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ABSTRACT 

By collecting and analysing plant names linguistically, a knowledge of popular botany and its re
lationship to scientific botany can be obtained. 

This study has two primary aims: to describe the popular botanical view of the part of the 
vegetal world represented by grasses and to illustrate the dialectal use of plant names. 

The material consists of dialectal names for grasses and has been taken chiefly from various 
archives. The area investigated is primarily Sweden, but other parts of Fenno-Scandinavia, chiefly 
Norway and parts of Finland where Swedish is spoken, have also been included. The plant names 
analysed are either equivalents or synonyms: they have the same meaning but different geographi
cal areas of distribution or the same meaning and the same geographical areas of distribution. 

Three popular "species", each of which represents three different correspondences between 
popular and scientific botany are described. 

"Grass with a panicle" illustrates underdifferentiation. A number of grasses are collectively 
given the same name. The grasses are primarily characterised by their similarity in appearance, 
but they are also used in the same way, as fodder grasses. "Grass with a panicle" has five names 
in Swedish dialects: ven, tåtel, bunk, jägarn and tannar. 

"Vegetative tillers" exemplifies overdifferentiation. The tillers are only one part of the plant, 
which means that the popular classification is more differentiated than the scientific one. There 
are probably several reasons for this differentiation: The vegetative tillers are the first to appear 
in spring, before the culms with panicles. The tillers are grazed, not cut like the flowering stems. 
The names found in Swedish dialects are rysk, tov and sia. 

"Mat-grass" represents one-to-one correspondence. The "species" is on the whole identical 
with the scientific species mat-grass. The reason for this identity is the characteristic appearance 
of the plant and its hardness. It is difficult to cut. In Swedish dialects mat-grass has five names 
which are widely spread: stagg, finnskägg, hära, sägg and fnugg. But it also has a great number 
of names with a very limited distribution. Because of the special efforts required at harvest 
time—mat-grass often bent to the scythe only to rise again soon afterwards—this grass could stir 
up emotions and hence it has been subject to affective word-formation. 

The material points to the conclusion that external characteristics of plants may be decisive for 
their classification in popular botany. It is important to note, however, that the use made of a 
plant is also important in the popular division of "species". 
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tive word-formation. 
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VÄXT-RIKET är så manstarkt, at det täcker hela 
torra Jordklotet. 
GRÄSEN i sin simpla drägt utgöra här Allmogen; 
de äro de mäste och skatta mäst; 
bärga sig bäst, ehuru de dageligen trampas och plågas. 

Carl von Linné 1772 
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Förord 

Gräset arbetar outtröttligt och tvekar aldrig, 
det spränger sig väg och klättrar över 
och på alla hot svarar det med att växa. 

En strof ur Artur Lundkvists dikt Liv som gräs får inleda det förord jag nu 
har anledning att skriva. Att påstå att jag aldrig har varit trött på att arbeta 
med denna avhandling och att jag aldrig tvekat inför det som jag har hållit 
på med vore att ljuga grovt. Men jag kan försäkra att jag åtminstone under 
det senaste året levt som gräs, för gräs och med gräs. 

Som det mycket riktigt påpekas i dikten är gräset emellertid "alltid mång
faldigt, gemensamt, tillsammans". Ett stort antal personer har funnits vid 
min sida. 

Jag började mitt avhandlingsarbete inom projektet Folklig botanik som 
leddes av Sigurd Fries — numera professor emeritus. Uppslaget till ämnet är 
Sigurds och han har också varit min handledare. Under arbetets gång har han 
helhjärtat stött och uppmuntrat mig, samtidigt som han har lämnat mig frihet 
att utforma avhandlingen efter eget huvud. Hans insats under de sista inten
siva månaderna har varit ovärderlig. 

Även Evert Melefors har följt hela den tidvis mödosamma vägen mot arbe
tets fullbordan. Han har flitigt läst i stort sett vartenda utkast som jag preste
rat. Trots detta har han varit en intresserad och engagerad läsare också under 
slutskedet. 

Under det senaste året har jag haft god hjälp av Jan Nilsson, som läst flera 
versioner av avhandlingen. Hans envisa frågande har i ett flertal fall fått mig 
att utveckla och skärpa argumenten. Jan har även läst korrektur. 

En kritisk och kreativ läsare har jag haft i min doktorandkamrat Eva Mår
tensson. Hennes många och långa markeringar i marginalen har ofta varit 
fulla av humoristiska, stundom stygga, kommentarer, som har lockat mig att 
storskratta. 

Lars-Erik Edlund har hela tiden funnits "vid sidan" av arbetet, alltid be
redd att svara på frågor, ge upplysningar om olika referenser etc. Han har 
också läst avhandlingen i manuskript. 

Delar av avhandlingen har i olika skeden lagts fram på ämnets seminarier 
och forskarmöten, de senaste åren under Kent Larssons ledning. Jag vill här 
gärna nämna mina institutionskamrater, inte bara för att de deltagit i dessa 
möten, utan än mer för att de i mångt och mycket utgjort en fast punkt i till
varon under det sista ansträngande halvåret. 
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Botaniska frågor har jag diskuterat med Barbara Giles (docent i genetik) 
och Olle Rune (docent i ekologisk botanik). Den sistnämnde har också läst av
handlingen i manuskript, Barbara delar av den. 

Också andra har på olika sätt bistått mig i mitt arbete. Olika stora partier 
av avhandlingen har lästs och kommenterats av ännu ett flertal personer. Per
sonal på arkiv runt om i Norden har välvilligt ställt upp och hjälpt mig vid 
materialinsamlingen. Vid framställningen av kartorna har jag haft assistans 
av Christian Ahlskog, Ann-Catrine Edlund och Mikael Sandberg. Gunnar 
Persson har översatt sammanfattningen till engelska. Korrektur har lästs av 
Ingmari Bergquist och Bodil Fischer. Eva Skåreus har målat bilden på omsla
get. 

Ekonomiskt stöd till arbetet med avhandlingen och dess tryckning har läm
nats av HSFR, humanistiska fakulteten, Erik Linds donationsfond och sist 
men inte minst Josef Andreasons spannmålshandel. 

Agent Cooper, professor Brinkmann och fanjunkare Nilsson har stått för 
huvudparten av det senaste halvårets rekreation och avkoppling. 

Många är de som rent konkret har hjälpt mig, andra har på annat vis stött 
mig och funnits till hands på sätt som inte är så lätt att uttrycka i ord. Till 
Er alla — nämnda och onämnda — riktar jag mitt varma TACK. 

Umeå i mars 1991 
Margareta Svahn 
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1. Inledning 

När växtriket görs till föremål för en vetenskaplig undersökning inom ämnet 
nordiska språk är det förstås ord för växter som avhandlas. Genom att samla 
in och analysera detta ordförråd kan man få kunskap om hur den folkliga bo
taniken ser ut och hur den förhåller sig till den vetenskapliga botaniken. 

Begreppet folklig botanik rymmer den naturnära människans syn på och in
delning av växtvärlden, en indelning som i första hand bygger på skillnader 
mellan olika växter som är uppenbara för blotta ögat, men som också innehål
ler kulturella inslag. En växt kan exempelvis urskiljas, därför att den används 
på ett visst sätt. 

Den folkliga botaniken står i systematiskt avseende i motsättning till den ve
tenskapliga, sådan som vi möter den i våra floror. Den vetenskapliga indel
ningen bygger på växternas inneboende egenskaper, såsom ståndarantal, stån-
dararrangemang etc. 

Att på detta vis ställa folklig botanik i opposition till vetenskaplig kan i 
förstone synas alltför onyanserat. Den folkliga botaniken har givetvis påver
kat den vetenskapliga, liksom den vetenskapliga har kommit att påverka den 
folkliga. För belysning av folklig indelning av växtvärlden är emellertid den 
valda dikotomin användbar och praktisk. 

Man kan också, som Sigurd Fries gör i ett forskningsprogram, definiera 
folklig botanik genom att säga att dess terminologi utgörs av dialektala växt
namn. Han menar att det bara är genom växtnamnen som vi kan bilda oss 
en uppfattning om den folkliga botaniken och säger: "folklig botanik är den 
systematisering av växtvärlden som beskrivs med hjälp av dialektala växt
namn" (Fries 1984:1). 

Att utifrån växtnamnen ingående undersöka den folkliga botaniken är hu
vudsyftet för projektet Folklig botanik enligt det nyss nämnda forsknings
programmet. Projektet har pågått inom Institutionen för nordiska språk vid 
Umeå universitet sedan 1984. En undersökning av denna typ kan öka vår kun
skap både om människans förhållande till naturen och om det dialektala 
namnskicket. Detta kan gälla såväl i stort som i smått: växtnamnen som ett 
folkligt system, deras inbördes relationer etc., men också de enskilda ordens 
etymologi och deras geografiska utbredning. 

Föreliggande avhandling är en delrapport i detta projekt. Avhandlingen be
handlar svenska dialektala namn på gräs. Överensstämmelserna mellan folk
lig och vetenskaplig indelning är stora i de fall en växts avgörande känne
tecken är för ögat urskiljbara. Då växter däremot liknar varandra utseende
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mässigt, kan större skillnader mellan folklig och vetenskaplig indelning iakt
tas. Eftersom gräs inte alltid skiljer sig ifrån varandra på ett klart synligt sätt, 
kunde det förväntas råda stor spännvidd mellan vetenskapligt och folkligt bo
taniskt synsätt inom växtgruppen gräs. 

Folklig botanisk indelning av växter, dvs. indelning i folkliga arter — och 
med folklig art menas här det som i den folkliga botaniken utgör en enhet ba
serad på en viss uppsättning egenskaper — kan förhålla sig på tre sätt till den 
motsvarande vetenskapliga indelningen: 1. Den överensstämmer = identitet. 
2. En folklig art innefattar flera vetenskapliga arter = underdifferentiering. 
3. En folklig art utgör endast en del av en vetenskaplig art = överdifferentie
ring. 

Alla dessa tre indelningsprinciper återfinns i mitt gräsnamnsmaterial och 
kommer att behandlas. Växtnamnen finnskägg, titel och sia representerar 
vardera en av dem. 

1.1 Syfte och metod 

Föreliggande avhandling har två huvudsyften: dels att belysa den folkliga sy
nen på den del av växtvärlden som representeras av gräsen, dvs. att beskriva 
en del av folkets botanik, dels att belysa dialektalt växtnamnsskick. De två 
syftena vävs in i varandra, eftersom synen på växtvärlden beskrivs genom det 
sätt, på vilket den avspeglar sig i de dialektala växtnamnen. 

Genom att ringa in ett växtnamns begreppsvidd, kan man urskilja hur en 
folklig art har avgränsats från andra. Man kan belysa hur växtvärlden har in
delats genom att visa vilka kriterier som varit avgörande för att en viss folklig 
art skulle utkristalliseras. 

Vid en tidig genomgång av ett stort antal insamlade dialektala gräsnamn 
kunde tre folkliga arter vaskas fram. Dessa arter representerar vardera ett av 
de tre sätt på vilka folklig indelning förhåller sig till vetenskaplig. De tre folk
liga arterna har i olika dialektområden olika namn. Jag har valt att beskriva 
dessa arter och deras olika namn ingående. 

För att kunna karaktärisera de tre arterna och redogöra för skälen till den 
folkliga artindelningen, har jag, utifrån dialektuppteckningarnas betydelsean
givelser, försökt att bilda mig en uppfattning om begreppsvidden hos de växt
namn som betecknar de valda arterna. De aktuella växtnamnen bedömdes ha 
en viss kärnbetydelse, dvs. referenterna antogs uppfylla vissa villkor1. 

1 Linell skriver att det är "rimligt att tolka (kärnan i) ordet hunds betydelse som de villkor 
som referenterna måste uppfylla för att korrekt kunna kallas (karakteriseras med ordet) hund" 
(Linell 1979:157). 
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I och med att arterna har olika namn i olika delar av Sverige kom ytterligare 
en bedömningsfråga in. Avser olika namn samma folkliga art? Kan ett dia
lektord i sydligaste Skåne ha samma innebörd som ett nordnorrländskt dia
lektord? Svaret måste i mitt fall bli: ja, i princip. 

Genom att beskriva de olika namnens geografiska utbredning, kan man lät
tare avgöra om de har samma kärnbetydelse. Om namnen verkligen har olika 
utbredningsområden, dvs. om de är ekvivalenter, är detta ett argument för att 
de avser samma företeelse. 

Beskrivningen av namnens geografiska utbredning har också gjorts för att 
belysa dialektalt växtnamnsskick. Jag kommenterar i viss mån även de dialek
tala uttalsformerna. 

Genom att noga undersöka ordens betydelse och deras utbredning har jag 
alltså kunnat konstatera att de namn avhandlingen granskar i stort sett faller 
inom tre olika betydelsekategorier, dvs. avser tre folkliga arter, som i olika 
dialektområden har olika namn. De tre folkliga arterna har fått var sin etikett, 
dvs. ett slags kategoribenämning: "strå med vippa", "rotblad" och "stagg". 

Förutom att granska de olika växtnamnen för de tre folkliga arterna seman
tiskt och dialektgeografiskt, går jag in på själva ordens byggnad och etymo-
logi. Etymologiseringen av orden har dock inte varit något huvudsyfte, utan 
ett komplement i resonemanget. Jag har i första hand utgått från redan gjorda 
etymologiseringar. 

Samma folkliga art kan alltså ha olika namn i dialekterna. Ibland är det 
fråga om ekvivalenter, dvs. ord som har samma semantiska innehåll, men 
olika geografisk utbredning. Ibland rör det sig om synonymer, dvs. arten har 
olika namn inom samma område. I diskussionen om ekvivalenter och synony
mer är ordens geografiska utbredning en viktig komponent. 

Utbredningen är också viktig i frågan om namnvariation. Antalet namn på 
en viss folklig art skulle nämligen kunna användas som mått på hur viktig 
denna har varit i människors medvetande (jfr Fries 1980:32). Utifrån de en
skilda namnens geografiska utbredning och språkliga byggnad söker jag visa 
att vissa av de undersökta växterna varit viktigare än andra och att de ibland 
har haft olika stor betydelse i olika delar av undersökningsområdet. 

Min avsikt är också att visa att flera av gräsnamnen är bildade i en situation 
då någon form av känsloladdning varit inblandad, dvs. att de är affektlad-
dade. Detta görs med utgångspunkt i parallella bildningar i annat, liknande 
material såsom t.ex. dialektala fisknamn och öknamn, men även i gräsnamn 
på andra språk. 
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1.2 Avgränsning 

Undersökningsobjekten i denna avhandling är folkliga namn på gräs. Med 
gräs menas i princip det som enligt den vetenskapligt botaniska indelningen 
utgörs av familjen Gramineae (i senare floror även kallad Poaceae). Eftersom 
undersökningen är folkligt botanisk kan emellertid inte den vetenskapliga in
delningen följas strikt. De fyra sädesslagen, som enligt vetenskaplig indelning 
tillhör gräsfamiljen, har t.ex. aldrig betraktats som gräs inom den folkliga bo
taniken. Man har heller inte skilt på gräs och halvgräs (fam. Cyperaceae och 
Juncaceae) på samma sätt som vetenskaplig botanik. Detta innebär att jag i 
min undersökning inte behandlar sädesslagen men emellanåt kommer in på 
vissa halvgräs. 

Över huvud taget är det svårt att resonera i vetenskapligt botaniska termer, 
då undersökningen avser folkligt växtnamnsmaterial. Det visar sig dock att 
det i vissa fall kan vara praktiskt att använda den vetenskapliga terminologin. 
Betonas bör, att man i den folkliga botaniken sällan gör en så noggrann indel
ning att den, utan reservationer, låter sig beskrivas i strikt vetenskapliga ter
mer. 

Avhandlingens geografiska avgränsning är i huvudsak Sverige. Men eftersom 
dialekterna inte följer landets riksgränser har jag, där det funnits anledning, 
utvidgat min undersökning. Ett flertal av de behandlade gräsnamnen har ut
bredningsområden som sträcker sig in i svenskspråkiga Finland, respektive in 
i Norge och in i Danmark. Några gånger har ord, som inte förekommer i Sve
rige, behandlats. Jag har då ansett att orden varit belysande komplement för 
undersökningen och därmed också relevanta att ta upp i sammanhanget. 

1.3 Material 
1.3.1 Materialet 

Materialet består av drygt 1600 dialektala gräsnamnsbelägg. Huvuddelen är 
hämtad från otryckta källor: dialekt- och folkminnessamlingar. Viss litteratur 
har också excerperats. (Denna finns upptagen i litteraturförteckningen.) 

På Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) finns ett särskilt 
växtnamnsregister, i kopior även på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarki
vet i Umeå (DAUM)2, ur vilket jag excerperat samtliga gräsnamn. Registret 
har sammanställts av framlidne förste arkivarien Herbert Gustavson på 
grundval av ULMA:s samlingar. 

2 Edlund (1990:129) kallar detta, något utökade register, Växtnamnsordbokens i Umeå sam
lingar. 
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Växtnamnsregistret är inte heltäckande och ibland inte heller helt lätt att 
tolka. Därför har vissa nedslag gjorts i primärmaterialet. Jag har bl.a. gått 
igenom svaren till frågelista 25 angående slåtter (ULMA nr 25). Dessutom har 
jag excerperat en del frågelistor och andra relevanta källor på Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Vissa speciella samling
ar på ULMA — kvartosamlingarna från Västmanland och Västergötland — 
har jag också kontrollerat mera ingående. 

I ULMAS:s växtnamnsregister ingår inte Värmland och Dala-Bergslagen. 
För att kompensera detta har vissa kompletterande sökningar gjorts. För 
Dala-Bergslagens del har jag, utifrån vissa för undersökningen centrala ord, 
gått igenom ordsamlingarna för samtliga socknar på ULMA. En komplette
rande heltäckande excerpering har också gjorts av vissa samlingar inom detta 
område: Färjes ordsamling från St. Skedvi (ULMA 23745), Elis Dahlgrens 
ordsamling (A-G) från Finsta fjärding, Hedemora (ULMA 24881), samt 
några ordsamlingar från Grangärde sn (E. Neuman, ULMA 442; M. K:son 
Häger, ULMA 846:4; J. Ejdestam, ULMA 7493 och Otto Blixt, ULMA 
27263) och slutligen "Djur- och växtnamn i Nornmålet" (Hedemora) av K. 
A. Gustavsson (ULMA 6782). 

För Värmlands del gäller att ordregistret på ULMA har gåtts igenom med 
utgångspunkt från vissa ord. Dessutom har ordsamlingarna från samtliga 
socknar i Fryksdals hd gåtts igenom. Som komplement har vissa speciella 
värmländska samlingar, som i realkatalogen uppgetts innehålla växtnamn, ex-
cerperats: ULMA 23594 (Claes Pihlström, div. socknar), ULMA 21433 (Sten 
Larsson, Gustav Adolf), ULMA 21169, 20836 (båda Karl L:son Bergkvist, 
Dalby), ULMA 517:302 (Karl Kärre, Frykerud) och ULMA 27293 (Emmy Za-
ring, Blomskog). 

Kompletterande excerpering för båda dessa områden har också skett via 
samlingarna på Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). Även för övriga områ
den i Sverige gäller att kompletteringar gjorts med hjälp av OSD:s samlingar. 
Excerperingen har för min räkning utförts av ordbokens personal. 

Det sydsvenska materialet har kompletterats av Vides växtnamnsordbok 
Sydsvenska växtnamn (1966). I första hand har jag använt själva ordboken, 
men jag har även konsulterat Vides excerpter och uppteckningar. 

Det finlandssvenska materialet har excerperats vid Byrån för svenska språ
ket i Helsingfors. Samtliga samlingar, som i Katalog över folkkultursarkivet 
och folkmålskommissionens samlingar (1978) uppges innehålla växtnamn, är 
genomgångna. Jag har också excerperat relevanta ord i dialektordregistret till 
Ordbok över finlandssvenska folkmål. Vissa kompletteringar har för min räk
ning gjorts av Peter Slotte. 

Det norska materialet är i första hand hämtat ur Ove Arbo Hoegs växt
namnsordbok Planter og tradisjon (1976). Genom välvilligt bemötande av 
främst författaren, men också av Inger Christiansen vid Institutt for folke-
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minnevitskap vid universitetet i Oslo, har jag haft tillfälle att kopiera Hoegs 
förarbeten till boken. Dessutom har jag excerperat vissa ord vid Lexikografisk 
institutt och Målforearkivet, båda vid universitetet i Oslo. Utifrån det funna 
ordmaterialet har också Aasens (1873) och Ross (1895) ordböcker excerperats. 

Det danska materialet är delvis hämtat ur Langes växtnamnsordbok Ord
bog over Danmarks plantenavne (1959-1961). Genom Inger Ejskjaers försorg 
har jag fått det danska materialet kompletterat med material från Institut for 
dansk Dialektforskning i Köpenhamn och från Institut for jysk sprog- og kul
turforskning i Århus. 

En del material har också excerperats ur etnologisk litteratur. Dessutom har 
jag gått igenom en del äldre litteratur främst via Lyttkens Svenska växtnamn. 
Linnés Flora Svecica har också bidragit med visst material. Arkivmaterialet 
har också kompletterats med Rietz och SAOB. 

I de materialredovisningar, som ges i kapitlen 5, 6 och 7.2, ingår drygt 2/3 
av materialet. Jag har inte bedömt det nödvändigt att återge varje enskilt be
lägg i de fall då dessa inte ytterligare belyst problemställningarna. Ett repre
sentativt urval har gjorts. De belägg som i första hand lämnats åt sidan är 
dubbletter med avseende på betydelseangivelse eller socken. Belägg utan bety
delseangivelse har, om de inte på annat sätt kunnat belysa framställningen, 
också lämnats åt sidan. Då ett ord har få belägg har oftast samtliga redovi
sats. I kapitel 7.4 redovisas alla belägg. För redovisning av hela materialet i 
kapitlen 5, 6 och 7.2 hänvisas till den dialektgeografiska databasen vid Institu
tionen för nordiska språk vid Umeå universitet (Diabas). 

Förutom den betydelse som finns uppgiven på uppteckningarna, innehåller 
materialredovisningarna ordens geografiska hemvist och dialektformen. I 
vissa fall har genus och annan språklig information tagits med. Jag använder 
för återgivandet av ordens uttalsformer en mycket enkel, s.k. grov beteck
ning, som inte torde behöva någon utförligare kommentar, bara några påpe
kanden: 

Accenter är inte utsatta. Den viktigaste informationsförlusten på grund 
härav är att fördelningen akut — grav accent i ord som tåtel och jägarn inte 
kan utläsas. Eftersom båda orden ursprungligen är tvåstaviga, dominerar 
grav accent bland beläggen. 

Kakuminalt / markeras inte. I ordet tåtel, där /-ljudet tecknas olika i beläg
gen, dominerar kakuminalt / starkt. 

S/e-ljudet markeras inte särskilt. Ett finnskägg i materialredovisningen in
nehåller alltså s/e-ljud. 

Bilabialt v (som i engelskans weather) skrivs w, slutet o-ljud (som i ko, 
kossa) skrivs o. 8 är tecken för det mycket öppna ö-ljudet (som i öra). Detta 
ljud närmar sig ibland å (som i t.ex. folk). 

Så långt möjligt använder jag också i citat ett normaliserat landsmålsalfabet. 
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Uppgifterna i uppteckningarna återges i stort sett exakt. Detta innebär att 
vetenskapliga släkten och arter av äldre typ förekommer. Det vanligaste 
exemplet är Aira som i nyare floror benämns Deschampsia. Jag hänvisar i öv
rigt till de vanliga florornas synonymförteckningar. 

Efter varje materialredovisning följer en kommentar där t.ex. avvikande 
dialektala former eller betydelseangivelser kommenteras närmare. 

Den rent dialektgeografiska redovisningen, dvs. kartorna, innehåller samt
liga belägg. Beläggen har lagts in i en databas (Diabas, se ovan). Utifrån 
denna har sedan kartor över namnen på de tre folkliga arter, som diskuteras 
i avhandlingen, producerats. 

1.3.2 Kritiska synpunkter på växtnamnsmaterial 

De dialektala växtnamnsuppteckningarna i våra dialektarkiv är av skiftande 
art och kvalitet. De är därför ett problematiskt material. En god dialektupp-
tecknare borde be meddelaren beskriva växten, hur den ser ut, var den växer, 
vad den används till etc. Så mönstergillt har det sällan gått till. Betydelseangi
velserna är många gånger svårtolkade, ibland rent opålitliga. Några av proble
men ska här beskrivas. 

Om en upptecknare inte har varit tillräckligt känslig för folkspråkets nyan
ser — om han t.ex. har sett på växtvärlden med en vetenskaplig, systematise
rande blick — kan sådant som är av värde när det gäller den folkliga botani
ken ha undgått honom. Hesselman (1935) säger följande om det folkliga växt
namnsmaterialet: 

Det folkliga namnmaterialet åter är endast till en mindre del upptecknat av botanis
ter med språklig utbildning och efter moderna språkvetenskapliga principer, med 
noggrant angivande av hemort, uttal etc., eller av språkmän med tillräckliga bota
niska insikter. [. . .] De största svårigheterna vållas dock av den radikala motsätt
ningen mellan den lärde upptecknarens och å andra sidan allmogemannens hela syn 
på växtvärlden, en motsättning som nog aldrig helt kan övervinnas; den förre frå
gar utifrån sina speciella förutsättningar, som framför allt fresta honom att i 
folkspråket finna uttrycken för de botaniskt fixerade artbegreppen, och allmoge
mannen svarar med sin uppfattning av växtformerna, som också den innebär en 
systematisering av mångfalden men efter helt andra synpunkter och intressen än 
den vetenskapliga. Så ha de missförstått varandra och de lärdas misstag ha gått i 
arv till senare forskare (Hesselman 1935:3). 

Man bör alltså alltid misstänka en diskrepans mellan upptecknarens lärda och 
meddelarens folkliga syn på naturen. 

Inte så sällan innefattas i ett folkligt växtnamn flera, vetenskapligt bota
niskt sett, olika växter. Ändå uppges ofta på en uppteckning en enda veten
skaplig art som "betydelse". Bl.a. måste man räkna med att många dialekt-
upptecknare slentrianmässigt har "översatt" växtnamnen med det svenska 
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artnamn i den vetenskapliga nomenklaturen (dvs. ett floranamn) som är mest 
likalydande med det folkliga namnet. I mitt material kan man t.ex. se att dia
lektordet ven till stor del uppges avse endast släktet Agrostis. Tåtel uppges 
ofta avse endast Deschampsia. Betydelseangivelsen kan också nyanseras till 
'Agrostis m.fl. liknande gräs', respektive 'Deschampsia o. likn. gräs'. Floror-
nas namn på släktena Agrostis och Deschampsia är ju just ven, resp. tåtel. Då 
dialektordet inte har någon motsvarighet i det vetenskapliga namnskicket är 
betydelseangivelserna eventuellt något mera nyanserade. Men även här är det 
schablonartade betydelseangivandet snarare regel än undantag. På samma 
sätt som man har översatt ett folkligt växtnamn med ett likalydande flora
namn, har man för dialektordet valt ett floranamn som av tradition ansetts 
motsvara detta. Så uppges exempelvis jägarn ofta avse endast Deschampsia 
caespitosa. (Se för ovanstående resonemang också Fries 1984:2.) 

Liknande iakttagelser har gjorts av Liljefors (1950). Också han konstaterar 
att i ett folkligt växtnamn ofta innefattas flera botaniska arter: 

Det är ju uppenbart att det för den icke botaniskt skolade lekmannen skall erbjuda 
stora svårigheter att ge korrekta översättningar av växtbeteckningar, och då isyn
nerhet av de ofta svåråtskilda grässlagen. Att under sådana omständigheter över
sätta dialektbenämningar (som ibland kanske erhållits endast tillsammans med en 
beskrivning av växten) med ett latinskt namn kan innebära många möjligheter till 
feluppgifter. [. . .] Vid ett studium av de folkliga växtnamnen visar det sig nämli
gen, att i ett namn kan innefattas en mängd botaniskt sett olika arter; i vanliga fall 
karaktäriseras dessa dock av något för dem gemensamt kännetecken, antingen i ut
seende, användbarhet eller något annat (Liljefors 1950:110-

Att schablonartat betydelseangivande är vanligt förekommande har jag fått 
muntliga bekräftelser på av flera vana upptecknare. Man faller kanske in i ett 
enkelt sätt att förklara ett växtnamn, i ett slags formelartat system. Detta be
ror knappast på respektlöshet inför det folkligt botaniska synsättet. Snarare 
kan det väl vara så att det i själva uppteckningsögonblicket, då det ju ofta inte 
bara handlar om enskilda växter, utan också om annat runt omkring dem, 
kan vara svårt att ha den överblick som krävs för att uppfatta den folkliga 
växtkategoriseringen. Och även om man har den är det inte alltid lätt att for
mulera den i ord. 

Dessutom är det inte självklart att upptecknaren känner till de växter som 
en meddelare benämner. Detta antagande gäller växter i allmänhet, men kan
ske gräs, som är svåra att skilja åt, i synnerhet. Lindberg (1944: 48) frågar sig 
hur många upptecknare det är förunnat att vara expert på familjen Grami-
neae. Han konstaterar vidare att "växterna överhuvud taget tillhöra de svå
rare sakobjekten, som upptecknaren stöter på ute i fältarbetet". Det är lätt 
att förstå att förväxlingar kan ske. 

Också Quadri (1952) vittnar om att osäkerhet om innebörden av ett växt
namn kan finnas, både hos meddelare och upptecknare: 

20 



Subjektive Unbestimmtheit [. . .] herrscht bei jenem Sprechenden, dem die unter
scheidenden objektiven Merkmale nicht vertraut sind, oder der sich ihrer im Mo
ment nicht entsinnt. Diese Situation tritt vor allem bei der Benennung von Pflanzen 
und Tieren ein, wo Verwechslungen aus Unkenntnis der Sache sehr häufig sind 
(Quadri 1952:103). 

Vi kan föreställa oss att en uppteckningssituation sådan som den som skildras 
av Slotte (1981) är ganska vanlig. Om växtnamnet brud-blomma, i samling
arna till Ordbok över Finlands svenska folkmål, skriver han: 

Det finns tre belägg från tre skilda socknar för detta åländska växtnamn, och alla 
ger litet olika bud: 'blodnäva', 'kärrnäva' och 'skogsnäva'. De tre nävaarterna lik
nar varandra, varför man kan misstänka att de lätt förväxlas med varandra eller 
att man i dialekterna inte gör skillnad mellan arterna. Upptecknaren kan alltså ha 
pekat ut en blodnäva — han visste vad det var fråga om — och frågat vad blomman 
heter. Han har fått svaret ,,brudblomma,, och antecknat det. Men det är inte omöj
ligt att han skulle ha fått samma svar om han i stället hade pekat på en annan näva-
art (Slotte 1981:59). 

Vi har här troligen ett exempel på en folklig växtkategorisering där ett flertal 
liknande nävaarter i folkmun haft ett och samma namn. Detta kommer bara 
fram om man betraktar samtliga uppteckningar. Viktigt vid bedömningen av 
växtnamnsuppteckningar är att man tar hela materialet i beaktande och att 
man utifrån detta gör en bedömning av vad ett visst ord egentligen har haft 
för kärnbetydelse. 

I sökandet efter vetenskapliga motsvarigheter till de folkliga växtnamnen 
träffar upptecknaren inte så sällan fel och uppger en felaktig art som bety
delse. Ibland är misstagen tämligen uppenbara. Så t.ex. när växten inte alls 
förekommer på den uppgivna platsen. I Nordingrå uppges t.ex. jägarn vara 
Briza media. Enligt Hultén (1971:51) finns denna art endast på enstaka orter 
norr om Uppland, och att upptecknaren skulle ha träffat på en sådan raritet 
är väl föga troligt. Liknande erfarenheter har redovisats av Hesselman som 
skriver: "Misstag om växtnamnens betydelse äro allt annat än ovanliga hos 
dialektforskarna — jag erinrar blott om uppgiften, att tåtel i Dalarne betyder 
Holcus lanatus, ett gräs som knappast förekommer norr om Mälaren." (Hes
selman 1935:46.) 

Även när uppteckningarnas betydelseangivelser innehåller annat än veten
skapliga motsvarigheter till växtnamnen kan det vara svårt att tolka ett ords 
innebörd. Betydelser såsom 'gräsart', 'slags gräs' och liknande hjälper föga 
när det gäller att fastställa ett ords kärnbetydelse. Idealet är förstås när upp
teckningen ger en relativt utförlig beskrivning av den företeelse ordet avser. 

Misstag upptäcker man (i bästa fall) när man ställer de olika uppteckning
arna för ett visst ord eller en viss ordgrupp i relation till varandra. Det är 
också genom en sådan överblick som otydliga betydelsangivelser kan ses i ett 
större sammanhang och lättare förstås. Detta gäller för ord med ett större an
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tal belägg. De ord som endast har ett eller enstaka belägg är förstås svårare 
att korrekt bedöma och där är det också svårare att upptäcka misstagen. 

Som allmän regel vid studiet av uppteckningar av folkliga växtnamn gäller 
alltså att alltid vara observant på och kritisk mot schablonartat användande 
av den vetenskapliga nomenklaturen i betydelseangivelserna. Att, i den mån 
det är möjligt, alltid jämföra med olika uppteckningar av samma ord, är 
också en god regel. Jag återkommer till dessa överväganden i samband med 
materialredovisningarna och diskussionerna kring de enskilda orden. 

1.4 Terminologi 
1.4.1 Dialektgeografiska termer 

I denna avhandling behandlas bl.a. namn på gräs som har samma semantiska 
innehåll, dvs. betecknar en och samma företeelse, men som har olika geogra
fiska utbredningsområden. Termen härför är i svensk dialektgeografisk litte
ratur ekvivalent eller heteronym3. Tidigare har man ibland använt termen 
synonym. 

Termen ekvivalent lanserades, så vitt jag vet, av Karl-Hampus Dahlstedt på 
en dialektologkonferens i Göteborg 1978. Där säger han angående termerna 
synonym och ekvivalent att han vill "reservera termen ekvivalent för belägg 
som har samma betydelse men uppträder på olika orter. Med termen synonym 
förstår han olika ord som i ett och samma mål betecknar samma sak." 
(Dahlstedt 1978:129.) Han har dock redan tidigare varit inne på skillnaden 
mellan ekvivalenter och synonymer (Dahlstedt 1972:52). Med hänvisning till 
Quadri (1952:96) skriver han att man inom den romanska dialektgeografin 
ibland skilt mellan synonymes proprement (på tyska eigentliche Synonyma) 
och équivalents patois (mundartliche Entsprechungen).4 

I föreliggande avhandling används termerna ekvivalent och synonym. De 
ord som betraktas som ekvivalenter har samma betydelse, dvs. avser en och 
samma folkliga art, men hör till olika dialekter. För att betraktas som ekviva
lent bör ordet ha relativt stor utbredning, enstaka belägg räcker inte. 

För den folkliga arten stagg finns, förutom ekvivalenterna, ett stort antal 
ord med ringa utbredning. Flera av dem förekommer endast i ett belägg. De 
betraktas som synonymer, även om de inte upptecknats vid sidan av ett annat 
ord för staggen inom samma område, t.ex. inom samma socken. Det faktum 
att det finns ord med vid geografisk spridning för den folkliga arten stagg över 

3 Jfr Larsson 1988:19, Ekvall 1990:14. 
4 Dessa termer har jag diskuterat tidigare. Se Svahn 1988:19 och där anförd litt. 
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i stort sett hela undersökningområdet, är det avgörande skälet till att övriga 
ord betraktas som synonymer. Förutsättningen för synonymi, enligt denna 
stipulering, är alltså inte att två eller flera olika ord för stagg förekommer i 
samma sockenmål. Ibland är "synonymen" det enda som finns upptecknat 
i en viss socken. 

1.4.2 Termen växtnamn 

Som redan framgått använder jag termen växtnamn för de ord min avhand
ling behandlar. Denna term har alltid varit den naturliga för mig och jag anser 
inte att termvalet har varit problematiskt eftersom växtnamn är det gängse or
det i allmänspråket. I den mån jag använder termen namn (enledat eller i be
stämningsled) är det, om inget annat framgår av sammanhanget, i elliptisk an
vändning av växtnamn. 

En diskussion om termerna namn och beteckning förs dock inom discipli
nen, där främst ort- och personnamnsforskare anser att namn bör förbehållas 
egennamnen och att termen beteckning för klarhetens skull bör användas när 
det handlar om ord för växter och djur. Jfr exempelvis Andersson (1983:11). 

Men växtnamn riskerar inte, enligt min mening, att förväxlas med egen-
namn, eftersom växter inte har namn i den bemärkelsen. Här finns ingen mot
sättning som t.ex. då det gäller djur, där egennamn förekommer (exempelvis 
Karo på en hund, Brunte på en häst). 

Namn kontra beteckning diskuteras av Birgit Falck-Kjällquist (1987:12f) i 
en recension av Birgitta Ernbys avhandling Bohuslänska fisknamn. Där fram
förs argument för att använda beteckning istället för namn. Falck-Kjällquist 
menar att användandet av termer som fisknamn och växtnamn ofta leder till 
ett generellt användande av namn för beteckning. Ernbys användande av ter
men namn har t.ex. lett till att hon också har använt termen namnlån, på ett 
enligt Falck-Kjällquist oegentligt sätt. Termen leder, enligt henne, tanken fel
aktigt till undersökningar av ortnamn och personnamn i språkkontakt. 

Fries menar dock i en uppsats som heter just Växtnamn eller växtbeteck-
ning? En terminologisk betraktelse (Fries 1990:9-15) att ett osammansatt 
namn knappast kan missförstås så som Falck-Kjällquist anser. Han skriver 
att: "den forskare som använder termerna fisknamn, ortnamn och växtnamn 
associerar självklart det elliptiska namn i t.ex. namnlån till fisknamn, om det 
handlar om fisknamn, till ortnamn, om det handlar om ortnamn, och till 
växtnamn, om det handlar om växtnamn" (Fries 1990:12f). 

I samma uppsats anför Fries tre argument för användandet av växtnamn. 
För det första är detta den term som har använts i den språkvetenskapliga lit
teraturen under lång tid. Detta innebär att man även vid ett termbyte skulle 
vara tvungen att använda växtnamn i exempelvis citat. För det andra fungerar 
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det tvåstaviga växtnamn bättre än det fyrstaviga växtbeteckning som bestäm
ningsled i sammansättningar. Och för det tredje, vilket enligt Fries är det 
tyngsta argumentet, har termen växtnamn en fast förankring i allmänspråket. 
Hans slutkläm blir: "Några praktiska olägenheter förknippade med termen 
växtnamn/namn föreligger alltså inte. Ett stöd för detta påstående är väl just 
det förhållandet att växtnamn och namn alltid har använts på detta vis. Det 
fungerar!" (Fries 1990:13.) 

I diskussionen efter föredraget, som Fries uppsats bygger på, framhåller 
både Karl-Hampus Dahlstedt och Mats Rydén det oegentliga i att endast skilja 
mellan namn och appellativ. "Mats Rydén ansåg att beteckning var missvi
sande när det gällde levande varelser. Namn på fåglar, växter osv. represente
rar en särskild grupp, på engelska kallad common names, mellan egennamn 
(proper names) och appellativer (nouns)." (Fries 1990:13f.) Jfr till detta reso
nemang också Dahlstedt 1967:61. 

Att gränserna mellan grupper av substantiv är diskutabla visar bl.a. oenig
heten i hur man ska se på namn. Gränserna kan uppfattas som flytande. Så 
för t.ex. Lévi-Strauss (1983) ett långt resonemang om just egennamn och art
namn, som visar att gränsen mellan egennamn och appellativ inte kan anses 
alldeles glasklar. Hans slutsats blir : 

Enligt min uppfattning är emellertid detta det tydligaste beviset för att egennamnen 
och artnamnen ingår i samma grupp; det finns ingen grundläggande skillnad mellan 
de två typerna. Mer exakt: orsaken till skillnaden mellan dem ligger inte i deras 
språkliga natur utan i det sätt varpå varje kultur delar upp verkligheten, och i de 
varierande gränser som den sätter upp för klassifikationsverksamheten, något som 
i sin tur är beroende av de problem som kulturen ställer (vilket kan variera från 
samhälle till samhälle inom totalsamhället). Det är alltså genom en yttre bestäm
ning som en viss klassifikationsnivå kräver benämningar, vilka i olika fall kan vara 
vanliga ord eller egennamn.[. . .] 
Dessa preciseringar är oundgängliga för att jag utan risk för missförstånd skall 
kunna understryka den samtidigt sociologiska och relativa karaktären hos såväl 
artbegreppet som individbegreppet. Betraktade ur biologisk synvinkel kan männi
skor av samma ras (förutsatt att denna term har någon exakt mening) jämföras 
med de individuella blommorna som knoppas, slår ut och vissnar på samma träd: 
de är lika många exemplar av en varietet eller undervarietet; på samma sätt är alla 
medlemmar av arten Homo sapiens logiskt jämförbara med medlemmarna av vil
ken djur- eller växtart som helst (Lévi-Strauss 1983:214f). 

1.5 Disposition 
Avhandlingens disposition är i fortsättningen denna: I kapitel 2 ges en forsk
ningsöversikt. Större delen av översikten behandlar folklig klassificering, 
främst ur botanisk synvinkel. I första hand består kapitlet (2.1) av en sam
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manfattning av den amerikanske språkantropologen Brent Berlins etnobota-
niskt taxonomiska teorier. I 2.2 följer en översikt över nordisk forskning som 
endera är etnobotanisk eller språklig, med inriktning mot folkliga växtnamn 
och folkligt botaniskt synsätt. 

Gräsen som kultur företeelse är en viktig del i avhandlingens resonemang. 
Därför beskrivs gräsen på äng och hage i kapitel 3. Jag utgår där framför allt 
ifrån svaren till ULMA:s frågelista 25 (slåtter) och ifrån agrarhistorisk och 
kulturhistorisk litteratur. 

I kapitel 4 redovisas ett antal gräsnamn på ett översiktligt sätt bl.a. för att 
bilda bakgrund till de följande kapitlen. 

I kapitlen 5, 6 och 7 kommer tre folkliga arter att behandlas. Dessa arter 
representerar vardera en av de tre korrespondenser mellan folklig och veten
skaplig systematisering som Brent Berlin beskriver (och som definieras utför
ligt i avsnitt 2.1): underdifferentiering, överdifferentiering och identitet. 

Den första folkliga arten, som behandlas i kapitel 5, utgörs av slåttergräs 
som utseendemässigt liknar varandra och som under lång tid tycks ha utgjort 
ett bra foder. Arten karaktäriseras utifrån utseendet, som strå med vippa, och 
användningen, som foder. Det är alltså det likartade utseendet som i första 
hand håller samman denna art, men också användningen. Olika botaniskt ve
tenskapliga arter av flera släkten hålls alltså ihop i en folklig. Det är här fråga 
om underdifferentiering. 

Den andra folkliga arten, som behandlas i kapitel 6, har jag valt att kalla 
rotblad. Det är trådsmala, mjuka blad som kommer relativt tidigt om våren. 
Bladen är saftiga och utgör ett mycket begärligt betesgräs för kreaturen. Så 
småningom kommer ur dessa rotblad det blombärande strået, dvs. strået med 
vippan. Vi har här exempel på hur en botaniskt vetenskaplig arts olika delar 
kan ha olika benämningar. I detta fall handlar det om överdifferentiering. 

Den tredje folkliga arten, som behandlas i kapitel 7, utgörs framför allt av 
ett särskilt slåttergräs som var exceptionellt svårslaget: stagg. Dess utseende 
är också lite speciellt. Här har vi ett exempel på att det också kan föreligga 
likhet mellan folklig och vetenskaplig indelning. Den folkliga arten överens
stämmer i princip med den vetenskapliga arten Nardus stricta. Det föreligger 
alltså identitet.5 

I kapitel 8 behandlar jag variation och affekt i gräsnamnsmaterialet. Slutli
gen diskuteras i kapitel 9 folklig artindelning med utgångspunkt från mitt 
gr äsnamnsmaterial. 

5 Förarbeten till kapitel 7, samt till 8.2 har tidigare diskuterats i ett föredrag, hållet i decem
ber 1988 på växtnamnssymposiet i Umeå (Svahn 1990:81-100). 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Folklig systematisering 

Att kulturer, som befinner sig i sitt första utvecklingsskede, klassificerar sin 
biologiska omvärld på sätt, som i mångt och mycket liknar den naturveten
skapliga systematiseringen har inte alltid varit ett gångbart påstående. Biolo
ger har inte trott på en överensstämmelse mellan folklig och vetenskaplig sys
tematisering, eftersom de betraktat de vetenskapliga arterna som delar av ett 
artificiellt system. Antropologer har varit tveksamma till att se några som 
helst universella drag i den folkliga indelningen av naturen. Istället har det 
hävdats att man i skilda kulturer har ordnat sin verklighet olika, inte bara be
roende på kulturella skillnader, utan t.o.m. på helt tillfälliga grunder. 

Det har också hävdats att naturmänniskan inte har förmåga att tänka lo
giskt, eftersom många naturliga språk saknar övergripande termer för t.ex. 
träd, fågel. Dessutom har det allmänt sagts, att den primitive endast klassifi
cerar efter nytta och användning. (Jfr för ovanstående resonemang exempel
vis Lévi-Strauss 1983:13ff,1 Berlin 1973:267, Habermas 1981:72ff.)2 

I sin bok Det vilda tänkandet hävdar dock antropologen Claude Lévi-
Strauss med emfas att det är felaktigt att påstå att naturmänniskan inte tänker 
abstrakt. Han menar också att om vi tror "att infödingen benämner och upp
fattar enbart i enlighet med sina behov" (1983:13) så misstar vi oss. När en 
hawaiiansk kvinna uttrycker att företeelser har benämningar för att de är nyt
tiga eller för att de är värda intresse menar Lévi-Strauss att uttalandet 'vara 
värt intresse' kan hänföras till ett teoretiskt plan. Han uttrycker sig t.o.m. så 
starkt om naturmänniskans kunskap om sin omvärld, att han säger att denna 
"svarar mot intellektuella krav innan den tillfredsställer behov — eller i stället 
för att göra detta". Kunskapen bottnar inte i att den har praktisk betydelse, 
snarare förklaras växt- och djurrikets arter "nyttiga eller intressanta därför 
att de först är föremål för kunskap" (Lévi-Strauss 1983:21). 

Frånvaro eller närvaro av övergripande termer för djur och andra företeel
ser i naturen i olika språk kan inte användas som mått på ett folks förmåga 

1 Det vilda tänkandet (La penseé sauvage) utkom 1962. Den översättning som citeras här och 
i fortsättningen är den svenska uppl. 1983. 

2 Att vår egen Linné har haft liknande synpunkter kommer fram i förordet till Flora Svecica 
(s.23), där han skriver: "Våra bönder sätter knappast namn på andra växter än på dem som ge
nom säregen form, färg, lukt, smak, nytta eller skadlighet fäster uppmärksamheten vid sig." 
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till abstrakt tänkande. Bruket, eller avsaknaden av bruk av dessa termer, är 
enligt Lévi-Strauss "inte en funktion av intellektuella förmögenheter, utan av 
intresse som är olika markerade och olika detaljerade" (Lévi-Strauss 1983: 
14). 

Språkantropologen Brent Berlin (1972) konstaterar att människan av natu
ren är klassificerande och att detta ingenstans är så klart framträdande som 
i hennes klassifikation av den biologiska världen. Berlin är en av flera antro
pologer som under de senaste decennierna har visat på stora överensstämmel
ser mellan folklig indelning av naturen och vetenskaplig systematisering3. Ny 
forskning har enligt Berlin också visat att principer för namngivning av växter 
och djur i folklig systematisering i allt väsentligt är identiska i alla språk. Det 
gäller framför allt likheter på ett strukturellt plan. 

I synnerhet Berlin har i flera studier synliggj ort dessa fundamentala korre
spondenser. Hans arbeten handlar främst om likheter mellan etnobotanik och 
vetenskaplig botanik. Resultaten bygger i första hand på ingående studier av 
etnobotanisk indelning hos maya-talande folk i södra Mexico, Tzeltal-befolk-
ningen, men också hos Aguaruna Jfvaro-folket i norra Perus regnskogar. 

Den folkliga taxonomiska indelningen, som Berlin funnit vara universell, är 
av intresse för min undersökning, trots att denna inte avser taxonomisk struk
tur. Det taxonomiska resonemanget utgör i mångt och mycket grunden för 
hans teorier och är därför viktigt. Jag anser det angeläget att ge en samman
fattning av Berlins resultat (i första hand Berlin 1972, 1973 och Berlin, Breed-
love & Raven 1973).4 

Inom den folkliga systematiseringen är tre områden särskilt viktiga: identi
fikation, klassifikation och nomenklatur. De är nära knutna till varandra. 
Identifikation avser de fysiskt särskiljande kännemärken som är avgörande 
för placeringen av en viss organism i en viss grupp. Klassifikation avser de 
principer enligt vilka grupper av organismer har organiserats. Nomenklatur 
avser de lingvistiska principer enligt vilka grupperna av organismer namngi
vits. 

De principer som utgör basen för folklig biologisk klassifikation är, enligt 
Berlin, uppenbara likheter eller skillnader i organismers form och byggnad. 
Bara sällan baseras klassifikation i första hand på funktionella överväganden, 
såsom t.ex. en organisms kulturella nytta. 

Den fundamentala organisationsprincipen i folklig biologisk systematise

3 Se exempelvis även Conklin 1954, Bulmer & Taylor 1968, Berlin 1973, 1976, Berlin, Breed-
love & Raven 1969, 1973, Hunn 1976, Hays 1983. 

4 Även hos Ekvall (1990:138ff) finns en sammanfattning av en del av Berlins resonemang. 
Hon applicerar också hans teori om polysemi mellan olika hierarkiska nivåer på delar av sitt ma
terial. Även Silow (1988a) nämner Berlin i sin genomgång av engelskspråkig och franskspråkig 
antropologisk forskning om etnovetenskap. 
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ring är taxonomisk. Eftersom vi har att göra med ett stort antal organismer 
är det naturligt att dessa delas upp i en hierarkisk struktur. Taxa — dvs. be
nämningar för avgränsade grupper av organismer av olika omfattning — är 
ordnade i en hierarkisk struktur. 

Naturfolkens taxonomier innehåller fem nivåer: 
1) Unique beginner är den översta nivån. Den har endast en medlem som in
kluderar alla de i hierarkin underordnade taxa: plants, animals. 
2) Life form-nivån omfattar grupper av organismer, som är lätt urskiljbara 
utifrån form och byggnad: tree, vine, herb, fish, bird. 
3) Generic-nivån referar till de minsta oregelbundenheterna i naturen, som är 
lätt urskiljbara på basis av flera markanta särskiljande egenskaper i form och 
byggnad. Denna nivå innehåller flest antal taxa i alla de folkliga taxonomier 
som beskrivits. Exempel är hickory, maple, cottonwood, alla tillhörande life
form tree. 
4 och 5) Specific och varietal-nivåema, varav den senare är så sällsynt att den 
här utelämnas. Den viktigaste skillnaden från den generiska nivån är att speci-
fiker begreppsmässigt urskiljs på basis av mycket få särskiljande egenskaper. 
Avvikande färg eller storlek kan vara tillräckligt. 
Exempel är white oak och sugar maple. 

Översatt till svenska förhållanden kan det se ut på följande sätt. 
Unique beginner: växter 
Life form: träd, blommor, gräs ... 
Generic: ek, bok, björk... 
Specific: dvärgbjörk... 

Utgående från mitt gräsmaterial kan en taxonomisk hierarki se ut som följer: 

växter 

gräs 

starr stagg jägarn 

skostarr blåstagg småjägarn grovjägarn 

Den ordning i vilken dessa nivåer uppstår i en språkgemenskap är enligt Berlin 
tämligen fast: 

( life formi ( intermediate ì _ 
genenc >l specific J =•( varietal J * un,<lue bes'nner 
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Den generiska nivån är den fundamentala och därmed den första som upp
kommer i det etnobotaniska lexikonet. Utvidgning av detta lexikon har först 
skett horisontellt, dvs. fler nya generiska namn har skapats. Nästa nivå som 
har uppkommit är den specifika. Berlin har inte träffat på något språk som 
helt saknar specifika växtnamn. Däremot kan det finnas de som saknar ord 
på livsformsnivå. Detta är dock svårt att bevisa och därför jämställer Berlin 
den specifika nivån och livsformsnivån. 

