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Förord 
Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk, fyller 60 år den 16 augusti 
2013. Vi är många som inspirerats av Lars-Eriks vetenskapliga och popu-
lärvetenskapliga publikationer och föreläsningar – verksamheter som gjort 
honom välkänd och uppskattad både inom och utom akademin. En för-
djupning i ett urval av Lars-Eriks omfattande vetenskapliga produktion 
ges i den festskrift som utges av Kungl. Skytteanska Samfundet med titeln 
Morfars karta visar vägen. Ett urval språkvetenskapliga texter 1979–2013. 

Ett annat sätt på vilket Lars-Erik lämnat bestående avtryck i värl-
den är genom de forskarstuderande han lotsat fram till disputation – i 
rollen som handledare. Vi är många som inte varit de forskare och lärare 
vi är i dag utan Lars-Eriks insatser som handledare. För att fira Lars-Eriks 
60-årsdag och uppmärksamma hans insatser som handledare publiceras 
här vetenskapliga artiklar av tio tidigare eller nuvarande forskarstuderande 
som Lars-Erik är eller har varit huvudhandledare eller biträdande handle-
dare för. 

Artiklarnas tematik speglar i mångt och mycket Lars-Eriks egna 
forskningsintressen. Asbjørg Westum behandlar folkligt berättande om 
spanska sjukan, och berättandet som tema återkommer i Daniel Anders-
sons artikel om samiska ortnamn i O. P. Petterssons Gamla byar i Vilhel-
mina. Marianne Lönn visar hur ortnamnen tillsammans med arkeologisk 
kunskap kan bidra till historieskrivningen, och Susanne Haugen diskuterar 
namngivningsprinciper och betydelsen hos Bauta- i svenska gatunamn. 
Ortnamn som innehåller namn för byggnader behandlas av Ulf Lund-
ström, olika dialektala terrängbetecknande ord diskuteras av Staffan 
Wiklund och grammatiska egenheter i degerforsmålet och andra norr-
ländska dialekter studeras av Rune Westerlund. Hur språket används för 
att reproducera föreställningar om kön i platsannonser behandlas av Lin-
nea Gustafsson, medan Nils Dverstorp, avslutningsvis, studerar ortografi i 
svenska medeltida handskrifter ur ett filologiskt perspektiv. Sammanfatt-
ningsvis kan artiklarna i föreliggande volym sägas handla om den språkliga 
variation som återfinns i en viss tid på en viss plats – om språken, tiden, 
rummet. 
 
Lars-Erik, vi hoppas genom denna skrift ge tillbaka något litet av den in-
spiration och forskarglädje som Du har givit oss. Grattis på födelsedagen! 
 
TÄFTEÅ 6 JUNI 2013 
Daniel Andersson och Susanne Haugen 
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ASBJØRG WESTUM 

”Å du minns ju 
spanska, du?”  
På spaning efter konstruktionen av en pandemi 

I ett kök i en by Piteåtrakten sitter en dag i mars 1982 tre personer och 
talar om svunna tider. De gör det på uppmaning av en folkminnesupp-
tecknare som också sitter i köket och som vill spela in deras berättelser på 
kassettband. Jag kallar dem Algot, Hulda och Gustav. Ett lätt skrammel 
av koppar och skedar avslöjar att de dricker kaffe medan de pratar, och i 
bakgrunden hörs en klocka som lugnt och rytmiskt tickar fram sekunder 
och minuter. Inspelningen hamnar sedermera på Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Umeå (DAUM bd 4919).1  

Troligen anade varken Algot, Hulda eller Gustav att det de sade till 
varandra vid köksbordet den där dagen skulle transkriberas, analyseras, 
publiceras och läsas trettio år senare. Därför har jag bytt ut deras riktiga 
namn mot fingerade. Detsamma gäller för namnen på de personer som 
figurerar i informanternas berättelser.  

Algot och Hulda är gifta med varandra. Om Gustav har någon 
släktskapsrelation till de två framgår inte, men helt klart är att han känner 
Algot och Hulda väl; de har både gemensamma bekanta och gemen-
samma minnen. Folkminnesupptecknaren är uppenbarligen också en be-
kant person, och av dialekten att döma från samma geografiska område 
                                                
1 På Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå finns ytterligare ett 50-tal inspel-
ningar med människor som berättar om spanska sjukan. Inom projektet ”Historiska influ-
ensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering”, analyserar jag dessa intervjuer 
i syfte att studera en folklig konstruktion av spanska sjukan. Projektet har som mål att 
studera hur de fyra influensapandemierna har påverkat individer och samhällen, från ryska 
snuvan 1889–90, via spanska sjukan 1918–20 och asiaten 1957–58 till Hongkonginfluensan 
1969–70. Projektet finansieras dels av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dels 
av Institutet för språk och folkminnen för den del som rör berättelser om spanska sjukan.  
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som de. Algot, Hulda och Gustav lägger liksom inte märke till vare sig 
henne eller hennes bandspelare. Ett par minuter in i inspelningen får hon 
frågan: ”Spelar du in nu?”. De uttrycker viss förvåning inför det jakande 
svaret, men låter sig uppenbarligen inte hämmas av vetskapen att deras 
röster förevigas.  

Till en början kretsar samtalet kring släktskap och giftermål, otro-
het och skilsmässor – allt med utgångspunkt i lokalsamhällets människor 
och miljöer. Därefter kommer de in på sjukdomar och död: lungsot, spe-
tälska, cancer, hjärnhinneinflammation och folk som har drunknat. Plöts-
ligt vänder sig Algot till Gustav och säger: ”Å du minns ju spanska, du?”. 
När Algot ställer sin fråga tar han närmast intervjuarens uppgift; han får 
Gustav att börja berätta, och den berättelsen blir startskottet för flera 
andra berättelser om de svåra påfrestningar som spanska sjukan förde med 
sig.  

I den här artikeln, som utgör en innehållsanalys av Algots, Huldas 
och Gustavs berättelser och redogörelser, ska informanterna få tala till 
punkt. Därför består artikeln till stor del av en transkription av deras tal-
aktiviteter. 
 

 
Figur 1. Dessa råd är sannolikt sammanställda av en så kallad influensabyrå 
som fanns under tiden för spanska sjukan och som administrativt låg un-
der Medicinalstyrelsen. Affischen finns i Kungliga bibliotekets vardags-
tryckssamling. 
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Stora berättelser, små berättelser och redogörelser 
Det är mycket som pågår i köksbordssamtalet, trots dess vardagliga ka-
raktär och skenbara enkelhet. Olika typer av talaktiviteter avlöser 
varandra. Mest framträdande är kanske de stora berättelserna, sju till an-
talet. I narrativ teori brukar sådana beskrivas som längre monologiska be-
rättelser i preteritum eller historiskt presens om händelser i det förflutna. 
De beskriver orsak och verkan, de är koherenta och har minst en poäng 
som visar hur berättelsen bör tolkas eller varför den är värd att berättas 
(Labov 1972; 1997; se även Coates & Thornborrow 2005:3f.; De Fina & 
Georgakopoulou 2012:29). I det här aktuella samtalet ger de stora berättel-
serna upphov till minnen och reflexioner hos både åhörarna och berätta-
ren själv, vilka tar sig uttryck i både så kallade små berättelser och redogö-
relser.  

Små berättelser är korta och saknar den värderande och reflekte-
rande dimension som utmärker stora berättelser; de fyller snarast rollen av 
kommentar. Termen fungerar som paraplybeteckning för alla möjliga ty-
per av korta spontana berättelser om allt från pågående eller hypotetiska 
händelser till ”shared (known) events but also allusions to (previous) tel-
lings, deferrals of tellings and refusals to tell” (De Fina & Georgakopoulou 
2012:116). De kan alltså ha många olika funktioner. I det här aktuella 
materialet alluderar de alltid på en stor berättelse som håller på att berät-
tas eller just har berättats. 

Informanterna ger prov på ytterligare en typ av talaktivitet som 
förmedlar deras tankar och värderingar om spanska sjukan, nämligen re-
dogörelsen. Även detta är en heterogen grupp av språkliga strategier med 
syfte att förklara, exemplifiera, precisera, modifiera, rättfärdiga, ursäkta 
och så vidare. Redogörelsen är alltså ingen berättelse, men den hör ihop 
med berättelsen och är kontextuellt beroende av den. 

Eftersom det är de stora berättelserna som ger upphov till minnen 
och reflexioner i form av små berättelser och redogörelser, utgår fram-
ställningen i det följande från de förra. Jag återger berättelser och redogö-
relser kronologiskt i den ordning de uppstår i intervjun. Varje avsnitt har 
rubricerats utifrån vad jag anser vara den aktuella stora berättelsens tema 
på en mer övergripande nivå.  

För att beskriva och diskutera innehållet i de stora berättelserna har 
jag valt att som utgångspunkt använda begrepp och terminologi från Wil-
liam Labovs analysmodell, enligt vilken en stor berättelse är uppbyggd av 
sex olika strukturella element (Labov & Waletzky 1967; Labov 1972). Be-
rättelser brukar ofta inledas med en abstrakt, dvs. en sekvens där berätta-
ren kort sammanfattar innehållet. Ofta avslutas de med en coda där be-
rättaren signalerar att berättelsen är slut. Algot, Hulda och Gustav tillgri-
per dock inget av dessa element i sina berättelser, förutom möjligen Algot 
som i ett fall ser ut att påbörja en abstrakt (se Berättelse 1).  
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Tydligen uppfattar informanterna inget behov av att vare sig för-
klara eller motivera sina berättelser, eller visa att de har berättat färdigt 
för stunden. I en studie om älgjägares berättelser förklarar Viveka Adel-
swärd frånvaron av abstrakt och coda med att kontexten, dvs. intervjusi-
tuationen samt det faktum att Adelswärd själv är älgjägare, gör att infor-
manterna inte anser det nödvändigt att ”arbeta för att få åhöraren intresse-
rad” och där det inte heller är nödvändigt att språkligt markera berättel-
sens slut (Adelswärd 1997:209). Jag antar att det förhåller sig på liknande 
sätt med de berättelser som är aktuella här.  

Däremot finns i de sju stora berättelserna de övriga strukturella 
elementen från Labovs analysmodell: Orientering – berättaren beskriver 
kontexten, exempelvis tid, plats och person, förveckling – berättaren 
återger händelseförloppet, värdering – berättaren visar hur berättelsen ska 
förstås och vad som är poängen samt upplösning – berättaren beskriver 
resultatet av händelserna. 

Transkriptionsprinciper 
Samtliga informanter talar pitemål som jag här har valt att delvis normali-
sera. Detta innebär exempelvis att pitemålets diftonger har ersatts av 
standardsvenskans monoftonger, att cirkumflekteringar inte återges, samt 
att tjockt l och pitemålets w-fonem inte markeras utan skrivs l respektive 
v. I pitemålet har pronomenet jag ibland uttalet i, ibland ja. För att und-
vika sammanblandning med prepositionen i och svarsordet ja, kommer jag 
i det följande att använda standardsvenskans jag för att återge det person-
liga pronomenet. Ibland har jag valt att återge dialektala ord och ordfor-
mer som kan vara svårbegripliga. Dessa förklaras i fotnoter. 

För att underlätta läsningen återger jag både stora och små berättel-
ser i så sammanhållna enheter som möjligt. Pauser, överlappande tal, 
tvekljud och korrigeringar, dvs. typiska fenomen i talspråket, har jag ute-
slutit då de stör läsningen och lämnas obeaktade i analysen.  

Andra beteenden som är vanliga i samtal har jag dock valt att ta 
upp i analysen, eftersom de tydligt inverkar på innehållet i berättelser och 
redogörelser. Framförallt handlar det om vilken respons man får på det 
man säger i form av samtalsstöd eller uteblivet samtalsstöd. Allt samtals-
stöd som registreras i ljudinspelningen skrivs därför ut, inklusive skratt 
(hehe). Om man får prata till punkt eller blir avbruten kan förstås också 
ha betydelse. Oavslutade yttranden markeras därför (…), och fortsätt-
ningar på ett avbrutet yttrande markeras (=).  

