjedröla (TP), surdröla (RS, SS, TP), vattendröla (TP). 

Jokkmokk: "De ... hä va väl ... såna där blöta, dröla" (DI). 
Råneå: 'vattenpöl' (ET), "Den enklaste förklaringen är att en mindre vattnsamling 

de blir en dröla" (ET), 'surfläck' (HH), 'liten myrpott' (LaL), "en sån där surpöl som 
står me vattn nästan året runt" (VJ), "de kan ju vara nån vattupöl ini de här surlande 
[...] de är vattusjukt å kan stå nån fläck öppet vattn bevuxen me sånt där vass" (VJ), 
'en sorts kallkälla' (ÅJ), "Jaa hä je illäte [illandet] hä je när du går å plötslit så kan du 
fara ne under armarna. Hä ä dom där drölerna, hä jer illäte" (AJ), "ve kålle ne dröla 
hä som at håll gä uppa [vi kallade det dröla det som inte håller att gå på]" (ÅJ), 'mindre 
vattusamling' (SA), 'vattenpöl' (SA), "en vattnpöl... där de int är nå utflöde ifrån. De 
kan vara bara vi regnperioder å ... Om de kommer mycke regn så kan de stå vattn i 
dom där nåt tag efter regne" (SA), myrdröla "Ja hä ä bara dålit land till å gå på, hä ä 
surt så de ä ... håller int just gå där" (EL), blötdröla (ET, VJ), bäckdröla (VJ), görje
dröla (ET, HH, SA, VJ), myrdröla (EL), surdröla (ET, HH, SA, VJ), vattudröla (ET, 
SA, VJ). 

Frekvens och distribution 

Ordet dröla är välkänt för majoriteten av informanterna. Av 43 tillfrågade 
säger sig endast 5 inte känna till ordet. De flesta av dessa bor i norra delen av 
Lule älvdal. En meddelare i Jokkmokk känner ordet bara som namn på en 
myr. Osäkerhet om betydelsen kan noteras även hos några meddelare från 
andra delar av undersökningsområdet. 

Ordet är inte vanligt i ortnamn på dagens kartor. Detta utesluter givetvis 
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Figur 55. En dröla på Gäddviksvassen söder om Alvik, Nederluleå (ek 24L:63 1988). 
11 maj 1991. 

inte att det kan ingå i namn av mer lokal karaktär, t.ex. som ett gårdens eller 
bydelens namn på obetydligare lokaler (jfr om smånamn t.ex. Edlund 1981 s. 
99 ff. och Slotte 1976 s. 125-140). 

Läge 

Drölor finner man främst på fuktiga eller sanka ställen av skiftande slag (se 
fig. 55). Det är i mitt material oftast fråga om vattensamlingar eller sumpiga 
polar i skog och på myrar eller i anslutning till bäckar och stränder. Flera med
delare nämner ställen där man förr hade fräkenslåtter. Somliga kan använda 
dröla om en mindre vattensamling oberoende av läget. I samtalen nämns bl.a. 
myrar (BJ, GÅ), havsstränder (VJ), stränder av åar (ÅJ, NK, LE, VL) och 
sjöar (GJ), odlingar (GJ), skog (GJ, ET, SA) och "illand", en typ av terräng 
som enligt somliga kännetecknas av blöta gropar, lös och osäker mark etc. 
Flera informanter sätter drölor i samband med kallkällor som ju finns i olika 
slags terräng (GÅ, LW, GJ, ÅJ). 
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Fuktighetsförhållanden och växtlighet 

De ord som används för att förklara dröla ger oss en rätt god uppfattning om 
vad för sorts terrängappellativ det är fråga om. Vanliga som förklarande ord 
är 'surhår, 'blöthål', 'vattensamling', 'vattenpöl', 'surfläck' o.d. För de flesta 
av mina meddelare betecknar dröla (gyttjiga) vattensamlingar eller sanka 
fläckar eller mindre områden vars konsistens kan variera. Dröla används nor
malt inte om vattenpuss efter regn eller om blöt grop på vägen. 

Några menar att drölorna inte innehåller särskilt mycket vatten utan består 
av en blandning av vatten och lera. En dröla kan innehålla lite vatten, ha dålig 
botten och ibland vara oframkomlig. Merparten anser att vattnet i drölorna 
är stillastående: "Drööl, den rördes aldri" (FA). En meddelare i Råneå säger: 
"Nä dröl ... i så fall att bäcken torkar ut så ne ä bara drölerna kvar" (ET). 
Några menar att det kan vara både stillastående och rinnande vatten i en 
dröla, t.ex. beroende på årstid. 

Ett par meddelare framhåller att drölorna saknar utlopp (RS, SA). Den 
besvärliga gränsdragningen mellan stillastående och rinnande vatten framgår 
också av följande inte särskilt lättolkade sekvens: 

SW: Fanns de drölen kring bäckar också? 
GJ: Joo, tacka för de. No är de drölen kringom där bäckar gick. Dom ... 
Hä blev ju bäckar borti de där vättodrölen. 
SW: Om de blev tillräcklit mycke vattn. 
GJ: Dom kan ju vara fler som hjälps åt. 

De ovan redovisade till synes svårförenliga egenskaperna kan förklaras med 
t.ex. växlande vattenstånd och grundvattennivå olika år och under olika årsti
der. Iakttagelser av detta slag kan givetvis delvis förklara varför meningarna 
om ordets betydelse ibland varierar. 

Beträffande växtligheten går meningarna också isär. Somliga menar att det 
är för surt i en dröla för att det skall växa något, att en dröla är illaluktande 
och onyttig (RS). "Om vi säger i en kant utav myran vär e i ... rikti seordröl. 
Hä gick int som färdas där eller nånting. Å de växte bara dom där vi., vis-
sonblä.. bladena, vattuklövern" (FA). Det kunde vara bara svart dy där (RL). 
Men motsatsen, dvs. att drölor förr kunde ge värdefullt foder, uppges också 
(GJ, LE, NK, VL, ÅJ). Sammansättningen drölslått som uppges från Neder-
luleå (ULMA 8026 = DAUM 2879, AL 1938) men inte är bekant bland mina 
meddelare kan därför mycket väl ha varit ett känt begrepp tidigare. 

Drölornas läge och konsistens och deras varierande grad av våthet/sankhet 
resulterar i varierande ekologiska förutsättningar och därigenom i olika slags 
växtlighet. 
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Storlek, djup och form 

Terrängordet dröla används inte om hela myrområden eller sankmarker utan 
om relativt begränsade ytor: "Dom kan vara lika stor som köket här en del. 
[—] Joodå dom kan vara vilken storlek som helst. Dom kan vara en par 
kvadratmeter å dom kan vara en riktit ordentli ..." (SO), "Dom kunde vara 
bara som rumme dära [rum på 10—15 m2] å kanske som de här [köket på 
15-20 m2]" (VJ). 

Även uppgifterna om drölornas djup varierar. En meddelare från Råneå 
menar att drölor är ofarliga ställen, t.ex. där barn kunde "gorma ner sig eller 
smutsa ner sig" (ET). Många framhåller däremot att drölorna är farliga att gå 
på eller åtminstone svårforcerade för djur och människor: "I drööl de ä ju ett 
sånt där [...] surhål. Så dom körde ned ini dröla" (HB). Ibland spångades stäl
len där drölor fanns: "Om man ska gå en stig å så går den där stigen över en 
sån där dröla, då har dom i regel lagt nå spänger eller [nå sånt]" (BI). 

Ofta sägs att drölorna är bottenlösa. Härmed kan avses både att marken är 
lös, alltså utan fast botten, och att drölan är så lös och djup att den är farlig. 
Så här kan det kännas: "Men [...] om ja kommer å går i en mycke eländi myr 
å ... plötslit blir e ... jaa väldit tuvit å så blir de bottenlöst emellan, då känner 
ja att ja är som i en drööl" (BJ). 

Formen kan variera och är inget särskiljande kriterium. 

Övrigt 

Genomgången har visat att simplex dröla används eller använts om terräng
företeelser med rätt skiftande utseende. Den allra vanligaste sammansätt
ningen är surdröla, men även blötdröla, bäckdröla, görjedröla 'gyttjedröla', 
myrdröla och vattudröla förekommer. Många gånger torde simplex och de två 
sammansättningarna surdröla och blötdröla användas utan nämnvärd betydel
seskillnad. En dröla är ju alltid mer eller mindre sur eller blöt. Vid andra till
fällen kan förlederna antagligen innebära en affektiv förstärkning av huvudle
den. 

På tal om möjliga sammansättningar (surdröla, blötdröla, görjedröla, vat
tudröla) säger en meddelare från Råneå: "Joo du vet de dära hä fick man 
forma till själv så man fick e ti stämma efter va man skull säga" (ET). Citatet 
visar att meddelare ofta är medvetna om att terrängformationer kan beskrivas 
med olika ord och uttryck. 

Liksom beträffande många andra dialektala terrängappellativ betonas att 
de äldre kanske hade kunnat förklara bättre eller att det kunde vara "nån 
gammal som hade nåt sånt där uttryck" (RS om blötdröla). Att ett ord numera 
är mindre brukligt kan också formuleras så här: "Hä jer no mäir förekom
mande seordröl [än blötdröl] eller har varit" (SA). Med den sista formule
ringen antyds att inte heller surdröla är vanligt förekommande längre. 
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5.2.3 Sammanfattning 

Terrängordet dröla är bekant för de flesta av mina informanter men har en 
något svagare ställning i norra delen av Lule älvdal. Det betecknar framför 
allt sumpiga vattensamlingar, gyttjepölar o.d. som kan förekommma i olika 
sorts men ofta sank terräng, på myrar och stränder, i skog och på tidigare slåt-
terängen etc. Det kan av somliga användas om sanka områden av begränsad 
omfattning och av andra om gropar på bottnen av grunda havs-, å- och bäck
stränder. I regel innehåller drölorna stillastående vatten, och endast undan
tagsvis uppger meddelare att rinnande vatten är utmärkande för drölor. Ka
rakteristisk är den lösa bottnen (många drölor beskrivs som bottenlösa) som 
gör att djur och människor kan sjunka ner och kanske fastna i en del drölor. 
Dröla kan beteckna relativt harmlösa små gyttjepölar men också farliga "bot
tenlösa" hål. Enligt somliga saknar drölorna växtlighet, enligt andra växer där 
fräken och andra vattenväxter som förr togs till vara. För många förknippas 
drölor med upplevelser av myr- eller ängesslåtter. I intervjumaterialet före
kommer även en uppgift 'rännil med ej klart vatten från en myr'. Man kan 
alltså konstatera att dröla betecknar terrängformationer med skiftande, rätt 
obestämt utseende, och det är naturligt att beskrivningar och förklaringar då 
också lätt blir vaga och ibland motstridiga. 

Ordets betydelsekärna kan i undersökningsområdet sägas vara 'gyttjig 
grop', 'sumpig plats', 'sankt område av mindre omfattning' o.d. Till ordets 
periferi kan föras egenskaper som läge, storlek och djup, varierande farlighet, 
beväxthet etc. liksom om drölan innehåller rinnande eller stillastående vatten. 

Många uppgifter från övriga Norrbotten stämmer väl med appellativets be
tydelse i undersökningsområdet, t.ex. 'sumpig mark, sankt ställe' (Arjeplog), 
'löst ställe på myr, där kreatur kunna sjunka ned och fastna' (d:o), 'illaluk
tande vattensamling på sank mark' (Nederkalix), 'myrig sumphåla' (Töre), 
bäckdröla 'liten bäck' (Överkalix). Uppgifter av detta slag visar stora likheter 
med mitt material. Markant är dock den ofta förekommande betydelsen 
'sakta rinnande bäck', 'liten bäck' o.d. i arkivmaterialet. Särskilt påfallande är 
att 'liten bäck, rännil' o.d. är den enda betydelse som uppges från socknarna i 
södra Norrbotten vilka i detta avseende visar större likhet med Västerbotten. 

En jämförelse mellan dröla:s ställning i undersökningsområdet i dag och på 
1920- och 1930-talet visar bl.a. att den skillnad som av arkivbeläggens mängd 
att döma synes råda mellan Nederluleå och Överluleå på ena sidan och Jokk
mokk och Råneå på den andra delvis kunnat modifieras. I arkiven finns en
dast ett appellativbelägg från Råneå, vilket skulle kunna tolkas som att ordet 
är mindre vanligt där. Min undersökning tyder på att dröla förekommer eller 
förekommit i hela Råneå socken. Däremot förefaller dess ställning i Edefors 
ha försvagats sedan de tidigare uppteckningarna gjordes. Vidare bör observe
ras att betydelsen 'liten bäck', 'minsta vattendrag' o.d. är ovanlig bland mina 
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informanter jämfört med i det äldre materialet.7 

Över hela det område där drol, dröl(a) belagts förekommer den av Bucht 
uppgivna grundbetydelsen 'sumpigt, myrlänt område av obetydlig utsträck
ning'. De största avvikelserna jämfört med betydelsen i undersökningsområ
det visar naturligt nog uppgifter från områden på större avstånd, speciellt 
Jämtland där betydelser som 'växtställe för bär', 'stenmark med håligheter' 
och 'hög av stenar' noterats och Norge där 'bärställe' är vanligt. Motsvarighe
ter till dessa betydelser saknas helt i norra Norrland. 

Uppgifterna från Västerbotten har relativt stora likheter med betydelserna 
i undersökningsområdet, t.ex. 'sankt, sumpigt ställe', 'pöl\ bäckdröl 'liten 
bäck' och vattendröl 'liten vattensamling'. Förklaringar som 'vik av en myr', 
'liten fuktig bäckdal', 'smal inskärning av vattendrag' o.d. och surdröl 'liten, 
obetydlig bäck' saknas däremot i Norrbotten. Dominansen för 'liten bäck' 
o.d. i Västerbotten är den största skillnaden jämfört med betydelserna i un
dersökningsområdet . 

5.3  dövel m.,  f . ,  dövla f . ,  med sammansättn ingar  
Terrängordet dövel, dyvel o.d.8 uppträder på fler håll i Norden än drävj och 
drol, dröl{a). Förutom i undersökningsområdet förekommer det framför allt 
i Dalsland och Värmland och ingår i ortnamn över ett större område som be
nämningar på sankmarker, vattensamlingar o.d. Det förekommer därtill i 
både norska och finlandssvenska dialekter.9 

5.3.1 Utanför undersökningsområdet 

I Sverige har dyvel m. upptecknats i Dalsland och Värmland med betydelser 
som 'liten tjärn i mossmark', 'vattensamling i mosse', 'kärr, blöt mark', 
'mindre vattensamling' o.d. Dyvel, dyvle 'göl i mosse' uppges från Närke. I 
Hälsingland har upptecknats dövel m. 'bakhvirfel inåt en vik i strömt vatten', 
'lugn å' o.d. och dövel n. 'hölja, fördjupning [i] vattendrag'. Från Medelpad 
uppges dövel med betydelsen 'vattenpuss i ett kärr', 'fly' o.d. samt surdövel 

1 Wallströms uppgift (1943 s. 146 f.) om att Nederluleå (med betydelsen 'liten bäck, rännil') 
skulle skilja sig från socknarna längre upp efter älvdalen (med betydelsen 'sumpigt ställe, sank 
myr') stämmer inte med de av mig redovisade uppgifterna. 

8 Det drövel, blötdrövel, drevvel, blötdrevelmyr o.d. som uppges av enstaka informanter betrak
tar jag som felsägningar eller kontaminationer. - Jfr om Drävelbäcken i Pettersson II1982 [1944] 
s. 307, not 2. 

9 Det d0bbel, d0ffel o.d. som förekommit i delar av Jylland sammanställer jag (efter Jonsson 
1966 s. 307 f.) med det svenska dialektordet dyppel, duppel och lämnar därför utanför översikten. 
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'myrlok, där vattnet ej silar ut om somrarna'. I Jämtland noteras formerna 
dävel och dövel med betydelser som 'gyttjeartat ställe', 'äfja, dy', 'mycket 
sank myr, kärr' o.d. 

I OAU:s alfabetiska ortnamnsregister finns namn med elementet dyvel el
ler dövel o.d. från ett ännu större område. De åsyftar tjärnar, sankmarker, 
vattensamlingar, gölar, mossar o.d. De i särklass flesta namnen Dyveln, -dy-
veln o.d. finns i Dalsland och Värmland. Döveln (-döveln) hör hemma i Norr
land. 

I Västerbottens län har dövel inte upptecknats som appellativ men före
kommer som namnelement; som simplex Dövlan, tjärn och myr (Degerfors), 
Döveln, myr, slåtter, myråker, terräng o.d. (Nordmaling) och i Dövelmyran 
o.d. (Degerfors, Lycksele, Nordmaling och Umeå). 

I Norrbottens län utanför undersökningsområdet är dövel o.d. sällsynt av 
uppteckningarna att döma. I socknarna öster om undersökningsområdet sak
nas uppgifter om dövel som appellativ och namnelement. I ett belägg från 
Hortlax (1959) översätts dövel med 'stillastående vattensamling t.e. på myr, 
surpöl', dvs. den vanliga betydelsen i undersökningsområdet. 

Ordet ingår i ett fåtal ortnamn, bl.a. Dövelmyran o.d. i Arvidsjaur, Piteå 
och Älvsbyn. Simplex Döveln i Norrfjärden och Älvsbyn avser myrar. Ett 
Dövlan, myr i Älvsbyn, kommenteras: "Myren är mycket stenig. Den direkta 
betydelsen av ordet dövel synes folket ej känna" (OAU = DAUM, BN 1935). 
Appellativet förefaller alltså inte längre förekomma i Älvsbyn som i öster 
gränsar till Överluleå och Edefors. 

I Svenskfinland har dövla, dyvla f., dövel m. o.d. upptecknats på Åland 
samt i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten. Noterade betydelser är 
'däld el. sänka', 'fördjupning i berg' o.d., 'gräsbevuxet skogskärr', 'sumpig 
däld' o.d., 'vattenfylld bergsskreva', 'gräsbevuxet skogskärr' och 'djup göl i 
sank mark' o.d. (se Ordbok över Finlands svenska folkmål s. 556).10 

I norska dialekter förekommer enligt Aasen (1873 s. 122 resp. 297) dyvle n. 
'en liden dyb Sump', holdyvle n. 'Mudderhul, P0l, dyb Sump' och enligt Norsk 
Maalf0rearkiv bl.a. dyvel m. 'djup putt', dyvla f. 'liten djup sump, myreputt' 
och myrduvl. 

5.3.2 I u ndersökningsområdet 

Belägg ur arkiv och litteratur. - Nederluleå: dövel 'bottenlös myrpöl' (Nordlinder 1887 
s. 27), dövel f. 'sumpigt ställe av mindre omfång' (ULMA 2968:14 s. I, GE 1928), dövel 
'ett särskilt sumpigt ställe på en myr' (a.a. s. I b, Sunderbyn), " ' Dövlor [...], = stora 
vattenpottar, finnas på myren', enl. sagesmannen" (OAU = DAUM 1242, EB 1931, 
förklaring under Dövelmyran, Solberget), dövla "'stor vattenpöl el. hål på myrar', In

10 Jfr Thors 1953 s. 99-101 där även ortnamnselementet behandlas. 
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går i ortn. Dövelmyran i Västmark" (OAUd, EB), myrdofvel n. [!] 'mycket sankt ställe 
i en myr' (ULMA 562 s. 145 = DAUM 6317 s. 145),11 vattudävel m. 'vattenpuss' 
(ULMA 4150 s. 42 = DAUM 2495 s. 211, fri 30, Långnäs, EB 1930).12 

Överluleå: dövel f. 'stillastående vatten, surpöl' (OAUd, GP 1934). 
Edefors: dövel "På myrarna finnas ofta /dövvlen/ [...] gyttjepölar utan minsta växt

lighet; torka ibland ut, så att de hålla att gå över; botten bildar då en hård skorpa som 
spricker sönder" (ULMA 1500:9 s. 2, GE 1927), dövel f. 'sumpigt ställe av mindre 
omfång' (ULMA 2968:14 s. I, GE 1928), dövel "den är bottenlös och mycket farlig. 
Finns på myrarna, slät ovanpå men farlig under" (a.a. s. II, Edeforsen), "På /dövvlen/ 
är det 'flott-dyja' (gungfly), som är sådan, att om man går på det, faller man igenom" 
(a.a. s. II, Edeforsen), dövel "finns på vissa myrar. Det växer aldrig något i /dövvlen/. 
De är /ralestjes/[i fotnot: "utan all växtlighet"]" (a.a. s. II, Storsand), dövel 'en naken 
fläck på myrar, sumpig, torkar ibland ut' (a.a. s. IIb, Svartlå), dövel 'mycket sumpiga 
ställen på myrar' (a.a. s. II b, Ö. Svartlå), dövel "är rund, gyttjig, utan växtlighet, ofta 
mycket djup, fiere famnar. Saknar avlopp" (a.a. s. III, Ö. Svartlå), dövel f. 'surpöl, 
vattenpöl' (OAUd, GP 1935), "Det finns fullt av /dövlerna/där. D.v.s. fullt med surpö-
lar" (OAU =DAUM 1242, GP 1936 om Dövelmyran), dövel 'surhål' (DAUM 3913 s. 
5, Svartlå, TP 1984). 

Jokkmokk: dövel 'bottenlöst dyhål utan växtlighet' (Ryd 1991 s. 209).13 

Jfr Jonsson 1966 s. 307 f. 

De äldsta uppteckningarna av dövel o.d. gjordes i slutet av 1800-talet. De 
flesta beläggen är från 1920- och 1930-talet. Ca hälften kommer från Edefors, 
varav 7 ur samma källa. Appellativet har inte upptecknats i Råneå. 

Av beläggen kan inte utläsas någon skillnad i betydelse mellan uppgifter 
från olika socknar. Ordet översätts med 'surpöl', 'gyttjepöl', 'sumpigt ställe' 
o.d., oftast med tillägget att dövlar är särskilt vanliga på myrar (ca hälften av 
beläggen). Dövlar sägs sakna växtlighet enligt ett par uppgifter från Edefors. 
Enligt de flesta förefaller dövel ej användas om vattensamling i allmänhet. 

Namnet Dövelmyran är belagt i alla de fem socknarna. 

Egen undersökning 

Egna belägg. - Nederluleå: dövel, surdövel "de ä ungefär desamma som en drävja ... 
en seurdövel nog har man ju hört hä omtalas" (EN). 

Överluleå: dävel 'vattenfylld grop på myr' (RF), "De va väl såna där ... gyttjepölar. 
[---] Ja tro att de vart dävvlen hä" (BeN), "område på en myr som var så vattnsjukt 
så man inte kunde slå där. Till å me på vårn kunde ju sjöfåglar häcka där. De kun va 
nån litn ... litn pol" (BI), dövel "De ä nå blötställen så hä ... isi dövla" (HN). 

Edefors: dövel "Ja en dövvel var en [...] inte så stor fläck som var ett hå.. så lös så 
att de gick ne djur å dom fick dö där också" (ÅA), 'vattensamling' (TP), "ganska likt 
dröl, kanske något större område" (TP i brev), 'kallkälldrag', 'kallkällhål', 'gungfly' 
(BN), "dövvel hä je ju sämsta sorten av dymark i skogen de. [- - -] Å på myrar. [- - -] Å 
där går dom ner se älgar å folk också. Dom behöver ju inte precis drunkna men no 

11 J fr dofvelmyra f. 'mycket blöt och gytjig [!] myr' (ULMA 562 s. 34 = DAUM 6317 s. 34, EON 
1891). 

12 Dävel är en uttalsvariant. 
13 Jfr dövelmyr 'myr som är så blöt att inget växer, mjuk och bottenlös' (Ryd 1991 s. 336). 
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Figur 56. Dövelmyran mellan Västmarksträsket och Mockträsket, Överluleå (ek 
25L:03 1989) strax efter snösmältningen. 12 maj 1991. 

blöter dom se. Hä är i dövvel" (BN), 'surhål' (BN), "hä är ett sånt där flark.. [...] 
flarknamn de också, dovei. Do kän fara ne. [---] mest på myrar" (RS), 'djup grop på 
myr' (SS), blötdövel (BN), surdövel (BN, RS, TP), surdävel (TP). 

Jokkmokk: dovei "Ja hä va nå såna där blöta å [...] så man for ju ne ini de där dövvla" 
(DI), 'gungfly' (BSu), "Jaa hä [flark] ä ju samma som om ja säg att hä är en dövel" 
(BSu), "surhål vi kalla [...] numera" (BSu). 

Frekvens och distribution 

Att appellativet dövel (dävel) tidigare förekommit i en större del av undersök
ningsområdet förstår man av äldre arkivbelägg och av ortnamnet Dövelmyran 
som förekommer i a lla de fem socknarna (för exempel se fig. 56, 63, 64 och 
74). Numera används ordet emellertid inte som appellativ i hela området. En
dast 9 av 41 tillfrågade uppger utan tvekan ordets betydelse. Ytterligare 2 sä
ger sig ha hört ordet och anger en rimlig betydelse och någon har inte hört det 
men föreslår ändå en betydelse. Helt säkra belägg på att ordet fortfarande 
används eller åtminstone är känt finns endast från Överluleå, Edefors och 
Jokkmokk, dvs. de socknar där överlulemål talas. De två meddelarna från 
Jokkmokk använder ordet spontant under våra samtal. 

Läge 

Dövlar förekommer främst på myrar, däremot inte på åkermark eller ängen. 
För de flesta betecknar dövel en del av ett större sankt område, t.ex. en myr. 
Ordet används ibland även om dymark i skogen. 

144 



Fuktighetsförhållanden och växtlighet 

Uppgifterna om växtlighet i dövlarna varierar. Somliga säger att det inte växer 
något alls, andra att det bara växer mossa, sälg o.d. och alltså ingenting som är 
lämpligt för slåtter, medan från Jokkmokk uppges att man förr slog dövlarna. 