De specifika orden tillkommer med människans ökade erfarenheter. Dessa 
kräver exaktare distinktioner och därmed också nya benämningar som ut
trycker ytterligare differentiering. I och med denna utveckling kan ibland en 
form av polysemi uppstå. Ordet på den generiska nivån kan komma att an
vändas också på specifik nivå. Det är då den mest kända eller mest utpräglade 
arten i gruppen organismer med samma namn, som i den mera särskiljande 
hierarkin behåller det "gamla" namnet. Förhållandet kan illustreras på detta 
vis: 

generic x 

Ekvall (1990:140) ger ur sitt gotländska material exemplet måtta. Hon skriver 
att måtta "är belagt som simplex för 'svinmålla' men kan ha använts också 
övergripande. För den kontrasterande arten 'strandmålla' redovisas däremot 
endast det sammansatta namnet släkmålla." 

De flesta generiska taxa som delas in i undergrupper är i första hand växter 
som har kulturellt intresse, särskilt odlade växter eller växter som skyddas på 
något sätt (jfr Berlin 1978:18f). Berlin förklarar detta sålunda: "the native 
folk biologist apparently recognizes generic taxa 'because they are there' and 
recognizes specific (and varietal) taxa 'because it is culturally important to do 
so'" (1978:19). 

Efter eller samtidigt med den specifika nivån uppkommer i det etnobotanis
ka lexikonet också den högre nivån life form. Det är ord med mera abstrakt 
innebörd som exempelvis träd och örter. Berlin menar emellertid att en sådan 
indelning registreras redan tidigt, men att man inte skapar egna termer för 
den. 

specific 

måtta 

måtta släkmålla 
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Det visar sig att man i många språk använt sig av ett ord från den generiska 
nivån även för att uttrycka livsformsnivån. Mellan dessa nivåer kan således 
också polysemi uppstå. Så sägs det t.ex. att ur ordet 'ek' har betydelsen 'träd' 
utvecklats (se Berlin 1972:66 och där anförd litteratur).5 Polysemi på detta 
plan är dock svår att déchiffrera i utvecklade språk idag eftersom etymolo-
gier, enligt Berlin, ofta är mer eller mindre osäkra rekonstruktioner. Från 
språk i mindre utvecklade samhällen ger dock Berlin flera exempel på poly
semi mellan den generiska nivån och livsforms-nivån. 

Det tredje utvecklingsstadiet: intermediate och varietal, är enl. Berlin, gans
ka sällsynta nivåer i folkliga taxonomier. Jag lämnar dem därför därhän. 

Det fjärde utvecklingsstadiet är den översta nivån i hierarkin: unique begin
ner. Om denna nivå över huvud taget benämns så sker detta allra sist i utveck
lingen av det etnobotaniska lexikonet. Berlin skriver att även om människan 
sedan länge har klassat växtvärlden som en tydlig och begreppsmässigt av
gränsad kategori har det inte varit viktigt att benämna den förrän helt nyligen. 
Det är inte ovanligt att man då tagit till ordet för en av de mera framträdande 
grupperna ur livsformsnivån. Så har t.ex. latinets herba både betydelsen 'gräs' 
och 'växt', spanskans planta 'örtliknande växt' och 'växt'. Här citerar Berlin 
Stephen Ullmann som tar upp latinets planta i samband med resonemang 
kring naturmänniskans förmodade avsaknad av övergripande termer. Ull
mann (1966: 228f) anser, att detta inte kan tas som intäkt för att naturmänni
skan tänker primitivt, utan menar snarare att det är en naturlig följd av att 
ett språk har primitiv karaktär, dvs. att det ännu ej har utvecklats till en viss 
nivå. Språk utvecklas enligt Ullmann naturligt från speciellt till mera gene
rellt. Han skriver om ett ,,primitivt,, språk att det liknar latinet: 

In the same way, the alleged lack of a word for "tree" in the language of Tasma-
nian aborigines reminds one of the history of Latin planta and its modern descen
dants. The Latin word meant "sprout, slip, cutting". There was in Latin no generic 
term for "plant" in the modern sense: arbor and herba were the most comprehen
sive class-concepts in the botanical field. According to a recent inquiry, the modern 
meaning of "plant" is first found in Albertus Magnus in the thirteenth century, 
whereas the French plante did not acquire this wider sense until 300 years later (Ull
mann 1966:229). 

Att den taxonomiska utvecklingen går från specificerande mot mera generell 
nivå märker vi, enligt Berlin, i dagens urbaniserade samhällen, där de vilda 
växterna har ringa eller ingen betydelse. Med förlorade kunskaper försvinner 
också behovet av specifika benämningar. Jämfört med Berlins teori om natur
folkens språkliga utveckling efter den generiska nivån, beskriver detta en mot

5 Hellquist (EO) skriver att vårt svenska trä enligt somliga äldst har betecknat eken och först 
därefter fått betydelsen 'träd\ 
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satt tendens. Med de ökade erfarenheterna ökade ju behovet av mera specifi
cerande benämningar. 

Universella, strukturella likheter vad gäller nomenklatur finns också i folk
lig systematisering. Två typer av namn på växter och djur kan urskiljas: pri
mary och secondary. Med primary lexem avses: 1) simplex (t.ex. ek), 2) sam
mansättning, där den ena leden avser överordnad kategori (t.ex. äppelträd), 
3) sammansättning eller ordfogning med jämnbördiga element (t.ex. natt och 
dag). Med secondary lexem avses sammansättningar som innehåller en led av 
överordnad kategori, men som endast kontrasterar mot sammansättningar 
som innehåller samma överordnade led (t.ex. kotistla och horntistla). Detta 
är inte fallet med primary lexem, där t.ex. äppelträd kontrasterar mot både 
ek och päronträd. (Exemplen är hämtade från Ekvall 1990:140.) 

Berlin går så långt i sina slutsatser att han menar att man bara genom att 
se på ett ords lingvistiska byggnad kan avgöra vilken hierarkisk nivå ordet hör 
till: "nomenclature is often a near perfect guide to folk taxonomic structure" 
(Berlin et.al. 1973:216). De taxa som utgörs av "single words", dvs. primary 
lexems, kan psykologiskt betraktas som mer basala eller framträdande. De 
generiska namnen, som består av just primära lexem, utgör kärnan i alla folk
liga taxonomier. Dessa är fundamentala i det etnobiologiska lexikonet. 

Folksystematiska specifika namn är som regel tvåledade. Ofta innehåller de 
det generiska namnet modifierat med ett adjektiv, som vanligtvis anger någon 
framträdande egenskap hos växten, som färg, byggnad, storlek, växtplats el
ler liknande (ur mitt material kan exempelvis nämnas silver bunk, grov jägarn, 
sjötåtel). 

Hittills har det handlat om rent strukturella likheter i de folkliga och veten
skapliga systemen. Men även på ett mera konkret plan kan de båda jämföras. 
Ett helt system folkliga arter kan ställas i relation till sina motsvarande veten
skapliga arter. Enligt Berlin finns det tre typer av korrespondens: 
1) Ett-till-ett, då en art enligt folklig indelning korresponderar med en enda 
vetenskaplig art.6 

2) Överdifferentiering, då flera arter enligt folklig indelning korresponderar 
med en enda vetenskaplig art. 
3) Underdifferentiering, som kan delas in i två typer: a) En art enligt folklig 
indelning korresponderar med två eller flera vetenskapliga arter av ett och 
samma släkte, b) En art enligt folklig indelning korresponderar med arter 
inom två eller flera vetenskapliga släkten. 

Den procentuella fördelningen av dessa typer i den folkliga botaniken hos 
Tzeltal-befolkningen ser ut som följer: Ett-till-ett: 61 °/o, överdifferentiering: 

6 Ett-till-ett är Berlins term ("one-to-one correspondence"), själv använder jag identitet, som 
är Fries term (jfr 2.2 och 1984:3). 
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3% och underdifferentiering: 36%. Överdifferentiering är inte vanlig i 
Tzeltal-befolkningens språk och bör enligt Berlin inte heller vara det i andra 
språk. 

Vi ser här alltså att överensstämmelse med vetenskaplig botanisk indelning 
— alltså ''ett-till-ett" — är det vanligaste i Tzeltal-folkets språk. Berlin är 
dock noga med att påpeka att dessa siffror endast bygger på de växter och det 
folk han studerar. Det handlar alltså om de arter ett speciellt folk har första
handskunskaper om. Han skriver: "In the absolute sense, of course, all folk 
systems are obviously under-differentiated when the totality of all western sys
tematic knowledge is considered." (Berlin 1973:268.) 

Berlin poängterar att folklig artindelning endast korresponderar med veten
skaplig, då den vetenskapliga identifikationen av växterna uppvisar sådana 
särskiljande kännemärken i form och byggnad som är framträdande och ob
serverbara för blotta ögat. Han ger här exempel på nära överensstämmelser, 
t.ex. ek och tall som uppvisar lätt urskiljbara karaktäristika, medan t.ex. kak
tusar och ormbunkar ej är lika självklart avvikande i utseende olika arter 
emellan. 

Berlin (1978) sammanfattar själv sina och andras resultat i uppsatsen Eth-
nobiological Classification där han i inledningen säger: 

The first and most obvious (to biologists) but somewhat surprising (to cultural an
thropologists) is that the basic principles of classification of biological diversity ap
pear to arise directly out of the recognition by man of groupings of plants and ani
mals formed on the basis of such visible similarities and differences as can be in
ferred from gross features of morphology and behavior. This is simply to say that 
organisms are grouped into named classes primarily on the basis of overall percep
tual similarities. This finding would seem to controvert the view that preliterate 
man names and classifies only those organisms in the environment that have some 
immediate functional significance for survival. More than one-third of the named 
plants in both Tzeltal and Aguaruna, for example, lack any cultural utility, and 
these are not pestiferous plants that must be avoided due to poisonous properties 
or the like. I develop this point later, but for the moment it is important to note 
that most of the recognized plant and animal groupings in folk systems of classifi
cation represent perceptually distinct discontinuities in the biological world that ap
pear to "cry out to be named' ' [...]. This is not to say that crosscutting folk classi
fications based on the function of the organisms (say, in food, medicine, house 
building, etc.) are not present or relevant — they are simply not as basic or as fun
damental as classification based on the appearance of the organisms (Berlin 
1978:100-

• 

Berlins teorier har också använts på andra material än etnobiologiska. Eleo-
nor Rosch (1978) har undersökt nio olika taxonomier — träd, fåglar, frukter 
men också exempelvis musikinstrument och möbler. Hon konstaterar i sin un
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dersökning, som är inriktad på kategorisering utifrån psykologiska principer, 
att Berlins tes att växtnamnsförrådet utvidgats först på den generiska nivån 
kan appliceras även på andra områden. Språkutveckling sker enligt henne på 
den "basala nivån' ' som då kan jämföras med den nivå Berlin kallar generisk. 
På denna "basala nivå" utökas och utvecklas ordförrådet för att sedan sprida 
sig både uppåt och nedåt i takt med taxonomins expansion (s.35). 

Berlins teorier, i synnerhet hans taxonomiska, har, så vitt jag kan förstå, 
i stort sett godtagits, även om viss kritik framkommit. 

Så har t.ex. kritik framförts av Brown (1986). Denne gör gällande att den 
nivå som först utvecklats i det etnobiologiska lexikonet inte skulle vara den 
generiska, utan istället den som Berlin kallar specifik. Brown har undersökt 
biologiska taxonomier hos ett antal jägar- och samlarfolk. Dessa kulturers 
taxonomier bör enligt honom uppvisa "urstadiet" i folklig kategorisering, 
förstadiet till den kategorisering som Berlin funnit i sina studier av småskalig 
bondebefolkning. Utifrån att Brown av olika skäl tycker sig se att den speci
fika nivån är den viktigaste, menar han att han har funnit implikationer för 
att den generiska nivån inte är den fundamentala byggstenen i folklig biolo
gisk klassifikation. Hans antaganden avfärdas dock av Berlin i en kommentar 
till uppsatsen. Denne menar att Brown bygger sina antaganden på helt forma
listiska grunder, dvs. endast på ords taxonomiska egenskaper, medan Berlins 
egna grundar sig på "a complex set of biological, psychological, taxonomic, 
and linguistic factors" (Berlin 1986:12). 

Dock gör också Silow (1988b: 11), när han använder Berlins teser på en 
svensk fågelnamnstaxonomi, iakttagelser som eventuellt skulle kunna stödja 
Browns antaganden. Det visar sig nämligen att antalet ord på den specifika 
nivån är långt fler än de på den generiska nivån, vilket inte skulle vara fallet 
enligt Berlin.7 

Kritiken mot Berlins taxonomiska indelning har knappast stor relevans för 
mitt arbete. Viktigare är de påpekanden som gjorts i fråga om hans uppfatt
ning att växters funktion är av helt underordnad betydelse vid indelningen av 
växtvärlden. 

Så menar t.ex. Brian Morris (1984:122) att den syn på den "primitiva" 
människan som Berlin står för ("they are proto-botanists concerned with or
dering the natural world through criteria based on morphology and struc
ture") har haft en tendens att begränsa förståelsen för folklig klassifikation. 
Den har undervärderat betydelsen av en växts praktiska användning vid folk

7 Möjligen ger Silow själv svaret på hur detta ändå kan stämma med Berlins teser när han ta
lar om en slags mellannivå mellan livsformssnivån och den generiska. I en uppsats om just fågel-
taxonomi hos Aguaruna Jivaro-befolkningen har Berlin et al. (1981:100) en sådan mellannivå i 
sin hierarki, som kallas "mid-level complexes". 
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lig strukturering. Brown (1985) talar också om att kulturell betydelse är vikti
gare vid namngivning än Berlin vill ge sken av: "Referent salience relates to 
two factors, natural salience and cultural importance. Some things are natur
ally salient for humans because of certain physical properties [...]. Other 
things may be salient because they are culturally important in some ways, e.g., 
wood in societies in which it is the only fuel." (Brown 1985:50.) 

2.2 Nordisk forskning 

Det finns ett stort antal arbeten om växtnamn publicerade. Jag har valt att 
här nämna dem som har varit relevanta för min egen undersökning. För en 
utförlig historik om växtnamnsforskningen i Norden hänvisar jag till Lange 
1966:9ff, Fries 1980 och Rydén 1980. Arbeten om kontinuitet och förändring 
i ett växtnamnsskick presenteras av Ekvall 1990:13f. 

På nordiskt område finns ett flertal växtnamnsordböcker utgivna. Dessa 
återger delvis ett etnobotaniskt synsätt på växterna och har i högsta grad varit 
viktiga i mitt arbete. 

Intresset för att sammanställa växtnamn i ordböcker är gammalt. I Norge 
gavs 1860 Aasens Norske Plantenavne ut och 1867 kom Jenssen-Tuschs Nor
diske Plantenavne ut i Köpenhamn. I Sverige kom Lyttkens Svenska växt
namn 1904-15. Dessa tre "ordböcker" innehåller i fallande skala allt färre 
folkliga växtnamn. Den första innehåller nästan uteslutande dialektmaterial, 
medan de två sistnämndas material i första hand är hämtat ur skriftliga käl
lor, främst floror och botanisk litteratur (jfr Fries 1960:161). 

Både Norge och Danmark har på senare tid fått heltäckande ordböcker 
över respektive lands växtnamn, Danmark på sätt och vis två stycken. I Sve
rige finns en över det sydsvenska växtnamnsmaterialet. 

Johan Lange samlar i Ordbog over Danmarks plantenavne (1959-1961) en
ligt förordet (s.7) alla kända litterära och folkliga växtnamn från det danska 
språkområdet. Det är emellertid ofta svårt att bedöma "folkligheten" i växt
namnen. Största delen av materialet förefaller vara växtnamn ur litteratur. 
Övriga källor är enligt Lange av ytterst olika ålder, art och värde. 

Langes ordbok är uppställd med de latinska artnamnen som uppslagsord. 
Huvudsyftet är att återge de namn som växterna har. Detta är ett delsyfte i 
det andra danska verket: Folk og flora. Dansk etnobotanik av V. J. Bronde-
gaard (1987). Etnobotanik definieras i förordet och sägs avse förhållandet 
mellan ett lands vegetation och befolkning. Den registrerar dessutom "de 
vildtvoksende og dyrkede planters historié, deres folkelige navne, anvendelse 
i kalenderårets fester og hojtider, som laegemidler, i hjemmeindustri, hånd-
vaerk, bornelege, skikke, sagn og overtro, stednavne, heraldik, talemåder, 
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prosa og poesi" (s.7). I Folk og flora läggs tyngdpunkten på växternas an
vändning. 

I Ove Arbo Hoegs Planter og tradisjon (1976, 3. upplagan), kan man säga 
att de ovan refererade danska verkens båda intentioner finns förenade. Hoeg 
redovisar både växternas dialektala namn och deras användning i sin bok. 
Den är i stort uppbyggd som en växtnamnsordbok med det latinska artnamnet 
som uppslagsord. Hela stoffet har Hoeg själv samlat in under åren 1925-
1973, huvudsakligen via korrespondens, men också genom personliga samtal. 
Materialet har alltså den fördelen att det är enhetligt, både med avseende på 
insamling och redovisning. 

Hoegs bok har varit ovärderlig i mitt arbete. Den har varit min främsta in
spirationskälla i försöken att se hur ett dialektalt växtnamn speglar en folklig 
artindelning. Trots att boken alltså är uppställd enligt vetenskaplig nomenkla
tur är Hoeg alltid uppmärksam på skillnader i folkligt och vetenskapligt syn
sätt. Han redovisar också en folklig artindelning som i mångt och mycket lik
nar Berlins (jfr ovan): 

Et vidt artsbegrep oppstår når en gruppe botaniske arter har feiles alle de egenska
per som fra et praktisk synspunkt fremtrer som vesentlige. I en myrslått er storr 
alle de smalbladete enfrobladete piantene som gror på myra, selv om botanikeren 
vil si at de horer til diverse arter av Carex, Eriophorum, Scirpus o.a. Men storr kan 
også bli mer spesifikt, hvis en skiller ut noen saerlig karakteristiske komponenter 
ved å sette til prefikser som rund-, brei- eller blå-. Andre eksempler er strål, svv, 
tang, tare. — En botaniker som får et eksemplar av Cladonia carneola forevist som 
prove på vondeldpipe, ville gjore en stor feil ved å mene at dette navnet skulle hore 
til bare denne arten og ikke gjelde også alle de andre utpreget traktformete C.-
artene. Tilsvarende hvis en mente at dagrabb i Trondelag skulle vaere Milium effu-
sum og ingen annen, fordi det tilfeldigvis var et strå av denne arten en hadde fått 
godkjent som dagrabb. 

På den andre siden kan navn vaere knyttet til trangere begreper enn den vitenska-
pelige art. Smy le er vanlig vis bare de sterile skuddene av Deschampsia flexuosa, 
med de myke, trådsmale bladene som er et fint beitegras, mens de blomstrende strå-
ene heller går inn under det begrepet som har navn som dagrabb eller (g)vein. 
Kvann og slekje er i noen deler av landet navn på forskjellige alderstrinn av Ange
lica archangelica. Myr beer, på noen steder, kan bli til molte, men er ikke molte, og 
noe feiles ord for dem fins kanskje ikke (Hoeg 1976:684f). 

Hoeg resonerar här kring indelningsprinciper, som i huvudsak är desamma 
som de, som Berlin kallar underdifferentiering och överdifferentiering. Jag 
tolkar också hans val av uppställning i boken (dvs. med det latinska artnam
net som uppslagsord) så att han menar att identitet mellan folklig och veten
skaplig indelning inte är något ovanligt. 

Ytterligare en växtnamnsordbok bör nämnas, nämligen Sten-Bertil Vides 
Sydsvenska växtnamn (1966). Materialet till denna är hämtat ur Landsmålsar
kivets i Lund samlingar (numera DAL). Hela materialet är "upptecknat di
rekt ur folkmun" (s.5), men innefattar också de ord som tagits upp i dialek
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terna ur floror och annan botanisk litteratur. Det kan alltså ibland vara svårt 
att avgöra hur "folkligt" ett namn är. Ordboken är uppställd alfabetiskt med 
dialektordet som uppslagsord. I förklaringen ges oftast det svenska floranam
net som första betydelse och därefter det latinska artnamnet. I boken ingår 
också ett register över de latinska artnamnen och deras motsvarigheter i de 
sydsvenska dialekterna. 

Den som i den nordistiska forskningen, mig veterligt, var först med att påpeka 
att folklig systematisering av växter skiljer sig från vetenskaplig, var Marius 
Kristensen i uppsatsen Folkelige planteslasgter. Et stykke uvidenskabelig bota
nik (1911). Där visar han på " 'folkelige planteslaegter' [. ..], som går stasrkt 
på tvaers af de botaniske" (s.42). En "folkelig planteslaegt" karaktäriseras en
ligt Kristensen, av tydliga gemensamma märken. Det kan vara växter, som i 
färg, byggnad eller på annat sätt utseendemässigt står varandra nära. Ofta är 
det inte ens växters allmänna utseende som är kännetecknande för "plante-
slaegten", utan endast en framträdande delegenhet som den har gemensamt. 
Denna del kan t.ex. vara frukten, bladen eller t.o.m. växtplatsen. Men också 
användningen kan vara "planteslaegt ens" gemensamma nämnare. Kristensen 
ger det norska kong som exempel på hur flera växter med ett enda gemensamt 
kännetecken — tillsats vid ölbryggning — får samma namn. 

Denna uppsats är egentligen den enda samlade framställning av folklig ka-
tegorisering vi har inom nordistiken. Däremot kommer exempelvis Bengt Hes-
selman (1935) in på folkligt synsätt i flera av sina uppsatser om växtnamn. 
Främst är Hesselman inriktad på att lösa etymologiska problem. Många 
gånger kommer han lösningarna närmare just genom att han beaktar det folk
liga synsättet. 

Folkligt botaniskt synsätt speglat genom växtnamnen har också intresserat 
forskare som Karl-Hampus Dahlstedt och Sigurd Fries. Båda har på olika 
ställen behandlat folkligt växtnamnsskick (se t.ex. Dahlstedt 1950, 1967, 1985 
och Fries 1975, 1977, 1978, 1980, 1984). 

I inledningen till sin avhandling Det svenska Vilhelminamålet kommenterar 
exempelvis Dahlstedt folks kännedom om växtvärlden utifrån sina studier av 
växtnamnen. Enligt honom var deras kunskaper inte så rationella som många 
velat hävda. Han skriver att många forskare nog har överbetonat nyttans och 
skadlighetens inflytande över det folkliga växtnamnsskicket på de irrationella 
behovens bekostnad. "Den gamla allmogen ägde och utvecklade inom ramen 
av sina möjligheter både litterära intressen, sinne för det som var vackert och 
nyfikenhet inför skapelsen." (Dahlstedt 1950:38.) 

Fries kommer ofta in på folklig indelning av växtvärlden. I uppsatsen Upp
gifter inom svensk växtnamnsforskning (1980) formulerar också han tre folk
liga indelningsmöjligheter av växter med utgångspunkt från vetenskaplig ka-
tegorisering: 
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1. Ibland har de båda synsätten sammanfallit och givit till resultat ett växtnamn 
med samma semantiska avgränsning. Det gäller t.ex. ordet ek. Åtminstone inom 
den germanska språkfamiljen har man uppfattat detta träd på samma sätt som våra 
botanister, dvs. man har urskilt det som en särskild företeelse i naturen och givit 
det ett namn. 
2. Men det kan också förhålla sig så, att olika delar av samma botaniska art kan 
ha olika namn. Den folkliga kategoriseringen går alltså ibland längre än den veten
skapliga. Jag har hört samma meddelare använda tåtel och rysk om samma art, 
kruståteln, Deschampsia fl exuosa. För henne var tåtel stråna med axet och rysk de 
saftiga gröna bladen, som väller upp nere vid marken och som gärna betas av 
korna. 
3. Men mycket ofta innebär den folkliga kategoriseringen att många arter, ibland 
inte alls besläktade sådana, hålls samman och får ett och samma namn. Oftast är 
det fråga om yttre likheter — kardborre, hästhovsört, skråp (Petasites), vissa 
Rumex-arter liksom vissa arter inom algsläktet Laminaria har det gemensamt att 
de har stora blad och hålls av den anledningen samman och kallas skräppa. Men 
det kan också vara fråga om likheter i fråga om växternas användning: både Pin-
guicula vulgaris och våra Drosera-arter (sileshår) har använts för att göra mjölken 
tät, och båda kallas därför tätgräs i övre Norrland, trots att de skiljer sig från var
andra avsevärt både i fråga om utseende och växtsätt (Fries 1980:3lf). 

Fries (1984:3) kallar de olika förhållningssätten: identitet, inskränkning och 
utvidgning. Denna tredelade indelning sammanfaller med Berlins tre korre
spondenser mellan folkligt och vetenskapligt indelningssätt. Dennes termino
logi är: ett-till-ett-förhållande, överdifferentiering och underdifferentiering. 
Själv använder jag i mina resonemang en blandning av Fries och Berlins ter
mer: identitet, överdifferentiering och underdifferentiering. 
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3. Gräsen på äng och i hage 

Att gräsen har varit oerhört viktiga för boskapsskötseln under lång tid är 
självklart. I uppsatsen Slåtter- och betesmark i det äldre odlingslandskapet be
skriver Mårten Aronsson (1979:72-96) de naturliga gräsmarkernas historia: 

Äng och hage var två närbesläktade typer av mer eller mindre träd- och buskbe-
vuxen gräsmark, och de kunde lätt omvandlas i varandra. Ängen gav största delen 
av vinterfodret medan hagens produktion utnyttjades till sommarfoder genom be
tesgången. Karaktäristiskt för de båda markslagen var att deras örter och gräs bil
dade en tät sammanhållen "svål". Markhistorikern Mårten Sjöbeck införde be
greppet grässvål och gav det följande definition: "ett samlande begrepp, vilket vid 
sidan av de vanliga beteckningarna äng och betesmark, förenar alla typer av gräs-
bunden mark, äldre och yngre, betesbetingad eller slåtter bestämd, djuprotad och 
trädlös, lövgödslad och gödslad av rinnande vatten eller mineralförsörjd av både 
lövgödsling och rörligt högt grundvatten." [. . .] 

Grässvålarna, ängen och hagen är alltså kulturprodukter, skapade av människan 
och beroende av människans hävd för sitt fortbestånd. Naturlandskapet däremot 
är mycket fattigt på grässvålar. När den yngre stenålderns boskapsskötare tog detta 
naturlandskap i besittning för drygt 5 000 år sedan måste han skapa tillräckliga be
tesmarker åt sina djur. Detta åstadkom han genom att ringbarka träd, röja och 
svedja. Därigenom flyttade han solljuset och en stor del av produktionen till mark
skiktet. Genom röjningen och svedjningen frigjordes näring som varit bunden i ve
getationen. Denna effekt kallas röjningsgödsling och var den förhistoriske bondens 
sätt att "gödsla" sina betes- och så småningom också slåttermarker på torr-frisk 
mark. Den frigjorda näringen länkades genom bondens åtgärder främst till gräs-
och örtskiktet, dvs betesmarken. Bl a genom kreaturens tramp- och betespåverkan 
uppkom en mer eller mindre tät grässvål på marken. Denna grässvål skyddade mar
ken mot alltför kraftig utlakning och jorderosion. Betesmarken med grässvål och 
ett glest skikt av träd och buskar — såsom vi känner den från 1900-talets början 
var därmed skapad. 

3-4 000 år senare, när klimatet krävde utfodring av kreaturen över vintern, upp
stod ängen. De med träd och buskar djuprotade grässvålarna var en så effektiv 
uppfinning att den kom att bestå under mer än 5 000 år, ända till det sena 1800-
talets s k agrara revolution och i skogsbygder relikt ända in i vår tid (Aronsson 
1979:72-75). 

Vidare skriver Aronsson (s.76) att sidvallsängarna, dvs. de låglänta, sanka 
ängarna, troligen är våra äldsta ängar. Dessa marker utnyttjades till bete före 
järnskärans tillkomst. Enligt Aronsson är det dock ovisst om ängsbruket är 
lika gammalt som järnskäran i vårt land. Först när kreaturen behövde stallas 
och därmed utfodras inomhus under vintern uppstod behovet av ängsbruk. 
Vinterfodret kan dock till stor del ha utgjorts av löv. Det var därför inte nöd
vändigt att skörda så stora mängder hö. Järnskäran torde nämligen ha varit 
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ett otillräckligt skörderedskap på hårdvallsängar. Men bättre skördehjälpme
del kom. Aronsson skriver att räfsan och kortlien är kända hos oss sedan vår 
tideräknings början, medan långlien är känd sedan vikingatid — tidig medel
tid. Om hårdvallsängen (dvs. torrt belägen äng) säger Aronsson att den upp
stod när "en förhistorisk betesgrässvål inhägnades, betesfredades och fort
sättningsvis hävdades som äng" (s.79). 

Ängens dominerande ställning under medeltiden förklaras av Aronsson 
med att "boskapsskötsel var den dominerande näringsgrenen, medan åker
bruket var dåligt utvecklat" (s.81). 

Här ska också med Aronssons ord visas på ängens förändrade betydelse 
fram till idag: 

Så länge ängarna var unga och befolkningsantalet relativt litet var ängarna högav
kastande. Efterhand som ängarna blev äldre och befolkningen ökade minskade av
kastningen på de gamla ängarna och nyskapade ängar kom att ligga på allt sämre 
mark. Redan i 1500-talslitteraturen talas om mosslupna och lågavkastande ängar. 
För att höja avkastningen kunde bonden lägga ängen i träda. Under igenväxningen 
byggdes ett näringskapital upp. Detta näringskapital frigjorde bonden genom röj
ning, den s k röjningsgödslingseffekten. Ett annat sätt att förbättra avkastningen 
var att hacka upp små s k svalåkrar i ängen. Svalåkrarna besåddes ett eller högst 
två år varefter vegetationen fick utvecklas fritt och området återgick till slåttermar-
ken. Hårdvallsängarna anges nära nog alltid som mosslupna. [. . .] Näringsutarm
ningen av ängen var bara en av många anledningar till ängarnas degeneration. En 
annan var den kraftiga utvidgning av åkerarealen som befolkningsökningen tving
ade fram. Detta rubbade den relativa jämvikten i bondens odlingssystem. För att 
detta skulle fungera krävdes att mot en viss åkerareal svarade en viss ängs- och be
tesareal. I Smålands skogsbygder var ofta förhållandet åker: äng: betesmark unge
fär 1: 8: 20 fram till mitten av 1700-talet. När åkerarealen ökade på ängens bekost
nad innebar det mindre höskörd, mindre mängd kreatursgödsel och följaktligen 
även sämre avkastning på åkern. Till detta kom att ängsbruket måste bedrivas över 
relativt stora sammanhängande arealer för att bli högavkastande. Samma effekt 
uppkom då samfällt brukade ängar genom skiftena splittrades i flera mindre ängar. 
Självhushållets successiva upplösning under 1700- och 1800-talen inverkade också 
menligt på ängarnas skötsel. [. . .] 

Under 1800-talets lopp fortsätter ängsbrukets degeneration. Ängarna krymper i 
gärdet och slåttern av lågavkastande myrmarker måste utökas. I gärdet blir det allt 
vanligare att man dränerar för att vinna åkermark. De näringsutarmade ängarna 
med allt färre träd och buskar, sänkt grundvattennivå och ökat betestryck blir ännu 
mer lågavkastande. [. . .] 

1800-talet medförde också genombrottet för sjösänkningar och utdikningar av 
våtmarker, vilka ofta utgjorde de areellt viktigaste slåttermarkerna. Foderbristen 
var ofta stor. Förhållandet mellan hö och halm i fodret var under 1800-talets första 
hälft ofta ca 1:5. 

Den definitiva dödsstöten för ängsbruket kommer dock först med det sena 1800-
talets s k agrara revolution och laga skiftets genomförande. I och med att djurens 
vinterfoder till stor del började odlas som vall på åkerjord försvinner ängen på sikt 
som funktionellt markslag. Denna utveckling visar dock stor eftersläpning främst 
i våra skogsbygder. Hävdade ängar existerar fortfarande i vårt land men både till 
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antal, utbredning och struktur utgör de en sista spillra av vad som en gång var 
(Aronsson 1979:81-83). 

Ett viktigt påpekande är just att jordbruksförhållandena inte varit desamma 
i hela Sverige. Därmed har också synen på det vildväxande gräset varierat. 
Om detta står att läsa i en jordbrukshandbok från 1888: 

Man kan säga, att öfver hälften, ja kanske närmare två tredjedelar, af hela Sveriges 
areal befinner sig under sådana förhållanden, att sädeskultur i egentlig mening 
aldrig inom dessa områden kan ifrågakomma, hvarför landtmannen måste i stället 
egna sig uteslutande åt foderväxtodling eller höproduktion. Uti fjelltrakterna eller 
de icke sädesproducerande provinserna erhålla foderväxterna, hvilka utgöras af de 
i trakten allmänt förekommande vildt växande gräsarter och andra foder växtslag, 
ensamt all den gödsel, som inom ladugårdarna samlas, och man egnar all omsorg 
åt dessa växtarters näring. Inom de sydligare delarna af vårt land deremot, hvarest 
sädeskulturen är snart sagdt hufvudsak, der lemnar man de vildt växande gräsar
terna åt sitt öde (Svenska Bibliotheket 6, 1888:484f). 

Under 1800-talet medförde jordbruksutvecklingen dock stora förbättringar i 
fodertillgången (jfr också Ekvall 1990:49f och där anförd litteratur). Vallod
lingens introducerande innebar att de vildväxande gräsen med tiden kom att 
mista sin stora betydelse. Men ännu in i vårt århundrade har den naturliga 
ängsmarken slagits. Från ett svar på frågelista 25 (Slåtter) är följande citat 
hämtat: 

Så länge bönderna voro ägare till ängarna slogo de sitt mesta hö där. Alltid togo 
de gräset väl tillvara. Men ängarna lågo långt och obelägligt från resp. hemman att 
höskörden var förenad med mycket arbete och besvär. Och det var alltid tids
ödande med denna slåtter. Bönderna hade t.o.m. sina lador vid ängarna att bärga 
höet i. I forna tider var ängshöet mycket eftersökt och man torde kunna säga att 
ängshöet utgjorde huvudparten i vinter fodret. Torparna hade inte stort annat än 
ängshö att tillgå. De fingo skrapa ihop höet på ängar och "skrabbackar" och var 
det helst passade. Efter år 1900 äro de flesta ängsmarker utlagda. Det blev för be
svärligt att slå dem. Det gamla torra gräset började bliva till hinders vid slåningen 
och man hade slutligen inte tid att sysselsätta sig med detta slags gräs. Kreaturen 
fingo beta på de gamla ängsmarkerna. Så började man odla mer och mer vallhö 
på hemjärdena och man blev fullt ut sysselsatt med att tillvarataga detta gräs.En 
olägenhet var, att man inte har kunnat komma åt att slå av ängarna med maskin. 
Marken har varit för ojämn (ULMA 2518:2, s.l2f, Eskilsäter, Vrl. 1930). 

Förr var allmogen förstås helt hänvisad till det vildväxande gräset, som i dia
lektarkivens frågelistsvar angående slåtter ofta kallas "självväxt" gräs. Då 
var man också nödgad att söka sig till gräset. Men i och med att man började 
så gräsfrö och naturligtvis också med införandet av klöver- och timotejvall 
fick man fodret på närmare håll och arbetet gick lite lättare. Man sådde på 
åkrarna närmast gården, men också på annan mark längre bort. 

Det självväxta gräset hade emellertid länge stor betydelse som fodergräs. 
Detta gräs kunde vara "nog så bra", förutsatt att det slogs i tid. Det som var 
närmast gården slog man först. Ju längre bort från gården man kom, desto 
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sämre blev gräset. Ju längre sommaren led och ju längre gräset fick stå, desto 
sämre kvalitet fick nämligen höet. Det blev torrt och därmed mindre närings-
rikt. Det berättas om den ordningsföljd markerna slogs att "man synes ha 
vuxit fast vid denna ordning utan att taga den nödiga hänsynen till resp. gräs
slags mogenhetstid. Så t.ex. fick vallhöet oftast stå oslaget till det var övermo-
get och utblommat" (ULMA 8746, s.3. Nederluleå, Nb. 1935). 

Man slog allt gräs som fanns på ens ägor. Om häran berättar man från 
Bingsjö i Dalarna: 

Av detta blev ej mycket kvar, en del fastnade i ullen på fåren och en del i ögonen, 
sade man. Man var dock mycket noga med att slå allt, intet fick förfaras fast man 
knappt såg var lien gått fram. Och det lär ha förekommit att man vid middagsras
ten måst med stakar eller annat markera var man slutat slå, för att sedan veta var 
man skulle fortsätta. Sådan slåtter kallades skrapslåtter och det hö man från sådan 
fick skraphö (ULMA 10024, s.4, Bingsjö kap., Dal. 1936). 

Ända in i detta sekel har alltså gräsen varit av stor betydelse för bonden, även 
om odlade foderväxter som klöver och timotej, mer och mer har kommit att 
överta gräsens roll. Den sådda marken slogs med slåttermaskin medan det 
vildväxande gräset måste slås med lie. Som redan ovan framgått blev det för 
mödosamt att slå de ojämna ängarna, i synnerhet med tanke på vad man fick 
ut av dem. Kanske var marken dessutom svårarbetad med stock och sten i vä
gen för lien. Från Västergötland berättas det: 

Förr i tiden slog man mycken mark som sedan utlagts till bete. Slåttern tog då 
mycket längre tid än nu är fallet. Somliga höllo på därmed ända till 6-7 veckor en
ligt uppgift. Orsaken att man lade ut de forna slåtterängarna till bete var det tids
ödande slåtterarbetet i förhållande till den klena skörden samt odling av vallhö, 
som ersatt änghöet (ULMA 2745:3, s.5f, Södra Vånga, Vgl. 1930). 

Det var dock inte så lätt att ändra de vanor man hade haft under långa tider. 
Från Västmanland berättas att det dröjde innan bönderna insåg att ängsslåt-
tern inte var värd så mycket arbete: 

Men på senare tid har utslogarna på många ställen tagits till sommarbete åt kritra 
— likaså täktarna. Jordbrukarna har alltså börjat inse att detta dåliga hö inte var 
värdt så mycket som man fick kosta på det, och i stället börjat sköta åkerjorden 
bättre. Nya tegar (nybrôtt) har brutits upp. Man har odlat med gödsel och drivit 
upp växtkraften samt "lagt igen" och sått gräsfrö, så man fått mycket lindhö. Man 
har alltså fått bättre hö till vinterfoder åt kreaturen och även bättre och mera som
marbete! (ULMA 2764, s.l3f, Ljusnarsberg, Vml. 1930.) 

I magrare jordbruksbygder hade man stort behov av det självväxta gräset un
der längre tid. Om västerbottniska förhållanden sägs det: 

Fram till 1910 kan man säga, att slåttern av de självväxande ängarna var det vikti
gaste. Man lade ned rätt mycket arbete på fördämningar och vattenledningar för 
att hålla ängarnas växtkraft uppe. [. . .] Man röjde undan ris och skog för att äng
arna skulle få sol. Sedan 1910-talet hava många ängar fått förfalla och ligga nu 
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för fäfot. Dock är det en hel del ängar, som man ännu slår, men ju dyrare arbets
kraften blir, och ju svårare den blir att få tag i, desto fler ängar övergivas. Man 
anser väl även, att det odlade höet är så mycket värdefullare, att det bär sig bättre 
odla än slå ängarna (ULMA 11334:14f, Norsjö, Vb. 1938). 

Även efter det att höfröet hade införts bestod vallarna till viss del av självväxt 
gräs. Från Säter i Dalarna berättas att då höfröet i gamla tider inte var så väl 
rensat så innehöll vallarna i stor utsträckning tåtel och penninggräs (ULMA 
23532, S.8, Säter, Dal. 1957). 

Att gräsen hade klara fördelar ur nyttosynpunkt framför andra växtslag har 
framhävts av agronomen A. G. Kellgren (1891:18f). Han skriver om gräsfa
miljen (Gramineae) som betes- och fodergräs i norra Dalarna under 1800-
talets slut följande: 

Så väl genom antalet som beskaffenheten af i den samma ingående foderväxter 
torde denna växtfamilj böra sättas främst. I afseende på fodervärde torde gräsen 
blott stå efter för de utmärktare ärtväxterna, men ega framför dessa en större mot
taglighet för kultur, en vigtig omständighet, när det är fråga om att ur den vilda 
floran upptaga växter till odling. [. . .] Genom sin fina blad- och stråbyggnad blifva 
gräsen lätta att torka och förvara, något som särdeles är att hos foderväxter sätta 
värde på. I följd af sitt växtsätt taga dessutom gräsen föga plats i ett foderväxtbe
stånd, och deras upprätta form förskaffar dem tillgång till ljus, utan att detta be-
höfver ske på bekostnad av stamdelarnes förvedning (Kellgren 1891:18f). 

Om skilda betesmarker i norra Dalarna skriver Kellgren också att blandsko
garna kan "tjena som betesmarker, isynnerhet der deras undervegetation är 
rik på Melampyrum pratense samt på gräs, såsom Agrostis vulgaris och Aira 
flexuosa" (s.7). Vidare säger han att björkskogens undervegetation betas även 
för gräsens skull. Dessa är Aira flexuosa och caespitosa, Poa alpina och Fes
tuca ovina (s.8). 

Gräsen var betydelsefulla för människan. Slåttertiden var därför en viktig pe
riod, det gällde att slå gräset innan det blev för torrt. Alla var engagerade i 
slåtterarbetet. Att föra lien var mestadels karlgöra, men räfsade gjorde både 
kvinnor och barn. Här ska August Strindberg och ett avsnitt ur Hemsöborna 
få illustrera hur slåtterarbetet kunde gå till: 

Klockan är tre på morgonen en julidag i början av månaden. Det röker redan ur 
skorstenen, och kaffepannan är påsatt; hela huset är vaket och i rörelse och ute på 
backen står ett långt kaffebord dukat. Slåtterfolket, som kommit aftonen förut, 
har sovit på skullar och logloft, och tolv resliga skärkarlar i vita skjortärmar och 
halmhattar stå i grupper utanför stugan väpnade med liar och brynen. [. . .] Och 
omkring dem, mellan dem tassade flickorna i lintygsärmar ne, med bröstdukar över 
barmen, klädda i ljusa bomullsklädningar och med schaletter på huvet; härvarne, 
nymålade i regnbågsfärger, hade de medfört själva, och de sågo mera ut som om 
de gingo till fest än till arbete. [. . .] Solen hade varit uppe en kvarts timme, men 
ännu ej hunnit över tallbackens toppar för att slicka daggen ur gräset; viken låg 
spegelblänk infattad i den nu blekgrönskande vassen, där de nykläckta andungarne 
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hördes pipa mellan de gamla ändernas snatter; trutarne fiskade löjor därnere, seg
lande, stora, vingbreda, snövita som kyrkans gipsänglar; i källareken hade ska
torna vaknat och skvallrade och schattrade om de många skjortärmarne de sett 
nere på stugbacken; göken guckade i hagen, brånande, rasande som om begärens 
tid vore på slutet, när han skulle få se första hösåten; kornknarren arpade och snar-
pade nere i rågåkern; men på backen sprang rackan och fägnade gamla bekanta, 
och skjortärmar och lintygsremsor blänkte i solskenet, sträckte sig över kaffebor
det, där koppar och fat, glas och kannor skramlade under det trakteringen pågick. 
[ . . . ]  

Emellertid var kaffet drucket, solen steg, och veteranerna satte sig i rörelse neråt 
storängen med liarne på axeln, följda av de unge och flickskaran. 

Gräset stod högt till låren och var tjockt som en fäll, så att Carlsson måste redo
göra för den nya ängskötseln; hur han låtit röja ur löv och fjorårsgräs, jämna ut 
mullvadshögarne, så i frostfläckarne och vattna över med gödselsaften. Därpå an
ordnade han som en kapten sin trupp, gav hedersplatserna åt de gamla och för
mögna och gick själv aldra sist, så att han ändå icke kom bort i hopen. Och så gick 
slaget fram: två dussin vita skjortärmar i en kil som höstflyttande svanor, med 
liarne häl i häl, och efter i spridd ordning, som en flock fisktärnor, nyckfullt kas
tande, slängande, men ändock hållande tillsammans, kommo flickorna med sina 
härvar, var och en följande sin slåtterkarl. 

Det susade om liarne och det daggiga gräset föll i knippor; och sida vid sida lågo 
alla sommarens blommor, som vågat sig ur skogen och hagen: prästkragar och gök
mat, tjärblomster och horletta, Marie sänghalm, hundloka, ängsnejlikor, pukvete, 
musärter, pestilensrot, väpling och alla ängarnes gräs och halvgräs; och det doftade 
sött som honung och kryddor, och bien och humlor flydde i svärmar för den mör
dande skaran, mullvadarne kröpo ner i jordens innanmäten, när de hörde hur det 
brakade i deras bräckliga tak; snoken kilade skrämd ner i diket och slank in i ett 
hål som en skotända; men högt upp över slagfältet svängde sig ett par piplärkor, 
vars bo blivit trampat av ett klackjärn; och i eftertruppen trippade stararne plock
ande och pickande allehanda kräk, som kommit i det brännande solskenet. 

Första slaget var uttaget ända ut i åkerrenen och nu stannade kämparne, stödda 
på sina lieskaft, betraktande förödelsens verk, som de lämnat bakom sig, torkande 
svetten ur mössremmarne, och inläggande en ny snusvalk ur mässingsdosorna, 
medan flickorna skyndade sig komma upp i frontlinjen. 

Och så gick det löst igen, ut i det gröna blomsterhavet, som nu går i vattrade böl
jor av den växande morgonbrisen och än visar brokiga lysande färger, när blom
mornas styvare stjälkar och huven sticka upp genom det mjuka tåtelgräsets vågor, 
som böja sig undan för kåren, än breder sig jämn grön som en sjö i stiltje. 

Det är fest i luften och tävlan i arbetet, så att man heldre skulle stupa i solskottet 
än ställa lien ifrån sig. [. . .] 

När klockan är åtta, ligger källängen som en ny drill ad åker, slät som en hand 
och med gräset i långa strängar [...]. 

Och nu hojtar Clara till frukost oppe på backen; brännvinsflaskan gnistrar i so
len och svagdricksankarn är uppstucken; potatisgrytan ryker på hällen, strömming
en immar på faten, smöret är upplagt, brödet är skuret; suparne slås i och frukos
ten är i gång (Strindberg 1919:59-63). 
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4. Några folkliga gräsarter 

I föreliggande kapitel kommer, som en inledning till de tre följande, ett antal 
folkliga gräsarter och deras namn att redovisas. Dessa får illustrera hur folklig 
indelning av växtvärlden avspeglar sig i namnen på gräs och hur de folkliga 
namnen också rent konkret kan ge information om de växter de avser. 

4.1 Darrgräs 

Den folkliga arten "darrgräs" överensstämmer med den vetenskapliga arten 
(Briza media). Här föreligger således identitet mellan folklig och vetenskaplig 
indelning. Darrgräset skiljs från övriga gräs beroende på sitt speciella utse
ende. Linné skriver i Flora Svecica: "Till följd av sina ständigt dallrande vip
por är detta gräs det av lantmännen mest kända" (s.27). Så vitt jag kan förstå 
är det uteslutande gräsets utseende som är avgörande för den folkliga artindel
ningen. Darrgräset är lätt att skilja från övriga gräs, de hjärtformade axen 
hänger löst och vitt isär i vippan. Folk tyckte gräset var vackert och tog in det 
i stugorna som pynt. Dessutom lekte barn med det på olika sätt. 

De många namnen på detta gräs visar också att det framför allt har varit 
just de darrande vipporna man lagt märke till. Vi har namn som: darrgräs, 
dallergräs, skälvgräs, skälvande(s)gräs, vilkas bestämningsled knappast behö
ver kommenteras. Vi har också braggräs, bävgräs, skallergräs, skackre, stirr-
gräs, där braga, bävrä, skaller, skackre och stirra finns belagda i dialekterna 
i betydelsen 'darra' eller 'skaka' (Rietz 48b, 31a, 614b, 576b, SAOB S 11881), 
samt dillergräs (Rietz 88a har dilla 'svänga'). 

Flera av orden skulle också kunna vara skämtsamma bildningar utifrån as
sociation till något som skakar eller darrar: Den som skakar är rädd för nå
got, dvs. bävar för något eller skallrar tänder (bävgräs, skallergräs). Den som 
darrar har frossa (frossgräs) eller rent av feberfrossa (febergräs). En del namn 
är kanske onomatopoetiska, dvs. innehåller ord för det ljud som kan tänkas 
uppstå när axen rasslar mot varandra: skackre och skallergräs, både skackra 
och skallra kan avse ett ljud. Även stirra i stirrgräs kan vara ljudhärmande. 

Ord som i första hand utgår från axens utseende är hjärtgräs, hjärtvena och 
hjärtskaller. Axen är hjärtformade. Möjligen kan man i detta sammanhang 
också ha tänkt på kärlek. Kärleksgräs som benämning på detta gräs finns 
nämligen också. Enligt Brondegaard (1987:155) kunde danskans hjertegras 
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Darrgräs (Briza media) ur C.A.M. Lindman, Nordens flora. 



ingå i "kärleksbuketter", som förutom gräset Briza media innehöll förgät
migej och en liten vers: "Kaerlighedsgraes, hjerter ringler af glaede, her for 
min lille ven (veninde) jeg kvaeder med kaerlighedsbuket". 

Ett annat sätt att beskriva axens form vore att säga att de liknar små bjäll
ror: bjällergräs. Eller varför inte beskriva dem som små pärlor, som i namnen 
pärlgräs och pärlvenl 

I penninggräs är det troligen också axens form som varit namngivande. 
Man har väl associerat till mynt — penningarI ordet skallerpungar ligger 
kanske samma antydan som i penninggräs, en pengapung som skramlar av 
mynt. Det kan också tänkas att barn använt axen som just små mynt i lekar. 

Bland namnen på darrgräset finns också exempel på hur man utifrån ett be
fintligt ord för växten med små medel har varierat detta och därmed skapat 
ett nytt namn: dallergräs — dillergräs, kanske också i dallergräs — bjäller
gräs, dallergräs — skallergräs; bibbregräs — diddregräs; darrgräs — därrgräs\ 
starrgräs — stirrgräs; frossgräs — frostgräs. 

Namnvariationen på darrgräset bär många drag som visar människans ska
parkraft i ordbildning. Här har vi troligen ett exempel på hur en växt kan 
väcka positiva känslor (jfr 8.2 och Ekvall 1990:119). Att det togs in som pryd
nad i stugorna antyder att det ansågs vackert. 

En del av namnen talar för att darrgräset var en växt som barn lekte med. 
Namnen som associeras till mynt tyder på detta. Vissa av orden och i synner
het vissa av varianterna har möjligen lite av barnspråk över sig, de har kanske 
fungerat som ramsor: dallergräs — dillergräs, bibbregräs — diddregräs. (Om 
växtnamn och barns lek, jfr Brondegaard 1962:11-74.) 

De flesta av namnen är belagda endast en gång. Alldeles säkert rör det sig 
om "den sociala primärgruppens språkskikt" (Dahlstedt 1950:73), dvs. det är 
ord som knappast når utanför familjekretsen. 

Darrgräset har i andra språk namn som visar att man har haft samma ut
gångspunkt vid ordbildningen som i svenskan. Att växtnamn ofta bildats ut
ifrån samma motiv och associationsbanor har kommenterats av Rydén 
(1980:432): "När det gäller växtnamn är den folkliga fantasin stor men löper 
ofta samma i banor oberoende av geografiska och språkliga gränser." 

Danskan har förutom hjertegrœs t.ex. bœvregrœs, perlegrœs, kœrliggrœs. 
Norskan har bl.a. bevende hjerter, skjcelvegress och perlestrå. I tyskan (se 

1 En senare utveckling är att gräsets prasslande fört tanken till sedelprassel. I en frågelista står 
att läsa: ,,penning-gräs= hö, bestående av kort gräs, med runda blad som redan innan man slår 
av det torka, så att ett prasslande ljud uppstår när man rör vid det, liknande ljudet av prasslande 
sedlar" (ULMA 8195, s.9, Mora, Dal). Här avses dock knappast Briza media, utan snarare Rhi-
nanthus, som också kan benämnas penninggräs. 
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Marzeil l:663ff) finns det en mängd namn som har sitt ursprung i gräsets lätta 
rörelser 'zitternde, bebende, limmernde' osv.: Zittergras, Zerrergras, Bebsei, 
Trillgras (zu trillen 'zittern, beben'), Fiebara ("Die Ährchen zittern wie im 
Fieber"), Fisbergras ("zu bair. fispern 'kleine, schnelle Bewegungen ma
chen' "). Marzell ger också exempel bl.a. från engelskan: shaking grass, 
earthquakes, från franskan: tremblette och från italienskan: tremolino. 

Andra namn som påminner om de svenska är Krallks "Verkleinerungsform 
zu Kralle (aus Koralle) 'Perle (von Halsketten)' " och Herzigras. 