 
 



”Å DU MINNS JU SPANSKA, DU?” PÅ SPANING EFTER KONSTRUKTIONEN AV EN PANDEMI 

 17 

Algot, Hulda och Gustav berättar och redogör 
Här följer i kronologisk ordning min transkription av informanternas be-
rättelser och redogörelser om spanskan sjukan. Före varje berättelse ges en 
kort introduktion. Analysen av berättelsernas innehåll följer direkt efter 
transkriptionen.  

Berättelse 1: En hel familj utplånas 

Som jag nämnde tidigare tar Algot på sig ett visst ansvar för inspelningen 
när han ställer sin fråga till Gustav: ”Å du minns ju spanska, du?”. Han får 
genast bekräftelse av både Gustav och Hulda: ”Joo”. Men detta är ändå 
inte riktigt den respons som Algot förväntar sig, så han gör ett turtillägg:2 
”… att då dödde ju hela hus”. Nu förstår Gustav att det är han som är ut-
sedd till talare och börjar berätta om en händelse på just det tema som 
Algots turtillägg anvisar:  
 

Gustav:  Jag minns min pappa hadd exera tillsammans vä en som hette 
Anders Karlsson som bodde i Pålberget. Åsså gick e spanska 
sjukan. Åsså i hans hem så dödde denna Anders Karlsson plus 
fem barn inom loppet av en vecka. 

Algot:  Joo 
Gustav:  Å jag följde pappa nittonhundraarton då, på hösten ned, då 

dessa människor begravdes. Hä va en stor folksamling. 
Hulda:  Joo 
Gustav:  Ofantligt! I Öjebyn. Där stod alla lik, sex lik på torget från 

samma familj. 
Algot:  Hmm 
Hulda:  Joo 

 
Gustavs stora berättelse introduceras genom en orienteringssekvens där 
han ger den både personlig och lokal förankring genom att minnas sin far 
och dennes relation till huvudpersonen i berättelsen, Anders Karlsson. 
Därpå följer förvecklingssekvensen i jag-form om det han själv har varit 
med om, nämligen begravningen av Karlsson och hans barn.  

Berättelsens huvudpoäng tycks vara att bekräfta och illustrera Al-
gots tidigare påstående om att hela familjer ibland dog i spanska sjukan.3 
Under loppet av sin korta berättelse påpekar Gustav två gånger att sex 

                                                
2 För en utförlig beskrivning av turtillägg och deras olika funktioner i samtal, se t.ex. Eriks-
son 2001; Landqvist 2004 och Lindström 2008.  
3 Spanska sjukan är den mest förödande pandemi som har drabbat mänskligheten efter 
digerdöden, och den svepte över världen i olika vågor mellan 1918 och 1920. Det finns 
olika uppfattningar om hur många som dog i sviterna av influensan, men dödssiffran bru-
kar uppskattas till mellan 50 och 100 miljoner människor. Oproportionerligt många yngre 
människor mellan 20 och 40 år dog (Hays 2005:385f.; Elgh 2007:617; Mamelund 2008:601). 
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medlemmar av samma familj dog, vilket är en viktig poäng. Men det är 
uppenbarligen också viktigt för Gustav att poängtera det stora antalet 
människor som hade samlats vid begravningen som tecken på det lokala 
engagemanget i den sorgliga situationen.  

Algots inledande fråga visar att han vet att Gustav har något att be-
rätta om spanska sjukan. Egentligen visar väl frågan att han också vet vad 
Gustav kommer att berätta eftersom han uttryckligen säger att ”hela hus” 
fick sätta livet till. Både Algot och Hulda utrycker genom bekräftande 
samtalsstöd att de känner till alla de tragiska omständigheter som han re-
fererar till. 

Berättelse 2: Axel Vikströms svåra uppdrag 

Den andra berättelsen initieras av Algot strax efter att Gustav har avslutat 
sin berättelse. Algot visar tydligt att han tänker ta ordet med hjälp av en 
appellerande diskursmarkör: ”Jahördu, på tal om hä” (se Lindström 
2008:120f.). Han får ordet och påbörjar sin berättelse:  
 

Algot: Då spanska gick i Kallax, så var e en gubbe, som hette Axel 
Vikström, han är då förresten död nu sen några år. Men alltså, 
just inom familjen Andersson= 

Gustav:  Jaha 
Algot:  =morbrorn hans Lill-Anders här, han hette Stor-Anders Berg-

man= 
Gustav:  jaha 
Algot:  =å han var aldrig gift, men han hade flera systrar 
Gustav:  Javisst dödde en bortur Bergmans? 
Algot:  Jo, just! ’n Georg 
Gustav:  Jo, jo. 
Algot:  Jaa, han dödde neri Pite. Dem var släkt på nå vis då, ’n Anders å 

han, tremänning. Men alltså ’n Axel Vikström, han dödde för 
nager år sedda i Bredängshem i Gammelstan. Han var in till me 
å tala om då spanska gick: ”Jag var ålen inom byn som orke vara 
opp”, sa´n 

Gustav:  Joo  
Hulda: Joho 
Algot:  ”Dem låg, ferstår du, å jag skull ge korna, å jag skull mjölka, å 

jag skull åt Måttsund då, å skaff släktinga åt dem, som kom å 
mjölke, å så skull ja gå oppå Systemet å köp konjak å gå gålföre 
å slå ini dem.”  

Gustav:  Ja, hehe 
Hulda:  Jaa, hehe, inte var e… 
Algot:  ”Å vet du hä,” sa´n, ”hä va de ände ställe jenna näst’n Anders 

där itt jag hint vara å tjenstgjera, där dödde dem” 
Gustav:  Jaha 
Hulda:  Åhjaa 
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Algot:  Då hadd doktorn sagt hä…  
Hulda:  Konjak vet jag dem räkne, ja, innan dem vart alltför sjuk, om 

du fick konjak, så du fick= 
Algot: Jaa 
Hulda: =blodet i omlopp, då var = 
Algot: = hä de bästa. Å då hadd doktorn sagt hä åt´n att ”nog ha dem 

dött om än Vikström ha hönni dit me konjak”. 
Hulda:  Hmm 
Algot:  Hä va bra att hä va gamla personer då, dem är svagare. Å de där 

det va lungbrand.  
Gustav Jaha 
Hulda Ja, var e hä? 
Algot Hä va lunginflammation, å hä gick över i lungbrand. 
Gustav Jaha 
Algot Dem hoste opp lungen. Hä ä senare tids forskning på det där. 

 
Algot bereder väg för förvecklingen med ett antal orienterande sekvenser 
där han introducerar berättelsens huvudperson, ger de händelser som se-
dan ska beskrivas en lokal förankring samt utreder diverse släktskapsför-
hållanden och ger brottstycken ur vissa namngivna personers livshistorier. 
Det verkar som om han behöver minnas människor och relationerna dem 
emellan samt bekanta orter och deras namn för att skapa tydliga konturer 
kring de händelser som ska relateras. 

Efter den relativt långa inledningen återvänder Algot till huvudper-
sonen och det han vill berätta genom yttrandet ”Men alltså, en Axel Vik-
ström”. Efter att ha konstaterat att denne nu är död, lånar Algot Axels röst 
och sätter honom i subjektsposition, ett retoriskt grepp som skapar em-
pati och närvarokänsla. Berättelsen är kort sagt ett långt citat där Axel 
med sina egna ord skildrar sin svåra upplevelse.  

Från Axels perspektiv (enligt Algot) har berättelsen två poänger. 
För det första handlar den om den unge mannen som får den svåra och 
mycket ansvarsfulla uppgiften att rädda både människor och djur, för det 
andra om hur han delvis misslyckas i och med att det gamla paret dör.  

Algot låter dock inte berättelsen sluta med Axels poäng, utan han 
lånar läkarens/auktoritetens röst och ger Axel några tröstande ord. Men 
läkarens kommentar, ”nog ha dem dött om än Vikström ha hönni dit me 
konjak”, kan också ses som en underliggande värdering av händelsen, alltså 
insikten att det inte fanns mycket att göra där spanska sjukan gick fram. 

Algots stora berättelse ger upphov till ett antal redovisningar där 
både han själv och Hulda mer eller mindre explicit förklarar sin inställ-
ning till berättelsens innehåll eller någon aspekt av detta. Hulda anknyter 
till frågan om botemedel och hävdar med hjälp av ett generaliserande du 
att konjak kunde vara bra för insjuknade om de fick den i tid. Algot håller 
uppenbarligen med även om hans yttrande nog också bör ses som ett för-
sök att ta tillbaka ordet.  
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Orsakstemat aktualiseras av Algot när han redovisar den direkta or-
saken till att det gamla paret dog, nämligen ”lungbrand”, ett påstående 
som han lite senare preciserar och dessutom stöder genom auktoritetsar-
gumentet att hänvisa till ”senare tids forskning”.4 Samtidigt lämnar han 
ytterligare en värdering när han säger att det var att de som dog var ”gamla 
personer”. Han ger också sin syn på orsaken till att de dog, nämligen att de 
var svaga på grund av ålder. När han säger att det var ”bra att de var 
gamla”, kan det hända att han anspelar på det faktum att oproportionerligt 
många unga människor dog i spanska sjukan och att det inte var lika illa 
när gamla människor dog.  

Berättelse 3: Lill-Gustav blödde ett helt tvättfat 

Berättelsen om Lill-Gustav är Huldas enda stora berättelse och den kom-
mer som en direkt respons på Algots påstående om att spanska sjukan 
resulterade i att människor hostade upp lungorna. Uppenbarligen är det 
symtombeskrivningen hon associerar till:  
 

Hulda:  Jamen, jag vet en, dem bröt ju vägen under denna tid, å de var 
dem som låg i en koja, å en som hette Lill-Albert, kalla dom 
han, från Tvärån, å han hade blött ett helt fat, ett sånt där 
tvättfat  

Algot: Joo 
Hulda: Flera liter  
Algot:  Joo, å till å me folk… 
Intervj.  Han va där ini kojan å smitta ner hela högen? 
Hulda:  Nää, dem flytta han då till en bagarstuga, men han kom på 

benen i alla fall.  
 
Hulda börjar med en orienterande sekvens där hon berättar om den situ-
ation Lill-Albert befann sig i då han blev smittad, alltså att han bodde i en 
koja tillsammans med andra i ett arbetslag.  

Hulda vill tydligen berätta att lungproblem inte var det enda sym-
tomet på spanska sjukan. Med hjälp av den adversativa konjunktionen 
jamen tar hon ordet och visar därmed att hon har information som motsä-
ger eller kompletterar Algots påstående.  

Poängen i Huldas berättelse är just att beskriva ett av de allvarliga 
symtom som kännetecknade spanska sjukan, en poäng som hon också 
konkretiserar genom uttalandet att han blödde ett helt ”tvättfat” och se-

                                                
4 Lungbrand beskrivs i Gunnar Lagerkrantz bok Svenska sjukdomsnamn i gångna tider 
(1983) som liktydigt med ”lunggangrän, dvs. cell- och vävnadsdöd i lungorna”. Eftersom 
den folkliga användningen av sjukdomsbeteckningar inte alltid motsvarar betydelsen i 
äldre medicinsk litteratur är det omöjligt att säga om Algot avser det tillstånd som beskrivs 
hos Lagercrantz (se Westum 1999:9f.). 
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nare ”flera liter”. Senare förmedlar hon en liten berättelse med syftning på 
den stora berättelsen, nu med intervjuarens hjälp som verkar inse att Al-
got är i färd med att avbryta Hulda. Intervjuaren vill veta om alla i kojan 
smittades, och Hulda svarar med en liten berättelse med två poänger: den 
smittade Lill-Albert isolerades genom att flyttas till en bagarstuga och han 
överlevde.  