Storlek, djup och form 

Uppgifterna beträffande storlek, djup och form är relativt samstämmiga. 
Dövlarna kan variera i s torlek och beskrivs av flera som bottenlösa på vissa 
ställen och farliga för djur och människor: "älgar å folk kan gå ner se" (BN). 
Eller också sägs det att de åtminstone är svårforcerade eller förrädiska och att 
man blöter ner sig i d em eller att "du kan fara ne till midjan" (RS). Därför 
bör man gå på tuvorna som är "bäriga" (BI). Formen är inget särskiljande 
kriterium. 

5.3.3 Sammanfattning 

Terrängappellativet dövel o.d. är belagt inom spridda områden i Norden med 
de flesta noterade förekomsterna i Dalsland, Värmland, Norrbotten (just i 
undersökningsområdet) och Svenskfinland (se ovan). Betydelser som 'gyttje-
pöl på myr', 'liten tjärn i mossmark', 'sankt ställe' är vanliga. I Ångermanland 
och Västerbotten är dövel belagt endast som namnelement. I Norrbotten 
utanför undersökningsområdet är appellativet sällsynt. 

Ordet är numera okänt i undersökningsområdet utom i norra Överluleå, 
Edefors och Jokkmokk. Trots att elementet dövel ingår i D övelmyran, namn 
på flera myrar med karakteristiskt utseende i hela området, har det nästan 
helt förlorat sin plats i dialekten. För de meddelare som känner till ordet har 
det en klart definierad betydelse. Det betecknar särskilt vatten- eller gyttje
rika gropar främst på myrar. 

En jämförelse mellan tidigare belägg från undersökningsområdet och mitt 
material visar bl.a. att ordets ställning försvagats men att betydelsen i de trak
ter där ordet fortfarande är känt är densamma som tidigare. Bland överens
stämmelserna kan nämnas läget (ofta på myrar), sumpigheten och det faktum 
att dövlar kan vara förrädiska och farliga. Uppgifterna om växtlighet varierar 
både i mitt material och tidigare uppteckningar. Att ordet är på utdöende vitt
nar inte bara de få uppgifterna om utan även en kommentar som "surhål vi 
kalla numera" från Jokkmokk (BSu). 
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5.4 Drävj, dröla och dövel - en jämförelse 
Flera meddelare beklagar att undersökningen görs först nu. De menar att de 
äldre hade kunnat förklara bättre: "Om brorsan hade levt. Han hade vetat de. 
Om du hade kommi hit för e par år sen" (ANy). Att problemet inte är nytt 
framgår av att de två kunniga upptecknarna Gerd Enequist och Edvin Bränn
ström redan för ett par generationer sedan uttalade sig om svårigheten att få 
reda på betydelsen hos dessa ord. 

5.4.1 Två tidigare upptecknares kommentarer 

De flesta av Enequists uppgifter om drävj, dröla och dövel återfinns i Terräng
beteckningar (ULMA 1500:9,1927) och Frågor rörande drol och därmed sam
manhängande ordformer jämte anteckningar (ULMA 2968:14, 1928), av 
Bucht (1939 s. 89) betecknade som "två förträffliga utredningar". I den först
nämnda förklaras orden utan antydan om problem (se materialsamlingen 
ovan). I den senare, en specialgranskning som svar på en frågelista från Bucht 
om drol, dröl (dröla), framträder komplikationerna emellertid tydligt. Buchts 
frågor rör främst uttal och morfologi men tre av dem gäller betydelsen.14 Ene
quist kompletterar svaren på Buchts frågor med en liten utredning om drävj, 
dröla och dövel, bl.a. med betydelseuppgifter från en meddelare i Nederluleå, 
en meddelare i Överluleå och 8 meddelare i Edefors. 

Utredningen inleds med reflektionen att dröl "är ett i dialekten utdöende 
ord och därför svårt att få reda på den exakta betydelsen av". Enequist fortsät
ter (ULMA 2968:14 s. I): "Sedan förra sommaren har jag fått klart för mig, 
hur växlande betydelserna av detta ord äro och frågat de flesta meddelare om 
detta ord. Dock har jag ej fått klart för mig, vilken som är den ursprungliga 
betydelsen." Hon skriver vidare att dröl ofta jämförs och förväxlas med drävj 
och dövel: 

Alla tre orden beteckna sumpigt ställe av mindre omfång. De flesta meddelare 
tyckas var[a] överens om att /dövel/ förekommer företrädesvis på myrar, /drevi/ på 
ängsmark, /drölan/ kallas ofta sumpiga ställen på slåtterängar och sammanfalla då 
med /drevjen/, men /dröl/ betecknas av andra som en mindre /dövel/. Ibland säges 
/dröl/ ha växtlighet, ibland sakna sådan. 

Hon har frågat de flesta av sina meddelare om dröl men anför endast en del 
"av de tillförlitligaste" sagesmännens ord. Var möjligen osäkerheten bland de 

14 "3. Betyder ordet 'sumpigt ställe, liten myr'? 4. Eller 'av gropar och ihåligheter uppfylld sten
mark' el.dyl.? [—] 12. Vilka uttryck har dialekten annars för ovan berörda begrepp och vilka 
betydelseskiftningar kunna skönjas vid jämförelse mellan de olika uttrycken?" På den sista frågan 
uppger Enequist /drevi/, /dövel/, /dääpp/, /tjärr/, /djöölp/ /bäriseg/ etc. 
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övriga ännu större? Den redovisning av de tio informanternas uppgifter om 
drävj, dr öl och döv el som därefter följer är av stort intresse, bl. a. därför att 
uppgifterna tyder på att meddelarna har jämfört de tre ordens betydelser 
(från Överluleå saknas uppgift om dövel och från en meddelare i Edefors sak
nas uppgift om drävj). I motsats till mina informanter känner de flesta av hen
nes till alla tre orden. Dialektordens ställning har att döma av dessa uppgifter 
försvagats avsevärt på ca 60 år. 

När man studerar Enequists uppgifter slås man av hur svårt det är att jäm
föra meddelaruppgifter. Flera uppgifter vittnar också om viss osäkerhet hos 
informanterna. Uppgifterna om dövel är relativt samstämmiga. Sex medde
lare uppger att dövlar finns på myrar, och därtill läggs uppgifter som "särskilt 
sumpigt ställe", "bottenlös och mycket farlig", "naken fläck", "torkar ibland 
ut". Vad som skiljer drävj från dröl är svårare att förstå av informanternas 
förklaringar. Flera uppgifter tyder på att orden uppfattas som (så gott som) 
synonymer. Två meddelare framhåller detta uttryckligen. Några har fäst sig 
vid speciella egenskaper som inte nämns av andra meddelare. Man undrar 
därför vilka frågor Enequist ställde. 

De oklarheter i betydelseangivelserna och den osäkerhet hos meddelarna 
jag här har pekat på behöver självfallet inte innebära en motsvarande osäker
het i den enskilde meddelarens användning av orden. 

Även Brännström - av Gunnar Pellijeff (1990 s. 98) karakteriserad som oer
hört säker och en "eminent kännare av Lulemålet inklusive dess östliga va
riant Rånemålet" - har kommenterat betydelselikheten hos drävj och dröla. 
Om dröla skriver Brännström bl.a.: "Betydelsen är olika i olika byar (o hos 
olika pers.), svårdefinierbar. I Långnäs anteckn. jag /drööl/ = 'vattendrag, 
som rinner långsamt', (t ex i myrar); fr. Ängesbyn = 'stillastående vattensam
ling, lite sumpig' [...]. Andra betyd, finnas säkert" (ULMA 4150 s. 42 = 
DAUM 2495 s. 211, fri 30,1930). Han jämför drävj med dröla på följande sätt 
(s. 42 f. resp. 211 f.): "Betydelsen skiftande: 'vattensamling som är gyttjig och 
belägen vid vatten' " med den avslutande reflektionen (s. 43 resp. s. 212): 

Betydelsen sammanfaller nog stundom med den på *dröla. - Att betyd, så ofta va
rierar i olika byar beror säkert på, att de föremål som avses äro tämligen svårbe-
skrivbara (ej lika bestämda som t.ex. tjärn o. dylika ting); när de beskrivas gör man 
det med ledning av den el. de *drölor resp. *drävjor som finnas i b yn, och kan då 
stundom betona ganska litet karaktäristiska drag något för mycket. 

5.4.2 Sammanställning av betydelseuppgifter 

För att få överblick över betydelserna sammanställer jag uppgifterna ur arkiv
materialet och mitt eget material i en tabell (fig. 57). Jag utgår här från hur 
orden förklaras och fördelar uppgifterna på fem betydelsegrupper: 'sumpigt 
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'sumpigt ställe', 
'sank mark' o.d. 

'(sumpig) vatten
samling', 'vatten-
pöl', 'surhår, 
'sumppott' o.d. 

'myrpöl', 'sump-
fläck på myr' o.d. 

'svacka', 'sänka' 
o.d. 

'liten bäck', 
'rännil' 

gräs, starr, 
fräken o.d. 

drävj dröla dövel 

NI Ö l Ed Jo sRånRå NI Öl Ed Jo sRånRå NI Öl Ed Jo sRå nRå 

9 3 6 
5 8 1 

8 4 8 2 1 
2 6 2 1 1 

1 2 
1 1 1 

NI Ö l Ed Jo sRånRå NI Ö l Ed Jo sRå nRå NI Öl Ed Jo sRå nRå 

2 2 1 
2 1 

4 17 1 
5 5 3 2 2 

1 1 3 
2 

NI Ö l Ed Jo sRånRå NI Ö l Ed Jo sRå nRå NI Öl Ed Jo sRå nRå 

2 1 2 
4 6 

3 4 2 

NI Ö l Ed Jo sRånRå NI Öl Ed Jo sRånRå NI Öl Ed Jo sRå nRå 

4 1 
5 2 

NI Ö l Ed Jo sRånRå NI Ö l Ed Jo sRå nRå NI Öl Ed Jo sRå nRå 

2 
2 

9 2 1 
1 

NI Ö l Ed Jo sRånRå NI Ö l Ed Jo sRånRå NI Öl Ed Jo sRå nRå 

8 6 1 
5 2 

1 2 4 
1 3 2 

Figur 57. Sammanställning över uppgivna betydelser hos drävj, dröla och dövel inom 
undersökningsområdet (NI = Nederluleå, Öl = Överluleå, Ed = Edefors, Jo = Jokk
mokk, sRå = södra Råneå, nRå = norra Råneå). Övre raden i varje ruta visar uppgif
ter ur arkivmaterialet och den undre raden uppgifter ur eget material. 

ställe, sank mark' o.d.; '(sumpig) vattensamling, vattenpöl, surhål, sumppott' 
o.d.; 'myrpöl, sumpfläck på myr' o.d.; 'svacka, sänka' o.d.; 'liten bäck, rän
nil'. Dessutom noteras i ett sjätte fält om beläggen innehåller uppgifter om 
gräsväxt, dvs. om vattensamlingen etc. förr kunnat utgöra slåtterresurs.15 

Att på detta sätt indela förklaringarna innebär naturligtvis en stark förenk
ling av komplicerade förhållanden: Vilka föreställningar ligger t.ex. bakom 
uppgiftslämnarnas förklaringar, och vilka terrängföreteelser bildar grund för 
deras föreställningar?16 Det tabellen visar är min analys av arkivbeläggens och 
mina informanters förklaringar. Jag har tagit fasta på egenskaper som åter

15 För en annan indelning av dröl(a) o.d. och dyvel o.d. efter betydelse se Jonsson 1966 s. 330 
resp. 307 f. (Uppgifter om drävj saknas hos Jonsson.) 

16 Ett exempel på svårigheten att dra gränser mellan ett terrängords olika "delbetydelser" på 
basis av dialektuppteckningar är avsnitt 7.2 i Sta ffan Fridells avhandling om ortnamn på -ryd i 
Småland (1992 s. 233-242). 
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kommer i förklaringarna och därför torde uppfattas som relevanta för upp-
giftslämnarna. Även om sammanställningen inte ger några absoluta sanningar 
kan man av den ändå se att vissa egenskaper oftare uppges om ett ord än om 
ett annat. 

Tabellens första sifferrad i varje ruta visar antalet arkivbelägg med en viss 
betydelse och den andra raden representerar förklaringar ur mitt eget mate
rial. Ur detta noteras bara en uppgift per informant om inte två (eller flera) 
olika betydelser uppgivits. 

Som väntat har de flesta beläggen hamnat under den vaga betydelsen 'sum
pigt ställe' o.d. vilket ju inte hjälper till att differentiera ordens betydelse. 
Men några skillnader framträder i de övriga fälten: 

Om alla tre uppges även betydelsen '(sumpig) vattensamling' o.d. De flesta 
av dessa uppgifter gäller dröla. 

Både dröla och dövel uppges kunna betyda 'myrpöl' o.d. Det vanligaste or
det med denna betydelse är dövel. 

Endast drävj förklaras med 'svacka', 'sänka' o.d. 
Både drävj och dröla förklaras med 'obetydlig bäck', 'rännil' o.d. De flesta 

uppgifterna gäller arkivbelägg på dröla. 
Gräsväxt uppges om alla tre (för dövel dock bara i Jokkmokk) men med 

klar övervikt för drävj. 
Eller negativt uttryckt: för drävj uppges aldrig 'myrpöl' o.d., för dröla och 

dövel aldrig 'svacka' o.d. och för dövel aldrig 'liten bäck', 'rännil' o.d. 
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6. Komponentanalys, fältanalys och 
bildtest - tre analysförsök 

Genomgången av betydelserna hos drävj, dröla och dövel kan ha lämnat vissa 
oklarheter, framför allt beträffande det semantiska förhållandet mellan de tre 
orden. I detta kapitel skall jag pröva en mer förfinad metodik. Det sker i tre 
olika analysförsök, ett baserat på komponentanalys, ett med fältanalytisk in
riktning och ett tredje mera experimentellt uppbyggt, utformat som bildtest.1 

6.1 Komponentanalys 
För att mer konsekvent pröva analys med hjälp av betydelsekomponenter el
ler semantiska drag (jfr kap. 2) genomförde jag före intervjuerna en pilotun
dersökning baserad på material ur Buchts ovan (5.2) nämnda artikel om drol, 
dr öl, dröla. Ca 90 belägg registrerades i en databas med fält för kodning av 
bl.a. uppgifter om storlek, djup, form, fuktighet, utseende i övrigt, utnytt
jande osv. Vidare kodades uppgifter om läge, typ av växtlighet etc. Min avsikt 
med koderna var att skapa underlag för matriser.2 

Bearbetningen av Buchts material gav dock magert resultat. De flesta posi
tionerna i matrisen förblev tomma och jämförelserna mellan uppgifterna där
igenom rätt intetsägande. Arkivbelägg innehåller sällan semantiska uppgifter 
som lämpar sig för dylik formaliserad bearbetning (jfr Nyström 1988 s. 15, 
Reinhammar 1991 s. 8 och Svahn 1991 s. 19 ff.). 

Brister av det slag som konstaterats i arkivmaterialet skulle möjligen kunna 
undvikas genom konsekventare utfrågning av informanterna. Därför iord
ningställde jag frågor att användas under intervjuerna, frågor om storlek, 
form, fuktighet, växtlighet, utseende i övrigt, läge, utnyttjande osv. Frågelis
tan användes diskret under de första intervjuerna. 

Frågorna fick emellertid sällan entydiga svar. Frågan om en dröla karakteri
seras av rinnande eller stillastående vatten besvaras t.ex. av en meddelare i 
Nederluleå: "De finns både - och, men de är oftast stillastående vattn" (FA). 

1 D e analysförsök som redovisas i detta kapitel genomfördes inte i den ordning de presenteras. 
Bildtestet (6.3) föregick fältanalysen (6.2). De olika analysinslagen har inte heller varit så klart 
avgränsade från varandra som dispositionen antyder. 

2 Jfr t.ex. Nikula 1979. 
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Ibland - för vissa ord, med vissa meddelare och under begränsade delar av 
intervjuerna - kunde frågorna få rätt goda svar, som i följande sekvens: 

SW: Hör du du, va ä drävja för nånting? I drevi? 
EN : Ja i drevi hä är ett sankland men de är ... ja dålit, mycke mossa å mjukt 
å så i djupast... så är e gyttja å lite vattn. Hä bruka växa fräken där å ... ja 
vattenväxter. 
SW: Mm. Är de stort eller litet? 
EN: Ja de kan vara olika storlekar de. Hä kan vara bara en litn fläck å hä 
kan ju vara större också, men eljest i drevi hä är en sankfläck på ett s.. Hä 
kan vara bara på ett skifte en litn fläck. 
SW: Kan de va då lägre (Joo.) än restn där? 
EN: Joo hä ä låglänt å står i r egel vattn i m itten. 
SW: Jaha. Å de kan då växa gräs. Å då en gång i tidn kunde man slå där 
då förstås också? 
EN: Javisst, å de va ju bästa gräse de då när de växte fräken å missne. 
Missne kalla vi ju ... Vattenklöver heter de ju på svenska. Ja de kalla vi 
missne. 
SW: Kan man säga i surdrevi då eller seurdrevi? 
EN: Jaa, joo, i seordrevi. Just, hä ä rätta ordet. 

Samtalet är naturligt; frågorna och svaren bygger tillsammans upp en allt fylli
gare bild av ordets betydelse. Men hur skall uppgifterna tolkas och registre
ras? Är en drävj stor eller liten? "Ja de kan vara olika storlekar de. Hä kan 
vara bara en litn fläck å hä kan ju vara större också." 

Naturligtvis lämnas svar som att en del drölor kan vara "lika stor som köket 
här" eller bara "en par kvadratmeter" (SO) eller "som rummet dära [10-15 
m2]" (VJ), men endast undantagsvis är svaren av den arten att de kan ge mate
rial för en databas av ovan skisserat slag. Även om frågorna besvaras relativt 
fylligt är det ju vanskligt att vid analysen ta ställning till vad som menas med 
stor, liten, djup, farlig osv. I jämförelse med vad är den stor eller liten? Och 
hur skall olika informanters uppgifter jämföras med varandra? (För fler svar 
på frågor om läge, storlek, djup etc. se kap. 5.) 

Ett annat problem är att infogade frågor av den här typen (med kriterier 
som utgångspunkt) kan hejda ett ledigt samtal, kanske därför att en fråga 
tvingar in meddelaren på oväntade eller omotiverade tankebanor. Han för
väntas ju agera "språkvetare". Härigenom kan man gå miste om intressant 
information under det spontana berättandet. Den språkliga inriktningen pas
sar inte heller alla och samtalen riskerar därför att bli rätt intetsägande. 

Redan efter några få intervjuer lade jag därför min kriterielista åt sidan 
utan att helt lämna denna sorts frågor. De användes även i fortsättningen när 
de kändes naturliga, men de utgjorde inte längre stommen i samtalen. 
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6.2 Fältanalys 
Fältsanalysen (jfr kap. 2) är närmast ett slags utvidgad komponentanalys där 
liktydiga ords betydelser jämförs. Också den torde vara svår att genomföra 
på grundval av informantuppgifter. Men även om en konsekvent fältanalys 
inte är genomförbar bör meddelarnas synpunkter på likheter och skillnader 
mellan våtmarksorden tas till vara. En meddelares försök att klargöra våt
marksordens betydelser, t.ex. genom hänvisning till eller jämförelse med ett 
annat våtmarksord (eller kanske flera), belyser givetvis ordens semantik ge
nom att orden sätts i relation till varandra. Jämförelsen är ju en aspekt på 
ordanvändningen om än en speciell sådan. 

I den tabell i kap. 5 som avslutar jämförelsen av dräv/, dröla och döv el delas 
förklaringarna i fem betydelsegrupper: 'sumpigt ställe' o.d., 'vattenpöl, sump-
pott' o.d., 'myrpöl' o.d., 'svacka' o.d. samt 'liten bäck' o.d. Tabellen visar 
bl.a. att av de tre orden endast drävj uppges betyda 'svacka' o.d., att dröla 
oftare än de övriga har betydelsen 'vattenpöl, sumppott' o.d. och att den van
ligaste betydelsen hos döv el är 'myrpöl' o.d. 

Hur informanterna ser på drävj och dröla i jämförelse med fem andra ord 
för 'svacka, sänka' resp. 'grop', '(mindre) vattensamling' o.d. redovisas kort 
i det följande (dövel behandlas vidare i kap. 7 där det i sin tur jämförs med 
några andra ord). Materialet är litet men jag anser det ändå vara av intresse 
att granska befintliga jämförelser. På basis av denna granskning samt övriga 
informantuppgifter görs ett enkelt försök till samlad bedömning av ordens be
tydelserelationer. De fem ord som jämförs är grubba, gölpa, pott, pöl och 
sveg. 

Klara skiljelinjer mellan de granskade orden kan inte konstateras utan 
överlappningarna är som väntat många. 

Drävj förklaras ofta med '(sank) svacka' och 'surt område' o.d. och har därför 
större likhet med sveg än med de övriga orden. 

Dröla betecknar ofta 'gyttjepöl', surgrop' o.d. och har därför likheter med 
görjegrubba, sur grubba, görjepott, surpott och görjepöl. Dess betydelse kan 
sägas ligga mellan grubba 'grop' och pott (pöl) 'vattensamling'. 

Grubba visar likheter med gölpa men används ofta om mindre gropar. Sam
mansättningar som görjegrubba och sur grubba har likheter med dröla, görje
pott, surpott, görjepöl, och sammansättningen vattugrubba kan fungera som 
synonym till (vattu)pott och (vattu)pöl. 

Av de granskade orden är gölpa det som uppvisar flest likheter med de öv
riga, såväl med grubba som med dröla, pott, pöl och sveg. 

Pott (vattupott) är till betydelsen likt pöl men simplex kan (i motsats till pöl) 
enligt somliga även avse 'mindre tjärn'.3 Sammansättningar som görjepott, 

3 Jfr Slotte 1978 särskilt s. 133 ff., 141 ff., 184 ff. 
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sumppott och surpott visar likheter med dröla, surgrubba och gölpa. 
Simplex pöl har de största likheterna med pott, sammansättningar som gör-

jepöl och surpöl även med dröla, surgrubba och gölpa. 
Terrängordet sv eg som kan användas om svackor av olika slag, både på torr 

och sank mark, visar likheter med drävj och gölpa. 

Förledens upppgift är ju att närmare bestämma, differentiera, och förleden i 
sammansättningar som skogspott, myrpott, surpott, görjepott och vattupott har 
därför betydelse för om potten uppfattas som en liten tjärn eller som en pöl 
(se materialsamlingen). 

De aktuella terrängformationerna förutsätter belägenhet lägre än omgiv
ningen men för vissa är markeringen mot omgivande terräng tydligare än för 
andra. Detta kan uttryckas som skillnaden mellan grop med branta kanter och 
svacka med långsluttande sidor. Att lågt belägen terräng oftare än annan är 
sank ligger i sakens natur; för några av terrängformationerna är vatten eller 
sumpighet ett krav, för andra inte. Deras storlek kan givetvis också variera. 
Kriterierna fördjupning/försänkning, fuktighet och storlek är relativa storhe
ter men jag skall ändå göra ett försök att med tre figurer åskådliggöra ordens 
ungefärliga inbördes förhållande i dessa avseenden. 

"grop" "svacka" 

<— drävj —> 
<— dröla —> 

grubba —» 
<- gölpa 

pott —» 
pöl —> 

<— sveg 

Figur 58. Orden jämförda med avseende på kriteriet fördjupning/försänkning. 

Figur 58 visar de sju terrängbeteckningarnas placering med avseende på kri
teriet fördjupning/försänkning längs en tänkt linje mellan betydelserna 'grop' 
och 'svacka'. I dessa betydelser torde även ett kriterium form kunna ingå; en 
grop är oftare rund än en svacka som är mer långsträckt. Pilar markerar att 
uppgifterna måste tolkas relativt. Av figuren framgår att grubba, pott och pöl 
används om mer gropliknande formationer i motsats till sveg som ofta uppges 
betyda 'svacka'. Drävj, dröla och gölpa betecknar oklarare terrängformer. 
Drävj som har fler egenskaper gemensamma med sveg placerar sig närmare 
"svacka" än "grop". Dröla med fler "gropkriterier" än gölpa (som ibland upp
ges betyda 'svacka') längre till vänster. 

Figur 59 visar formationernas läge längs en tänkt linje mellan ytterlighe
terna 'torr mark' och 'vattensamling'. Med pilar markeras att varierande upp-
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gifter om ordets betydelse förekommer eller att en förled kan påverka bety
delsen. 

torr mark vattensamling 

<— drävj —> 
<— dröla —» 

grubba (surgrubba o.d.) 
gölpa 

(surpott o.d.) —> 
<— (görjepöl o.d.) -

sveg —» <— (myrsveg o.d.) —> 

Figur 59. Orden jämförda med avseende på kriteriet fuktighet 

Av figuren framgår att grubba enligt alla informanter kan användas om 
grop på torr mark och att pott och pöl också enligt alla kan beteckna 'vatten
samling'. Vidare framgår det att gölpa och sveg av somliga kan användas om 
formationer på torr mark, av andra endast i sank terräng. Drävj och dröla 
avser mer eller mindre fuktiga eller vattenfyllda försänkningar, dröla oftare 
vattensamling. Förleder som vattu-, sur- och gör je- differentierar ordets bety
delse och sammansättningarna kan därigenom avse formationer med andra 
fuktighetsförhållanden än simplex. 

Figur 60 visar att de sju orden används om formationer av varierande stor
lek vilket markeras med pilar i båda riktningarna. Drävj används oftare om 
område än dröla som oftare uppges beteckna 'grop' och 'mindre vattensam
ling'. Grubba betecknar 'grop' liksom gölpa som dessutom kan avse 'mindre 
svacka i terrängen'. Pott och pöl betecknar båda 'mindre vattensamling' o.d., 
pott även 'mindre tjärn', och sveg kan användas om svackor av skiftande stor
lek. 