Det finns också exempel på ordräckor, som kan vara beroende av varandra 
till sitt bildningssätt: ZittermänneU Zitterweirel (av Weibel), Zitterle, Zip-
perle, Zattere; Bivaln, Biberln; Bambelche, Bimmelchere, Bembelchesgras, 
Bömmeltjes (zu bammeln, bimmeln, baumeln 'schwankend hin und her 
schweben').2 Jfr också kap. 8.2. 

4.2 Skostarr 

Det norska starr definieras av Hoeg som "myr- eller sumpplanter med opp-
rette strå og smale, mer eller mindre stive, jevnbrede blad" (1976:270). Ordet 
täcker de större arterna av florans Car ex (starr). Hoeg säger vidare att ordet 
på många ställen övervägande eller uteslutande används om höga sumpväxter 
som växer i vatten längs insjöars och vattendrags stränder. Här blir dock 
gränsen till den folkliga arten siv svår att dra. På svenska uppteckningar av 
starr kan man bl.a. läsa: 'gemensamt namn på madhö och mosshö', 'växer 
i myrkanter', 'gräs som man slår på myrar'. I uppteckningarna har man dess
värre övervägande "översatt" de folkliga växtnamnen med det vetenskapligt 
botaniska namnet säv eller starr, vilket såvitt jag kan bedöma, endast stäm
mer till en del (se ovan 1.3.2). Man kan dock konstatera att flertalet starrarter 
gått under samma benämning. 

Några starrarter har emellertid urskilts. Det är de som utgör den folkliga 
arten skostarr. Dessa arter, i första hand Carex vesicaria men också Carex 
rostrata och Carex aquatilis, har varit de sorters hö som använts av människor 
i norra Norrland i skorna om vintern. Linné kommenterar i Lapska resan 
(s.99) Carex vesicaria: "kamba med jernkamb älr hornkamn och wrida mäl-
lan händerna, att dett blifwer miukt, hkt sedan torkas och lägs i skorna, hkt 
bewarar i starkaste kiöld dem, som gå utan strumpor." I ett frågelistsvar från 

2 För de danska exemplen se Lange 1959-61, för de norska Hoeg 1976 och de tyska Marzell 
1943-1958, samtliga under uppslagsordet Briza media. 
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Starrskärande lappar av Johan Tirén. Foto: Jämtlands läns museum. 

Arjeplog kan man läsa om skohöet att "detta skars från tuvor, lades på golvet 
i ett tunt lager. Där fick det ligga, tills det trampats mjukt samtidigt som det 
torkade. Höet hopsamlades sedan och förvarades i en säck tills på vintern, då 
vädret blev kallt och man för värmens skull trängde in det i skorna omkring 
fötterna".3 

Benämningen skostarr är ett exempel på växtnamn på den specifika nivån. 
Berlin säger om denna nivå (jfr 2.1) att den tillkom med människans ökade 
erfarenheter, då exaktare distinktioner kom att behövas. Det var i detta fall 
kulturellt betydelsefullt att ytterligare differentiera. 

Denna folkliga art har också namn som lappgräs, lappskogräs, lapphö, 
skogräs, skofoder(starr), skohö(starr), skodossgräs, lappskodoss. Samtliga 
namn utgår från användningssättet. 

3 ULMA 10579, s.38. Arjeplog, Lpl. 1937. 
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4.3 Ängs- och tuvull 

Ängsull (Eriophorum angustifolium) och tuvull (Eriophorum vaginatum) har 
många folkliga namn. I den folkliga indelningen hålls arterna stundom sam
man. 

Under en kort tid på våren, i knoppstadiet, har tuvullen ett slags svartskim-
rande ax. Då har den på vissa håll kallats svarthuvud eller svarthövda och 
svartögda. Dess strån kunde barn skickas ut att rycka upp som nödfoder till 
djuren. (Jfr Fries 1977:53f.) Uppteckningarna uppger både ängs- och tuvull 
som betydelse för orden, men enligt botanisten Olle Rune är det bara tuvullen 
som är svart i knoppstadiet. 

Både ängs- och tuvull förekommer tidigt på året, vilket gjorde att de upp
fattades som ett vårtecken och därmed som en form av kalendermärke. Därav 
har vi namnet gökstrå (strå som kommer samtidigt med göken). 

De flesta av sina namn har Eriophorum-arterna dock fått i ett annat utveck
lingsskede, nämligen i fruktstadiet då den vita ullen växt ut. Vithuvud (en 
slags pendang till svarthuvud), fjunigblomma, fjunskalliggräs, dun, fjäder
dun, fattigmansfjäder och flock är några exempel på sådana namn. Även 
hadd syftar på den blommande växten. Ordet är identiskt med isl. haddr 
'kvinnohår' (se EO). Namnen dun, fjäder dun, fattigmansfjäder och flock an
spelar på att man använt ullen till att stoppa t.ex. kuddar med. 

På en uppteckning från Vörå i Österbotten, där sie (jfr 6.2.3) är det namn 
som används om växten i knoppstadiet, och vittippe om fruktstadiet, kan man 
läsa: "Allmogen har inte reda på att sie och vittippe beteckna samma växter 
— Eriophorum-arter — i olika utvecklingsstadier." Det är emellertid knap
past troligt att folk verkligen var ovetande om att det handlade om en och 
samma växt, det hade antagligen bara ingen relevans för dem. 

Det är intressant att konstatera att en växts olika utvecklingsstadier kan ge 
upphov till olika namn. Vi har här ett klargörande exempel på att folk kunnat 
uppfatta en botanisk art på olika sätt. Eftersom växtens olika utvecklingsske
den har olika namn, kan man tala om flera folkliga arter. Växtens utseende 
skiftar under de olika skedena. 

Åtskillnaden man har gjort kan också ha kulturella orsaker. Eriophorum-
arterna har bl.a. helt olika användningsområden under de olika utvecklings
skedena: på våren användes knopparna som foder och efter blomningen an
vändes ullen som stoppning i t.ex. kuddar. 
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4.4 Väldoftande gräs 

En folklig art, där olika växter slagits ihop och fått samma namn har vi kan
ske i ett flertal gräs, som efter torkning luktar gott. Dessa har fått samma be
nämningar: amurgräs, am menagräs, godluktgräs, låft gräs, my s k gräs, vår
frugräs, Jungfru Marie sänghalm. 

Möjligen har amurgräs och ammenagräs, såsom det antyds av Hellquist 
(EO), med franskans amour 'kärlek' att göra. Enligt Lange (ODP 2:50f) bör 
orden dock vara någon form av folketymologisk omtolkning av amber 
( = ambra), ett välluktande ämne som i folkvisorna ofta benämns ammer, 
amer, amur. 

Namnen godluktgräs och myskgräs är förstås också bildade utifrån gräsens 
väldoft. Detsamma gäller låftgräs, (/#// = lukt). Även de båda sistnämnda 
namnen, vårfrugräs och Jungfru Marie sänghalm, utgår från väldoften efter
som Jungfru Maria har kunnat ge namn åt bl.a. väldoftande växter (se ODP 
2:72f). 

4.5 Fjolårsgräs 

Fjolårsgräs är en folklig art, vars gemensamma nämnare är att gräset är visset 
och gammalt eftersom det av olika skäl inte slagits eller betats. Detta gråa, 
vissna gräs har i stort sett förlorat sitt värde som foder, men har likväl haft 
betydelse på vårkanten, när kreaturen släppts ut och det i övrigt har varit svårt 
att hitta något ätbart ute i markerna. Hoeg ger exemplet: 

Tidlig om våren, når buskapen kommer til fjells, beiter storfeet meget på 'dauing-
rester' [ung. 'döda växtrester'] av fjorårets beiteplanter, hvoriblant det nu etter-
hvert kommer opp nye skudd. Denne blanding av gamle og nye skudd er ikke så 
dårlig livsopphold som en gjerne kunde tro (Hoeg 1976:379). 

I ett svar till frågelista 25 (Slåtter) kan man läsa: "Finngras är gräs, som under 
fjolåret lämnats oslaget, för att få bättre växt till ett annat år."4 Från Värm
land berättas det om fjolårsgräset att man plockade det "om våren och gav 
kreaturen. Det räknades som nödfoder. De som hade kor och får därute på 
holmarna hade intet annat att ta till om våren än dylikt gräs."5 

Fjolårsgräset har alltså haft en funktion som vårbete, dvs. i brist på annat, 
bättre. Man har också hållit reda på det därför att där detta gamla gräs finns, 

4 ULMA 3591, S.6, Orsa, Dal. 1931. 
5 ULMA 2518:2, s.10, Eskilsäter, Vrl. 1930. 
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kommer också det nya, friska. Namn på fjolårsgräset är bl.a. dödgräs, torr
gräs, förna, gammförna, fynna, finngras. Ordet förna är en avledning till 
forn 'gammal' (EO). Ordet är i nusvenskan en fackspråklig term för förmult
nande växt- och djurrester. 
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5. Den folkliga arten strå med vippa: 
under differentiering 

Den folkliga arten strå med vippa åskåd
liggör hur man inom folklig växtindelning 
slår ihop flera, enligt vetenskaplig bota
nik olika släkten och arter. Underdiffe
rentiering föreligger således. 

I den folkliga arten strå med vippa in
begrips ett flertal gräs. Det som utmärker 
dem och är anledningen till att de ingår i 
samma folkliga art är i första hand ut
seendet, men också deras användning. if 

Gräsen skiljer sig inte utseendemässigt 
så mycket från varandra. De uppvisar 
inte markanta fysiskt särskiljande känne
tecken. De har alla strå med en ganska 
yvig vippa. Förutom utseendemässig lik
het, rör det sig om slåttergräs, gräs som 
växte på naturlig äng och som slogs till 
vinterfoder åt djuren. 

"Strå med vippa" torde under lång tid 
ha varit de viktigaste gräsen (se bl.a. kapi
tel 3). Men det kommer att framgå av ma
terialredovisningen att denna folkliga art 
också har betraktats som dåligt gräs. 
Detta måste då ses i ett mera modernt perspektiv. Med vallodling etc. kom de 
vilda gräsen att framstå som sämre och också arbetsammare, de kunde t.ex. 
vara hårdslagna. När gräsen miste sin stora betydelse för slåttern var man inte 
heller längre så noga med att slå dem medan de var bäst. Ju längre man vän
tade med att slå, desto svårslagnare blev gräset. Det blev också torrt och dåligt 
som hö om det inte slogs i tid. 

Att företeelsen "strå med vippa" utgör en folklig art betyder inte att arten 
har ett och samma namn i hela Sverige. Vad jag har kunnat finna har "strå 
med vippa" fem olika namn i svenska dialekter. Dessa växtnamn utgör det 
jag kallar ekvivalenter, dvs. ordens betydelsekärna är identisk, men deras geo
grafiska utbredning skiljer sig (se 1.4.1). 
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5.1 Artens avgränsning 

De vetenskapligt botaniska släkten som ingår i den folkliga arten strå med 
vippa är de ur gräsfamiljen — Gramineae (i flororna numera också Poaceae) 
— som har likartad vippa. På uppteckningarna, anges ofta "ven (Agrostis)", 
"tåtel (Deschampsia),\ "svingel (Festuca)" och "gröe (Poa)". (Jfr de kritis
ka synpunkterna på materialet ovan 1.3.2.) Dessa släkten är utseendemässigt 
lika, de är inte helt lätta att skilja från varandra ens för en botanist. De kan 
alla karaktäriseras som gräs i form av strå med vippa. Således inkluderas åt
minstone de ovan nämnda vetenskapliga släktena i den folkliga arten och ut
gör alltså den botaniska avgränsningen. 

Den botaniska avgränsningen måste bli ungefärlig, eftersom det ju rör sig 
om folklig artindelning. Ibland har också vissa halvgräs, som liknar "strå 
med vippa-gräsen", kunnat räknas in i den folkliga arten. 

Den folkliga artens botaniska avgränsning kan också variera regionalt. En 
vetenskaplig art som ingår bland referenterna i Skåne kanske över huvud taget 
inte växer i Norrland eller vice versa. 

En semantisk avgränsning av den folkliga arten strå med vippa måste såle
des göras. Denna avgränsning utgår ifrån den kärnbetydelse de ord som be
tecknar arten har. (Jfr 1.1 och Lineli 1979:157.) Det första villkoret är att grä
set ska ha strå med vippa. Dessutom bör det ha ingått bland de gräs som slogs 
till kreatursfoder. 

5.2 Ekvivalenter 

De fem ekvivalenterna i svenska dialekter för den folkliga arten strå med 
vippa är ven, tåtel, bunk, tannar och jägarn. I norska dialekter finns också 
bunt och dagrabb, som bör betraktas som ekvivalenter. Med utgångspunkt 
från betydelseangivelserna på uppteckningarna bedömer jag att dessa ords 
kärnbetydelse är densamma. Även den geografiska spridningen stöder att det 
rör sig om en och samma folkliga art. Namnen förekommer — på några få 
undantag när — inte inom samma geografiska område. (Se karta 1 och kart
kommentaren 5.4.) 

Det framgår av kapitel 3 att gräsen har varit viktiga för människan. På se
nare tid har de mist sin stora betydelse. Uppteckningarna kan därför variera, 
så till vida att gräsen ibland uppges vara dåligt och magert foder. Jag menar 
dock att det är riktigt att utgå ifrån att just detta slags gräs varit ett av de 
viktigaste inslagen i slåttern i hela vårt land. I olika delar av landet har man, 
i synnerhet efter vallodlingens införande, varit olika beroende av det natur
liga ängshöet. Därav följer att man också värderat gräsen olika. I områden 
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som varit mindre lämpliga för vallodling (mindre bördig mark, svårarbetad 
terräng m.m.) behöll de naturliga ängsgräsen sitt stora värde under längre 
tid. 

Av materialredovisningarna nedan framgår att man ofta uppger en enda ve
tenskaplig art som betydelse av växtnamnet. Detta har jag tidigare varit inne 
på i materialdiskussionen. Det kan bero på uppteckningarnas art (jfr 1.3.2). 
Men det skulle också kunna vara ett utslag av den polysemi Berlin diskuterar, 
där ord på den generiska nivån också kan användas på den specifika för den 
art som är den mest "äkta" (jfr 2.1). 

5.2.1 Ven 

Den syd- och västsvenska ekvivalenten är ven, med varianterna vena och vene. 
Ordens utbredningsområde sträcker sig från Skåne och norrut, upp till mel
lersta Värmland. 

Materialredovisning 
Skåne: — VEN vajn 'gräs, vena* (Brunnby), n. koll. 'grässtrå' (Hallaröd, Munkarp); 
wajn 'grässtrå' (Hörja); wåjn 'gräs' (Ivetofta), 'ven, gräset' (Örkened). — VENE 
väune koll. 'grässtrå' (Farstorp), 'ven (Agrostis)' (Verum); wåjne 'starrgräs' (Glim-
åkra). — VENA vena 'ett slags torrt o. strijt gres' (Barsebäck), 'ett slags grässtrå' 
(Blentarp), 'långt, smalt gräs' (Bollerup, Glemminge, Hannas, Ingelstorp, Tosterup, 
Valleberga, Ö. Herrestad), 'kraftigt grässtrå' (Ekeby), 'grässtrå' (Gudmuntorp, Ons-
lunda, Smedstorp, Spjutstorp, Tranås), 'olika slag av större gräs' (N. Rörum), 'högt 
strå av gräs el. gräsliknande växt' (Stångby m.fl., Torna hd), 'långskaftat gräs med 
blommor' (Äspinge), 'långt, smalt gräs som växer på höglänta ställen i en äng' (Ö. 
Vemmenhög); vajna 'högt gräs, visst slag av grässtrå' (Brunnby), 'ven, gräs med fin 
vippa (ex. Aira, Agrostis)' (Hallaröd, Munkarp), 'grovt grässtrå' (Matteröd), 'gräs' 
(Sörby); våjna 'högt o. kraftigt grässtrå' (Hjärsås), 'ven (gräs)' (Häglinge). — Ble
kinge: — VEN ven 'gräs (ogräs)' (Kristianopel); veän 'långt gräs' (Eringsboda). — 
VENE vene 'hö från vildäng' (Augerum), 'åkerven (Agrostis spica venti)' (Ronneby 
lfs). — Halland: — VEN vejn 'ett slags högväxt men saftlöst gräs, växer på torra 
backar' (Lindome); wåjn 'ogräs, i allm. om gräsartade växter med långa blad' (Harp-
linge), 'vildväxande gräs' (Valinge). — VENE vajne 'växt, ven (Agrostis)' (Knäred), 
'ven (gräsart)' (Skummeslöv), n. koll. 'ven (gräsart)' (Veinge), n. koll. 'högt stritt gräs' 
(Ysby); wajne 'rödven' (Slättåkra); våjne n. koll. 'venorna (torrt gräs i axen)' (Ge
tinge), 'hårt gräs' (Grimeton); wåjne n. 'ven (gräs)' (Stamnared). — VENA vajna 
'styvt gräs, på vilket lien endast med svårighet biter och som därför ofta står kvar, se
dan ängen är slagen' (Asige), 'torrt gräs, som lien ej biter på' (Svartrå), 'strå av ven
gräs' (Veinge), 'gräset (Agrostis)' (Värö), 'stripigt, torrt gräs' (Årstad). — Småland: 
— VEN ven f. 'botaniskt' (Askeryd, Flisby), n. 'ett slags gräs' (Eksjö lfs, Säby), n. 
'gräs, som går tidigt i ax, har ganska tunt strå och stor blomvippa, höjer sig vanligen 
en bit över den övriga gräsmattan, förekommer rikligt' (Granhult), n. 'dels florans ven 
och dels ax, som likna ven' (Malmbäck), n. 'en gräsart, som brukar sticka opp över 
den övriga gräsmattan, har en ganska stor vippa i toppen' (Tjureda), n. 'namn på ett 
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gräs' (Tolg). — VENE vene koll. - (Linneryd), 'namn på gräs av åkerven, rödven, tå-
tel, svingel, gröe' (Långaryd); vene/våjne 'åkerven (Apera spica-venti), rödven (Ag-
rostis tenuis)' (Väckelsång); wajne 'ett slags vilt gräs' (Angelstad), 'ett slags långt gräs' 
(Aringsås), 'hårt ängsgräs' (Kulltorp), 'är villgräs och växer på åkerrenar och även 
gamla vallar' (Markaryd); wäjne koll. 'Agrostis o. likn.' (Markaryd); wajnät n. koll. 
'gemensamt namn för Agrostis-arter' (Angelstad). — Östergötland: — VEN ven f. 
koll. 'gräs av släktena Festuca el. Agrostis' (Horn), 'slags gräs av släktet Agrostis' 
(Kisa), f. 'grässlag' (Stjärnorp), n. 'slags kort, tunt gräs' (Torpa), f. 'ven (gräs)' 
(Åsbo). — Västergötland: — VEN ven f. '1. Eriophorum vaginatum, 2. Agrostis te
nuis' (Barne-Ryda), n. koll. - (Habo, Larv, N. Fågelås, Ugglum, Åsle), f. 'fina gräs
strån i allm., såsom Aira, Festuca, Dactylis, Apera o. Agrostis' (Härja, Mularp, 
Skärv, Torsö), m. koll. - (Marka, Åsle). — VENE vene n. koll. 'fina grässtrån i allm., 
såsom Aira, Festuca, Dactylis, Apera o. Agrostis (Habo, Gökhem, Marka, Skärv), n. 
koll. 'fina grässtrån ss. Agrostis, Apera, Deschampsia m.fl. likn.' (Skärv); wäne n. 
koll. 'vengräs, Agrostis o.d.' (Älekulla); wäjne n. koll. 'fina grässtrån ss. Agrostis, 
Apera, Deschampsia m.fl. likn.' (Revesjö); wajne n. koll. 'fina grässtrån ss. Agrostis, 
Apera, Deschampsia m.fl. likn.' (Fotskäl). — VENA vena f. 'fint grässtrå i allm., så
som Aira, Festuca, Dactylis, Apera o. Agrostis' (Barne-Åsaka, Bolum, Essunga, Gök
hem, Härlunda, Högstena, Kinne-Kleva, Larv, Marka, Mofaila, V. Åsaka, Öglunda), 
f. 'grässlag' (Korsberga), f. 'gräs med vippa (i sht. rajgräs) och sträv (hård) stjälk' 
(Tengene), f. 'starrstrå' (Torestorp), f. 'alla gräs m. findelta brunskimrande ax; fint 
grässtrå ss. Apera, Agrostis, Aira m.fl.; gammalt gräs; fint medelhögt grässtrå ss. 
Apera, Agrostis, Deschampsia flexuosa' (Barne, Frökind, Gudhem, Laske, Valle och 
Vartofta hder); wäna f. 'ven, Agrostis m. fl. likn.' (Älekulla); vajna f. (Hällstad, Seg-
lora). — VENER vener f. pl. 'alla gräs med findelta brunskimrande ax; fint grässtrå 
ss. Apera, Agrostis, Aira m.fl.; gammalt gräs; fint medelhögt grässtrå ss. Apera, Ag
rostis, Deschampsia flexuosa' (Gärdhem, Magra, Åsle). — Bohuslän: — VEN ven f. 
'slags gräs' (Lommeland), 'ven, gräsart' (Naverstad); wen f. 'grässtrå med klase, flock 
o.d. blomställningar' (Lycke), 'ett slags stelt gräs' (Tegneby), 'längre grässtrå' (Valla), 
'ven, grässtrå' (Öckerö), 'grässtrå på dålig mark' (Ödsmål). — Dalsland: — VEN ven 
'ven, Agrostis spica venti' (Håbol). — Värmland: — VEN ven 'räknades till fint hö' 
(Brunskog), 'höliknande gräs som växer upp på vanhävdad mark, gårdsplaner o.d.' 
(Eda), n. 'Agrostis tenuis' (Nordmark), f. 'bör enl. beskrivningen motsvara tåtel' (Sil-
lerud), 'Agrostis' (Ö. Ullerud), n. 'hven, Agrostis, Aira' (Fryksdals hd). 

Finland: — VEN ven, vein 'ett slags fint, mjukt gräs' (Nagu Åboland). 

Kommentar till materialredovisningen: En vanlig betydelseangivelse är 'gräs
strå' och liknande. Detta är ur folklig synvinkel en ganska självklar betydelse. 
Det var strået som var det viktiga. 

Betydelseangivelsen 'ogräs' är "modern". Vildväxande gräs i det odlade 
betraktas som ogräs. Det framgår att gräset kunde betraktas som torrt och då
ligt, samt även svårslaget. Detta har redan diskuterats i inledningen till kapit
let, se ovan 5 och 5.2. 

Då den folkliga artens vetenskapliga motsvarighet uppges, raddas ofta ett 
flertal arter och släkten upp eller också anges 'Agrostis o.likn.'. De gånger en 
enda vetenskaplig art är uppgiven är det antingen Agrostis tenuis ( = rödven) 
eller Apera/Agrostis spica venti ( = åkerven). Här har förmodligen floran spö
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kat. Både Apera och Agrostis bär i äldre floror namnet ven. Möjligen skulle 
det här också kunna vara fråga om det som Berlin kallar polysemi mellan ge
nerisk och specifik nivå (jfr kap. 2.1). Den s.k. mest äkta eller sanna venen 
i en mera distinkt hierarki får det generiska namnet. 

I ett fall har uppgivits förutom betydelsen 'Agrostis tenuis' också 'Eriopho-
rum vaginatum' (Barne-Ryda). Troligen rör det sig om ett rent missförstånd. 
En gång uppges också 'starrstrå', som väl är en förväxling. 

I Finland finns i Nagu-dialekten ett enda belägg på ven. Götiska inslag i den 
finlandssvenska västkustbebyggelsen har tidigare konstaterats av Lindroth 
(1912:142f och 1929:476).1 Jfr också Edlund 1991. 

* 

Ordet ven förekommer också i Norge och i Danmark. De norska beläggen är 
från Östlandsfylkena samt från Sannidal, Sauherad och Siljan (Hoeg 1976: 
383ff). Hoeg skriver om vein (m.fl. liknande former): 

Ordet dekker et begrep av sterkt vekslende omfång, men gjelder oyensynlig uteluk-
kende arter av grasfamilien. Mangesteds omfatter det så å si alle viltvoksende gras. 
[. . .] De anforte opplysningene viser at ordet kan bli brukt i temmelig vid og noe 
diffus betydning, men andre steder, og til dels i de samme herreder, kan det vaere 
temmelig spesifikt for Agr. tenuis, sjeldnere Desch. caesp. (Hoeg 1976:384). 

En äldre källa (Aasen 1873) ger för kvein betydelsen 'tyndt Graesstraa; Grass 
med tynde eller fine Straa (Saaledes Agrostis, Poa og fl.)'. Hos Ross (1895) 
framgår det också att det är grässtrået som är det viktiga, då i motsättning 
till blad. 

Norska florors namn på Agrostis är kvein och i Danmark är hvene Horor
nas namn. Det danska hvene (även i annan form hven, hvein, vinn m.fl.) upp
ges av Lange (ODP) under uppslagsorden Agrostis och Deschampsia. Han på
pekar dock på båda ställena att hven-namnen i dialekterna används om alla 
gräsarter med stor, fingrenig topp. Det som går att utläsa av mitt övriga dan
ska material2 i betydelsehänseende är inte mycket utöver det som Lange upp
ger. 'Gräsart' och 'långa grässtrån' är betydelseangivelser som återkommer, 
andra är 'stiv graes som gror i tuer på torre enge' (allmänt Vendsyssel). På 
uppteckningarna från Jylland registreras påfallande ofta att det är ett mindre 
värdefullt gräs. Uppgifter som 'stiv', 'tor', 'daarlig' m.fl. är vanliga. (Jfr 

1 Zilliacus (1966:243) identifierar med tveksamhet förleden i Klödervik i Houtskär (som lik
som Nagu ligger i den åboländska skärgården) som "sydsv. klöder, 'havstång'?" (jfr även Fries 
1975:57). 

2 Det danska materialet har jag fått mig tillsänt av Inger Ejskjaer vid Institut for dansk Dia
lektforskning. Hon har även förmedlat material från Institut for jysk sprog- og kulturforskning, 
Århus. 
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kommentar till materialredovisning ovan.) I hela sitt utbredningsområde 
tycks alltså ordet användas i betydelsen "strå med vippa". 

I Sverige förekommer orden ven, vena och vene i Skåne, Blekinge, Halland, 
Småland, utom längs östkusten, i Västergötland, Bohuslän, Dalsland och i 
södra och västra Värmland, samt i delar av Östergötland. Ven är också 
svenska florors namn på Agrostis. 

Av de tre varianterna är troligen ven den äldsta. I den formen förekommer 
ordet förutom i Värmland, Bohuslän och Dalsland, i norra Östergötland, i de
lar av Småland och i det nordöstra hörnet av Skåne, samt även i Norge. Paral
lellt med vena och vene förekommer ven dessutom i Halland och Västergöt
land. (Se karta.) 

Ven kan ha alla tre genus. Dominerar gör femininum. De neutrala beläggen 
finns främst runt Vätterns sydspets och några få maskulina belägg återfinns 
i Västergötland. Även i Norge finns ordet belagt i alla tre genus. Beito 
(1954:43, 47, 95, 107, 258) behandlar ordet och menar att gammalnorskans 
hvein/kvein troligen var feminint. Ordet ges som exempel på genusskifte från 
femininum till maskulinum vid ord, vilkas stammar slutar på -n (s.43). Vad 
gäller övergången från femininum till neutrum återfinns ordet i gruppen "se-
kundaert neutrum saman med kollektiv bruk" (s.95). I materialsamlingen sä
ger han också att "det neutrale genus kunne vera etter gras" (s.258). 

Formen vena, som enda form, finns belagd i större delen av Skåne. Som 
en av flera varianter är den också belagd i Halland och i västra och mellersta 
Västergötland. Beläggen på vene ligger som ett slags bälte mellan vena- och 
vefl-områdena: från sydöstra Blekinge, upp i sydvästra och västra Småland 
samt i det sydvästligaste hörnet av Västergötland. På den västra kanten av 
detta bälte, i Halland, finns ordet, som redan nämnts, som en av flera former. 
(Se karta.) I de fall där genus uppges är ordet neutrum (utom i Osby Skå, där 
det uppges vara feminint; på uppteckningen ges dock vena som uppslagsform, 
vene är uttalet). Inte sällan uppges ordet också ha kollektiv betydelse. 

I Danmark är formen hvene, utom på Jylland, där den oftast är enstavig, 
t.ex. hviin eller hveen. Det danska dialektmaterialet har Inger Ejskjaer haft 
vänligheten att för min räkning granska. Materialet visar, enligt henne, att or
det är feminint och har gammal tvåstavighet. Det danska hvene bör då höra 
ihop med det skånska vena. Trycksvagt a får på de östdanska öarna ändelse-
försvagning (jfr Brondum-Nielsen 1927, karta 5). På Jylland apokoperas ett 
trycksvagt a och enligt Inger Ejskjaer visar också de enstaviga jylländska be
läggen på gammal tvåstavighet. De har nämligen ingen stöt. 

Vi har i svenska dialekter också en terrängbeteckning ven, belagd främst i 
sydöstra och mellersta Sverige. Att terrängordet och växtnamnet ven har 
samma ursprung torde det råda enighet om. Vilken av de båda betydelserna 
som är den primära har dock flitigt diskuterats. (Jfr Svahn 1987:84ff och där 
anförd litteratur.) 
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Enligt gängse etymologi har vi i ordet ven att utgå från ett germanskt 
*hwainö, se bl.a. EO, Falk-Torp, Nielsen. Nielsen ger också den ie. formen 
*/cuoi-nä i avljudsförhållande till *kuei-, */cyei-no- 'slam, skarn; tilsmudse'. 
Han menar vidare att svenska dialekters ven i betydelsen 'sumpet jord' ligger 
närmast den ursprungliga betydelsen och att ordet sedan antagit betydelsen 
'sumpgraes'. I så fall torde terrängbeteckning ven vara primär i förhållande 
till växtnamnet. Men Sköld (1967) menar att sammanställningen med 'slam, 
smuts' etc. inte är särskilt väl underbyggd.3 Han skriver: 

Om man med Hellquist m.fl. antar, att det svenska ordet för 'sank mark' bör sam
manställas med latinets caenum 'smuts' och cûnïre 'stercus facere', så måste den 
nordiska terrängbeteckningen vara det primära, växtnamnet det sekundära. Visser
ligen går Walde-Pokorny (I s.469) och Walde-Hofmann (I s. 13lf) på Hellquists 
linje, men Ernout-Meillet (I s. 84, 158) inte ens omnämner sammanställningen av 
det nordiska och de två latinska orden. Till yttermera visso betvivlar sistnämnda 
verk, att det finns något sammanhang mellan de båda latinska orden. Vi kan till 
detta bara konstatera, att sammanställningen av det svenska ven 'sank mark' med 
latinets caenum och cunire inte är särskilt väl underbyggd. [. . .] 

Som framgår av den ovan meddelade forskningsöversikten, har det också disku
terats, om det är växtnamnet eller terrängbeteckningen som givit upphov till ort
namnen Vena etc. Om vi nu utgår ifrån att växtnamnet är primärt i förhållande till 
terrängordet, blir frågeställningen mer eller mindre ett skenproblem. Det blir ju all
tid ytterst växtnamnet som är namngivaren. I de flesta fall får man tänka sig för
loppet på följande sätt: Det växer ven på en plats. Denna kallas då venen, venerna 
etc. Om nu denna terrängbenämning används länge om samma plats, övergår den 
efterhand till att bli ett namn som speciellt knytes till den här platsen. Det är natur
ligtvis inte lätt för ortnamnsupptecknaren att bestämt avgöra, vad som är appella
ti v och vad som är egennamn. Fråga är väl, om det inte här rör sig om en konstlad 
definitionsgräns som inte alltid är inherent i det språkliga material som bearbetas 
(Sköld 1967:6f). 

Efter att ha undersökt växtnamnet i de nordiska språken skriver Sköld: "Om 
vi nu utgår ifrån att vi primärt har haft ett urnordiskt *hwainö f. 'långt, smalt 
gräs', och om vi antar, att ordet (h)ven 'sidlänt mark' är avlett härav, så bör 
denna avledning i urnordiskan ha hetat *hwainiö f. [...] och betecknat platsen, 
där det växer långt, smalt gräs." (Se Sköld 1967:9 och där anförd litteratur.) 

Även Hellberg (1967:209ff) har haft anledning att diskutera förhållandet 
mellan växtnamnet och terrängbeteckningen ven. Han menar att det inga
lunda är enastående att ett ords betydelse kan utvecklas från att beteckna en 
växt till att beteckna en växtlokal. Han ger ett flertal paralleller. Detta har jag 
tidigare diskuterat i en uppsats (Svahn 1987:83-91), där jag kommer till slut
satsen att växtnamnet troligen är det primära. 

Sköld (s.9) diskuterar också formerna vena och vene. Enligt honom är vena 
en sekundär bildning (svag form) till ven. En ändelseförsvagning i vissa dia

3 Jfr också Fries 1960:165 och Hellberg 1967:210f, samt övrig av Sköld nämnd litteratur. 
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lekter skulle ha givit formen vene. Det sistnämnda gäller väl vissa danska dia
lekter (jfr ovan), men knappast svenska. 

En stor del av beläggen på vene i det svenska bältet från Blekinge till Väster
götland (se karta ovan) är enligt uppteckningarna kollektiver. Troligen är det 
fråga om en kollektiv w-avledning till ven. Olson (1916:177f) ger ett antal 
exempel på kollektiva bildningar med ia-suffix, bl.a.: "thorne 'törne', 'törn-
ris', 'törnbusksnår', 'törnbuskar' : porn 'torn', 'törne', 'törnbuske' "rere 
'arundinetum', 'rörstrand' (med ursprungligare, tydligare kollektiv bet. i ssgn 
wrestrand, ortnamn): ror f. o. n. 'rö\ 'rör' ".4 Dessutom omtalas de kollek
tiva avledningarna av trädnamn. Dessa har också behandlats av bl.a. Götlind 
(1918:74f) och senare utförligt av Fries 1957. I sin genomgång av litteraturen 
skriver Fries bl.a. att man allmänt har haft uppfattningen att trädnamnsavled-
ningarna haft kollektiv grundbetydelse (s. 19). 

Götlind (1918) diskuterar de kollektiva trädavledningarna under kapitlet di
vidual Han skriver: "Ändeisen [-e, urgerm. -ia] fogas till namn på träd, dels 
för att beteckna den s.k. allmänna eller generella betydelsen, dels för att be
teckna virke av ifrågavarande trädslag." (Götlind 1918:74.) Därpå ges en 
exempelsamling från främst götamålen, men han visar också på förekomsten 
av trädnamnsbildningar i andra dialekter. Andra konkreta dividua bildade till 
substantiv ges också, de flesta är enl. Götlind kollektiver. Här följer ett urval 
av Götlinds exempel (s.85): neke n. 'kärvar': nek f. 'kärve'; nättle n. 'nässel-
buskar': nättia f. 'nässla' (dä ä så möe nättle i kålgårn. .. 'det är så fullt av 
nässlor i köksträdgården...'); tissle n. 'tistlar': tissla f. 'tistel' (dä väksär så 
mö tissle i åkern... 'det växer så mycket tistlar i åkern.. .'); veppe n. 'vippor 
på en havrekärve': veppa f. 'havrevippa'. 

Om man utgår från dessa exempel — flera liksom ven växtnamn — verkar 
det knappast alltför våghalsigt att anta att svenska dialekters vene är en neu
tral kollektivbildning till ven. Bildningen har varit produktiv i götamålsområ-
det (åtminstone i Göteve-målet) och bältet med formen vene sträcker sig in i 
sydvästra Västergötland. 

5.2.2 Tåtel 

Den mellansvenska ekvivalenten för "strå med vippa" är tåtel. Ordet finns 
belagt i Dalarna, Västmanland, Gästrikland, Uppland, Södermanland och i 
delar av Närke. Det finns också längs Östersjö-kusten ner till Kalmar län och 

4 För torn, törne se också Fries 1957:236-241. 
5 Kännetecken på ett dividuum är enl. Götlind (1918:73) "att det kan bestämmas av all ock 

mycken [...]. Det kan ej utan betydelseförändring förenas med obestämd artikel ock saknar plu
ral." 
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på Öland och Gotland. I Finland förekommer ordet över hela det svensksprå
kiga området. Det finns också belagt i de estlandssvenska målen (se Fries 
1962:25).6 

Materialredovisning 
Gotland: taatl 'Agrostis spica venti o. Agrostis stolonifera' (Lau, Näs, Vamlingbo). 
— Öland: tåtel 'ogräs i råg, gräs* (Gårdby), 'Aira' (Gärdslösa), 'långt ogräs i säd, vil
ket är silkesgrått till brunt i färgen' (Löt), 'Aira-arter? långt ogräs, särskilt i vete; grä
set har brungrå, silkeslena vippor' (Torslunda). — Småland: tåtel 'slags växt' (Lofta), 
'Aira' (Madesjö), 'Lolium-art' (Tofteryd). — Östergötland: tåtel 'gräs' (Häradsham
mar), 'tåtel' (Kisa), m. 'torra, höga grässtrån med yviga ax' (Regna), f. 'ogräset De-
schampsia, vanligen caespitosa' (Rönö); tåtl 'ett slags gräs, nog samma sort som ven' 
(Ö. Ryd). — Närke: - 'Deschampsia flexuosa, får man i första hand då de avverkar 
i skogen' (Kvistbro), 'sammanfattande benämning på en del icke odlade gräs, efter allt 
att döma sådana arter, som ha sina småax i vippa, alltså Festuca-arter' (Kvistbro); tåtel 
m. 'en gräsart' (Lännäs), 'tåtel, förekom ofta i naturligt hö' (Vintrosa). — Västman
land: tåtål 'finare gräsarter i allm.' (Fellingsbro, Ljusnarsberg), 'ett slags gräs' (Hjul
sjö), m. 'fint och grant självväxt gräs' (Linde), 'växer på hårdjord' (Möklinta), 'tåtel, 
Aira-arter' (Nora); tårtål, tårtor 'ett högt vippförsett gräs, som kreaturen högst ogärna 
äter' (Fläckebo). — Södermanland: tåtel 'gräs av flera släkten' (Flöda); tåttel 'Bromus 
sec. (?)' (Bälinge, Ludgo, Tystberga); tårtel n. 'ett gräs som man gör kvastar el. damm
vippor af' (Kloster i Eskilstuna), m. koll. 'diverse arter av Aira sammanfattas under 
beteckningen tåtel, vilken företrädesvis uppträder på dåligt skötta vallar' (Råby-
Rekarne). — Uppland: tåtel m. 'gräs växande å hårdvall och tufvor' (Harg); tåtäly -rn 
m. 'tuvtåtel (Aira caespitosa)' (Östervåla); tåtöl 'Aira, Festuca m.fl. gräsarter' (Dan-
nemora), 'tåtel' (Estuna, Frötuna, Ljusterö, Skuttunge, Söderfors, Vendel); tåotöul 
m. 'tåtel, Aira-arter o.likn. gräs' (Tierp); tårtå 'tåtel, Aira caespitosa' (Litslena); tårtår 
(o. div. likn. uttal) 'tuvtåtel, Aira caespitosa' (Ljusterö, Norrby, Vassunda, Västland); 
taårtur 'Aira m.fl. grässlag' (Österlövsta). — Dalarna: tåsel 'tuvtåtel, Aira caespitosa' 
(Älvdalen); tåtål 'tåtel (gräs med vippa) Aira, Poa, Deschampsia' (Sollerön); tåttel 
'Poa, Deschampsia m.fl. gräs med vippa' (Lima, Transtrand, Venjan), 'tåtel, Poa, De
schampsia m.fl., gräs med vippa' (Ore); tosi 'gräs med vippa, tåtel, Poa, Deschampsia 
m.fl. gräs' (Orsa); tåttur 'tåtel, Poa, Deschampsia m.fl. gräs' (Ål); tättull — tsttull 
'tåtel, god foderväxt av Aira, Agrostis, Poa och Festuca' (Gagnef); tåtå -n m. 'rödak-
tigt ängsgräs' (Säter); tårtur 'kruståtel (Aira flexuosa), tuvtåtel (A. caespitosa)' (Hede
mora). — Gästrikland: tårtöl 'tåtel' (Hille, Järbo). — Härjedalen: tettsl 'tåtel (arten 
ej bestämbar)' (Lillhärdal). 

Finland: — Österbotten: tåtol-e 'Aira' (Karleby); toåtol 'grässtrå med vippa' (Kvev-
lax); tåtol-n 'tuvtåtel' (Larsmo); tåtål, tåtår 'de vanligaste hösorterna' (Munsala); tåtö-
lin 'strå med vippa' (Oravais); tåtå(l) 'tuvtåtel' (Öja); tåtölin b. sg. m. 'tuvtåtel' 
(Björköby), 'tåtel, grässlag' (Korsholm), 'Aira caespitosa' (Korsnäs); tåtål 'tuvtåtel' 
(Solv). — Åland: tårtår 'torrt, mjukt gräs' (Finström); töttörn 'ett primitivt grässlag 
ur slåttersynpunkt' (Hammarland); tåtår 'företedde likhet med havre' (Brändö, Kum-

6 Ett belägg som inte finns med i redovisningen och inte heller på kartan är från ett frågelist-
svar (nr 25, Slåtter) från Torsö i Vänern (Vgl). Beläggets äkthet ifrågasätts av Fries (1962:28 not 
38) och jag har heller ingen anledning att tro att det skulle finnas ett enstaka nedslag av detta 
ord i Torsö. 
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linge, Kökar, Sottunga); tåttor och tââtel (samt dessas varianter) 'betecknar öfverhu-
vudtaget alla med vippor försedda gräs' (västra Åland, i: Liro, 1915:8). — Åboland: 
tåtul 'Deschampsia caespitosa, Poa-arter' (Korpo); tåtål-n m. 'ett slags gräs' (Nagu). 
— Nyland: tåtåll Växtart i betesmark och ängar* (Kyrkslätt); tåtål 'Aira-arter' (Mörs-
kom), 'Gramineae, Poa annua' (Pyttis); tåtal-n 'gräs' (Snappertuna); tåtål 'Aira-arter, 
i allmänhet gräs med vippa' (Pernå), m. 'Poa annua' (Strömfors); tåtul 'Poa pratensis, 
Holcus' (Tenala). 

Kommentar till materialredovisningen: Liksom i betydelseangivelserna till ven 
finns här 'ogräs' angivet. Vildväxande gräs i det odlade betraktas som ogräs 
och kan t.o.m. bekämpas med gift. Det framgår också här att gräset kunde 
betraktas som dåligt foder. Båda dessa betydelser är "moderna". Se för reso
nemanget kommentaren till vew-materialet 5.2.1. 

De latinska arterna med svenska motsvarigheter är de samma som nämndes 
till ven. Om endast en art uppges är det företrädesvis Deschampsia ( = Aira) 
caespitosa, tuvtåtel. Tuvtåteln är den tåtelart som är vanligast bland de vild
växande gräsen på ängsmark. Kruståteln (Deschampsia flexuosa) växer sna
rare i skogen och på hyggen. Om man alltså velat ange ordets betydelse med 
en art som i floran bär namnet tåtel är D. caespitosa det naturliga valet. Vid 
två tillfällen uppges dock D. flexuosa, ena gången vid sidan av D. caespitosa. 

* 

I Linnés Flora Svecica uppges tåtel vara det namn som i Dalarna användes för 
Aira csespitosa. Flera äldre författare har dock även före Linné använt växt
namnet (se Fries 1962:25). I första upplagan av Flora Svecica anförs också 
växtnamnet luddtåt el.1 

Lytt kens (1904-1915:1405) anmärker under rubriken Fam. Graminaceae, 
Gräsväxter att "såsom ett gammalt svenskt folkspråksnamn förekommer Tå-
toi, Tåtel, osv., vilket användes för att beteckna dels gräsväxter i allmänhet, 
dels vissa bestämda gräsarter, till dess Linné fäste namnet vid släktet Aira". 
Numera är tåtel också florornas basnamn på släktena Deschampsia, Holcus, 
Corynéphorus och Aira. 

Ordet tåtel har enligt Fries (1962:24-29) sannolikt bildats inom uppsvenskt 
språkområde och sedan "på olika sätt förts ut till områden, som stått i livlig 
förbindelse med Svealands kärnlandskap, till Dalarna, Finland, Estland, Got
land och Götalands östkust med Öland" (Fries 1962:29). 

7 Fries (1962:26) kommenterar detta växtnamn. Det anförs av Linné i Flora Svecica 1 uppl. 
som svenskt namn på en Aira-art. 12 uppl. saknar arten svenskt namn och förs till släktet Holcus. 
Fries antar att Linné tagit upp ett folkligt växtnamn — lotåt — från sin hembygd och anpassat 
det till Flora Svecicas namnsystem. Han har då "bytt ut den dialektala förleden lo mot det i fråga 
om betydelse och ljudskick närstående, i riksspråket vanliga ordet ludd. Senare leden har han med 
ett enkelt tillägg passat in i sitt botaniska system, för vilket han valt tåtel som Aira-arternas 
svenska släktnamn." (Fries 1962:27.) 
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Om ordets ursprung och vissa ombildningar skriver Fries följande: 

Ordet tåtel bör säkerligen , som Danell har påpekat, uppfattas som en bildning till 
fsv. patter 'tåt, sträng i ett rep m.m.' , nsv. tåt. [. . .] De skiftande kvantitetsförhål
landena i ordet — i vissa trakter uttalas det med lång vokal och kort konsonant, 
i andra med kort vokal och lång konsonant — beror på att den gamla förbindelsen 
av lång vokal och lång konsonant har behandlats olika. Ordet har på sina håll ut
satts för ombildningar av skilda slag. Rätt vanligt är, att det kakuminala /-ljudet 
[. . .] har utbytts mot r (Fries 1962:29).8 

Elmevik (1966) diskuterar de estlandssvenska beläggen på tåtel. Ordet anses 
ingå i en grupp ord på icke ursprungligt -al. Han räknar med att tåtel är en 
-«/-avledning, jämförbar med t.ex. åtel av fvn. ät, n., sv. dial, åt 'mat' . Man 
får räkna med en utveckling -ul > -ål > -al. Jfr Elmevik 1966:20f och där 
anförd litteratur. För ordet kan alltså ansättas en ursprungsform *pâtt-ul. 

5.2.3 Bunk 

Växtnamnet bunk, som en av ekvivalenterna för "strå med vippa" finns be
lagt i Hälsingland, Härjedalen, i Särna i nordligaste Dalarna, i Oviken i Jämt
land och i Haverö i västligaste Medelpad. Ordet finns också belagt i den nord
ligaste kilen av Värmland och längs Klarälven söderut. Detta sydliga område 
hänger ihop med det nordligare via ordets utbredning i Norge, nämligen i 
socknarna längs Klarälvens förlängning — Trysilälven — och dess mynning 
i sjön Femunden. I Norge finns ordet, förutom i norra Hedmark framför allt 
i Tröndelag (se Hoeg 1976:314 och 382). 

Materialredovisning 
Värmland: bongk m. 'tåtel (ven?); växten är hög o. har yvig brunviolett blomställning' 
(Dalby), 'tuvtåtel, kruståtel m.fl. gräsarter' (Ekshärad), 'Agrostis' (Fryksände), m. 
koll. 'kruståtel' (Färnebo), 'vilt gräs; åkerven (Apera spica venti), rödven (Agrostis te
nuis)' (Gustav Adolf), 'ven, Agrostis, Aira' (Norra Ny), m. 'kruståtel' (Ransäter), m. 
'självväxt, högt gräs med stora vippor (= huvudsakligen Agrostis-arter, möjligen även 
Aira-arter)' (Östmark). — Dalarna: bunntjen 'gräs som växer i tuvor' (Mora); bungk 
'tåtel' (Särna); bongk 'de som bete mindre uppskattade stråna till tovy (Särna o. Idre); 
bungk 'gräs med breda, vassa blad', 'groft lågvuxet gräs, s. ätes af kor, men sällan 
af hästar' (båda Våmhus). — Hälsinglad: bungk m. 'Aira o. åtskilliga snarliknande 
gräsarter' (Alfta), m. 'högt fint gräs, Poa etc.' (Bergsjö), 'Poa, högväxta, fina grässor
ter' (Bjuråker), 'högväxta gräs på "gammalsvalar", senare vanlig på avverkade ställen 
i skogen, vanligen rödsvingel (Festuca rubra)' (Järvsö), l.'gräs, tåtel', 2. 'foderväxt i 
allmänhet, särsk. Poa' (Ovanåker); bongk m. 'ett slags gräs, Poa; "gräs med vippor" ' 
(Arbrå), m. 'fint, långt gräs' (Delsbo), m. 'fint mjukt hö (andraårshö), Poa' (En-
ånger), 'gemensamt namn för Agrostis- o. Calamagrostis-arter' (Gnarp), m. 'tåtel' 
(Ljusdal), m. 'gräsart, förmodligen avses rödven el. ngn närstående art' (Norrala). — 

8 För speciell ljudutveckling i Ovansiljan jfr Fries 1962:29 och där anförd litteratur. 
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Jämtland: bongk m. koll. 'benämning på grässlag' (Berg), m. 'denna växt liknar hav
ren, men är smäckrare' (Hede), 'långt rödaktigt gräs, växer på hyggen' (Klövsjö); 
bongke 'tuva av Aira caespitosa' (Oviken). — Härjedalen: bongk 'Aira caespitosa' 
(Linsäll), 'gräset Aira caespitosa, äv. allmännare om alla svingelarter' (Tännäs), m. 'ett 
höslag' (Älvros), 'Aira caespitosa, Agrostis-arter, Poa, Festuca och Calamagrostis, 
m.a.o. flertalet av de egentliga gräsen (Gramineae) eller alla gräs med hårt strå' (all
mänt i Härjedalen). — Medelpad: bongk 'tuvtåtel' (Haverö). 

Kommentar till materialredovisning: Att bunk är detsamma som tåtel framgår 
klart: många gånger uppges just denna betydelse. Om en botanisk art uppges 
är det framför allt Deschampsia ( = Aira) caespitosa. Florans namnskick kan 
inte ha verkat för denna betydelseangivelse, med mindre än att man har gått 
vägen över det folkliga namnet tåtel (jfr ovan). Man kan möjligen tänka sig 
att man velat välja ett floranamn och då har man valt just tåtel. Eventuellt 
råder här polysemi mellan generisk nivå och specifik, dvs. tuvtåteln betraktas 
som den mest "sanna'* bunken (jfr resonemanget till ven i materialkommen
taren 5.2.1). Två gånger uppges kruståtel som enda betydelse. Ang. flera bo
taniska arter i betydelseuppgifterna hänvisas till kommentarerna ovan. 

På två uppteckningar uppges som betydelseangivelse även arten Calamag
rostis, som är grövre än övriga vetenskapliga arter som inbegrips i "strå med 
vippa". Även Calamagrostis har vippa. Det anses också i viss mån vara ett 
gott betes- och fodergräs, och det vore alltså fullt möjligt att det ingick i "strå 
med vippa". 

På belägget från Oviken är betydelseangivelsen 'tuva av Aira caespitosa'. 
Här finns det anledning att kommentera just betydelsen tuva. Ordet bunke 
har ibland ansetts ha just denna betydelse. Växter med detta namn har sagts 
bilda tuvor som liknat bunkar (så t.ex. Lange ODP 1:478, jfr dock Fries re
cension av Lange 1960:165). Hesselman (1935:32) kommenterar denna van
liga uppfattning. Han menar att ordet inte alls syftar på gräsens "tuvighet" 
och säger bl.a. att vissa av de i namnet inbegripna gräsarterna inte ens är tuv-
bildande. Jfr nedan. 

* 

Med annorlunda syftning, men fortfarande avseende ett gräs eller halvgräs fö
rekommer bunk också i andra delar av Sverige. I delar av norra Dalarna tycks 
bunk avse något slags grövre gräs som ibland uppges ha breda, vassa blad. 
Lindberg (1944:48) ger betydelsen 'växt med breda blad' o. likn. Andra upp
givna karaktäristika talar för att det är ett myrgräs som bildar tuvor. I Everts
berg uppges Nardus stricta ha namnet bunk. Samma namn på denna växt 
finns också i Småland, se nedan 7.4.5. 

På Gotland uppges halvgräsen knappag och axag (Schoenus nigricans resp. 
ferrugineus) vara de vetenskapliga motsvarigheterna till det folkliga bunk. 
Från Småland ger Vide (1966:55) följande betydelseangivelser: 'stagg' (Nar-
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dus stricta), 'kvickrot' (Agropyron repens) samt "namn på olika, oftast ej 
närmare definierade (halv-)gräsarter".9 I den mån växtnamnet bunk före
kommer utanför det ovan beskrivna mellannorrländska bältet tycks det alltså 
beteckna grövre gräs. De småländska beläggen kunde beteckna strå med 
vippa. De förekommer delvis i ett parti mellan ven:s och tåtel:s egentliga ut
bredningsområde, se karta 1 och kartkommentaren. 