Berättelse 4: Smittan fanns i luften  

Hulda får inte berätta särskilt länge. Algot aktiverar de övriga med en 
fråga: ”Jo, men vet du nåt?”. Därmed börjar han berätta utan att invänta 
respons från de andra:  
 

Algot:  På Germandö= 
Hulda:  Jaha 
Algot:  =hade en, då var e bortur Grundströmarna, itt var e väl ’n 

Elias? Han hadd vari på Germandön under våren då de gick 
denna spanska i Kallax, å han for aldrig hem. 

Gustav:  Nähä 
Algot:  Han fick a därute.  
Hulda:  Joo. 
Algot: Hä va uti själva lufta då, påstod dom.  
Hulda:  Jaa, jag har… 
Algot:  Men han fick a lindrigare. Å gubben sa hä va ohyggligt disigt å 

milt den där våren då hon gick, å hä va som hä skull ha vari 
smitta i själva lufta.  

Hulda: Jamen, hä va en handlare som va in här, som nån sorts agent. Å 
han sa hä va gasen från krigsfälten. 

Intervj. Jaha. 
Algot: Varifrån? 
Hulda: Kom från utlandet. Gas! 
Algot: Jaja, gaskriget. 
Hulda: Jaa, man vet ju int 

 
Återigen introducerar Algot sin berättelse med hjälp av en orienterande 
sekvens där han anger plats, person och tid. Historiens förveckling består 
av det märkliga förhållandet att Elias Grundström kunde bli smittad trots 
att han hela tiden befann sig på Germandö, en ensligt belägen fyrplats ute 
i Luleå skärgård.  

Detta är en argumenterande berättelse som handlar om smittsprid-
ning. Algots tes är berättelsens poäng, nämligen att spanska sjukan spreds 
med luften. När Algot – under hänvisning till ett odefinierat ”dom” – på-
står detta ansluter han till den s.k. misamateorin som var rådande bland 
läkare och vissa vetenskapsmän ända fram till sekelskiftet 1900. Enligt 
denna teori sprids epidemiska sjukdomar via dålig luft innehållande sjuk-



ASBJØRG WESTUM 

 22 

domsångor. Mycket riktigt säger också Algot att det var mycket ”disigt 
och milt” den aktuella våren. En sådan vädertyp ansågs särskilt sjukdoms-
framkallande (Gotfredsen 1973:55).  

Hulda är emellertid inte helt övertygad, något hon till en början vi-
sar med hjälp av den adversativa konjunktionen jamen innan hon påbörjar 
en liten berättelse om agenten som påstod att spanska sjukan berodde på 
gas från krigsfälten. Egentligen är det nog miasmateorin som ligger till 
grund även för denna föreställning, eftersom det fortfarande handlar om 
att sjukdomen sprids via skadlig luft, men på en mer konkret nivå är det 
förstås en viss skillnad huruvida man anser att smittan sprids med dåligt 
väder eller om det krävs något synnerligt som ett gaskrig för att en epi-
demi ska bryta ut.  

Hur som helst är det tydligt att Algot och Hulda befinner sig i en 
situation där de resonerar om möjliga orsaker; de är inte säkra på varför 
folk blev sjuka, och för en nutida publik kan det verka lite konstigt att de 
aldrig nämnder virus och bakterier. Hulda visar dock genom den värde-
rande redovisning som avslutar sekvensen att hon ställer sig tveksam till 
innehållet även i den lilla berättelse hon själv nyss har framfört: ”Jaa, man 
vet ju itt.” 

Berättelse 5: Algots far botar sig själv 

Algot lämnar orsakstemat och byter ämne omedelbart efter att Hulda har 
lämnat den sista värderingen av den föregående berättelsen. Han tar nu 
upp temat ”botemedel” och berättar hur hans far botade spanska sjukan:  
 

Algot:  Jaa, jag vet pappa tala om hä då han fick spanska oppi 
[ohörbart] Han hade tagi huvudvärkspulver å ett konjaksglas å 
linda in se i fällen, å han hade svettats så han var så blöt (hehe) 
men då gick spanska om.  

Hulda: Hmm… Nog var e som hä skull ha var i nån lunginflammation. 
Algot: Joo, hä var e. Dom har ju sagt hä nu läkara, jag har ju till å me 

interjuva docenten som for ner till Köping nu, Lundberg, å hans 
far var ju läkare, gamla Herman Lundberg, å han va ju soldatät-
tling, å dom hade nu forska i de där å dom sa hä va lungin-
flammation å övergick till lungbrand.  

Hulda: Ja, ja, de kan ju hända. 
 
Efter en mycket kort orienteringssekvens presenterar Algot berättelsens 
förveckling som handlar om att hans far blir sjuk och botar sig med hjälp 
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av konjak, värme och svettkur.5 I upplösningen får vi veta att behand-
lingen var effektiv.  

Algot får inga följdfrågor eller kommentarer som gäller den stora 
berättelsens innehåll, utan Hulda vill återvända till orsakstemat med re-
flexionen att spanska sjukan nog var något slags lunginflammation. Hen-
nes yttrande föranleder en redogörelse från Algot som återigen tar till 
auktoritetsargument genom att hänvisa till vetenskapliga företrädare som 
stöd för sitt påstående om att den egentliga orsaken var ”lungbrand”. 
Hulda verkar inte vara helt övertygad, men vill med ett halvt medgivande 
visa att hon inte direkt ifrågasätter Algot: ”de kan ju hända”.  

Berättelse 6: Gustavs mor hjälper en nödställd familj  

Gustav har länge spelat en ganska undanskymd roll i samtalet och endast 
bidragit med samtalsstöd i form av enstaka korta fraser, oftast jo, jaha, 
nähä. Nu påbörjar han en stor berättelse om en till delar självupplevd 
händelse, där hans mor spelar en viktig roll: 
 

Gustav:  Jag minns så väl denna höst då dem fick spansksjuka uti 
Marklunds. Å så vet du mamma, dem [Marklunds] hade en ko, 
å mamma vet jag, hon gick dit å tog hand om a. Å jag följd med 
å hon försökt å mjölk kon å försökt få de i dem. 

Algot: Joo, soppan!6 
Gustav: Jo, just det. 
Algot:  Jo, hä skull vara soppamjölka. 
Gustav:  Ja, i alla fall, dem låg ini varsin säng’n Kalle å a Elin, dem va så 

sjuk, kunde int löft opp ett finger. Å så hadd dem fem barn då, 
å så hadd dem diarré hela högen. Han va äldst’n Abel, å han va 
fem-sex år, å så var dom då fem stycken. 

Intervjuare: Skull mamma din bära ut då? 
Gustav:  Joo 
Intervjuare:  Potta å slasken å? 
Gustav:  Mamma var dit vä allt som fanns i gården här, slarven7 då, hä 

var itt, ja… 
Hulda: Cellstoff! 8 
Gustav: Hä va itt nån cellstoffstid, då itt. 

 

                                                
5 Svettkurer kom till användning när man skulle bota frossa och förkylning, alltså 
influensaliknande symtom. Patienten bäddades ofta ned i skinnfällar för att de skulle 
”svättas ut” ordentligt (se Tillhagen 1962:150, 187). 
6 Soppa och soppamjölk refererar till ’spenvarm mjölk’ (se t.ex. Rietz 1862–67:699b). 
7 Ordet slarva, här i pluralformen slarven, har betydelsen ’klädestrasor’ (Rietz 1862–
67:621a).  
8 Ordet cellstoff är ”en benämning på mjukpappersprodukter” (NE). 
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Eftersom Gustav blir avbruten både av Algot och intervjuaren skulle man 
kunna betrakta denna sekvens av intervjun som två stora berättelser och 
en redogörelse. Allt som sägs handlar dock om samma situation och 
samma personer. Därför väljer jag att betrakta det hela som en stor be-
rättelse i tre delar. Efter introduktionen ”jag minns så väl denna höst”, som 
visar att händelserna har fastnat i Gustavs medvetande, följer en mycket 
kort orientering som antyder att alla näravarande vet vem Marklunds var. 
Den enda eventuellt nya informationen är att dessa hade en ko.  

Förvecklingen i berättelsens första del går ut på att modern bistod 
en flerbarnsfamilj under den svåra period då föräldrarna var oförmögna att 
ta hand om sig själva och sina barn eftersom de hade fått spanska sjukan. 
Gustav blir emellertid avbruten av Algot som entusiastiskt understryker 
att det inte var vilken mjölk som helst, utan ”soppa” ’spenvarm mjölk’, 
som borde användas som medicin.9 Därefter visar Gustav med hjälp av 
diskursmarkören Ja, i alla fall att han vill återvända till sin berättelse, och i 
den sekvens som följer är det familjen Marklund och deras svåra lidande 
som står i fokus. Därefter ställer intervjuaren en fråga som återför berät-
telsen till Gustavs mor. När Gustav beskriver den situation modern be-
fann sig i och berättar hur hon hjälpte till med de medel som fanns blir 
han plötsligt ordlös. Men Hulda verkar veta vad Gustav tänker på: 1918 
fanns inget cellstoff, utan man hade bara trasor att tillgå för vård av barn 
och rengöring av sjuka.  

Upplösning saknas i denna berättelse, så vi får inte veta hur det gick 
för familjen Marklund. Det finns däremot ett underliggande tema som 
också kan läsas in i berättelsen om Axel Vikström, nämligen lokalsam-
hällets betydelse i den krissituation det var fråga om och där den offent-
liga sjukvården stod maktlös. 

Enligt min uppfattning har berättelsen två poänger. För det första 
berättar Gustav att det handlar om en svår tid, för det andra att männi-
skor stod mer eller mindre hjälplösa inför spanska sjukans härjningar. 
Gustav sammanfattar tidsepoken med hjälp av en negerad metafor: det 
var ”ingen cellstoffstid”. Cellstoff, dvs. mjukpappersprodukter tycks här 
representera den moderna tidens bekvämlighet och hygien. Metaforen 
skapar därmed en kontrast till de förhållanden som rådde vid första 
världskrigets slut.  

Berättelsens andra poäng, alltså vanmakten inför pandemin, kom-
mer också till uttryck i Gustavs ordval. I början av berättelsen upprepar 
han ordet försökte två gånger: hans mor ”försökte” mjölka kon och hon 

                                                
9 Mjölk från husdjur – får, getter, ston, suggor och kor – var en vanlig ingrediens i den 
gamla folkmedicinen, ofta i kombination med någon ritual som att dricka den ur en 
kyrknyckel eller en hästhov. Stomjölk, liksom spenvarm komjölk, ansågs vara bra mot 
kikhosta och svaga lungor. Mjölk i största allmänhet kunde bota frossa (Tillhagen 1962:130, 
150, 152). Därför är det kanske inte att undra på att spenvarm mjölk kom till användning 
just under en influensapandemi.  
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”försökte” få de sjuka att dricka mjölken. I slutet av berättelsen säger han 
att modern hjälpte till med ”allt som fanns i gården”, vilket visar sig vara 
trasor.  