(vattu)dröla 

pott 
pöl 

liten stor 

<— drävj —> 
<— dröla —> 
<— grubba —» 

<- gölpa -> 
<— pott —> 

<— pöl —> 
sveg —> 

Figur 60. Orden jämförda med avseende på storlek. 

Figurerna är givetvis min tolkning av de semantiska relationerna mellan or
den och uppfattas säkert inte som riktiga av varje enskild informant. Var och 
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en av dem kanske accepterar vissa delar men avvisar andra. Man skulle givet
vis få en fullständigare bild om varje meddelares ord jämförelser kunde tolkas 
på detta sätt och därefter jämföras, alltså om analysen kunde baseras på varje 
informants språkkunnande snarare än på det mera idealiserade som blir fruk
ten av mina studier. Materialets knapphet gör ett sådant förfaringssätt mindre 
meningsfullt. 

Ibland uppger meddelare att två ord betyder "detsamma", "precis det
samma", "ungefär detsamma" eller att det inte är någon skillnad i betydelse 
mellan dem. Vad innebär egentligen sådana uppgifter? Ibland kan formule
ringarna tyda på att orden i meddelarnas föreställningar verkligen betecknar 
samma sorts terräng: "Ja har hört drev ja också mycke å, men ja ha trott att 
de va desamma som dröla, samma uttryck alltså" (BiN). Men dylika formule
ringar kan också innebära att orden har en svagare likhet, kanske bara att de 
hör till kategorin surpölar, sankmark osv. Andra gånger är formuleringarna 
måhända uttryck för osäkerhet eller ointresse. Man kan förstå att meddelare 
ibland när de är trötta, trängda, mindre intresserade etc. säger att orden är 
"precis samma" eller "ungefär samma", kanske för att slippa mer ingående 
förklaringar eller för att få övergå till intressantare konversation (jfr Nyström 
1988 s. 51). Det är ju en sak att förklara eller jämföra ord, en helt annan att 
använda dem i naturliga sammanhang. 

Granskningen har tydligt visat att man bör höra varje informant använda 
ett ord i flera, helst många kontexter. Först därefter kan man med någon grad 
av säkerhet uttala sig om hur informanten uppfattar dess betydelse (jfr Wik-
lund 1991). Att reda ut skillnaden mellan ord av detta slag är överhuvudtaget 
svårt, och meddelarna är naturligtvis också själva medvetna om detta. En man 
förklarar t.ex. : "Alltså du vet såna där saker som grop å djöölp å groobb å pöl 
å de där ... De va ju väl så att den ene hade en benämning på s.. eller man 
hade flera benämningar på samma sak. En kallar de så å en kallar de nånting 
helt annat å en tredje kallar de en tredje ... Så att de va väl som man uppfat
tade de där" (BSa). Några anför dialektens ordrikedom som förklaring. Vid 
ett tillfälle säger en meddelare på tal om ords betydelselikheter att det kan 
finnas 5-6 olika ord för samma terrängformation och att det inte har någon 
betydelse vilket ord man väljer (SO). 

En informant kommenterar de oklara gränserna mellan våtmarksorden 
men menar att eftersom det nu finns olika ord så borde det också vara skillnad 
mellan dem: "De ä väl som ganska flytande, de ä int så där skarpa gränser. 
[—] Men de ä ju ändå namn så no borde de ... de ska vara lite skillnad förstås. 
Dom äldre kanske kunde mer definitivt säga de där" (GÅ). 
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6.3 Bildtest 
Ett bildtest genomfördes i samband med de första intervjuerna. De bilder som 
användes var diabilder i färg som jag hade tagit sommaren och hösten 1987 
(ett av dem återges i färg på omslagets framsida och ett annat i svartvitt som 
fig. 63 i kap. 7). Först intervjuades två informanter från Nederluleå (FA och 
BJ) kring ca 65 bilder som projicerades på filmduk. Efter komplettering visa
des därefter drygt 25 diabilder för tre andra informanter, en från Edefors (TP) 
och två från Råneå (ET och SA). Resultatet av den enkla undersökningen 
redovisas summariskt i detta kapitel med exempel på hur ett motiv kommen
teras (ett andra behandlas i kap. 7). Dessa intervjuer fungerade samtidigt som 
pilotundersökning beträffande stoffurval och intervjuteknik och är därför rätt 
skiftande till sin utformning. Av bl.a. denna anledning kommenteras bilderna 
med olika grad av utförlighet av informanterna. 

Om en lerpöl på en långgrund havsstrand (se omslagets framsida) kan den 
ene av meddelarna från Nederluleå (BJ) tänka sig att använda både dröla och 
gölpa men han kan inte närmare förklara skillnaden mellan orden. Den andre 
säger spontant: "Där ä en rikti seordröl de här" (FA). I samtalet kring denna 
bild med informanten från Edefors jämförs flera tänkbara ord: 

SW: Tycker du att de ä ...? Kan de va en ... i drööl eller in pöl? 
TP: Ja pöl ha vi ju men i dövvel, (I dövvel.) seordövvel. Dröl tycker ja ä 
mindre vatten än så här. Ja skulle vilja kalla de här seordövvel, för man 
kan ju int kalla de här kärr inte. 

Han tycks mena att surdövel är lämpligare än dröla som beteckning på lerpö-
len. Inte heller kärr är en adekvat beteckning. Han säger sig acceptera görje-
hål och görjedröla men inte görjepott och återkommer därefter till dövel eller 
dävel som han nu uttalar det.4 

De två männen från Råneå som tittade på bilderna tillsammans resonerar 
först om terrängens utseende och försöker finna orsaken till att en pöl före
kommer i så torr omgivning. När jag sedan ställer något ledande frågor om 
vilka ord som kan användas om pölen blir informationen knapphändigare. 
Det är naturligare för dem att tala om terrängen än om terrängbeteckning
arna: 

SW: Va vill ni kalla den då? Djörihol eller djöripöl? 
ET: Ja va kan ... Hä kan ja ... 
SA: I djeripöl ja. 
ET: Djeripöl eller djerihol. 

4 Han anser att sur dävel passar bäst in på bilden. Med tanke på vad han sagt i andra samman
hang tror jag dock inte att han räknar med existensen av två ord dävel och dövel. De representerar 
säkert bara olika uttal. 
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SW: I drööl? 
ET: Jaa [något tvekande,] man kan kalla de för dröla också. 
SA: Joodå. 
SW: Hä ä svårt å veta. Å de ä int så stor skillnad på dom där ordn. På pöl 
å ... 
ET: Nää dom (SA: Nää hä jer int hä.) ha så gott som samma betydelse. Hä 
är bara de att en pöl är mindre än en dröla. I drööl kan vara större. 

De ord de kan tänka sig är alltså görjepöl, görjehål och dröla, och vi får veta 
att orden "ha så gott som samma betydelse" och att "en pöl är mindre än en 
dröla". 

Möjliga ord för att beteckna pölen på bilden är således enligt de fem infor-
manterna dröla, gölpa, surdröla, pöl> dövel (dävel), surdövel, (surdävel), gör
jehål, görjedröla och görjepöl. 

Analysen av bildkommentarerna kan naturligtvis drivas längre men jag nö
jer mig med att konstatera att för den avbildade pölen kan varje meddelare 
tänka sig ett par tre olika dialektord. De bilder som diskuterats här återger 
jämförelsevis entydiga våtmarksmotiv och var relativt lätta för informanterna 
att förbinda med lämpliga dialektord. Många andra bilder av myrar, stränder 
och andra sanka terrängpartier gav inte lika intressant språkligt resultat. Det 
lilla bildtestet visade att jag hade överskattat möjligheten att med hjälp av 
bilder skilja mellan närliggande ords betydelser. Det är dock möjligt att ett 
annat bildurval och ett mer ingående samtal kring bilderna hade kunnat ge 
ytterligare stoff för förklaring av de aktuella orden. 

Ett skäl till att bildtestet fungerade mindre väl var självfallet att samtalssi
tuationen genom bildvisningen blev mer konstlad. Fotografierna var ett främ
mande inslag i s amtalen, och med bilderna i fokus kom informanten så att 
säga i underläge. Jag var den som hade kunskap om bilderna och visste var de 
var tagna, hur den omkringliggande terrängen såg ut, vilket väder det var, om 
det var våtare än vanligt osv. 

Bildtestet gav emellertid två erfarenheter av värde för den fortsatta under
sökningen: för det första att mer än ett ord nästan alltid kan användas för att 
beteckna en våtmarksföreteelse (jfr dock råneinformanternas förklaring av 
bänk och flark i 7.2) och för det andra att det var principiellt felaktigt att med 
hjälp av mina fotografier försöka locka fram informantens föreställningar om 
olika våtmarksterränger. Endast undantagsvis inspirerade bilderna till kopp
lingar till för honom välkänd terräng, och ibland kändes det som om jag med 
mina frågor om tänkbara ord pressade fram medgivanden. Jag valde därför 
att i fortsättningen ge större plats åt meddelarna och inrikta mig på deras egna 
förklaringar av orden. 
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6.4 Diskussion 
Den öppna form som intervjuerna har försvårar jämförelse av uppgifterna. 
En längre driven formalisering av materialinsamlingen, t.ex. med frågeformu
lär och bundna svarsalternativ, vore naturligtvis en möjlighet, men jag tror att 
många problem skulle kvarstå även med ett sådant tillvägagångssätt. Det är 
svårt att ta ställning till språkliga frågor och intresset för att jämföra ord varie
rar mellan olika personer. 

Den jämförelse av ett antal liktydiga våtmarksord som presenterats har som 
vi sett givit en oskarp bild av betydelseförhållandena inom ordgruppen. Vissa 
ord är enligt informanterna så lika att de kan ersätta varandra i många sam
manhang. Det är därför lätt att instämma med Stephen Ullmann och Hans 
Jonsson: 

in ordinary language, vagueness, synonymy, ambiguity and similar factors will pro
duce a much less tidy picture. It is also unrealistic to claim that the entire vocabulary 
is covered by fields in the same organic way in which the fields themselves, or at 
least some of them, are built up. Quite apart from overlaps between the various 
conceptual spheres, it is clear that many of these have no systematic organization 
of any kind (Ullmann 1967 [1962] s. 249). 

Bara i begränsad uppfattning är lexikalisk opposition och hierarki, och ordfält, in
tuitivt - kognitivt upplevda (eller framkallbara för språkkänslan). Och betydelse
komponenterna är överlag metaspråkliga storheter. Detta innebär att ordfältskon-
struktioner praktiskt taget alltid har inslag av metaspråklighet och utomspråklig lo
gik (Jonsson 1987 s. 68). 

Skillnader som är svåra att komma åt i metaspråkliga resonemang skulle 
antagligen framträda tydligare i naturliga språksituationer. Men man kan inte 
bortse från att den aktuella verkligheten i sig är oklar, dvs. att de terrängtyper 
som beskrivs inte är klart avgränsade från varandra. De ord som används för 
att beteckna företeelserna är därför inte heller klart avgränsade. Detta fram
gick bl.a. av bildtestet: i regel kunde mer än ett ord användas om samma 
våtmarksföreteelse.5 

Granskning av ett antal kriterier hos en grupp betydelsemässigt närstående 
ord som används i samtal om en konkret topografisk verklighet är givetvis 
ändå motiverad. Även om komponent- och fält analys inte är naturliga i inter
vjuer kan de användas som inslag i forskarens analys. Värdet av fältteorin är 
bl.a. att "it enables one to formulate problems which would otherwise have 
passed unobserved" (Ullmann 1967 [1962] s. 250).6 De analyser som presente-

5 Om "words with blurred edges" och om vaghet hos ord och om "the lack of clear-cut bounda
ries in the non-linguistic world" se Ullmann 1967 [1962] s. 116 f. resp. 118-127. 

6 Jfr Josephson 1982 s. 25: "Tillämpade med försiktighet är alltså strukturalistiska modeller för 
att beskriva enstaka ords betydelse också möjliga att använda för att beskriva hur ord förstås. 
Begrepp som betydelsefält och särdrag säger något om hur vi kommer ihåg och lagrar ord." 
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rats här får alltså ses som forskarens försök att utifrån sitt perspektiv skissera 
en del av det språkliga systemet. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att bildtestundersökningen har sina 
klara begränsningar i den omständigheten att informanternas ordkunnande är 
tämligen oreflekterat. Det mitt bildtest kräver är just medvetna ställningsta
ganden om ords användning. 
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7. Från miljö till ord - exemplet myren 

I detta kapitel har en våtmarksmiljö, myren, valts för att belysa förhållandet 
mellan företeelse och ord. Granskningen syftar till att visa vilka ord som infor-
manterna använder om några karakteristiska terrängformationer i denna 
miljö och samtidigt till att beskriva den terrängtyp där dövlar förekommer. 

Myren som terrängtyp visar rätt stor variation i området (jfr dock 4.1). 
Denna variation framgår bl.a. av sammansättningar som blötmyra, mossa
myra 'myr beväxt med mossa', rismyra, slåttermyra, snottermyra 'hjortron
myr' och surmyra (se vidare 4.3.23). Ett exempel: "De är ju en en surmyr de 
där [...] men hä är int en slåttermyr utan ... direkt en skogsmyr som är mycke 
blöt" (EN). 

Myrens avgränsning mot den omgivande terrängen uttrycks med ord och 
syntagmer som land, hårdland, högre land, hård mark, fastare mark: "då du 
komm upp borta möira å ska uppa läte [landet]" (IS), "hårdland som går ut i 
myren" (SO), "en fläck där de är land å så är de myr på ömse sider [...] hä ä 
fastare mark" (ET). Dessa exempel är förklaringar av myrhals som emellertid 
för vissa meddelare har betydelsen 'smal del av en myr' (se 4.3.16). Ett ord 
som används av somliga för att beteckna en markerad kant mellan myren och 
den omgivande terrängen är myrlagg} 

I det följande skall jag undersöka vilka ord som används för att beteckna 
myrens torra (fasta) och våta (lösa) partier, dvs. de torrare fastmarkssträngar 
resp. de (gyttjiga) vattensamlingar som förekommer på vissa myrar. Många 
meddelare saknar sådana självklara beteckningar, och en fråga blir då vilka 
ersättningsord som används. Beteckningar för fastmarkssträngarna tas med 
för att problemet skall kunna illustreras med större material. 

7.1 Ord för myrens fasta partier 
Fackspråkets sträng 'fastmattesträng på myr' förekommer inte som dialektord 
eller standardspråksord bland informanterna. Detta hindrar emellertid inte 
att dessa förstår min användning av sträng i den förstnämnda betydelsen. Som 
framgått ovan (4.3.3) är bänk (bank) i betydelsen 'sträng på en myr' numera 

1 Av 42 tillfrågade känner 17 till myrlagg '(markerad) kant mellan myr och omgivande terräng', 
och ytterligare 7 känner till simplex lagg eller någon annan sammansättning, t.ex. bäcklagg. 
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Figur 61. Bänkmyran norr om Vitåfors, Råneå (ek 25L:67 1989, vk 25 L NO 1985). 29 
maj 1988. 

känt enbart av informanterna i Jokkmokk och norra Råneå. (För exempel på 
hur bänk används i kontext se 7.2 och för foton av två myrar med tydliga bän
kar se fig. 61 och 62.) I resten av undersökningsområdet saknas självklara be
teckningar för myrens fastare partier och olika ersättningsord föreslås därför. 

Ord som nämns är bl.a. ås och rygg. En informant som inte kan erinra sig 
något speciellt ord säger: "Hä var int ås heller. På Hermanlande där vi slog en 
gång så var de såna där ryggar"2 (FA). För honom har inget av orden betydel
sen 'fast parti på en myr' men de kan användas i överförd betydelse. Ordet ås 
prövas och förkastas också av en man i Överluleå (RF) och anses av annan 
(BJ) passa bättre om kraftigare förhöjningar i terrängen. Även kam3 används 

21 Arjeplog har upptecknats rygg m. 'låg ås, upphöjt, torrare parti på myr' i uttrycket /flarken 
å rygga/ (FFÖN 365:3, GP 1958). 

31 dialekten förekommer kam som namnelement i betydelsen 'ås, förhöjning' o.d., t.ex. Kam
men, bydel i E rsnäs, Nederluleå, (ek 24L:63 1988) och Kamsundet, Kamtjärnarna och Kamåsen 
mellan Inre- och Yttre-Fällträsket, Råneå, (ek 25L:67 1989) och ingår i sammansättningar som 
bergkam. 
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Figur 62. Bankamyran, Nedre Flåsjön, Överluleå (ek 25L:64 1989). 28 maj 1988. 

i överförd betydelse (för exempel se TP i 7.2). Orden ås, rygg (se även RL 
nedan) och kam förknippas främst med skogs- och bergland men kan använ
das för att beskriva förhöjningar på en myr när andra ord saknas. Använd
ningen är då närmast metaforisk, liksom följande användning av landgång: 
"De kan ju finnas över en myr speciellt mellan bergen, no kan de finnas ett 
parti som är landgångar" (BI). På liknande sätt kan stråk som i v iltstråk och 
älgstråk o.d. användas (se ett citat av VJ nedan). 

Två kvinnor från Nederluleå (BT och ANy) föreslår tuvor om de fasta de
larna av myren: "Joo si uppa teoen [uppå tuvorna] fick man ju gä da [gå då]" 
(ANy), liksom en kvinna från Överluleå: "Hä bruka va så här höga teo å så 
var e djupt ned å där vär e vättne [där var det vattnet]" (VL). Hon använder 
också kullar. "Ja men du vet hä var ju då som ganska stora kullar" (de två 
senaste användningarna återges i kontext i 7.2). 

Ett ord som oftare föreslås som beteckning för fastare del av en myr är spål. 
Några exempel (se även TP i 7.2 nedan): 

LeL: Ja de ja kommer å tänka på som ja närmast sku kunna tänka me an
vända hä ä spai. Om de går ut nån spai [...] hä gä eot in spai uta möira [det 
går ut en spål ut på myren]. Om man säj att man följer spaln så bli man int 
så blöt. Eller nå sånt där. De ä den association ja får. 

SO: Jaa spaln över möira dinn. 

JS: Jo vänta nu. Spaln, isa spaln. (Om dom där fast..?) Jaa. [...] De ä väl 
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de ja kommer på i första hand. Sen vet ja inte om de finns nåt annat utan 
de ä väl de enda pappa brukade använda. 

RL: Ja hä [...] tyck ja man kåle [kallade] in spai. [...] Spain milla möiren. 
[...] Å när ... just milla Mittjälamöiren hinn gä spalan dinn do gä ät [just 
mellan Mittkölmyrorna här går spålarna där du går efter]. Som ha blivi na
turliga stigar. 
SW: Hur stor måst en spai va för att va en spai? 
RL: [...] Den kan ju vara tjugi meter å den kan vara bara fem meter eller 

i—i 
RL: Ja hä je in spai hä. [...] De liksom skiljer en ... De ä som en rygg som 
går [...] Ja de ä väl än kvar [...] dom där fina stigarna över ... 

Att spål kan användas om fastare parti på en myr men inte är synonymt 
med bänk framgår av många uppgifter. En kvinna i N ederluleå berättar: "På 
Svanamyra där hade vi spalan. Å då plocke vi snåttren ett [efter] spalan. Å de 
var hårdare mark som gick ut ini lösmyran". Hon betonar att spålarna är 
stora, "mer likt ett stuggolv", och sticker ut i myren: "En spai han går inte 
över utan han ... de blir en udde" (BT). Denna betydelse överensstämmer 
med den betydelse 'utstickande fastmarksparti i en myr' o.d. hos myrhals som 
uppges av många informanter (se 4.3.16). 

Många meddelare sätter inte alls spål i s amband med myr utan använder 
det t.ex. om en förhöjning i skogen (LW) eller som en meddelare uttrycker 
det: "De kan va ett bergparti å, ett smalt bergparti som är skogbeväxt, tållspal 
[tallspål] eller va man ska kalla. [---] Ja de kan väl ligga precis var som helst 
men int har de me myr å göra" (BI). 

Ett annat ord som diskuteras i sammanhanget är holme (myrholme). På frå
gan om han har någon förklaring till namnen Bankmyran, Bänkmyran o.d. 
svarar en informant från Råneå: "Ja de kan ju vara ett stråk över en myra till 
exempel som är nån sån där, fast den är inte så att de är en holme" (VJ). Jag 
tolkar hans yttrande som att den smala form som bänk antyder, "ett stråk över 
en myra", inte stämmer med hans föreställning om en myrholme. En man från 
Nederluleå menar att en myrholme inte är strängformad och att den måste 
ha viss storlek: "No måst e ju vara som en stugutomt kanske" (GÅ). Bland 
informanterna är myrholme 'fastmarksparti på myr' välkänt. Ordet förstås av 
alla och många säger sig också använda det. Arkiven och litteraturen ger åt
skilliga belägg.4 

4 Några exempel: holme m. 'skogsdunge, omgiven av skoglös eller nästan skoglös terräng (myr, 
åkrar, m.m.)' (ULMA 4150 s. 63 = DAUM 2495 s. 222, fri 30, NI, EB 1930), holme m. 'höglänt 
del av myrmark' (OAUd, Sunderbyn, NI, GE 1934), holme m. "äv. = torrare område i myr etc." 
(OAUd, Ed, GP 1935), myrholme "Fast mark mitt ute på en myr kallas myrholme, eller ofta bara 
holme" (Ryd 1991 s. 338 under land, Jo). - Jfr Rz 261a och SAOB M 1733 myrholme 'holme av 
fast mark i en myr' och H 1119. 
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Ett annat tänkbart ord är spänne i betydelsen 'ås, förbindelse (i terräng)' 
o.d.: 

FA: Ja i späänn, jo. Om vi säger att de låg myra å så kunde de vara en ås 
som gick precis. Hä vär i späänn. Så du kunde gå över. 

GJ: Ja hä je som i späänn. Jo no ha ja hört hä no. 
SW: Va ä de då? 
GJ: Ja de vete fan va ja ska kalla de där. Ja men hä jer som ett spänne som 
är sammanhange me skogsmark. [...] Dom kan gå där djuren å älgarna å 
tycke. Dom gä ivi [går över] di där spänna där. Hä ä som nå förbindelse me 
[...] Hä jer som i späänn dom gä ivi där älgan. 

SO: Joo i späänn ja, joo. [...] Ja de bli ungefär en spai de också. Ett spänne 
mellan två högland över en myr. I späänn som man kan gå över. 

Den sista sekvensen visar hur spål och spänne kan användas av en informant 
om samma terrängformation. Denne kommenterar själv vid flera tillfällen 
dialektens "mångfald" av ord för likartade terrängföreteelser.5 

För de flesta informanterna saknas "självklara" beteckningar för myrens 
fasta partier. Detta får till följd att flera olika ord föreslås med vad som åtmin
stone ibland synes vara individuell variation eller metaforiskt bruk av ord som 
främst används om andra terrängföreteelser. 

7.2 Ord för myrens våta partier 
I bildtestet (6.3) ingick ett motiv (två bilder) med stora vattensamlingar på en 
myr som visades för fyra informanter, två från Råneå och en från vardera Ede-
fors och Nederluleå. Så här kommenteras bilderna (den ena återges nedan i 
svartvitt som fig. 63) av de två från Råneå: 

SW: En sån där myr då? 
SA: De är ... De ä ju såna där öppna vattupölar som gör att dom ha fått 
namnet Flarkmyran. (ET: Joo.) Så kan de vara nån bänk mellan så där nån 
litn så de håller gå mellan de där flarkerna. 
ET: Joo. Om e nu ä riktit torrt på sommarn kan e vara så torrt så hä ha 
blivi spricker i bottn på flarkerna där. (SA: Jo.) När de ä torrsomrar. (SA: 
Jo.) 
SW: De där va i fjol å då var de ju surt. De va på i ... (ET: Ja ja just.) i 
oktober tro ja. 

5 Spål är ett välkänt dialektord. Appellativet är bekant för 27 av 42 til lfrågade, och dessutom 
förklaras ordet genom hänvisning till ett eller flera ortnamn av 7 personer. Uppgifterna om 
spänne är osäkrare. Drygt hälften av ca 25 tillfrågade känner till ordet. - Jfr Pellijeff 1987 s. 25. 
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ET : En torrsommar kan e vara så torrt så du går på dom där. 
SW: Jaa. Så de där ä då flarkar, dom här vattnspeglarna. (ET: Joo. SA: 
Joo. Ja just de.) 
SW: De här ä en annan bild från samma myr. 
SA: Ja där har du flarkerna också (ET: Joo.) bakom tallarna där. 
SW: Är de strängar som då ä mellan där? Nej de va bänkar som ä emellan? 
ET: Ja de ä ... Jo hä ä bä.. bänkar som ä mellan. (SA: Bänkar.) 
SW: Å här syns dom ju tydlit. (ET: Jojo. SA: Joo.) Den här myren den 
lutar så de ä som terrasser. (ET: Joo.) Den går ner. 
SA: Hä ä utav de dom ha fått (ET: Joo.) namne Bänkmyran. 
ET: Om [...] dom gick den här vägen [i myrens fallriktning] skulle de torr
lägga ne bättre. (SA: Joo.) För att när dom gå tvärs över lutande mark så 
då behåller dom vattne. 
SW: Dom behåller ja. De bli bassänger där. 
ET: De blir som dammar de där ... där bänkarna där. 

Bilden föreställer en terrängtyp som vi tidigare talat om och det är därför na
turligt att anknyta till ord som diskuterats. Men det är också en terräng som 
har entydiga beteckningar i deras språk, flark för vattensamlingarna och bänk 
för de fastare partierna. Detta förklarar varför samtalet spontant inriktas på 
de aktuella dialektorden (jfr 6.3 där de kommenterar en bild av en lerpöl). 

Myren kallas Dövelmyran men enligt männen skulle den kunna heta Flark-
myran eller Bänkmyran. Tidigare har vi talat om myrar med namnen Flark-
myran och Bänkmyran. En av dem sade då: "Ja myran kan heta så [Flarkmy-
ran] för att de är [...] flarker på myran. Å Bänkmyra hä kan e heta för att hä 
ä såna där bankar på eller [...] bänkar mellan flarkerna" (ET). 