Bengt Hesselman behandlar växtnamnet bunk i sin uppsats Gråbo och haer-
buna (1935). Han menar där att bunk skulle vara en ^-avledning till ett i andra 
växtnamn ingående buna. Huvudbetydelsen hos detta buna är i de nordiska 
språken 'ben, i sht stort lårben'. Ordet ligger, enligt Hesselman i överförd an
vändning "till grund för växtnamnet gråbo, buna. Jämförelsen med ett kraf
tigt lårben passar ju icke illa till den allmänna karaktär, vi funnit vara mest 
utmärkande för 'bunorna', den raka, ogrenade, styva och något torra stjäl
ken." (Hesselman 1935:27.) Hesselman vill dock inte nöja sig med likheten 
mellan en växt och ett lårben, han poängterar att detta inte räcker ur namngiv-
ningssynpunkt: 

Detta sätt att se, att direkt jämföra en växt med ett ben, ett rör, även om växten 
ifråga eller den egenskap som åsyftas vid jämförelsen är praktiskt sett fullständigt 
betydelselös, är om jag så får säga lite för objektivt, för ointresserat för att passa 
ihop med de primitiva bildningar det enligt min mening här är fråga om.[. . .] Här 
måste det tillkomma ett moment av nyttighet, av egoistiskt ekonomiskt intresse och 
därmed av värdering, av gillande eller ogillande, om man så vill, affekt, för att göra 
processen fullt begriplig (Hesselman 1935: 27f). 

I växtnamnet buna ingår, menar Hesselman, en motsättning "mellan det 
gröna och saftrika och det torra i växtvärlden" (s.29). Denna motsättning 
framskymtar i några exempel som Hesselman ger, bl.a. betyder buner i Väs
tergötland helt allmänt 'ett slags ogräs' (s.29f). 

Det här behandlade bunk tas som exempel på att en avledning till buna 
också har använts som namn på växter som inte haft just de karaktäristika 
som nämndes ovan, dvs. utseendemässig likhet med ett ben. De gräs och 
halvgräs som kallas bunk har, enligt Hesselman rätt lite gemensamt med 
"buna-växterna". Förklaringen till namnet har Hesselman funnit hos Modin 
(1911:718) där denne talar om att i bunk inbegripes 'alla gräs med hårt strå'. 
Modin skriver vidare: "Så kallas hos Aira flexuosa t. ex. rotbladen tov, men 
själva stängelstrået bongk, d. v. s. den senare benämningen inträder, då strå
skjutningen ägt rum." Här återfinner vi, som Hesselman ser det, "motsätt

9 Vide bygger sina betydelseangivelser på bl.a. en uppteckning från Ljuder där det står: "Be
stämda kännetecken kunde meddelaren inte ange. Han visade gräs som kallades bunk, det var 
åtminstone ett par stycken olika gräs, 1/2-1 m höga. Över huvud taget var det mycket obestämt 
vad som menades med bunk (med undantag av dessa kännetecken: storleken och stjälkens beskaf
fenhet (hård och styv) samt att det var ett gräs)." 
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ningen mellan det mjuka gräset och det hårda, mindre värdefulla strået'' 
(1935:32). 

Vidare skriver Hesselman att man tidigare vanligen uppfattade A:-et i bunk 
såsom hörande till stammen och att ordet stod i avljudsförhållande till bank, 
bink9 besläktat även med binge, bunga. Namnet skulle då syfta på de avsedda 
gräsens "tuvighet" och rotens grundbetydelse skulle ha varit 'hög, hop', 'nå
got rundt, klumpigt'. Detta stämmer inte alls enl. Hesselman, bl.a. är flera 
av de åsyftade gräsen inte på något framträdande sätt tuvbildande (s.32). 

Hesselman diskuterar varför gräsen och halvgräsen inte kallats bunor om 
synpunkten vid namngivningen skulle ha varit att de är torra till skillnad från 
rotbladen. Svaret för Hesselmans del blir att i bunk är pluralt, kollektivbil
dande och syftar på att grässtråna, som varje naturvän känner, regelbundet 
stå många tillsammans, i grupper, gräsen äro 'formationsbildande' såsom 
växtbiologen uttrycker sig, stånden stå inte ett och ett, enstaka eller kring
strödda i vegetationsmattan, så som det vanligtvis är fallet med de högre 'ör
terna' " (s.33). 

Att tolka &-suffixet på detta sätt, är kanske möjligt, men i övrig litteratur 
om detta suffix nämns inte någon kollektiv betydelse. I Krahe-Meid (1967: 
21 lf) sägs angående det germanska /r-suffixet att det har varit särskilt vanligt 
i lågtyskan, nederländskan och anglo-frisiskan men att det också varit 
produktivt i andra germanska språkområden. Ang. bildningarna sägs 
också: 

Das Å>Suffix findet sich mit Vorliebe in Tier-, Pflanzen- und sonstigen Konkretbe
zeichnungen, ferner in Femininbildungen, Deminutiven, Kosenamen und ähnlichen 
Bildungen mit gefühlsbetontem Bedeutungsinhalt. Es ist charakteristisch für eine 
intime Natur- und Lebenssphäre (Krahe-Meid 1967:212). 

Som exempel på växtnamnsbildningar ges bl.a. fno. merki, feng. merece, 
fhty. merch 'Sellerie'; vidare fisi, stilkr, fsv. stjœlke, avljutt meng, stalke 
'Stengel'. Ytterligare exempel på växtnamn som ges är: feng. cassuc 'Schilf
gras' och feng. panic 'Hirse' (s.213). 

I sin genomgång Die k-Diminutiva im Nordfriesischen und in verwandten 
Sprachen (1961) kommer Dietrich Hofmann också in på de nordiska språken 
(s.72ff). Han visar att det lågtyska suffixet trängt in i de nordiska dialekterna, 
men konstaterar samtidigt att man inte helt kan frånkänna de nordiska språ
ken ett inhemskt produktivt £-suffix. 

Han delar in A:-suffixet i sju grupper: 1) Koseformen von Personennamen. 
2) Namen für Haustiere. 3) Locknamen für Haustiere. 4) Andere (appel
lativische) Tiernamen. 5) Bezeichnungen für Körperteile. 6) Pejorativa. 7) 
Bezeichnungen für kleine Gegenstände. Vi ser att det är grupper som alla pas
sar in i det som Krahe-Meid kallar den intima natur- och livssfären (jfr 
ovan). 

Hofmann (1961:109ff) diskuterar A>suffixets funktion i de germanska språ
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ken och kommer då fram till att detta, i likhet med konsonantgeminering och 
andra suffix, haft en expressiv funktion. Han skriver: 

Hatte nicht die Verwendung dieser Ar-Suffixe ebenso wie die der /-, s- und f-Suffixe 
ursprünglich nur den in den aufgeführten Beispielen zutage tretenden Zweck, eine 
stärkere Anteilnahme des Sprechers (oder einer ganzen Sprachgemeinschaft) an Be
zeichnungen für gewisse Menschen, Tiere, Gegenstände und Handlungen auszu
drücken? Diese Anteilnahme konnte eine positive oder negative Wertung enthalten, 
positiv bei den Hypokoristika, negativ bei den Pejorativa (Schimpfnamen, Bezeich
nungen für unliebsame Tiere, wertlose oder ekelhafte Gegenstände usw.), doch war 
sie teilweise wohl auch "neutral'', also nicht wertend. Man kann diese Funktion da
her auch allgemein als expressiv bezeichnen^ . .]. 

Daß die expressive Funktion der ^-Suffixe älter ist als die diminutive, verklei
nernde, ist deshalb anzunehmen, weil sie in allen Teilen der Germania bezeugt ist, 
die diminutive dagegen nicht (Hofmann 1961:120). 

Trots att Hofmann har relativt få exempel på bildningar med k-suffix på nor
disk botten kan man, liksom Melefors (1983:65) poängterar, för äldre tid 
"tänka sig att det har funnits en mera utbredd användning av A:-suffix som 
inte kommer fram i de typer av källor som finns bevarade, därför att de till
hört sådana stilarter som inte är representerade i just dessa källor". (Jfr vad 
gäller hela resonemanget om £-suffix Melefors 1983:58-69.) 

Det förefaller alltså rimligt att tänka sig att k-et i bunk inte som Hesselman 
menar hade kollektiv funktion utan att det istället uttryckte en form av affekt. 
Det kanske just handlar om en sådan värdering som Hesselman redogör för 
när han talar om motsättningen mellan de gröna saftiga växterna och de torra 
"bunorna". I det av mig behandlade området, där bunk avser strå med vippa 
finns också ett särskilt namn på rotbladen (tov). Där har vi en verklig motsätt
ning. I övriga områden där bunk finns belagt, verkar ordet avse torrare och 
mindre saftiga gräs än just "strå med vippa", som ju ändå måste anses vara 
ett relativt bra fodergräs. Exempelvis har vi två belägg där bunk avser stagg, 
som är ett dåligt och svårslaget gräs. Denna växt har gett upphov till en stor 
mängd namn som just är affektiva bildningar. Se kap. 7 och 8. 

5.2.4 Jägarn 

Den norrländska ekvivalenten för "strå med vippa" är jägarn eller den obe
stämda formen jägal/jägel. Jag väljer den bestämda formen som uppslags
form eftersom denna är den mest spridda. På många av uppteckningarna 
finns den obestämda formen först angiven, ibland i formen jägar. Man bör 
således kunna tänka sig att den obestämda formen som uppges på en uppteck
ning är extraherad ur den bestämda. SAOB behandlar ordet under uppslags
ordet gegal (G 169). 
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Materialredovisning 
Hälsingland: jägarn 'ängsgröe (Poa pratensis)' (Ytterhögdal). — Medelpad: jegl m. 
'Aira caespitosa' (Attmar, Holm); jegel 'Poa vulgaris' (Stöde); jegäl m. 'Aira caespi
tosa' (Borgsjö, Indalsliden, Ljustorp). — Ångermanland: jega,jegan m. 'tuvtåtel; or
det användes om flera arter' (Fjällsjö), 'Aira caespitosa' (Ramsele); jegal, jegarn bs. 
sg. koll. 'Aira caespitosa' (Multrå); jegar, jegarn m. 'gräset Aira' (Nordingrå); jegarn 
'ett gräs, tuvtåtel' (Anundsjö), 'Aira caespitosa' (Graninge, Nora), 'Briza media?' 
(Nordingrå), 'gräs av släktet Aira' (Vibyggerå). — Jämtland: jegäl 'avsåg i stort sett 
samtliga gräs med vippa; övervägande svingel och tåtel' (Ragunda); jegel, jegern m. 
'gräsart, troligen av släktet Aira' (Ragunda). — Västerbotten: jegal, jegarn 'ett gräs, 
Aira caespitosa' (Burträsk), 'Aira caespitosa o. flexuosa' (Lövånger), 'tuvtåtel' (Skel
lefteå) \ jegar, -n 'Aira caespitosa, ett högväxt gräs som växer i tuvor' (Holmön), 'tuvtå
tel' (Umeå); jegarn 'Aira-arter samt även Deschampsia flexuosa; anses vara grovt och 
hårdtuggat hö' (Degerfors), 'tåtel' (Holmsund); djegarn m. 'gräsart Aira caespitosa 
m.fl. likn.' (Byske, Norsjö), 'gräs (Poa)' (Skellefteå). — Lappland: jegarn 'gräs (Aira 
caespitosa)' (Dorotea), 'gräsart' (Fredrika), 'ett gräs av släktet Aira, kanske flexuosa' 
(Vilhelmina); jägarn 'ett slags gräs, Poa pratensis, Aira caespitosa' (Lycksele), 'gräsart 
Aira' (Stensele), 'ett gräs som är rent vallhö' (Tärna), 'heter troligen tuvtåtel på 
svenska' (Tärna); jegårn 'en gräsart' (Arjeplog), 'det vanligaste höet på gamla vallar' 
(Sorsele); djegål, djegårn m. 'Aira caespitosa' (Arvidsjaur). — Norrbotten: djägärn -
(Hortlax); djägäl 'har vippa såsom svingel- och gröearter' (Nederluleå), 'gemensamt 
namn för gräs med vippa' (Nederluleå); djägel, djägern - (Råneå); djeäl, -rn 'hösort' 
(Nederkalix); djajel m. 'gemensamt namn för gräs med vippa' (Överkalix). 

Kommentar till materialredovisningen: De vetenskapliga släkten som uppges 
motsvara det folkliga jägarn är Deschampsia ( = Aira) och Poa. Namnet jä
garn finns inte i några floror och därför är ingen direkt påverkan möjlig att 
anföra. Deschampsia caespitosa är en mycket vanlig betydelseangivelse, kan
ske är det ett medvetet val att "översätta" dialektordet till detta floranamn 
(se 1.3.2). Betydelseangivelsen Briza media (från Nordingrå) kan helt bortses 
ifrån. Detta gräs har endast enstaka fyndorter norr om Uppland (jfr Hultén 
1971:202). 

I materialsamlingen är det den bestämda formen, här normaliserad jägarn, 
som är den vanligast förekommande. Den bestämda formen har kakuminalt 
eller alveolart n. Ett slutljudande kakuminalt / smälter samman med slutarti
keln -n och ger detta ljud. Se Larsson 1929:114 under stol, stolen. Se även 
Bogren 1921:139. 

De norrländska dialekterna kännetecknas av att de ofta har bestämd form 
av substantiv i ställningar där rikssvenskan har obestämd (se bl.a. Dahlstedt-
Ågren 1980:281). Bestämd form uttrycker en obestämd mängd i största all
mänhet. Den rikliga användningen av den bestämda formen har inneburit att 
denna har kunnat bli substantivets normalform. Dahlstedt-Ågren (1980:282) 
exemplifierar: "Frågar man en norrländsk bonde vad som växer på hans åker, 
så svarar han t.ex. 'Hävern', och frågar man honom vad bären heter som 
växer i åkerrenen så svarar han: 'Åkerbära'." 

Den obestämda formen — då den över huvud taget uppges — varierar: je-
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Äng med gräs. 

gal, jegar (e växlar också med ä). Formen jägar torde utifrån ovanstående re
sonemang förstås som en sekundär bildning till den bestämda formen (jfr 
ovan).10 

• 

Ordet jägarna utbredningsområde sträcker sig från Ljungan i Medelpad upp 
i hela det svenskspråkiga Nordnorrland. Det finns också belagt i Norge i 
Nordland fylke, som gränsar till Lappland. Belägg på ordet finns även i Ytter-
hogdal i Hälsingland strax söder om Ljungan. 

Om beläggen i Norge skriver Hoeg (1976:314f och 383) att jegel, jcegel, 
mera sällan jceggel är ett vanligt ord för höga toppgräs i Nordland. Det an
vänds dock särskilt om Deschampsia caespitosa. För tuvor av denna art finns 
i Nord-Norge ordet iggel- (med div. varianter som eggel, igl, ill), då i samman
sättningar med i synnerhet -tuva. Hoeg menar att eggel, iggel är samma ord 
som jcegel, vilket dock knappast är troligt.11 Det norska jœgelis utbrednings

10 Det kan kanske också vara fråga om en förblandning av / och r i slutljud (se Hesselman 
1935:47 och 1952:3). 

11 /gge/-namnen har nog en annan etymologisk bakgrund, men har senare kommit att associe
ras till jcegel. Torp (NEO) har ordet igl i betydelsen 'krat, noget vantrevnet og forkroplet overho-
det' från Nordmöre och från Telemark ges ordet iglegraan 'forkroplet grantre'. Ordet hör enligt 
Torp till samma rot som eigind vilket betyder 'kornspire paa akeren'. 
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område är väster om Tärna-fjällen i Lappland, det hör alltså ihop med det 
svenska utbredningsområdet. 

Uttalsformer med initiait dj tyder på ett ursprungligt g i början av ordet. I 
norrbottniska dialekter uttalas nämligen ord med ursprungligt g framför 
främre vokal med affrikata dj-, se Pihl (1924:43) under t.ex. orden gädda och 
gärs och Melefors 1985:42 och där anförd litteratur. Uttalet dj- tycks gälla 
också för Skellefteå, se Lindgren 1940:56 under t.ex. gärdsgård. 

Carin Pihl (1924:76f) diskuterar ordet djajel i överkalixmålet och ansätter 
som trolig utgångspunkt ett *gœghal. Hon menar att det nog bör hänföras till 
samma grupp som norska dialekters gag 'tilbakeboiet', gaga 'boie bakover'. 
Sakligt hänvisar hon till det som är karaktäristiskt för de olika gräsarterna 
med vippa, nämligen "dels den i toppen böjda stjälken, dels vippans vajande 
rörelse" (s.77). 

Att *gœghal skulle vara ursprungsform avvisas dock av Dag Strömbäck 
(1927:32). Istället menar han att ordet skall sammanställas med ett verb geiga, 
av Fritzner (1954) översatt med 'tage en skjaev Retning, vige af til Siden fra 
den rette Vei\ Strömbäck anser dock att Pihls betydelsemotivering är för
träfflig men att den likaväl kan föras till geiga. 

Vad gäller stam vokalen menar Strömbäck alltså att man kan tänka sig ei. 
Han betonar att man i överkalixmålet "över den gamla dift. -ei- [kan] komma 
fram till ett -ai-" (s.32) och hänvisar till Pihl (1924:263f). Vidare säger han 
att det inte torde finnas några formella hinder för att övriga norrländska dia
lekters gegal skulle kunna sammanställas med geiga. 

Om stamvokalen går tillbaka på diftongen ei bör emellertid ordet i stora de
lar av norra Norrland fortfarande uttalas med diftong (se bl.a. Larsson 
1929:11 och Dahlstedt-Ågren 1980:250ff). Det gör det inte. Burträskmålets 
gegål uttalas utan diftong, medan get och äga har e/-diftong (Lindgren 
1940:49 och 163). Se även materialsamlingen. Så vitt jag kan förstå ligger det 
då nära till hands att, liksom Carin Pihl, anta att ordet gägel skall föras till 
samma ordgrupp som de norska dialekternas gag och gaga. 

Elmevik (1965:30) anger, med utgångspunkt från Pihl och Strömbäck, ge-
gal som dialektexempel på avledning med suffixet -all. Han uttalar sig emel
lertid inte om stamvokalen. 

5.2.5 Tannar 

Ordet tannar förekommer på svensk botten endast i Jämtland, men har här 
stor spridning. I Norge finns ordet belagt i trakten just väster om Jämtland. 
H0eg (1976:315) ger två belägg, från Nordli och Snåsa i norra Tröndelag. Åt
minstone Nordli följer även i andra sammanhang Jämtland (se Bucht 1944:43). 

70 



Materialredovisning 
Jämtland: tannar 'tuvtåtel' (Marieby), 'är gräs med vippor' (Ström); tannar, -n 
'svingel- och gröearter' (Bodsjö), 'Poa annua' (Häggenås), 'Aira caespitosa, men kan 
även innefatta andra snarlika Aira-arter' (Kall), 'gräsart (smalt strå med brunaktig 
vippa), Poa, (anses som dåligt foder)' (Lit), 'de flesta vippgräsen' (Lit), 'utgör benäm
ning på alla sorters gräs, i synnerhet de med yvig vippa' (Näskott), 'ett gräs (någon 
Poa?)' (Revsund), m. 'slags gräs med ax i knippe' (Ström), 'betecknar i allmänhet gräs 
med ax i vippa, såsom Poa, Aira och andra' (Åre); tannarn 'gemensam benämning för 
flera gräsarter m. blommor i vippa' (Borgvattnet), 'Festuca-arter' (Frostviken), 'ngt 
slags gräs, kanske Aira' (Lockne), m. koll. 'sammanfattande namn på diverse svingel-
arter' (Ström); tannärn 'gräsarter (tuvtåtel m.fl.)' (Rödön). 

Kommentar till materialredovisning: Betydelsangivelserna ovan behöver knap
past kommenteras. Det framgår klart att det är "strå med vippa'' som avses. 
Den bestämda formen är ännu ett exempel på att norrländska dialekter ofta 
kännetecknas av att de har bestämd form av substantivet, där rikssvenskan har 
obestämd (se ovan 5.2.4 och Dahlstedt-Ågren 1980:281). 

* 

Aasen (1873) tar upp ordet tannar. Han ger betydelserna: 1) 'Tandstikker, li
den Pind' (Hallingdal); Ogsaa 'en Stikke, Splint, Kvist' (Sogn, Nordland), 2) 
'Straa, Stilk'; ogsaa 'en vis Graesart: Rapgraes (Poa)' (Snaasen i Nordtrönde-
lag). Ross (Norsk Ordbog) ger bl.a. betydelsen 'levende Kvist el. Straa' från 
Sunnhordland, Rogaland och Sogn. 

Enligt Torp (NEO) hör ordet tannar ihop med tonn 'tand'. Gräset, dvs. 
strået, har väl liknats vid stickor och små pinnar, som i sin tur liknats vid tän
der. 

5.2.6 Bunt och dagrabb 

Förutom de ovan behandlade fem ekvivalenterna för "strå med vippa" finns 
i Norge ytterligare två ord som bör betraktas som ekvivalenter. Det är bunt 
och dagrabb (båda med div. varianter). 

I ett sammanhängande område i Telemark och Aust-Agder förekommer 
bunt. I södra Rogaland och i några socknar i Hordaland och Sogn og Fjor-
dane finns belägg på punt. I Sogn og Fjordane, samt i Voss är funt belagt. 
De tre ordens utbredning är inte helt sammanhängande (se karta 1), men de 
bör ändå hållas samman. 

Aasen (1873) anger som betydelse av bunt 'Graesarter med hoi Top og 
smale, taetstaaende Blade ved Roden, isaer Aira caespitosa'. Hans geografiska 
hållpunkt vad gäller bunt är Telemark och flera. Han skriver vidare: "Afvi-
gende: Funt Sogn, Punt Jaederen, Puntastraa Voss og Bunk el. Bunke Trond-
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hjem".Torp (NEO) som också tar upp bunt, och därunder även bunk och 
bunke i Tröndelag, nisl. puntr m.fl., menar att ordet hänger ihop med eng. 
bent 'siv' = flty. binut, fhty. binuz m. (nhty. Binse), germ, avljudsformer 
*bunut: *benut, och förmodligen är en avledning till buna. Om buna skriver 
Torp att det ska jämföras med feng. bune f. 'ror' "(eng. dial, bun 'tor stilk, 
hul stilk, isser heracleum sphondylium. . .)" (NEO). 

Torps etymologi innebär en avledning, parallell med den som bunk uppvi
sar (jfr ovan). 

Angående förändringarna i uddljudet — b / p / f  — säger Torp (NEO) att 
dessa ofta förekommer i växt- och djurnamn, men några exempel ger han 
inte. Möjligen kan det handla om det som Kornhall (1968:264ff) kallar affek-
tiva uttrycksmedel under morfemplanet. Då skulle punt och funt vara "nya 
ordformer som påminner om mönsterordet men har en annan fonematisk 
byggnad" (s.270). Jfr nedan 8.2.12 

I växlingen b / p  kan det också handla om dialektal variation. Ljuden ligger 
fonetiskt nära varandra och kan växla. (Jfr t.ex. svenska dialekters butelj — 
putelj.) I Tinnsmålet, i norra Telemark, redovisas av Skulerud (1922:334) en 
växling mellan b och p i initial ställning: "I nokre ord er ein b i framljoden 
'herd' til /?, soleis i plystre vb., — jfr. gno. blistra, nno. blistra". Skulerud 
menar att ett uddljudande b i ord som betecknar "lyd, larm" ofta förstärks 
till ett p (jfr Skulerud 1922:334 och där anförd litteratur). Han ger också 
andra exempel på ord vars initialljud är p istället för b: prim n. 'ost av inn-
koka myse' = brim. 

Övriga belägg på punt hänger inte helt ihop med bunt-området. Ordet före
kommer i sydvästra Rogaland och norra Hordaland. Att formen punt är gam
mal visar namnen på Deschampsia på Island (puntur) och på Färöarna (pun-
talastrå) (se Steindórsson 1978:56 resp. Rasmussen 1950:137). 

Med relativt stor utbredning förekommer dagrabb i Tröndelag. Hoeg (1976: 
382) skriver att dagrabb med varianter {dagrabbi, dögglabb m.fl.) förekom
mer i 21 härader i Nordtröndelag. Om ordets betydelsevidd kan man läsa att 
"det sikter ikke til noen besternt slekt eller art, men blir vanligvis brukt om 
alle store viltvoksende strå, helst dem med topp." Aasen (1873) anför också 
ordet dagrap (med div. varianter) från Tröndelag. Han ger betydelsen 'tynde 
Graesarter med bred Top (Aira, Poa, Agrostis)'. Ross ger ordet i en annan 
form: daawghrap, i betydelsen Aira från 0sterdal. 

Torp (NEO) för upp ordet dagrab under uppslagsordet dag. Han tänker sig 
väl då en sammansättning av dag 'dag' och rab. Den betydelse han ger är 
'Aira' och han jämför med "lignende lyd i tyske navn paa planten: rabisgras, 
rapsgras, rabinen". En annan möjlig härledning av efterleden, som Torp (un

12 Även bunt skulle kunna förklaras på liknande sätt med bunk som mönsterord. 
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der uppslagsordet rape) dock ställer sig tveksam till, är att sammanställa den 
med rape, ett dialektalt ord som betecknar små buskväxter. Detta ord sägs ha 
lånats in i danskan och ingå i rapgrces 'Poa annua' (Nielsen DEO). 

5.3 Övriga 

I detta avsnitt ska ytterligare några gräsnamn redovisas. Orden har inte gene
rellt avsett "strå med vippa" men anknyter på olika sätt till denna folkliga 
art. Oftast är anknytningspunkten betydelseangivelser som liknar dem som 
har getts till orden för "strå med vippa". 

Linné uppger i Flora Svecica kiösa som det uppländska ordet för det som 
i Småland kallas ven — Agrostis spica venti (numera Aper a spica venti), åker-
kösa. Jag känner endast till ett fåtal belägg för ordet. Vide (1966) ger kjös, 
kjöse i betydelsen 'åkerkösa, Apera spica venti' från Tofteryd (Små). Från 
Breared, Tjärby och Veinge (Hal) ges kösgräs med ovan nämnda betydelse. 
En annan betydelse för ordet i sydsvenskan är, enligt Vide, 'kvickrot'. Troli
gen är det också denna betydelse som avses i en uppteckning från Bollebygd 
(Vgl): 'ett slags ogräs i åkrarna'. 

Om åkerkösans förekomst står att läsa i en flora: "Allmän — mindre all
män som ogräs i Götalands och Svealands jordbruksbygder på åkermark..." 
(Fogelfors 1983:38). Antagligen har ordet kösa betecknat ung. 'ogräs i åker' 
och därför finns båda de vetenskapliga arterna kvickrot och åkerkösa inom 
ordets begrepps vidd. 

I Feilbergs ordbok över de jylländska dialekterna uppges kys vara blåklint 
(Centaurea cyanus) — en allmän ogräsplanta i säd; dessutom Agrostis spica 
venti. Lange (ODP 1:43) skriver om det danska växtnamnet kös med varianter 
att det är: "faellesbetegnelse for en raekke storre kornukrudtsplanter, der helst 
skal renses fra ved taerskningen". Under Centaurea (ODP 1:306) kommente
ras namnen på Agrostis spica venti ytterligare. Lange skriver att namnen sär
skilt används om just denna art, ett annat elakartat ogräs i säd. 

Ordet kösa har förts samman med kjusa (dalkjusa) vilket innebär att växt
namnet skulle vara bildat till ett terrängord (se t.ex. EO). Torp (NEO) säger 
att ordet kjosa i betydelsen 'Agrostis spica venti' är en avledning till kjos och 
ger för ordet kjos betydelserna 'smal vik el. bugt av sjoen, hulning, isaer 
graesplet i en myrlaendt fordypning el. som straekker sig som en vik ind i et 
hoiere terraeng, liten skog, krat'. Utvecklingen från ett terrängord, med en be
tydelse vik eller fördjupning, till växtnamn får dock anses högst osäker. Lik
som Hellquist (EO) mycket riktigt påpekar om Apera (Agrostis) spica venti 
under ordet kösa växer den "dock blott på åkrar". Namnet har ju också i öv
rigt främst använts om andra åkerogräs: kvickrot, blåklint m.fl. och det 
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är möjligen från detta förhållande man bör utgå vid etymologisering. 
Liksom kösa har blivit floranamn på släktet Apera så har svingel blivit det 

på Festuca och gröe på Poa. Båda namnen finns med i min materialsamling, 
men hur folkliga de egentligen är, är svårt att ha någon åsikt om. Några upp
teckningar kunde tala för att svingel använts om just "strå med vippa": 'har 
vippa' (Nederluleå, Nb), 'en del arter ingår i ängeshö' (Överluleå, Nb). De 
flesta övriga belägg på ordet talar snarare för att det tillsammans med svindel, 
svinnel, svemmel m.fl. varianter i dialekterna använts om Bromus secalinus, 
men också om Lolium temulentum och Festuca pratensis. 

Hellquist (EO) räknar med att det svenska svingel är ett lån från ty. Schwin
gel till schwingen, svinga, med syftning på stråets svingande rörelser. Svinnel, 
svindelgräs och svimmel är enligt Hellquist uppkomna därför att "fröna, om 
de förekommo i brödsäd, ansågos orsaka svindel". 

Gröe anges i Nederluleå vara strå med vippa. Det är ju inte omöjligt att det 
egentligen handlar om en meddelare som kan sin flora, dvs. att det är en Poa-
art som avses. Gröe är, som nämnts, floranamnet på detta släkte. Ytterligare 
någon uppteckning ger Poa-arter som betydelse. Det är dock svårt att avgöra 
om namnet är genuint folkligt eller ett flora-namn. 

Om ordets ursprung säger Hellquist (EO) att det sannolikt är en dialekt
form med bortfallet mellanvokaliskt dh av fsv. grödhe i betydelsen 'gräs, 
gröda'. 

Ett växtnamn som förekommer främst i dalmålet är tada. På uppteckning
arna uppges bl.a.: 'grässlag, Aira flexuosa' (Mora), 'fint hö, Poa-arter(?)' 
(Venjan). Ytterligare några uppteckningar anger växtplats: 'självvuxet gräs på 
odlad mark' (Ore), 'vani, gräs på odlad mark; Deschampsia, Poa, Festuca 
m.fl. arter' (Rättvik - Boda), 'grässlag (växer på gödslad mark)' (Älvdalen). 
Från Orsa ges följande betydelse för aldertada: 'ett slags tada som växer på 
fet jord under al'. Från Lillhärdal m.fl. socknar (Hjd) har Modin (1911:722) 
ordet töda i betydelsen 'allt hårdvallshö'. 

Hellquist (EO) ger betydelsen 'hö från fet jord' för dalmålets tada (under 
uppslagsordet tad n. goti, 'gödsel'). Paralleller finns i både isländskan och 
norskan, men också i fler germanska språk. 

På Öland och i Småland finns tada/tader belagt i betydelsen 'ogräs i råg' 
och med närmare artbestämning 'Bromus secalinus'. Samma betydelse uppges 
ordet ha i S. Möre (Små). 

5.4 Kommentar till karta 1 

Som kartan visar har de flesta av orden för "strå med vippa" väl samman
hållna utbredningsområden. På ganska få ställen går områdena in i varandra. 
Det är endast i några få socknar i utbredningsområdenas gränstrakter som 
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mer än ett ord finns belagt på samma ställe. Detta är ett av argumenten för 
att orden ska betraktas som ekvivalenter. 

Beläggsamlingen för Sverige torde vara i det närmaste heltäckande, medan 
de norska beläggen är hämtade främst från Hoegs samling av växtnamn. 
Kartbilden för Norges del kan därför inte anses vara lika heltäckande. 

Ekvivalenten ven (med varianterna vena och vene) har ett väl sammanhållet 
utbredningsområde. I Sverige finns ordet belagt i Skåne, Blekinge, i större de
len av Småland och Östergötland — dock ej i de östra delarna av dessa land
skap, där tåtel tycks ha trängt ut ordet norrifrån (se 5.2.2).13 Ordets övriga 
svenska utbredningsområde är Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland 
samt västra och sydliga Värmland. De tre sistnämnda landskapen hänger tyd
ligt ihop med ven:s norska utbredningsområde: Östfold, Vestfold, Akershus, 
södra delen av Hedmark och i sydligaste Oppland, samt ett belägg från Fles-
berg i Buskerud. Detta senare enda belägg är en aning apart men kan ändå 
anses passa väl in i utbredningsområdet. 

På den svenska östkusten upp till gränsen mellan Gästrikland och Häl
singland är det ekvivalenten tåtel som dominerar.14 Också detta ords utbred
ningsområde är väl sammanhållet. Det har sitt kärnområde i Uppland och har 
därifrån spridits i olika riktningar (jfr 5.2.2). Ordet finns, förutom i Uppland, 
belagt i Västmanland, Gästrikland och Dalarna (utom i den allra nordligaste 
delen), samt i Lillhärdal i Härjedalen. (Detta sistnämnda belägg ser på sätt 
och vis ut att ligga i ordet bunk:s utbredningsområde. Beläggen i gräns
trakterna mellan Härjedalen, Hälsingland och Dalarna är emellertid så glesa 
att det är svårt att avgöra var ett ord slutar och var ett annat tar vid.) Ordet 
tåtel finns också belagt i Södermanland, Närke, längs kusten och en bit in i 
de östra delarna av Östergötland och Småland. Dessutom finns det på Öland 
och Gotland. Det finns också i hela det svenskspråkiga området av Finland 

13 I en uppsats som behandlar förhållandet mellan växtnamn och terrängbenämningar gör jag 
ett antagande vad gäller växtnamnen ven:s och tåtel:s utbredningsområden. Terrängordet ven har 
sin spridning i princip koncentrerad till sydöstra och mellersta Sverige där gräsnamnet tåtel be
tecknar "strå med vippa". Ordet tåtel har enligt Fries (1962:29) bildats i uppsvensk språkmiljö 
och därifrån förts ut till övriga områden. Med utgångspunkt från detta ords spridning samt ter
rängordet vems y kan man anta att växtnamnet ven har haft ett större utbredningsområde men 
att en glidning i betydelse skett i de östra delarna från gräset till platsen, där gräset växer. I och 
med denna övergång har växtnamnet tåtel haft större förutsättning att få fäste och därmed spri
das. Se Svahn 1987:86f. 

14 Det finns dock några nedslag av bunk i norra och i mellersta Småland. Det är oklart om 
bunk här är att betrakta som en ekvivalent. I Linneryd och i Granhult finns ordet belagt vid sidan 
av ven. Betydelseangivelsen i Granhult är 'ett slags gräs med ganska lång och styv stjälk'. I Linne
ryd uppges bunk vara 'venstrå på mosse'. Kanske är det en hårdare halvgräsart som växer på våt
mark som avses. 

De övriga beläggen på bunky varav tre stycken i norr utgör en sammanhängande grupp, kan 
avse strå med vippa ('slags långt gräs, växer vilt', 'slags gräs; ett långt, fint strå med en brun 
blomborste', 'ett slags vengräs', 'gemensamt namn för starr, dallergräs och ven och dylika gräs'). 
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och i estlandssvenska mål (de sistnämnda är ej inlagda på kartan). 
I Kisa i södra Östergötland finns både ven och tåtel belagda. Här gränsar 

de båda utbredningsområdena till varandra, de t.o.m. överlappar varandra. 
I Dala-socknarna Våmhus och Mora finns bunk belagt i stället för tåtel. 
Tåtel finns däremot i dessa socknars omedelbara närhet. Betydelseangivel
sen i Våmhus är 'grovt lågvuxet gräs som ätes av kor men sällan av hästar' 
och i Mora 'gräsart som växer i tuvor'. Det kan kanske röra sig om något 
annat än just "strå med vippa", men å andra sidan finns inte ordet tåtel 
belagt här. Ordet är annars välbelagt i Dalarna, utom i Särna och Idre där 
bunk är benämningen för "strå med vippa". Norr om tåtel tar också bunk 
vid. 

Jag har redan varit inne på ordet bunk. Ordets mellannorrländska ut
bredningområde är väl sammanhållet. Det finns belagt i Hälsingland, i den 
västligaste delen av Medelpad, i Härjedalen utom i söder, och i en del av 
sydligaste Jämtland. Det förekommer också i den nordliga kilen av Dalarna 
— Särna och Idre — samt som redan nämnts i Våmhus och Mora. På andra 
sidan Dalarnas och Härjedalens västgräns, i Norge, finns ordet också belagt: 
i Sörtröndelag, i västligaste Hedmark, men också i västra Oppland och 
med några få belägg längs kusten i Möre og Romsdal och i Sogn og Fjor-
dane. 

Beläggen i västra Hedmark håller ihop bunk: s mellannorrländska utbred
ningsområde med det västsvenska området, som finns i Värmland. Troligen 
har ordet spridits söderut vattenvägen via Trysilälven och Klarälven. Här går 
detta i första hand norrländska ord in i ordet vems utbredningsområde. Dessa 
ord möts i mellersta Värmland. I Ransäter finns båda orden belagda och 
längre västerut, i Färnebo, finns bunk och i Nordmark ven. Här har vi vems 
nordgräns och bunk:s sydgräns. 

Ordet tannar är särjämtskt, så när som på två belägg strax väster om den 
jämtländska gränsen till Norge, i Nordli och Snåsa i Nordtröndelag. Men tan
nar är inte det enda ordet för "strå med vippa" i Jämtland. I södra Jämtland 
är bunk ekvivalenten och i öster, i Ragunda, finns ett belägg på jägarn, som 
är den norrländska ekvivalenten. 

Det sydligaste belägget på jägarn, återfinns i Ytterhogdal i Hälsingland. I 
övrigt är detta ord belagt i Medelpad, utom längst i väst, där ett belägg för 
bunk finns, i Ångermanland, Västerbotten, i de sydvästra delarna av Norrbot
ten och utspritt över större delen av södra Lappland. Det finns också belagt 
i Nordland i Norge. 

I Norge finns ytterligare en ekvivalent: dagrabb (med div. varianter). Den 
finns belagd i Nordtröndelag och i västra Sörtröndelag: norr och väster om 
ordet bunk:s utbredningsområde, samt med ett belägg nästan mitt i, i Roros 
landsogn. 

Dessutom finns i Norge också ordet bunt med varianterna punt och funt, 
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som benämning för strå med vippa. I Telemark är det dominerande ordet 
bunt, som också är belagt i Hordalands kustland. Ett belägg på punt finns 
även i Telemark. Punt är också benämningen i Rogalands kustland och i 
ett nordligt parti av Hordaland, där det hänger ihop med ett sydligt i Sogn 
og Fjordane. Annars är funt ordet för "strå med vippa" i östra delen av 
detta sistnämnda fylke. I Seim i Hordaland finns både punt och funt be
lagda. 
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6. Den folkliga arten rotblad 
över dif f er entier ing 

Den folkliga arten rotblad illustrerar att 
den folkliga botaniken kan vara mer dif
ferentierad i sitt kategoriserande av natu
ren än den vetenskapliga. Överdifferenti
ering föreligger. 

Rotbladen eller basalbladen, som är 
den botaniskt vetenskapliga termen för de 
trådsmala blad, som växer invid roten hos Rotbladen hos 

„ 0 -, Deschampsia flexuosa. 
en del gräs, utgör alltsa endast en del av 
en växt. Det är i första hand den vetenskapliga arten Deschampsia flexuosa 
som har dessa basalblad, men också några andra arter. Namnen avser i prin
cip endast de trådsmala rotbladen, oavsett om strået med vippan finns där, 
eller ej. Finns stråna där så tillhör de den folkliga arten strå med vippa. 

Hoeg (1976:315) skriver om Deschampsia flexuosa: "De navnene som folk 
har på denne arten, sikter overveiende til bladene. Stråene kan også ha hatt 
sine egne navn, men blir ofte slått sammen med andre toppgras. Noe feiles 
navn for blad og strå, altså hele planten, fins vanligvis ikke, uten hos botani-
kere." 

Anledningen till att man skilt på de olika delarna torde vara att de haft 
olika nyttovärde. Rotbladen har varit särskilt värdefulla som betesgräs, i syn
nerhet för häst, får och ren. De har däremot passat dåligt som foder, eftersom 
de är svåra att slå, då bladen är korta. Därtill kommer skillnaden i växttid. 
Rotbladen kommer ganska tidigt om våren och stråna först senare. Av denna 
anledning har bladen varit viktiga som vårbete. Dessutom håller sig rotbladen 
gröna och friska långt in på hösten. Stråna blir torra under sensommaren. 

I Renbeteskommissionens af år 1909 handlingar1 kan man läsa: 

Allmänt förekomma i björkskogarna — diffust insprängda stånd och tufvor Aira 
flexuosa och Festuca ovina — hvilkas rotblad lämna ett väsentligt bidrag till höst
betet. 2:264. — Under hösten söka renarna endast efter "sidnu", d.v.s. fint grönt 
bottengräs, hvilket de äfven äta under vintern. 2:300. — Alla örter — hafva viss
nat, likaså i allmänhet gräset, utom rotbladen hos Aira och Festuca — (13 sept.). 
2:361. — Skogsrenar — lifnära sig under kalfningstiden (i maj) med gröna rotblad 

1 Citerat från Liljefors 1950:10. 
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af fjolårsgräs, hvilka vid foten af träden — blifva tillgängliga — (Liljefors 
1950:10). 

Rotbladen har alltså varit ett viktigt bete, både höst och vår. Det har också 
hänt att folk har ryckt upp bladen för att ge åt djuren. (Jfr rysk nedan 6.2.1.) 
Ett frågelistsvar ger följande beskrivning: "Åt korna har man brukat plocka 
gräs med händerna, vid sådana tillfällen då en ko måste stå inne i ladugården, 
då de andra äro på bete t.ex. då kon kalvat, gjort sig illa eller så, ävenså åt 
en folkilsken tjur som måste stillas inne o.s.v. Man plockade då vanligen sia 
fem. obest. s. Aira flexuosa."2 

De trådsmala bladen utvecklar inte alltid blombärande strån. Detta framkom
mer vid ett närmare studium av uppteckningarna samt vid samtal med medde
lare. Jag har dock inte sett detta påpekat i någon flora. I samtal med botaniskt 
kunniga personer har jag fått upplysningar om att Deschampsia flexuosa som 
inte växer under tillräckligt gynnsamma förhållanden inte skjuter blomskott, 
dvs. det blombärande strået uteblir. Den behöver t.ex. tillräckligt med ljus för 
att bilda blomskott. Om den inte får det kan den istället satsa sin energi på 
mera blad. 

Vid fältstudier kring Umeå har kunnat konstateras att rotbladen växer i 
skogskanten och i skogen, svåråtkomliga med lien inte bara för att de är korta 
utan också för att terrängen är ogynnsam för lieslåtter. Ofta har tuvorna med 
blad inga strån, emellanåt sticker ett eller två ynka strån fram, för att vid en 
tuva plötsligt uppvisa ganska många strån. 

Det förefaller alltså som om växten kan bestå endast av rotbladen, som då 
förmodligen bildar en större växtyta, dvs. har fler blad, än där stråna också 
växer. Detta torde väl vara en av förklaringarna till att rotbladen har ett speci
ellt namn. Dessutom torde behovet av dem som grönt och fint bete långt in 
på hösten, men också som vårbete, ha varit större i de nordliga delarna av 
Sverige där fodertillgången ofta var mera begränsad än söderut. Rotbladen 
har nämligen namn endast i de nordligare delarna av Sverige. Från Dalälven 
och norrut, främst i inlandet, finner vi namn på dessa blad. I Norge har rot
bladen dock namn i hela landet utom i de sydöstliga fylkena. (Se karta 2.) 

Liksom fallet var i "strå med vippa", har den folkliga arten rotblad olika 
dialektala namn i olika delar av det nordliga område, där de utgör en egen 
folklig art. Namnen är alltså ekvivalenter och behandlas nedan under denna 
rubrik. 

2 ULMA 4210, s.l7f, Degerfors, Vb. 1931. 
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6.1 Artens avgränsning 

Det är främst Deschampsia ( = Aira)3 flexuosa som har de trådsmala bladen 
invid roten, men även Deschampsia caespitosa och vissa Festuca- och Poa-
arter. Också Nardus stricta har liknande blad. Dessa arter utgör alltså i prin
cip den folkliga artens botaniska avgränsning. 

Hoeg (1984:113) skriver att smyle, som är det norska namnet på rotbladen, 
också inkluderar andra gräsarter än Deschampsia flexuosa. Detta gäller dock 
enbart i distrikt där denna art ej finns eller är sällsynt. Nardus stricta och Fes
tuca ovina är arter han nämner. Angående dessa arters betesvärde i förhål
lande till Deschampsia flexuosa skriver han att så länge de är mjuka och saf
tiga tycker kreaturen om dem. De förlorar emellertid sina kvaliteter tidigare 
än D. flexuosa och Nardus blir dessutom styv och hård. 

Det kan alltså konstateras att den folkliga arten rotblad inte bara är exem
pel på överdifferentiering. Här föreligger också underdifferentiering eftersom 
flera vetenskapliga arters rotblad inbegrips. 

Ekvivalenternas kärnbetydelse, som då utgör den semantiska avgränsning-
en, torde vara ungefär som följer: Ett kort fint gräs av trådsmala gröna ba-
salblad som växer tätt intill varandra, antingen i tuvor eller som ett tätt täcke. 
Gräset är mjukt och betraktas som gott bete. 

Denna folkliga art har också en geografiskt begränsad utbredning. "Rot-
blad' ' har i Sverige endast namn i norr, från Dalarna och uppåt. Dessutom 
har de namn i nästan hela Norge, utom i Akershus, Öst- och Vestfold. 

6.2 Ekvivalenter 

De ord som i Sverige betecknar den folkliga arten rotblad är rysk, tov och sia. 
I Norge förekommer också rysk och tov, men annars är det vanligast före
kommande ordet smyle. I några socknar i norra Norge betecknar mogres den 
folkliga arten. I Österbotten i Finland finns sia belagt, dock inte i betydelsen 
"rotblad". Här är det de vetenskapliga arterna Nardus och Eriophorum som 
avses. Jag återkommer till detta nedan. 

3 Jag använder här Deschampsia omväxlande med Aira. Det är givetvis samma släkte som av
ses. Aira är det äldre floranamnet och i materialet förekommer båda. 
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6.2.1 Rysk 

Växtnamnet rysk med sidoformen rusk förekommer i Västerdalarna och i 
Särna och Idre socknar (Dal). Det finns också belagt i ett litet område i Hed
mark i Norge, i socknarna omedelbart väster om nordligaste Värmland och 
Dalarna. Namnet har således ett väl sammanhållet utbredningsområde. 

Materialredovisning 
Dalarna: rssk "fintrådigt gräs, växande på hygge el. svedjefall; möjl. Deschampsia 
flexuosa' (Flöda); rysk 'kruståtel' (Järna); rssk 'ett slags starr' (Äppelbo), 'gräs m. 
mjuka, syllika blad, Desch. flex.' (Malung), 'Fest, ovina och alla andra gräs m. mjuka 
sylliknande blad' (Malung), 'mjukt, fint, gott foder — kruståtel, gräs (växer efter tim
merdrivningar)' (Lima), 'kruståtelns saftiga, trådlika blad nere vid marken' (Lima); 
resk 'fint, småväxt fodergräs (växer i myrkanter; i hyggen osv.), Desch. flex.' (Tran
strand); rysk 'ett slags värdefullt fodergräs, som växer på bergssluttningar, i hyggen, 
svedjefall osv.' (Särna); rssk 'ett slags fodergräs av god kvalitet, troligen Aira csesp.' 
(Idre). 

Kommentar till materialredovisningen: Att det är främst Deschampsia ( = 
Aira) flexuosa som har dessa rotblad förstår man av materialet. Uppteckning
en från Malung är dock talande: Festuca ovina och alla andra gräs med mjuka 
sylliknande blad. 

Som framgår av materialsamlingen växlar stamvokalens kvalitet. Formen 
rssk i Flöda, Äppelbo, Malung och Lima går tillbaka på rusk (Levander 
1925:170). Transtrands resk återgår på rysk (Levander 1925:193f) och hör 
alltså ihop med rysk i Järna och Särna. Aasen (1873) anför för Norge både 
rusk och ryskje. Den senare formen är rimligen en /tf-avledning till rusk. (Jfr 
diskussionen vid stägg nedan 7.2.4.) 7-vokalen kan bero på påverkan från 
ryskje men också från verbet ryska. Dalmålsordboken har delat upp materia
let på två uppslagsord: rusk och rysk. Jag har valt att använda rysk som upp
slagsord. 

* 

Aasen (1873) ger ordet ryskje* från Gudbrandsdalen i betydelsen 'et Slags 
taetvoxende fiint Grass i Fjeldmarkerne (formod. d. samme som Smele)\ Från 
Österdalen anför han rusk. 

Verbet ryskja anförs av Aasen med betydelsen 'rive, slide, oprykke, f.Ex. 
Graes'. Torp (NEO) sammanställer detta verb med isl. ryskja och sv. dial, rys-
ka, röska med samma betydelse. SAOB (R 3391) ger till verbet ryska bl.a. be
tydelsen 'rycka upp — med avseende på växt — med handen eller händerna'. 

Man har ryckt upp gräset med händerna för att ge som foder till stallade 

4 Heeg (1976:317) har detta ord enbart i sammansättningen blåryskje från norra Oppland. 
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djur (jfr frågelistsvar ovan). Häri ligger kanske den sakliga grunden till växt
namnet. Men rysk är framför allt ett begärligt betesgräs. Möjligen är det bo
skapens ryckande vid själva betandet som har varit utgångspunkt för ordbild
ningen. 

6.2.2 Tov 

Ekvivalenten tov förekommer i Jämtland och Härjedalen samt i Idre i norra 
Dalarna.5 I Norge finns tov belagt i Tröndelag och i norra Hedmark. 

Materialredovisning 
Medelpad: tov 'en slags växt, som växer i granmoar, är ung. ett par dm hög, ung. som 
timotej men smalare, och håller sig kolgrön till mörka hösten' (Borgsjö).— Hälsing
land: tov Växer vilt på bergen, långa strån bland mossar. Anses vara bästa fodret för 
god mjölkning.' (Ljusdal). — Dalarna: tov 'kruståtel (Desch. flex.), särskilt de saftiga, 
trådsmala bladen' (Idre), 'ett grässlag, Nardus stricta' (Idre). — Härjedalen: tov 'i 
granskog förekommande fint och tätväxande fodergräs, som anses vara ett värdefullt 
betesgräs (Aira caesp.)' (Lillhärdal), 'ett slags gräs, fina strån som växer uppe i skogen 
och som är bra bete för korna' (Tännäs). — Jämtland: tov 'självväxt fint gräs, vuxet 
å speciellt lämplig jordmån i skogen, omtyckt betesgräs av kor' (Borgvattnet), 'smalt, 
långt gräs i skogen ex. Festuca ovina' (Näskott), 'rotbladen på viss växt= Aira, inne 
i skogen utvecklas endast de trådliknande rotbladen, vilka växa i små tuvor, toven ätes 
begärligt av både boskap och hästar' (Ström), 'fårsvingel, omtyckt kreatursföda på be
tet' (Ström), 'hö som växer på bäckängen, är fint o. mjukt; hålls grönt längst av alla 
gräs, växer vid stubbar och där det är avverkat' (Åre); toven m. 'en växt' (Frostviken), 
m. koll. 'en gräsart' (Hammerdal). 

Kommentar till materialredovisningen: Det framgår, liksom av materialet till 
rysk, att Deschampsia ( = Aira) flexuosa är den vanligaste botaniska art som 
uppges men Nardus stricta kan också innefattas. Den har blad som liknar De
schampsia flexuosas rotblad. Vanligare är dock att denna art särskiljs, jfr 
nedan kap. 7. Uppgiften från Lillhärdal att det skulle vara arten Deschampsia 
caespitosa som benämns tov beror väl på en sammanblandning av arter. Det 
bör vara D. flexuosa som avses eftersom det är denna art som företrädesvis 
växer i granskog. 

* 

Aasen (1873) ger belägg för tov från Nordmöre och Guldalen. Hans betydelse
angivelse är 'et Slags taetvoxende Graes (omtr. som Smele och Ryskje)'. 

5 I Enånger (Hsl) finns ordet klingeltov belagt. Betydelsen uppges vara en Gramineae-art. 
Delsbo (Hsl) och Borgsjö (Mdp) har vardera en uppteckning av ordet tov, här med betydelsen 
'rågbrodd'. Dessutom har Rietz (747b) ett belägg tov i betydelsen 'Aira csesp och flera tofviga 
gräs, såsom myr-tov, m. Scirpus caespitosus' från Små. 
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Enligt Torp (NEO) är gräsnamnet tov 'slags taetvoksende graes' detsamma 
som tov 'valking, sammenfilting' vartill hör ett verb tôva med betydelsen 
'vikle sammen, förvikle; spire frem om graesset (likesom danne filtdsekke)'. 
Det är väl då växtsättet som har varit namngivande. Gräset kan växa så att 
det bildar ett slags täcke. 