Berättelse 7: Vitlök botade spanska sjukan 

Efter en kort paus ställer Algot en aktiverande fråga: ”Å vet du nåt?”. Han 
vill återigen tala om hur spanska sjukan kunde motverkas: 
 

Algot:  Hä står uti forskningen, hävden där om spanska sjukan, att i de 
hem där dem odle rålöken…  

Gustav:  Jaha 
Algot:  Hä fanns itt … 
Gustav:  Nää 
Algot:  Å jag har sett de här nu, dem där som har haft gott för å få 

influensa å yra. Sen dem ha börjat köp å ha rålöken hemma å 
lägg ini skåpen… 

Gustav:  Jaha 
Algot:  Sen var e i England då spanska gick, å koleran, kom e en 

skrivning uti en fackföreningstidning, tror jag 
Hulda:  Ja, dem sa de på radio en gång å 
Algot:  Joo, hä fanns itt folk inom församlingen att begrava dem som 

dödde. 
Hulda: Dögrävarn dog (hehe). 
Algot:  Men då tog dem ut bortur fängelset… 
Gustav:  Jaa. 
Algot:  Å där var e… Dem hadd aldrig vari sjuk de där fångarna. Al-

drig! 
Gustav:  Nähä. 
Algot:  Å så börja dem se efter vad dem gav dem. Å så åt dem alltid 

vitlöken10. 
Gustav: Jaha. 
Hulda:  Ett vin som dem hadd gjort utav= 
Algot:  =av lök, å så åt dem rålöken. Åt de där! 
Gustav:  Hä va vitlöken. 
Algot:  Ja, hä va vitlök, nog vet jag väl de! Hä är ju de jag sitt å säg! 
Hulda:  Åsså huse där dem hade ett lager utav vitlök. 
Algot:  Jodå. 
Hulda:  Det guddomliga huset [med läsuttal]. Hä va ett vitlökslager ini 

källarn å dem som bodd där ovanpå de … Vitlöken han ä ju så 
frän, så han gå ju då som itt äta. 

Algot:  Nä, men han är bakteriedödande.  

                                                
10 Redan under vikingatiden använde man i Norden vitlök som bot för allehanda krämpor 
och i förebyggande syfte. Den har varit en välkänd ingrediens såväl i den medeltida 
munkmedicinen som i 1900-talets folkmedicin (Tillhagen 1962:10; se även Klemming 
1883–86).  
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Gustav: Hä vet jag, ’n Bengt Sjölund, han åt myttje löken. 
Algot: Ja, ’n Englund, ja.  
Hulda: (Hehe) jaa, men en som körde posten, han sa så här: ”Men de e 

gott!” 
Algot: Han va tjugo år å volontär, å han va ju dödsdömd. 
Gustav: Jaa. 
Algot: Å så hadd’n äti salatn som mamma hadd laga till. 
Gustav: Ja, just hä. 
Algot Å denna oppå hadd’n… 
Hulda: Riktit bränner! 
Algot: Å så börja’n fundér: ”Ja ha äti salatn. Va innehöll han? 

Vitlöken, pepparn, pären å fisken.” 
Gustav:  Ja! 
Algot: ”Ja, då är e löken som har gjort me frisk”, sa han. Från den 

betan hadd han aldri haft… 
Gustav: Då han fylld 70 år så va vi dit, jag å Engberg å’n Adam följdes 

åt, å så ha mamma skicka en lite påse lök åt gubben. Å hä va, 
hä va en fotograf där å. Dem fotografere me då jag lämna lö-
kpåsan å blomsterkvastn åt’n.  

 
Denna sekvens av intervjun innehåller två separata stora berättelser. Den 
ena handlar om några fångar i England, den andra om Bengt Sjölund. Båda 
berättelserna är argumenterande utifrån tesen om vitlökens helbrägdagö-
rande kraft. I båda fallen är det Algot som berättar och han inleder med 
ett slags början till abstrakt då han säger att berättelsen kommer att 
handla om vitlök under hänvisning till ”forskningen”, alltså ett auktoritets-
argument. Men han avbryter sig och förklarar inte på vilket sätt det ska 
handla om vitlök. Därefter följer en redogörelse då han tar upp sina iakt-
tagelser om vitlökens användning som medicin, men det hela är fortfa-
rande ganska implicit och han säger ”rålök” när det senare visar sig att det 
är vitlök han menar.  

Efter denna något trevande inledning börjar han sin stora berättelse 
från en tidning som handlar om ett engelskt fängelse där det visade sig att 
vitlök hade en förebyggande effekt mot både spanska sjukan och kolera. 
Så småningom får vi en redogörelse från Algot där han redogör för varför 
vitlök är bra, nämligen att den är ”bakteriedödande”. Gustav bekräftar 
detta påstående och associerar till en viss person som är bekant för dem 
alla. Det är Bengt Sjölund, och Algot inleder därpå en stor berättelse om 
hur denne botade spanska sjukan. Vi får veta att Englund var ”tjugo år”, 
”volontär” och ”dödsdömd” då han blev sjuk, att vitlök räddade hans liv 
och att han fortsatte äta vitlök i hela sitt liv. Det antyds också att han se-
nare i livet aldrig varit sjuk i liknande åkommor: ”Från den betan hadd 
han aldri haft”.  

Hulda visar tydligt genom samtalsstöd, redogörelser och ansatser till 
små berättelser att också hon känner till berättelsen om såväl de engelska 
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fångarna som Bengt Sjölund. Hon korrigerar Algot när anser att han ut-
lämnar något – ”dem sa de på radio en gång å” –, hon värderar innehållet 
från ett skämtsamt perspektiv – ”dögrävarn dog; men de e gott!” – och 
hon lämnar ny och detaljerad information: ”hä va ett vitlökslager ini käl-
larn”.  

Ett intressant faktum är att när Algot här nämner ordet influensa är 
det första och enda gången i hela intervjun som detta sker. Ordet tas upp 
när Algot påstår att vitlök är bra för ”dom där som har haft gott för å få 
influensa å yra”. När intervjun görs 1982, har informanterna genomlevt 
ytterligare två influensapandemier, förutom alla årsinfluensorna, nämligen 
asiaten (1957) och Hongkonginfluensan (1969–70), men det verkar som 
om sambandet mellan dessa och spanska sjukan är okänt för dem. Spanska 
sjukan har tydligen en alldeles särskild position i sjukdomsspektrumet. 

Sammanfattande diskussion 
Informanternas berättelser och redogörelser kan inte betraktas som några 
bokstavliga återgivningar av händelseförlopp i det förflutna. Snarare bör 
de ses som produkter av interaktionen mellan Algot, Hulda och Gustav 
(och intervjuaren). Det är tydligt att de stora berättelserna, med undantag 
av berättelsen om de engelska fångarna, är kända för samtliga informanter. 
Detta framgår dels av det bekräftande samtalsstöd som förekommer i 
samband med berättelserna, dels av frånvaron av följdfrågor och ifråga-
sättanden av innehållet (se DeFina & Georgakopoulou 2012:109f.). Orien-
teringssekvenserna med referenser till lokalbefolkning, släktskapsförhål-
landen och kända platser pekar i samma riktning. Man kan därför anta att 
de berättelser som framförs, möjligen med undantag för Algots berättelse 
om de engelska fångarna, ingår i en lokal berättelserepertoar om spanska 
sjukan och därmed i informanternas konstruktion av pandemin.  

De många och långa orienteringssekvenserna är förmodligen 
mycket viktiga för samtliga deltagare, inte bara för att återkalla minnen, 
utan för att markera samhörighet mellan deltagarna. Denna typ av talakti-
viteter kan markera en delad språklig och sociokulturell förståelse av värl-
den och bidrar därigenom till engagemang i det som avhandlas. Här spelar 
naturligtvis också den gemensamma dialekten en avgörande roll (jfr 
Gumperz 1999:99ff.).  

En intressant fråga som tyvärr inte kan besvaras eftersom ingen av 
informanterna längre är i livet är huruvida de berättade om alla händelser 
de kände till om spanska sjukan eller om de valde mer eller mindre asso-
ciativt utifrån de teman som kom upp. En stor berättelse måste enligt La-
bov (2010:7f.) ha en poäng och en dramatisk potential. Valde informan-
terna kanske att berätta om de mest dramatiska händelserna, de sorglig-
aste, eller ansåg de att de händelser som behandlas rent av var representa-



ASBJØRG WESTUM 

 28 

tiva för den tid och den situation det handlar om? Det går som sagt inte 
att besvara dessa frågor, men helt klart får vi genom berättelserna och re-
dogörelserna en inblick i informanternas konstruktion av pandemin.  

Algot är den som är mest aktiv under hela intervjun, särskilt när det 
gäller framförandet av stora berättelser, men även i övriga talaktiviteter. 
Han ställer aktiverande frågor och använder diskursmarkörer som tydligt 
visar att han vill ta ordet. Med auktoritetsargument visar han att han vet 
vad han talar om. Av dessa skäl skulle man kunna anta att det är mer hans 
konstruktion av spanska sjukan som vi får oss till dels än de andras, även 
om det som nämnts finns indicier på att Hulda och Gustav delar hans syn 
på saken, inte minst i form av bekräftande samtalsstöd.  

Det finns en mikrofon i rummet, och man kan fråga sig vad detta 
innebär, även om det inte går att påvisa att informanterna lät sig påverkas 
av insikten att deras tal skulle spelas in. Men för många människor fick 
spanska sjukan förödande konsekvenser genom att syskon eller föräldrar 
dog, eller att de själva fick men för livet (se Åman 1990; Mamelund 
2008). Spanska sjukan kan alltså vara ett känsligt ämne för dem som 
överlevde pandemin, ett tema som de kanske inte är beredda att berätta 
allt de vet om – särskilt inte det mest personliga och det som gör mest 
ont. Ett exempel på detta utgörs av en informant i en inspelning från 
norra Västerbotten, vars syster och kusin dog i spanska sjukan. Hon näm-
ner detta liksom i förbigående, men på en direkt fråga om hon kan berätta 
något om pandemin väljer hon en berättelse om en helt annan familj där 
två söner dog på samma dag (DAUM Ka 400; Westum 2012:47).   

I viss mening kan man alltså säga att det är en kontextberoende bild 
av spanska sjukan som informanterna ger. Det är en konstruktion för ett 
specifikt ögonblick, ett specifikt sammanhang och en specifik publik av 
både närvarande och icke närvarande människor.11 Analysen visar dock att 
det inte bara är de stora berättelserna som är viktiga för konstruktionen av 
en erfarenhet eller ett fenomen; denna bör i lika stor utsträckning sökas i 
små berättelser och redogörelser.  
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DANIEL ANDERSSON 

Natur, namn och 
narrativ 
Samiska minneslandskap genom ortnamn och 
ortnamnsnarrativer i O. P. Petterssons Gamla byar 
i Vilhelmina 

Norra Sverige har en lång historia av möten mellan svenskt och samiskt, 
något som inte minst avspeglar sig i ortnamnen.1 Studerar man en karta 
över området möter man många samiska namnformer och namnelement, 
och många till synes svenska namn visar sig vid närmare granskning vara 
översatta eller omskapade samiska namn. Ortnamnen är viktiga för hur en 
plats tolkas och förstås – inte minst ger de en antydan om historiska för-
hållanden. Namnens stora betydelse för oss människor illustreras exem-
pelvis av de mångfasetterade konflikter som följt på regeringens strävan 
att öka skyltningen med samiska ortnamn (se Prop. 2008/09:158, s. 120). 2 

I denna artikel utforskas ortnamnens platsskapande potential med 
utgångspunkt i O. P. Petterssons Gamla byar i Vilhelmina (1982) [1941–
60], en omfattande krönika som beskriver hur 116 byar i nuvarande Vil-
helmina kommun blev till – en skildring av ett kolonisationsförlopp som i 
hög grad ges ur ett folkligt perspektiv. Det är min förhoppning att en dis-
kussion av detta äldre material ska tillföra relevant kunskap för förståelsen 

                                                
1 Tack till Olavi Korhonen och Susanne Haugen som gett värdefulla kommentarer till 
artikeln. 
2 Det finns många exempel på vandaliserade och stulna skyltar med samiska namn, 
exempelvis skylten med namnet Gäjka (Dikanäs). Andra konflikter rör vilken namnform 
som ska användas, exempelvis valet mellan sydsamiska Liksjoe och umesamiska Likssjuo 
för Lycksele eller de olika förslagen Döörte och Kraapohke för Dorotea.  
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av det platsskapande genom ortnamn som sker i dag. Jag kommer bland 
annat att visa hur Petterssons bruk av samiska ortnamn och ortnamnsnar-
rativer bidrar till skapandet av platser präglade av samisk historia och när-
varo – ett slags samiska minneslandskap.3  