Informanten från Edefors är inte lika säker på vilket ord han skall välja för 
vattensamlingarna på bilden och funderar först kring kärr eller tjärn. För de 
tydligt markerade strängarna har han inget ord som är självklart men väljer 
till sist späl: 

SW: Ett sånt där ställe då? 
TP: Ja men där ha vi väl ett typiskt kärr va. 
SW: De ä kärr för dig de där? 
TP: Man kan väl int säga tjärn om de där inte. De ä ju för litet tycker ja. 
SW: Du se att de ä lite vattn på olika ställen här? 
TP: Joo, ja ser de. De kan ju vara fler såna där kärr. (Mm.) Ja ja vet int, 
men ja skulle närmast tycka att de va ett kärr. 
[—] 
TP: För att ja tänker ba på vårt utskifte där. Där gick man över en spai sen 
man kom över som den här Lill.. Illmyran å kom på då utänget som hette 
Kvarnbäcken å Degermyran. Å då var de en sån här spai. Ja ja skulle vilja 
kalla de spai. 
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Samtalet fortsätter med att jag avslöjar myrens namn, varefter en jämförelse 
av orden dövel, dröla och kärr följer: 

TP: Jaa, ja just de. Jo de kan man väl säga dövel om dom här vattensam
lingarna också, för de hade vi ju i vårat språkbruk, dövel. Joo. 
SW: Å dövlen de va dom här (Ja nästan ...) våtare bitarna? 
TP: Joo just de. Dövel å dröl sa dom, men de här ... Dövel var lite ... Dröl 
va ju mera sånt där så man int såg vattnet, men dövel de var ju ... De stäm
mer precis me de här ... De ä mer likt de faktiskt än kärr. 
SW: Genom att de ä flera såna där ...? 
TP: Jo ja menar de. Å kärren här dom va ju i regel ganska mycke vass å 
starr runt kanterna. Men här se man ju ingen växtlighet direkt. Kanske lite 
grann. Du sa att de var taget på hösten va? (Jaa.) De kan ju ha gulnat ner. 
SW: De ä nog i i slutet på oktober. 
TP: Men de är nog rätta ordet, dövel, för att ... Sa du de hette Dövelmy-
ran? (Jaa.) Jaa just de. 

Han anser nu att dövel är den lämpligaste beteckningen. En dövel är en vat
tensamling där vattnet är fullt synligt i motsats till en dröla "där man int såg 
vattnet". Ett kärr är enligt hans uppfattning en vattensamling med vegetation 
vid kanterna. När jag nämner att det finns myrar som heter Bänkmyran och 
som ser ut ungefär som myren på bilden säger han: 

TP: Jaha, de där bänk de ha ja inte hört. [- - -] Skulle de här kammarna då 
mellan möjligen ha nåt å göra me ...? [---] Nää de uttrycket ha jag aldri 
hört här. Men de de säger ju en del de ä klart. 

Ordet bank (bänk) har upptecknats i Edefors (se 4.3.3) men är okänt för ho
nom. (Ingen av mina informanter från Edefors känner till bank, bänk i bety
delsen 'fastmarkssträng på en myr'.) Han upprepar inte spål utan använder i 
stället ordet kam för de fastare upphöjningarna. 

Den fjärde meddelaren (FA) föreslår "seormöir eller seorpottan [surmyra 
eller surpottar]". På min fråga om även sur dröla och surdrävj är tänkbara sva
rar han: "Det beror på vem som säger de" och tycks räkna med individuella 
val av ord för denna typ av terräng. Det komplex av våta och torra myrpartier 
som bilden visar är enligt honom en surmyra och vattensamlingarna surpottar. 
Inte heller han känner till bänk. 

* 

För informanterna i Jokkmokk är dövel och bänk ett lika självklart ordpar 
som flark och bänk för informanterna från norra Råneå. En 80-årig kvinna i 
Vuollerim nämner dövel och bänk spontant på tal om blöta myrar, illand och 
kärr. Det är miljöer som hon känner väl sedan barndomen då hon var med 
om slåtter: "Vi arrendera å så schlo myrschlått mycke." Det skedde ibland på 
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avlägsna slåttermyrar och då kunde familjen ligga borta en hel vecka. Hon är 
fortfarande ivrig bärplockare och har kontakt med de naturmiljöer där hon 
förr oftare hörde de dialektala terrängorden användas. (Dagen före intervjun 
hade hon plockat 60 kg lingon till försäljning, fast hon höll ju inte på hela 
dagen förstås!) På frågan hur dövlarna ser ut svarar hon: "Ja hä va nå såna där 
blöta å [...] så man for ju ne ini de där dövla" (DI). 

Den andre meddelaren från Vuollerim använder också dövel och bänk 
spontant när han berättar om äldre tiders ängslåtter. Han minns dövelmyrar 
som var så blöta att de ibland tvingades använda myrskidor eller trampor och 
beskriver bl.a. hur liarna var försedda med "bugo" (se kap. 3, inledningen): 

BSu: Jo å så had dom ju tramperna då också vet du som dom använde 
ibland. För hä va ju mycke dövelmyrarna sånt där. Å i regel så växte ju 
fräkne på dom där vet du. Sen var e bänkar i regel på siderna så dom gick 
å schlog upp hö på bänkarna där me bugo vi kalla had dom ju i liarna. 

Ett minne från skogstaxeringen när han gick ner sig i en dövel är ett konkret 
exempel på dövlarnas farlighet: 

BSu: Nää ja vet ja minns ju när ja gick i ta xeringen där i [...] Tjajamyran 
där vet du. Den va en sån där myra å ja sku sticka iväg me kompassn rakt 
över myran där å förbanne me ja for ne där på myran förstår du å höll ju 
... Ja dom va ju tvungen dit å hjälpa me. För de kändes som ingenting un
der. Hur ja än sparka så var e bara som om hä had vari vattn. Å hä va ju 
vattn förstås under där. Å hä var utav hä ne had växt över då vet du gräse 
å bilda som ett lock på de där. (Å mossan.) Joo. Å då kalle dom hä för 
dövla. 

Enligt denne meddelare var det i dövlarna och inte på bänkarna som myrhöet 
fanns. Han fortsätter med att beskriva hur slåttern gick till på en myr med 
typiska bänkar, varefter han avrundar berättelsen med att än en gång beskriva 
hur besvärligt det var att arbeta på blöta dövelmyrar: 

SW: Då du sa bänkar då, hur ... va va de för del av myren? 
BSu: Ja du vet hä var hård.. Hä va bänkar som kund ha växt upp så där 
högt [måttar några decimeter med händerna] ovanför den där döveln vet 
du. Å hä va väl under tidn vet du folk had schlagi å schlog då strängar vet 
du, å så vart e kvar hö å de vet du, å då vart e sån där bänk. Dom kund 
vara väl så där breda, å bredare fanns e ju också. Dom vart väl helst trolit 
uta för då börja ne växa mossa på dom å de, för för de där bänkarna växte 
de just aldri nå hö på utan hä växte ren mossa. [---] Så hä gick ju bra å 
räfsa då vet du. För när ... om dom hade schlagi nu me ... utan bugo som 
vi sa så had e ju ... gräse falli ner ini döveln där å aldri gått å få upp. Så no 
va dom fyndi i de falle måst man säga. [- - -] 
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Å ibland for dom ned [...] ini myran där. [...] Man had ju aliti trasiga skor. 
[—] Nää man had ju trasiga skor för att de ... hä rann ju då ut vattne. 
SW: Lika bra som in. 
BSu: Ja int gick hä [...] ha nå täta skor då inte. Så [?] va man ... had man 
fari ne i nåt sånt där hål. Hä va ju mest kring de där dövelmyrerna hä va 
den där risken för att om man sku åka ner nå. Hä va ju ofta man va blöt 
ända upp till ... röven. 

För de två vuollerimborna, precis som för informanterna från Råneå, är det 
inte frågan om att välja beteckningar. Dialekten tillhandahåller ordparet do
vei och bänk.6 

Det är alltså bara informanterna i Jokkmokk och norra Råneå som har så 
självklara beteckningar för 'vattensamling på en myr' (döv el resp. flark) att 
de spontant använder orden. Företeelsen är självfallet inte okänd för andra 
informanter men dessa ger inte lika samstämmiga förslag på möjliga ord. 
Utom flark och dövel har redan nämnts kärr och surpott. 

* 

Under intervjuerna har jag ibland introducerat dövel genom att nämna att det 
i trakten finns en myr som kallas Dövelmyran (för exempel se fig. 56, 63, 64 
och 74) eller Dävelmyran och bett de intervjuade att förklara namnet - en i 
och för sig diskutabel metod som dock ger fina samtalsöppningar.7 Flera med
delare har då, med kännedom om myrens utseende, givit en förklaring till 
namnet. En informant som känner till Dövelmyran öster om Inre Bjursträsket 
i Nederluleå (Alviks JVO:s karta 1984; se fig. 63 och 74) men inte ordet dövel 
svarar på frågan om varför myren har det namnet: "Joo de kan ja tänka me 
varför den gör de för den är ... hä je ett sånt där vi kalla nu illät [illand]. Hela 
myren ä nästan livsfarlig å gå på. Å därför tror ja att den he., fick benäm
ningen Dövelmyran". Samtalet fortsätter: 

SW: Skulle dövel betyda att de va farlit då? 
SO: Jaa. Du vet att de är ... mitt där du går kan du råka ut för en sån där 
grop som du ... blöter ner de upp i . .. 
SW: Heter gropen nånting särskilt då? 

6 I Yngve Ryds Timmerhästens bok (1991), baserad på intervjuer med timmerkörare i Jo kk
mokk, framgår det att dövel, dövelmyr, bänk och mossabänk bland dem är välkända begrepp (s. 
209 ff.). Där berättas bl.a. om hur man vid hemtransport av myrhö tvingades trampa vägen över 
en dövelmyr för att få dövlarna att frysa ordentligt. Helst försökte man undvika de farliga dövel-
myrarna. 

7 Myrar med namnet Dövelmyran finns i alla socknar i u ndersökningsområdet, i R åneå dock 
endast ett namn. 
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Figur 63. Dövelmyran öster om Inre Bjursträsket, Nederluleå (Alviks JVO:s karta 
1984). 24 oktober 1987. 

SO: Nää men hä jer såna där surdråg som ... De ser ut hur bra som helst 
där men du kan rasa ne i sånt där ... Ja du vet int om de är nå djupa för 
man passar se ju för de där. 

De ord som han använder för att beskriva Dövelmyran är illand, grop och 
surdråg. Om myren fortfarande har det utseende den hade vid namngivnings-
tillfället skulle beskrivningen kunna vara en förklaring av det terrängord som 
ingår som förled i namnet. 

I södra delen av Överluleå socken (nordväst om Unbyn), ca 15 km från den 
nyss nämnda myren, finns en annan myr som kallas Dövelmyran (ek 25L:03 
1989). Den är nu utdikad och till stora delar igenvuxen av sly. En man i Unbyn 
säger sig ha hört dövel användas: "de ä no samma ... [som dröla och drävj]. 
De ä nå blötställen så hä ... isi dövla" (HN). Standardspråkets blötställe är 
hans ersättningsord. En tredje myr med samma namn finns i sydöstra delen 
av socknen (ek 25L:44 1989). Namnet uttalas av ortens folk Dävelmöira. En
ligt mina informanter används inte appellativet dävel i trakten. Två grannar 
tolkar dävel som 'vattenfylld grop' resp. 'gyttjepöl'. 

En man från en by väster om Boden (Överluleå) känner väl till ordet dövel. 
Han använder sammansättningen dövelmyra utan att något ortnamn dessför
innan figurerat i samtalet. 
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Figur 64. Dövelmyran nordost om Bredträskheden, Nederluleå (ek 24L:801988). Väs
ter och öster om myren har omfattande dikningsarbeten skett varför myren nu är rela
tivt torr. 6 september 1991. 

BI: Joo de de kun ju vara ett ett om., område på en myr som var så vattn-
sjukt så man inte kunde schlå där. (Jaha.) Till å me på vårn kunde ju sjöfåg
lar häcka där. De kun va nån litn litn pöl. 
SW: Så de va dövlen de? 
BI: Joo dövelmyren då var de ... kunde va flera såna där på ett myrområde. 

Nu har vi kommit in i den del av undersökningsområdet där dövel är bekant 
för de allra flesta. Endast 1 av 8 tillfrågade i Edefors och Jokkmokks socknar 
känner inte till ordet. Den betydelse som dominerar är 'vattensamling på myr 
i regel utan växtlighet' o.d. De skillnader som noteras, t.ex. att fräken kunde 
växa i dövlarna, tyder väl på att dövlarna kan ha olika utseende på olika myrar 
och på att meddelarna har olika erfarenheter av dövelmyrarnas användning 
t.ex. som slåtterställen. 

Många förklaringar av dövel knyts till bestämda, ibland namngivna platser. 
Meddelarna från Nederluleå och södra delen av Överluleå för vilka appellati-
vet är okänt förklarar dövel med ortnamn som utgångspunkt och genom be
skrivning av myrar med namnet Dövelmyran. I norra delen av Överluleå och 
i Edefors är förklaringarna inte kopplade till ortnamn, och i Jokkmokk an
vänds ordet spontant. 
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De flesta informanterna i Nederluleå och Överluleå saknar alltså självklara 
ord för myrens våtare partier. Vi skall studera ytterligare ett par exempel på 
hur problemet löses, ett från Nederluleå och ett från Överluleå: 

SW: Dom här riktit sura bitarna av myrarna då va heter dom? Blir e ... 
pottar eller pölar eller ... ? 
GÅ: Jaa [tvekande], hä je väl [...] no ha vi ju såna där där de int håller å 
gå. Men va är e man kallar dom för? Jaa ja vet int direkt att hä ha nå [all
mänt ...]. Man kan ju kalla ne ... surhål eller nå sånt där. Ja komm inte på 
nå. 

VL: Hä bruka va så här höga teo [tuvor] å så var e djupt ned å där vär e 
vättne. 
SW: Mm. De där djupa har du nå ord för de då? (VL: Nae ...) Säger du 
bara seorgrobb eller seor.. (VL: Ja nager seo.. seorgrobb.) seorpöl? 
NK: Ja helst sa man väl grobb. (LE: Joo.) 
VL: Joo joo, grobb. Ja men du vet hä var ju då som ganska stora kullar 
eller hö.. (LE: Joo.) Å så då var e rätt ned å där s.. pläske du ini vättne. 
(LE: Joo.) 
SW: I seorhol? (LE: Joo.) 
VL: Joodå, precis. 

Svaren är typiska. Företeelsen är välkänd men självklara beteckningar sak
nas. I det första exemplet föreslås surhål och i det andra (,sur)grubbor, surpö-
lar eller surhål. För de torrare partierna nämns i det andra utdraget orden 
tuvor och kullar. Två kvinnor från Nederluleå föreslår också tuvor om de fasta 
delarna av myren. Den ena är osäker på vad de sura ställena kallas men den 
andra föreslår utan tvekan gölpor: "Pass de för djölpen dinna [Passa dig för 
de där gölporna]" (BT). 

Ett sista exempel får visa hur ord med stort betydelseomfång kan användas 
för att beteckna naturföreteelser med i kontexten relativt snäv betydelse: 

SW: Har du hört späänn om nånting ute i skogen? I späänn? 
BW: Jaa, joo de ha man väl hört. ... Ett spänne där man kan gå mellan två 
... surpåttar om ja så säger. I späänn joo. Sammanbinder två saker. 

Både spänne och surpott förekommer ju som beteckningar på andra terräng
företeelser än fasta resp. blöta partier på en myr, men i denna kontext ges 
orden just dessa speciella betydelser. Sekvensens "ett spänne där man kan gå 
mellan två surpottar" kan sägas motsvara uttrycken "en bänk där man kan gå 
mellan två dövlar" (Jokkmokk) och "en bänk där man kan gå mellan två flar-
ker" (norra Råneå). Exemplet visar en smidig lösning på den sorts problem 
som kapitlet behandlar. 
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7.3 dovei och /lar k 
Av genomgången skulle man kunna tro att dovei och flark är ekvivalenter8 

men situationen är mer komplicerad än så. Den ene av informanterna i Jokk
mokk känner också till flark och menar att det har samma betydelse som do
vei, och i Edefors är bägge orden kända. 

Hur orden förhåller sig betydelsemässigt till varandra i Edefors kan inte av
göras med bestämdhet av det begränsade intervjumaterialet. Båda orden för
klaras med viss osäkerhet, dövel med bl.a. 'kallkällhål' (BN), 'sämsta sorten 
av dymark i skogen och på myrar' (BN), 'vattensamling' (TP) och 'djup grop 
på en myr' (SS). För informanterna i E defors betecknar flark ofta ett större 
område än dövel, och det förknippas oftare med gräsväxt i Edefors än i uppgif
terna från Jokkmokk och norra Råneå. 

Ytterligare ett exempel som visar hur dövel och flark används jämsides för
tjänar att nämnas. En kvinna från Jokkmokks socken utanför undersöknings
området beskriver flarkar som vattenpölar med stillastående vatten: "Å de 
kalla vi flark eller pappa sa åt oss i bortängarna: 'Förstå när ni hämta kaffe-
vattn, ni få inte ta vattn från en flark för de kan vara grodrom. Å då bli de 
dålit kaffe'." Dövel förklaras i följande sekvens: 

NS: Ja men de ä ju där vi slog sån där fräkne. Å då gick man ju ne se i dom 
där dövlerna. Mm. De va ju bottenlöst. 
SW: Var fanns dom då? 
NS: Ja de kund vara i Rontamyran va de flera dövler. Till å me en kviga ha 
drunkna för oss i en sån där dövel. Dom ä bottenlösa. 
SW: Men de växte fräken där då? 
NS: Joodå de växte fräken. Men då kunde dom ju inte ta de förrän sen de 
ha blivi is. 
i—] 

SW: Så att en en flark å en dövel va inte riktit samma sak då inte? 
NS: Näädå näädå den där flarken den hade som bottn å de var där groderna 
höll till. Å de va mycke slem å ja ... 

I hennes ordförråd finns således båda orden och med olika betydelse. I döv-
larna kunde det växa fräken men flarkarna var vattensamlingar utan växtlig
het. Uppgifterna kommer från en del av Norrbotten där nybyggarmål talas 
(jfr Dahlstedt & Ågren 1980 [1954] s. 230, 289). 

Av de två ordens förekomst i ortnamn i området och av äldre uppteckningar 
men även av mitt eget material framgår det alltså att dövel och flark inte kan 
betraktas som ekvivalenter. 

8 Om ekvivalent, "belägg som har samma betydelse men uppträder på olika orter", se Svahn 
1991 s. 22 och där anf. litt. 
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Man kan tycka att beteckningar för i terrängen så vanliga och mot omgiv
ningen så klart avgränsade företeelser som 'vattensamling på myr' resp. 'tor
rare och fastare del av myr' skulle ha förutsättningar att leva kvar. Och man 
kan spekulera över orsakerna till att ordparen döv el och bänk resp. flark och 
bänk inte används i hela området. Det är särskilt anmärkningsvärt att använd
ningen av flark är så begränsad. Det ingår i ett stort antal namn (Flarken och 
Flarkmyran) på de ekonomiska kartorna över hela området och är som namn
element betydligt vanligare än de flesta andra våtmarksorden, myra undanta
get. 

Orden flark och flarkmyra förekommer sporadiskt i l antmäteriakter från området 
under senare hälften av 1800-talet (ett urval akter har undersökts) och betecknar 
där värdelös mark.9 Det är omöjligt att avgöra om ordet har dialektstatus i akterna 
eller om det närmast är att betrakta som en kameral term. En tidigare uppgift åter
finns hos Laestadius (1981 [1824] s. 29): "Flarkmyror, eller egenteliga kärr [är så
dana myrar] som hvarken äro öfversvämmade af vatten, ej heller fullkomligt 
torra." 

Uppgifter i S venska mosskulturföreningens tidskrift vittnar om att flarkmyr an
vändes i N orrbotten omkring sekelskiftet. Så skriver t.ex. Berggren (1913 s. 446): 
"Bland skogsmyrarna förekommer ett sämre slag, af allmogen kallade flarkmyrar 
till följd af de flarker, som förekomma i desamma." Av formuleringen att döma 
räknades ordet vid denna tid som dialektalt. Hans beskrivning av flarkmyrarna 
stämmer väl med de förklaringar som informanterna i norra Råneå ger (och också 
av hur dövelmyra förklaras t.ex. i J okkmokk): "Hvad som vidare är betecknande 
för flarkmyrarna, äro de åsar eller bänkar som, då myrarna hafva större lutning, 
sträcka sig tvärt öfver desamma. Dessa förhöjningar i markytan, som jag skulle 
vilja kalla myrbänkar [...]" (a.st.). Han använder bänk om myrens förhöjningar 
och försöker tydligen lansera termen myrbänk .10 

De termer som numera används i fackspråket är ju flark och sträng.11 Ordet flark 
har via den skogsvetenskapliga litteraturen införlivats i allmänspråket och upptas i 
S AOL med förklaringen 'vegetationsfattigt o. tidvis vattenfyllt område i myr'. Olof 
Östergrens Nusvensk ordbok (band 2 tryckt 1926) uppger om flark att det är dels 
en skogsvetenskaplig term, dels ett landsdelsord från Norrland och att det införts 
"i skogslitteraturen av prof. Henrik Hesselman i b et. 'fläck av öppet vatten i stora 
myrar' ",12 

Här är inte platsen att reda ut hur och när flark börjar finna väg in i allmänsprå
ket, men ordets användning i Svenska mosskulturföreningens tidskrift och liknande 
organ omkring sekelskiftet bör ha bidragit till att det införlivades i fackspråket. 

9 Se t.ex. ÖLM Rå 143:44 s. 1 1850, ÖLM Rå 223 s. 21 ff. och karta, lsk 1877-78, ÖLM NI 428 
s. 676 resp. s. 696, lsk 1868. 

10 Sv. mossk. tidskr. innehåller fler liknande uppgifter, t.ex. Tolf 1896 s. 141 f., Haglund 1914a 
s. 263, 267 f. där termen strängar förekommer och Sahlin 1914 s. 74 som använder flarksträngar. 

11 För fackspräklig beskrivning av flarkmyr och flark se t.ex. Bylund 1956 s. 288 och av flarkar 
och strängar Sjörs 1971 s. 165-168. 

12 Jfr SAOL 10. uppl. (1973) 'öppet område i myr' med uppgiften "skogsvfäsen]", men SAOL 
11 uppl. (1986) 'vegetationsfattigt o. tidvis vattenfyllt område i myr' utan bruklighetsmarkering 
liksom Svensk ordbok (1986) 'avgränsad fördjupning i kä rr eller myr' med tillägget "vani, med 
gles vegetation". 
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När ordet börjat användas i fackspråket för att sedan småningom upptas i all
mänspråket har dess ställning i dialekten försvagats. Som dialektord har flar k näs
tan försvunnit och det är inte heller känt som allmänspråksord i området. För de 
flesta informanterna är ordet okänt (annat än som namnelement). Hur länge dröjer 
det innan cirkeln sluts och flark återigen är ett välkänt ord i undersökningsområ
det - och då som en del av det norrbottniska allmänspråket? 

För en så klart avgränsad terrängföreteelse som vattensamling på en myr 
finns således flera beteckningar. Ord som föreslås som beteckningar för eller 
används vid beskrivning av de våta delarna av en myr är, förutom dövel och 
flark, även vattupöl, kärr, surpott, illand, (vattenfylld) grop, surdråg, blöt
ställe•, g yttjepöl, liten pöl, kallkällhål, s ur hål, (sur)grubba och gölpa. Även 
andra sammansättningar och framför allt syntagmer är möjliga. I de områden 
där flark resp. dövel är allmänt använda beteckningar är bruket enhetligt, me
dan variationen är stor i de delar av området där självklara beteckningar sak
nas. Där framträder i stället mycket tydligt språkets många alternativa ut
trycksmöjligheter. 
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8. Sakliga förklaringar och 
förklaringsstrategier 

Undersökningen av drävj och dröla fortsätter i detta kapitel men nu med för
stärkt lokalt perspektiv. Informanters ordförklaringar och hänvisningar till 
terrängföreteelser och miljöer jämförs med arkiv- och litteraturuppgifter. I 
kapitlet diskuteras även vad jag kallar informanternas sakliga förklaringsstra
tegier. Som jämförelseord har valts grande och skärpa. 

8.1 Exemplen grande, skärpa, drävj och dröla 
Som appellativ är terrängorden grande och skärpa okända för majoriteten av 
informanterna (se 4.3.12 och 4.3.29), och det är därför intressant att se i vad 
mån förklaringar av dessa ord skiljer sig från förklaringar av de mer kända 
drävj och dröla. Grande ingår i ortnamn i större delen av området och är på 
sina håll mycket vanligt. Grande och skärpa tillhör förvisso inte de mest ut
präglade våtmarksorden. Många av de lokaler som kallas Granden (-granden) 
är på grund av bl.a. landhöjningen inte längre våtmarksområden, och ordet 
skärpa betecknar mark som endast ibland är våt. De väljs som exempelord 
därför att de i metodiskt avseende lämpar sig väl för jämförelse med drävj och 
dröla. 

grande 

De allra flesta meddelarna känner till något Granden-namn. En informant 
från Unbyn i Överluleå reflekterar kring Granden, en ö i Luleälven (se fig. 
65): "Ja de ä väl troligen nånting uppgrunnat. Joo. Å de ä hela vägen här ända 
ned emot Avaområdet så går denna grönna [grynna] ne. Å den börjas ju här 
mitt i byn. Å hä ä på Grandn de. Men de måst ju ha vari nånting som ha 
grunna opp. Joo. Gammalt tillbaka" (HN). 