6.2.3 Sia 

I Ovan- och Nedansiljan i Dalarna betecknar växtnamnet sia samma förete
else som rysk i Västerdalarna. Växtnamnet förekommer också i Ragunda i 
östra Jämtland, i framför allt västra och norra Ångermanland, i Västerbot
ten, Lappland och i Nederluleå i Norrbotten. Även på andra sidan Bottenvi
ken, i Österbotten, förekommer namnet, dock inte i betydelsen rotblad. 

Materialredovisning 
Dalarna: sjuu 'Aira flexuosa?' (Älvdalen); sjuu, sjuun 'de trådsmala bladen på krustå-
tel, Deschampsia flexuosa' (Mora); sjoon, sjoongras 'kort, mjukt, nålfint gräs, krustå-
tel (blott bladen)' (Sollerön); sjuun 'en foderväxt' (Venjan); syyö - syyön Tcort, fint 
gräs, som växer i skogen (på svedj or), de trådfina bladen på kruståtel' (Våmhus); sjuu 
- sjuun 'bladen på kruståtel, gräs som växer där man drivit skog' (Orsa); sjoo 'bladen 
av kruståtel, foderväxt (växer på myrslogar)' (Ore); sia 'tätt bottengräs, trol. ngn Poa-
art' (Boda), 'mjukt, fint gräs' (Rättvik), 'fint gräs, trol. Poa-arter' (Leksand), 'foder
växt' (Djura); sia, sigräs 'kort, fint hårdvallsgräs, trol. ngn Poa-art' (Ål); sia 'bladen 
av tåtel' (Gagnef). — Jämtland: sia 'Aira-arter (vani. Aira flex.)' (Ragunda). — Ång
ermanland: sia 'Aira montana' (Anundsjö, Tåsjö), f. 'kruståtel' (Bjurholm, Nordma-
ling); siä, sia f. 'slags gräs, som redan tidigt på försommaren växer på små fläckar i 
skogen' (Fjällsjö); f. bs. (någon gång obs. form) 'ett gräs m. trådsmala, glatta, mjuka 
blad, Desch. flex.' (Gudmundrå), 'är gräs som växer i skogen och som hästar och djur 
tycker om' (Resele, Ådalsliden); grannsia f. bs. 'ett slags gräs i skogen som slås' (Gra
ninge), 'ett slags närande gräs i skogen' (Multrå). — Västerbotten: si, sia f. 'Aira flex.' 
(Holmön); sia 'Aira flexuosa' (Degerfors), (även gransia, skogssia) 'de trådsmala bla
den hos Deschampsia (Aira) flexuosa' (Degerfors), 'bladrosetten till kruståtel' (Lövån
ger), f. 'Aira alpina' (Sävar), f. bs. 'ett sorts gräs' (Umeå); seija f. 'en gräsart (Aira 
flex.)' (Malå, Norsjö); tuvsia 'de smala bladen av Eriophorum vaginatum' (Deger
fors); tuvseija f. 'trol. Eriophorum vaginatum' (Skellefteå). — Lappland: sia f. bs. 
'gräsart i skogen' (Arjeplog, Tärna), 'gräsart' (Fredrika), bs. 'gräs, Aira flexuosa' 
(Risbäck), bs. 'Aira flex., omtyckt av korna' (Sorsele), - (Stensele), 'Aira flex., foder, 
som är lika gott o. närande för kreaturen som det bästa vallhö' (Vilhelmina), 'gräs 
(Aira flexuosa)' (Åsele); sie 'är ett fint tuvformigt grässlag, som skjuter opp tidigt på 
våren. Det var detta grässlag man vid hönöd brukade plocka.' (Kvikkjokk kpf). — 
Norrbotten: söy, söya 'tuvgräs, som för sin mjukhet beg. till skohö, tuvstarr' (Neder
luleå). 

Finland: — Österbotten: sian 'stagg' (Björköby), 'starrgräs som växer på sanka ställen 
o. är strävt' (Korsholm); sia 'ängsull' (Karleby, Petalax, Purmo, Pörtom, Vörå), 
'Eriophorum angustifolium' (Kronoby), 'ett fint gräs som växte mest på en del ängar' 
(Pedersöre). 
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Kommentar till materialredovisningen: I Ovansiljan avser namnet de saftiga 
rotbladen hos några gräsarter. Detsamma kan gälla beläggen från Ångerman
land, Västerbotten och Lappland, även om här ofta uppges hela arten. Möjli
gen kan belägg, som redovisas nedan tyda på att hela växten avses. 

Det norrbottniska belägget sägs betyda 'tuvgräs, som för sin mjukhet be
gagnas till skohö, tuvstarr'. Liljefors (1950:3) har i sin materialredovisning ett 
belägg på ordet just från Nederluleå, meddelat av Gerd Enequist: " 'gräsart, 
som utgör mycket gott foder åt kor', även 'Carex globularis', vilket begagnas 
till skohö". Det är alltså tydligt att sia även här bör kunna betyda rotblad, 
men att också en betydelseutveckling skett. I Österbotten avser sia Erio-
phorum-arter och Nardus stricta. Dessa båda släkten kan emellanåt inbegri
pas i växtnamnet sia i de svenska dialekterna. 

Både Nardus stricta och Eriophorum-arterna har rotblad som liknar dem 
som Deschampsia och Festuca har. Bladen tycks också betas, om än inte med 
lika stor begärlighet som de båda sistnämndas. En förskjutning i ordets an
vändning har sannolikt ägt rum (jfr Liljefors 1950:12f). 

Materialredovisningen kan delvis tolkas så att strået med vippan inbegrips 
i namnet sia. Följande exempel ur O. P. Petterssons Gamla byar i Vilhelmina 
(1982) kunde också tyda på att så är fallet: 

När slåttesfolket från Stalonnäs en kväll voro på väg till hemmet, togo de vägen 
över en låg bergshöjd nordost om Stora Stalonberget. När de vandrade uppöver 
bergssidans sluttning kommo de helt oväntat ini en ganska vidsträckt bränna. Det 
var tydligt för dem, att brännan var en nybränna, där skogelden måtte ha rasat 
fram för endast en fem, sex år sedan. På brännan hade ännu ingen småbjörk hunnit 
växa upp, och där var mycken "val" [nedfallen och bränd skog]. Men de sågo att 
denna bränna var i hela sin vidd en enda stor höbärande äng. Brännan var beväxt 
med sia. Den var en sibränna, där sia växte rottjock och så hög att den nådde kar
larna till knäna. Till detta äng skulle man redan följande dag begiva sig att slå. Men 
där måste man slå med de korta träliarna. Nästa dag begav man sig till brännan. 
[. . .] I brännan slog man under flera dagar och hässjade upp så stort antal hässjor, 
att höet ur dem skulle räcka till foder åt hästen och fåren ända till långt fram på 
vintern (Pettersson 1982:1:28lf). 

Ytterligare ett citat hämtat ur samma verk är från nybygget Dåres : 

Men under vistelsen vid kullen, kommo de sig till kullens östra sida och upptäckte 
då, att österom kullen fanns en vidsträckt slätt, och på den växte tjockt av sia (Aira 
flexuosa) tätt på marken mellan de nedfallna brända träden. Nu skyndade de sig 
hem [. . .] och då de kommo till hemmet, berättade de ivrigt om den stora sislätten, 
de hade upptäckt, och nu gingo Gustaf Arvidsson och pojkarna till slätten österom 
kullen och husfadern såg, att där skulle man kunna slå sia i flera hässjor. På mån
dagen gingo alla till slätten för att där slå sia, och där kunde de under ett par dagar 
slå sex stora sihässjor. Över att hava det fodret var man storligen belåten, ty sia 
är ett foder, som är lika gott och närande för kreaturen som det bästa vallhö. Men 
sedan de hade bärgat detta foder, avslutade de slåttanden för denna sommare (Pet
tersson 1982:2:39). 
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Det framgår inte klart vad sia avser, bara att man har slagit den med lie. Det 
förefaller knappast troligt att det handlar om knähöga rotblad. I en bränna, 
som det ovan talas om, är det dessutom öppet. Här får växten ljus, vilket 
främjar utvecklingen av blombärande skott. Troligen har man väl inte haft 
en skarp distinktion mellan "strå med vippa'' och "rotblad" i dessa trakter. 

Liljefors (1950) behandlar växtnamnet sia. Jag är inte riktigt klar över hu
ruvida Liljefors menar att hela växten, dvs. även strået kan avses med nam
net. Han diskuterar den folkliga botaniken kontra den vetenskapliga, men fö
refaller att själv göra misstaget att vilja namnge hela den botaniska arten. I 
en not säger han "att den ur namnsynpunkt viktigaste delen av här ifrågava
rande gräs är rotbladen, och ej det blombärande strået" (1950:12). Jag kan 
ge honom rätt i att stråna kommit att inbegripas i namnet ibland, men i prin
cip innefattas stråna i "strå med vippa" -namnen, dvs. i större delen av sia:s 
utbredningsområde heter de jägarn. Exempelvis skriver Fridner (1926:271) att 
i Degerfors sn Vb är jägarn den blombärande stjälken hos Deschampsia flexu-
osa. De trådsmala bladen benämns sia (även gr ansia och skogssia). 

* 

Liljefors (1950:1-35) gör en noggrann granskning av växtnamnet sia och det 
är hans uppsats som är utgångspunkten för nedanstående resonemang om dia
lektformerna. Han anser att alla former i materialsamlingen kan återföras på 
en fornsvensk grundform sia f. (s.l3f). Angående formen sju{n) i Ovansiljan 
skriver Liljefors (s.l5f) att denna torde utgå ur den forndalska oblika kasus
formen *siu, till nominativen *sia f. Den böjda formen har givetvis ofta kom
mit till användning i uttryck som slå siu, beta siu. Ett *s7u har efter accentom
kastning blivit siü. Liljefors jämför (med hänvisning till Levander 1925:110) 
med ordet lie vars former Ijå, jå utgår ur den forndalska oblika formen lea 
(lêa> lTa>ljå). Formerna med ett tillagt slutljudande n förklarar Liljefors på 
så vis att siu kommit att behandlas som ett på lång vokal slutande femininum 
av typen å, slå, vrå. Denna typ har enligt Liljefors "i de trakter, där siün etc. 
förekommer, genom influens från best. sg. nom. och ack., som har ett gam
malt n, fått detta infört även i den obest. formen" (s. 16; se också Levander 
1928:65f, 131). 

Att ordet på en del håll antagit neutralt genus förklarar Liljefors (s.16) vara 
ett sekundärt fenomen. Troligen beror det på att ordet i sig är en kollektivbe
teckning och på att de närmast synonyma orden gräs, foder och ev. bete har 
attraherat. 

I anslutning till Torp (NEO) menar Liljefors (s.26) att i växtnamnet sia fö
religger samma grundord som i norska dialekters si 'taver, trevler av oplukket 
taug til taetning av fartoi, los traad av nautehaar til samme bruk', och han an
för också liknande belägg från isländskan och färöiskan. I östsvenska dialek
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ter finns också, påpekar Liljefors, ett sie m. med bl.a. betydelsen 'kohår an
vänt till fyllning i båtbordsfogning\ Liljefors menar att i en betydelse 'någon
ting tovigt' innefattas både betydelsen 'kreaturshår' och 'fint gräs'. Han hän
visar till en parallell bildning i växtnamnet tov (se ovan 6.2.2). 

Ur ordbildningssynpunkt fattar Liljefors (s. 28) sia som en ört-stamsutvidg-
ning till si n. Betydelsen återger han, med hänvisning till Olson (1916:211), 
som 'det som liknar något tovigt'. 

6.2.4 Smyle och mogres 

I norska dialekter har smyle den största spridningen som namn på de rotblad 
som behandlas i detta kapitel. Smyle är också det norska floranamnet på De-
schampsia flexuosa. Enligt Hoeg (1976:316) är ordet, med talrika varianter, 
mycket utbrett. Han skriver också: "I bygdemålene sikter det utelukkende til 
bladene, og folk regner ofte ikke engang med at det horer noen blomstrende 
strå til dem." Ett exempel från Ö. Slidre låter som följer: 

Namnet smcele blir brukt om smått, fint, mjukt, grönt beitegras med smale tråd
forma blad. Det veks helst millom kjerr og småbusker, t.d. innunder briskjekjerr 
og kjerringris. Namnet blir ofte brukt kollektivt: 'Smaelin står fint no'. 'Det er fin 
smaelehamne burt i lio i surnar'. Det er nok mogeleg at högre til fjells vert Juncus 
trifidus rekna med som smcele, og lenger ned i liene kanskje andre. Ordet er vel 
helst eit samlingsnamn for alt slikt godt feit og fint beitegras (Hoeg 1976:316). 

Aasen (1873) har också ordet — smele — med ett flertal varianter bl.a. smile, 
smyle, smel, smelve, smylve, smylm. Betydelsen är enligt Aasen: 'en Graesart 
med meget taetvoxende smale eller traadformige Blade; naermest: Bolge-
Bunke, Aira flexuosa'. Vidare skriver han: "Ordet betegner overalt et ud-
masrket godt Fodergraes i Fjeldmarkerne (ligesom Rusk, Ryskje og Tovgras), 
men uvist om allesteds den samme Art." 

Redan Aasen hänvisar till tyska Schmiele. Detta återkommer hos Torp 
(NEO) under ordet smele 'aira'. Han ger formerna: nhty. Schmile, Schmele 
och mhty. smelehe m.fl. Utgångspunkt ges i germ. *smelhwiô, *smel(g)wiô, 
till mhty. smelhe adj. smal (efter de smala bladen). 

Enligt Marzell (1:161) står namnet Schmiele m.fl. varianter för Deschamp-
sia caespitosa i tyska dialekter. Han skriver: "In der Volksbenennung gilt der 
N[ame] noch für viele andere (besonders schmalblättrige) Grasarten." Desch. 
flexuosa verkar inte ha just detta namn, förutom floranamnet: Wald-
Schmiele. Här har man väl utgått från Schmiele och bildat ett namn till den 
i skogen växande arten av Schmiele. Men det skulle alltså enligt Marzell vara 
D. caespitosas smalbladighet som har varit namngivande. 
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Mogres är det namn som förekommer längst upp i Norge, i några socknar i 
Nordland fylke. Hos Hoeg (1976:316) kan man läsa vad meddelarna uppgett 
om detta gräs: "Mogrces kan jeg ikke huske å ha sett i blomst. Bladene vokser 
opp fra marken og blir ca. 10 cm hoye. De er trådformete, myke og glatte" 
(N. Rana). Ett annat exempel är "fint gres på moene, uten strå, god kreatur-
mat" (Målselv). Här framgår det än en gång att gräset inte utvecklade det 
blommande strået. 

Namnet mogres har växten fått av sin växtplats. 

6.3 Övriga 

Rotbladen tycks inte ha namn med stor utbredning någon annanstans än i de 
delar som ovan redovisats. Jag har dock hittat några ytterligare namn, som 
kanske avser den folkliga arten rotblad. Dessa förefaller inte ha mer än ett el
ler något fåtal belägg vardera. Ett belägg från Pargas i Åboland är bottengräs 
med betydelsen 'kort, mjukt gräs på naturlig äng, ur vilket tåtel o.a. minder
värdigt gräs stack upp här o. där'. Möjligen har ordet haft denna betydelse 
också i Snappertuna (Nyland) men innefattar i så fall numera även rotbladen 
till odlat gräs. Den betydelse som uppges är 'kort naturgräs omkring rötterna 
på timotej el. a. odlat gräs'. 

Vide (1966) ger i sin växtnamnsordbok endast ett ord för arten Deschamp-
sia flexuosa och det är pinngräs. Möjligen kan namnet tala för att det är just 
rotbladen som namnet avser. Vides förklaring till namnet är: "Bladen är 
mycket smala." 

6.4 Kommentar till karta 2 

I Sverige har rotbladen en speciell benämning endast i norr. Sydgränsen går 
vid Västerdalarna. I kusttrakterna går gränsen i mellersta Hälsingland, vid 
Enånger. Kanske skulle man kunna koppla samman sydgränsen med den na
turgeografiska limes norrlandicus. (Om denna se bl.a. M. Fries 1948:51-69 
och där anförd litteratur.) Längs en linje tvärs igenom mellersta Sverige, från 
södra Norrlands kustland i nordöst till Värmland-Dalsland i sydväst (Daläl
ven har också nämnts som sydgräns), går gränsen för vissa växters utbred
ning, exempelvis eken. Gränsen är naturgeografisk, men har också använts i 
kulturgeografiskt hänseende (se Berg 1983:7-14 och där anförd litteratur). 

Utan fördjupade diskussioner kring limes norrlandicus kan det konstateras 
att sydgränsen för namnen på rotbladen passar väl in i en sådan gränslinje. 
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Man kan tänka sig att de naturgeografiska förhållandena för Deschampsia 
flexuosa är sämre norr om denna gräns och att rotbladen därför utvecklas på 
ett sätt som de inte gör söder härom. Man kan också tänka sig att de kultur
geografiska förhållandena befrämjat att man norr om denna gräns har hållit 
noga reda på detta betesgräs, eftersom behovet av det där är större än söder 
om gränsen. 

Det kan konstateras att orden för "rotblad" uppvisar väl sammanhållna ut
bredningsområden. Orden överlappar inte varandra på svenskt område, utom 
i Idre i norra Dalarna, där både tov och rysk är belagda. Enligt uppteckning
arna uppfattar Idreborna rysk som ett "mera svenskt" namn än tov, som 
uppfattas som "norskt". De båda namnens geografiska utbredningsområde 
möts i Idre, där alltså båda namnen har varit gångbara. I Engerdal, den nors
ka socknen omedelbart väster om Idre, finns också både tov och rysk belagda. 
Att utifrån spridningen, liksom på Idre-uppteckningen säga att ett ord är 
svenskt och ett norskt går inte. Snarare får man säga att tov har en mera nord
lig utbredning. 

Rysk är det namn som har den sydligaste utbredningen i Sverige. Ordet har 
sitt spridningsområde i Dalarna, längs Västerdalälven, samt i Särna och Idre. 
Det finns också belagt väster om Dalarna, i södra och mellersta Hedmark, 
samt i västra Oppland. 

I Idre är också ordet tov för rotbladen belagt. Detta ord uppvisar i övrigt 
spridda belägg över ett område som sträcker sig som ett bälte från mellersta 
Hälsinglands kust upp och in i Medelpad, Härjedalen med Idre i Dalarna. Tov 
förekommer även i stora delar av Jämtland, samt omedelbart väster om Jämt
land, i Nordli och Royrvik i Nordtröndelag. Dessutom finns det belagt längre 
söderut i fylket och i större delen av Sörtröndelag. Två enstaka belägg finns 
också i norra Troms. 

Ordets utbredning sträcker sig alltså från Bottenviken i öster till Atlanten 
i väster. 

Den nordnorrländska ekvivalenten för "rotblad" är sia, belagd i Ånger
manland och i Ragunda i Jämtland, i Västerbotten och södra Lappland, samt 
i Nederluleå i Norrbotten. I betydelsen rotblad finns ordet också belagt i stora 
delar av Dalarna, tätast kring Österdalälven. I betydelsen Nardus stricta eller 
Eriophorum-arter finns belägg på ordet dessutom i Österbottens kusttrakter 
i svenskspråkiga Finland. 

I Norge har rotbladen namn i nästan hela landet, dock inte i Oslo-trakten 
och i fylkena däromkring: Östfold, Vestfold, Akershus och de sydliga delarna 
av Oppland och Hedmark. Dessutom visar kartan en påfallande brist på 
namn i norra Nordland och Troms. 

Det ord som har störst utbredning i Norge är smyle. Det finns i hela syd
västra delen av landet: i Vest-Agder, Öst-Agder, Telemark, Rogaland, Horda-

88 



land, Sogn og Fjordane, i västra och norra Oppland, i södra kustlandet av 
Möre og Romsdal. Därefter tar tov vid norrut, för att i Nordtröndelag åter 
lämna plats åt smyle, som når upp i södra Nordland, där sedan ordet mogres 
förekommer med några belägg. 
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7. Den folkliga arten stagg: 
identitet 

Den folklig arten stagg motsvarar i stort 
sett den vetenskapliga arten Nardus stric-
ta (stagg). Identitet mellan folklig och ve
tenskaplig artindelning föreligger alltså. 

Staggen har ett karaktäristiskt utse
ende. Den har styva strån med ett kamlik-
nande ax och smala spetsiga blad och skil
jer sig markant från andra gräs. Hoeg 
(1976) skriver: 

Finnskjegg skiller seg ut fra andre gras ved 
sin form og farge og voksemåte: Bladsli-
rene danner en fast tue i jordskorpen. De 
går rett opp, presset inn til hverandre, og selve bladene er boyd utöver i nesten rett 
vinkel så at de aller fleste av dem blir liggende längs bakken i alle retninger. De er 
nesten helt sylindriske, tynne, spisse og stive. Piantene står gjerne i slik avstand fra 
hverandre at bladspissene fra den ene når frem til naboene, og fordi de dermed dek-
ker jorden ganske effektivt, holder de andre planter borte.Derfor blir det gjerne 
storre eller mindre flater som er dekt av finnskjegg (Hoeg 1976:460). 

Det kan tilläggas att när staggen blir torr, liknar dess tuvor grått hår eller grått 
skägg, vilket tydligt framgår vid namngivningen. 

Men även om gräset har ett karaktäristiskt utseende är detta troligen inte 
den enda orsaken till den folkliga artindelningen. Till utseendet kan nämligen 
ännu en speciell egenskap läggas. Gräset är hårt och därför mycket svårslaget. 
Inte nog med det! Det är också kort, vilket gör arbetet med lien än svårare. 
Dessutom växer det gärna på lite sämre mark, kanske glest och insprängt mel
lan stenar vilket givetvis inte heller underlättade arbetet. 

I Flora Svecica kommenterar Linné staggen. Han skriver att den är "ett 
kort och för lantmännen förtretligt gräs, som både liksom gäckar och slöar 
lien" (s. 17). 

Att gräset var svårslaget är den egenskap som ofta framhålls i frågelistsvar 
och annat material. En värmlänning berättar att staggen är ett av de mest 
hårdslagna gräsen och att det "brukar 'bocka' sig för lien och räta upp sig 
tillbaka".1 I ett ångermanländskt frågelistsvar konstateras att man fick för

1 ULMA 19513, S.18, Dalby, Vrl. 1948. 

Stagg (Nardus stricta). 
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söka ha den "rätta svängen" på lien när man skulle slå och att denna slätter 
inte var ett arbete för nybörjare.2 Också Hoeg har observerat att gräsets 
svårslagna karaktär är något som meddelarna gärna uttrycker när de beskri
ver det. Man kunde i Norge säga om staggen att den var så seg att "når man 
slo med ljå, reiste han seg opp og sa: 'Slår du også?' ". Där kunde också sägas 
om gräs i allmänhet, som var svårt att slå, att "det er som å slå finnskjegg" 
(Hoeg 1976:461). 

Som redan framgått av bl.a. Strindbergs redogörelse för slåtter (kap. 3) slog 
man tidigt på morgonen medan daggen ännu låg kvar, eftersom det daggvåta 
gräset var lättare att slå. Detta tycks i ännu högre grad gälla just stagg. En 
Åsele-kvinna berättar i ett frågelistsvar att då detta gräs ska slås "stiger man 
upp tidigt på morgonen för att hinna slå så mycket som möjligt, innan daggen 
går bort. Lien biter nämligen bättre då."3 Liknande redogörelser återges hos 
H0eg: "Holdt for å vaere ikke dårlig fór, men en kan bare slå det når det er 
dogg. . ." (1976:461). 

Den växtfysiologiska orsaken till att just Nardus stricta är hårdare än andra 
gräs är att den är rikare på cellulosa. Att gräsen över huvud taget är lättare 
att slå medan daggen ligger beror i första hand på att de då har ett större 
vätsketryck (turgor). De har sugit upp vätska och så länge det är fuktigt runt 
omkring avdunstar inte denna. För staggens del gäller också att när bladen är 
fuktiga breder de ut sig, är de torra drar de ihop sig.4 

Staggen ansågs inte alltid vara ett särskilt bra foder, vilket framgår av mate
rialsamlingen: "sorts magert, dåligt hö", "styft och magert; duger åt får och 
getter". Mager är det ord som oftast används för att uttrycka staggens fo
derkvalitet. Ändå har man under lång tid varit noga med att ta den till vara. 
Inget gräs som kunde användas som vinterfoder fick förfaras. I ett frågelist
svar står det bl.a. om ett smått starrgräs5 att det inte blev mycket av det, en 
del fastnade i ullen på fåren och annat i ögonen. "Man var dock mycket noga 
med att slå allt, intet fick förfaras fast man knappt såg var lien gått fram."6 

Jfr ovan kap. 3. 
Staggens värde har varierat under året. Under våren och försommaren 

kunde det betraktas som bra bete. Hoeg (1976:461) ger exemplen: "Berre um 
våren og forsommeren ble finn regnet som godt beite.." 'Kva er simplaste 
fóret?' spurde dei gamlen på Nesbo. 'Det er finntoppen, det\ 'Enn beste fóret 
då?' 'Finntopp det og. Det skil seg kva tid det vert siege eller beitt'...", 
"Finnskjegg er dårlig beite om hausten, men om våren sers godt...". 

2 ULMA 8992, s.17, Bjurholm, Åml. 1935 
3 ULMA 14723, s.2, Åsele, Lpl. 1941. 
4 Denna information har jag fått av Olle Rune. 
5 Det är dock här snarast stagg som avses. 
6 ULMA 10024, S.4, Bingsjö kap., Dal. 1936. 
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Fodervärdet har dessutom varierat regionalt. I en jordbrukshandledning 
kan följande bedömning av staggen i Norrlands fjälltrakter läsas: 

Härhö eller "hära" [. . .] växer på hårdvallsängar och höga stränder, hvilka endast 
tillfälligtvis någon gång vid starka vattenflöden öfversvämmas. Är stranden låg och 
ofta utsatt för öfversvämningar, uppkomma i stället starrgräs eller fräkenarter och 
fodret blir då af sämre beskaffenhet. Härhöet utgöres väsentligen af ängsborst 
(Nardus stricta) och anses vara ett för nötkreaturen godt och särdeles användbart 
foder, men är deremot mindre lämpligt för hästkreatur (Svenska Bibliotheket 
1888:488). 

Redan i kapitel 3 diskuterar jag övergången från naturligt, självväxt gräs till 
vallodling. Staggen bör ha varit bland de första gräsen som man slutade slå, 
när man inte längre nödvändigtvis behövde allt gräs. Det säger sig självt att 
man gärna avstod från ett gräs som gav så pass lite lön för mödan. Eftersom 
övergången till odlade foderväxter skett olika snabbt i olika delar av landet 
har övergivandet av staggen som slåttergräs också skett vid olika tidpunkter. 

Övergången till vallodling märks i mitt material särskilt väl i uppteckning
arna av namnen på stagg. På majoriteten av uppteckningarna från stora delar 
av Norrland framgår det klart och tydligt att det är Nardus stricta som avses 
med det upptecknade namnet. I Norrland dröjde lieslåttern sig kvar under 
längre tid än söderut. Därmed har folk på ett påtagligt sätt via lien behållit 
den direkta kontakten med staggen och ständigt fått känna på dess sega mot
stånd. Härigenom har namnskicket också varit levande på ett annat sätt än 
där man i princip övergivit lien för slåtter med maskin. Relationen till det 
hårdslagna gräset har inte längre varit lika nära, gräset har blivit ett bland 
andra. Ju längre söderut man kommer, desto mer kan inbegripas i ett stagg-
namn: 'fjolårsgräs', 'sämre kort gräs vid sjöstrand', 'kort gräs', 'slags dåligt 
gräs'. Dessa betydelseangivelser kan avse endast Nardus stricta, men gör det 
knappast. Det karaktärsdrag som var så typiskt för detta gräs — att det var 
hårt att slå — har inte längre varit lika uppenbart. Därmed har en av förut
sättningarna för denna folkliga art luckrats upp och fler gräs som varit magra 
och dåliga har kunnat inbegripas i samma art. Så har så småningom samtliga 
gräs som vuxit på dålig mark kunnat benämnas på samma sätt som staggen. 
Det gräs som blev kvar över vintern och bildade stora gråa tuvor, kanske allt 
slags fjolårsgräs, har fått samma namn som staggen. Andra växter med lik
nande utseende har kommit att inbegripas i arten. 

Möjligen har orden för stagg kunnat användas mer övergripande om 'kort 
gräs' eller 'fjolårsgräs' på det vis som Berlin avser när han talar om att ord 
på den generiska nivån ofta kommit att användas också på den mera övergri
pande nivån (livsformsnivån), dvs. att polysemi kan uppstå mellan två hierar
kier i taxonomin (jfr ovan 2.1). 

Den folkliga artens utvidgade betydelseinnehåll skulle kanske också kunna 
tas som ett exempel på utveckling av folkligt växtnamnsförråd i ett urbanise-
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rat samhälle. Istället för att med ökade erfarenheter gå mot mera specifice
rande benämningar menar Berlin, att man i det moderna samhället går mot 
ett ökat generaliserande, då de vilda växterna alltmer förlorar sin betydelse. 
(Jfr ovan kap. 2.1 och Ekvall 1990:144.) 

Även de namn, som är belagda i Syd- och Mellansverige, har i många upp
teckningar ansetts ha betydelsen Nardus stricta. De är tillräckligt många för 
att man i några fall ska våga anta att det från början har varit detta gräs som 
namngivits. Sedan har namnet, troligen i och med gräsets minskade betydelse 
som slåttergräs, kommit att få ett utvidgat innehåll. Detta kommer att nog
grannare diskuteras i samband med de olika namnen. Materialet från norra 
Sverige är dock inte heller entydigt vad gäller ordens betydelsevidd. Också där 
har den folkliga arten kunnat utvidgas. 

För den folkliga arten stagg finns ett stort antal olika namn i dialekterna. 
Några har stor utbredning, andra relativt stor. Dessa betraktas som ekvivalen-
ter och behandlas nedan under 7.2. Dessutom finns för arten namn som har 
ett fåtal eller endast ett belägg. Dessa betraktas som synonymer och behandlas 
under 7.4. (Jfr för termerna ekvivalent och synonym ovan 1.4.1.) 

Uppdelningen i ekvivalenter och synonymer kan kanske tyckas vara väl de
finitiv. Åtminstone ett av de ord jag för till gruppen ekvivalenter kunde anses 
passa bättre bland synonymerna (fnugg, se nedan 7.2.7). I kanske ett fall 
skulle en grupp namn som förs till gruppen synonymer kunna föras till grup
pen ekvivalenter (ett antal namn med huvudleden skägg i norra Skåne och 
sydöstra Småland). I det stora hela torde dock min uppdelning vara riktig. 

7.1 Artens avgränsning 

Den folkliga arten stagg överensstämmer i stort sett med den vetenskapliga ar
ten Nardus stricta (stagg). En botanisk avgränsning är alltså i första hand 
Nardus stricta. Någon gång kan även Festuca ovina och Eriophorum-arterna 
inbegripas. Dessa har tuvbildande blad som liknar staggens. I de fall då den 
folkliga arten utvidgas till att gälla mera generellt t.ex. 'fjolårsgräs' eller 'då
ligt gräs' inbegrips också fler botaniska arter. 

Den folkliga arten staggs semantiska avgränsning är: Spetsigt, hårt och 
svårslaget gräs, i första hand den vetenskapligt botaniska arten Nardus 
stricta. 
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7.2 Ekvivalenter 

Som redan framgått finns det i Sverige ett flertal namn på den folkliga arten 
stagg. Flera av dem har stor geografisk utbredning. Dessa är hära, finnskägg 
och stagg. Några har viss geografisk utbredning: sägg och fnugg. I Norge 
finns också finn, finntott och finntopp, och i finlandssvenskan börsting med 
viss geografisk utbredning. Samtliga dessa kan anses vara ekvivalenter. De 
överlappar varandra i princip endast i gränstrakterna mellan respektive ords 
utbredningsområde. 

7.2.1 Hära 

Växtnamnet hära har vid geografisk utbredning och förekommer i Sverige 
från Dalarna och uppåt. 

Materialredovisning 
Västmanland: hära f. 'vissa gräs, bl.a. Anthoxanthum odoratum' (Norberg). — Da
larna: hära 'Nardus stricta' (Ore, Boda, Rättvik, Ål, Bjursås, Djura, Gagnef, Mock-
fjärd, Flöda, Nås, Järna, Äppelbo, Malung), 'stagg; styvt gräs som trivs i solen på 
karg, mager mark' (Grangärde), f. 'stagg (Nardus stricta)' (Hedemora), m. 'hårt gräs' 
(St. Tuna), m. 'mycket strävt hårdslaget ängsgräs, trol. stagg (Nardus stricta)' (Säter); 
hära, hären m. 'kort, trint gräs som växer på torra backar' (Norrbärke); häre f. 'Nar
dus stricta' (Särna); harra 'hårdslaget gräs, Nardus stricta' (Lima, Transtrand); ära 
'Nardus stricta' (Älvdalen, Våmhus, Mora, Orsa), 'kort, hårdslaget gräs; Nardus 
stricta' (Sollerön). — Gästrikland: herä 'slags gräs, äfven kallat "finnskägg" ' 
(Järbo); hera 'Nardus stricta' (Ovansjö). — Hälsingland: hära f. 'grovt, strävt gräs, 
Nardus stricta' (Arbrå), m. 'Nardus stricta, ett slags dåligt hö' (Bollnäs), f. 'gräset 
Nardus stricta' (Delsbo), f. 'ängsborst (Nardus stricta)' (Hassela, Järvsö), m. koll. 
'ängsull' (Norrala), f. 'är stelt och växer på hårdvall' (Skog); hera f. 'ängsborst (Nar
dus stricta)' (Alfta, Gnarp, Ljusdal), f. 'smått, torrt ängshö' (Färila). — Härjedalen: 
häre f. 'Nardus stricta' (Lillhärdal); here 'ett kort gräs, styvt o. magert, växer på torra 
plättar; duger åt får o. getter' (Tännäs). — Medelpad: hära 'Nardus stricta' (Borgsjö), 
f. 'Nardus stricta' (Attmar, Haverö, Holm, Indals-Liden, Selånger), m. 'Nardus 
stricta' (Ljustorp). — Jämtland: hära 'Nardus stricta' (Borgvattnet); hera 'förmodli
gen Nardus stricta; det är hårt att slå med lien, kallas även finnskägg och prästskägg' 
(Frostviken), f. bs. sg. 'trol. Nardus stricta' (Hammerdal), 'Nardus stricta' (Kall), f. 
bs. sg. 'Nardus stricta' (Laxsjö, Revsund), bs. sg. 'växt, beskriven som Eriophorum' 
(Revsund), f. bs. sg. 'rundstarr, borststarr' (Rödön), f. bs. sg. koll. 'fingerhög styv 
starrart, möjl. Nardus stricta' (Ström); hêr f. 'Nardus stricta' (Frostviken, Mattmar, 
Åre), 'hårdbett gräs, som växer i skogarna' (Näskott). — Ångermanland: hära f. 'nå
got slags självsått foder' (Graninge), f. 'Nardus stricta, en vanligt förekommande 
självvuxen foderväxt; svår att slå, eftersom det fordrades särskilt vass lie och god vana 
för att det skulle bita' (Gudmundrå); hera 'Nardus stricta' (Anundsjö, Häggdånger, 
Nordingrå, Nordmaling, Själevad, Trehörningsjö, Ullånger, Vibyggerå), 'ett mycket 
hårdbett gräs' (Bjurholm). — Västerbotten: hera 'ett slags gräs (Nardus stricta)' (Bur
träsk), 'Nardus stricta' (Degerfors), f. 'Nardus stricta; det är inte lönt att slå' (Holm-
ön), f. bs. sg. 'gräset Nardus stricta, hon är svår att slå' (Lövånger), 'stagg (Nardus 
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stricta), är svår att slå' (Norsjö), 'Nardus stricta, gräs (kort, vitt, runda strån, på torra 
ställen, lien biter dåligt på det)' (Skellefteå), 'ett slags gräs (Nardus stricta); är besvär
ligt att slå, för lien tar inte på det' (Sävar), 'gräset Nardus stricta, anses vara hårdbett 
o. lien biter dåligt på det* (Umeå); heran 'Nardus stricta' (Vännäs), 'Nardus stricta; 
växten är kort och hårdbett, den kallas också hårdbettgräs' (Norsjö); hêrn 'Nardus 
stricta' (Byske). — Lappland: hera 'Nardus stricta' (Örträsk, Sorsele), 'Nardus stricta, 
utan tvekan; käringnål är detsamma' (Tärna). 

Kommentar till materialredovisningen: Som man kan se av materialredovis
ningen är Nardus stricta, alternativt stagg, de betydelseangivelser som stän
digt återkommer. Ett fåtal är utan artbestämmelse och beskriver då gräset. 
Det är hårt eller stelt, kort och trint, torrt eller magert etc. Det kan också be
skrivas som hårdslaget. Ingen av de beskrivande betydelseangivelserna talar 
mot att det är Nardus som avses. Även en så svävande uppgift som 'något 
slags självsått foder' kan avse staggen då ordet hära i övrigt är välbelagt i trak
ten. 

På det västmanländska belägget uppges att bl.a. Anthoxanthum odoratum 
ingår bland de gräs som benämns hära. Det kan vara en ren förväxling. Beläg
get är det sydligaste, just på gränsen till finnskägg:s utbredning. I gränstrakter 
mellan olika ords utbredningsområden kan osäkerhet om ordens betydelse 
uppstå (jfr Quadri 1952:102 och där anförd litteratur). 

I två uppteckningar uppges att ordet avser Eriophorum-arter. I det ena fal
let är det ängsull som avses (Norrala, Hsl), i det andra sägs att växten beskri
vits som Eriophorum (Revsund, Jtl). Staggens tuvbildande blad kan möjligen 
liknas vid både Eriophorum-arternas och Deschampsia flexuosas rotblad. 
Kanske kan arterna därför blandas ihop utseendemässigt. Men de kan inom 
den folkliga botaniken också få samma namn. Så avser exempelvis sia både 
Nardus och Eriophorum i Österbotten (jfr 6.2.3). 

Betydelseangivelsen 'rundstarr, borststarr' från Rödön (Jtl) förefaller inte 
trovärdig. Arten borststarr (Carex microglochin) är ovanlig och har av Hultén 
(1971:322) redovisats med enstaka fyndort i trakten kring Storsjön.7 Det
samma gäller rundstarr (Carex rotunda) (Hultén 1971:415). Eftersom övriga 
jämtländska belägg entydigt talar för att det är Nardus som avses med hära 
kan vi bortse från dessa sällan förekommande starrarter. 

• 

7 Carex microglochin är enligt Olle Rune över huvud taget sällsynt. 
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I Norge finns hœra belagt i östra och norra Hedmark, i Tröndelag och vidare 
norröver. Hoeg (1976:463) menar att de norska hœra-namnen är på väg att 
försvinna på de flesta ställen, men att de finns bevarade i ortnamn. Förmodli
gen har den på många sätt lyckade nybMmngtnfinnskjegg delvis kommit att 
tränga undan hära i Norge, liksom fallet är i Sverige. Jfr nedan. 

Växtnamnet hära anknyts till adj. här 'grå'. Enligt gängse etymologi går det 
tillbaka på *häriön (se Fries 1980:34). Men hœra kan enligt Fritzner (1954:2: 
154) betyda inte bara 'gråhet', utan också 'grått hår' och 'ålderdom'. I Torp 
(NEO) sammanställs verbet hœrast 'gråna i håret' med fno. härr, hcerr 'grå-
hårig'= feng. här 'grå, gråhårig, gammal'.8 Se även Egilsson 1966:307 och 
Baetke 1965:292. 

I betydelsen 'något grått' passar ordet hära bra på stagg. Gräsets gråa färg 
beskrivs målande av Reichborn-Kjennerud: 

. . .det er ikke tvil om at Nardus str. gir landskapet en trostelos grå farve som er 
meget karakteristisk. Kontrasten mellem god slåtteeng og marker bevokset med 
Nardus str. er slående. Den grå farve kommer ennu mere frem senhostes; og om 
våren ligger det gjerne igjen av de fjorgamle visne haerestrå store masser som i byg-
demålene kalles forne [...]. Noget mere grått en all denne visne Nardus str. om 
hosten kan en vanskelig tenke sig (Reichborn-Kjennerud 1932:111). 

Än mer passande är betydelsen 'grått hår'. Staggtuvans spretande strån kan 
mycket väl jämföras med hårväxt. Fler exempel på ordbildning med denna ut
gångspunkt finns i min samling av namn på stagg, så t.ex. gubbskägg och vit
skägg, se nedan 7.4.1. 

7.2.2 Finn, finntopp och finntott 

Det enledade växtnamnet finn tycks inte vara belagt i svenska dialekter, bara 
i norska. Det förekommer i sydvästra Norge: i Telemark, Rogaland och på 
Vestlandet. Hoeg (1976) ger bl.a. exemplet: "Finn er 'harbitt'. Ljåen må vere 
nyslipt skal man få finnen av" (s.462). Ett gammalt rim visar också på viss 
humor, då just motsatsen avses: "Blåsprett og finn, solskinn og vind, det er 
godt ljåbet" (s.461). 

Troligen har namnet finn:s utbredning varit större än kartan visar idag. Det 

8 De tre betydelserna 'grå', 'gråhårighet' och 'ålderdom* är de som återkommer hos samtliga. 
Endast Reichborn-Kjennerud (1932:1 lOf) talar om att ett hœra, avlett av hår, genom språklig 
smitta har påverkat hœra, avlett av har i betydelsen grå, så att ordet särskilt kommit att användas 
om grått hår. — Växtnamnet hœra är ofta kommenterat i litteraturen, det ingår troligen i ordet 
hœrbua i Frostatingslagen 13, 9. Se t.ex. Bugge 1885:217f, Hertzberg 1889:235f, Reichborn-
Kjennerud 1932, Hesselman 1935:37. 
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har säkerligen konkurrerats ut av nybildningarna finntott, finntopp och finn-
skjegg, se nedan. 

Hellquist (EO) anför det norska finn under uppslagsordet fena.9 Detta se
nare ord går, liksom fen, tillbaka på germ. *finö(n)-> och är enligt Hellquist 
besläktat med likbetydande mlty. vinne, feng. finn, med -nn- möjligen upp
kommet ur «-stamsböjning.10 Hit hör säkert också det norska finn, som lik
som de övriga orden enligt Hellquist ytterst går tillbaka på ie. roten (s)pin-
i fhty. spenala 'nål', av en enklare ie. rot (s)pi 'vara spetsig'. Växtnamnet 
torde alltså utgå från betydelsen 'vara spetsig', vilket ju stämmer mycket väl 
in på gräset. 

Som sammansättningsled förekommer ordet finn också i svenska dialekter 
(i exempelvis finnskägg, se nedan). Leden finn- betecknar enl. SAOB (F 589f) 
dels 'ngt (ett valdjur) såsom karaktäriserat av ryggfena', dels 'ngt (en växt) 
såsom karaktäriserat av borst'. Man poängterar dock att dessa betydelser inte 
längre torde vara levande för språkkänslan. Istället uppfattas sammansätt
ningar med finn- höra ihop med folkslagsbeteckningen finne. 

De båda namnen finntott och finntopp finns också bara i Norge. De är be
lagda i framför allt Hordaland, Buskerud och Oppland. Utbredningsområdet 
gränsar till finn:s. Båda orden är bildade genom att en led lagts till finn. 
Samma bildningssätt har vi i finnskägg (se nedan där denna ordbildning dis
kuteras utförligare). 

Leden tott kommer väl av gno. frättr 'den enkelte traad i rep' (NEO). 
Samma ord ingår i svenska tåtel (se ovan 5.2.2 och Fries 1962:28). 

Leden topp torde ha med spets att göra. I finntopp får vi då en tautologi, 
som kunde tala för att man inte haft betydelsen av finn klar för sig när man 
bildat ordet finntopp. 

Topp och tott kan kanske också ses som affektiva varianter (jfr 8.2). 

7.2.3 Finnskägg 

Växtnamnet finnskägg förekommer framför allt i Bohuslän, Värmland, i de
lar av Dalarna och i Västmanland. 

Materialredovisning 
Jämtland: finnskägg 'förmodligen Nardus stricta' (Frostviken). — Härjedalen: finn
skägg 'Nardus stricta' (Ängersjö). — Hälsingland: finnskägg 'hära' (Ramsjö). — Da
larna: finnskägg 'styvt gräs, Nardus stricta' (Grangärde), 'skämtsamt namn på Nardus 
stricta; kallas vani. häray (Järna, Nås), 'nyare? namn på hära, Nardus stricta' (Idre), 

9 Under fena i SAOB (F 457) ges betydelsen 'det yttersta av något; borst, agn; hylsa, skal 
o.d.\ Ett språkexempel ges: "Det röda hvetet.. har fähn på axet." Denna betydelse är emellertid 
inte längre levande. 

10 Även andra möjligheter att förstå -nn- finns. Se Hellquist EO. 
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'gräsart som slogs på myrarna' (Ore), 'Scirpus caespitosus (el. palustris)' (Ore, Soller-
ön, Venjan, Våmhus, Älvdalen). — Gästrikland: finnskägg 'hära' (Järbo). — Väst
manland: finnskägg 'strävt, kort gräs, som lien icke vill bita på' (Grythyttan), 'styvt, 
stickande gräs; svårslaget som slöar lien' (Hjulsjö), 'Nardus stricta' (Linde, Ljusnars-
berg), 'ett slags hårdslaget gräs, ganska kort, som förr slogs till hö' (Ramnäs), 'ett 
strävt gräs (en Carex-art)' (Ramsberg), 'vart elakt te å få åv' (V. Skedvi). — Närke: 
finnskägg 'Nardus stricta' (Gällersta, Skagershult), 'Nardus stricta; kallas också 
skägg, skäggräs' (Kvistbro). — Värmland: finnskägg 'en gräsart, växer på mager mark 
och blir vit' (Bogen), 'Nardus stricta; ett av de mest hårdslagna gräsen på denna ort, 
brukar "bocka" sig för lien och räta sig tillbaka' (Dalby), 'ett slags magert gräs med 
bruna vippor' (Fryksände), 'Nardus stricta' (Gräsmark, Gustav Adolf, Nordmark, V. 
o. Ö. Ämtervik), 'kort, magert gräs' (Lekvattnet), 'hårdslaget gräs, eg. starrarterna' 
(Ö. Ullerud). — Dalsland: finnskägg 'ett slags tunt gräs (möjl. darrgräs) som är svårt 
att få lien att bita på' (Töftedal), 'Nardus stricta' (Ärtemark), 'Nardus stricta' (Dals
land, Linné: Flora Svecica). — Bohuslän: finnskägg 'ett slags fint gräs' (Torp), 'ma
gert o. torrt gräs som växer på torra o. magra ställen' (Naverstad), 'gräs' (Sanne)\finn-
skäggegräs 'slags fint, lätt, segt gräs' (Foss). — Västergötland: finnskägg 'Nardus 
stricta' (Ale-Skövde, Gärdhem, Ryda). — Småland: finnskägg 'gräsart (Nardus 
stricta), bästa får(föda)hö' (Fryele). — Blekinge: finnaskägg - (Jämjö). 

Kommentar till materialredovisningen: Liksom i materialet till hära innehåller 
större delen av//rtAw/rögg-materialets betydelseangivelser arten Nardus stricta. 
Betydelseangivelser utan artbestämning liknar de uppgifter som diskuterades 
vid hära: gräset är hårdslaget, kort och magert etc. Inte heller här finns anled
ning att ifrågasätta att dessa främst avser staggen. 

I ett värmländskt frågelistsvar räknas hösorterna upp av meddelaren. Dessa 
"voro klöver, timotej, 'kveek' (kvickrot), 'finnskägg' (ett slags magert gräs 
med bruna vippor) och andra självvuxna gräs, bläckor och 'faer' (sjögräs)" 
(ULMA 18123:24, s.19. Fryksände-Nyskoga, Vrl. 1934). Frågan är om inte 
meddelaren helt enkelt glömt att infoga ett ord (exempelvis vid renskrift av 
kladd) efter finnskägg, nämligen bunk. Senare i frågelistsvaret (s.20) talas det 
t.ex. om vildgräs som huvudsakligen bestod av glesa strån av finnskägg och 
bonk. Bonk är här tillfogat i kanten. En annan uppteckning från samma 
socken ger för ordet bunk betydelsen Agrostis (ULMA 11962:2). Gräset med 
de brunaktiga vipporna borde alltså benämnas bunk liksom i stora delar av 
Värmland i övrigt (jfr 5.2.3). 

De bohuslänska beläggen kan avse något annat, eller i alla fall något mer 
än stagg. Dock är landskapets geografiska läge sådant att man kan anta att 
finnskägg även här främst avser just stagg. 

I ett belägg från Dalsland uppges att finnskägg ev. skulle avse darrgräset. 
Detta är säkert felaktigt. 

I ett område i Dalarna, där hära är den vanligaste benämningen på staggen 
har ordet finnskägg trängt in, men har där fått en annan betydelse. En upp
teckning från Venjan lyder 'gräsart som växer på myrar; runt strå med knopp 
i ändan'. Dalmålsordboken har finnskägg i betydelsen 'tuvsäv (el. knappsäv), 
Scirpus caespitosus (el. palustris)' från Älvdalen, Våmhus, v. Sollerön och 
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Ore. Det handlar om ett myrgräs. Det är alltså inte stagg som avses eftersom 
den inte så gärna växer på myrmark. Kanske är det så att här a i betydelsen 
'Nardus' har en stark ställning i detta område, men att ordet finnskägg ändå 
haft så pass stor attraktionskraft att det inlemmats i dialekten, men med en 
betydelseförskjutning. 

De enstaka beläggen för ordet i Småland och Blekinge hör inte ihop med 
det övriga utbredningsområdet. Kanske är orden här tillfälliga bildningar i 
likhet med prästskägg m.fl. Se 7.4.1 och 8.2.1. 

* 

I Norge är finnskjegg florornas namn på Nardus. Som folkligt namn före
kommer det i stora delar av Hedmark, det finns belagt i Rogaland och från 
Hordaland är det det helt dominerande namnet längs Vestlandet och norröver 
(Hoeg 1976:463). 

Namnet finnskägg bör vara en nybildning till finn. Det är troligen bildat 
just i Norge, där vi ju har belägg på finn (dessutom liknande bildningar som 
finntott och finntopp) men också ett stort antal belägg för ordet finnskjegg. 
Utifrån finn, betecknande ett på olika sätt irriterande gräs har man bildat ett 
nytt ord med ett tillägg av ordet skägg. Till utseendet kan gräset mycket väl 
liknas vid ett skägg. Kanske har ordet finn:s ursprungsbetydelse i samband 
med nybildningen inte längre varit förståelig (jfr ovan finntopp). Oavsett om 
man haft ursprungsbetydelsen klar för sig eller ej, har man väl associerat till 
folkslaget finnar.11 Troligen är det en halvt ilsken, halvt skämtsam jämfö
relse med en finnes eller sames gråa skägg, en ordbildningsmässigt fyndig ny
bildning som fått stor spridning. 

Fries säger angående nybildningar av växtnamn (med hänvisning till Hessel-
man 1935:86) att det ofta handlar om jämförelsenamn, namn som bygger 
både på skarp iakttagelse och rik fantasi: 

En fantasibegåvad person har vid något tillfälle gjort en jämförelse mellan ett växt
namn och ett föremål. Ofta har väl ingen upprepat jämförelsen. Den dog lika fort 
som den föddes. Men ibland har den slagit an på omgivningen. Man har tagit upp 
den, den har spritts i allt vidare kretsar, den har blivit ett växtnamn (Fries 1980:35). 

Finnskägg är väl ett mycket bra exempel på hur ett sådant nybildat växtnamn 
slagit an på omgivningen. Det förefaller ha konkurrerat ut flera redan befint
liga namn på staggen: finn, men också här a. I några socknar förekommer 

11 I norska dialekter har folkslagsbeteckningen finn kunnat avse såväl finnar som samer (se 
bl.a. Aasen 1873, Norsk riksmålsordbok 1937-57). — Utifrån arkeologiska undersökningar har 
det anförts att det kan ha funnits samer i Hedmark under vikingatid och medeltid (se Zachrisson 
1984/85-86:42-48 och där anförd litteratur). 
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både finnskägg och här a i betydelsen st agg. Enligt någon av uppteckningarna 
betraktas då finnskägg som ett "skämtsamt" namn på det som vanligen kallas 
hära. 

7.2.4 Stagg 

Även om stagg numera är det svenska floranamnet på Nardus stricta är det 
till sitt ursprung ett dialektalt namn. Ordet har sydsvensk utbredning och 
finns belagt i delar av Skåne, Blekinge, i Småland (så när som på den syd
västra delen vid gränsen till Halland och Västergötland) och i delar av Väster
götland och Östergötland. Ibland är formen stägg, varom mera nedan. 