O. P. Pettersson och Gamla byar i Vilhelmina 
Folkskolläraren Olov Petter Pettersson (1869–1944) var en flitig uppteck-
nare av språkligt och folkloristiskt material från sin hembygd i Vilhel-
mina. Han själv kallar materialet i Gamla byar i Vilhelmina (GB) ”en 
samling stoff” (GB1:VII) och vid sidan av sakupplysningar som hämtats 
från byapapper och arkiv återfinns mängder med berättelser, många av 
sägenkaraktär, som Pettersson fått berättade för sig av sina informanter. 
Med Petterssons egna ord utgörs materialet delvis av ”äldre personers 
muntliga meddelanden, grundade på vad de under barndoms- och ung-
domstiden hörde berättas av föräldrar och förfäder” (GB1:VIII). Han väg-
leddes tidigt av Norrlandsforskaren Johan Nordlander (Edlund 1979:10) 
och kom senare att samarbeta med dåvarande Landsmålsarkivet i Uppsala. 
En första version av Gamla byar i Vilhelmina sammanställdes i två hand-
skrivna foliovolymer av Pettersson 1926–28, ett arbete som föregicks av 
ett par års materialinsamlingsresor inom nuvarande Vilhelmina kommun 
(Geijer 1941:296). Materialet omarbetades sedan av Pettersson 1937–38 i 
syfte att få fram ett tryckmanuskript – vid detta tillfälle inarbetades i ma-
nuskriptet även material från andra verk av Pettersson (ibid.:297).4 Materi-
alet publicerades i tre volymer 1941, 1944 och 1946 (GB1–3). Ett redan 
från början av utgivningen planerat registerband publicerades 1960 (GB4), 
och detta innefattar ord-, ortnamns-, sak- och personregister.  

Det som beskrivs i GB är ett kolonisationsförlopp som regleras av 
lappmarksreglementet 1749.5 I och med dessa bestämmelser intensifiera-
des en inflyttning till och nyodling av Norrlands inland. Nybyggarna, som 
huvudsakligen var svenskar, men även samer (Lundmark 2010; Kvist 
1994), uppmuntrades av förmånliga skattevillkor samt frihet från knektut-
skrivning, och många torde ha lockats av möjligheten till ett eget gårds-
ställe och egen försörjning genom odling och djurhållning. Sedan långt ti-
digare var stora delar av markerna indelade i lappskatteland som var land-
områden där samefamiljer/mindre släktgrupper hade ensamrätt till natur-
resurserna, och det hände att samer utsynade nybyggen i syfte att skydda 

                                                
3 Fokus i denna artikel ligger alltså på hur Pettersson använder ortnamnen i sin framställ-
ning och inte på trovärdigheten i de etymologiska tolkningar som Pettersson anför.  
4 Exempelvis hans omfattande Ordbok över Vilhelminamålet som vid den tidpunkt detta 
skrivs fortfarande är outgiven. 
5 Tidigare bestämmelser kring kolonisationen av lappmarken angavs i lappmarksplakaten 
från 1673 och 1679. 
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sina egna intressen och förhindra andra nybyggare från att flytta in 
(Lundmark 2010:36, 83).  

Platsskapande genom namn och narrativer 
Ett centralt begrepp här är plats, som förstås som mer än ett geografiskt 
definierat område. Geografen Yi-Fu Tuan uttrycker det så att ”[s]pace is 
transformed into place as it acquires definition and meaning” (1977:136), 
och detta meningsskapande pågår i sociala och kulturella sammanhang. 
Tuan betonar vidare språkets roll – särskilt namnen – i skapandet av en 
plats och även den makt namngivning inrymmer:  

Naming is power – the creative power to call something into being, to ren-
der the invisible visible, to impart a certain character to things. (Tuan 
1991:688.) 

En viktig del av skapandet av plats är alltså namngivning och en annan är 
berättande. Ett exempel är bruket av narrativer som utspelar sig på vissa 
platser – narrativerna blir på sätt och vis integrerade delar av platserna 
(Nuttall 1992:54). Narrativer som exempelvis sägner fyller dessutom ofta 
en emotiv funktion och stärker människors band till platser (Tuan 
1991:686). Denna koppling till plats utgör fokus för diskussionen av be-
greppet sense of place (känsla för plats), ett begrepp som antropologen 
Keith Basso (1996) knyter till kollektiv identitet:  

Fueled by sentiments of inclusion, belonging, and connectedness to the 
past, sense of place roots individuals in the social and cultural soils from 
which they have sprung together, holding them there in the grip of a 
shared identity, a localized version of selfhood. (Basso 1996:85.) 

Att ha denna känsla för en plats – något som alltså exempelvis skapas 
med hjälp av narrativer – kan sägas innebära att finnas i ett sammanhang, 
ett sammanhang som man dessutom delar med andra.  

Många platsbundna narrativer är knutna till just ortnamn. De inne-
håller händelser och praktiker som förklarar varför en plats har ett visst 
namn; i Vikstrands (2008:464) terminologi utgör platsberättelsen ett 
meningsinnehåll som ger upphov till ett ortnamn. Ortnamnen kan dock i 
sig utgöra drivkraft för tillkomsten av narrativer genom att namn vars 
form inte längre framstår som begriplig omtolkas – denna omtolkning, 
som ibland också påverkar namnets form, ledsagas ofta just av narrativer 
(ibid.). Plats förstås alltså här som något som skapas i sociala och kultu-
rella sammanhang.  

Platsskapande genom namngivning och narrativer pågår oavbrutet i 
de flesta kontexter och sammanhang. Kopplingarna till makt och såväl 
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individuell som kollektiv identitet gör platsskapande till ett särskilt intres-
sant fenomen att studera i sammanhang där olika kulturer möts och där 
makt utgör ett viktigt inslag – exempelvis kolonisation. I dessa samman-
hang utgår platsskapandet ofta från naturen. Koloniala representationer av 
naturen osynliggör ofta ursprungsbefolkningen, och naturen beskrivs som 
vildmark eller som ”orörd natur”. Att tidigare närvaro saknas på detta sätt 
i beskrivningarna underlättar koloniala projekt, genom att ursprungsbe-
folkningars agens trängs undan (Plumwood 2006:120). Begrepp som kul-
turlandskap (cultural landscape) där naturen ses som något kulturellt, har 
vunnit i popularitet eftersom det kan användas för att synliggöra tidigare 
närvaro i naturen (ibid.).6 

Den i sammanhanget kraftiga inflyttning av svenska nybyggare som 
sker till ett område traditionellt bebott och nyttjats av samer under den 
här aktuella tiden, dvs. andra delen av 1700-talet och första delen av 1800-
talet, skapar vad Mary Louise Pratt kallar för en kontaktzon (contact 
zone) (Pratt 2008), ett socialt utrymme – men också ett fysiskt – där 
svenskt och samiskt möts, formuleras och förhandlas. Pratt har studerat 
representationer av andra kontaktzoner – främst reseskildringar. Hon 
menar att Linnés systematisering av naturen under andra delen av 1700-
talet inleder ett europeiskt kunskapsprojekt som resulterar i det hon 
kallar ett ”planetary consciousness” (2008:24ff.). Detta ”planetariska med-
vetande” sträcker sig över hela jordens yta och positionerar växter och 
djur i en och samma ordning (Pratt 2008:37). Bland annat studerar hon 
Linnés lärjunge Anders Sparrmans (1783) och William Patersons (1789) 
reseskildringar av södra Afrika. Landskapet skildras av dessa som obebott 
och utan historia. Beskrivningen av ursprungsbefolkningen karakteriserar 
Pratt på följande sätt:  

Apart from their ghostly prescense as members of ”the party”, the Khoikhoi 
inhabit a separate textual homeland in theese books, where they are pro-
duced as objects of formal ethnographic description. (Pratt 2008:51.)  

Detta resulterar dessutom i att deras röster så gott som aldrig hörs; när 
exempelvis växten cannabis beskrivs av Sparrman lyfts det fram den roll 
växten spelar för kolonisatörerna, medan inhemska sedvänjor utesluts 
(Pratt 2008:51). Enligt geograferna Johnson & Murton (2007:122f.) utgår 
även de första beskrivningarna av Australasien i slutet på 1700-talet från 
detta dominerande europeiska synsätt och också där åsidosätts ursprungs-
befolkningens föreställningar om naturen. 

                                                
6 Plumwood är kritisk mot detta och liknande begrepp och menar att naturens egen agens 
fortfarande osynliggörs. Eftersom naturen förstås som utan agens, och ursprungsbefolk-
ningar förstås som en del av naturen, så blir resultatet att de båda saknar agens. 
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Jag hävdar att konstruktion av platsen och naturen i GB genom 
bruket av samiska ortnamn och ortnamnsnarrativer inkluderar en samisk 
närvaro, historia och agens. Petterssons skildring följer därför i detta avse-
ende inte i denna naturvetenskapligt präglade koloniala tradition.  

Ortnamnens centrala plats i Gamla byar i Vilhelmina 
Att Pettersson har ett särskilt intresse för ortnamn, det framgår närmast 
omedelbart vid läsningen av hans text. Han skriver själv i inledningen till 
första delen om namnen och om sina motiv till att inkludera dem i GB:  

En synnerligen viktig uppgift har ock varit att i denna samling få om möjligt 
alla gamla namn på lokaler och lägenheter bevarade undan glömskan, så att 
dessa gamla namn må finnas tillgängliga på ett ställe och i ett sammanhang. 
(GB1:VII–VIII.) 

Att ”bevara undan glömskan” är en viktig drivkraft för hela Petterssons 
arbete och präglade även verksamheten vid de svenska dialekt- och folk-
minnesarkiven under denna tid (se Lilja 1996:24f.). Denna strävan hos 
Pettersson tillsammans med hans många och välinformerade sagespersoner 
– bland annat ett ålderdomligt skikt av samiska informanter (Dahlstedt 
1982:236) – resulterar i en skildring av de gamla byarna i Vilhelmina där 
synnerligen många ortnamn inkluderats. Namnrikedomen i GB illustreras 
inte minst av det närmare 80 sidor långa ortnamnsregistret i registerban-
det (GB4:67–146).   

I nyss nämnda inledning skriver Pettersson vidare om naturnamnen 
att dessa antingen är rena samiska namn, eller ”mer eller mindre orda-
granna översättningar” av sådana, medan namnen på ”slåtteslägenheter, 
rödningsland och myrar” oftast är givna av nybyggarna (GB1:VII–VIII). De 
samiska namnen åtföljs i GB ofta av etymologiska tolkningar, och Petters-
son är noga med att påpeka i inledningen att det rör sig om ”lapparnas 
uppfattning om namnens betydelse”7 och att tolkningarna därför inte alla 
gånger skulle tåla sakkunnig granskning (ibid.).8  

Långt ifrån alla namn i GB ges dock en etymologisk förklaring. 
Många namn finns bara där som just namn på sjöar, uddar, fjäll etc. och 
endast språkformen signalerar om namnet har ett samiskt ursprung. Att 
samiska namn, även utan etymologiska förklaringar, kan fungera som me-

                                                
7 Ordet lapp var när Pettersson skrev sitt verk och fram till och med 1970-talet den gängse 
benämningen inom forskningen för ’same’ (se Hultenkratz 2000:77). 
8 De etymologier som diskuteras i denna artikel utgör ofta folkliga uppfattningar om nam-
nens tillkomst och betydelse som gäller i en viss tid och i ett visst sammanhang. Som Pet-
terson alltså själv påpekar stämmer en sådan folklig uppfattning inte alltid överens med en 
vetenskaplig redogörelse av ett namns historia. 
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ningsskapande element i Petterssons skildringar blir som allra tydligast i 
skildringen av Ransarområdet (GB2:216–235). Här följer ett utdrag:  

Söderom denna topp ligga småfällen Orrotnjuonje och Garansnjuonje. 
Norrut ifrån Orrottjårro ligger Sarpetjåkko. Skalet mellan dessa sistnämnda 
toppar heter Vatsgore. Österom Sarpetjåkko ligger Garanstjåkko och söder 
därom Vallintjåkko. Västerom Sarpetjåkko ligger Nieritjåkko och längst 
norr på fjället mot Vapstälven höjer sig Atjanbuona. Vidare ligger i 
nordsluttningen mot nämnda älv Atjantjåkko och Jårpotjåkko. Norrom 
Gaisarjaure ligger Unna Gaisartjåkko. (GB2:223.)  