Ett exempel på att även namnelementet är dunkelt till sin innebörd är det 
av informanterna i Brobyn, Överluleå, kända Grandriset (dialektuttal: grät-
röise). De säger sig ha förknippat namnet med granris men inser vid närmare 
eftertanke att kopplingen är omöjlig av uttalsskäl (granriset uttalas grenröise). 
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Figur 65. Detalj av ek 25L:03 1989. Kartan visar Granden i Unbyn, Överluleå. (Ur 
allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Godkänt från sekretessynpunkt för spridning. 
Medgivande 92.0291.) 

Namnet skall tolkas som 'riset på Granden'. Några av dem har hört neda 
Grätn användas om denna del av byns mark.1 

Nära Alån i Alvik (NI) ligger ett område Granden (se fig. 16) som inte 
nämnvärt skiljer sig från omkringliggande jordbruksmark (en effekt av land
höjningen). De flesta av informanterna från trakten har ingen förklaring till 
namnet. En förklaring lyder: 

11 gamla lantmäterihandlingar finns uppgifter om skiften i detta område med namn som Grand 
giärdet (ÖLM Öl 37 s. 2 ff., 1771-74), Grandgjärdet (ÖLM ÖL 68 s. 14, 26 m.fl., ssk 1792), Stor 
Grand holmen (a.a. s. 34), Grandgärdan (ÖLM Öl 159, s. 29,1833). I en storskiftesakt från 1804 
skrivs Grantgärdet och Grantåkern (ÖLM Öl 93 s. 14) och Granden (a.a. s. 25). Denna grande är 
en uppgrundning i Skogsån (Brobyån). 
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FA: Ja ina Grätn, de var oftast ... Grätn, de var uppodlat från sankmark 
en gång i tidn, men de va ju före min tid den dära uppdikningen skedde. 
SW: Är de ett särskilt ställe du tänker på eller ...? 
FA: Nja hä fanns flera grandar i byn, hembyn, ina Grätn. [...] 
SW: Men de växte dåligt där eller ...? 
FA: Nä du vet hä gick ju an odla opp å fick fin åkermark för hä va ju slam-
mark alltihop, joo. 

Trots att han använder "flera grandar" är det inte helt säkert att ordet är ap
pellati för honom; uttrycket kan också avse att det fanns flera ställen som bar 
namnet Granden (-granden). 

Att ordet verkligen används som appellativ har jag entydiga exempel på 
från endast en informant. Vid ett tillfälle säger han: "Hä bli bättre mark upa 
in gräät [uppå en grande] å så kan he vara svagare mark då breme [bredvid]" 
(GJ). En grande utgörs alltså enligt citatet av fastare och bättre mark omgiven 
av svagare, dvs. lösare, mark. Två år senare ställer jag samma fråga till ho
nom: "In gräät då eller nå sånt?" 

GJ: Gräät. Ja hä är om om ja säger hä ha vari en bäck så hä ... Hin främ 
isi bäcken [Här framme vid bäcken] je en .. som in gräät ve ... Hä ha 
strömmd fram jordn frami träske. Å så bli de sandn å så bli de ju [...]. 
Själva bäcken han fortsätter å strömmar men på högvattne då bl.. far de åt 
sidan där å ... Å de bli som en ... hä jer som in gräät. 
SW: Är e de man ... sandn man se då? 
GJ: Joo som ha strömma ne å fyllts upp de ... Men då växer de ju gräs på 
de då. Joo. 
SW: Så de ä som en sorts uppgrundning då? (Joo.) Mm. Å de behöver inte 
va just här vi sjön utan de kanske finns på andra ställen å? 
GJ: Ja hä kan vara ... Hä kan ju strömma fram va., på myrar å var som 
helst sån där strömflä... 
SW: Så de ä inte bara i nåt namn inte? 
GJ: Nä no är e där hä je ... som ett natur.. 
SW: Ja ett sånt där fenomen. 
GJ: ... tycke fenomen. 

Hans förklaring kan sägas vara ett typexempel på hur grandar bildas. Under 
samtalet sitter vi framför hans hus och han pekar då och då ned mot stranden 
och den en bit längre bort utmynnande bäcken. Förklaringen av ordet sker 
således genom hänvisning till denna konkreta plats, men det framgår av sek
vensen att han kan använda ordet även om andra ställen ("på myrar å var som 
helst"). Sekvensen är exempel på hur ordets betydelse generaliseras och vitt
nesbörd om hur ordet används som appellativ i motsats till andra informanters 
beskrivningar av lokaler med namnet Granden (-granden). 
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I lagaskiftesmaterialet är elementet grande vanligt särskilt i ortnamn men an
vänds även appellati vt. I en akt från övre delen av Råneå socken kan man 
läsa: "Så tillfrågades de [delegarne] hvarest de anse den bästa ängen inom 
skifteslaget finnes och uppgifva tvenne uddar vid Bjurån, som rinner genom 
området, hvilka uddar vanligen kallas grandar, och komma alltså dessa uddar 
att först besiktigas" (ÖLM Rå 223 s. 3 f., lsk Bjurånäs, 1877-78).2 

Även arkivbelägg innehåller betydelseuppgifter som torde baseras på sär
skilda platsers utseende. Två förklaringar av grande från Nederluleå är 'jämn 
stenlös och gräslös slättmark m. mörk jordskorpa' och 'strandslätt, vanligen 
delvis belagd med en brun jordskorpa'. Bakgrunden till uppgifterna är för
ståelig. Den sand och jord som avsätts längs vattendrag och i dessas myn
ningar och bildar grandar är ofta "mörk" eller "brun" i luleområdet. Att mar
ken är "stenlös" är också naturligt; stenarna har täckts av den avlagrade san
den. Definitionernas huvudord 'slättmark' resp. 'strandslätt' kan dock inte sä
gas vara betydelsekärna hos terrängordet grande men väl resultat av grandars 
bildningssätt. Det är tydligt att upptecknaren baserar förklaringen på utseen
det hos en bestämd plats eller några platser.3 

Lokaler med namnet Granden (-granden) varierar i utseende men är karak
teristiska i fråga om läge och bildningssätt: av strömmande vatten bildade 
uppgrundningar i form av sandbankar, sanduddar, låglänta strandpartier, ölik-
nande bildningar, öar etc. De har visserligen ändrat karaktär med tiden ge
nom landhöjningens och växtlighetens inverkan men deras bildning kan lätt 
rekonstrueras, t.ex. genom äldre kartmaterial. Ett tydligt exempel är Stor
bäckens (Sunderbybäckens) utlopp i Luleälven (se karta på omslagets baksida 
och foto av området fig. 66). Ett annat exempel på landskapets förändring 
genom uppgrundning i kombination med landhöjningen är Renholmsgranden 
(se 3.3.1). 

Vid förklaring av grande utgår informanterna (liksom en del upptecknare) 
från bestämda platser i vilkas namn ordet ingår och översätter det med 'udde', 
'strandlinje', 'grund', 'uppgrundning' o.d. En enda informant i mitt intervju
material ger odiskutabla exempel på appellativ användning. Genomgången 
visar således de sista faserna i terrängordets användning som appellativ. 

2 Jfr fig. 15, 16-18, 65 och omslagets baksida. Jfr även 3.3.1. Några exempel ur lantmäteriakter 
från området på grande använt som appellativ: "[...] dock behålla södra Grannarne de neder om 
deras Åkrar belägne Grandar [...]" (ÖLM Öl 62 s. 33, ssk Bredåker 1791), "8ta stycken grandar", 
"Grande vid Elfven", "2ne grandar", "3 st. grandar" (ÖLM Rå 80 s. 144-147, ssk Rånbyn 1811-
19), "En Grande Sörom Elfven" (a.a. s. 176). 

3 Även andra belägg (se 4.3.12) kan ha bestämda platsers utseende som grund, t.ex. 'lägre 
holme i älv; kan även beteckna ett slags strandslåtteräng' (Öl), 'låg strandslätt' (Ed) och 'flackt, 
jämförelsevis lågt undervattensgrund' (Ed). Den primära betydelsen hos grande är inte 'slåtter-
äng', 'strandslätt' eller 'undervattensgrund', men på en grande kan finnas en slåtteräng, en grande 
kan genom ytterligare förändringar av landskapet ha utvecklats till en strandslätt, och en grande 
kan under vissa omständigheter vara ett undervattensgrund. 
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Figur 66. Storbäckens (Sunderbybäckens) utlopp i Luleälven (ek 24:L861988). Bilden 
visar tät vegetationen på de uppgrundade områdena. 9 september 1991. 

skärpa 

På dagens kartor över våtmarksområdet väster om Alvik i Nederluleå finns 
namnet Skärpan (se fig. 3). Namnet och platsen är välkända bland informan-
terna från Alvikstrakten men ingen av dem har en förklaring till namnelemen
tets innebörd. De anser inte heller att stället till utseendet skiljer sig från om-
kringliggande terräng.4 

Terrängbeteckningen skärpa är okänd för de flesta informanterna, men en 
man i Rörbäck, södra Råneå, förklarar det med hänvisning till ett område på 
stranden av en havsvik inte långt från gården (se fig. 67): 

EL: Hä är en här ... sen du ha fari en bit. Hä är en fläck där de är jord som 
e int växer nå. 
SW: Ja är e nära strandn här? Ja ja ha gått över där en gång å såg att de 
fanns ingenting där. 
EL: Ingen växtlighet. Hä ä stiärpa. 

4 Namnen Skärpan, Alvik Skjärpa, Storskärpan, Lillskärpan o.d. förekommer i äldre lant-
mäteriakter från området, t.ex. ÖLM NI 47 s. 2, 9 (1759), ÖLM NI 75 s. 43, 51,112 m.fl. (1779-
81), ÖLM NI 91 s. 20 (1781-84), ÖLM NI 93 s. 19 (1785-86). 
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Figur 67. Skärpa på stranden av Rörviken i Rörbäck, Råneå (ek 25M:20 1985). 26 juli 
1991. 

SW: De ä stiärpa ja. Jaa. De ä så skarpt där då att de inte ... (Joo.) Jaa. 
EL: Å hä kan [...] bli mera vit när de är en torr sommar. 
SW: Jaha, ja de ä bra. Då har jag ett synminne hur skärpan kan se ut. 
EL: Ja då är ... Hä kalla vi då här stiärpa. 
SW: A de är oanvändbart. De gå inte å ... 
EL: Joo, nää. Å du få int nå till växa där. [...] A man ser ju hä ligger ju så 
till, gynnsamt till här, men si int bli hä ett grönt strå där. 
SW: Man tyck ju att där på ... vattnas de på våren å de ä flödvattn (Joo.) 
under sommarn ibland också ... Ingenting. 
EL: Nädå hä ä inte nå liv. Hä är inge liv. Hä ä död jord om man så säger. 
[...] Hä finns ju på flera ställen förstås, så int är de bara här hä finns int. 

Hans avslutande kommentar tyder på att han känner till fler ställen som ser 
ut på det här sättet. Det är naturligtvis också möjligt att Skärpan används som 
ortnamn i sekvensen. 

Hans son förklarar ordet genom att beskriva samma plats, ett långgrunt 
strandområde ("de ä ju schlaglande där") som är utan växtlighet ("död jord") 
och vid lågvatten slätt och torrt. Det har därför ofta använts som lekplats. Han 
nämner två ställen i närheten av varandra, inleder sin beskrivning med "Jo vi 
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ha stiärper här" och avslutar med "Joo, jo hä ä stiärper. Eller de vi då ha kalla 
stiärper" (LaL). 

En man, också han från södra Råneå, hänvisar inte till en speciell plats utan 
beskriver skärpa så här: 

VJ: De där bildas av krafti alun i marken. Så de [...] ä väl nå ånga som som 
kommer opp där, å å när de kommer i sol å värme så torkar e å bildas de 
här. Å de ä så ganska hårt. När man går i p å de där så knarkar de under 
skorna. 

Sådan mark kallas också alunmark. En informant från Nederluleå (EN) 
känner till både skärpa och alunmark och ger en snarlik beskrivning. Han an
vänder också sammansättningen alunskärpa om denna sorts mark som det tar 
lång tid att förbättra: "Jaa de tar då en väldit lång tid ... För ja minns ju de 
där när ja var barn de där alofläckarna som var där. Å [...] dom drar ihop se 
lite varje år [...] men där de är skärpa där [...] hä ä svårt få nå till å växa där." 
Man försökte att med "kalk förbättra den där marken. Men om den då ä värd 
kalka de ä ju en annan sak" (VJ). 

Följande beskrivning av alunmark kommer från en informant i Bensbyn 
(NI): "Kan bli rätt stora fläckar alldeles kalt å brunt. Å väldit halkit å slipprit 
när de kommer regn på den där leran som ligger där i dagen". En man i Över
luleå säger att på alunmark "växer ju bara di där ... ja hä ä som in törrhö. .wit-
sodd [troligen avses ängsull]. [—] Å spätt gräse, duger int till nå. Hä je åt å 
schla där [ingenting att slå där]" (GJ).5 

I romanen Stenstrand (1971) om Maria-Lisa och han Johanni som efter 
storskiftet tvingas flytta ut ur byn till en nyodling ger Anna Rönnqvist (född i 
Nederkalix) begreppet skärpa symbolisk innebörd. Maria-Lisa har svårt att 
finna sig till rätta i "nyhemmet i Skärpudden" (s. 15) utan grannar och upp
trampade stigar. Hennes vantrivsel riktas särskilt mot ett område mellan bo
stadshuset och vattnet. Det utgjordes av skärpa och stod under vatten vid 
"höstflöden och vårflöden" (s. 32) men var annars torrt: 

Skärpan var torr och sprucken nu i hetsommaren och utfallet [lågvattnet]. [...] 
Skärpan var bara sjöbotten. Som en öken såg hon ut. Inte grässtrået växte där (s. 
16 f.). [—] 

Skärpan låg nedan gården lika torr och grå och gul som förr. Skulle man någonsin 
kunna lika sig med den? När man hade åkerbärslukten från ängarna inom sig. Och 
känt mjukgröngräset under barfötterna från det man var barn (s. 23 f.). [- - -] 

Maria-Lisa stod vid fönstret och såg ut över skärpan som var som en öken. Det 
var bara skärpan hon såg, änders de hade mycket av vad som var fägnesamt för 
ögonen (s. 27). [---] 

5 Ordet skärpa förklaras av markens egenskaper i torrt tillstånd då den är hård och skarp. 
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I motsats till hustrun har han Johanni nyodlarens optimism: "Skärpan blir 
också grön en gång" (s. 29). När makarna ser tillbaka på sitt slitsamma liv 
säger han: "Men jag hade fröjden också. Det hade inte du - först vissa [åtmin
stone]. Och det gör slitet mera lättsamt. Om man inte bara har torrskärpan 
för ögonen" (s. 211).6 

I åtskilliga lantmäteriakter används termen skärpa. Marktypen anses odug
lig (se kartan på omslagets baksida där flera områden markeras som "oduglig 
Skärpa") och åsätts oftast gradtalet 0. En förklaring lämnas i en skattlägg
nings- och avvittringsakt från 1790: "Aldeles odugl. så kallad skärpa, eller 
kaalmark utan gräsrot" (ÖLM NI 107 s. 2, Långsund, Tällskär och Mörön). 

Figur 68. Detalj av karta över Rörbäck 1867 (ÖLM Råneå 150). I akten (s. 13 ff. och 
22) beskrivs ägofigurerna 6 och 6a som "Skärpa" och figurerna 4 och 7 som "Strand, 
bete, skärpartad". 

Den yngsta uppgift jag stött på är "Impediment, skärpa" i en lagaskiftesakt 
från 1916-20 (ÖLM Rå 820 s. 31, 34, 45, 48 m.fl., Lill- och Sörträsket). Delar 
av det ovan beskrivna strandområdet i Rörbäck omnämns som "Skärpa" i en 
akt från 1867 (se fig. 68).7 

6 Anna Rönnqvists eget förslag till romantitel var Skärpan blir också grön (se Lindung 1979 s. 
122). 

7 Bland andra exempel på appellativets förekomst i lantmäteriakterna märks "Oduglig Skjärpa" 
(ÖLM NI 98 s. 2, Sunderbyn 1786), "Skärpa" (ÖLM NI 422 s . 162 ff., lsk Bensbyn 1859-69), 
"[Skog] vid skärporna" (ÖLM NI 428 s. 666, lsk Alvik 1865), "Odugl. Skärpa uti gårdsgärdet" 
(ÖLM NI 10 7 s. 3, Långsund, Tällskär och Mörön 1790), "Skarpor [!] innom Utanbyänget" 
(ÖLM Rå 113 s. 6, lsk Högsön 1844), "Skärpor" (ÖLM Rå 141 s. 233, lsk Vitå 1853-64), "Skärpa" 
(a.a. s. 198, 228). - Även adjektivet skärpartad förekommer: "[Äng] skärpartad" (ÖLM NI 422 
s. 140 f., lsk Bensbyn 1859-69). 
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Figur 69. Våtmarksområdet Skärpan väster om Alvik, Nederluleå (jfr fig. 3). 12 maj 
1991. 

Förekomsten av skärpa vid norrbottenskusten uppmärksammades av 
Svenska Mosskulturföreningens tjänstemän. Ett exempel:8 

Å ängesmyrar närmare kusten förekommer ej sällan, hvad jag skulle vilja kalla 
kräftsår, sårnader i ytan, beroende af ett för växtligheten giftigt svafvelsyradt salt 
af allmogen kalladt alun eller skärpa. Det är dock icke alun. Skärpan visar sig under 
torka eller efter torrläggning genom saltaflagringar i ytan, som endast genom an
vändning af kalk, aska samt urtvättningar genom regn under längre tid kan neutra
liseras (Berggren 1913 s. 446). 

Det inledningsvis nämnda våtmarksområdet Skärpan gör inte längre skäl 
för namnet (vk 24 L NV 1984 klassar området som frodig fastmattemyr; jfr fig. 
12), men vid namngivningstillfället torde det på (delar av) området ha funnits 
skärpa. Vid besök har jag kunnat konstatera att platsen utgörs av gräs- och 
risbevuxen våtmark (se fig. 69) liksom den norr därom liggande slåttermyren 

8 Liknande uppgifter hos Tolf 1896a s. 50 som även använder beteckningen sältmyrar och hos 
Haglund 1914a s. 251 f. och 262 f. - Företeelsen kommenteras även av Elveland (1976 s. 13): 
"Sulfathaltiga jordar av denna typ brukar kallas 'alunjordar', vilket är ganska missvisande. Alun 
i egentlig bemärkelse torde sällan utkristallisera, däremot mer komplicerade s k alunartade sal-
ter" (se vidare Elveland 1976 s. 13 och där anf. litt.). 
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Sörmaran (se fig. 41). Fläckar av skärpa på stranden av Rörviken är däremot 
efter mer än 100 år fortfarande kvar (se fig. 67 och 77). 

Skärpa har tidigare varit (och är fortfarande för några få informanter) ett 
välkänt begrepp som betecknar en terräng- eller marktyp med mycket typiskt 
utseende. Jämförelsen av uppgifter av olika slag har givit entydigt resultat. 
Informanternas förklaringar av begreppet skärpa och beskrivningar av före
teelsen alunmark bekräftas av lantmäterimaterial och litteratur. Denna sorts 
mark, liksom begreppet alunmark, är bekant för många av meddelarna. 

Vi har mött ordet skärpa i beskrivningar av bestämda platser men också i 
förklaringar av hur skärpa bildas genom att "alun" finns i marken. Även här 
ser vi hur en tidigare vanlig terrängbeteckning förlorat sin ställning i dialek
ten - antagligen bl.a. till följd av våtmarkernas förändrade ekonomiska bety
delse. 

drävj 

En meddelare förklarar drävj genom att hänvisa till ett område som betecknas 
som ett "väldit flakland här mot älven", och han tillägger: "Neda Drevja där 
nere, säger dom som ha skiftena där" (BW). Det kan således vara frågan om 
ett ortnamn. En förklaring från Edefors innehåller hänvisning till en konkret 
plats och en bestämd episod, "seurdrevja dinn uppet [surdrävjen där uppef
ter] Rödingträskvegen", där en man hade kört ner med häst och släpkärra 
(TP). Även andra förklaringar är av denna art. Vi skall se på ett exempel från 
Ersnäs, Nederluleå: 

SW: Har du dre vi eller drävj a å sånt där? 
LeL: De ha vi. Ja de ha vi en här nere å en där borta. 
SW: Jaha hu.. va ä de då? De måst ja gå dit å titta på nån gång. 
LeL: Ja de ser ut som att de är ... ja bäckmynningar som ha blivi breda så 
där. (Jaha.) De ä int som ett delta [...] att de är öar å holmar i de sånt där 
utan de är [...] en vik kan man säga. Å så har de mynna en bäck ... 
SW: Ä de fortfarande ganska surt land där då? 
LeL: Joodå. En ä bara rakt ner här. Vi kan gå ne å titta. (Ja de kan vi göra.) 
Neri Drevja [eller: drevja]. Men ja tro också att... man tala om i drevi... 
å de var no mera s.. fråga om en bäck. Ne på Vassn här. Men den kan ju 
också ha lega i en ... så att drevja då ha vari bredare å så var de en bäck 
mitt i ... Så att de såg ut så. 

Han hänvisar till ett par platser som karakteriseras som bäckmynningar eller 
vikar. Den ena är ett område nedanför gården, en gräs- och slybeväxt av krea
tur upptrampad svacka som ser ut som en uttorkad bäck. Det är inte helt klart 
om drävj i sekvensen ovan används appellativt eller onomastiskt. Möjligt är 
att ordet först används som ortnamn och därefter som appellativ ("i drevi"). 
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I sin förklaring utgår han alltså från utseendet hos ett par konkreta platser. 
Bestämda platser nämns också i samtal med informanter i Alvik. En av dem 

nämner en drävj, en sank svacka som nu är igenfylld, på åkermarken nedanför 
bostadshuset (SO). 

I en uppgift från Långnäs nämns ingen plats vid namn men av beskrivningen 
framgår det att det är samma våtmarksområde i trakten som avses: 

BJ: Ja i drevi de ha vi ansett vara en gammal vatten., ett vattenstråk som 
ha gått fram genom terrängen i schlåttermarken. Å där har de vari så blött 
så man ha haft svåriheter å ta se över. Å såna har de funnis gått om här 
nere. På 1700-talet var de ett enda ... rutmönster uta såna hära små ... res
ter efter de viken drog se tillbaka. Å hä kålese [kallades] för drevja, drev-
jen. 

En drävj är enligt flera meddelare i Alvik och Långnäs en svacka efter uttor
kade diken eller vattendrag som tidigare utgjorde områdets avvattningssys-
tem. Men även andra beskrivningar förekommer från dessa byar. En man för
klarar ordet med "såna där surränder som ä mer än de vanliga sura på my
rarna" och hänvisar till ställen där man hade träskslåtter, dvs. där man slog 
sjöstränder: "men så var de myr innanför de, å hä kalla dom drevjen" (FA). 

Att formationerna var framträdande i landskapet och dessutom förr viktiga 
som resursområden framgår av lagaskiftesakterna från senare delen av 1800-
talet. I ägobeskrivningarna förekommer noteringen "Äng dräfja" med gradtal 
som i regel tyder på god gräsväxt, ofta i paritet med den omgivande ängsmar
ken. Studium av de detaljerade lagaskifteskartorna visar att flera av de ägofi
gurer om vilka "Äng dräfja" noterats är långsmala och leder fram till eller mot 
ett vattendrag. Som exempel visas en detalj av Ale bys lagaskifteskarta (se fig. 
70).9 En drävj kan enligt lantmäterimaterialet vara långsmal med god gräs
växt. Ovanstående informantuppgifter från Alvik och Långnäs bekräftas såle
des. Detsamma gäller den förklaring av drävj 'bred bäckmynning' eller 'vik' 
som diskuterades i föregående avsnitt. Ett par av de ägor i Ersnäs som be
skrivs som "Äng dräfja" kan av utseende och läge att döma ha varit 
bäckmynningar.10 

9 Även andra byars lagaskifteskartor visar drävjor med liknande utseende och läge, t.ex. kar
torna över Alvik (ÖLM NI 428), Långnäs (ÖLM NI 429), Ersnäs (ÖLM NI 664), Ängesbyn (ÖLM 
NI 489) och Unbyn (ÖLM Öl 523). 

10 Exempel på ställen i la ntmäteriakterna där uppgifter om "Äng dräfja" återfinns, från byar 
med ägor i det här diskuterade området: från Ale (ÖLM NI 404 s. 108- 111, lsk 1862-66), Alvik 
(ÖLM NI 428 s. 514 ff., 540-545, 550-553, lsk 1851-70), Långnäs (ÖLM NI 429 s. 88 f., Ill, 115, 
134 f., 137-142, lsk 1867-70) och Ersnäs (ÖLM NI 664 s. 343 f., 348 ff., lsk 1880-85). - Liknande 
uppgifter finns från andra byar, t.ex. Bensbyn (ÖLM NI 422 s. 101, lsk 1859-69), Ängesbyn (ÖLM 
NI 489 s. 281, 291, 299 f., lsk 1867-75), Unbyn (ÖLM Öl 523 s. 580 ff., 588, 614, 635, 736 ff., lsk 
1868-87) och Rånbyn (ÖLM Rå 80 s. 145 f., ssk 1811-12). 
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Figur 70. Detalj av lagaskifteskarta från Ale, Nederluleå, 1862-66. Det lodräta, mörka 
bandet till höger markerar Alån. Ägofigurerna 1729, 1746, 1751, 1748, 1737 och 1766 
beskrivs i akten som "Äng, dräfja" (ÖLM Nederluleå 404 s. 108-111). 

I lantmäterimaterialet finns emellertid exempel på att drävj inte enbart be
tecknar långsmala figurer. På Ersnäs lagaskifteskarta kan man se en cirkel
rund drävj och akten anger dåligt gradtal (ÖLM NI 664 s. 357) vilket visar 
att gräsväxten kunde variera. Kartan upptar som drävjor även ägofigurer av 
varierande form i anslutning till vattendrag. Dessa uppgifter kan sägas ge stöd 
även för andra förklaringar från detta område. 