I Linnés Flora Svecica uppges det "svenska" namnet på Nardus vara äng
borst medan stagg anges ha hemvisten Tjust i Småland. 

Materialredovisning 
Västergötland: stagg m. 'starrgräs' (Bollebygd), n. 'styvt gräs' (Fors), 'slags starrart' 
(Fristad), 'sorts magert, dåligt gräs som växte vilt' (Främmestad), m. 'Nardus stricta' 
(Gärdhem), m. 'kort, styvt gräs el. halvgräs (t.ex. Carex, Scirpus)' (Göteve, Åsle), 'då
ligt, styvt gräs' (Jällby), 'kort gräs' (Malma), 'hårt, styvt gräs som växer utmed sjön 
på kärrmark' (Medelplana), 'gräs som står kvar sedan föreg. år och ej blivit avslaget' 
(Ugglum), 'Nardus stricta' (Lampa: Västgötaord från 1700-talet); stäigg/stägg m. 
'hårt, styvt gräs som växer utmed sjön på kärrmark' (Svenijunga). — Östergötland: 
stagg 'Nardus stricta' (Gryt, Risinge, Ö. Eneby m.fl.), 'styvt gräs' (Kisa), 'växt' (N. 
Vi), m. 'sådant där gräs som är som svinborst' (Torpa), 'troligen är det inte här fråga 
om Nardus stricta, utan om en helt annan lågväxt starrart' (Ulrika, V. Harg), 'ett 
gräs?' (Ydre hd); stägg 'Nardus stricta' (Gryt, Risinge, Ö. Eneby m.fl.), m. 'Nardus 
stricta' (Horn), 'lågvuxet, svårslaget gräs; Nardus stricta' (Kisa), f. 'ett gräs eller 
halvgräs' (Sjögestad), 'smått, fint gräs, tumslångt; svårt att slå, vasst, växer på sid 
mark (Carex?, Nardus stricta?)' (Vist), 'troligen Nardus stricta' (Vårdnäs), 'ett finstrå-
igt slags starr; mycket dåligt foder' (Vårdnäs). — Småland: stagg 'Nardus stricta' 
(Blackstad, Fryele, Vireda), 'gräs' (Bringetofta), - (Hinneryd, Lidhult, Nöttja, Rog-
berga, Skirö), 'slags växt som slogs till foder' (Jät), 'slags dåligt gräs' (Kristdala), 
'gräsart' (Långaryd), 'ett mycket hårdslaget gräs, växande i tuvor' (Tolg), 'en Carex-
art, växer i tuvor och är ytterst svår att slå' (Tjureda), 'Nardus stricta' (Tjust; Linné, 
Flora Svecica), 'hårt, mycket svårslått gräs (Carex-arter)' (Älmeboda), 'ett slags gräs, 
som växer på wissa ängar, en mellansort mellan madhö och hårdwallshö' (Smål. väl 
i synnerhet Östbo hd; J. J. Lagergren 1820); stajgg 'Nardus stricta' (Angelstad, Väckel-
sång), - (Aringsås, Berga, Hovmantorp, Vissefjärda), 'ett gräs som var hårt att slå och 
som slogs när det var dagg på morgnarna' (Härlöv); stägg 'ett slags gräs' (Hälleberga), 
- (Torsås, Älghult), 'Nardus stricta' (S. Möre hd). — Blekinge: stajgg 'ett gräs, Nardus 
stricta' (Asarum), - (Tving); stägg - (Eringsboda), 'Nardus stricta' (Ronneby lfs). — 
Skåne: stagg 'gräs' (Oderljunga), 'starrgräs' (Riseberga), - (Ö. Göinge, Ö. Torp), ' en 
lågväxt Carex-art' (Ö. Vemmenhög). 

Kommentar till materialredovisningen: Här finns, som det verkar, en större 
spännvidd i betydelse än vid tidigare behandlade namn. Handlar det då även 
här i första hand om Nardus stricta? Jag menar det. För det första är de äldsta 
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beläggen entydiga. Förutom Linnés stagg från Tjust i Småland anför Lampa 
(1909:84) bland Västgötaord från 1700-talet stagg i betydelsen Nardus. Det
samma gör Kalén från Östergötland 1845-60 (ULMA 559:1), Linder från S. 
Möre i Småland (Linder 1867) och Lönnberg i slutet av 1800-talet från ett 
flertal socknar i Östergötland (ULMA 995). Dessutom ger ett relativt stort an
tal av samtliga uppteckningar en entydig betydelse av ordet. Andra uppteck
ningars beskrivning av gräset talar också för att det är Nardus som avses: 'ett 
mycket hårdslaget gräs, växa i tuvor', 'gräs som är som svinborst'. Flera 
gånger när gräset uppges vara just hårdslaget och växande i tuvor sägs också 
att det rör sig om en Carex-art. Jag har inte i övrigt stött på uppgifter om att 
Carex-arter är så speciellt hårdslagna och troligen rör det sig om fel latinsk 
artbeteckning. Detta tror jag ofta är fallet när Carex uppges vara betydelsen. 
Kanske kan ordlikheten mellan stagg och starr ha inverkat. 

I Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland och Västergötland förefaller 
starr vara det allmänna namnet på Carex-arter. Uppteckningen från Ulrika 
(Ögl) talar emellertid för att även någon starr-art kan inbegripas i stagg. Men 
denna uppteckning innehåller också en presupposition, nämligen att stagg 
faktiskt borde avse Nardus: 'troligen är det inte här fråga om Nardus...' (min 
fetstil). 

Om man alltså bortser från de uppteckningar som uppger någon starr-art 
som betydelse och antar att även dessa i första hand avser stagg (Nardus), blir 
bilden en annan. Betydelseangivelserna kan tala för att fler växter än Nardus 
innefattas i namnet, men måste inte nödvändigtvis göra det. 

I delar av Östergötland, i sydöstra Småland och i mellersta Blekinge har vi 
formen stägg, i de två sistnämnda landskapen finns också stajgg, dvs. med en 
diftongering av a-et. Beläggen på stägg från Småland och Blekinge låter sig 
förklaras genom en ljudutveckling a till ä framför gg i de aktuella dialekterna. 
Denna ljudutveckling: a till ett mycket öppet eller, i vissa socknar, mera slutet 
ä-ljud framför gg är i många av östra Smålands folkmål den normala (se Are-
skog 1936:58ff). I S. Möre har ör-et diftongerats till äi (med ett öppet ä-ljud), 
som sedan ofta har kontraherats. Exempel ges av Areskog bl.a. från Torsås, 
varifrån ett av mina belägg härrör. Angående de båda beläggen från Hälle-
berga och Älghult (som båda har mycket öppet ä-ljud) kan sägas att övergång
en från a till ett mycket öppet ä-ljud framför gg är den normala utvecklingen 
i Älghult (Hedström 1932:21). Hälleberga gränsar till Älghult, så samma ljud
utveckling bör kunna vara möjlig även där. 

I Blekinge-målen diftongeras det öppna korta a-tt framför gg, i Medelstads 
hd till en diftong som närmar sig äi (se Pettersson 1939:9). Tving ligger i Me
delstads hd. Det gör även Eringsboda och Ronneby, dessa har dock inte dif
tong, men ä-ljudet i belägget från Ronneby är mycket öppet. Möjligen har dif
tongen här, liksom i Småland, kontraherats (jfr ovan Areskog 1936:60). 

Det finns också ett belägg stäjgg/stägg från Svenljunga i Västergötland. 
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Formerna kan liksom de småländska och blekingska tillskrivas dialektal 
variation. I samma ordsamling som stäjgg/stägg är hämtat ur finns också or
det bagge upptecknat i formen bäigge (ULMA 11942, s. 11). Jfr också Götlind 
1940-41:105 och karta 10. 

Såvitt jag kan förstå kan däremot inte de östgötska beläggen förklaras ge
nom en övergång a>ä framför gg. Jag har inte funnit några paralleller till 
växlingen stagg — stägg inom det östgötska området. Hos Rääf, som 1859 an
för biformen stägg till stagg i Ydre härad, finns inga paralleller. T.ex. anförs 
endast kagg och knagg. Detsamma gäller exempelvis svaggla och traggla. 

I åtminstone Finspång, Gryt, Kisa och Ö. Eneby är stägg belagt vid sidan 
av stagg.12 Det kanske handlar om en affektiv vokalvariation av stagg, se 
nedan, kap. 8. En annan möjlighet är att stägg är uppkommet genom en ia-
avledning till stagg. I så fall har väl ett väntat *stägge ersatts av en enstavig 
form under påverkan av det enstaviga stagg. Liknande bildningar beskrivs av 
Fries (1975:51f) som ger exemplet släk, en ya-avledning till slak med kollektiv 
innebörd. Ett annat exempel som ges är gräs till gras. Bildningarna kan jäm
föras med trädnamnskollektiver som äspe till asp m.fl. (Se Fries 1957:94ff, jfr 
även 220ff.) 

* 

Ordet stagg:s etymologi talar för att det i första hand avsett just gräset Nardus 
stricta. Enligt Hellquist (EO) är stagg en bildning med intensivisk konsonant
förlängning till ie. roten *ste(n)gh i stinga. I SAOB (S 10813) heter det att 
svenska dialekters stagg betyder 'vasst borst på sädesax (i sht korn), kort o 
dåligt gräs, stagg'. Jfr äldre danska stag 'spets, brodd' och även gotländska 
stagg i betydelsen 'vass, spetsig agn på korn' (GOB). Dessutom finns i svens
kan ett fisknamn stagg besläktat med norska stegg med bl.a. betydelsen 
'spigg'. Fisknamnets sakliga grund torde vara fenornas likhet med taggar (se 
Hellquist EO). Stagg, stegg och liknande används även om djur, särskilt ha
nar i en del germanska språk. Man har räknat med att stagg, stegg m.m. där
vid ursprungligen har avsett födslolemmen. (Se Hellquist EO och Torp NEO.) 

Gräset är vasst som spik, nålartat sägs det i några frågelist s var. Hoeg 
(1976:460) talar om staggens blad: "de er nesten helt sylindriske, tynne, spisse 
og stive" (jfr ovan). I det faktum att gräset är vasst så att det sticks kan väl 
den sakliga grunden till namngivningen ligga. Några namn med liknande 
namngivningsgrund, t.ex. spikgräs och käringnål, redovisas nedan (7.4.5). 

12 Samlingen uppges vara från Risinge, Ö. Eneby, Gryt m.fl. (ULMA 995, s.223). — I ord
samlingen är stägg infogat efter stagg, men det torde inte råda något tvivel om att upptecknaren 
menar att båda orden är belagda. 
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7.2.5 Börsting 

Växtnamnet börsting är namnet på stagg i stora delar av svenskspråkiga Fin
land. Det finns emellertid inte belagt i Åboland och Österbotten. 

Materialredovisning 
Åland: börsting 'ett slags styvt kortvuxet gräs på torr mark' (Finström), 'borstlikt 
gräs' (Geta), 'gräsart' (Kumlinge), m. 'Nardus stricta, Festuca ovina' (Lemland), -
(Sund), 'Nardus stricta och Festuca-arter' (Vårdö), 'Aira- och Agrostisarter, långa 
gräsarter på naturliga ängar' (Vårdö); börstingslätt 'var tunga att slå' (Lumparland, 
Hammarland). — Nyland: börstingin 'hårdvallshö' (Borgå); börsting 'hårdvallshö' 
(Helsinge), 'vasst, hårt gräs, kräver vass lie (växer bl.a. på strandängar)' (Ekenäs), m. 
'Nardus stricta' (Tenala). 

Kommentar till materialredovisningen: Börsting torde främst ha avsett Nar
dus stricta. Ordet kan ha fått betydelsen utvidgad till att gälla också Festuca-
arter. Åtminstone Festuca ovina har blad som liknar staggens, de är dock inte 
lika hårda. Det kan även handla om tillfälliga utvidgningar eller missförstånd. 
Eftersom beläggen är så pass få är det svårt att dra säkra slutsatser. Uppteck
ningarna utan artangivelse kunde avse endast Nardus, åtminstone det från 
Finström. Uppgiften att det är Aira- och Agrostis-arter som börsting avser är 
sannolikt felaktig. På stora delar av Åland finns ordet tåt el, i betydelsen strå 
med vippa, belagt. I denna folkliga art ingår ju som regel Aira- och Agrostis
arter, jfr 5.2.2. Från just Vårdö finns dock inget belägg. 

* 

Ordet börsting är en /«^-avledning till borst/börst, båda med betydelsen 'svin
borst'. I Sverige finns så vitt jag vet inte börsting belagt. Däremot förekom
mer borst bl.a. i betydelsen stagg (SAOB B 3978), jfr 7.4.2. 

Fler "borst-ord" finns i de nordiska språken i just betydelsen Nardus stric
ta. I Norge kallas stagg här och var bust och busting (Hoeg 1976:463). Detta 
kan också vara ett argument för att Nardus stricta varit den art som i första 
hand avsetts. 

Orden kan jämföras med feng. byrst f. 'borste, stivt haar', fhty. burst, 
nhty. Bürste (NEO under bust). Det är väl gräsets borstlika utseende som har 
varit utgångspunkt vid namngivningen. Troligen kan också association till 
djurborst ingå. En sådan återkommer i flera av staggnamnen, som innehåller 
leden borst, t.ex. svinborst, älgborst och som behandlas senare i detta kapitel. 
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7.2.6 Sägg 

Växtnamnet sägg förekommer i Halland, västra Småland och Västergötland. 
Namnets utbredningsområde inskränker sig således till Syd väst sverige, men 
når inte ner i Skåne. 

Materialredovisning 
Halland: sägg 'ett slags gräs' (Enslöv), 'Carex' (Fagered), 'starr' (Gällared); säjgg 
'slags gräslik växt, anv. till taktäckning' (Ullared). — Småland: sägg 'Nardus stricta' 
(Bondstorp, Jälluntofta, Järstorp, Sanseryd, Valdshult, Ås), 'styvt gräs' (Bosebo, Ref-
tele), 'grässlag' (Båraryd, Långaryd), - (Gryteryd), 'starr' (Villstad); sagg- (S. Hestra). 
— Västergötland: sägg 'Nardus stricta' (Brandstorp, Habo, Härja, Marka, Yllestad, 
Öglunda), 'fjolårsgräs' (Broddetorp, Göteve, Torsö), 'fjolårsgräs' (Erska), 'gräs som 
blir kvar på äng som slagits en gång' (Forshem), 'gräs som stått över vintern och frusit, 
magert gräs som växer på torra backar' (Härryda), 'sämre kort gräs vid sjöstrand' 
(Källby), 'gräs el. halvgräs' (Partille), 'gammalt visset gräs' (Ryda), 'gräs som står kvar 
sedan föreg. år och ej blivit avslaget' (Ugglum). 

Kommentar till materialredovisningen: Det kan ifrågasättas om sägg ur
sprungligen avsett stagg. De småländska beläggen kunde tala för att ordet 
främst gjort det, i sex socknar i Småland avser ordet entydigt Nardus stricta. 
I Västergötland är det på samma sätt i sex socknar. Annars är det ofta fjol
årsgräs som det är fråga om där. De halländska beläggen är svåra att bedöma. 
Carex kunde vara en felaktig uppgift. Men då gräset uppges användas till tak
täckning kan man inte mena stagg. 

* 

Ordets etymologi stöder inte att det ursprungligen avsåg staggen. De svenska 
dialekternas sägg bör enligt Rooth (1963/65:52-68) hållas samman med en 
grupp "ingveonska kustord", bl.a. det feng. segr, mlty. segge (s.56f) och det 
jyll. sœg (s.61f), alla med betydelsen Carex (starr). Rooth tror inte, vilket 
Hellquist (EO) gör, att sägg har kommit till Sverige via medellågtyskan, utan 
frågar sig istället om det inte kommit sjövägen till den sydvästsvenska kusten 
från Jylland över Kattegatt eller från England (Rooth s.64). I så fall är det 
de halländska åarna Viskan, Ätran och Nissan som varit ingångsportar för 
växtnamnet i Sverige. Åarna har varit förbindelse- och handelsvägar mot 
nordost och längs dessa har ordet spridits in i Västergötland och Småland.13 

Denna ordgrupps (segr, segge, sägg m.fl.) etymologi vållar inte Rooth 
några problem. De bör föras tillbaka till en rot *sek- med betydelsen 'schnei
den', med det germ. *sagja- som utgångspunkt (se Rooth s.67 och där anförd 

13 Om åar i Sydvästsverige som spridningsvägar för bl.a. ord och ortnamnselement se t.ex. 
Sahlgren 1923:80f, Lindqvist 1947:1:41 och Lundahl 1961:14f. 

104 



litteratur). Bildningar till *sek- användes ofta av kelter och germaner vid 
namngivning av bl.a. starr, vass, säv och svärdsliljor. Enligt Rooth har dock 
de svenska dialekternas sägg, i betydelsen stagg, i viss mån spårat ur seman
tiskt. De växter som ingår i ordgruppen bör ha blad som antingen är skärande 
eller har en form som liknar ett svärd, vilket Rooth (s.63) påpekar att stagg 
inte har. 

Ekbo (1989:16-18) tänker sig inte att ordet sägg är inlånat i svenskan. Han 
diskuterar ordet och ger betydelserna 'gräs som stått över vintern (förna), ma
gert gräs på torra backar, småsäv i ängar, starr' men nämner inte att sägg 
också kan avse endast Nardus stricta. Inte heller har han tagit Rooths resone
mang i beaktande. Ekbo anser alltså att Hellquist (EO) har fel när han menar 
att ordet är ett lån. Istället säger Ekbo att det är "föga sannolikt att ett ord 
med så allmän betydelse och med så nära anknytning till allmogekulturen som 
sägg skulle vara lånord. Med det vida betydelsefält som ordet har i de svenska 
dialekterna bör det ha haft en gammal och fast förankring i bondesamhället, 
där starr och liknande gräsarter haft en vidsträckt användning" (Ekbo 1989: 
17). Vidare anser han att ordet i de nordiska, lågtyska, engelska m.fl. språken 
representerar ett germanskt arvord. 

Ekbo hänvisar till Hugo Pipping (1917:90) som etymologiserar ordet säng. 
Denne menar att detta ord kommer av en sammansättning *sahia-wangiR. 
Ordets första led är enligt Pipping besläktat med feng. secg m. (stam *sagja) 
'Carex', fhty. sahar 'Carex'. Här föreligger, enligt Ekbo (1989:17), i förleden 
en syskonform till den av honom tänkta germanska grundformen för sägg. 
Men, menar Ekbo, genom att anta den mera tilltalande urnordiska formen 
*sa3ja-wangiR som utgångsord, så skulle just sägg i sin urnordiska form bilda 
förled i ordet säng. Pippings etymologi går ut på att *sahia-wangiR ursprung
ligen hade betydelsen 'hökudde' dvs. 'kudde stoppad med hö' (1917:90). 

Enligt Hoeg har starren varit mycket viktig som underlag i sängarna: "Der 
hvor de hadde rikelig av halm, ble denne brukt, men halmen var verdifull også 
på andre måter, og for eksempel på setrene hadde de ikke halm i det hele tatt. 
Storr ble da heller ikke regnet som noe dårlig surrogat, tvertom." (Hoeg 
1976:270.) Men Hoeg har faktiskt också en uppgift om användning av Nardus 
på liknande vis: "Dei brukar finn til sengjebos på staulane" (1976:462). 

Att ordet sägg ursprungligen har avsett starr gräs verkar sannolikt. Betydel
sen stagg är i så fall sekundär. Ändå har kanske ordet efter en betydelseför
skjutning, från att ha avsett Carex-arter, kommit att avse främst stagg. Ordet 
har då i vissa områden trängt ut stagg i denna betydelse. De båda ordens ut
bredningsområden kunde tala för detta. Området med sägg-beläggen bildar 
en kil in i ordet staggis utbredningsområde (se karta 3 och kart kommentar). 

En betydelseutvidgning till att avse gammalt gräs har kanske gått via bety
delseförskjutningen till stagg. 
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7.2.7 Fnugg 

Växtnamnet fnugg (med diverse varianter) förekommer i Närke, norra Öster
götland och i delar av Västmanland. 

Materialredovisning 
Närke: fnugg 'fint, kort gräs' (Kumla), m. 'ett slags dåligt gräs* (Kvistbro), m. 'min
dervärdigt gräs, t.ex. sådant som växer på skrantbackar' (Kvistbro), n. koll. 'kort gräs, 
i synnerhet i skog' (Lerbäck), m. 'kort, dåligt slåttergräs' (Lerbäck), n. 'Nardus 
stricta, finnskägg' (Snavlunda), m. 'betecknar stagg och även andra spensliga och 
korta gräs såsom fårsvingel' (Snavlunda); fnjugg 'finnskägg' (Samzelius 1760 och Dy
beck 1845, utan närmare geogr. notering än landskapet). — Östergötland: fnugg 'kort, 
snaggigt gräs' (Tjällmo), n. 'hårt, vitt gräs' (Vånga)\ fnugg [eller fnägg] 'kort, svårsla
get gräs' (Tjärstad), 'Nardus stricta' (Vist). — Västmanland: fnugg 'kort gräs, finn
skägg?' (Ljusnarsberg); fnubb 'kort gräs' (Hjulsjö). — Södermanland: fnugg 'kort 
gräs' (Stenkvistä); fnugg, fnagg 'kort gräs' (Rietz 156b). — Uppland: fnudd 'kort gräs' 
(Skuttunge). 

Kommentar till materialredovisningen: Liksom fallet var vid sägg har vi här 
ganska få belägg, möjligen för få för att riktigt kunna bedöma vad ordet 
fnugg ursprungligen avsett. De flesta beläggen visar att ordet betecknat kort, 
dåligt gräs i allmänhet. Tre varianter har liknande betydelse: fnubb från Hjul
sjö (Vml)>fnagg, av Rietz uppgiven från Södermanland, och fnudd (vars geo
grafiska hemvist möjligen ligger för långt bort från det övriga utbredningsom
rådet för att kallas variant) från Skuttunge (Upl). Förutom Samzelius och Dy-
becks fnjugg finns endast två belägg, från Snavlunda (Nrk) och Vist (Ögl) som 
entydigt anger betydelsen stagg. Ett annat belägg från Snavlunda uppger dock 
att ordet 'betecknar stagg och även andra korta gräs såsom fårsvingel'. 

* 

Dybeck uppger för fnjugg förutom betydelsen Nardus stricta också: "Någon
ting på en gång kort och styvt" (1845:51). SAOB (F 1010) anger för ordet 
fnugg betydelsen 'kort gräs som är svårt att bärga'. Därefter ges med beteck
ningen "föråldrad" också betydelsen 'särskilt Nardus' (med hänvisning till 
just Samzelius och Dybeck). Ordet kan också betyda 'fjun, ludd, flock; förr 
äv. om (kringflygande) stoft o damm'. Liknande betydelse har ordet i dan
skan (se Ordbog over det danske sprog F 55). Troligen är ordets kärnbety-
delse: kort gräs, företrädesvis magert. Ibland har ordet kommit att avse det 
korta gräs som särskilt utmärker sig — stagg. 

Tamm (1890-1905) menar att fnugg är uppkommet ur gammal pluralform 
med w-omljud till ordet fnagg eller att det utgår från urgerm. *fnuwa-. Wid-
mark (1959) nämner dock inte dessa ord i sin genomgång av det nordiska u-
omljudet, och att det skulle vara en omljudd form är väl inte sannolikt. Hell-
quist (EO) säger i princip detsamma som Tamm, men nämner också att ordet 
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fnugg liksom flera andra på fn- har invecklad förhistoria. Denna fonemkom-
bination, liksom -gg behandlas nedan i kap. 8.2. Varianterna fnagg, fnägg, 
fnjugg, fnudd och fnubb behandlas i samma avsnitt. 

7.3 Kommentar till karta 3 

Kartan över ekvivalenterna för den folkliga arten stagg visar inte samma en
hetlighet som tidigare kartor. De olika ordens utbredningsområden är inte 
lika väl sammanhållna och överlappningar mellan områden är många. 

Det dialektala ordet stagg, som också kommit att bli Horornas namn på 
Nardus stricta, har ett utbredningsområde från Skånes sydkust upp till norra 
Västergötland och norra Östergötland. Beläggen i Skåne är dock få och glesa. 
Där har vi istället ett flertal olika namn som förekommer i en eller ett par 
socknar, t.ex. gubbskägg, prästskägg, kattskägg m.fl. Möjligen har växtnam
net stagg tidigare funnits i hela Skåne — de belägg vi har kunde tala för det 
— men har kanske trängts ut av skämtsamma, framgångsrika bildningar som 
de ovan nämnda. Jfr nedan 7.4. 

I Blekinge, i sydöstra Småland och i mellersta och norra Östergötland finns 
formen stägg. I Blekinge och Småland är detta dialektuttalet av stagg, men 
i Östergötland handlar det troligen om en variant (kanske affektiv, jfr kap. 
8.2) till stagg. 

Som en kil in i stagg:s utbredningsområde, främst längs åarna Ätran och 
Nissan, breder ordet sägg ut sig. Det finns belagt i mellersta Halland, i nord
västra Småland och i sydvästra och östra Västergötland. Det nordligaste be
lägget är från Torsö i Vänern. Kanske talar den geografiska utbredningen för 
att ordet är ett lån och att det trängt in i stagg-området via de halländska 
åarna (jfr ovan 7.2.6). 

I gränstrakterna mellan säggis och staggis utbredningsområde finns inte så 
sällan båda orden belagda. I Långaryd (Små) har båda orden betydelseangi
velserna: 'gräsart', i Jälluntofta (Små) anges sägg avse 'staggräs', medan 
stagg inte ges någon betydelse. I Järstorp (Små) anges sägg betyda 'stagg', 
medan stagg inte heller här har fått någon betydelseangivelse. Vide (1966), 
som redovisar alla dessa belägg i sitt material, ger för stagg kärnbetydelsen: 
'Nardus stricta, men äv. om Carex-arter', och för sägg i stort sett densamma: 
'Nardus stricta, ibland äv. starr, Carex-art(er)'. Stagg och sägg verkar alltså 
vara synonyma. 

I de västgötska socknar där båda orden finns belagda visar det sig att orden 
har exakt samma betydelseangivelse i Ugglum: 'gräs som står kvar sedan före
gående år och ej blivit avslaget', men i Bollebygd, där likaledes båda orden 
finns belagda, uppges stagg ha betydelsen 'starrgräs' och sägg 'smått, styvt 
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och vasst gräs (vitt i toppen) som man inte kommer åt med lien'. Här avser 
väl sägg 'stagg', medan stagg kommit att få betydelsen 'starr'. 

I nordvästra Västergötland och Bohuslän tar ordet finnskägg vid. Det finns 
dessutom belagt i Dalsland, Värmland och i västra Närke, samt i Västman
land. Det finns också i Västerdalarna: i Grangärde, Nås och Järna, samt i 
norra Dalarna, i Särna, Idre och Älvdalen. Ordet har en tydligt västlig utbred
ning. Det har troligen sitt ursprung i Norge, där det finns belagt längs hela 
den svenska gränsen ända upp t.o.m. Sörtröndelag. 

Mitt emellan de nordliga och sydvästliga Dala-beläggen för finnskägg i be
tydelsen 'stagg', finns ordet också belagt i betydelsen 'tuvsäv eller dylikt'. I 
Järna och Nås i sydväst kan ordet ha båda betydelserna. 

Ordet finnskägg förekommer också i nordvästra Hälsingland och i Frostvi
ken i norra Jämtland. Även i Nordli i Norge omedelbart väster om den jämt
ländska gränsen har vi ett belägg.14 

Ofta är ordet finnskägg i betydelsen stagg belagt vid sidan av hära, som är 
den norrländska ekvivalenten. Detta ord har alltså fått konkurrens av den 
fyndiga bildningen finnskägg som trängt in ifrån väster och senare även uppåt 
söderifrån. Hära har en utbredning från sydligaste Dalarna till mellersta 
Lappland. Det finns också belagt i Sör- och Nordtröndelag i Norge. I Sverige 
förekommer hära i Dalarna, i delar av Gästrikland, i Hälsingland, med två 
belägg i Härjedalen (ett i nordväst och ett i sydöst), i Medelpad, Jämtland, 
Ångermanland, Västerbotten och med två belägg i Lappland. De få beläggen 
i nordligaste Norrland torde bero på att staggen inte är lika allmän där (se 
Hultén 1971:249). 

Ytterligare en ekvivalent finns inlagd på den svenska kartan, nämligen 
fnugg med ett flertal varianter, se 7.2.7. Den finns belagd i Närke och i norra 
och mellersta Östergötland, där den delvis uppträder inom ordet stagg:s ut
bredningsområde. Den finns också i norra Västmanland, belagd tillsammans 
med finnskägg. På kartan finns också fnudd i betydelsen 'kort gräs' inlagt i 
mellersta Uppland, men hör väl egentligen inte hit. Orden har utifrån sin 
spridning på kartan bedömts som en eventuell ekvivalent. Ofta anges ordets 
betydelse vara 'kort, magert gräs', men eftersom gräset stagg inte verkar ha 
någon annan benämning inom ordet fnuggis utbredningsområde kan det avse 
detta gräs. Å andra sidan har gräset, så vitt jag har funnit, inte heller någon 
benämning i Södermanland och Uppland, vilket kunde tala för att fnugg en
dast sällan avsett enbart staggen. 

Jag har redan i samband med ekvivalenterna finnskägg och hära varit inne 
på den norska delen av kartan. Finnskjegg är förmodligen en nybildning som 
trängt ut de äldre namnen på den folkliga arten stagg. Dessa var kanske bara 

14 Ett enstaka belägg finns i västra Småland. I det här sammanhanget bortser jag ifrån detta. 

108 



två stycken: finn och hära. De spridda belägg som finns kvar utanför ordens 
nuvarande utbredning kunde tala för en sådan utveckling. 

Ordet finn är belagt i sydvästra Norge: i Telemark, i Flesberg i Buskerud, 
i Aust- och Vest-Agder, i Rogaland och i sydligaste Hordaland. Dessutom 
finns ett belägg i mellersta Sörtröndelag. 

Hära förekommer i större delen av Nordtröndelag och i norra Sörtrönde
lag. Det finns också belagt i mellersta och södra Hedmark. Åtminstone beläg
get från Trysil bör höra ihop med den svenska förekomsten av ordet i Da
larna. Det sydliga belägget från Vinger har av Hoeg (i primärmaterialet) för
setts med kommentaren "pålitelig?". Kartan talar för att H0egs fråga är be
fogad. 

Emellan finn:s och hära:s utbredningsområden finner vi orden finnskjegg, 
finntopp och finntott. Finnskjegg har störst spridning och förekommer från 
Vest-Agder i söder, (egentligen inne på finn:s område) till nordligaste Troms. 
Det finns i kustbandet av Rogaland, i Hordaland utom längst i öster, i Sogn 
og Fjordane och Möre og Romsdal, utom i de sydöstra delarna av båda fyl-
kena. Det finns också i stora delar av Sörtröndelag, i delar av Nordtröndelag, 
samt främst i kustbandet av Nordland och Troms. Dessutom finns det belagt 
i Öst- och Vestfold, i ett band där fylkena Akershus, Buskerud och Oppland 
möts, upp mot Hedmark, där det finns belagt i större delen av fylket, utom 
i öster. 

FinntotVs och finntopp:s utbredningsområde ligger som en rund kaka mitt 
i finnskjegg:s område, dock med finn just i söder. Orden finns i Oppland och 
Buskerud, i norra Hordaland och i sydöstra delen av Sogn og Fjordane. 

Troligen är finnskjegg, finntopp och finntott alla nybildningar utifrån or
det finn. Orden har fått stor genomslagskraft och därmed stor spridning. De 
har väl delvis trängt undan finn, men kanske också andra, äldre ord. Finn
skjegg har också trängt långt in i Sverige. Så som kartan ser ut bör vi nog 
räkna med att ordet är en norsk nybildning. 

Ännu ett ord finns på kartan. Det är det finlandssvenska ordet för stagg: 
börsting. Det finns belagt på Åland och i Nyland. 

Kartan över ekvivalenterna för den folkliga arten stagg visar en större brokig
het än tidigare kartor. Inte så sällan finns två ord belagda i samma socken, 
men överlappningarna sker företrädesvis i gränstrakterna mellan respektive 
ords utbredningsområde. 

Som jag nämnde redan i kapitlets inledning kan agrarhistoriska skillnader 
mellan olika landsändar ha spelat viss roll, se ovan. Den utveckling som grä
sens betydelse för människan har genomgått under det senaste århundradet vi
sar sig också på kartan över ekvivalenterna. Ord som har vacklande betydelse 
och mindre sammanhållna utbredningområden med överlappningar uppträ
der främst i Syd- och Mellansverige. 
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7.4 Synonymer 

Förutom de ekvivalenter för den folkliga arten stagg som redovisats ovan, så 
finns för arten ytterligare ett stort antal ord. De har inte någon stor geografisk 
utbredning, många av dem finns endast belagda i en enda uppteckning. De be
traktas här som synonymer till ekvivalenterna, oavsett om de är belagda vid 
sidan av ett annat ord för stagg, eller om de är det enda upptecknade ordet, 
i en viss socken. 

Synonymerna är ofta ord som har ett annat stilvärde än ekvivalenterna, 
som kan sägas vara neutrala benämningar som är gångbara i det dagliga um
gängesspråket. Fries (1980) skriver: 

Inom det stora nordliga området, där här a är det allmänna namnet, har här och 
var upptecknats namn av en helt annan typ. [. . .] Det är alltså troligt att både nam
net håra och namn av typen svinborst kan ha använts inom samma språkgemen
skap och ibland av samma person i olika talsituationer. Det har varit namn med 
olika konnotationer och olika stilvärde (Fries 1980:330-

Jfr nedan 8.1 och Dahlstedt 1950:73 och där anförd litteratur. 
Många av synonymerna har ett slags emotiv klang. Jag menar att flertalet 

av dem är bildade i en form av affekt, som kommer att diskuteras nedan i 
kap. 8.2. Staggen, som företeelse, har alldeles säkert orsakat stor förtret för 
bönderna. Den var mycket svår att slå och gav magert utbyte. I och med att 
den var extra svårslagen tvingades man till en arbetsinsats som avvek från den 
som övrig slåtter krävde. Därför har denna växt kunnat appellera till männi
skors känslor. Känslovädjan kan bidra till att ett begrepp får många syno
nyma namn (jfr 8.1). 

7.4.1 Namn, i vilka en led skägg ingår, samt lapphår 

Här ska de namn som innehåller leden skägg behandlas. Förutom enledat fö
rekommer ordet både som bestämningsled och huvudled. Dessutom behand
las här lapphår, eftersom utgångspunkten för ordbildningen har varit den
samma som i s£ägg-namnen. 

Materialredovisning 
skägg 'Nardus stricta' (Hova Vgl, Kvistbro Nrk); skäggräs 'Nardus stricta' (Hova, 
Gärdhem Vgl, Kvistbro Nrk); bockskägg 'Nardus stricta' (Vänersborg Vgl; SAOB B 
3677); getskägg 'Nardus stricta' (Hedemora Dal; Kröningssvärd 1843); gubbskägg 
'trint, halt gräs; växer på sidlänt mark* (Glimåkra Skå), 'hårt, halt gräs' (Vintofta 
Skå), 'ängsull' (V. Karup Skå), 'luddtåtel? (ogräs)' (Kristianopel Blk),'illbattigt gräs; 
kallas även kattaskägg' (Göteryd Små), 'Nardus stricta' (Vist Ögl); gubbskäggräs 'en 
svindelart med hårda och styva strån' (Glimåkra Skå), 'en svingelart' (Hästveda Skå); 
kaffskägg 'Nardus stricta' (Småland; Linné Flora Svecica), 'gräs, trol. Aira flexuosa' 
(Virestad Små), 'starr, halvgräs, som på grund av sin kiselhalt skämmer lien förfärligt' 
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(V. Torsås Små); kattskägg 'ett svårt gräs att slå' (Göteryd Små; Vide 1955:54), 'sorts 
gräs, trol. Nardus stricta' (Hallaryd Små); prästskägg 'Juncus quadrosus?' (Andrarum 
Skå), 'Eriophorum angustifolium' (Brösarp, Eljaröd Skå), 'stagg' (Fågeltofta Skå), 
'tuvdun' (Hörby Skå), 'en sorts gräs' (Ö. Äspinge Skå), 'hära' (Frostviken Jtl); vit-
skägg(a) 'Nardus stricta' (Hinneryd Små, Slättåkra, Veinge Hal; Vide 1966:338); lapp-
hår 'Nardus stricta' (Piteå Nb, Luleå Nb; Linné: 1732 o. Flora Svecica), 'Nardus 
stricta' (Nederkalix, Nb). 

Kommentar till materialredovisningen: Bland ovan nämnda namn visar många 
av beläggen att det är just stagg som avses. De sydsvenska beläggen gubb- och 
prästskägg visar dock en större betydelsevidd. Det handlar kanske om att den 
folkliga arten stagg här har utvidgats till att gälla mer än Nardus stricta, vilket 
diskuterats ovan. 

Betydelseangivelsen luddtåtel är troligen felaktig. Detsamma gäller förmod
ligen betydelsen Aira flexuosa för kaffaskägg. Till ordet kaffaskägg ges även 
betydelsen 'starr, halvgräs', vilket också är en vanlig, men inte alltid riktig, 
uppgift, jfr ovan. När ängs- eller tuvull (-dun) (Eriophorum) uppgetts som be
tydelse för dessa ord, har man antingen misstagit sig då arternas rotblad kan 
liknas vid staggens, eller också har den folkliga arten utvidgats. 

Oavsett om betydelseangivelserna visar en utvidgning eller ej, så menar jag 
att dessa ord i första hand avsett Nardus, för att sedan eventuellt kunna inne
fatta även olika liknande gräs och halvgräs. 

• 

Den skämtsamt emotiva ordbildning som orden uppvisar talar för att det är 
samma företeelse — nämligen stagg — som namngivits. 

Vi har i samtliga ord en jämförelse mellan skägg (eller i ett fall hår) och 
grästuvan. Tuvan ser ut just som ett spretigt grått skägg eller som grå, spretig 
hårväxt i allmänhet. Jfr ovan under hära (7.2.1). I orden vitskägg, gubbskägg, 
kaffaskägg och prästskägg har man haft samma utgångspunkt som då man 
bildade hära — grått hår — (även om färgadjektivet i vitskägg är en nyans 
ljusare). I vissa av bildningarna märks en ton av nedsättning, kanske framför 
allt i gubbskägg, som enl. SAOB (G 1239) också kan användas som en nedsät
tande benämning på en gubbe. Denna möjlighet bör då också föreligga i bild
ningarna kaffaskägg (förleden kaffe är ett dialektalt ord med betydelsen 
'gubbe', se Rietz 301a) och prästskägg. 

Tre av de sydsvenska namnen utgör här en särskild grupp: kaffaskägg, 
gubbskägg och kattaskägg. Dessa har behandlats av Vide (1955:54-56). Be
läggen på dessa ord är från sydvästra Småland och norra Skåne. Enligt Vide 
är kaffaskägg det primära. Ordet kaffe har, menar Vide, blivit obrukligt, kan
ske beroende på att ett likalydande ord, med annan betydelse, kommit in i 
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språket och blivit vanligt. Då har 
kaffaskägg ersatts av gubbskägg och 
kattaskägg.15 

Vides syn på denna trio av namn är 
troligen riktig. Det äldsta är kaffa-
skägg. Det avser en jämförelse mel
lan gräset och en gubbes gråa skägg 
och vi har en direkt synonym i gubb
skägg. Kattaskägg är en ombildning, 
där man, förutom att byta / mot t, 
sannolikt också har jämfört det vassa 
gräset med en katts morrhår. Det är 
mycket möjligt att namnen i relation 
till varandra uttrycker en form av af
fekt. Orden ligger varandra nära 
både i geografi och bildning. (Vidare 
resonemang om dessa ords affekt
laddning förs nedan 8.2.) 

Ett annat ord för stagg är get
skägg. Här har gräset liknats vid ge
tens hårtofs under hakan. Samma as
sociation har man haft vid bildningen 
av bockskägg. 

Slutligen har vi ordet lapphår, vars bildning är mycket lik ordet finn-
skägg:s. Likaväl som att liknas vid skägg kan gräset liknas vid hår eller hår
växt i största allmänhet. Liksom finne är lapp en folkslagsbeteckning. 

Staggtuva. 

7.4.2 Namn, i vilka en led borst ingår, samt svinhår och svingräs 

Här ska de namn som innehåller leden borst behandlas. Ordet förekommer 
både enledat och i sammansättning. Vid sidan av borst förekommer formen 
börst. Dessutom behandlas svinhår och svingräs, då dessa uppträder alterna
tivt med svinborst i Österbotten. 

Materialredovisning 
borst 'grässlag; kort och hårt och besvärligt att hässja' (Vilhelmina Lpl); svinborst 
'Nardus stricta' (Piteå 1732, Luleå 1755 Nb; båda Linné), 'dåligt, styvt gräs, som växer 
på magra marker; används till föda åt får' (Magra Vgl), 'ett strävt gräs som bärgades' 
(Kronoby Österbotten), svinböstren bs. pl. 'Nardus stricta' (Kvevlax Österbotten); 

15 I Danmark är katteskjceg floranamnet på Nardus, se exempelvis ODP. 
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svinhår 'kort gräs, Nardus stricta?' (N. Tjust Små), 'ett strävt gräs som bärgades' 
(Kronoby Österbotten), 'slags gräs som växer på mager jord, täta bestånd men ej 
särsk. tuvad, höjd max. ca 10 cm, svårslagen, kraftig rot, gråaktig, ser livlös ut' (Ter-
järv Österbotten) svingräs 'ett strävt gräs som bärgades' (Kronoby Österbotten); so-
borst 'styvt gräs' (Jällby Vgl), 'slags gräs med runda strån, som växer på mader och 
som först är mörkgrönt, men senare blir vitt' (Erska Vgl); elgborst 'Nardus stricta' 
(Gästrikland; Linné 1755); blåborste blåböstn bs.sg. 'Nardus stricta' (Sorsele Lpl). 

Samtliga dessa ord förefaller avse Nardus stricta. Dock har botanisten Olle 
Rune påpekat att soborst (Erska Vgl) förmodligen avser tuvsäv (Scirpus cespi-
tosus). 

Som utgångspunkt vid ordbildningen ligger en jämförelse mellan gräsets 
borstiga utseende och ett djurs ragg, eller också något borstigt i största all
mänhet. (Jfr ovan 7.2.6 börsting.) Det är framför allt grisens stubbiga ragg, 
men också älgens, som man associerat till. I Österbotten är svinhår och svin
gräs alternativa namn på staggen. 

Staggen har på våren strax efter gräset börjar spira en tydlig grön-blå färg 
(se Hoeg 1976:463), därav troligen namnet blåborste. 

7.4.3 Sisdu / siksdu 

Dybeck ger i Runa (1845) för Nardus stricta två varianter av ett speciellt namn 
— sisdu/siksdu, det förstnämnda från Södermanland, det andra från Väst
manland. Dybeck skriver om gräset Nardus: 

Ett fint, sty ft och stelt gräs, hvilket anses såsom ett högst medelmåttigt foder. All
mogen har sökt uttrycka detta allt i de namn, den gifvit vexten. Märkligast af dessa 
namn är det Westmanländska Siksdu och det Södermanländska Sisdu, hvilka båda 
namn bemärka: ser du. Då nemligen slåtterkarlen hugger till detta gräs med sin lia, 
hviner det; och man har sökt uttrycka detta hvinande eller hväsande med Siksdu 
och Sisdu.Men gräset står merendels för första slaget; således likasom på begabberi 
hväsande sitt siksdu! (Dybeck 1845:51.) 

Vid genomgång i OSD:s samlingar hittades följande belägg: ses-du och sistve 
med betydelsen 'ser du!' från Kuddby och Jonsbergs socknar i Östergötland; 
sisttu och sistwi med betydelsen 'se bara, se!' från Mogata sn i Östergötland. 
De förstnämnda socknarna ligger båda på Vikbolandet, den sistnämnda strax 
intill, på andra sidan Slätbaken. Geografiskt sett kan dessa interjektioner hål
las samman med Dybecks sörmländska sisdu. 

Enligt Wessén (1970:40) är emellertid ett liknande uttryck inte ovanligt i 
svenskan. Han skriver: "På många håll i vårt land möter man uttrycket sist 
man det (sikst man på) 'ser du bara', nästan oförändrat upptaget ur tyskan." 

Orden sisdu/siksdu som namn på stagg bör kunna vara bildade på det sätt 
som Dybeck antyder: ett slags affektivt utrop i ilska över att gräset inte vill 
falla för lien. 
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Dybecks västmanländska belägg har (liksom Wesséns exempel) ett k-in
skott, ett i svenska dialekter inte så ovanligt fenomen framför just ljudförbin
delsen -st-. Det mest kända exemplet är kanske för reksten för 'förresten'. Jfr 
Elmevik 1967:21-24 och där anförd litteratur. 

I Strindbergs Kronbruden förekommer uttrycket siks' du. Detta uttalas av 
länsman i ett irriterat ordskifte mellan honom och Kersti: Kersti: 'Kommissa
rien — kan inte tala vid fruntimmer.' Länsman (vasst): 'Inte?' K: 'Ja, vad me
nar han?' L (fixerar henne): 'Vad menar hon?' K: 'Vad menar han?' L: 'Siks' 
du, så brukar mina fruntimmer fråga när de vill veta om jag vet något!' 
(Strindberg 1990:89). 

I kommentaren till nationalutgåvan, som är utarbetad av Gunnar Ollén, 
framgår det att Strindberg läst i synnerhet 1840-talsårgångarna av tidskriften 
Runa (Strindberg 1990:237). Det är väl inte omöjligt att Strindberg lånat siks' 
du av Dybeck och använt det för att uttrycka irritation och retlighet. 

7.4.4 Skrant / skant 

De båda orden skrant och skant förekommer båda i Nora i Västmanland som 
benämning på stagg. 

Materialredovisning 
skrant 'oodlad slåttermark, liksom slåttern därpå' (Hjulsjö, Järnboås m.fl. socknar 
västerut Vml), 'gräs som växer på vretar och mellan stenar' (Kvistbro Nrk); skant 'gräs 
man slår' (Järnboås Vml); skrant, skant 'Nardus stricta' (Nora Vml); skantgräs 'gräs 
som skördas på skant' (Vadsbo hd Vgl); skrantbete 'dåligt bete' (Axberg Nrk). 

Kommentar till materialredovisningen: I Kvistbro i Närke uppges skrant be
tyda 'gräs, som växer på vretar och mellan stenar'. Detta belägg, samt det 
från Nora, visar att skrant betecknar gräs. Resten av beläggen på ordet talar 
för att det i första hand avser en terräng och då framför allt mager slåtter
mark, men också slåtter på nämnda mark. Här redovisas endast de belägg 
som visar att orden också kan avse det gräs som växer på den magra marken, 
samt att orden, åtminstone i Nora kan avse endast staggen. 

* 

Adjektivet skranten, skrantet i betydelsen 'mager, svag, skral' har sydväst
svensk utbredning och är ett av de ord som karterats av Lindqvist (1947: 
2:332b). Skranntiger i betydelsen 'torr och mager; dålig; om betesmark' med 
hemvist i Närke och Västergötland uppges hos Rietz (599a). I Vadsbo i Väster
götland (som gränsar till Närke) finns ordet skranntebakke 'torr, mager, 
ofruktbar backe' (Rietz 599a). 

Torp NEO hänvisar bl.a. till dessa ord i sin härledning av skrant 'tor, stenet 
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fiele', belagt i Sogn. Till detta ord har bildats skranten 'lik en skranf belagt 
på flera ställen i Norge. Han utgår därvid från verbet skranta 'bli mager og 
knoklet'. I Nynorskordboka (1986) finns ordet skrant upptaget i betydelsen 
1) 'skrabb', 2) 'mager, tor og kroket skapning'. 

Det är knappast märkvärdigt att skrant överförts på staggen. Det passar, 
inte enbart beroende på att den växer på mager och torr mark, utan också för 
att staggen i sig är mager och torr. 

Ordet skant har av allt att döma samma betydelseinnehåll som skrant. I 
Vadsbo, Vgl, finns både skanntebakke och skranntebakke med samma bety
delse belagda. Andra västgötska belägg visar att skanten avser en sluttning. 
Kanske är ordet en kontamination mellan skrant och kant. 

7.4.5 Övriga 

De övriga orden för stagg som jag har samlat in redovisas nedan. De är inde
lade så att de namn som på olika sätt uttrycker att gräset är hårt och stelt, 
vasst och spetsigt kommer först. Därefter följer de ord som innehåller ord för 
djur, en färg och övriga. 

Materialredovisning 1 
stålgräs 'Nardus stricta' (Skåne; Linné Flora Svecica); stålpinnar (stålpinngräs) 'Nar-
dus stricta' (Degerfors Vb); stålpinnagräs 'är hårt som stål, när man hugger lien i det 
under hösten; trol. Nardus stricta' (Veinge Hal); ståltråd(-gräs) 'Nardus stricta' (Ar
vidsjaur Lpl); stårgräs 'Nardus stricta' (Skanörtrakten Skå; Linné); hårdbettgräs 'Nar
dus stricta' (Norsjö Vb); käringnål 'ett äldre namn på heray (Vilhelmina, Åsele, Sten-
sele Lpl), 'Nardus stricta; synonym till hära' (Tärna Lpl); pinnstagg 'Nardus stricta' 
(Blekinge; Aspegren 1823); skomakaregräs 'Nardus stricta' (Forsheda Små); spikgräs 
'Nardus stricta' (div. socknar i Ålands södra o östra skärgård, Österbotten). 

I stålgräs och stålpinnar/stålpinngräs är det väl främst det faktum att gräset 
är hårt att slå som varit namngivande: "hårt som stål". Detsamma gäller 
också hårdbettgräs. Ordet är möjligen en norrländsk sammansättning av ty
pen hårdbrödet för hårt bröd. 

Kanske ingår i ståltråd(-gräs) och spikgräs det faktum att gräset både är 
hårt och vasst. Detsamma kan väl gälla också käringnål och skomakargräs. 
Det sistnämnda kan ha jämförts både med skomakarens sylar och borst (jfr 
Vide 1966:263). 

Linnés stårgräs är säkert felaktigt för stålgräs. Stårgräs är från hans dag
boksanteckningar över resan i Skåne 1749. I Flora Svecica 1755 skriver han 
stålgräs. Se Fries 1975:86. 

I pinnstagg är det förmodligen gräsets stela karaktär eller dess smala blad 
som varit namngivande. 
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Materialredovisning 2 
hundstagg 'Nardus stricta' (Vemmenhög Skå); solugg 'Nardus stricta' (Kinda Ögl); 
sostagg 'slags starrart' (Göteve Vgl), 'ett slags gräs, kort och hårt, växte i mosslaggar 
och madkanter; Nardus stricta?' (Hudene m.fl. Vgl), 'Nardus stricta' (Västergötland 
(gammalt, utdött); Lampa 1909:84); svinlugg 'Nardus stricta' (Dalhem Små), 'ett slags 
kort, strävt foder, Nardus stricta?' (Grebo Ögl), 'ett slags kort gräs, Nardus stricta?' 
(Regna Ögl), 'Carex?; längre än stägg; trint som tagel(stråna), fint och stelt, svårt att 
slå' (Vist Ögl), 'magert, hårt gräs, som var omöjligt att få lien att bita på' (Vårdnäs 
Ögl); svinlydja svinlyan 'ett slags fodergräs, fint som "borst"; Nardus stricta?' (Gräsö 
Upl). 

Att ord för stagg innehåller en djurbenämning i bestämningsleden har redan 
konstaterats. Det har främst handlat om redan existerande sammansättningar 
som getskägg och svinborst, dvs. orden har använts i överförd bemärkelse. 

Även so- och svinlugg bör kunna vara existerande appellativ. Liksom i svin
borst m.fl. jämförs väl gräset med svinets ragg. 

Djurbenämning i bestämningsled förekommer också i andra sammansätt
ningar: sostagg, hundstagg. För djur benämningar i växtnamn jfr 8.2.1. 

Huvudleden i svinlydja betyder väl 'vårull, ull som klippes eller plockas av 
fåren om våren', se Rietz 409 a. Ordet är besläktat med ludd (se EO under 
lödja). 

Materialredovisning 3 
blåhära 'Nardus stricta' (Åre Jtl); blånäbb 'Nardus stricta' (Älgå m.fl. Vrl); viting 
'Nardus stricta' (Andrarum Skå), 'grässtrå, hårt att slå med lie, har runda stjälkar, 
växer på s.k. badingar' (Finja Skå); vitinggräs 'slags hårt gräs, som kräver vass lie' 
(Andrarum Skå), 'hårt, runt gräs' (Finja Skå). 