Detta avsnitt i GB utgör ingen nybyggesskildring i egentlig mening, utan, 
med Petterssons egna ord: ”här skall sammanställas en del uppgifter om ett 
vidsträckt område, som av lapparna kallas och sedan gammalt kallats 
Ransarområdet eller Ransartrakten” (GB2:223). I exemplet illustreras hur 
Pettersson lägger ut ett nät av samiska ortnamn över naturlandskapet, som 
därmed förses med en tydlig samisk närvaro och historia.  

Samiska ortnamn förklaras 
En stor grupp namn i GB är sådana som utgör just mer eller mindre orda-
granna översättningar av samiska namn och där det samiska ursprunget 
utgör nyckeln till namnets förklaring. Ett sådant exempel återfinns i be-
skrivningen av byn Grundfors som inleds med att Jonatan Björklund an-
länder till Giksjön för att där anlägga ett nybygge. Fogat till namnet Gik-
sjön återfinns en fotnot i vilken följande etymologi ges: 

Giksjöns lapska namnform Gäikajavrie eller Gäika betyder sjön, som glittrar 
av små strömvågor på sjöytan. I smala sjöar, där strömmen är stark, uppstå 
små strömvågor och då sjöytan i övrigt är lugn och solen lyser klart, syns på 
dessa små strömvågor ett starkt glitter. Glittrandet beteckna lapparna med 
verbet giket (inf.), gäika (3 pers. sg pres.). (GB2:195.) 

Namnets meningsinnehåll utgörs alltså av sjöns glittrande strömvågor, ett 
fenomen som beskrivs genom det sydsamiska verbet gäika. Det speciella 
med sjön i fråga, det som skiljer ut den från andra sjöar, når oss via sa-
miskt språk. Exemplet illustrerar även på vilket sätt ortnamnsetymologier 
oftast presenteras i GB, nämligen i väl utbyggda fotnoter.9 Pettersson 
signalerar i dessa förklaringar även hur han ser på kopplingen mellan det 
svenska namnet – den mer eller mindre ordagranna översättningen – och 
det samiska namnet. I ovanstående fall anger Pettersson exempelvis kort 

                                                
9 Redaktörerna har dock valt att lägga vissa av Petterssons längre förklaringar som ”exkur-
ser” i slutet på kapitlen (Geijer 1982 [1941]:294f.; Dahlstedt 1982 [1942]:VII–VIII; 1982 
[1946]:311).  
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att ”Giksjöns lapska namnform” är Gäikajavrie eller Gäika. Denna relation 
varierar och bland annat heter det att ett namn ”synes sammanhänga” med 
ett samiskt ord (GBV1:185 Datiksjöarna), att ett namn ”kommer av” ett 
visst samiskt ord (GB2:157, Gämon) eller att ett namn ”heter” eller ”utta-
las” på ett visst sätt ”på lapska” (GB2:118 Norra Borgafjäll; ibid. Jäme-
bäcken). I många fall anger Pettersson inget sådant förhållande alls utan 
det samiska ordet med förklaring följer direkt i fotnoten utan sådan intro-
duktion (t.ex. GB3:203 Baktoberget). Graden av etymologiernas trovärdig-
het låter Pettersson ofta skina igenom i texten. I exemplet med Giksjön 
anger Pettersson att det samiska order ”betyder sjön som glittrar av små 
strömvågor på ytan” (GB2:195), medan han i andra exempel avsevärt tar 
avstånd från tolkningarnas rimlighet (se exempel nedan).  

När det gäller namn på exempelvis sjöar, som ovan, är det naturligt 
att själva namngivningsprocessen betraktas som liggande långt tillbaka i 
tiden. Givet de historiska förhållandena i dessa trakter är det därför san-
nolikt att namnet har samisk bakgrund. En betydligt nyare form av namn-
givning möter dock läsaren av GB i de återkommande synehandlingarna, 
där synemän efter inlämnad ansökan besöker och beskriver förutsättningar 
för ett nybygge och slutligen ger sitt godkännande därtill. Där anges näm-
ligen det namn under vilket nybygget ska komma att inrättas. Ett exempel 
är nybygget Rönnäs där det ser ut på följande sätt:  

Genom utslag av den 10 mars 1787 beviljade K. B. [Konungens be-
fallningshavare] åt Per Olofsson fri- och rättighet att av de utsynade 
lägenheterna inrätta och upparbeta ett nytt krononybygge med namnet R ö 
n n ä s. (GB1:81.) 

I just detta fall har Pettersson dessutom fogat en fotnot till namnet, i vil-
ken en etymologisk förklaring återfinns:  

Byns namn, som på lapska lyder Röpsnjuäna, av röps(es) ’röd’ och njuäna 
’näs’, betyder det röda näset och har intet sammanhang med trädnamnet 
rönn (la. rauna). Namnet är föranlett av de rödbruna hällar, som finnas vid 
sjöstranden. (GB1:81.)  

Förutom att ge en inblick i en konkret namngivningsprocess illustreras här 
även hur de nyare bebyggelsenamnen kan visa sig ha samisk bakgrund – 
just genom att de inspireras av äldre samiska naturnamn. I den förklarande 
noten avfärdar Pettersson en tolkning som för svenskspråkiga talare kan 
förefalla sannolik, dvs. att namnet skulle ha med trädslaget rönn att göra. 
Denna form av möjliga feltolkningar tycks motivera Pettersson att ge den 
enligt honom mer korrekta etymologin – namnets ambiguitet tycks utgöra 
en drivkraft till att förklara namnet. Så är säkerligen också fallet med 
namn som Laxfjället som avser ett fjäll i Tärna socken och som enligt 
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Pettersson ska förklaras av det samiska Laksvartuo med betydelsen ’ge-
mensamhetsfjället, fjället som alla äro i lag om’ (GB3:140).  

Exemplet Laxfjället illustrerar vidare att meningsinnehållet i de 
namn som på ett eller annat sätt har samisk bakgrund kan bestå av sa-
miska praktiker eller sedvänjor. Detta visar sig vara mycket vanligt i GB 
och särskilt vanligt är det att olika praktiker knutna till renskötseln åsyf-
tas. Så är exempelvis fallet med Såttan, ett namn på ett fjäll som enligt 
Pettersson går tillbaka på ”Suähta av soåtet ’störta nedöver’ (sagt om re-
nar)” (GB2:129). Här ska samerna enligt Pettersson ha haft svårt att hindra 
renarna från att falla utöver fjällsidorna, vilket medfört stort extra arbete. 
Ytterligare ett exempel är namnet Rekansjön. Samerna ska under somma-
rens vandringar ha tvingats hantera en välfylld bäck som de inte kunde 
vada över, varpå de fick springa runt sjön i stället: ”därav”, skriver Petters-
son, ”fick sjön det lapska namnet Reikanjavrie av la. reiket ’springa om-
kring en sjö eller annat hinder’” (GB2:182).  

I det samiska namnmaterialet skymtar vid vissa tillfällen en äldre 
samisk namntradition fram. Så är fallet med Nedre Gailansjön, en sjö som 
de äldre samerna, enligt Pettersson, ska ha kallat Saivuojavrie, och som ska 
ha utgjort en s.k. olovlighetssjö (GB2:239). Ibland är det bara fragment av 
detta äldre namnskikt som är tillgängligt som exempelvis i fallet med byn 
Siksjönäs. Enligt Pettersson kallas den av samerna ”Tjotj eller Tjotjnjuäna”, 
’sikudden’, men den ska också ha haft ett annat namn, ”nämligen Vethser 
av la. vethses ’sanning’, alltså Sanningens plats” (GB1:53). Pettersson avslu-
tar med att konstatera: ”Om anledningen till detta namn vet nutidens lap-
par intet” (ibid.) och med detta antyds också denna äldre samiska namn-
tradition. 

Dessa äldre namn är ofta knutna till de ortnamnsnarrativer som 
kommer att diskuteras i nästa avsnitt. I förklaringarna av både Saivuo-
javrie och Vethser antyds bakomliggande narrativer även om dessa inte 
gått att nå för Pettersson. I nästa exempel blir dock denna koppling till en 
narrativ tydligare. Det rör sig om Petterssons förklaring av namnet 
Gåppogielesne, som förekommer i syneprotokollet till nybygget Nyliden: 

De yngre lapparna kalla skogshöjden med liden Gåppogieles (= 
Tjäderhöneliden, av gåhpele tjäderhöna). Gåppogielesne betyder: i 
skogshöjden Gåppogieles. Men gamla lappar säga att den ifrågavarande 
höjden eller liden heter Gåbdasgieles. (GB1:20.) 

Pettersson förklarar vidare att bland de betydelser som substantivet gåb-
das har återfinns ett ”farligt skadedjur som skall hava funnits i Lappmar-
ken i uråldrig tid”. Enligt vad Pettersson kallar en sägen ska detta djur ha 
attackerat och dödat samer och att det sista exemplaret av djuret dödades 
”inom den barrskogsbeväxta höjd eller lid, som sedan dess har kallats 
Gåbdasgieles”. Narrativen nämns, men saknar detaljer och skildring av ett 
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mer specifikt händelseförlopp, vilket i sig antyder att den är mycket 
gammal och närapå bortglömd. 

Plats- och meningsskapande genom 
ortnamnsnarrativer 
Som nämndes inledningsvis kan ortnamn som språkbrukaren inte kopplar 
till ett meningsinnehåll ge upphov till berättelser – de skapar enkelt ut-
tryckt ett behov av förklaring. Som visats här har många av ortnamnen i 
GB samisk språkdräkt och många är svenska översättningar eller för-
svenskningar av samiska namn. Många av namnen har dessutom givits 
långt före kolonisationstiden och hänvisar till praktiker och händelser som 
inte längre är aktuella. Dessa förutsättningar ger att många av ortnamnen 
saknar koppling till ett meningsinnehåll och kanske är det delvis därför 
GB innehåller så många ortnamnsnarrativer?  

Ett exempel är Hornforsen där enligt narrativen ett samiskt brud-
par drunknade på väg till kyrkan i Åsele efter att deras båt kolliderat med 
en simmande rens hornkrona (GB3:24). Ett annat exempel är berättelsen 
om samen som stötte på en av hunger försvagad björn och knöt en rens-
källa runt dess hals. Under hela sommaren kunde man sedan höra ljudet 
från skällan och fjället fick därför heta Biellovare, dvs. Skällfjället 
(GB2:188). En av de mest gripande narrativerna i GB döljer sig dock 
bakom det till synes odramatiska namnet Karinsholmen, en holme i 
Skansnässjön (GB2:263f.): 

Långt före den tid, då nybyggare började bosätta sig i fjälltrakten, bodde vid 
Skansnässjön en fiskarelapp och hans hustru, som hette Karin. Detta par 
hade ett enda barn och detta var ännu lillbarn. En sommardag gåvo sig lap-
pen och hans hustru ut på sjön för att taga upp näten. Hustrun hade sitt 
lillbarn med i båten, väl inlindat i klubben, d. ä. den barnvagga, som lap-
phustrun bar sitt barn i på ryggen. Lapparna kalla denna vagga gierkeme. 
Det blåste denna dag och på sjön gick vågor.  