De platser som meddelarna hänvisar till uppvisar både likheter och skillna
der. Uppgifter om att en drävj skulle vara ett "bottenlöst" gyttjehål förekom
mer men vanligare är beskrivningar av sanka svackor i terrängen, ofta med 
gräsväxt men även med mossa och sly. Hur den ovan beskrivna f.d. bäckmyn
ningen i Ersnäs ser ut i dag framgår av ett foto (fig. 71). På dagens ekonomiska 
karta är området markerat som en svacka som öppnar sig mot våtmarksområ
det vid Alån (se fig. 72). En man i en by i Överluleå förklarar drävj genom att 
beskriva den gungande matta av mossa som finns vid kanten av vissa sjöar: 
"Drevi, i drevi. [...] De där flytdye som kan gå ända fram mot... ja en sjökant, 
en träskkant" (RL) och nämner en plats där han som pojke brukade sätta ut 
mjärdar mot träskkanten. (För exempel på sådan terräng se fig. 33.) 
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Figur 71. Drävja, en f.d. bäckmynning i Ersnäs, Nederluleå. 1 augusti 1991. 

I de flesta förklaringarna har drävj klart appellativ användning och medde
larna hänvisar i sina förklaringar till miljöer där drävjor är karakteristiska in
slag i landskapet. 

dröla 

När informanterna förklarar dröla är hänvisningar till bestämda platser eller 
terrängavsnitt vanliga. En man beskriver ett ställe där det var besvärligt att ta 
sig över med häst: 

BSa: De är ett ungdomsminne för hä var aliti besvärlit gå me hästn ivi dröla 
isi [över drölan vid] Mulövikbäcken. [...] Där var de ett vad. Vi gick [...] 
tvärs över en bäck där me dju.. nå me hästn framför allt som man skulle 
fram å tillbak me. Å så var de blött där å de va vattn å de va lera å gegga å 
å så där. [...] Så så ha ja minnesbildn utav dröla. 

En meddelare i Alvik förklarar skillnaden mellan drävj och dröla: "I seor-
dröl jaa, hä jer ungefär samma sak som i drevi, fast de ä kanske lite grann 
surare", varefter samtalet fortsätter med beskrivning av de ställen där man 
kan finna drölor: 
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Figur 72. Detalj av ek 24L:63 1988. Den på föregående figur avbildade drävjan syns i 
kartbildens mitt som ett mörkt maskformigt parti mellan ägorna 39:1 och 7:29. Det 
stora våtmarksområdet längs Alån kallas Vassen. (Ur allmänt kartmaterial från Lant-
mäteriet. Godkänt från sekretessynpunkt för spridning. Medgivande 92.0291.) 

SO: Ja dom finns överallt på dom här ställena vi talar om nu där de är så 
pass surt så de inte ens växer gräs. 
SW: De ä mera vattn där än i i drevi? 
SO: De växer såna här trekantiga blad [troligen vattenklöver] i den där ... 
de vi kallar drölerna där. De är inte så pass djupt så de växer näckroser där 
utan hä jer ... Man ser ju bottn men man vågar ju int gå där. 
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När han förklarar drävj och dröla hänvisar han till samma våtmarksområde. 
Skillnaden är att en dröla innehåller mer vatten och inte är gräsbeväxt. En 
liknande förklaring ges av en informant som föreställer sig en dröla som "en 
utvidgning av i drevi eller nå sånt där" men också som ett bottenlöst ställe på 
en myr (BJ). 

En man använder dröla spontant på tal om fräkenslåtter på Lillsladan mel
lan Vitå och Högsön i Råneå (jfr 3.2.2). Där slåtterfolket arbetade kunde det 
vara någon fots vatten och finnas drölor, gropar, som de kunde sjunka ner i: 

ÅJ: Jo hä ha vari mycke lader. Å så är e nä som vi kåle [kallade] för dröler, 
dröler. Å dröler hä va en sån där kan man säga som en sorts kallkälla där 
man ... va tvungen märka opp de så man int gick där för då kunde man 
sjunka i bottn. 
SW: Fanns dom då i ... (Drölerna.) i de där sura? 
ÅJ: Jo [...] i Lillschladan. För ja minns vi hade en på vårat skifte. 

I sin beskrivning av lieslåtter i Sörträsket, Råneå, använder en annan man 
också spontant dröla om djupa gropar på de sanka stränderna. Av förkla
ringen framgår att ordet också kunde användas om blötare ställen på en slåt-
termyr: 

GJ: Hä gick ju vattne nästan under aschöle [arslet] på vissa ställen. 
SW: Fick ni ha skidor då ibland? 
GJ: Joo ibland, å ibland had vi som nå tramper. ... Men det var ändå en 
litn bottn så de bar int iväg mer än så här ungefär å då var e stopp. Ja de 
var int allomstans utan hä va bara som i n dröla vi kalla ... fräken. 
SW: Va ä en dröla för nånting då? 
GJ: Ja hä bruka dom ju bara kalla i ... ja om ja säg på en myra å där man 
schlå så var e ju mair... Där hä va blötare ... där kåle [kallade] dom e nedi 
dröla. 

Av andra delar av intervjuerna framgår det att han kan tänka sig drölor även 
i andra sorters terräng, t.ex. kring myrhalsar och sura bäckstränder och i när
heten av kallkällor.11 

Under den första intervjun förklarar en meddelare dröla på följande sätt: 
"En dröla hä jer där man kan fara ner. Hä va ju vanlit att korna gick ne se i 
såna där. Man fick fara å söka dom då när dom gick på skogen" (GÅ). Hans 
förklaring består av en definition och ett exempel. När jag två år senare frågar 
hur han föreställer sig en dröla lyder svaret: "Ja de ä nånting där hä int gå an 
gå, du far ne å fastnar där kanske. Hä ä ett surhål." Förklaringen har stora 
likheter till form och innehåll med det föregående; först en definition följd av 

11 För exempel se Wiklund 1991 s. 129 ff. 
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Figur 73. Detalj av avvittringskarta över Hålsvattnets krononybygge, Edefors, 1849. 
Kartan visar Drölan och Pethultdrölan som beskrivs som "Rödningsland till äng af 
sämre beskaffenhet, starr och jägelhö" resp. "Odlingsland till äng af lika beskaffenhet 
som föregående" (ÖLM Edefors 269:39-41g s. 19). 

ett exempel och därefter en synonym på något högre abstraktionsnivå. I det 
fortsatta samtalet nämner han bl.a. att drölor kan finnas kring kallkällor och 
att vattnet i regel är stillastående: 

GÅ: Hä ä klart när hä blir mera mängder så måst de ju också översvämma 
liksom ... i vårsmält.. Men hä ä en sån där jaa ... man kan ... va nästan 
bottnlöst där. Ja vet ju när vi slog ju myrängen före de dikades ut å hä var 
ju vissa ställen där man ... Vi bar me buger [ett bärredskap; se inledningen 
av kap. 3]. Sen ba dra iväg ner [...] ovanför knäna. Man hade ju [...] läder
stövlar som var allt upp hit. Men man fick ju ha hjälp för å komma se upp 
då. Man ville i regel int lägga ne bördan då e var blött å ... Så man fick 
hjälpas åt då å lyfta bördan på sidan å så försökte han då ta se upp. 
SW: Bördan först (Joo.) å människan sen. 
GÅ: [skratt] Jo hä va viktigast hä. 

Utdraget visar hur förklaringen efter hand konkretiseras och kompletteras 
med hänvisning till en typisk våtmarksmiljö och en bestämd arbetssituation. 
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Appellativet dröla är inte lika vanligt som drävj i lantmäteriakterna. De 
uppgifter som förekommer är svårbedömda och ger knappast någon hjälp vid 
fastställandet av ordets betydelse.12 Endast undantagsvis framgår det av lant-
mäterimaterialet vilka slags lokaler som namnen Dr ölan {-dr ölan) o.d. åsyf
tar. Ett exempel är Dr ölan och Pethultdrölan (se fig. 73).13 

Även dröla knyts i informanternas förklaringar till för dem bekanta och ka
rakteristiska våtmarksmiljöer, ibland till namngivna områden. Inget fall med 
hänvisning till ortnamn förekommer i intervjuerna. Det kan möjligen tolkas 
så att drölorna i regel är mindre framträdande terrängföreteelser. Drölor be
skrivs ofta som (djupa) gropar i sank omgivning, på stränder av sjöar och 
bäckar, på myrar och i sanka svackor (drävjor) etc. Som exempel på en ter
rängtyp där drölor är karakteristiska inslag visas en bild av stranden av det 
ovan nämnda Sörträsket i Råneå (fig. 76). Se vidare bilder av Lillsladan (fig. 
19 och 20). 

8.2 Informanternas sakliga förklaringsstrategier 
Informanternas sakliga förklaringsstrategier, dvs. informanternas medvetna 
eller omedvetna val av förklaringar i vilka utseendet hos konkreta platser, ter
rängtyper eller naturmiljöer framträder, kan indelas i tre typer eller nivåer. 

Den första typen utgår från utseendet hos en enda plats, kanske en namngi
ven lokal: "Å ini Drevja hörde ja ... bruka farsan säga" (RF). Den kan också 
vara mycket allmänt formulerad vittnande om en vag uppfattning om ordets 
betydelse: "i seorhol ungefär. [...] Nånting åt de hållet" (IB). 

Den andra typen är förklaringar som bygger på utseendet hos flera platser 
men där förklaringarna tyder på att ordet ändå har begränsad användning. 
Exemplen knyts ofta till äldre förhållanden och ordet tillhör inte längre det 
kuranta ordförrådet: "å n'Janjanscha Käll bruke kåll e de [Och han Janjansa 
Kalle brukade kalla det det, dvs. drävj]" (RL). Några informanter förknippar 
t.ex. våtmarksord med situationer där orden använts av äldre personer i upp
maningar som "Kör åt [inte] nedi dröla!" (FA), "Räfs upp borti drevja, sa 
dom" (ANy). Orden ingår i funktionella situationer och kan givetvis också ha 
inlärts i likartade sammanhang. Att meddelarna, efter låt oss säga 60-70 år, 

12 Några exempel: "[Äng] Djup-afvan med drölar öfver 2:ne skiften" (ÖLM Ölu 206 s. 43, lsk 
Sävast 1848), "[hårdvall] med en del af drölan" (a.a. s. 50), "[Äng] dröla" (ÖLM Rå 154 s. 446, 
Lassbyn 1860-61). 

13 Bland namnen i lantmäteriakterna märks Notördrölan (ÖLM NI 117 s. 23, ssk Börjeislandet 
1795-96), Dröla (ÖLM NI 125 s. 54, ssk Person 1796-97), Stordrölan (ÖLM Rå 70 s. 49, ssk Orr-
byn 1818) och Sv artsjö drölan (ÖLM Rå 97 s. 167, ssk Jämtön 1823-25). 
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fortfarande erinrar sig dessa fraser vittnar om hur starkt förknippade orden är 
till situation och funktion.14 

En tredje typ är de förklaringar som visar att ordets betydelse inte är be
gränsad till utseendet hos några få platser. Hänvisning sker ofta till äldre bruk 
av ordet men också till aktuell användning. En viktig skillnad hos den tredje 
typen jämfört med de två övriga är den mångsidigare exemplifieringen. Här 
förekommer många fler uppgifter om andra sorters arbete än slåtter. En infor
mant beskriver t.ex. hur besvärliga surdrölorna var vid timmerkörning på vin
tern. Det gällde att trampa för att få upp vattnet så att det frös till is och blev 
en stadig vinterväg som bar häst och lass: 

GJ: Å börja dom frysa så svalla dom ju å då ble de jäkla riktit köra, men 
hä var att få upp vattne innan man ... där de var tycke dinn vättodrag [såna 
där vattendrag] å [...] seordröl å så att e börd å freos [började att frysa]. 

I den tredje typen förklaringar förekommer exempel både på situationeil an
vändning och på generalisering. 

Mitt intryck efter genomgång av intervjuerna är att de som använder sak
liga förklaringsstrategier av den tredje typen är meddelare som haft obruten 
kontakt med både sin språkliga och sin topografiska ursprungsmiljö. Personer 
som bor kvar i den miljö där de lärt sig terrängorden och sedan haft möjlighet 
att använda dem kontinuerligt i denna miljö (bönder, skogsägare, fiskare, jä
gare etc.) har tillfällen att befästa sitt terräng- och ordkunnande: "väldit sura 
[drävjerna] så de ä bara på gränsen på höstarna när vi jagar älg att man ta se 
över dom" (SO). Dessa personer kan sägas vara både naturaktiva och dialekt
aktiva. För dem som inte längre är verksamma i den dialektala miljön in
skränks tillfällena att använda dialektorden. Deras kunskap om orden och de
ras användning blir då mer knuten till tidigare upplevelser. 

Kvinnorna använder de undersökta orden om färre sorters våtmarker, trots 
god dialektkunskap. Deras förklaringar innehåller i regel hänvisningar till 
äldre tiders slåtter. Orsaken kan bl.a. vara begränsad erfarenhet av våtmarks
miljöerna: "Å så vet han ju mer om skogen å sånt här för ja ha ju så lite vari 
där så" (SS om sin man). 

Man kan se förklaringar av den tredje typen som uttryck för specialistkun
skap (kvinnorna är specialister på andra delar av det dialektala ordförrådet). 
Med utgångspunkt i skärgårdsbors och i synnerhet sälj ägares kunskap om 
isens "kognitiva värld" framhåller Nils Storå att varje utvecklat samhälle har 
"expertgrupper med speciella kunskaper inom sitt område" (1991« s. 75).15 På 

14 Nelson betonar särskilt det funktionella elementet i b egreppsbildningen: "Function means 
use; it implies action" (1985 s. 141). 

15 Jfr Putnam 1975 s. 227-229 om "division of linguistic labor". 
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samma sätt kan de dialekt- och naturaktiva betraktas som specialister på 
denna del av dialektens ordförråd. 

En förutsättning för sådan specialistkunskap är deltagande i arbete i den 
aktuella miljön.16 Men denna speciella kontext - den enhetliga bondekultu
ren - har som vi vet förlorat sin betydelse i undersökningsområdet. En medde
lare berättar om en jämnårig jaktkamrat: 

GÅ: Ja ha ju en kompis. Han ä ingenjör å han tog värvning först... ja före 
han mönstra så han va ju rätt ung då. Han had ju int hunni vara me så 
mycke då, gått i skolan då å kommi [...]. Å så studera då å så sen hatt jobb. 
No ha han vari mycke he., hemtrogen å följt me, men inte i arbete. Han 
ha ju haft sitt. Så när vi är ute då, vi jaga mycke tillsammans, å om man 
säger då nå, "Hölu va va ... va är de då?" 

Han synes mena att kunskap om dialektordens betydelse bäst förvärvas i det 
dagliga arbetet. Detta tillstånd råder inte på den norrbottniska landsbygden i 
dag. Inlärningen av de dialektala begreppen är inte längre ett självklart led i 
socialisationen: "Jaa dom här yngre nu dom ha ju för faren bara gått i skola i 
alla tider, å lärt se svenska. Å dom [...] ha int vari me heller. Dom [...] börja 
jobba då så att... Herregud dom vet ju int vars ... om än dom ä en bonnpojk" 
(GÅ). 

8.3 Några sammanfattande kommentarer 
Genomgången av grande, skärpa, drävj och dröla har visat hur naturligt det 
är för informanterna att förklara terrängbeteckningar med hänvisning till kon
kreta platser i terrängen. De platser eller miljöer som väljs är ofta typiska re
presentanter för företeelsen i fråga. 

Det har också visat sig lättare att fastställa betydelsen hos grande och skärpa 
än hos drävj och dröla. En orsak till att förklaringarna av drävj och dröla upp
visar rätt stor variation är självfallet att drävjor och drölor återfinns i vitt 
skilda topografiska omgivningar vilket resulterar i varierande utseende. På 
det flacka kustlandets gräsrika våtmarker (t.ex. väster om Alvik i Nederluleå) 
har en drävj ett annat utseende än en drävj i kuperad skogsterräng (t.ex. i 
sydöstra delen av Överluleå). De skiftande förutsättningarna förklarar såle
des en del av skillnaderna i informanternas uppgifter. 

Orden drävj och dröla har alltså större betydelseomfång än de betydelse

16 Gunilla Dahlberg ser begreppsinlärningen bl.a. som ett led i barnets socialisation (1985 s. 55) 
och menar att socialisationen är en naturlig process i en miljö som det gamla bondesamhället 
(1985 s. 96 f.). Begreppsinlärningen sker där "naturligt" i det gemensamma arbetet. 
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mässigt mer klart avgränsade grande och skärpa. Detta förhållande kan av 
den som undersöker orden lätt tolkas som osäkerhet bland informanterna. I 
stället är det så att beteckningar för terrängföreteelser med så varierande utse
ende som drävjor och drölor måste visa motsvarande variation. På grund av 
skilda förutsättningar finns större utrymme för lokal och individuell variation. 

Att Enequist och Brännström redan omkring 1930 fann det svårt att fast
ställa betydelsen hos drävj och dröla (se 5.4.1) står nog inte främst att finna i 
dialektens försvagade ställning (bland Enequists informanter ingick ändå per
soner födda på 1850-talet). Jag menar att upptecknare begär för mycket av 
informanter och material om de förväntar sig exaktare besked än vad t.ex. 
ovanstående genomgång givit. De viktigaste orsakerna till de "oklara" ordför
klaringarna är att ordens referenter har skiftande utseende och egenskaper 
och att ord som används om sådana referenter därför helt naturligt saknar 
klart avgränsad betydelse. 

Jämförelser av meddelarnas sakliga förklaringar med bl.a. arkivuppgifter 
har också varit av värde. Betydelsen hos grande och skärpa har bekräftats 
t.ex. av grandars och skärpors utseende och läge på äldre kartor och av dessa 
appellativs förekomst i kart- och ägobeskrivningar. Den variation beträffande 
läge, form och utnyttjande som man möter i meddelarnas förklaringar av 
drävj har också, åtminstone delvis, bekräftats av äldre lantmäteriakter. Där
emot har betydelsen hos dröla inte kunnat belysas med hjälp av lantmäterima-
terial. Avsaknaden av klargörande uppgifter om dröla i dessa källor kan ändå 
ses som ett resultat. När uppgifter om drölor förekommer (jag bortser här från 
ordets användning i ortnamn) torde de avse relativt obetydliga sanka områ
den. 

Det faktum att ord är på väg att försvinna ur dialekten ger dem inte automa
tiskt en dunkel innebörd och gör dem inte utan vidare svåra att förklara. Det 
har jämförelsen med grande och skärpa visat. Trots att dessa i det närmaste 
försvunnit som appellativ kan man av informanternas förklaringar jämförda 
med beskrivna platsers utseende och äldre lantmäterimaterial bilda sig en god 
uppfattning om deras betydelse. Grande och skärpa är helt enkelt betydligt 
mer lättförklarade terrängbeteckningar än drävj och dröla. När det gäller ord 
som betecknar terrängföreteelser med så varierande utseende och som förkla
ras av informanter på så skiftande sätt som drävj och dröla kan man däremot 
inte räkna med att komma åt någon entydig innebörd. Det är naturligt att be
tydelsen hos sådana ord visar stor variation. 
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9. Dovei, Jrö/fl och drävj - en semantisk 
bild växer fram 

Som tidigare nämnts (kap. 5) var drävj, dröla och dövel okända ord för mig 
när undersökningen inleddes. Det kan därför - trots risken för övertolkningar 
och efterrationaliseringar - vara befogat att se hur min uppfattning om ordens 
betydelse utvecklats under arbetet med denna avhandling. Min inlärningspro
cess har "naturliga" inslag men är givetvis onaturlig i de flesta avseenden. När 
jag lärt mig de tre ordens betydelse har jag spelat dubbla roller som tillspetsat 
kan liknas vid forskarens och barnets. 

De första intrycken i denna process var läsefrukter som gav en relativt klar 
bild av betydelsen hos dövel men lämnade många oklarheter beträffande 
dröla och drävj. 

Min uppfattning om dövel 'vattensamling på en myr' o.d. har varit i stort 
sett oförändrad under undersökningens gång. Några av arkivuppgifterna -
särskilt Enequists "På myrarna finnas ofta /dövvlen/ [...] gyttjepölar utan 
minsta växtlighet; torka ibland ut, så att de hålla att gå över; botten bildar då 
en hård skorpa som spricker sönder" - utgjorde grunden för mina föreställ
ningar. Dessa förstärktes av intryck vid några tidiga besök på tre typiska dö-
velmyrar, vid Bjursträsk (se fig. 63; jfr fig. 74), Smedsträsk och Bredträskhe-
den (se foto vid senare besök fig. 64). Synminnena av dessa strängmyrar var 
för mig det "kognitiva landskap" där dövlar ingår. En del osäkra informant-
uppgifter 1990 tolkade jag som att ordet var på väg att försvinna som levande 
appellativ. Huvudintrycket bestod emellertid: en dövel hör hemma på en dö-
velmyr. Att två år efter de första intervjuerna få höra dövel användas spontant 
av två meddelare i Vuollerim var sedan välkomna bekräftelser av ordets bety
delse (se 5.3.2 och 7.2). 

För flera av de meddelare som känner till både dröla och drävj är de nästan 
liktydiga begrepp, och även för mig låg ordens betydelser länge nära var
andra. De första intervjuerna förstärkte min osäkerhet, eftersom många sam
tal visade varierande individuell ordanvändning. Det dröjde därför innan jag 
började uppfatta betydelseskillnader mellan de två orden. 

I mina föreställningar om dröla ingår synonymer som vattensamling, surhål, 
görjepott och myrpott. Där finns bilder av barn som smutsar ner sig, ("Nu håll 
dom på gorma ne se i dröla där"), av kor som fastnat i drölor i skogen och av 
kallkällhål och "bottenlösa" myrpölar. Men framför allt är det hela våtmarks
miljöer som jag föreställer mig (se vidare nedan). 
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Figur 74. Dövelmyran, Bjursträsk. 11 maj 1991. 

Av de tre orden har drävj varit svårast att få grepp om. Ett skäl är att ordet 
i många arkiv- och informantuppgifter ges en rätt vag definition. Ett annat 
och viktigare skäl är att de terrängföreteelser som meddelarna hänvisar till 
visar så stor variation. I mina föreställningar finns därför beskrivningar både 
av gamla avvattningsfåror i Alvik och Ersnäs och av sanka träskstränder med 
gräs och gungande flottdy (se 8.1; jfr fig. 54 och 33). En drävj är för mig 'ett 
sankt, ofta gräs- eller mossbevuxet mindre område', t.ex. en sank svacka, en 
sank strandkant och en gräsbeväxt del av en myr. Den har ett betydligt mer 
varierande utseende än en dövel och en dröla. 

När jag ser tillbaka på hur min egen uppfattning av de tre ordens betydelse 
påverkats av informanternas uppgifter kommer jag ihåg en del resonemang 
tillsammans med meddelare om storlek, läge och andra kriterier, men när jag 
tänker på ordens betydelse sker det inte genom att jag fogar ihop semantiska 
särdrag till ord och inte heller genom att jag jämför ordförklaringar och tänk
bara synonymer. Naturligtvis kan jag med hjälp av dylika uppgifter resonera 
mig fram till vissa slutsatser, t.ex. att en dröla i motsats till en grubba är vatten-
eller gyttjefylld och att ordet dröla kan ersättas av sammansättningar som vat-
tusamling, görjehål, -pott, -pol o.d. 



Min kunskap har emellertid formats främst genom att jag via meddelare 
tillägnat mig föreställningar om miljöer och situationer och arbetsmoment i 
dessa våtmarksmiljöer. Jag har hört meddelare använda orden i vissa kontex
ter för att beskriva för dem välkända våtmarker, och efter hand har det blivit 
naturligt att tänka mig en dövel, en dröla eller en drävj i vissa miljöer och att 
använda orden i kontexter som jag först "övertagit" från mina meddelare och 
sedan fyllt med konkret innehåll genom terrängstudier. Förklaringar i form 
av synonymer, definitioner och ord jämförelser har varit stöd för tanken, men 
ordens användning i berättelser om arbete och situationer i en konkret miljö 
har givit begreppen innehåll. 

Det är visserligen inte alltid så klart vilken verklighet som begreppen refe
rerar till. Vi skall studera ett kort exempel. Så här förklaras dröla av tre kvin
nor i Överluleå: 

SW: I drööl då, ha ni hört de? 
NK: Joo, i i drööl. 
LE: Joodå hä jer ... Hä var nån sån dära ... 
NK: När dom sku bära upp di där fräkne på båren [bårar] så da kom dom 
ini tyckedinn [såndär] drööl så hä vär så svårt å gå. (VL: Joo.) 
SW : Va va de då? 
LE: De va ... de va djupare där då. (VL: Joo.) 
NK: Djupare där då å lite mera sörjit (LE: Joo.) också förstås. (LE: Joo.) 

Här slutar samtalet om dröla. Min fråga om ordet väcker minnen till liv och i 
kvinnornas föreställningar finns, kan man förmoda, konkreta situationer. De 
erinrar sig en miljö som de har minnen från. Själva vet de naturligtvis vilket 
område eller vilka områden de talar om, men man kan inte av deras kortfat
tade uppgifter föreställa sig hur deras drölor ser ut.1 

Många meddelare hade uppgivit att drölor kan finnas nästan var som helst 
där det är sankt: både nere vid stränderna och i annan terräng (VJ), "på en 
myra å där man schlå [...] Där hä va blötare ... där kåle [kallade] dom e nedi 
dröla" (GJ), "där hä kom fram sege" och på en åker där en kallkällåder bryter 
fram och "hä jer allt blött" [det är alldeles blött] (GJ), på stränderna av Sör-
träsket där vattnet gick "nästan under aschöle [arslet] på vissa ställen" (GJ). 