Några namn innehåller färgadjektiv. Både blå och vit har tidigare förekom
mit. Liksom i vitskägg är det de grå- och vitaktiga bladen som har varit namn
givande i viting(-gräs). 

Den blåa färgen nämndes i samband med blåborste ovan. Beträffande de 
namn som innehåller färgadjektivet blå kan en av Hoegs meddelare citeras: 
"om våren stråks etter at dette gresset begynner å spire har det en tydelig 
gronn-blå farvetone, og det kalles da blåhare99 (1976:463). Huvudleden i blå
näbb avser kanske staggens spetsighet. 

Materialredovisning 4 
bunk bongk 'viss gräsart, 1/2 -1 m högt, hårt och styvt' (Granhult Små), koll. 'Nardus 
stricta' (Karlslunda Små), 'gemensamt namn för starr, dallergräs och ven och dylika^ 
gräs' (Vimmerby lfs Små), bungkagräs 'ett slags gräs, som växer på sidder' (Mortorp 
Små). 

Ordet bunk har tidigare diskuterats, då i betydelsen 'strå med vippa', med 
norrländsk utbredning. I Småland avser ordet hårdare gräs. Möjligen har vi 
i ordet ett &-suffix, med affektivt innehåll. För denna diskussion se ovan 
5.2.3. 
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7.5 Avslutning 

I detta kapitel har ett stort antal namn på den folkliga arten stagg behandlats. 
Att den folkliga arten har så många olika namn låter sig troligen förklaras av 
artens speciella egenhet, dvs. att gräset är så svårt att slå. Detta har gjort att 
man i slåttersituationen när gräset trilskats skapat tillfälliga ord, många med 
en emotiv dimension. 

Förutom mera tillfälliga bildningar, som normalt har väldigt ringa utbred
ning finns också ekvivalenterna, de flesta med relativt vid utbredning. 

Man kan kanske tycka att det är märkligt och motsägelsefullt att gräset för
utom ett relativt stabilt namnskick också uppvisar ett så stort antal mera spo
radiskt förekommande namn. Den stabila ekvivalentgruppen av namn visar 
att gräset har haft ett högt värde för bönderna. Vi vet också av frågelistsvar 
och uppteckningar att man slog st aggen. 

Att en företeelse är viktig bör medföra att den har ett högt kommunika
tionsvärde. Staggens, liksom de övriga arternas kommunikations värde kom
mer att behandlas i kapitel 8. I samma kapitel diskuteras också gräsets för
måga att väcka känslor och hur detta kan ta sig språkligt uttryck i affektiv 
ordbildning. 
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8. Variation och affekt i gräsnamn 

8.1 Variation 

Somliga företeelser har i dialekterna få benämningar, medan andra har 
många. Orsakerna till detta har diskuterats bl.a. av ett flertal romanister (se 
Quadri 1952: 89ff och där anförd litteratur). Företeelser av ringa intresse upp
visar en myckenhet av benämningar, medan viktiga, allmänt bekanta företeel
ser snarare uppvisar enhetliga och samstämmiga benämningar. Ett exempel 
från den astronomiska begreppssfären ges: 

Die Sonne, als wichtigster, lebenspendender Himmelskörper, wird in der ganzen 
Romania, von formalen Unterschieden abgesehen (ital. sole, span, sol usw. gegen
über frz. soleil), mit dem gleichen Wort bezeichnet wie zur Zeit der Römer. Das 
Sternbild der Plejaden dagegen, das bei den Völkern der Romania weit geringerem 
Interesse begegnet, besitzt sehr zahlreiche volkstümliche Namen (Quadri 1952:93). 

Också Bach (1950:170) diskuterar ordfattigdom respektive ordrikedom. Ord
fattigdom, dvs. enhetliga benämningar med vid geografisk utbredning, före
ligger när det rör sig om livsviktiga, alldagliga, ofta använda eller iakttagna 
ting och föreställningar. Ordrikedom, dvs. många benämningar med liten 
geografisk utbredning, kännetecknar, enligt Bach, namn på ting, som för det 
allmänna umgänget har liten betydelse, i synnerhet sådana som har satt igång 
folks fantasi och till vilka människan har ett känsloladdat förhållande. Bach 
tar linser och ärter som exempel på nyttoväxter som i dialekterna har namn 
med stor utbredning på kartan, medan t.ex. maskrosens olika namn har liten 
utbredning. 

Enligt Fries (1980:32) uppvisar just växtnamnen ordrikedom. Han framhål
ler dock att det inte är alla växter som har många namn. Genom att undersöka 
vilka växter som har få och vilka som har många kan man, menar Fries, bilda 
sig en uppfattning om hur viktig en växt varit. Fries formulerar en allmän re
gel: "Många namn har framför allt de växter som inte har spelat någon vikti
gare roll för människan. Viktiga växter har få namn." Namnvariationen kan 
alltså, enligt Fries, användas som ett mått på en växts centrala ställning i män
niskors medvetande. 

Detta har bl.a. med företeelsens, här växtens, kommunikationsvärde att 
göra. Fiskars kommunikationsvärde diskuteras av Kornhall (1968:279ff). Pa-
rodoxalt nog, säger han, får en fisk färre namn ju oftare den omtalas. Viktiga 
fiskar, som t.ex. sill, torsk, lax och makrill, har man haft anledning att tala 
om ofta. Man har dessutom p.g.a. handel talat med utombys folk och med 
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folk utanför fiskarmiljön. Enligt Kornhall "nöts" den gällande benämningen 
in i språkmedvetandet. Behovet av förståelse över geografiska och sociala 
gränser befrämjar dessutom "att namnet hålls gemensamt för en stor mängd 
talande" (s.279). Högt kommunikationsvärde ger således få namn. 

Högt kommunikationsvärde har i min undersökning den folkliga arten strå 
med vippa. De fem svenska ekvivalenterna har relativt stora utbredningsom
råden. Tre av namnen — ven, tå tel och jägarn — har stor utbredning, medan 
de övriga två — bunk och tannar — har något mindre, men fortfarande över 
minst ett landskap. Så vitt jag har funnit, finns inga andra benämningar. Ord
fattigdom och stor utbredning föreligger således. Detta talar för att "strå med 
vippa" varit viktig för människorna. 

Detsamma gäller den folkliga arten rotblad. Tre ord för arten finns i 
svenska dialekter och dessa har stor eller tämligen stor utbredning. Också 
rotbladen har, i de delar av landet, där man faktiskt haft ett särskilt namn på 
dem, varit viktiga och haft ett väsentligt kommunikations värde. 

Lågt kommunikations värde kan ge många namn. Kornhall skriver att man 
inte så ofta talar om ekonomiskt oviktiga fiskar, vilket gör språkbruket rör
ligt. 

En existerande benämning är inte särskilt hårt inarbetad, och en nyskapelse har 
alltså inte så svårt att etablera sig. Kommunikation över större geografiska eller so
ciala områden förekommer sällan, och nybildningen blir därigenom skyddad; den 
behöver inte kämpa mot det förkrossande inflytandet från en stor språkgemen
skap. Av samma orsaker får den svårt att sprida sig. Benämningarna blir alltså 
många, tydligen jämförelsevis kortlivade och genomsnittligen föga spridda (Korn
hall 1968:280). 

Dahlstedt (1950:55-73) redovisar ett flertal namn på odon i nordsvenska dia
lekter.1 Namnen på dessa visar en "förvirrande mångfald" (s.73). Odonen 
hör, bl.a. beroende på sina mindre matnyttiga egenskaper, till det som Dahl
stedt kallar "den sociala primärgruppens språkskikt, dvs den del av ordför
rådet, som bara sällan når utanför familjens eller de lekande barnens begrän
sade miljö och därför i mindre utsträckning är utsatt för det större språksam
hällets utjämnande krafter men i stället är ägnat för såväl tillfälliga inflytan
den utifrån som isolerade om- och nybildningar och relikter" (Dahlstedt 
1950:73). Här hänvisar Dahlstedt till Jaberg (1930) som i en uppsats diskute
rar ombildningar av namnen på små däggdjur, reptiler, fåglar och insekter. 
Jaberg skriver att ett ords kommunikationsvärde har inverkan på om ord ny-
eller ombildas: 

Gewiß spielt bei der lautlichen Labilität der Namen jener Tiere ihr geringer Ver
kehr s wert eine Rolle. Je geringer der Verkehrs wert eines Gegenstandes, eines Lebe

1 Jfr också Peters (1967:8) för liknande resonemang kring tyska dialektala namn på lingon. 
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wesens oder einer Tätigkeit ist, desto mehr entzieht sich sein Name der nivellieren
den Wirkung großer sozialer Zusammenhänge, desto mehr gehört die Benennung 
der Dorf- oder gar der Familiensprache an — die Verständigungsfunktion der Spra
che tritt in den Hintergrund, die Konstanz des lautlichen Kleides hat keine Bedeu
tung. Gewiß kommt auch die Häufigkeit der Verwendung eines Begriffs und seiner 
Benennung in Betracht (Jaberg 1930:68). 

I mitt material är darrgräset exempel på en företeelse som har lågt kommuni
kationsvärde. Om detta gräs har man nog bara talat inom familjen. Barn lekte 
med det, det kunde tas in som pynt i stugorna och det kunde också ingå i 
"kärleksbuketter". Namnen på gräset tillhör "den sociala primärgruppens 
språkskikt". Många är nybildningar, ibland ombildningar av redan förekom
mande namn. De har liten spridning och flera finns endast belagda en gång. 
(Se ovan 4.1.) 

En annan faktor som tycks ha samma inverkan på antalet namn som lågt 
kommunikationsvärde, är en företeelses känslovädjan. Denna beskrivs av 
Kornhall som "begreppets förmåga att appellera till människans affekter" 
(1968:281). 

Enligt Bach (1950:170) hör känslovädjan och lågt kommunikationsvärde 
självklart nära samman. Kornhall visar dock att man någon gång kan urskilja 
endera faktorn relativt renodlad: 

Sålunda torde simpan, inte i kraft av ekonomiskt värde men genom sin ytterst all
männa förekomst, sitt enastående groteska utseende och sin förmåga att ständigt 
ställa till ohägn genom att stickas och trassla in taggarna i garnredskapen, ha ett 
ganska högt kommunikationsvärde som yttrar sig i den stora utbredning och stadga 
synonymerna ulk och simpa fått, men vid sidan härav har fiskens starka känsloväd
jan manat fram en lång serie skämtsamt-pejorativa binamn (Kornhall 1968:281). 

Företeelser kan uppenbarligen vädja till våra känslor oavsett kommunika
tionsvärde. Som Kornhall poängterar (1968:282) skapar vi i det löpande talet 
ofta affektladdade ord, men dessa slår knappast igenom om den företeelse or
det betecknar har högt kommunikations värde. Har en företeelse däremot lågt 
kommunikations värde är det troligare att ett nybildat ord får fäste. 

Den folkliga arten stagg har ett antal namn med vid utbredning. Den rela
tivt stabila ekvivalentgruppen av namn visar att gräset har haft betydelse för 
människan. Vi vet också av frågelistsvar och uppteckningar att staggen hade 
värde som foder. Den bör alltså ha haft högt kommunikationsvärde.2 

Staggen var alltså ett värdefullt fodergräs. Men det var svårslaget. Ofta lade 

2 Också Fries har diskuterat staggens kommunikationsvärde (se Fries 1977:52 och 1980:33). 
Han menar att staggen var en växt som man höll reda på eftersom den var ett hårdslaget och be
svärligt gräs . Detta är givetvis en alldeles korrekt iakttagelse. Till den måste dock läggas att förut
sättningen för att man skulle notera hur svårslaget gräset var och att det var lättare att få av när 
det var daggvått var att man över huvud taget slog det. 
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det sig bara för lien, för att snabbt resa sig igen ("det bockar sig för lien"). 
Detta har förstås retat det lieförande folket. Gräset har utlöst känslor, som 
tagit sig språkliga uttryck. Man har i affekt bildat nya ord för detta retsamma 
gräs och därför har det också ett stort antal namn med mycket begränsad geo
grafisk utbredning — ordrikedom föreligger. 

8.2 Affekt 

För att förstå psykets roll i språkets liv menar Quadri (1952:82) att det inte 
räcker med att vara lingvist. "Psykologen" måste ansluta sig till ord- och sak
forskaren. Bara då, anser Quadri, kan man på rätt sätt tyda det som ligger 
utanför ett ords yttre sakliga innehåll, det som har sina rötter i folks psyke, 
t.ex. inom den affektiva sfären. Quadri konstaterar bl.a. att psyket har stor 
betydelse för ordförrådets ständiga förnyelse3: 

Wesentliche Elemente bei der Schaffung neuer Bezeichnungen bilden die Vergleiche 
[...], die Benennung nach gewissen charakteristischen Merkmalen [. ..] und so
dann auch die in lebendiger Rede sich äussernden Gefühle (Euphemismus, Bewun
derung, Spott, Drohung, Entrüstung!) (Quadri 1952:88). 

Den affektiva delen av språket låter sig inte fångas i regler och ljudlagar. Ja-
berg skriver: "Affekt und Phantasie, Spiel und Scherz lassen sich ja nicht in 
Regeln fassen. [...] Es ist nützlich, die Sprachgesetze zu ergründen; es ist reiz
voll, zu sehen, wie Temperament und Laune sie durchbrechen." (Jaberg 1930: 
81.) 

En typ av affektladdade ord är öknamn. Öknamn som ordbildningstyp har, 
som Edlund (1985) uttrycker det, "sina egna lagar" (s.245). Den låter sig inte 
beskrivas med vanliga semantiska termer, utan utgör ett slags död vinkel inom 
den etymologiska forskningen. Till viss del försiggår den affektiva ordbild
ningen, enligt Edlund, "inom nischer, där delvis andra lagar råder än vad 
man brukar anta inom den etymologiska forskningstraditionen i allmänhet". 
(Se Edlund 1985:245 och där anförd litteratur.) 

Till en sådan nisch återkommer Edlund (1987) i resonemang om ånamn och 
binamn. Han menar att man i etymologiseringen av dessa namn måste anta 
att "friare" ljudförändringar kan föreligga. Här nämns bl.a. ljudföljder med 
en submorfemisk betydelse. Edlund anser emellertid inte att det rör sig om re
gellöshet utan skriver: "Generellt kan man alltså säga, att dessa submorfemis-
ka ordbildningsnivåer inte är regellösa, däremot att de uppvisar viss oförut
sägbarhet, samt att de är dunkla till sitt ursprung." (Edlund 1987:137.) 

3 Jfr Quadri 1952:88 och där anförd litteratur. 
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Affekt som uttrycksmedel diskuteras också av Kornhall (1968:264-276). 
Han definierar affektladdade ord som: "usuella benämningar vilka genom sin 
bildning, dvs. sina beståndsdelar, visar att den ursprunglige namngivaren med 
dem uttryckt också en känsloattityd till begreppet" (s.265). Han menar vidare 
att när man ska tolka uttryck för känslor i en sedan länge förgången språksi
tuation får man utgå dels ifrån "det mer eller mindre säkra uttrycksvärdet hos 
ordens beståndsdelar [. ..] eller, vid ren betydelseöverföring, hos deras grund
betydelser [...], dels utifrån begreppens art, in casu fiskslagens egenskaper i 
fiskarens ögon". (Kornhall 1968:265f.) 

Den affekt som tydligast kommer till uttryck i Kornhalls undersökta fisk
namn är nedvärdering, ibland kombinerad med skämtsamma och medkän-
nande tongångar. Enligt Kornhall beror detta på att de "förklenande skapel
serna" har större chans, att tränga in i det existerande ordförrådet, än vad nya 
benämningar med positiv konnotation har. (Jfr resonemanget ovan om högt 
och lågt kommunikationsvärde 8.1.) 

Däremot har Ekvall (1990:119) i sitt växtnamnsmaterial funnit namn fram
kallade av positiva känslor. Fantasin kan ha satts i rörelse av en vacker växt 
eller av en växts form eller färg. I synnerhet barn har i lek med växter skapat 
positivt värderande namn. 

Sammanfattningvis kan sägas att affektiv ordbildning kan uppstå då någon 
form av känsla inför en företeelse tar sig ett språkligt uttryck. Känslan kan 
vara positiv eller negativ. Den kan vara uttryck för t.ex. beundran, kärlek, 
glädje. Den kan också uttrycka bl.a. nedvärdering, förakt, vrede, hot. I mitt 
material kan också utläsas att känslorna ofta blandas med skämtsamhet. Man 
har, medvetet eller omedvetet, i själva ordbildningsögonblicket lekt med ord. 

Ur mitt gräsnamnsmaterial kan ges en del konkreta exempel på ord som upp
visar en känslomässig laddning. Eftersom jag själv inte är med i det ögonblick 
då orden bildas kan jag bara anta att de är affektladdade. Jag måste utgå från 
vad orden i sig själva uttrycker och vad företeelsen som ordet står för kan av
slöja. Men det räcker inte, jag måste också försöka vara "psykolog". Jag ger 
mig alltså ut på det som Kornhall, i samband med att han understryker svårig
heten i att diskutera affektladdade ord, kallar "språkpsykologiska gungflyn" 
(1968:264). 

De gräsnamn som främst kan diskuteras ur denna synvinkel är namnen 
på den folkliga arten stagg. Detta gräs har ett stort antal olika namn, av vilka 
flertalet skulle kunna vara bildade i affekt. 

Vittnesmålen om staggens hårdslagna karaktär är talrika och har redovisats 
ovan (kap. 7). Gräset kan alltså utgöra ett irritationsobjekt för bonden vid 
slåtter, det kan väcka upprörda känslor. Detta är en första och avgörande för
utsättning för affektiv ordbildning. 

Det säger sig självt, att den affekt som kan utläsas i namnen på ett gräs som 
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var så svårt att slå, i första hand uttrycker ilska. Möjligen kan också nedvär
dering komma in här och var. Gräset har nämligen inte alltid betraktats som 
ett bra foder. Vreden torde emellertid vara den viktigaste affektiva ingredien
sen. Denna kryddas, tycks det, med en god portion humor. 

En positiv känsloladdadning kan utläsas i namnen på darrgräset. En del av 
namnen på detta gräs ingår också i det material som nedan diskuteras. 

Förutom det faktum att staggen har egenskaper som skulle kunna tala för 
att affektladdade ord har bildats, så har detta gräs många olika namn. Detta 
kan ses som ett ytterligare argument för att det har rört upp känslor. Dess
utom talar orden i sig själva för att de är affektladdade. De uttrycker på olika 
sätt att en ursprunglig namngivare haft en känsloladdad relation till gräset. 

Det affektiva innehållet i orden låter sig inte alltid så lätt déchiffreras. Vid 
ett första påseende kan orden ett och ett tyckas vara i första hand deskriptiva: 
hårdbett gräs, dvs. gräset som är hårt att slå, eller vitskägg, gräset som är vit-
aktigt och liknar ett skägg. Man kan dock, om man ser på ordgruppen som 
en helhet, misstänka att även dessa ord kan innehålla uttryck för ilska. 

Man bör räkna med att det har funnits långt fler tillfälligt bildade ord för 
staggen, men att endast en del av dem har fått fäste i språkbruket (jfr 
ovan).4 Vissa av bildningarna har varit bärkraftigare än andra. En del — 
t.ex. finnskägg — har haft så stor genomslagskraft att de har blivit den gång
bara benämningen i mer eller mindre stora områden.5 När de nybildade or
den väl har blivit stabila växtnamn i ett visst område har de, i viss mån eller 
kanske helt, förlorat den affektiva klangen och blivit neutrala, vilket i sin tur 
givit plats för nya affektiva bildningar. 

Jag delar i likhet med Kornhall (1968:266, 273) in de affektiva uttrycksmed
len i uttrycksmedel på och under mor femplanet. 

8.2.1 Uttrycksmedel på morfemplanet 

Bland de affektiva uttrycksmedlen på morfemplanet finns ord som är identis
ka med ett redan existerande appellativ6, dvs. ett i språket redan brukat ord 

4 Kornhall (1968:265) talar om ockasionella och usuella benämningar. Han säger: "I namn-
givningsögonblicket är alltså alla benämningar ockasionella, och att en minoritet av dem utveck
las till usuella är en annan och senare fråga. Det ideala sättet att studera namngivning vore alltså 
den stilistiska observationen av levande tal. Det är av praktiska skäl vi föredrar att i efterhand 
avvinna de usuella orden deras upplysningar." 

Jag gör givetvis inte anspråk på att ha funnit alla ord för Nardus som har varit eller är i bruk. 
5 Edlund (1985:240) diskuterar öknamnsbildningar som kan misstänkas ha fått stor spridning 

just för att de har varit "slagkraftiga". 
6 Edlund (1985:128) använder termen appellatividentisk när han beskriver en viss typ av ök

namnsbildningar. En bildning är appellatividentisk då den är "identisk med ett redan existerande 
eller ordbildningsmässigt möjligt appellativ". 
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överförs som benämning på en växt. Växtnamnet är då i sin helhet metafo
riskt (se Fries 1975:18, jfr också Kornhall 1968:262). Vissa av orden kan inne
hålla en affektiv klang redan i sin grundbetydelse, andra kan få en sådan 
klang vid jämförelsen med staggen. 

Det finns också nybildade sammansättningar, som på olika vis uttrycker en 
känsloladdning. Ibland ligger det affektiva i båda de ingående lederna, andra 
gånger endast i den ena och ibland också i sammanfogningen av två kanske 
i sig själva neutrala leder. 

Man kan också se att det i variationen av bestämningsled till en viss huvud
led kan ligga en affektiv dimension. Bestämningslederna kan stå i relation till 
varandra på olika sätt, de kan vara synonymer eller kanske tillhöra samma se
mantiska fält. Dessutom kan ett sammansatt ord finnas vid sidan av ett osam
mansatt. 

Eftersom det inte alltid går att skilja de olika bildningarna från varandra, 
är en systematisering av materialet svår att göra. Jag väljer därför att hålla 
ihop hela avsnittet. 

För resonemanget om de olika affektiva uttrycksmedlen på morfemplanet tar 
jag min utgångspunkt i det nybildade ord för stagg som har fått den största 
spridningen: finnskägg. 

I Norge finns det enledade ordet finn belagt. Troligen har nybildningen gått 
till på följande sätt: Någonstans inom ordet finn: s utbredningsområde har nå
gon liknat staggtuvan vid ett grått skägg. Till det gängse namnet på stagg har 
lagts en ny led: skägg, och därmed har ett nytt, affektivt staggnamn skapats. 
Det är oklart om man har haft ordet finn:s ursprungliga betydelse (ung. 'nå
got spetsigt') klar för sig eller om ordet vid ombildningen till finnskägg endast 
har associerats till folkslaget finnar. Kanske kan man tänka sig att associatio
nen är både begreppslig och språklig. Oavsett hur det förhåller sig med detta, 
så är bildningen mycket fyndig. Utifrån ett redan existerande namn har man, 
genom tillägg av en led fått ett helt nytt namn, en metafor. Det nybildade 
växtnamnet har varit slagkraftigt och spridit sig över stora delar av både 
Norge och Sverige. 

En nästan identisk metafor, dock utan finnskägg:s speciella förhistoria, 
med den fyndiga associationen från finn, är lapphår. Gräset kan liknas vid 
hår, likaväl som vid ett spretigt skägg. I båda dessa namn måste vi räkna med 
ytterligare en affektiv dimension. Att likna en fisk vid en ringaktad folkgrupp 
är enligt Kornhall (1968:275) ett sätt att uttrycka nedvärdering. Man får anta 
att detsamma gäller växter. När personbeteckningar som dessa jämförs med 
gräs uttrycker ordet förakt i två riktningar, både för växten och folkslaget. 
De blir "reciprokt pejorativa", alltså nedvärderande för båda jämförelseob
jekten (se Kornhall 1968:275 och där anförd litteratur). 

Samma sak gäller, enligt Kornhall, om man liknar en fisk vid en ringaktad 
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eller kanske helt enkelt främmande yrkesgrupp. I mitt gräsnamnsmaterial 
finns två sådana förleder. Det är präst (i prästskägg) och skomakare (i sko-
makargräs). Ett tyskt motsvarande namn på stagg finns i Schuastadraht 
'Schuster-' (Marzell 3:295). Både präst och skomakare förekommer som fisk
namn (Kornhall 1968:103, 159, 275). 

I prästskägg har vi en betydelseöverföring som liknar finnskägg och lapp
hår. Detsamma gäller gubbskägg och kaffaskägg. Associationen till grå hår
växt är ett tydligt tema, som har varit användbart vid bildningen av ett flertal 
namn på stagg på skilda orter och, som det verkar, också vid skilda tidpunk
ter. Det förefaller nämligen som om den ordbildningsmässigt gamla avled-
ningen hära också betyder ung. 'grått hår'. 

I jämförelsen med den grå hårväxten ligger möjligen också en skämtsamt 
nedvärderande anspelning på ålderdom. Grå hårväxt förknippas ju främst 
med hög ålder. Förleder som gubb- och käring- (i käringnål) innehåller antag
ligen båda denna anspelning (jfr Ekvall 1990:122). Förutom dessa svenska 
namn på stagg finns det schweizer-tyska exemplet Anni, bildat av Anni 
'Grossmütterchen', där man också jämfört det bleka spretiga gräset med grått 
hår (se Marzell 3:296). 

Ordet gubbskägg kan användas nedsättande om en gubbe (se SAOB G 
1239), det kan alltså ha haft en negativ klang redan när det överfördes på grä
set. Eftersom kaffe är en dialektal synonym till gubbe bör detsamma kunna 
gälla kaffaskägg. Omöjligt är väl inte heller att prästskägg kan eller har kun
nat användas som ett skällsord på en präst. Men i prästskägg kan det givetvis 
också handla om drift med överheten. Dessa personbeteckningar uttrycker, 
liksom lapp och finne, förakt, eller åtminstone nedvärdering, i två riktningar 
då de jämförs med gräset. Detta innebär att vi jämte det skämtsamma jämfö
randet med någons grå hårväxt har ytterligare en dimension av emotivitet i 
ordbildningen. Samma resonemang kunde föras om ordet käringnål, där grä
set jämförs med stickiga nålar, men alltså blir ytterligare känsloladdat i och 
med bestämningsleden käring, som kan vara en nedsättande benämning på en 
kvinna (se SAOB K 3708). 

De flesta namn som innehåller en djurbenämning är eller kunde vara appella-
tividentiska, vilket innebär att det är fråga om i sin helhet metaforiska namn. 
Att djurbenämningar ingår i sammansatta namn på bär och örter kan enligt 
Lange (1966:54f) vara ett tecken på att dessa är värdelösa, kanske t.o.m. 
skadliga.7 Om en sådan ordbildningspotential för nedvärdering eller känslo

7 Peters (1967) skriver: "Die zahlreichen Beerennamen, die Tiernamen enthalten, werden sel
ten ohne Einbeziehung von psychologischen Elementen verständlich". Han hänvisar till Marzell 
och säger att denne "kommt zu dem Schluß, daß oft überhaupt keine rational oder sachlich ein
sichtigen Gründe für viele derartige Benennungen zu erkennen sind; andererseits gibt er auch oft 
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laddning föreligger bör den också kunna användas i andra växtnamnsbild
ningar. Trots att orden alltså ibland är sammansatta i de redan existerande ap-
pellativen ligger troligen en affektiv dimension i det faktum att bestämningsle
den är just en djurbenämning. 

I de ord där djurbenämningar ingår har man i princip alltid gjort någon 
form av jämförelse med djurs pälsväxt. Vi har de appellatividentiska namnen 
getskägg och bockskägg, där skäggjämförelsen återkommer, här dock med 
djurens haktofs. Motsvarigheter finns på tyskspråkig botten: Bocksbart, 
Geissbart, Ziegeboart, Hirschbart m.fl. (se Marzeil 3:294). Dessutom har vi 
kattskägg, där gräset antagligen jämförts med en katts morrhår. I Schleswig 
finns en tysk motsvarighet Kattenbart. Det danska floranamnet på stagg är 
för övrigt katteskœg (se exempelvis Lange ODP 2:103). 

Det är troligen gräsets borstiga utseende som har gjort att man associerat 
till djurs pälsväxt. I materialet finns älgborst, soborst och svinborst. Variatio
nen so/svin återkommer i bildningarna solugg/svinlugg. I båda fallen före
kommer varianterna i samma eller närliggande socknar. Svinet är också det 
vanligast förekommande djuret i namnen på stagg. Förutom de redan 
nämnda finns svinhår och svinlydja. Paralleller i tyska dialekter är bl.a. Sau-
borsten, Swinehaar (Marzell 3:293). 

Liksom vid gråhårsmetaforerna kan man tänka sig att liknandet vid ett 
djurs pälsväxt är neutral, men t.ex. borst och lugg kan i övrigt innehålla en 
emotiv laddning som t.ex. borstig och luggsliten, eventuellt något oredigt och 
eländigt. I SAOB (B 3978) redovisas att borst har kunnat användas i utvidgad 
betydelse, ofta skämtsamt om styvt hår och dylikt på djur eller människor. 

Vi har så några namn vars bestämningsled klart uttrycker att gräset var hårt 
att slå. Dessa är stålgräs, ståltrådsgräs, stålpinngräs och hårdbettgräs. Även 
i orden käringnål och spikgräs visar sig gräsets hårdslagenhet men också dess 
stickighet. Lyttkens (s. 1408) har också ordet pinnstagg. Tyska paralleller har 
vi i Neihnodelgräss, Eisengras, Wierengras (av Wir 'Metalldraht') (Marzell 
3:295). 

Ytterligare ett ord som uttrycker irritationen vid arbetet med staggen är 
siksdu/sisdu — en interjektion 'ser du!' eller 'se bara se!'. Orden har av Dy
beck (se 7.4.3) tolkats som gräsets svar på liens första vinande när det retfullt 
står kvar och bara har bockat sig. Marzell (3:297) ger ett fall från Mecklen
burg där han i sin förklaring anknyter till Dybeck och jämställer bildningspro
ceduren. Namnet är Dat slau Gras ('det sluga gräset') och han ger förklaring
en: "Weil das glatte Gras beim Mähen der Sense ausweicht." 

Gründe an, wie z.B. 'Andeutung der Geringschätzung', wo der erste Schritt zu einer psychologi
schen Erklärung versucht wird." (Se Peters 1967:9 och där anförd litteratur.) Detta gäller natur
ligtvis inte alltid, vi har t.ex. det svenska björnbär. 
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För att kunna urskilja affektiv ordbildning måste man ibland se på en hel 
grupp namn eftersom det affektiva kan uttryckas i förhållande till ett eller 
flera andra namn. Ett namn som di lier gräs på darrgräset kunde ju tänkas vara 
helt enkelt 'gräset som svänger fram och tillbaks'. Ställs det däremot i relation 
till dallergräs kan det uppfattas som en affektiv variant, kanske bildad i en 
lustig ramsa. Ord kan alltså, genom att stå i en viss relation till varandra, ut
trycka affekt. Genom en nybildning med utgångspunkt från ett redan existe
rande namn uppstår en variant, som genom kontrasten till det kända uttryck
er det som Kornhall kallar emfatisk kontrast mellan något brukligt och något 
oväntat (1968:273). Exempelvis kan bestämningsleden till en och samma hu
vudled varieras. Man utgår alltså från ett existerande ord och byter ut den 
första leden mot en annan och ett nytt, oväntat men ändå fullt igenkännbart 
ord bildas. (Kornhall ger bl. a. exemplen dyngprins, dy prins, lortprins och 
skitprins.) Den nya bestämningsleden kan vara ordbildningsmässigt obero
ende av den gamla, men den kan också vara kopplad till den på ett eller annat 
sätt. I mitt material finns variation inom ett semantiskt fält, synonymvaria
tion och språkligt och/eller sakligt associerad variation. (Jfr också Edlund 
1985:143ff.) 

Förutsättningen för att uppnå den emfatiska kontrasten är att ordet man 
associerar till, dvs. utgångsordet, är bekant. (När gruppen väl är etablerad 
kan associationsbanorna förmodligen gå åt båda hållen.) Variationen bör 
alltså kunna utläsas inom ett geografiskt område där det teoretiskt sett är möj
ligt att man känt till det namn som utgjort utgångspunkten. Således kan präst
skägg i Jämtland inte vara en variant till gubbskägg i Skåne. Bildningar av 
detta slag förutsätter geografisk närhet. 

Jag har redan nämnt solugg och svinlugg, som finns belagda bl.a. i samma 
socken i Östergötland. Varianterna so/svin tillhör samma semantiska fält. De 
återkommer i de två västgötska grannsocknarna Erska och Magra: soborst re
spektive svinborst. 

Synonymer är gubbe och kaffa i gubbskägg och kaffaskägg. Dessa båda 
namn förekommer främst i ett ganska litet område i norra Skåne och syd
västra Småland. Vide (1955:55f) tänker sig att kaffaskägg är det primära av 
dessa båda och att gubbaskägg ersatt kaffaskägg då ordet kaffe i första hand 
kom att associeras med drycken kaffe. Jag tänker mig att båda kan ha funnits 
sida vid sida, med gubbaskägg som emfatisk variant. 

En annan variant som finns i samma område och som enligt Vide också 
skulle ha ersatt kaffaskägg är kattaskägg. Även här föreställer jag mig att de 
har använts samtidigt, kattaskägg då som en emfatisk kontrast, via en språk
lig association (fonetisk variation — jfr nedan), men också med inslag av be
greppslig association, dvs. gräsets likhet med kattens morrhår. 

Vide ger ytterligare ett exempel från samma område på växling mellan kaffe 
och katt, där dessa i sammansättning är benämning på ett trollväsen. Han me
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nar att man här också associerat begreppsligt så till vida att ett trollväsen 
också kan uppträda i kattskepnad eller åtföljt av en katt. Vides slutsats blir 
att kattaskägg och gubbaskägg "avlöst kaffaskägg, vars förled ju var liktydig 
med gubba- och hade väsentlig likhet med katta-, vartill kommer att samman
sättningen kattaskägg var en väl så träffande benämning på ifrågavarande 
växter som gubbaskägg" (s.56). Jag menar att de har kunnat existera som 
expressiva varianter vid varandras sida. När nyheten i variationen och därmed 
den oväntade kontrasten inte längre fanns där, har kattaskägg och gubba
skägg tagit över. Dessa bildningar är genomskinliga och passar bra på gräset 
medan kaffaskägg inte har lett tanken till något begripligt jämförelseobjekt 
eftersom drycken kaffe mer eller mindre blockerat associationen till en männi
skas skägg. 

I sydvästra Småland, inte särskilt långt från det område där gubbskägg och 
kattskägg finns belagda, och i södra Halland, finns några belägg på vitskägg. 
Ordet kan antas stå i begreppsligt associativt förhållande till gubbskägg — en 
gubbes skägg kan ju vara just vitt. 

Som redan framgått finns också bland namnen på darrgräs exempel på vari
erade bestämningsleder som kan ha stått i emfatisk kontrast till varandra. Ett 
flertal namn där bestämningsleden uttrycker att gräsets ax ständigt vibrerar 
finns: darr gräs, dallergräs, skälv gräs, braggräs, bävgräs, skallergräs, stirr-
gräs. Det är dock oklart om de bildats med utgångspunkt från varandra eller 
om bildningarna är självständiga. 

8.2.2 Uttrycksmedel under morfemplanet 

I materialet finns också ett antal namn som kan antas uttrycka affekt på ett 
submorfemiskt plan. 

Submorfemiska ordbildningsfenomen diskuteras av Edlund (1987) som för 
ett allmängiltigt resonemang med rikhaltiga litteratur hänvisningar. Jag går 
inte in på submorfemiska uttrycksmedel generellt, utan granskar endast dem 
som utifrån mitt material är relevanta. Den intresserade hänvisas till Edlund 
1987:136-138 och där anförd litteratur. 

De affektiva uttrycksmedlen under morfemplanet delas av Kornhall (1968: 
266, 270) in i ljudsymbolik och fonetisk variation. Jag följer samma indel
ning. 

Ljudsymbolik definieras av Kornhall som "bruket av fonem eller fonemkom-
binationer som inte är morfem men likväl ger oss vissa definierbara associa
tioner av begreppslig eller — vilket det här är fråga om — känslomässig art" 
(Kornhall 1968:266). 
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De ljudsymboliska exempel som här tas upp är geminering, fonemkombina-
tion fn-, pejorativt j och affektivt A>suffix. 

Kornhall (1968:268) sammanfattar litteraturen om mediageminatorna8 på 
följande sätt: "Det har sagts att mediageminatorna skapar intensiver, iterati
ver, diminutiver, pejorativer, karitativer, att de brukar uppträda i vardagsord 
och att de är associerade med en innebörd av 'klump, kloss, knöl'. Som en 
sorts gemensam nämnare för det mesta av detta har angivits 'stegring av käns
lan' 1. dyl." (Se Kornhall 1968:268 och där anförd litteratur. Jfr också Hell-
quist 1908 samt Edlund 1987:137 not 15 och litteraturhänvisningarna där.) 

Det är naturligtvis inte möjligt att utifrån mitt lilla material föra någon dis
kussion om den germanska mediageminatan. Här ska bara nämnas att det i 
materialet finns exempel på ord vars mediageminata kan tillskrivas ljudsym-
bolisk funktion. Först och främst har vi i stagg exempel på sådan. Hellquist 
(EO) skriver att ordet är bildat "med intensivisk konsonantförlängning [. . .] 
till ie. roten ste(n)gh i stinga"(jfr ovan 7.2.4). Andra exempel är fnugg,fnubb 
och fnudd. 

De tre sistnämnda orden innehåller också ett annat submorfemiskt element, 
nämligen fonemkombinationen fn-. Hellquist (EO) säger under just uppslags
ordet fnugg att detta ord liksom flera andra på fn- har invecklad förhistoria. 
Han talar dock inte om någon laddning i fonemkombinationen i sig, utan sät
ter den i samband med gamla rimformer med annan begynnelsekonsonant. 
(Jfr också Hellquist 1908:49.) 

Ett föraktligt innehåll i initiait fn- har noterats av Dahlstedt (1983:46f not 
6), som bl.a. ger exemplen fnask och fnoskig. 

Dahlstedt gör denna reflexion i anslutning till en diskussion rörande ett an
nat laddat submorfemiskt element: det pejorativay-et. Detta har, menar Dahl
stedt, efter en initial bilabial eller labiodental, i svenskan tveklöst ett submor
femiskt innehåll av förakt och/eller avsmak. Det s.k. pejorativa y-et har dis
kuterats utförligt i litteraturen, se framför allt Sundqvist 1969:8ff och där an
förd litteratur, men också Edlund 1985:227 not 9 med hänvisningar. I korthet 
kan sägas att av ett postkonsonantiskt j antingen följer en pejorativ laddning 
eller förstärks en i ordet redan existerande sådan (se Edlund 1985:154, jfr 
också Sundqvist 1969:lOf). 

Just ordet fnjugg nämns av Falk (1896:207) i en uppsats om y-inskott med 
förstärkande och nedsättande betydelse i nordiska ord. Tamm (1890-1905) 
uppger fnjugg som en biform till fnugg, men ger orden olika etymologiska 
grundformer. Lindroth (1908:364) menar i sin tur att fnjugg är en kontamina-
tion mellan fnugg och fjugg. (Jfr även Kock 1909-11:378 och Janzén 1941: 
72.) 

8 Mediageminatorna är bb, dd och gg. 
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Jag tänker mig att en affektiv, snarast pejorativ, laddning i fnugg markeras 
och förstärks med y-inskottet. 

Ordet bunk är troligen en ^-avledning till buna (jfr 5.2.3). Detta suffix har 
i likhet med t.ex. mediageminatan i de germanska språken bl.a. haft en ex
pressiv funktion (jfr ovan och Hofmann 1961:120). 

Fonetisk variation är ytterligare ett sätt att under morfemplanet uttrycka af
fektiv laddning. Liksom vid variation av olika led (jfr ovan 8.2.1) måste man 
här ta sin utgångspunkt i ett redan existerande namn: "ett mönster ord " (se 
Kornhall 1968:270). Kornhall beskriver sambandet mellan de varierade orden 
och säger att det nya ordet liknar mönsterordet. Genom den kontrast som fö
religger mellan utgångsordet och den nya bildningen uppstår ett överrask
ningsmoment och häri ligger det expressiva. På samma sätt som vid variation 
av bestämningsleden i sammansatta ord förutsätter fonetisk variation som af-
fektivt uttrycksmedel att ordbildaren och användarna känner till mönsteror
det. Således måste orden förekomma inom i stort sett samma geografiska om
råde. 

Fonetisk variation har använts vid skapandet av affektiva fisknamn (jfr 
Kornhall 1968:270ff), men även öknamn kan på olika sätt stå i ett ljudvarierat 
förhållande till varandra. Edlund (1985:149ff) skiljer i sitt öknamnsmaterial 
bl.a. på variation av vokal och konsonant.9 Dessa båda exempel på fonetisk 
variation finns också i mitt material och ska här redovisas. 

Jag diskuterade under 7.2.4 ordet stägg. I de sydsvenska dialekter där ordet 
förekommer och i belägget från Svenljunga (Vgl) kan formen förklaras ge
nom en ljudutveckling a>ä framförgg. För de östgötska beläggen finns ingen 
sådan inomdialektal förklaring att hänvisa till. Möjligen handlar det här om 
en affektiv sidoform, en expressiv variant till stagg. Båda orden finns belagda 
i samma eller varandra närbelägna socknar. 

Ytterligare en fonetisk variant har vi möjligen i fnägg till fnugg. Båda orden 
finns belagda i samma socken (Tjärstad i Kinda hd Ögl). 

I Kinda hd finns också stägg belagt. Således kan man tänka sig att fnägg 
är en kontamination av fnugg och stägg. En kontamination är dock inte med 
nödvändighet ofrivillig. Är det fråga om en medveten sammanblandning så 
torde fnägg för de invigda framstå som en fyndig nybildning.10 Jfr även Ed

9 Ur Edlunds exempelsamling kan nämnas: stödelunken — stödelinken (vokalvariation), och 
ostnäshärvan — ostnäsherrar (konsonantvariation). 

10 Cederschiöld (1910:430 framhåller att kontaminationen "till sitt väsen är en ofrivillig och 
vanligen även omedveten yttring av den för tillfället skapande språkförmågan, men att det likväl 
också finnes avsiktliga kontaminationer. Sådana äro nog i de flesta fall bildade på skämt, för att 
åstadkomma något nytt, frappant och uppfriskande; de tillhöra då i början ett mindre kotteris 
'slang', men kunna stundom få vidsträcktare utbredning." Han menar vidare "att med begäret 
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lund 1985:162 angående öknamn sammanhållna av kontamination. 
Ett annat möjligt vokalvarierat par är fnugg och fnagg i Södermanland. 

Vokalvarierade tycks också vissa av namnen på darrgräs vara: starrgräs — 
stirrgräs; dallergräs — dillergräs. 

Dallergräs — bjällergräs skulle kunna innehålla både vokal- och konso
nantvariation, men namnen kan ju också vara bildade oberoende av var
andra.11 Konsonantvariation har vi väl också exempel på i förleden i ännu 
några darrgräs-namn: bibbregräs — diddregräs. Kanske är också de båda 
norska stagg-namnen finntopp och finntott konsonantvarierade. 

Till mönsterordet fnugg finns möjligen också några konsonantvarierade 
bildningar. I Ljusnarsberg Vml finns fnugg. Från Hjulsjö, ca 2,5 mil från 
Ljusnarsberg, finns en uppteckning fnubb, Ett annat ord är fnudd från Söder
manland.12 

Som tidigare nämnts är det i kaffaskägg — kattaskägg förutom begreppslig 
association också fråga om språklig, i form av just fonetisk variation: ffitt. 

att bilda ett nytt uttryck ofta förenar sig strävandet att få ett starkare ord än de förut brukliga." 
Dessutom säger Cederschiöld att ofrivilliga kontaminationer kan ha "blivit tillvaratagna av nå
gon humoristiskt anlagd åhörare, som sedermera hållit dem vid liv och verkat för deras utbred
ning.' ' (Jfr också hos Cederschiöld anförd litteratur.) 

11 Fonetisk variation, både vad gäller vokal och konsonant verkar också finnas i de norska 
namnen på "strå med vippa": da gr abb, dagrapp, da grepp, då gg lab b, dögglabb, dogglabb (se 
ovan 5.2.6). 

12 Orden fnubb och fnudd uppges betyda 'kort gräs'. De har inte, så vitt jag har funnit, för
knippats speciellt med stagg. 
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9. Slutord 

Gräsen utgör en grupp växter som enligt botanister ofta är svåra att artskilja. 
De uppvisar inte alltid synliga skillnader. Eftersom folklig klassifikation 
främst bygger på uppenbara likheter eller skillnader i en organisms form och 
byggnad (jfr referat av Berlin ovan, kap. 2) borde underdifferentiering, dvs. 
när man i den folkliga indelningen har slagit ihop flera vetenskapligt sett olika 
arter och släkten, vara den normala korrespondensen mellan folklig och ve
tenskaplig artindelning inom växtgruppen gräs. 

Flera av de folkliga arter jag har redovisat är också exempel på underdiffe
rentiering. I arten "strå med vippa" ingår ett flertal vetenskapligt botaniska 
släkten, som liknar varandra utseendemässigt och karaktäriseras av att de har 
strå med vippa. Dessutom är de alla ängsgräs som slås till foder åt djuren. 

Den folkliga arten "rotblad" kan, även om den i min framställning illustre
rar överdifferentiering, också sägas höra till de underdifferentierade folkliga 
arterna. Det är i första hand kruståteln som har rotblad, men även en del 
andra släkten med liknande blad kan ingå i den folkliga arten. 

Ytterligare två folkliga arter som är resultat av att flera vetenskapliga arter 
och släkten slagits ihop, är "fjolårsgräs" och "väldoftande gräs". I arten 
"fjolårsgräs" torde utseendet vara den främsta grunden till sammanslagning
en. En helt annan egenskap — väldoften — är den gemensamma nämnaren 
hos de gräs som ingår i "väldoftande gräs". Det är alltså gräsens funktion 
som spridare av god lukt efter torkning som håller ihop arten. Frågan är dock 
om "väldoftande gräs" verkligen kan anses utgöra en folklig art på samma 
sätt som de andra. Gräsen med namn som t.ex. godluktgräs skiljer sig nämli
gen utseendemässigt ganska mycket från varandra. 

Enligt Berlin (se ovan kap. 2.1) kan överdifferentiering observeras, då två 
eller flera folkliga arter korresponderar med en enda vetenskaplig. Överdiffe
rentiering är enligt Berlins förmodande (1973:268) sällsynt. I mitt material 
finns dock två exempel på hur folklig artindelning är mera differentierad än 
vetenskaplig. 

Den folkliga arten rotblad, där namnen endast avser en del av växten, är 
det tydligaste exemplet. Det är knappast utseendet i sig som har varit avgö
rande för differentieringen mellan strået med vippan och rotbladen, dvs. mel
lan de olika växtdelarna. I detta fall är det snarare funktionen — bladen har 
betats medan strået främst slagits — som har varit den avgörande orsaken till 
artindelningen. 

Det andra fallet av överdifferentiering är ängs- och tuvullens olika namn i 
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olika utvecklingsskeden. Av allt att döma är Berlins definition av överdiffe
rentiering tillämpbar även i detta fall. Men då kan knappast Berlins förmo
dande, att denna typ av korrespondens mellan folklig och vetenskaplig indel
ning är sällsynt, stämma. Att en växt har olika namn i olika utvecklingsskeden 
är ju knappast anmärkningvärt. 

Eftersom gräsen alltså är svåra att artskilja t.o.m. för botanisterna torde 
andelen folkliga arter som stämmer överens med vetenskapliga arter vara li
ten. Bland de arter som redovisas i avhandlingen finns två, där folklig indel
ning i stort sett är identisk med vetenskaplig. Det är stagg och darrgräs. Dessa 
gräs har båda ett speciellt utseende och är lätta att känna igen. Staggen känne
tecknas dessutom av att den är svår att slå. 

Det är knappast möjligt att avgöra huruvida staggens svårslagenhet har in
verkat på artindelningen. Klart är dock att den har haft betydelse för att indel
ningen skulle upprätthållas. När staggen inte längre slogs förlorade man kun
skapen om hur hård den var och därför tycks stagg-namnen ha kommit att 
innefatta även andra korta gräs, något som innebar att den folkliga arten ut
vidgades. Detta har lett till att identitet mellan folklig och vetenskaplig indel
ning inte längre föreligger. 

Av de folkliga arter som redovisats ovan kan man se att funktionen åtmin
stone i ett fall varit direkt avgörande för artindelningen, medan den vid flera 
andra tillfällen har bidragit till indelning. Mitt material visar således att väx
ters funktion är viktig vid indelning i folkliga arter. 

De tre folkliga arterna "strå med vippa", "rotblad" och "stagg" har i 
olika dialektområden olika namn, s.k. ekvivalenter. Nästan alla ekvivalenter 
är enledade ord. Enligt Berlins teorier visar detta att orden hör till den generis-
ka nivån i den etnobotaniska taxonomin. Växtnamnen på denna nivå tillhör 
de första i det etnobotaniska lexikonet. Gräsen måste tidigt ha varit av funda
mental betydelse för människan som bete och foder till djuren. Namnen på 
dessa gräs torde därför tillhöra de allra första i ett folkligt botaniskt ordför
råd. Även det faktum att orden är så stabila inom sina respektive dialektområ
den, visar att orden avser viktiga företeelser. 

De många övriga namn som finns på staggen — synonymerna — är visserli
gen till stor del tvåledade, vilket enligt Berlin skulle tala för att de tillhör den 
specifika nivån i en folklig taxonomi. Emellertid passar dessa bildningar inte 
alls in i Berlins taxonomier, de har inte kommit till för att ytterligare särskilja 
växtvärlden. Istället är de nybildningar som uttrycker någon form av känsla 
inför den svårslagna staggen. 

Ett namn som skostarr talar däremot för att ordet tillkommit med ett ökat 
behov av differentiering i och med människans ökande erfarenheter. När man 
insåg att en viss starr-sort efter torkning och bearbetning blev så pass mjuk 
att den kunde användas för att hålla fötterna varma i skor, gav man denna 
speciella starr en specificerande bestämningsled. 
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Den motsatta utvecklingen, dvs. att man går från en speciell till en mera 
generell nivå, märks också tydligt i mitt material. Staggen som folklig art före
faller att ha varit självklar att urskilja under lång tid, men med slåttergräsets 
minskade betydelse kom dess namn att avse också annat gräs. 

Liknande tendenser kan utläsas i namnen på rotbladen, som i viss utsträck
ning också kan avse strået med vippan. Differentieringen mellan betesgräs och 
slåttergräs blev oväsentlig i och med att vallodlingen tog över. 

Exemplen på hur en folklig arts innebörd utvidgats till att avse något mera 
generellt och kanske svåravgränsat, är väl en naturlig följd av att de vilda väx
terna inte längre har den viktiga roll i bondesamhället som de hade tidigare. 

Ännu längre har utvecklingen i det urbaniserade samhället gått. Den har 
fört människan bort från naturen och därmed har intresset för och den kun
skap om växter som var grunden till en folklig artindelning till stor del för
svunnit. I dagens moderna samhälle har växterna inte den naturliga plats de 
hade i bondesamhället. Om vi idag befattar oss med växtvärlden, är det väl 
snarast av någon form av specialintresse, som t.ex. växtfärgning eller svamp
plockning. Och det är florornas artindelning och de vetenskapliga namnen vi 
lär oss. Eller också är vi inte intresserade över huvud taget och vår kunskap 
sträcker sig knappast mycket längre än att vi kan skilja på gräs, blommor och 
träd. De folkliga namnen försvinner i takt med att växterna från att ha varit 
finnskägg, tåtel och sia blir till gräs i vårt medvetande. 
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10. Sammanfattning 

Genom att samla in och analysera växtnamn kan man få kunskap om hur den 
folkliga botaniken ser ut och hur den förhåller sig till den vetenskapliga bota
niken. I begreppet folklig botanik ryms den naturnära människans syn på och 
indelning av växtvärlden, en indelning som i första hand bygger på skillnader 
som är uppenbara för blotta ögat, men som också kan utgå ifrån en växts an
vändning. I systematiskt avseende står den folkliga botaniken i motsättning 
till den vetenskapliga som vi möter i flor or na. 

Föreliggande avhandling har två huvudsyften: dels att belysa den folkliga 
synen på den del av växtvärlden som representeras av gräs, dvs. att beskriva 
en del av folkets botanik, dels att belysa dialektalt växtnamnsskick. 

Materialet, som främst är hämtat från olika arkiv består av dialektala namn 
på gräs. Undersökningsområdet är i första hand Sverige, men i viss mån också 
andra delar av Norden, främst det svenskspråkiga Finland och Norge. 

Gräsen har varit mycket viktiga för människan under lång tid. I kapitel 3 
ges en översiktlig redovisning av gräsens betydelse på äng och i hage. Där 
framgår det också att den naturliga ängen med de vilda gräsen kom att mista 
sin stora betydelse i och med att man började odla foderväxter. 