Händelseförloppet situeras här till en blåsig sommardag i en obestämd tid 
”långt före” nybyggaretiden och platsen ges därmed ett historiskt djup. 
Paret beger sig till den aktuella holmen för att hänga näten och lämnar 
barnet sovande i båten och katastrofen är ett faktum: båten sliter sig och 
när mannen som simmat efter ska ta sig upp i den välter den. Medan 
mannen drunkar i djupet flyter barnkrubban iväg som en liten båt, bort 
från holmen.  

Modern stod krav på holmen, gripen av förskräckelse, handfallen och 
hjälplös, och i hela trakten kring sjön fanns ej en människa, som kunde höra 
hennes rop på hjälp. Efter en stund kunde hon höra att barnet hade vaknat 
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och började gråta, där det låg i den flytande vaggan, men intet kunde mod-
ern uträtta för barnets räddning, och snart hade klubben flutit så långt bort 
så att lappkvinnan ej längre kunde höra barnets gråt.  

I 14 dagars tid blir Karin kvar på holmen, och genom att äta rå fisk med 
gräs överlever hon. Hon täljer bort barken från kvistar och låter dem flyta 
iväg över sjön i hopp om att någon ska hitta dem och förstå att något är 
fel. Kvistarna väcker nyfikenheten hos en förbipasserande same som också 
hör ett rop från holmen. När han springer efter sjöstranden hittar han det 
döda barnet och den kullvälta båten. 

Båten var ej skadad, och lappmannen kunde vända den rätt och ro till 
holmen och sedan föra lapphustrun till sin kåta, men från sjön var vägen 
lång till lappens kåta, och lappkvinnan var så utarmad av sorg och svält, att 
lappmannen blott med yttersta nöd förmådde hjälpa kvinnan fram till sin 
kåta. Sedan denna händelse inträffade har man kallat holmen i Skansnässjön 
Karins holme efter lappkvinnans namn.  

I dessa och andra exempel där Pettersson förklarar ortnamn, ofta just sa-
miska eller med samisk bakgrund, blir det särskilt tydligt att Petterssons 
berättelse om de gamla byarna i Vilhelmina i hög utsträckning skapar 
plats. Genom det traditionsmaterial Pettersson förmedlar uppfylls fjäll, 
sjöar, holmar etc. med historia och betydelse; den samiska närvaron i mar-
kerna blir särskilt påtaglig genom de ofta dramatiska, gripande eller hu-
moristiska berättelserna.  

Svensk-samiska möten 
Vissa namn i GB är direkt knutna till svensk-samiska möten som koloni-
sationen gav upphov till. Ett exempel är Skansholmen som ursprungligen 
sägs vara givet efter hunden Skäns,10 som på holmen slogs ihjäl av sin hus-
bonde eftersom den jagade hans renar (GB1:69). Nybyggarna, berättar 
Pettersson, hörde samerna använda detta namn och tolkade det som det 
innehöll ordet skans, dvs. ett slags försvarsanläggning eller skydd.11 Ytterli-
gare ett sådant missförstånd sägas ligga bakom namnet Malgomaj. Inneha-
varen av lappskattelandet på Östra Malgomajlandet färdades med sina 
renar mellan sina två visten, varpå marken längs sjön blev hårt rentram-
pad. Enligt Pettersson kallar samerna en sådan hårt rentrampad väg för 
mälkie och en sträcka som man måste gå eller färdas förbi i båt för maje:  

                                                
10 Uttalas med hårt k. 
11 Att Pettersson anser denna förklaring som otrolig uttrycks av följande kommentar: 
”Huru pass tillförlitlig denna sägen är, får man lämna därhän” (GB1:69). 
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När personer av svensk härkomst kommo till lapparna vid den stora sjön 
och höra dessa tala om att ro mälkomaje, så uppfattade de detta såsom 
namnet på hela den stora sjön och började själva kalla sjön Malgomaja eller 
förkortat Malgomaj. (GB1:6.) 

Det samiska, här förstått i vid mening, positioneras genom namnen och 
berättelserna ofta i GB som äldre och mer ursprungligt än det svenska, 
något som skänker stor autenticitet till den samiska kunskapen. En sådan 
autenticitet skapas också när Pettersson förklarar många namn med dess 
samiska ursprung och vid flera tillfällen påpekar (svenska) feltolkningar av 
olika slag.  

I några fall i GB är det dessutom så att det återfinns en samisk och 
en svensk förklaring av ortnamnet och Pettersson tar tydlig ställning för 
den samiska tolkningen. Nedanstående exempel illustrerar detta och ger 
dessutom en god inblick i Petterssons syn på det material han samlat in till 
GB. Följande ortnamnsnarrativ presenteras i brödtexten i avsnittet om 
byn Saxnäs: 

I sydost från Saxnäs ligger det ganska vidsträckta fjället Vinevare. Om nam-
net på detta fjäll ha nybyggarna hittat upp följande historia: I gamla dagar, 
då Kultsjölapparna kommo från nedra landet, brukade de stanna nedanför 
östsluttningen av detta fjäll, där de släppte sina renar i villing, det är utan 
vård och tillsyn. Sedan togo de fram brännvinskaggarna ur sina akjor och 
buro dem upp på fjället, och där ställde de till med ett supkalas, i vilket 
både män och kvinnor deltogo, och detta kalas varade under solvarma vård-
agar och under dagsljusa vårnätter, så länge något brännvin fanns kvar i 
kaggarna. Emedan lapparna kalla brännvin ”vijne”, så togo de till sig att kalla 
fjället, där man kalasade på vijne, Vinevare, som sålunda betyder 
brännvinsfjället. (GB2:120.) 

Pettersson lämnar här över ordet till nybyggarna – det är deras etymologi 
som berättas. Denna narrativ erbjuder en förklaring till ortnamnets upp-
komst, en förklaring som bland annat innehåller en nedsättande och stere-
otyp bild av samernas dryckesvanor. Pettersson själv återtar ordet och 
med resonerande röst sätter han denna berättelses inre logik i tvivelsmål: 

Osann är utan tvivel denna berättelse, ty minst av allt skulle lapparna den 
tiden på året hava släppt renarna utan tillsyn, så att renar från skilda 
renägare hade kommit i tillfälle att sammanblanda sig med varandra, och 
dessutom torde väl fjället ha hetat Vinevare långt förrän lapparna började 
föra med sig brännvinskaggar, då de kommo till fjällen från nedra landet. 
(GB2:120.) 

Efter att sakligt ha argumenterat mot nybyggarnas berättelse ger Petterson 
ordet till samerna och låter oss veta hur denna berättelse mottagits av 
dem:  
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Lapparna hava varit och äro ännu högeligen förnärmade över denna berät-
telse, i synnerhet gräma de sig över, att en prästman från Lappmarken hade 
berättat denna historia i ett föredrag, som prästmannen höll i Stockholm. 
(GB2:120.) 

Ytterligare en aktör kommer här in i berättelsen, nämligen överheten, 
symboliserad av prästen som i huvudstaden förmedlar denna för samerna 
förnärmande berättelse. När Pettersson fortsätter ortnamnsetymologin i 
en fotnot är sanningshalten inte föremål för författarens tvivel; då är det i 
stället en ortnamnsnarrativ berättad utifrån samernas perspektiv som ger 
förklaringen:  

Om uppkomsten av namnet Vinievarie berätta lapparna följande: Det 
hände en gång tillbaka i tiden att en lappbuföring kom på skaraföret om 
våren upp till Vinievarie, vilket fjäll då icke hade något namn. Lapparna 
stannade nedanför fjället, och då hörde de gläfs och underliga ljud uppifrån 
fjället. Lapparna begåvo sig upp på fjället och anträffade där fyra vargar som 
hade parat sig och voro oförmögna att fly, så att lapparna kunde få slå ihjäl 
dessa vargar. Sedan den händelsen kallade lapparna detta fjäll Vinievarie, det 
betyder parningsfjället. (GB2:120.) 

Pettersson inleder diskussionen av namnet Vinevare med att ge nybyggar-
nas berättelse – trots att han uppenbarligen anser den vara helt felaktig. 
Exemplet illustrerar att Pettersson i stället för att endast återge den folk-
liga kunskap som han anser vara mest trovärdig också inkluderar andra 
perspektiv. Här visas också att materialet i GB ger oss just folkliga per-
spektiv på kolonisationen av svenska lappmarken.  
 

* * * 
 
I denna artikel har jag studerat en del av skapandet av norra Sveriges ko-
lonisationsbygder – en del av svenska Sápmi. Just detta platsskapande har 
haft stor betydelse för den förståelse vi har i dag av detta geografiska om-
råde – inte minst genom att Petterssons uppteckningar använts som käll-
material av andra forskare. En plats skapas dock inte en gång för att sedan 
behålla sin innebörd år ut och år in, utan de platsskapande processerna 
pågår ständigt runt omkring oss. Skyltningen av samiska ortnamn i norra 
Sverige i dag och de diskussioner som uppstått i anslutning därtill aktuali-
serar många av de perspektiv som varit i fokus i denna artikel: vad bety-
der till exempel ortnamnen i norra Sverige, både de svenska och de sa-
miska, och deras grad av synlighet och folkliga förankring för människors 
känsla för plats? De skilda och ibland starka åsikter som framkommer i 
debatten visar att det handlar om betydligt mer än vilket namn som är 
mest praktiskt: namngivning synliggör och döljer och är en viktig del i 
skapandet av en plats.  
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I den här artikeln har jag visat att O. P. Pettersson i verket Gamla 
byar i Vilhelmina använder samiska ortnamn och ortnamnsnarrativer och 
bygger upp ett landskap med samisk historia och närvaro; de platser som 
nybyggarna kommer till utgörs inte av orörd vildmark och det är inte ny-
byggarna som upptäcker och benämner dem. Kanske kan också ett tillba-
kablickande av detta slag hjälpa oss att fatta genomtänkta beslut kring 
frågor om namn och plats i dag? Åtminstone torde jag här ha visat att 
namn och berättelser knutna till namn har potentialen att synliggöra hi-
storisk närvaro i landskapet. 
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MARIANNE LÖNN 

”Där Jora brukar 
svämma över ligger 
gården” 
Beskrivning av och orientering i järnålderns 
landskap 

Kulturhistoria är en viktig del av ortnamnsforskningen och många ort-
namnsforskare, inte minst föremålet för denna skrift, Lars-Erik Edlund, 
har ett stort intresse för den. Som arkeolog har jag dock en något an-
norlunda ingång till ämnet än ortnamnsforskare. Det gäller både kunskap 
och frågeställningar. Jag är visserligen, precis som ortnamnsforskare, intres-
serad av namnens betydelse och datering men inte av språkliga skäl utan 
av arkeologiska. Jag gör aldrig egna tolkningar av ortnamn. I stället använ-
der jag ortnamnsforskarnas tolkningar för att komplettera min arkeolo-
giska kunskap om förhistorien med den kunskap som finns att hämta i 
ortnamnen.1  

Syftet med denna text är att diskutera hur järnålderns människor 
kan ha betraktat och beskrivit sitt landskap. Det ger inte bara en inblick i 
deras namnskatt utan också i deras tänkande och referensramar. Arkeolo-
giskt har vi en relativt god uppfattning om hur man utnyttjat landskapet. 
Här lägger jag på ortnamnen för att se hur man kan ha namngivit efter 
vilka behov man haft, framförallt vilka ekonomiska resurser man utnytt-

                                                
1 En konsekvens av min arkeologiska hemvist och det faktum att jag bara haft sporadisk 
kontakt med ortnamnsforskningen de senaste 15 åren är att jag saknar kännedom om äm-
nets senare utveckling. 
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jat. Utöver rent ekonomiska aspekter finns behovet av att kunna orientera 
sig i ett landskap utan att ha tillgång till en karta eller annan översikt. Det 
som återstår är en muntlig beskrivning av en väg, och längs den vägen bör 
finnas punkter som har betydelse för orienteringen (jfr Sindbæck 2005). 
Det kan exempelvis vara platser som man ska passera, platser där man ska 
vika av eller platser där man ska se upp. Jag har i namnmaterialet tyckt 
mig ana namngivning som kan höra hemma i en sådan kontext. Den arke-
ologiska kunskapen bildar alltså bakgrunden, och ortnamnen läggs så att 
säga till den. Min uppfattning är att kombinationen av båda disciplinerna 
ger kunskap som annars inte hade kommit fram. 