Dagen före intervjun med de tre kvinnorna hade en informant i södra Rå-
neå (ÅJ) beskrivit drölorna i Lillsladan (se 8.2). Vad kvinnorna berättade tjä
nade som bekräftelse av en användning jag redan kände till. Deras summa-

1 Sek vensen exemplifierar vad som av somliga kallas indexikalitet. "Indexicality refers to the 
fact that the interpretation of communicative acts always without exception depends upon the 
speakers background knowledge. For this reason the spoken message is always an imperfect reali
zation of what was in the minds of the speakers and hearers" (Gumperz 1972 s. 22 f.). - Om 
indexikalitet se vidare t.ex. Gumpertz & Hymes 1972 s. 301-309, Putnam 1975 s. 229-235, Heri
tage 1984 särskilt s. 139-144, Streeck 1987 s. 674 ff. 
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Figur 75. Trasig myrskida på stranden av Lillsladan i Vitå, Råneå. 9 augusti 1987. 

riska uppgifter var ytterligare ett exempel på hur ett terrängord knyts till en 
viss en gång i tiden mycket karakteristisk, viktig och välkänd våtmarksmiljö. 
Genom den tolkning jag kan göra med hjälp av min bakgrundskunskap är den 
korta sekvensen väl så innehållsrik som förklaringar av typen 'surhål', 'sur-
grubba', 'vattensjukt litet område' o.d. Som upptecknare kan jag med detta 
underlag formulera definitionen 'gyttjegrop på sankt ställe, t.ex. där man förr 
hade fräkenslåtter' e.d. 

Intervjusituationer innehåller ofta - kanske alltid - inslag av tolkning. Un
der intervjun tolkar både informanten och intervjuaren de yttranden som fö
rekommer, och det är klart att dessa i r egel inte kan tolkas på ett enda sätt. 
Lineli menar (1982 s. 90) i likhet med många andra att tolkning av ett yttrande 
eller ett samtal aldrig kan ske utifrån det språkliga innehållet enbart. Tolk
ningen sker i samspel mellan de språkliga enheternas och konstruktionernas 
inneboende betydelsepotential ("meaning potentials") och olika situations
specifika faktorer. Ord och yttranden bör ses som anvisningar, "clues to in
terpretation, as instructions to the listener to search for an interpretation 
along certain lines" (a.st.).2 

2 Jfr Lineli 1982 s. 149: "the situational interpretations relevant to speaker and listener are 
never equal to the linguistic meaning associated with the utterance itself; any interpretation goes 
beyond the linguistic meaning which in itself is vague and allusive." - Jfr även Gumperz 1989 
[1982] s. 21 f. 
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Figur 76. Den gungande täta mattan av starr och andra växter på stranden av Sörträs-
ket, Råneå. Växtligheten döljer förrädiska drölor där vattnet går "nästan under 
aschöle [arslet] på vissa ställen" (GJ). 30 juli 1991. 

På detta sätt vill jag se många av de sekvenser som jag analyserat, t.ex. den 
ovan diskuterade. Min "kognitiva bild" bekräftas, kompletteras, revideras 
etc. genom informantens förklaringar och beskrivningar. Dessa relateras till 
och påverkar min tidigare kunskap om begreppet och om tänkbara referenter. 
Jag filtrerar den nya informationen genom min bakgrundskunskap. 

Som sagt förknippar jag numera dröla i första hand med hela våtmarksmil
jöer. Det är drölorna i Lillsladan (jfr fig. 19-20 och 8.1, dröla) där jag för några 
år sedan såg en trasig myrskida i vattnet (se fig. 75), ett spår efter tidigare 
fräkenslåtter eller senare tiders sjöfågeljakt. Jag erinrar mig också en lerpöl 
på stranden av Jämtösladan där bottnen är så slät att man förr slog med slåt-
termaskin: "de va ju så slätt som stugugolve" (VJ; se omslagets framsida och 
fig. 48). Och det är drölorna på den sanka stranden av Sörträsket där vattnet 
gick nästan under "aschöle" på vissa ställen när man förr slog fräken där. Hur 
förrädisk terrängen är fick jag bevis på när jag sommaren 1991 gick på den 
gungande mattan av tät starr och mossa (se fig. 76). 

När jag väl insett likheterna mellan dessa olika våtmarksmiljöer var det lätt 
att upptäcka samband med andra informantuppgifter om dröla: t.ex. "en ut
vidgning av i drevi [en drävj] eller nå sånt där" (BJ), "de är som en vattnöpp-
ning men de ä ju inge djupt vattn" (SO), "en litn fläck på en sankmark, som 
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i drööl" (BW), "på myrarna där fanns e såna där ställen där hä va kallkäller" 
(LW), 'liten myrpott' (LaL). 

Hur kommer det sig då att jag så snabbt kunde bilda mig en föreställning 
om dövel men att bilden av dröla och drävj så länge förblev oklar? Prototyp
teorin (se kap. 2) kan möjligen erbjuda ett svar. Hudson (1980 s. 79) menar 
att den bättre än teorin om särdrag ("features") kan förklara hur människor 
kan lära sig begrepp av varandra: 

a prototype-based concept can be learned on the basis of a very small number of 
instances - perhaps a single one - and without any kind of formal definition, where
as a feature-based definition would be very much harder to learn since a much larg
er number of cases, plus a number of non-cases, would be needed before the lear
ner could work out which features were necessary and which were not. 

Många av de problem jag mött under ordinlärningsprocessen kan lättare för
stås utifrån denna teori än t.ex. utifrån teorierna om ordfält eller semantiska 
särdrag.3 Det gäller bl.a. det faktum att ord ofta förklaras med hänvisning till 
en speciell plats som kan uppfattas som en prototyp, alltså som en typisk re
presentant för företeelsen (för ex. se särskilt 8.1). Denna teori kan förklara 
t.ex. hur människor lär sig att förknippa vissa språkdrag ("linguistic items") 
etc. med typiska omständigheter under vilka de används (Hudson 1980 s. 80). 
Den tillåter också den flexibilitet som är typisk för begrepp i vardagsspråket, 
"in other words, it predicts that the boundaries of concepts will be fuzzy, as 
they in fact are" (a.a. s. 79). 

Hur en typisk dövel ser ut lärde jag mig efter att ha gått omkring på ett 
par dövelmyrar. Mitt begrepp dövel kan alltså sägas vara prototypbaserat. På 
liknande sätt lärde jag mig vad skärpa är. Av arkivbelägg, lantmäteriakter och 
informantuppgifter visste jag att skärpa - också det ett före undersökningen 
för mig helt okänt begrepp - betecknar mark som ingenting växer på, alun-
mark, "kaalmark utan gräsrot" (ÖLM NI 107 s. 2, Långsund, Tällskär och 
Mörön 1790). Men jag hade en ytterst vag föreställning om marktypen. Be
greppet saknade verkligt innehåll. Det räckte med ett enda besök på Skärpan 
i Rörbäck för att begreppet skulle vara klart för mig (se 8.1, skärpa, och fig. 
77). Den platsen är sedan dess för mig den typiska skärpan, prototypen för 
begreppet skärpa. 

Att det var besvärligare att komma åt betydelsen hos drävj och dröla kan 
också förstås med hjälp av prototypteorin. De förklaringar som meddelarna 
lämnar kan antas bygga på något skiftande individuella prototyper baserade 
på skiftande personliga erfarenheter. Efter att ha hört åtskilliga förklaringar 
och besökt några karakteristiska miljöer har jag nu genom sammanvägning av 

3 Jfr Nelson 1985 s. 175: "There is no evidence that concepts are built up component by compo-
nent; rather, componential analysis follows conceptualization." 
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Figur 77. Skärpa på stranden av Rörviken i R åneå. De ljusa partierna vid de toppiga 
stenarna utgör skärpa. "De är alldeles vitt å de sprakar under fötterna om man går på 
de, hä ä stiärpa" (EN). 26 juli 1991. 

olika intryck skapat min föreställning om den typiska drävjen och den typiska 
drölan. De kan betraktas som prototypbaserade begrepp. Så kan inlärning av 
terrängbegrepp tänkas ske för både barnet och den vuxne. 

De situationer när orden använts i samtal med meddelare speglar i någon 
mån hur inlärning av terrängord sker i naturliga språkliga kontexter. Mina den 
vägen förvärvade föreställningar bekräftas och förstärks sedan genom ter
rängstudier. Detta kan sägas utgöra den "naturliga" delen av min ordinlär
ningsprocess och alltså motsvara barnets roll. 

Delvis i anslutning till intervjuerna och terrängbesöken har en annan pro
cess pågått. Det är forskarens analysarbete och försök att skapa en överblick 
över ordens betydelse och användning i området. Genom jämförelse av infor-
mantuppgifterna har jag sökt finna överensstämmelser och struktur, försökt 
se systemet.4 Jag har vidare på lantmäteriets kartor och i tillhöriga ägobeskriv
ningar sökt jämförelsematerial. Med drävj som exempel skall jag belysa 
denna andra process något närmare. 

4 Jfr Fishman 1977 s. 22 f.: "Obviously, we must go back and forth between description and 
explanation, between observation and interpretation, between the actor's view and the analyst's 
view". 
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Min uppfattning om ordets betydelse var som nämnts osäker efter de första 
intervjuerna. Jämförelserna av uppgifterna under analysarbetet, systematise
ringen, gav överblick och tolkningsuppslag och hjälpte mig att se likheter mel
lan uppgifterna och att förstå en del av de skillnader som materialet innehål
ler. Systemet (min tolkning därav vill säga) började framträda (se kap. 5). De 
olika uppgifterna kunde förklaras som variation inom systemet. 

Ett närstudium av lantmäterimaterial från byarna Alvik, Långnäs, Ale och 
Ersnäs (se ovan 8.1) visade sig emellertid kunna tillföra ytterligare stoff för 
jämförelse - och för spekulation. Den av flera informanter i Alvik uppgivna 
betydelsen 'gammal avvattningsfåra' o.d. liksom betydelsen 'bäckmynning' i 
Ersnäs har stöd i kartorna från laga skiftet. Men det är inte den enda uppgivna 
betydelsen i området och inte heller den enda betydelse som bekräftas av lant-
mäteriakterna (se 8.1). I Nederluleå som helhet och även i denna del av sock
nen har ordet en relativt vid betydelse, gräsbeväxt svacka', 'sank träskkant' 
o.d., men på grund av att många drävjor i Alvikstrakten utgörs av gamla ut
torkade vattendrag eller avvattningsfåror har denna betydelse kommit att bli 
vanlig och för många informanter ordets dominerande betydelse. 

Man kan, åtminstone om man pressar materialet, ana början till en speciali
sering av användningen av drävj: hur ordet inom ett begränsat geografiskt om
råde börjar utveckla en specialiserad betydelse, en utveckling som kan förstås 
och förklaras utifrån områdets topografi. Den specialiserade betydelsen, som 
har uppgivits av 4 av 7 informanter i t rakten, kunde - om ordet inte vore på 
väg att försvinna ur dialekten - ha förutsättningar att med tiden förstärka sin 
ställning och kanske bli den dominerande i denna del av Nederluleå. Det 
handlar med andra ord om systemets beroende av den individuella 
ordanvändningen.5 

* 

De jämförelser jag gjort mellan meddelarnas upppgifter, tidigare uppteck
ningar, äldre kameralt material och terrängens utseende visar värdet av en 
undersökning av förhållandet mellan våtmarksord och terrängföreteelser 
inom ett geografiskt begränsat område. Att vid analysen skilja mellan de två 
sidor hos språket som brukar kallas performance och competence (eller pa
role och langue) är dock svårt.6 Under arbetet har jag funnit en sådan strikt 
uppdelning praktiskt ogenomförbar. Min studie visar möjligen att de båda ut
gångspunkterna kan komplettera varandra. En undersökning av det språkliga 
systemet, t.ex. med komponent- och fältanalys som instrument, som kombi

5 Jfr drol 'sankt ställe' o.d. -> 'stenmark' och 'bärställe' ovan (5.2). 
6 Hudson framhåller (1980 s. 232): "there is no reason why the two kinds of information should 

be kept quite separate, by treating the latter as part of 'language structure' or 'linguistic compe
tence' and relegating the former to some sort of 'language use', which is excluded from purely 
linguistic competence". Ullmann 1967 [1962] s. 67 uttrycker liknande åsikt. 
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neras med en granskning av den individuella ordanvändningen kan resultera 
i en bättre beskrivning av ett ords betydelse, manifesterad just i ordets an
vändning. 

Det faktum att dialektens ställning har försvagats och att ordkännedomen 
därigenom försämrats måste givetvis beaktas vid värderingen av resultatet. 
Av principiellt intresse är att många av de iakttagelser som gjorts vid gransk
ningen av detta material ur lulemålen torde ha relevans även för annat upp
tecknat dialektmaterial. 

En lokal undersökning av detta slag dokumenterar ett språk och en kultur 
som för ett par generationer sedan var allmän egendom bland landsbygdsbe
folkningen i området. Om ytterligare en generation kan ingen längre förklara 
och använda undersökningens ovanligare våtmarksord med sådan sakkun
skap som mina meddelare. 
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10. Sammanfattning 

Våtmarker av skilda slag, "områden som helt eller delvis, ständigt eller pe
riodvis, är täckta av vatten", har haft stor betydelse som resursområden ända 
in i vår tid. Det naturvuxna gräset har utnyttjats för slåtter och bete. För att 
beteckna och beskriva de mångskiftande våtmarkerna finns ett stort antal ord 
och uttryck särskilt i dialekterna. 

Huvudsyftet i denna avhandling är att inom ett geografiskt begränsat om
råde - Luleå storsocken i Norrbotten - undersöka ett 40-tal dialektala våt
marksbeteckningar för att fastställa deras spridning, betydelse och använd
ning. Studien - som till övervägande delen är kvalitativ - syftar också till att 
belysa olika semantiska aspekter, såsom betydelsekomponenter, ordfält, för
hållandet appellativ och ortnamn samt sakliga förklaringar och förklarings
strategier. 

Materialet utgörs av belägg som excerperats ur främst DAUMis, OSD:s, 
OAUd:s och ULMA:s samlingar samt eget material bestående av inspel
ningar med 43 informanter, av vilka mer än tre fjärdedelar vuxit upp i jordbru-
karhem. Härtill kommer arkivstudier, genomgång av främst kartor och annat 
lantmäterimaterial, samt terrängstudier. 

Kapitel 2 redovisar undersökningens utgångspunkter. Den korta forsk
ningsöversikten speglar avhandlingens dubbla inriktning, dels att granska våt
marksordens betydelse inom dialektens semantiska system, dels att studera 
den individuella användningen av orden. 

Hur resursutnyttjandet är avhängigt av en trakts topografiska förutsätt
ningar framgår av kapitel 3, en agrarhistorisk och naturgeografisk översikt 
som bygger på framför allt kartor, lantmäterimaterial och meddelares berät
telser. Med två viktiga resursmiljöer, stranden och myren, som exempel pre
senteras olika typer av våtmarker i undersökningsområdet. 

Kapitel 4 inleds med en kort diskussion kring den våtmarksterminologi som 
används i litteratur och arkivmaterial, varefter urvalet av ord i undersök
ningen och övriga avgränsningar motiveras. Huvuddelen av kapitlet utgörs av 
en alfabetisk genomgång av våtmarksorden med belägg ur arkiv och litteratur 
och ur eget material jämte kortfattade kommentarer till betydelseuppgif
terna. Genomgången sammanfattas i en kommenterad tabell. 

I kapitel 5 har tre betydelsemässigt närstående ord, drävj, dröla och dövel, 
valts för en närmare granskning. Ordens betydelse utanför undersökningsom
rådet presenteras som utgångspunkt för den följande materialredovisningen 
och betydelsegenomgången. Informanternas uppgifter redovisas därefter ut
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ifrån kriterierna frekvens och distribution, läge, fuktighetsförhållanden och 
växtlighet samt storlek, form och djup. 

Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan orden. I en tabell fördelas upp
gifterna på fem betydelser. Alla tre orden uppges kunna ha den vaga betydel
sen 'sumpigt ställe' o.d. men härtill kommer vissa skillnader. Ordet dröla upp
ges oftare än de andra betyda '(sumpig) vattensamling' o.d., och den domine
rande betydelsen för dövel är 'myrpöl' o.d. Endast drävj förklaras med 
'svacka' o.d. Betydelsen 'liten bäck' o.d. uppges i ett antal belägg, i f örsta 
hand arkivbelägg på dröla. 

I kapitel 6 diskuteras tre metoder att komma åt våtmarksordens betydelser. 
Ett försök att med informanternas hjälp bestämma ordens betydelsekompo
nenter visade sig svårt och övergavs. Inte heller det bildtest som genomfördes 
med fem meddelare på ett tidigt stadium av undersökningen var särskilt fram
gångsrikt. En ordjämförelseundersökning - där drävj, dröla och dövel jämförs 
med fem andra ord för 'svacka' o.d. resp. 'grop', '(mindre) vattensamling' 
o.d., nämligen grubba, gölpa, pott, pöl och sveg - visar betydelsemässiga 
överlappningar men även skillnader som åskådliggörs i tre figurer utifrån kri
terierna fördjupning/försänkning, fuktighet och storlek. 

I kapitel 7 prövas förhållandet mellan ord och referent med terrängföreteel
ser som utgångspunkt. Härför används en enda våtmarksmiljö, myren. Syftet 
är att finna de ord som meddelarna kan tänkas använda för att beteckna my
rens torra partier resp. (gyttjiga) vattensamlingar på en myr. I Jokkmokk an
vänds ordparet dövel - bänk och i norra Rhneäflark - bänk. Informanterna i 
resten av undersökningsområdet saknar självklara beteckningar för dessa ter
rängföreteelser och använder flera olika ord: för de våta partierna t.ex. vattu-
pöl, surpott, grop, surdråg, surhål, surgrubba och gölpa och för de fasta t.ex. 
spål men även metaforiska uttryck som kam, rygg, spänne och ås. 

Liksom resursutnyttjandet är beroende av den topografiska miljön kan ett 
terrängords betydelse sägas vara beroende av ett områdes topografi. I kapitel 
8 anläggs därför ett tydligare lokalt perspektiv med jämförelse av de sakliga 
förklaringarna och de terrängföreteelser som orden används om. Därvid dis
kuteras vad jag kallar meddelarnas sakliga förklaringsstrategier. Med två ord
par som exempel, grande och skärpa resp. drävj och dröla, visas hur medde
lare ofta förklarar ord genom hänvisning till speciella platser i omgivningen 
(ibland till lokaler i vars namn orden ingår). Betydelsen hos de mindre kända 
grande 'av strömmande vatten bildad uppgrundning' o.d. och skärpa '(ställe 
med) mark där inget växer på grund av "alun" i jorden' o.d. är lättare att fast
ställa än betydelsen hos drävj och dröla. De två första används om entydiga 
terrängföreteelser, medan drävj och dröla betecknar företeelser som kan ha 
betydligt mer skiftande utseende. Att ord är på väg att försvinna ur dialekten 
ger dem således inte automatiskt en dunkel innebörd och gör dem inte heller 
utan vidare svåra att förklara. 
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De sakliga förklaringsstrategierna kan indelas i tre typer eller nivåer efter 
informantens grad av kunskap om ordens betydelse och användning. Den 
första typen utgår från utseendet hos en enda plats eller är mycket allmänt 
formulerade. Den andra bygger på utseendet hos flera platser men tyder på 
att ordet ändå har begränsad användning. På den tredje nivån finner man för
klaringar som exemplifierar både situationeil användning och generalisering. 
De lämnas av informanter som haft obruten kontakt med såväl sin språkliga 
som sin topografiska ursprungsmiljö. 

I kapitel 9 redovisas hur min egen semantiska bild av dövel, dröla och 
drävj - före undersökningen helt okända ord för mig - formats. Detta sker 
med anknytning till i kapitel 2 presenterade teorier, bl.a. till den s.k. prototyp
teorin. Informanterna förklarar ofta orden med hänvisning till karakteristiska 
representanter för företeelsen, prototyper. På liknande sätt förknippar jag 
många terrängords betydelse med utseendet hos speciellt typiska platser som 
jag besökt. För vissa ord, t.ex. dröla och drävj, krävdes bearbetning av de 
intryck som förklaringar och terrängstudier givit, medan betydelsen hos andra 
ord, t.ex. dövel, framstod relativt klar redan efter besök på några enstaka pro-
totypiska platser. 
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Summary 

Wetlands of different kinds, "areas which are wholly or partly, permanently or 
periodically, covered by water", have been of great importance as agricultural 
resources in northern Sweden even in our time. Their grass has been utilized 
for mowing and pasture. There are a large number of words and expressions, 
especially in the dialects, to denote and describe the various types of wetlands. 

The chief purpose of the present thesis is to investigate some 40 wetland 
terms in a limited area - the old parish of Luleå, Norrbotten, in northern Swe
den - in order to establish their distribution, meanings and use. The aim of 
the study - which is mainly qualitative - is also to illustrate different semantic 
aspects, such as semantic features, semantic fields, the relationship between 
common nouns and place-names, as well as explanations based on the appear
ance of the wetlands. 

The material consists of words that derive from the collections of DAUM, 
OSD, OAUd and ULM A (the dialect and place-name archives of Umeå and 
Uppsala), but it also includes words from recordings of my own of 43 infor
mants. More than three fourths of these grew up on farms. I have also studied 
archives, maps and other surveyors' material, and of course the wetlands 
themselves. 

In Chapter 2 the theoretical and methodological framework of the thesis is 
presented. The brief survey of previous research reflects the dual purpose of 
the thesis - i.e. to investigate the role of the wetland words in the semantic 
system, and to study the informants' use of the individual words. 

Chapter 3 shows in what ways the use of the natural resources is dependent 
on the topological resources of an area. The chapter is a survey of the agrarian 
history and natural geography of the area, based chiefly on a study of maps, 
surveyors' material and the statements of informants. Two important resource 
areas, the beach and the swamp (mire), are used to exemplify different types 
of wetlands in the area investigated. 

Chapter 4 is introduced by a brief discussion of the wetland terminology 
that is used in the literature and in archive material. This is followed by a pas
sage in which the choice of words and other delimitations in the thesis are 
motivated. The major part of the chapter consists of an alphabetical survey of 
the wetland terms with instances from archives and the literature on the sub
ject, from material collected by myself and brief comments on the meanings 
of the terms given by me. The survey is summarized in a table with comments. 

In Chapter 5 three semantically similar words, drävj, dröla and dovei, have 
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been selected for a special investigation. The meanings of the words outside 
the area are investigated as a background to the account of the material and 
the meanings of the words within the area. The statements of the informants 
are then presented, as well as my own conclusions about the frequency and 
distribution, position, humidity, vegetation, size and depth of the ground. 

The chapter is concluded by a comparison between the words with refe
rence to instances in archives, the literature and material of my own. In a table 
five meanings of the instances are distinguished. All three words seem to have 
the approximate meaning 'marshy place' or the like, but at the same time 
there are certain differences between them. The word dröla is more often than 
the others stated to mean 'small (muddy) pool' etc., while the predominant 
meaning of dovei is 'muddy pool in a swamp' etc. Only drävj is stated by the 
informants to mean 'depression/hollow' etc. The meaning 'small brook' is 
attributed to a number of instances, chiefly archive examples of dröla. 

In Chapter 6 three methods of deciding the meanings of wetland terms are 
discussed. An attempt to decide the semantic features with the aid of the infor
mants proved difficult and was abandoned. Nor was the picture test that was 
carried out with five informants at an early stage of the investigation success
ful. A comparison of the meanings of words - in which drävj, dröla and dovei 
are compared with five other words for 'depression/hollow' etc. and '(small) 
pool' etc., viz. grubba, gölpa, pott, pöl and sveg - shows semantic overlap-
pings but also differences, which are illustrated in three figures on the basis of 
criteria like depression/hollow, humidity and size. 

In Chapter 71 test the relationship between words and referents on the basis 
of natural features. For this purpose one wetland type, the swamp has been 
used. The aim has been to find the words that the informants may use to dis
tinguish between the dry parts and the (muddy) pools in a swamp. In Jokk
mokk the pair bänk - dovei is used and in northern Råneå bänk - flark. The 
informants in the rest of the area lack unambiguous terms for these types of 
ground and use several different words: for the dry parts for instance spål, but 
also metaphorical expressions like kam, rygg, spänne and ås, and for the wet 
parts for instance vattupöl, surpott, grop, surdråg and gölpa. 

Just as the exploitation of the resources is dependent on the topographical 
environment, the meaning of a wetland word may be said to be dependent on 
the topography of an area. In Chapter 8 the local perspective is emphasized, 
and the topographical features stressed by the informants and the observa
tions I have made myself are compared. With two pairs of words as examples, 
grande and skärpa, and drävj and dröla, respectively, it is shown how infor
mants often explain words by referring to special places in the area (some
times even to places the names of which contain the word in question). The 
meanings of the less familiar grande 'bank formed by streaming water' etc. 
and skärpa '(place with) ground where nothing grows because of the presence 
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of "alum" ' are easier to define than the meanings of drävj and dröla. The first 
two are used about unambiguous types of ground, while drävj and dröla de
note places whose appearance may vary a great deal. Consequently words 
which are on the point of disappearing from the dialect do not necessarily have 
obscure meanings and are not always difficult to explain. 

The explanatory strategies of the informants may be divided into three 
types or levels according to the degree of knowledge of the informant of the 
meanings and use of the words. The first type is based on the appearance of a 
single place or is very vaguely worded. The second is based on the appearance 
of several places but indicates that the word still has a limited use. On the third 
level we find explanations that exemplify both situational use and generaliza
tion. They are given by informants who have had unbroken contacts with their 
original linguistic and topographical environment. 