Kapitel 4 bör förstås som en upptakt till avhandlingens därefter följande tre 
huvudkapitel. Här redovisas några folkliga arter och deras namn. Darrgräset 
(Briza media) har ett karaktäristiskt utseende och har även i den folkliga bota
niken skilts från andra gräs. Detta gräs ständigt vibrerande vippor har givit 
upphov till ett stort antal dialektala namn, bl.a. dallergräs, skälvgräs, brag-
gräs, skallergräs och dillergräs. Bakom flera namn ligger också axens speciella 
form. Axen har liknats vid hjärtan i hjärtgräs, vid bjällror i bjällergräs och 
vid pärlor i pärlgräs. 

En annan folklig art som behandlas är skostarren som urskilts p.g.a. sin an
vändning i skorna för att hålla fötterna varma. 

I kapitlen 5, 6 och 7 behandlas tre folkliga arter som vardera representerar 
de tre korrespondenser mellan folklig och vetenskaplig botanik som språk
antropologen Brent Berlin har urskilt. (Berlins undersökningar refereras i av
handlingens kapitel 2.) Enligt Berlin kan folklig indelning av växter förhålla 
sig på tre sätt gentemot vetenskaplig: 1. Den överensstämmer — identitet. 2. 
En folklig art innefattar flera vetenskapliga arter och/eller släkten — under
differentiering. 3. En folklig art utgör endast en del av en vetenskaplig art — 
ö ver dif ferentiering. 
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Dessa tre kategorier har varit styrande för uppläggningen av min undersök
ning. Tre folkliga arter beskrivs: "strå med vippa", som åskådliggör under
differentiering, "rotblad", som är exempel på överdifferentiering och slutli
gen "stagg" som representerar identitet. 

Arternas namn växlar i olika dialektområden och är ekvivalenter, dvs. de 
har samma betydelse, men olika geografiskt utbredningsområde. De olika 
dialektala namnen på respektive folklig art presenteras och analyseras . 

Kapitel 5 behandlar namnen på den folkliga arten "strå med vippa". Ett 
flertal gräs slås ihop och benämns med samma namn. Gräsen karaktäriseras 
av utseendemässig likhet: de har strå med ganska yvig vippa. Förutom likhet 
i utseende, används de också på samma sätt: det rör sig om slåttergräs. "Strå 
med vippa" har i svenska dialekter fem namn: ven, tåtel, bunk, jägarn och 
tannar. 

I kapitel 6 behandlas namnen på den folkliga arten "rotblad". Den folkliga 
arten utgörs av rotbladen hos ett flertal av de gräs som ingår i arten strå med 
vippa. Bladen utgör endast en del av växten och här är alltså den folkliga in
delningen mera differentierad än den vetenskapliga. Vi har exempel på över
differentiering. 

Skälen till denna differentiering är troligen flera: rotbladen kommer först 
på våren, före strået med vippan. Det händer också att det blombärande strået 
helt uteblir. Detta kan bero på ogynnsamt klimat, för lite ljus etc. Bladen be
tas, de slås inte som strået. Som betesgräs har de haft stor betydelse. 

Differentiering mellan strået med vippan och rotbladen kan endast utläsas 
i namngivningen i de nordliga delarna av Sverige. Söder om Dalälven har 
dessa blad inget speciellt namn. Bladen har också namn i så gott som hela 
Norge. 

De namn som förekommer i svenska dialekter är rysk, tov och sia. I Norge 
förekommer också namnen smyle och mogres. 

I kapitel 7 behandlas den folkliga arten "stagg". Den folkliga arten är i 
stort sett identisk med den vetenskapliga arten Nardus stricta. Denna växt har 
ett speciellt utseende, den har korta, styva och spetsiga strån och ett ax som 
ser ut som en kam. Förutom det speciella utseendet karaktäriseras staggen av 
att den är mycket hård och svår att slå. 

Under lång tid var staggen, liksom "strå med vippa", ett viktigt slåttergräs. 
Men eftersom staggen var svårarbetad var den troligen ett av de första gräs 
som övergavs, när odling av foderväxter kom igång. Den folkliga arten stagg 
är därför inte lika lätt att avgränsa som de tidigare. Den har i och med vallod
lingen kommit att innefatta fler gräs än just stagg, t.ex. fjolårsgräs eller kort 
och dåligt gräs över huvud taget. Denna "moderna" utvidgning av arten 
märks särskilt väl i betydelseangivelserna till de namn som har sydsvensk ut
bredning. Förmodligen har man där avstått från staggen tidigare än norrut 
där allt gräs var viktigt ända in i vårt århundrade. 
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Staggen har i svenska dialekter fem namn, som jag betraktar som ekviva-
lenter. Tre av dem har stor utbredning: stagg, finnskägg och hära. Två har 
något mindre utbredning: sägg och fnugg. Ordens etymologier kunde tala för 
att de tre förstnämnda ursprungligen har avsett staggen, medan de två sista 
kanske avsett starr respektive kort gräs. I norska dialekter finns också finn, 
finntott och finntopp. 

Förutom dessa ekvivalenter finns i dialekterna ett stort antal namn med 
mycket begränsad utbredning, vissa av dem finns endast belagda en gång. 
Många förekommer vid sidan av de mera etablerade ekvivalenterna och nam
nen betraktas därför som synonymer. 

Staggens gråa spretande tuva har varit utgångspunkt vid flera av dessa bild
ningar. Tuvan liknas vid skägg och hår i namn som: gubbskägg, prästskägg 
och lapphår. Den kan också liknas vid djurragg: svinborst, älgborst. I vissa 
av namnen uttrycks gräsets spetsighet: spikgräs, käringnål, eller man ut
trycker hur hårt det var att slå: siksdu, hårdbettgräs och stålgräs. 

I kapitel 8 sätts staggens många dialektala namn i relation till de relativt få 
namnen på "strå med vippa" och "rotblad". Dialektal variation som ett mått 
på en företeelses kommunikationsvärde diskuteras. "Strå med vippa" och 
"rotblad" är viktiga och har därför få namn. Staggen var länge viktig och har 
därför också stabila namn. Men den var också ett hårdslaget gräs som krävde 
extra insats vid slåttern. Det böjde sig ofta för lien, för att strax därpå resa 
sig igen. Dessa faktorer gör att staggen kunde röra upp känslor och därför är 
den föremål för affektiv ordbildning. Flera av namnen har bildats i ett känslo
svall. Det stora antalet namn talar för detta, men också själva orden. 

Förutom variation diskuteras också i kapitel 8 affektiv ordbildning i mate
rialet. Man kan i gräsnamnen, främst bland namnen på stagg, utläsa affektiva 
uttrycksmedel på och under morfemplanet. Orden finnskägg och lapphår in
nehåller ord för en föraktad folkgrupp och kan därför sägas vara affektiva. 
Detsamma gäller ord för ringaktad eller helt enkelt främmande yrkesgrupp: 
skomakargräs och prästskägg. I förledsvariation kan också en affektiv dimen
sion utläsas: gubbskägg — kaffaskägg — kattskägg. Man utgår från ett känt 
ord och bildar ett nytt, som ändå är fullt igenkännbart. Affekten uppstår i 
överraskningsmomentet mellan det väntade och det nya. Samma slag av över
raskning finns också i bildningar under morfemplanet: stagg — stägg, bibbre-
gräs — diddregräs. 

Slutligen ger jag i kapitel 9 några sammanfattande reflexioner kring folklig 
botanisk artindelning utifrån gräsnamnen. I mitt material kan konstateras att 
de yttre kännetecken växter har kan vara avgörande för den indelning de får 
i den folkliga botaniken. Det är dock viktigt att konstatera att en växts an
vändning också har betydelse vid folklig artindelning. 
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Summary 

Finnskägg, tåtel and sia 
On popular names for grasses 

By collecting and analysing plant names linguistically, a knowledge of popular 
botany and its relationship to scientific botany can be obtained. Popular 
botany is the result of the way in which people living close to nature view and 
classify the vegetal world. This classification is primarily based on distinctions 
discernible to the naked eye, though it may also rest on the use made of a 
plant. From a systematic point of view, the classifications made in popular 
botany are not consistent with those made in the systematic botany presented 
in floras. 

The present study has two primary aims: to describe the popular botanical 
view of the part of the vegetal world represented by grasses and to illustrate 
the dialectal use of plant names. 

The material consists of dialectal names for grasses and has been taken 
chiefly from various archives. Excerpts from written sources have also been 
made. The area investigated is primarily Sweden, but other parts of Fenno-
Scandinavia, chiefly Norway and parts of Finland where Swedish is spoken, 
have also been included. 

Grasses have been of great importance to people for a long time. Chapter 
3 presents a survey of the importance of grasses on meadows and enclosed 
pastures. It also describes how natural meadows, with their wild grasses, came 
to lose their importance as people started growing fodder-plants. 

Chapter 4, which may be seen as the introduction to the following three ma
jor chapters of the dissertation, deals with some popular 4"species" and their 
names. Darrgräs (L. Briza media, E. quaking-grass), has a characteristic ap
pearance and has been distinguished from other grasses even in popular 
botany. Its constantly vibrating panicles have given rise to a great number of 
dialectal names, e.g. dallergräs, skälvgräs, skallergräs, dillergräs and braggräs 
(all lit. 'trembling grass'). The special shape of the spikes has also produced 
several names. The spikes have been compared to hearts in hjärtgräs, to little 
bells in bjä lier gräs, and to pearls in pärlgräs. 

Another popular 4"species" treated is skostarr (lit. 'shoe sedge'), which has 
been distinguished because it was used in shoes to keep people's feet warm. 

Chs. 5, 6, and 7 deal with three popular 4'species", each of which represents 
the three correspondences between popular and scientific botany described by 

138 



the anthropological linguist Brent Berlin (whose studies are referred to in Ch. 
2). According to Berlin, the results of popular classification of plants may be 
related in three different ways to the results of scientific classification: 1. They 
are identical — one-to-one correspondance. 2. A popular 4'species" includes 
several scientific species and/or genera — underdifferentiation. 3. A popular 
4'species" is only a part of a scientific species — overdifferentiation. 

The organisation of my dissertation has been based on these three 
categories. Three popular "species" are described: "grass with a panicle", 
which is an illustration of underdifferentiation, "vegetative tillers", which ex
emplify overdifferentiation, and finally "mat-grass", which represents one-
to-one correspondence. 

The names for the "species" vary between dialect areas and are equivalent, 
that is, they have the same meaning but different geographical areas of distri
bution. The different dialectal names for the respective popular "species" are 
presented and analysed. 

Ch. 5 deals with the names for the popular "species" "grass with a pan
icle". A number of grasses are collectively given the same name. The grasses 
are characterised by their similarity in appearance: they all have a culm with 
a rather bushy panicle. In addition to their external similarity, they are also 
used in the same way, as fodder grasses. "Grass with a panicle" has five 
names in Swedish dialects: ven, tåtel, bunk, jägarn and tannar. 

Ch. 6 deals with the names for the popular "species" "vegetative tillers". 
The popular "species" consists of the tillers of the majority of the grasses 
belonging to the "species" "grass with a panicle". The leaves are only one 
part of the plant, which means that in this case the popular classification is 
more differentiated than the scientific one. This is thus an example of overdif
ferentiation. 

There are probably several reasons for this differentiation: The vegetative 
tillers are the first to appear in spring , before the culms with panicles. Some
times the grasses do not flower, which may be due to an unfavourable climate, 
lack of light etc. The vegetative tillers are grazed, not cut like the flowering 
stems and hence were important as pasture grasses. 

The distinction between "grass with panicle" and "vegetative tillers" can 
be found in the popular naming of "species" only in the northern parts of 
Sweden. South of the river Dalälven the vegetative tillers have no special 
names. They are also given separate names in most parts of Norway. 

The names found in Swedish dialects are rysk, tov and sia. The names smyle 
and mogres are also used in Norway. 

The popular "species" "mat-grass" is dealt with in Ch. 7. It is on the whole 
identical with the scientific species mat-grass (L. Nar dus strida). This plant 
has a characteristic appearance with short, stiff and pointed blades and spikes 
which look like combs. In addition to its special appearance, this plant 
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is characterised by being very hard and difficult to cut. 
For a long time mat-grass, like "grass with a panicle", was an important 

fodder grass but, since mat-grass was hard to process, it was probably one of 
the first grasses to be abandoned when the cultivation of fodder-plants was 
introduced. This popular "species'' is therefore not as easy to delimit as those 
discussed above. As a result of the cultivation of pasture land, it has come to 
include other grasses besides mat-grass, e.g. last year's grass or short, low-
quality grass in general. This "modern" extension of the "species" is particu
larly noticeable in the semantic specifications of the names which are diffused 
in the south of Sweden. The population of these regions are likely to have 
stopped using mat-grass earlier than people in the north where every grass was 
important, even up to this century. 

In Swedish dialects, mat-grass has five names which I regard as equivalent. 
Three of these are widely spread: stagg, finnskägg and hära. Two of them 
have a somewhat more restricted distribution: sägg and fnugg. The etym
ologies might indicate that the former three words originally referred to mat-
grass, while the latter two may have designated sedge and short grass respec
tively. 

In addition to these equivalents a great number of names with a very limited 
distribution can be found in the dialects: some of these have only been found 
once. Many of them co-occur with the more firmly established equivalents, 
and the names are therefore regarded as synonyms. 

The grey sprawling tuft of mat-grass has served as the basis for many of 
these formations. It has been compared to beard and hair in names such as 
gubbskägg (lit. 'old man's beard'), prästskägg (lit. 'clergyman's beard') and 
lapphår (lit. 'Lapp's hair'). It may also be likened to animals' hair: svinborst 
(lit. 'pig's bristle'), älgborst (lit. 'elk's hair'). Some of the names refer to the 
pointed shape of the grass: spikgräs (lit. 'nail grass'), käringnål (lit. 'old 
woman's needle'), or to the difficulty of cutting it: hårdbettgräs (lit. 'grass 
with a hard bite'), and stålgräs (lit. 'steel grass'). 

In Ch. 8 the numerous names for mat-grass are discussed in relation to the 
comparatively few names for "grass with a panicle" and "vegetative tillers". 
Dialectal variation as a measure of the communicative value of a concept is 
discussed. "Grass with a panicle" and "vegetative tillers" are important phe
nomena, and as a result they have few names. Mat-grass was important for 
a long time and therefore it too had stable names although it was, at the same 
time, a difficult grass to cut and required special efforts at harvest time. It 
often bent to the scythe only to rise again soon afterwards. For these reasons 
mat-grass could stir up emotions and hence it has been subject to affective 
word formation. Several names have been formed in a flush of emotion. The 
words themselves as well as their great number are indicative of this. 

In addition to variation, Ch. 8 also discusses affective word formation in 
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the material. In the names for grasses, particularly among the names for mat-
grass, it is possible to discern affective means of expression at and below the 
morphemic level. The words finnskägg (lit. 'Finn's beard') and lapphår (lit. 
'Lapp's hair') contain words for a despised ethnic group and may therefore 
be said to express emotion. The same is true of words for a despised or simply 
strange occupational group: skomakargräs (lit. 'shoemaker's grass') and 
prästskägg (lit. 'clergyman's beard'). An affective dimension may also be 
found in the variation of the first elements: gubbskägg, kaffaskägg (both lit. 
'old man's beard'), kattskägg (lit. 'cat's beard'). The basis is a well-known 
word from which a new one is formed, which is still fully recognizable. The 
emotion consists of the element of surprise between the expected one and the 
new one. The same kind of surprise is also found in formations below the 
morphemic level: stagg—stägg, bibbregräs—diddregräs. 

By way of summary I finally present, in Ch. 9, some reflections on the 
popular botanical division of 4'species" based on the names for grasses. My 
material points to the conclusion that external characteristics of plants may 
be decisive for their classification in popular botany. It is important to note, 
however, that the use made of a plant is also important in the popular division 
of "species". 

141 



Käll- och litteraturförteckning 

Aasen, Ivar, 1860: Norske Plantenavne. I: Budstikken 1860:1. Christiania. 
Aasen, Ivar, 1873: Norsk Ordbog. Christiania. 
Ahlbäck, Ragna, 1983: Bonden i svenska Finland. Helsingfors. 
Andersson, Thorsten, 1983: Personnamn. Till begreppets avgränsning. I: Person

namnsterminologi. NORNAs åttonde symposium i Lund 10-12 oktober 1981 (s.9-
22). Lund. 

Areskog, Gertrud, 1936: Östra Smålands folkmål. Inledning, översikt av ljudläran, 
formlära: verbböjning. Uppsala. 

Aronsson, Mårten, 1979: Slåtter- och betesmark i det äldre odlingslandskapet. I: Bygd 
och Natur Årsbok 1979 (s.72-96). 

Bach, Adolf, 1950: Deutsche Mundartforschung. Ihre Wege, Ergebnisse und Aufga
ben. Zweite Auflage. Heidelberg. 

Baetke, Walter, 1965-68: Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur 1-2. Berlin. 
Beito, Olav T., 1954: Genusskifte i nynorsk. Oslo. 
Berg, Gösta, 1983: Limes Norrlandicus and the Formation of Ethnological Theory. A 

Contribution to a Diskussion. I: Ethnologia Scandinavica 1983 (s.7-14). 
Bergman, Gösta, 1921: Utvecklingen av samnordiskt £ i svenska språket. En dialekt-

geografisk undersökning. Uppsala. 
Berlin, Brent, 1972: Speculations on the Growth of Ethnobotanical Nomenclature. I: 

Language in Society (s.51-86). Cambridge. 
Berlin, Brent, 1973: Folk Systematics in Relation to Biological Classification and No

menclature. I: Annual Review of Ecology and Systematics 4 (s.259-271). 
Berlin, Brent, 1976: The Concept of Rank in Ethnobiological Classification: Some 

Evidence from Aguaruna Folk Botany. I: American Ethnologist 3 (s.381-399). 
Berlin, Brent, 1978: Ethnobiological Classification. I: Cognition and Categorization 

(s.9-26). Hillsdale, New Jersey. 
Berlin, Brent, 1986: Comments [on The Growth of Ethnobiological Nomenclature by 

Cecil H. Brown]. I: Current Anthropology 27:1 (s.12- 13). 
Berlin, B., Boster, J. S. & O'Neill, J. P., 1981: The Perceptual Bases of Ethnobiologi

cal Classification: Evidence from Aguaruna Ji'varo Ornithology. I: Journal of Eth-
nobiology 1 (s.95-108). 

Berlin, B., Breedlove, D. E. & Raven, P. H., 1969: Folk Taxonomies and Biological 
Classification. I: Cognitive Anthropology (s.60-66). New York. 

Berlin, B., Breedlove, D. E. & Raven, P. H., 1973: General Principles of Classification 
and Nomenclature in Folk Biology. I: American Anthropologist 75 (s.214-242). 

Bogren, Petrus, 1921: Torpmålets ljud- och formlära. Stockholm. 
Bringéus, Nils-Arvid, 1961: Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790- 91. Uppsala. 
Brown, Cecil H., 1985: Mode of Subsistence and Folk Biological Taxonomy. I: Cur

rent Anthropology 26:1 (s.43-64). 
Brown, Cecil H., 1986: The Growth of Ethnobiological Nomenclature. I: Current An

thropology 27:1 (s. 1—19). 
Br0ndegaard, V. J., 1962: Danske bornelege med blomster og andre plantedele. I: 

Sprog og kultur 22 (s. 11-76). 

142 



Brondegaard, V. J., 1987: Folk og flora 1-4. 2. Udgave. Roskilde og Bagger. 
Brondum-Nielsen, Johannes, 1927: Dialekter og dialektforskning. Kobenhavn. 
Bucht, Torsten, 1944: Anteckningar om tröndska och norrländska dial, hassa, has. I: 

Saga och sed 1944 (s.41-51). 
Bugge, Sophus, 1885: Blandede sproghistoriske Bidrag 1. I: Arkiv for nordisk filologi 

2 (s.207-288). 
Bulmer, R. N. H., Tylor, M. J., 1968: Karam Classification of Frogs. I: Journal of 

the Polynesian Society 77 (s.333-385). 
Campbell, Åke, 1982 (1948): Från vildmark till bygd. Umeå. 
Cederschiöld, Gustaf, 1910: Kontamination. I: Om ordlekar och andra uppsatser i 

språkliga och historiska ämnen (s.39-57). Stockholm. 
Conklin, H. C., 1954: The Relation of Hanunóo Culture to the Plant World. (Diss. 

Yale University.) New Haven. Conn. 
DAG= Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 
DAUM = Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. 
Dahlstedt, Karl-Hampus, 1950: Det svenska Vilhelminamålet. Språkgeografiska stu

dier över ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. 1. Allmän inled
ning, ord och betydelser. Uppsala. 

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1967: De folkliga växtnamnens semantik. I: Sprog og kultur 
25 (s.59-82). 

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1972: Svensk dialektgeografi. Dess metoder och uppgifter. 
(University of Umeå. Department of general linguistics. Publication 3.) Umeå. 

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1978: Diskussionsinlägg. I: Dialektologkonferens 1978 
(s. 129). Göteborg. 

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1983: Phonetic Motivation as a Driving Force in the Forma
tion and Propagation of Neologisms: The Adjectives fluffig and flummig in 
Present-day Swedish. I: From Sounds to Words. Essays in Honor of Claes-
Christian Elert 23 December 1983 (s.27-50). Umeå. 

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1985: Kojure och Gitjure — Folkliga växtnamn, mest i norra 
Sverige. I: Natur i Norr 4 (s.49-56). 

Dahlstedt, Karl-Hampus och Ågren, Per-Uno, 1980: Övre Norrlands bygdemål. Berät
telser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. 2 uppl. Umeå. 

Dybeck, Richard, 1845: Blommor ur en Svensk Örtekrans. I: Runa. Antiquarisk tid
skrift 1845 (s.49-82). Stockholm. 

EO= Hellquist, Elof, 1980. 
Edlund, Lars-Erik, 1985: Studier över nordsvenska ortsboöknamn. Umeå. 
Edlund, Lars-Erik, 1987: Ånamn och binamn — en idéskiss kring 99friare'' ord- och 

namnbildning. I: Nionde nordiska namnforskarkongressen. NORNA-rapporter 34 
(s. 109-149). Uppsala. 

Edlund, Lars-Erik, 1990: Några svenska och norska namn på mjölkörten, Chamaene-
rion angustifolium. Namngivningsmotiv och några etymologier. I: Om växtnamn. 
Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6-7 december 1988 (s. 129-152). 
Umeå. 

Edlund, Lars-Erik, 1991: Svenska dialekters ord för 'idissla'. I: Danske Folkemål 33. 
(Under tryckning.) 

Egilsson, Sveinbjörn, 1966: Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis. Ordbog 
over det norsk-islandske skjaldesprog. 2. utgave ved Finnur Jönsson. Kobenhavn. 

Ekbo, Sven, 1989: Korta ordstudier. I: Nysvenska studier 68, 1988 (s.5-18). 
Ekvall, Ulla, 1990: Gotländska växtnamn. Tradition och förnyelse i ett lokalt växt

namnsskick. Stockholm. 

143 



Elmevik, Lennart, 1965: Rabbal och ring. Två ord för kittelhängare. I: Nysvenska stu
dier 44, 1964 (s. 13-64). 

Elmevik, Lennart, 1966: Sv. dial, stommel, stommal. I: Nysvenska studier 45, 1965 
(s.5-23). 

Elmevik, Lennart, 1967: Nordiska ord på äldre käk- och kä(k)s-. En etymologisk och 
ljudhistorisk undersökning. Uppsala. 

Falck-Kjällquist, Birgit, 1987: Om bohuslänska fisknamn. Ree. av Birgitta Ernbys av
handling Bohuslänska fisknamn. I: Svenska landsmål 1986 (s.7-30). 

Falk, Hjalmar, 1896: Om indskud af j med forsterkende og navnlig nedsaettende be-
tydning i nordiske ord. I: Sproglig-historiske studier tilegnede professor C. R. 
Unger (s.205-216). Kristiania. 

Falk-Torp = Falk, Hjalmar og Torp, Alf, 1903-1906: Etymologisk ordbog over det 
norske og det danske sprog. Kristiania. 

Feilberg, H. F., 1886-1914: Bidrag til en Ordbog over jyske almuesmål 1-4. Kjoben-
havn. 

Flora svecica= Linné, 1755. 
Fogelfors, Håkan, 1983: Gräs i kulturlandskapet — lantbruk, park och trädgård. Upp

sala. 
Fridner, Gustav, 1926: Svenska växtnamn i Degerfors socken och angränsande trakter. 

I: Västerbotten 1926 (s.266-277). 
Fries, Magnus, 1948: Limes Norrlandicus-studier. En växtgeografisk gränsfråga histo

riskt belyst och exemplifierad. I: Svensk Botanisk Tidskrift 42. 
Fries, Sigurd, 1957: Studier över nordiska trädnamn. Uppsala. 
Fries, Sigurd, 1960: [Ree. av] Ordbog over Danmarks Plantenavne, udgivet af Det 

danske Sprog- og Litteraturselskab ved Johan Lange. 1. Köpenhamn 1959. I: 
Svenska landsmål 1959 (s. 161-166). 

Fries, Sigurd, 1962: Öländskt och uppsvenskt. En ord- och ortnamnsgeografisk studie 
över uppsvenska drag på Öland och längs Götalands östkust. Uppsala. 

Fries, Sigurd, 1975: Svenska växtnamn i riksspråk och dialekt. Umeå. 
Fries, Sigurd 1977: Dalarnas folkliga växtnamn. En översikt. I: Från Kulturdagarna 

i Bonäs bygdegård den 28-30 juni 1976 (s.43-56). Uppsala. 
Fries, Sigurd, 1978: Kovall, missne och tätgräs. I: Västerbotten 1978 (s.280-281). 
Fries, Sigurd, 1980: Uppgifter inom svensk växtnamnsforskning. I: Saga och sed 1979 

(s.28-39). 
Fries, Sigurd, 1984: Folklig botanik. Forskningsprogram. (Stencil, Inst. för nordiska 

språk.) Umeå. 
Fries, Sigurd, 1990: Växtnamn eller växtbeteckning? En terminologisk betraktelse. I: 

Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6-7 december 
1988 (s.9-15). Umeå. 

Fritzner, Johan, 1954: Ordbog over Det gamle norske Sprog 1-3. Nytt uforandret 
opptryck av 2. utg. (1883-1896). Oslo. 

GOB= Gotländsk ordbok = Säve, Gustavson, 1918-45. 
Götlind, Johan, 1918: Studier i västsvensk ordbildning. De produktiva avledningssuf-

fixen och deras funktioner hos substantiven i Göteve-målet. Stockholm. 
Götlind, Johan, 1940-41: Västergötlands folkmål. 1. Uppsala. 
Habermas, Jürgen, 1981: Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1. Handlungs

rationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main. 
Hays, Terence E., 1983: Ndumba Folk Biology and General Principles of Ethnobota-

nical Classification and Nomenclature. I: American Anthropologist 85 (s.592-611). 
Hedström, Gunnar, 1932: Sydsmåländska folkmål. 1. Inledning, studier över vokaler 

144 



i starktonig ställning. Lund. 
Hellberg, Lars, 1967: Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. (Kumlabygden: 

forntid — nutid — framtid 3.) Kumla. 
Hellquist, Elof, 1908: Några anmärkningar om de nordiska verben med mediagemi-

nata. I: Göteborgs högskolas årsskrift 14:2. Göteborg. 
Hellquist, Elof, 1980: Svensk etymologisk ordbok 1-2. 3 uppl. Lund. 
Hesselman, Bengt, 1935: Från Marathon till Långheden. Studier över växtnamn och 

naturnamn. Stockholm. Köpenhamn. 
Hesselman, Bengt, 1952: Växtnamnet sippa. I: Namn och bygd 40 (s.1-10). 
Hertzberg, Ebbe, 1889: Tvivlsomme ord i Norges gamle love. I: Arkiv för nordisk filo

logi 5 (ny följd 1) (s.223-244). 
Hof, Sven, 1772: Dialectus vestrogothica. Stockholm. 
Hofmann, Dietrich, 1961: Die k-Diminutiva im Nordfriesischen und in verwandten 

Sprachen. Köln. 
Hultén, Eric, 1971: Atlas över växternas utbredning i Norden. Fanerogamer och orm-

bunksväxter. 2 uppl. Stockholm. 
Hunn, Eugene, 1976: Toward a Perceptual Model of Biological Classification. I: Ame

rican Ethnologist 3 (s.508-524). 
Hoeg, Ove Arbo, 1976: Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i 

Norge 1925-1973. 3. opplag. Oslo-Bergen-Tromso. 
Hoeg, Ove, Arbo, 1984: Country People in Norway and their Knowledge of Plants. 

I: Plant-Lore Studies (s. 11-119). London. 
Jaberg, Karl, 1930: Spiel und Scherz in der Sprache. I: Festgabe Samuel Singer über

reicht zum 12. Juli 1930 von Freunden und Schülern (s.67-81). Tübingen. 
Janzén, Assar, 1941: Några ord med uddljudande fj. I: Meijerbergs arkiv för svensk 

ordforskning 4 (s.71-80). 
Jenssen-Tusch, H., 1867: Nordiske Plantenavne. Kjobenhavn. 
Johansson, Levi, 1947: Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. Uppsala. 
Jonsson, Per N., 1956: Kärlväxter i Lits kommun. I: Lits hembygdsförenings skriftse

rie 7 (s.59-161). Östersund. 
Katalog över folkkultursarkivets och folkmålskommissionens samlingar. (Skrifter ut

givna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 481; Meddelanden från Folkkul
tur sarkivet 6.) 1978. Helsingfors. 

Kellgren, A. G., 1891: Agronomiskt-botaniska studier i norra Dalarne, åren 1890 och 
1891. (Sveriges geologiska undersökning, Ser. C. N:o 119.) Stockholm. 

Kock, Axel, 1909-11: Svensk ljudhistoria. 2. Lund. Leipzig. 
Kornhall, David, 1968: Sydsvenska fisknamn. Lund. 
Krahe-Meid= Krahe, Hans & Meid, Wolfgang, 1967: Germanische Sprachwissen

schaft. 3. Wortbildungslehre. Berlin. 
Kristensen, Marius, 1911: Folkelige planteslaegter. Et stykke uvidenskabelig botanik. 

I: Fästskrift till H. F. Feilberg från nordiska språk- och folklivsforskare på 80-års-
dagen den 6 augusti 1911 (s.41-57). Stockholm, K0benhavn, Kristiania. 

Krok, Th. O. B. N. och Almquist, S., 1984: Svensk Flora. Fanerogamer och orm-
bunksväxter. (26 uppl., bearbetad av Lena och Bengt Jonsell.) Uppsala. 

Lampa, Sven, 1909: Västgötaord från 1700-talet. I: Svenska landsmål 1909 (s.78-86). 
Lange, Johan, 1959-61: Ordbog over Danmarks plantenavne 1-3. Copenhagen. 
Lange, Johan, 1966: Primitive plantenavne og der es gruppering efter motiver. Koben-

havn. 
Larsson i By, Carl, 1939: En dalasockens historia. Kulturhistorisk beskrivning av By 

i Folkare härad. 2. Folkets arbetsliv, tro och sed. Stockholm. 

145 



Larsson, Inger, 1988: Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr. En datorstödd ordgeogra-
fisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning. Stockholm. 

Larsson, Seth, 1929: Substantivböjningen i Västerbottens folkmål jämte en exkurs till 
ljudläran. Uppsala. 

Levander, Lars, 1925, 1928: Dalmålet. Beskrivning och historia. 1. 2. Uppsala. 
Levander, Lars, 1943: Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. 1. 

Självhushåll. Stockholm. 
Levander, Lars och Björklund, Stig, 1961- : Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna. 

Stockholm. Göteborg. Uppsala. 
Lévi-Strauss, Claude, 1983: Det vilda tänkandet. 3 uppl. Lund. 
Liljefors, Roland, 1950: Två nordiska gräsbeteckningar. Sv. dial, sia och fvn. sina. I: 

Nysvenska studier 29, 1949 (s. 1—35). 
Lindberg, Helge, 1944: Växter och ortnamn i Älvdalens socken. I: Ortnamnssällska

pets i Uppsala årsskrift 1944 (s.47-55). 
Linder, Nils, 1867: Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Uppsala. 
Lindgren, J. V., 1940: Ordbok över Burträskmålet. Uppsala. 
Lindqvist, Natan, 1947: Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 1-2. Lund. 
Lindroth, Hjalmar, 1908: Om utvecklingen af ljudförbindelsen euu i nordiska språk. 

I: Arkiv för nordisk filologi 24 (ny följd 20) (s.335-364). 
Lindroth, Hjalmar, 1912: Etymologi och ordhistoria. I: Festskrift till K. F. Söderwall 

på hans 70-årsdag den 1 januari 1912 (s.121-176). Lund. 
Lindroth, Hjalmar, 1929: De svenska verben med betydelsen 'idissla'. I: Studier tilläg

nade Axel Kock (s.468-489). Lund. 
Linné, Carl von, 1732: Lapska resan = Iter lapponicum. Utg. av Th. M. Fries. (Skrif

ter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. 5.) Upp
sala. 1913. 

Linné, Carl von, 1755: Flora Svecica= Svensk flora. (Den svenska upplagan är över
satt från andra utökade och rättade upplagan av Flora Svecica. Översättningar från 
latin av Helge Ericksson och Åke Ohlmarks ligger till grund för utgåvan.) Stock
holm. 1986. 

Lineli, Per, 1979: Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommu
nikation. Lund. 

Liro, Ivar, 1915: Åländska växtnamn. I: Acta societatis pro fauna et flora fennica 40, 
N:o 4. Helsingfors. 

Lundahl, Ivar, 1961: Det medeltida Västergötland. Uppsala. Köpenhamn. 
Lyttkens, August, 1904-15: Svenska växtnamn 1-3. Lund. 
Marzell= Marzell, Heinrich, 1943-58: Wörterbuch der Deutschen Pflanzennamen 1-

5. Leipzig. 
Melefors, Evert, 1983: Byngen, smissen och listar. Inbyggarbeteckningar och husbon

denamn på Gotland. 1. Uppsala. 
Melefors, Evert, 1985: Bynamnet Jävre. I: Tre kulturer 2 (s.37-61). Umeå. 
Modin, Erik, 1911: Växtnamn samt folkliga bruk ock föreställningar rörande växter 

i Härjedalen. I: Fästskrift till H. F. Feilberg från nordiska språk- och folklivsfors
kare på 80-års-dagen den 6 augusti 1911 (s.697-737). Stockholm, Kobenhavn, 
Kristiania. 

Modin, Erik, 1938: Gamla Tåsjö. Anteckningar om hembygden. Sollefteå. 
Morris, Brian, 1984: The Pragmatics of Folk Classifications. I: Plant-Lore Studies 

(s. 120-138). London. 
NEO= Torp, Alf, 1919. 

146 



Nielsen DEO= Nielsen, Niels Åge, 1989: Dansk etymologisk ordbog. 4. uppl. Koben-
havn. 

Noreen, Adolf, 1905: Vårt språk. 3. Lund. 
Norsk riksmålsordbok, 1937-57. Oslo. 
Nygren, Bertil, 1976: Några folkliga växtnamn. I: Hembygdsboken Norsjö socken 

(s.449-452). Skellefteå. 
Nynorskordboka. Definitions- og rettskrivningsordbok. Oslo. 1986. 
ODP = Lange, 1959-61. 
OSD = Arkiv för ordbok över Sveriges dialekter. 
Olson, Emil, 1916: De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Lund. 
Ordbog over det danske Sprog utg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1-27. 

1918-1954. Kobenhavn. 
Ordbok över Finlands svenska folkmål. 1982- . Helsingfors. 
Peters, Bernhard, 1967: Onomasiologie und Semasiologie der Preißelbeere. Marburg. 
Pettersson, O. P., 1982 (1941-60): Gamla byar i Vilhelmina. 1-4. Umeå. 
Pettersson, Sven, 1939: Blekinges folkmål. En översiktlig framställning. I: Blekinge

boken 17 (s.9-28). 
Pihl, Carin, 1924: Överkalixmålet. 1. Stockholm. 
Pipping, Hugo, 1917: Urgermanskt aiw i de nordiska språken. I: Studier i nordisk filo

logi 8 (s. 1—98). 
Quadri, Bruno, 1952: Aufgaben und Methoden der onomasiologischen Forschung. 

Eine entwicklungsgeschichtliche Darstellung. (Romanica helvetica 37.) Bern. 
Rasmussen, R., 1950: Foroysk plantunovn. Tórshavn. 
Reichborn-Kjennerud, I., 1932: Haerbua, Nardus stricta. I: Arkiv för nordisk filologi 

48 (3 följden). 
Rietz = Rietz, Johan Ernst: Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmoge

språket. 1862-1867 (nytryck 1962). Lund. Register och rättelser av Erik Abraham
son. 1955. Uppsala. Kobenhavn. 

Rooth, Erik, 1963/65: Mittelniederländische Wortstudien. I: Niederdeutsche Mittei
lungen 19/21 (s.5-112). 

Rosch, Eleanor, 1978: Principles of Categorization. I: Cognition and Categorization 
(s.27-48). Hillsdale, New Jersey. 

Ross, Hans, 1895: Norsk Ordbog. Tillaeg til "Norsk Ordbog" af Ivar Aasen. Nytryck 
1971. Oslo-Bergen-Troms0. 

Rydén, Mats, 1980: Växtnamnsforskning — något om dess historia, problem och me
toder. I: Svensk Botanisk Tidskrift 74 (s.425-436). 

Rääf, Leonhard Fr., 1859: Ydre-målet eller folkdialekten i Ydre härad af Östergöth-
land. Örebro. 

SAOB= Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien 1- . [1893-] 1898-. 
Lund. 

Sahlgren, Jöran, 1923: Nordiska ortnamn i språklig och saklig belysning. 5. Om ut
bredningen av jordeboksnamnen på -arp, -orp. I: Namn och bygd 11 (s.68-134). 

Samzelius, Abraham, 1760: Blomster krantz af de allmännaste och märkvärdaste uti 
Neriket befintliga växter. Örebro. 

Silow, Carl-Axel, 1988a: Principles of Ethnoscience, with Special Reference to Ethno-
biological Folk Taxonomies. (Stencil inför minisymposium om folkliga taxono-
mier. Inst. för nordiska språk.) Umeå. 

Silow, Carl-Axel, 1988b: Svensk fågeltaxonomi, en introduktion. (Stencil inför mini
symposium om folkliga taxonomier. Inst. för nordiska språk.) Umeå. 

147 



Skulerud, Olai, 1922: Tinnsmaalet. 1. Halle. 
Sköld, Tryggve, 1967: Har svenskans (h)ven f. 'sank mark, sidländ ort* lånats in i 

finskan och estniskan? I: Svenska landsmål 1967 (s.1-12). 
Slotte, Peter, 1981: Ordbok över Finlands svenska folkmål — problem och metoder. 

I: De finlandssvenska dialekterna i forskning och funktion (s.45-64). Åbo. 
Steindórsson, Steindór, 1978: Islensk plöntunöfn. Reykjavik. 
Storå, Nils, 1979: Kronoby kommuns historia 1865-1968. 1. Befolkning och närings

liv. Jakobstad. 
Strindberg, August, 1919: Hemsöborna. Stockholm. 
Strindberg, August, 1990: Kronbruden. Svanevit. Stockholm. 
Strömbäck, Dag, 1927: Fvn. Gaglviör och några därmed besläktade ord. I: Språkve-

tenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1925-27 (s.23-33). 
Sundqvist, Anders, 1969: Sjabbig, sjok och andra ord på sj-. I: Nysvenska studier 48, 

1968 (s.5-70). 
Svahn, Margareta, 1987: Förhållandet mellan växtnamn och terrängbenämningar med 

utgångspunkt från några gräsnamn. I: Dialektala terrängords semantik. Föredrag 
hållna vid ett minisymposium arrangerat av Institutionen för nordiska språk vid 
Umeå universitet den 2-3 december 1986 (s.83-91). Umeå. 

Svahn, Margareta, 1988: Folkliga namn på gräs. I: Nordiske studiar. Inniegg på den 
tredje nordiske dialektologkonferansen 1986 (s.327- 339). Oslo. 

Svahn, Margareta, 1990: Folkliga namn på stagg (Nardus stricta). Lite om affektiva 
uttrycksmedel vid bildning av växtnamn. I: Om växtnamn. Tio föredrag vid växt
namnssymposiet i Umeå den 6-7 december 1988 (s.81-100). Umeå. 

Svenska Bibliotheket VI, 1888: Praktisk handbok för alla. Något om gräsodlingen i 
fjelltrakterna och Norrland (sp. 484-495). Stockholm. 

Säve, C. och P. A. & Gustavson, H., 1918-45: Gotländsk ordbok 1-2. Uppsala. 
Tamm, Fredrik, 1890-1905: Etymologisk svensk ordbok 1. Stockholm. 
Torp, Alf, 1919: Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania. 
ULMA= Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Ullmann, Stephen, 1966: Semantic Universals. I: Universals of Language. Second Edi

tion (s.217-262). Cambridge, Mass. 
Westin, Josef, 1930: Kulturgeografiska studier inom Nätra-, Näske- och utbyåarnas 

flodområden samt angränsande kusttrakter. Lund. 
Vide, Sten-Bertil, 1955: Några sydsvenska växtnamn. I: Svenska landsmål 1955 

(s. 54-66). 
Vide, Sten-Bertil, 1966: Sydsvenska växtnamn. Lund. 
Widmark, Gun, 1959: Det nordiska w-omljudet. En dialektgeografisk undersökning. 

1. Uppsala. 
de Vries, Jan, 1962: Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Zweite verbesserte 

Auflage. Leiden. 
Zachrisson, Inger, 1984/85-86: Forntida sörsamer. I: Åarjel — saemieh. Samer i sor 

2 (s.42-49). Snåsa. 
Zilliacus, Kurt, 1966: Ortnamnen i Houtskär. Helsingfors. 

148 



Förkortningar 

adj. = adjektiv koll. = kollektiv 
Blk = Blekinge lfs = landsförsamling 
Boh = Bohuslän Lpl = Lappland 
bs. = bestämd m. = maskulinum 
Dal = Dalarna Mdp = Medelpad 
dial. = dialekter meng. = medelengelska 
Dsl = Dalsland mhty. = medelhögtyska 
eng. = engelska mlty. = medellågtyska 
f. = femininum n. = neutrum 
feng. = fornengelska Nb = Norrbotten 
fhty. = fornhögtyska nisl. = nyisländska 
fisi. = fornisländska nhty. = nyhögtyska 
flty. = fornlågtyska Nrk = Närke 
fno. = fornnorska obs. = obestämd 
fsv. = fornsvenska pl. = plural 
fvn. = fornvästnordiska sg. = singular 
germ. = germanska Skå = Skåne 
Got = Gotland Sml = Södermanland 
goti. = gotländska Små = Småland 
Gsl = Gästrikland sn = socken 
Hal = Halland sv. = svenska 
hd(er) = härad(er) ty. = tyska 
Hjd = Härjedalen Upl = Uppland 
Hsl = Hälsingland Vb = Västerbotten 
ie. = indoeuropeiska Vml = Västmanland 
isl. = isländska Vrl = Värmland 
Jtl = Jämtland Ögl = Östergötland 
jyii. = jylländska Öl = Öland 
kap. = kapellförsamling 
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Kartor 





S T R Å  M E D  V  I  P P A  

O 

(3° 

Tr1 

^1 a0 

VL&Ü 

• ven, vena, vene 
• tåtel 
• bunk 
• tannar 
• jägarn 
O bunt 
O punt 
<• funt 
T dagrabb 

— INSTITUTIONEN FÜR 

SKA SPRAK 

UMD AC 
UMEÅ HÜ6SKOLEREG I OMS DATORCENTRAL 



R O T B L A D  

• rysk 
• tov 
• sia 
• smyle 
X mogres 

UM • A C 

U M E Å  



• hära 
• finn 
B finntopp 
[1 finntott 
• finnskägg 
• stagg 
O stägg 
• börsting 
+ sägg 
X fnugg 

MORD 



V äxtnamnsregister 

aldertada 73 
ammenagräs 50 
amurgräs 50 

bibbregräs 46, 131 
bjällergräs 46, 131 
blåborste 113 
blåhära 116 
blånäbb 116 
bockskägg 110, 112, 126 
borst 112 
bottengräs 87 
braggräs 44, 128 
buna 65 
bunk 53, 63-67, 72, 75, 76, 116, 119, 130 
bunke 64, 72 
bunt 53, 71-72, 76, 77 
bust 103 
busting 103 
bävgräs 44, 128 
börsting 103, 109 

dagrabb 53, 71-72, 76, 131 
dagrabbi 72 
dagrapp 131 
dagrepp 131 
dallergräs 44, 46, 127, 128, 131 
darrgräs 44, 46, 128 
diddregräs 46, 131 
dillergräs 44, 46, 127, 131 
dogglabb 131 
dun 49 
dågglabb 131 
därrgräs 46 
dödgräs 51 
dögglabb 72, 131 

elgborst 113 

fattigmansfjäder 49 
febergräs 44 
finn 94, 96-97, 99, 109, 124 
finngras 51 

finnskjegg 96, 97, 99, 108, 109 
finnskägg 94, 97-100, 108, 123, 124, 125 
finntopp 94, 97, 99, 109, 131 
finntott 94, 97, 99, 109, 131 
fjunigblomma 49 
fjunskalliggräs 49 
fjäderdun 49 
flock 49 
fnagg 106, 131 
fnjugg 106, 129 
fnubb 106, 129, 131 
fnudd 106, 129, 131 
fnugg 93, 94, 106, 108, 129, 130, 131 
fnägg 130 
frossgräs 44, 46 
frostgräs 46 
funt 71, 72, 76, 77 
fynna 51 
förna 51 

gammförna 51 
gegal 67 
getskägg 110, 112, 126 
godluktgräs 50, 132 
gransia 85 
gröe 73 
gubbaskägg 128 
gubbskägg 96, 107, 110, 111, 112, 125, 

127 
gubbskäggräs 110 
gökstrå 49 

hadd 49 
hjärtgräs 44 
hjärtskaller 44 
hj ärt vena 44 
hundstagg 116 
hårdbettgräs 115, 123, 126 
hära 94-96, 98, 99, 100, 108, 109, 111, 

125 
haera 96 

Jungfru Marie sänghalm 50 
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jägal 67 
jägar 67 
jägarn 53, 67-70, 76, 85, 119 
jägel 67 

kaffskägg 110 
kaffaskägg 111, 112, 125, 127, 128, 131 
kattaskägg 112, 127, 128, 131 
kattskägg 107, 111 
kiösa 73 
kjös 73 
kjöse 73 
klingeltov 82 
käringnål 102, 115, 125, 126 
kärleksgräs 44 
kösa 73 
kösgräs 73 

lappgräs 48 
lapphår 110, 111, 112, 124, 125 
lapphö 48 
lappskodoss 48 
lappskogräs 48 
lotåt 62 
luddtåtel 62 
låftgräs 50 

mogres 80, 87, 89 
myskgräs 50 

penninggräs 46 
pinngräs 87 
pinnstagg 115, 126 
prästskägg 99, 107, 111, 125 
punt 71, 72, 76, 77 
puntalastrå 72 
puntur 72 
pärlgräs 46 
pärlven 46 

rusk 81 
rysk 80, 81-82, 88 

sia 80, 83-86, 88 
sie 49 
siksdu 113, 126 
sisdu 113, 126 
skackre 44 
skallergräs 44, 46, 128 
skallerpungar 46 

skant 114 
skodossgräs 48 
skofoder (starr) 48 
skogräs 48 
skogssia 85 
skomakargräs 115, 125 
skostarr 48, 133 
skrant 114 
skägg 93, 110 
skäggräs 110 
skälvande(s)gräs 44 
skälvgräs 44, 128 
smyle 80, 86, 88, 89 
soborst 113, 126, 127 
solugg 116, 126, 127 
sostagg 116 
spikgräs 102, 115, 126 
stagg 94, 100-102, 105, 107, 108, 130 
stajgg 101 
starr 47, 101 
starrgräs 46, 131 
stirrgräs 44, 46, 128, 131 
stålgräs 115, 126 
stålpinnar 115 
stålpinngräs 115, 126 
ståltråd 115 
ståltrådgräs 115 
ståltrådsgräs 126 
stårgräs 115 
stägg 100, 101, 102, 107, 130 
stäjgg 101, 102 
svarthuvud 49 
svarthövda 49 
svartägda 49 
svemmel 73 
svinborst 103, 112, 126, 127 
svindel 73 
svingel 73 
svingräs 112, 113 
svinhår 112, 113, 126 
svinlugg 116, 126, 127 
svinlydja 116, 126 
svinnel 73 
sägg 94, 104-105, 107, 108 

tada 73 
tader 73 
tannar 53, 70-71, 76, 119 
torrgräs 51 
tov 63, 67, 80, 82-83, 88, 89 
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tåtel 53, 60-63, 75, 76, 97, 103, 119 
töda 73 

ven 53, 54-60, 75, 76, 119 
vena 57, 58, 59, 75 
vene 57, 58, 59, 60, 75 
vithuvud 49 
viting 116 

vitinggräs 116 
vitskägg 96, 111, 123, 128 
vittippe 49 
vårfrugräs 50 

älgborst 103, 126 
ängborst 100 

159 







SKRIFTER UTGIVNA AV DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH 
FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ 

Serie B. Namn 
1. Nordsvenska ortsboöknamn sammanställda av Lars-Erik Edlund. 1984. Pris 

125 kr. 
2. Lars-Erik Edlund. Studier över nordsvenska ortsboöknamn. 1985. Slutsåld. 
3. Else Britt Lindblom. Studier över önamnen i Luleå skärgård. 1988. Pris 125 kr. 

Serie C. Folkminnen och folkliv 
1. Phebe Fjellström. Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna. 1981. Pris 35 

kr. 
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. Pris 50 kr. 
4. Alf Arvidsson. Arbetslivets folktro. En sammanställning av traditionsmaterial 

från övre Norrland. 1986. Pris 50 kr. 
5. Carl Johansson. Mujto. Minnen från jägar- och fiskartiden och den gamla ren

konstens dagar. 1989. Pris 150 kr. 
6. Slatta fra Wästerbottn. 415 spelmanslåtar från Västerbotten samlade och kom

menterade av Siw Burman och K. Gunnar A. Karlsson. 1987. Pris häftad 275 
kr. Inbunden slutsåld. 

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. Utkommer 1991. Pris 
100 kr. 

Serie D. Meddelanden 
1. Tone Dahlstedt & Barbro Holmgren. Nordfinska evakueringen till Skellefte-

bygden 1944—45. De finska "koflickornas" vistelse i Sverige. 1979. Pris 10 kr. 
2. Pir jo Rissanen. Samiskt fältarbete. 1981. Slutsåld. 
3. Lillian Rathje. Norrländsk folkmedicin. Sammanställning av folkmedicinskt 

arkivmaterial. 1984. Pris 50 kr. 
4. Sameland i förvandling. 1986. Pris 100 kr. 

ÖVRE NORRLANDS ORTNAMN 

Ortnamnen i Norrbottens län 
Del 3 A. Bodens kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1987. Pris 

100 kr. 
Del 7 A. Kalix kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1980. Pris 50 

kr. 
Del 7 B. Kalix kommun. Naturnamn. Av Gunnar Pellijeff. 1985. Pris 75 kr. 
Del 9 A. Luleå kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1990. Pris 100 

kr. 
Del 11 A. Piteå kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1988. Pris 100 

kr. 
Del 13 A. Överkalix kommun. Bebyggelsenamn. Av Gunnar Pellijeff. 1982. Pris 

50 kr. 

Ortnamnen i Västerbottens län 
Del 14 A. Vännäs kommun. Bebyggelsenamn. Av Claes-Börje Hagervall. 1986. 

Pris 75 kr. 



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. Pris 100 kr. 
2. Algot Hellbom. Äldre källor till Medelpads bygdemål. 1981. 50 kr. 
3. Olavi Korhornen. Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras 

slaviska bakgrund. 1982. Pris 50 kr. 
4. Magdalena Hellquist. Abraham Abrahamsson Hiilphers och folkmålen i Wes

terbönen. Ett bidrag till dialektstudiets historia. 1984. Pris 35 kr. 
5. Harald Fors. Ordbok över Öre-Långselemålet — en svensk dialekt i södra 

Lappland. 1985. Pris 100 kr. 
6. Harald Fors. Register till Ordbok över Öre-Långselemålet — en svensk dialekt 

i södra Lappland. 1985. Pris 50 kr. 
7. Folkmålsberättelser från Västerbottens inland — inspelningar från Örträsk 

socken — utskrivna och kommenterade av Harald Fors. 1986. Pris 50 kr. 
8. Margareta Svahn. Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs. 1991. 

Pris 150 kr. 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
Box 5056, 900 05 Umeå 

ISSN 0280-55553 
ISBN 91-86372-21-1 