In Chapter 9 I account for my own semantic views of dövel, dröla and drävj 
(words which were entirely unknown to me before the investigation). This is 
done with reference to the theories presented in Chapter 2, among others the 
prototype theory. The informants often explain a word by referring to a pro
totype - "a description of a typical instance of that particular concept" 
(Hudson 1980 p. 78). Similarly I associate the meanings of many wetland 
terms with the appearance of typical places. The meanings of some words, for 
instance dovei, were quite clear to me after I had visited just a few prototypical 
places. The meanings of other words, for instance dröla and drävj, were more 
difficult to grasp, because they denote places whose appearance may vary a 
great deal. 

14-04 
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fält. I: Diabas 2. S. 65-71. 
Josephson, Olle, 1982: Svåra ord. En undersökning av förståelsen av 153 ord från eko

nomiska, sociala och politiska sammanhang. Stockholm. (Meddelanden från Insti
tutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 11.) 

KL = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid 
1-22. 1956-1978. Malmö. 

Källskog, Margareta, 1992: Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida över-
kalixmål. Uppsala. (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Upp
sala. Ser A: 18.) 

Lantbruksakademiens tidskrift. 78-94. 1939-1955. 
Larsson, Kent, 1984: Skrivförmåga. Studier i svenskt elevspråk. Malmö. 
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Lehrer, Adrienne, 1974: Semantic fields and lexical structure. Amsterdam, London & 
New York. (North-Holland Linguistic Series 11.) 

Levander, Lars & Björklund, Stig, 1961- : O rdbok över folkmålen i Övre Dalarna. 
Stockholm, Göteborg, Uppsala. 

Lindblom, Else Britt, 1988: Studier över önamnen i Luleå skärgård. Umeå. (Skrifter 
utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie B Namn Nr 3.) 

Lindung, Yngve, 1979: En allmogeväv från Norrbotten. Om Anna Rönnqvists förfat
tarskap. I: Lindung, Yngve (red.), Landsbygdsskildrare. Sju författarporträtt. 
Stockholm. 

Lineli, Per, 1982: The Written Language Bias In Linguistics. Linköping. (University 
of Linköping. Studies in Communication, SIC 2.) 

—1984 [1978,1982]: Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kom
munikation. Malmö. 

LMV = Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Gävle. 
Luleälvssymposiet 1—3 juni 1981. Umeå. (Skrifter från Luleälvsprojektet 1. Universi

tetet i Umeå.) 
Lyons, John, 1984 [1977]: Semantics 1. Cambridge, London, New York, New Roch

elle, Melbourne & Sydney. 
Laestadius, Lars Levi, 1981 [1824]: Om uppodlingar i Lappmarken på det allmännas 

bekostnad. Luleå. (Tornedalica nr 33.) 
Malmström, Carl, 1951: Om den svenska markens utnyttjande för bete, åker, äng och 

skog genom tiderna och orsakerna till rörligheten i utnyttjandet. I: Lantbruksakade
miens tidskrift 90. S. 291-314. 

Moritz, Per, 1990: Fjällfolk. Livsformer och kulturprocesser i Tärna socken under 
1800- och 1900-talen. Umeå. (Acta Ethnologia Umensia. Skrifter utgivna av Etnolo
giska institutionen i Umeå. Vol 2. [Även: Kungl. Skytteanska samfundets hand
lingar Nr 37.]) 

Nelson, Katherine, 1985: Making Sense. The Acquisition of Shared Meaning. San 
Diego, New York, Berkeley, Boston, London, Sydney, Tokyo & Toronto. 

Nikula, Kristina, 1979: Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i N ärpes-dia-
lekten. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologiae Scandinavicae 
Upsaliensia. 15.) 

— 1981: Lexikografen och den strukturella semantiken. Beteckningar för is i Närpes-
dialekten. I: Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. 
XXVII. S. 15-35. Åbo. 

Nordisk Familjebok 1—38. Konversationslexikon och realencyklopedi. Ny, reviderad 
och rikt illustrerad upplaga 1904-1926. Stockholm. 

Nordlinder, E.O., 1883: Hvad han Erik Ersson bortaf Smedsbyn i Neder-Lule sade 
uppå gästabudet hans Olle ock hännes Brita. I: SvLm 2. S. LXXX-LXXXIV. 

— 1887: Förteckning öfver Lule-socknarnas person- ock ortnamn. I: SvLm VI:3. S. 
3-28. 

Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning. Förhandlingar vid sympo
sium anordnat av Humanistiska Fakulteten vid Umeå Universitet den 7-9 juni 
1978. Utgivna av Evert Baudou och Karl-Hampus Dahlstedt. Umeå 1980. (Acta 
Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 24.) 

Nordström, August, 1923: Gamla typord från Nederluleå. Luleå. 
— 1980 [1925]: Luleåkultur. Luleå. 
NORNA = Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. 
NORN A-rapporter 1-. 1973-. 
NORNA-rapporter 10. Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder. Rapport 
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från NORNA:s fjärde symposium i Hanaholmens kulturcentrum 25-27 april 1975. 
Uppsala 1976. 

Norrbotten. Läsebok för skola och hem, utg. av Georg Bergfors & Albin Neander. 
Del II. Uppsala 1928 [2 uppl. 1930.] 

Norrbotten. Årsbok. 1922 ff. 
Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. Journal of Norwegian Ethnology. Oslo. 

1951 ff. 
Nusvensk ordbok = Östergren 1919—1972. 
Nyström, Staffan, 1988: Ord för höjder och sluttningar i D aga härad. En studie över 

betydelsen hos två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement. 
Uppsala. (Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B. Meddelan
den 7.) 

OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
OAUd = Dialektordsregistret i Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
Olsson, Ingemar, 1959: Gotländska terrängord. Stockholm. (Stockholm Studies in 

Scandinavian Philology. New Series. 3.) 
Om odlingsmöjligheterna i N orrland och Dalarne och den roll moss- eller myrjorden 

därvid spelar. I: Sv. Mossk. Tidskr. 1906. S. 8-17. 
Ordbok över Finlands svenska folkmål. 1976-. Helsingfors. (Forskningscentralen för 

de inhemska språken. Skrifter 1.) 
Ordbok över Sveriges dialekter. 1991 — . U ppsala. 
OSD = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter. Uppsala. 
OUÅ = Ortnamnssällskapets i U ppsala årsskrift. 1936 ff. 
Pellijeff, Gunnar, 1967: Kalixbygdens ortnamn. I: Kalix. Del 1. Red. Harald Hvarfner. 

Luleå. 
— 1985: ÖNON. Ortnamnen i Norrbottens län. Del 7 B. Kalix kommun. Naturnamn. 
— 1987: ÖNON. Ortnamnen i Norrbottens län. Del 3 A. Bodens kommun. Bebyggel

senamn. 
—1990: ÖNON. Ortnamnen i Norrbottens län. Del 9 A. Luleå kommun. Bebyggelse

namn. 
Pettersson, O.P., 1982 [1941-1960]: Gamla byar i Vilhelmina. Del 1-3. Del 4. Regis

ter sammanställda av Karl-Hampus Dahlstedt och Axel Ivarsson. Umeå [Stock
holm]. 

Pihl, Carin, 1924: Överkalixmålet. 1. Stockholm. 
Pihl, Carin, 1970: Prepositioner och adverb i överkalixmålet. Uppsala & K0benhavn. 

(Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i U ppsala. Ser. A: 14.) 
Putnam, Hilary, 1975: Mind, Language and Reality. Philosophical Papers. Volume 2. 

Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne & Sydney. 
Reinhammar, Vidar, 1991: Inledning. I: Ordbok över Sveriges dialekter, häfte 1. Upp

sala. 
Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket. 

1862-1867 [nytryck 1962]. Lund. Register och rättelser av Erik Abrahamson. 1955. 
Uppsala. K0benhavn. 

Romell, Lars-Gunnar, 1951: Liens landskap och mulens . I: Sveriges natur. Årsbok. 
S. 9-30. 

Rosch, Eleanor H., 1973: On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Cate
gories. I: Cognitive Development and the Acquisition of Language. (Ed. Timothy 
E. Moore.) New York, San Francisco & London. 

— 1975: Cognitive Representations of Semantic Categories. I: Journal of Experimen
tal Psychology. Volume 104. S. 192—233. 
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Rostvik, Allan, 1989: Om äng och änge i dalska ortnamn. I: Kulturdagar i Bonäs byg
degård den 27 och 28 juni 1988 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfs Akade
mien. Uppsala. S. 35-40. 

Ryd, Yngve, 1991: Timmerhästens bok. Stockholm. 
Rz = Rietz. 
Rönnqvist, Anna, 1971: Stenstrand. Roman. Stockholm. 
Sahlin, Bertil, 1914: [Uttalande om Norrbottensmyrarnas odlingsmöjligheter af 

Svenska Mosskulturföreningens tjänstemän.] I: Sv. mossk. tidskr. 1914. S. 73-76. 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien 1-. [1893—] 

1898-. Lund. 
S AOL = Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 11 uppl. 1986. Stock

holm. (10 uppl. 1973. Stockholm.) 
Sjöbeck, Mårten, 1931: Det äldre kulturlandskapet i Sydsverige. I: Svenska skogs

vårdsföreningens tidskrift 29. S. 45—69. 
Sjörs, Hugo, 1971: Ekologisk botanik. Stockholm. (Biologi 10. Red. Dahl, E. & No

rén, B.) 
Skrifvelse från Norrbottens läns kungl. hush.-sällskap om tillfällig höjning af norr

ländska dikningsanslaget jämte uttalande i saken af Svenska Mosskulturföreningen. 
1914. I: Sv. mossk. tidskr. 1914. S. 1-11. 

Slotte, Peter, 1976: Ortnamns räckvidd; namnbruk och namnkunnande. I: NORNA-
rapporter 10. Uppsala. S. 125-140. 

— 1978: Sjönamnen i Karlebynejden. En undersökning av huvudledstyperna. Åbo. 
(Acta Academiae Aboensis, Ser. A. Humaniora. Humanistiska vetenskaper. Social
vetenskaper och juridik. Teologi. Vol. 55 nr 5.) 

— 1987: Påfallande belägg - verklighet eller upptecknarvanor? I: Diabas 2. Umeå. S. 
9-15. 

SLS = Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i F inland. Helsingfors. 
SNF = Studier i nordisk filologi. 1-. 1910 ff. 
Sociolinguistics. Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Lang

uage and Society. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und 
Gesellschaft. (Edited by / Herausgegeben von Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, 
Klaus J. Mattheier.) First Volume / Erster Halbband. 1987. Berlin & New York. 

Stadgar för Svenska Mosskulturföreningen. I: Sv. mossk. tidskr. 1895. S. 119-123. 
Storå, Nils, 1983: Trends in Nordic Ethnological Material Research. I: Studia Fennica 

27. Helsinki. S. 23-45. 
— 1985: Adaptive Dynamics and Island Life. Resource use in the Åland Islands. I: 

Trends in Finnish Ethnology. Studia Fennica 30. Helsinki. S. 113-144. 
— 1990: Kognitiva system och maritim anpassning. Om skärgårdsbornas iskunskap. 

I: Folklore & folkkultur. Föredrag från den 24. etnolog- och folkloristkongressen i 
Reykjavik 10. —16. Augusti 1986. Reykjavik. S. 205—22. 

— 1991a: Isens kognitiva värld. Kring skärgårdsbornas "kulturella vetande". I: Nor-
veg. Folkelivsgransking 34. Oslo. S. 67-79. 

— 1991 b: Vinterns tjänliga isar. Om isen som resurs. I: SvLm 1991. Uppsala. S. 
117-133. 

Streeck, Jürgen, 1987: Ethnomethodologie (Ethnomethodology). I: Sociolinguistics. 
Soziolinguistik. 

Strid, Jan Paul, 1982: Segersäng och andra ortnamn på Seger- och Segel-. I: OUÅ1982. 
S. 53-79. 

Studia Fennica. Review of Finnish Linguistics and Ethnology. Helsinki. 1933 ff. 
Svahn, Margareta, 1991: Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs. Umeå. 
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(Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A. 
Dialekter Nr 8.) 

Svensk ordbok. Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet. 1986. Stockholm. 
Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift. 25-67. 1927-1969. 
Sveriges natur. Årsbok. 1-. 1910 ff. 
SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif 

(fr.o.m. 1898: Bidrag ...; fr.o.m. 1904: Svenska landsmål ock (och) svenskt folkliv). 
Tidskrift (numera:) utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1879 ff. 

Sv. mossk. tidskr. = Svenska mosskulturföreningens tidskrift 1886-1938. 
Sörlin, Sverker, 1988: Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna un

der det industriella genombrottet. Umeå. (Kungl. Skytteanska Samfundets Hand
lingar Nr 33.) 

Thelander, Mats, 1979a: Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsk
tal. Del 1. Materialbeskrivning och analys på språkdragsnivå. Uppsala. (Acta Uni-
versitatis Upsaliensis. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 14:1.) 

—1979b: Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal. Del 2. Teore
tiska utgångspunkter och analys på språkartsnivå. Uppsala. (Acta Universitatis Up
saliensis. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 14:2.) 

Thors, Carl-Eric, 1953: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Helsingfors. 
(SNF 42:2. SLS 339.) 

Tolf, Rob., 1895: Berättelse öfver undersökningar i N orrland sommaren 1894. I: Sv. 
Mossk. Tidskr. 1895. S. 4-18, 69-83, 148-162. 

— 1896a: Om de norrländska myrarne. I: Sv. Mossk. Tidskr. 1896. S. 49—54 
—1896b: Öfversigt af myrarnes allmänna beskaffenhet inom Westerbottens län. I: Sv. 

Mossk. Tidskr. 1896. S. 132-145. 
Trier, Jost, 1931: Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Heidelberg. 
— 1932: Sprachliche Felder. I: Zeitschrift für Deutsche Bildung 8/1932. S. 414-427. 

[Även i: Trier, Jost, 1973.] 
— 1934: Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung. I: Neue Jahrbücher für Wis

senschaft und Jugendbildung. 10. [Även i: Trier, Jost, 1973 samt i: Wortfeldfor
schung.] 

— 1973: Aufsätze und Vorträge zur Wortfeldtheori. Hrsg. von A. van der Lee und O. 
Reichmann. (Janua Linguarum. Series Minor. 174). The Hague & Paris. 

Ulander, Axel, 1913: Orienterande redogörelse för Svenska Mosskulturföreningens 
sommarmöte år 1913. I: Sv. Mossk. Tidskr. 1913. S. 332-337. 

Ullmann, Stephen, 1967 [1957]: The principles of semantics. 2 uppl. Oxford & Glas
gow. 

— 1967 [1962]: Semantics. An Introduction to the Science of Meaning. Oxford. 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i U ppsala. 
Wallström, Sigvard, 1943: Studier i ö vre Norrlands språkgeografi med utgångspunkt 

från Arjeplogsmålet. Uppsala. 
Wessén, Elias, 1969: Våra folkmål. 9 uppl. Stockholm. 
Wiklund, Staffan, 1987: Våtmarksord i L ule älvdal. I: Diabas 2. S. 47-58. Umeå. 
— 1991: Vilken information ger informanten? I: Danske folkemål 33. 4. Nordiske Dia-

lektologkonference Askov H0jskole 12.-16. august 1990. Konferenceforedrag. 
K0benhavn. S. 123-134. 

Vilkuna, Kustaa: Slåtter. I: KL 16 sp. 236—240. 
vk = vegetationskartan. 
Wortfeldforschung. Zur Geschichte und Theorie des sprachlichen Feldes. 1973. Her

ausgegeben von Lothar Schmidt. Darmstadt. (Wege der Forschung Band CCL.) 
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ÖLM = Överlantmätarmyndighetens i L uleå arkiv. 
ÖNON = Övre Norrlands ortnamn. Ortnamnen i N orrbottens län. (Skrifter utgivna 

av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i U meå.) 
Östergren, Olof, 1919—1972: Nusvensk ordbok. Del 1-10. Stockholm. 
Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialekt

översikt. Samlade och utgivna av Karl-Hampus Dahlstedt och Per-Uno Ågren. 
(Skrifter utgivna av Vetenskapliga biblioteket i Umeå 1. Umeå 1954; 2 uppl. Skrifter 
utgivna av Johan Nordlander-sällskapet 2. Umeå 1980.) 
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Förkortningar 

För informantsignaturer se s. 7. 
Förkortningar för vissa upptecknares namn 

AL = Algot Lundberg 
AN = August Nordström 
EB = Edvin Brännström 
EON = E.O. Nordlinder 
GE = Gerd Enequist 
GP = Gunnar Pellijeff 
IN = I. Norrby 
KHD = Karl-Hampus Dahlstedt 
NN = Nanny Nilsson 
SS = Sven Söderström 
TB = Torsten Bucht 

Övriga förkortningar 

a.a. = anfört arbete 
anf. litt. = anförd litteratur 
a.st. = anfört ställe 
best. = bestämd 
dial. = dialekt(al) 
ds. = densamma, -e 
Ed = Edefors socken 
e.d. = eller dylikt 
f. = femininum; form; följande 
ff. = (flera) följande 
fig. = figur 
fri = svar på frågelista 
Jo = Jokkmokks socken 
JVO = jaktvårdsområde 
lsk = lagaskiftesakt 
m. = maskulinum 
n. = neutrum; norra 
Nb. = Norrbottens län 
NI = Nederluleå socken 
o.d. = och dylikt 
resp. = respektive 
Rå = Råneå socken 
sg. = singularis 
sn = socken 
sp. = spalt 
ssk = storskiftesakt 
uppl. = upplagan 
v. = verb 
Öl = Överluleå socken 
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Ordregister 

I ordregistret upptas förutom de ord som behandlas i avhandlingen även ett mindre 
antal ord som av olika skäl avförts från undersökningen (se 4.2). 

alunskärpa, se skärpa 
bank, se bänk 
blöta 69, 120 
*blötvärk 67 
botten 69 f., 121 
bäcklagg, se lagg 
bänk 60, 70f., 120-122, 160-168, 173 
bävaland, se -land 
dammröta 51 f., 71-73, 121 
drag, drog (dråg) 61,73 f., 120 f., 168 f., 

174 
drog (dråg) se drag 
drol, se dröl(a) 
drävj 56, 61, 64, 121, 123-131, 

146-155, 166, 175, 184-202 
dröl(a) 56, 60 f., 64, 120, 123 f., 

131-141,146-157,166,175,187-201 
dy(a) 56, 60, 75f., 121 
dyvel, se dövel 
däld(a), dälde 76f., 120f. 
däppe, däppa 61, 77-79, 120f. 
dövel 60, 120, 123 f., 141-149, 156 f., 

165-174, 195f., 200 
fjäru 67 
flark, flarka 60, 79-81, 120-122, 

164-166, 168, 172-174 
flottdy, se dy(a) 
floxen 67 
fly 81, 121 
flyland, se fly 
flymark, se fly 
flytdy, se dy(a) 
flytland, se -land 
flå 67 
fräkenbotten 56, 66, 81—83, 120 
fräkenvass(e), se vass(e) 
gjuta 67 
grande 46-49, 56, 82-84, 121 f., 

175-178, 193 f. 
grubba 61, 84f., 120,152-155,171,174 
gylpa, se gölpa 
göl 85 

gölpa 85 f., 121, 152-157, 171, 174 
hals(e) 60, 86-88, 120, 160, 163 
*helibacken 66 
holme, se myrholme 
-hål 61, 88 f., 120, 156 f., 171, 174 
illand, se -land 
kam 161 f., 166 
kulle 162, 171 
kärr 59f., 63-65, 89-91, 120, 156, 

165 f., 168, 174 
lagg 160 
-land 56, 60, 64, 90-94, 120f., 160, 

168 f., 174 
landgång 162 
là 66 
mara, mare 94-96, 116, 121 
-mark 65, 96f., 119, 160 
mjöla, se sandmjöla 
mossbänk, se bänk 
mosse 58f., 63-65, 97, 121 
myr(a) 58-60, 63-65, 97-99, 120, 

121, 160 
myrhals, se hals(e) 
myrholme 163 
myrlagg, se lagg 
myrrå, se rå 
myrslägd, se slägd 
myrsveg, se sveg 
porr 67 
pott 60f., 99-101, 120, 122, 152-156, 

168, 171, 174 
puss 100 f. 
pöl 60f., lOOf., 120,152-157,164,169, 

171, 174 
raning, se ronning 
ronning 29, 66 
rossel 67 
rygg 161f. 
rå 60, 101-104, 116, 121 
råning, se ronning 
sandlå, se lå 
sandmjöla 66 
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sandslägd, se slägd 
seg, sege 61, 104f., 120 
skärpa 105, 121, 175, 179-184, 193 f., 

200 f. 
sjölagg, se lagg 
slada, siade 48-51, 106-109, 116, 121 
slägd 109-111, 121 
slända 67 
spai, se spål 
spål 162-166 
spänne 164,171 
strand 111, 120 f. 
stråk 162 f. 
sträng 160, 173 
sveg 61, 111-113, 120, 152-154 
träsklagg, se lagg 
tuva 162, 171 
vass(e) 56f., 63, 66, 113f., 121 
vesa 66 
ås 161 f. 
älvkall 66 
änge, äng 56, 60, 63f., 66, 114-210 
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SKRIFTER UTGIVNA AV DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH 
FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ 

Serie A. Dialekter 
1. Evert Larsson-Sven Söderström, Hössjömålet. Ordbok över en sydväster-

bottnisk dialekt. 1979. 
2. Algot Hellbom, Äldre källor till Medelpads bygdemål. 1981. 
3. Olavi Korhonen, Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras 

slaviska bakgrund. 1982. 
4. Magdalena Hellquist, Abraham Abrahamsson Hiilphers och folkmålen i 

Westerbönen. Ett bidrag till dialektstudiets historia. 1984. 
5. Harald Fors, Ordbok över Öre-Långselemålet — en svensk dialekt i södra 

Lappland. 1984. 
6. Harald Fors, Register till Ordbok över Öre-Långselemålet — en svensk dia

lekt i södra Lappland. 1985. 
7. Folkmålsberättelser från Västerbottens inland — inspelningar från Örträsk 

socken — utskrivna och kommenterade av Harald Fors. 1986. 
8. Margareta Svahn, Finns kägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs. 1991. 
9. Staffan Wiklund, Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant-

och intervjuarperspektiv. 1992. 

Serie B. Namn 
1. Nordsvenska ortsboöknamn sammanställda av Lars-Erik Edlund. 1984. 
2. Lars-Erik Edlund, Studier över nordsvenska ortsboöknamn. 1985. Slutsåld. 
3. Else Britt Lindblom, Studier över önamnen i Luleå skärgård. 1988. 

Serie C. Folkminnnen och folkliv 
1. Phebe Fjellström, Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna. 1981. 
2. Visor i västerbottnisk tradition. I urval av Alf Arvidsson. 1981. Slutsåld. 
3. Vitra och bäran. Två studier i norrländsk folktro. Av Alf Arvidsson och Tone 

Dahlstedt. 1983. 
4. Alf Arvidsson, Arbetslivets folktro. En sammanställning av traditionsmate

rial från övre Norrland. 1986. 
5. Carl Johansson, Mujto. Minnen från jägar- och fiskartiden och den gamla 

renkonstens dagar. 1989. Slutsåld. 
6. Slatta fra Wästerbottn. 415 spelmanslåtar från Västerbotten samlade och 

kommenterade av Siw Burman och Gunnar Karlsson. 1987. 
7. Magdalena Hellquist, Bättre grå kaka än ingen smaka. Ordspråk och talesätt 

i Övre Norrland, samlade och kommenterade. 1986. Slutsåld. 
8. Albin Edlund, Vårleden. Minnesbilder från Holmön. 1991. 

Serie D. Meddelanden 
1. Tone Dahlstedt & Barbro Holmgren, Nordfinska evakueringen till Skellefte-

bygden 1944-45. De finska "koflickornas" vistelse i Sverige. 1979. 
2. Pir jo Rissanen, Samiskt fältarbete. 1981. Slutsåld. 
3. Lillian Rathje, Norrländsk folkmedicin. Sammanställning av folkmedicinskt 

arkivmaterial. 1984. Slutsåld. 
4. Sameland i förvandling. 1986. 
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Ortnamnen i Norrbottens län 
Del 3 A. Bodens kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1987. 
Del 5. Haparanda kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1992. 
Del 7 A. Kalix kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1980. 
Del 7 B. Kalix kommun. Naturnamn. Av Gunnar Pellijeff. 1985. 
Del 9 A. Luleå kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1990. 
Del IIA. Piteå kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1988. 
Del 13 A. Överkalix kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1982. 

Ortnamnen i Västerbottens län 
Del 14 A. Vännäs kommun. Bebyggelsenamn. Av Claes-Börje Hagervall. 1986. 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
Box 4056, S-904 03 Umeå 

DIABAS. 
SKRIFTER FRÅN DEN DIALEKTGEOGRAFISKA DATABASEN INOM 
INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UMEÅ UNIVERSITET 

1. Datamaskineli dialektgeografi och dialektometri. Föredrag hållna vid ett minisym
posium arrangerat av projektet "Nordsverige i språkgeografisk belysning" inom In
stitutionen för nordiska språk vid Umeå universitet den 2-3 maj 1985. Umeå 1986. 

2. Dialektala terrängords semantik. Föredrag hållna vid ett minisymposium arrange
rat av Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet den 2-3 december 1986. 
Umeå 1987. 

3. Staffan Wiklund, Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och 
intervjuarperspektiv. Umeå 1992. Diss. 

Diabas 
Institutionen för nordiska språk, Umeå universitet 

S-901 87 Umeå 









Våtmarkernas naturliga gräsväxt bar länge utnyttjats för slätter 
och bete. För att beteckna och beskriva sådana marker finns i 
lulemålen ett stort antal ord. Inte bara vanliga ord som strand och 
myra eller lättbegripliga som grubba, kärr och myrhals utan också 
ovanligare ord som drävj, dröla, döv el, flark och grande. 

I denna bok presenteras drygt ett fyrtiotal ord med sammansätt
ningar. Till grund för framställningen ligger arkivmaterial och 
intervjuer med personer från socknarna Nederluleå, Överluleå, 
Edefors, Jokkmokk och Råneå. Boken är rikt illustrerad med kartor 
och fotografier. 
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