Mina utgångspunkter för att hämta ut kulturhistorisk kunskap ur 
ortnamnen är följande:  
 

– Ortnamn består av ord som faktiskt har sagts av någon till någon 
annan. De har skapats i en speciell historisk situation utifrån den 
kunskap, de föreställningar, de behov och den referensram männi-
skorna hade. De har skapats för att identifiera speciella platser och 
de har accepterats av många.  

– Förhistoriska namn lever genom att talas och genom att finnas 
med i olika konversationer. De bevaras för att de används, och på 
grund av att de används kommer människor ihåg dem. Glöms de 
bort är de borta för alltid. De är en del av vardagen och det dagliga 
samtalet.  

– De flesta ortnamn är först ett slags beskrivning som en gång fyllt 
en funktion. Det finns en anledning till att just den denoterade 
platsen beskrivs, det vill säga får ett namn. Anledningen är att plat-
sen används. 

 
Denna studie behandlar bohuslänska förhistoriska namn. Eftersom materi-
alet begränsas av dess dateringar kommer studien att behandla namn från 
delar av järnåldern, från strax efter Kristi födelse och fram till tusentalet 
ungefär. Närmare tidsangivelse går i det här fallet inte att göra eftersom 
materialet är så magert, och eftersom jag behöver så många namn som 
möjligt för att kunna ge goda exempel. Jag har därför även dristat mig till 
att ta med i sig odaterbara namn som ändå kan höra till den angivna tids-
perioden. Då har jag valt namn med tidiga uppteckningar och det betyder 
i de flesta fall att de finns med i Biskop Eistens jordebok (Røde Bog) från 
1380–1400 (RB). Jordeboken skapades av Oslo Bispedøme för att få en 
uppfattning av omfattningen och tillståndet av kyrkans egendomar efter 
den medeltida agrarkrisen i mitten av 1300-talet. I Bohuslän, framförallt i 
dess norra del, resulterade digerdöden tillsammans med en del annat i stor 
ödeläggelse, och då även bland kyrkans egendomar (Framme 1985:171ff.). 
Några namn har också tidiga uppteckningar i norska kungasagor eller det 
norska diplomatariet (DN) och de namnen har upptecknats under 1200- 
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och 1300-talet. Detsamma gäller några namn från Akershusregisteret 
(Akershusreg.) som är en förteckning över brev som finns på Akershus 
slott. Namnen i dessa register och jordeböcker existerade före agrarkrisen 
och de har sannolikt även existerat under yngre järnålder eftersom inga 
större förändringar i fråga om markanvändning är kända från 500-talet till 
1300-talet. Däremot är perioden runt 500-talet känd just för ödeläggelse 
och/eller omförflyttningar hos bebyggelsen och då kan många namn ha 
försvunnit. När nya bebyggelseenheter senare skapas får de nya namn. Jag 
kan alltså inte vara säker på att de odaterbara namnen med tidiga upp-
teckningar varit i bruk före 500-talet. Sannolikt har kanske bara något el-
ler några varit det (för diskussion se Lönn 1999:129ff.). Men, som sagt, jag 
är ute efter att ge goda exempel och illustrera en möjlighet och accepterar 
därför denna osäkerhet.  

Ytterligare en sak värd att nämnas är att jag arbetar mycket med 
kartor. I denna artikel använder jag sju kartor och diskuterar utifrån dem. 
Emellertid omöjliggör kartornas skala exakta begränsningar för det om-
råde olika namn syftar på i dag. Namnen är ungefärligt utsatta där dagens 
gård ligger och det är medvetet gjort. Kartorna ska ses enbart som illust-
rationer och dagens gränser har definitivt inget med äldre järnålderns mar-
kanvändning att göra, och kanske inte med yngre järnålderns heller. 

Förutsättningar  
Arkeologiskt arbetar jag i Västsverige och framförallt i Bohuslän. För ort-
namnens del arbetar jag bara med Bohuslän. Som alla vet ser ortnamnen 
olika ut i olika delar av landet och det har både kulturella, språkliga och 
naturgeografiska orsaker. Bohuslän är kulturellt och språkligt sett ett 
gammalt norskt/danskt område och naturgeografiskt är det ett av Sveriges 
trädgårdslandskap. Det märks i första hand på att skogen till mycket stor 
del består av lövträd av olika slag. Tall och en har emellertid alltid funnits 
medan gran kom sent under järnåldern. Kusten präglas av skärgården, 
klipporna och saltvattnet. Landskapet innanför kusten är oftast omväx-
lande och småskaligt med berg, dalar, vattendrag och odlingsmark, men 
innanför dessa områden finns också stora utmarksområden med ljungbe-
klädda berg, våtmarker och gles tallskog. I dag finns även områden med 
dominerande barrskog. Mycket av den, framförallt gran, är planterad un-
der 1900-talet. Under lång tid har Bohuslän varit nästan helt avskogat, 
men det gäller inte för järnåldern. 
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Figur 1. Karta över norra Bohuslän såsom landskapet ser ut i dag. Ur Blå 
kartan. Lantmäteriet. 

 
I norra Bohuslän, längst upp mot norska gränsen, finns Vätte härad. Det 
omfattar den stora och dominerande socknen Skee och ytterligare fyra 
små socknar: Hogdal, Lommeland, Näsinge och Tjärnö. I det här arbetet 
kommer namnen från delar av Skee socken och en del av Hogdals socken 
att diskuteras. Begränsningen är bestämd av ett arkeologiskt arbete jag 
tidigare gjort (Lönn 2011) kring området runt en fjord som fanns under 
järnåldern då havet stod sju till åtta meter högre än i dag. Området ligger 
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sydost om Strömstad och har helt ändrat utseende och förutsättningar 
eftersom strandlinjen sjunkit. Omkring fjorden fanns en blomstrande bygd 
under järnåldern och även fortsättningsvis under medeltid, trots att fjor-
den då inte längre fanns. Att arbeta med en bygd som helt ändrat förut-
sättningar är arkeologisk intressant och jag kan tycka att det även ur en 
ortnamnsaspekt är intressantare än en medeltida eller senare administrativ 
avgränsning som exempelvis socken eller kommun. 

 
Figur 2. Karta över fjordområdet sydost om Strömstad. 
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De namn jag kommer att diskutera finns i Tabell 1. Där finns även nam-
nens äldsta uppteckning och tolkning enligt delarna XX:1 och 2 av Ort-
namnen i Göteborgs och Bohus län (OGB). Nr 1 utgavs 1943–44 och nr 2 
1958. Författare är Gustaf Solberg respektive Gunnar Drougge. I några fall 
finns flera möjliga tolkningar och då har jag valt den som verkat rimligast. 
(Frågetecken i tabellen betyder att tolkningen är osäker.) 
 
Tabell 1. Ortnamn som behandlas i föreliggande studie 
 

Namn Betydelse Äldsta uppteckning 
Skee socken   
Bastekärr kärr med bast 1409 RB 
Berge berg 1391 RB 
Björke björkskog, björdunge 1207 eller 1208 Akershusreg. 
Blåskog blåst, blåsig skog  1396 RB 
Ejgst fors- eller ånamn Eist, som betyder 

hastigt lopp, gå fram med stark fart 
1391 RB 

Folkestad platsen för folk, kanske mötesplats 1385 DN 
Fors fors 1391 RB 
Grålös ängsmark vid ån Gro, en å som växer, 

lätt blir översvämmad. 
1317 eller 1373 Akershusreg. 

Hedängen äng vid hed 1391 RB 
Hee hed 1339 DN 
Hjälmberg berg vid ån Hialma? Hjalmis berg? 

Hjälmberget? 
1391 RB 

Hjälmstad Hjalmars plats 1312 eller 1368 Akershusreg. 
Hjältsgård skåran vid bergshyllan 1391 RB 
Hogar högar, höjder 1391 RB 
Håve hov 1398 RB 
Högstad getplats 1391 RB 
Kollekind kall, brant fjällsida 1391 RB 
Lien äng vid liden 1391 RB 
Mardal hästdal 1302 Akershusreg. 
Rellen äng vid ån Rolla, som betyder skälva, 

darra 
1391 RB 

Rogstad mannen Hrókrs plats 1339 DN 
Skee Gudinnan Skedjas eller Skades hov. 

(omdiskuterat) 
1265 Håkon Håkonssons 
saga 

Skärje skär, bergskär 1391 RB 
Solberg solberget 1354-55 Akershusreg. 
Stale plats (där kreatur mjölkas) 1391 RB 
Stare plats, sjö- eller åkant 1371 DN 
Stene sten, bergshöjd 1391 RB 
Sälten saltäng 1391 RB 
Söle gyttjig, dyig mark, kärr 1396 RB 
Tjöstad plats för folk, samlingsplats? 1391 RB 
Treje ånamn Treja, som betyder löpa 1391 RB 
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Valex bergsöverhäng med falkar? bergsöver-
häng vid ån Vala, som betyder å med 
rakt lopp? 

1399 RB 

Varp uppkastad (stenhög) 1391 RB 
Vik vik 1391 RB 
Välle gräsbevuxen slätt 1409 RB 
Vättland Stranden vid ån/vattnet eller en 

strand som är/ser ut som ett kupigt 
kistlock. (Eftersom Vättland ligger vid 
den gamla fjorden, är det kanske den 
som finns i förleden.) 

1225 Heimskringla 

Hogdals 
socken 

  

Hogdal högt liggande dal 1277 eller 1333, 1295 eller 
1404 Akershusreg. 

Ramdal korpdal 1391 RB 
 
I dag har namnen oftast tappat sitt betydelseinnehåll. Det intressanta ur 
en kulturhistorisk synvinkel är just betydelsen – som kan säga något om 
de människor som skapade dem. Sannolikt har betydelseinnehållet varit 
viktigt för att man skulle veta och kommunicera var betesmarken fanns, 
var det var möjligt att gå över ån, var man kunde hämta olika resurser och 
så vidare. 

Tidsperspektivet är ett problem i det här fallet. Det är tusen år 
mellan Kristi födelse och vikingatidens slut och samhället förändrades 
mycket under den tiden. Den mest tydliga förändringen är förmodligen att 
de nordiska rikena hade börjat bildas i slutet av perioden och att sam-
hällsordningen förändrades. Emellertid är det stor skillnad på bönders var-
dag och kungars strävan efter makt. De förras tillvaro har naturligtvis på-
verkats av de stora skeendena, men i stora drag flöt antagligen vardagen 
vidare med bas i samma typ av ekonomi, det vill säga jordbruk med jakt, 
fiske och insamling som extra tillskott. Fortfarande fanns också samma 
behov av att tala om marker för jordbruk, olika resurser och orientering 
(jfr t.ex. Hedeager 1990; Welinder 2009; Pedersen & Widgren 1998).  
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Figur 3. Karta över undersökningsområdet med dagens namn. 
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Figur 4. Ortnamnen tolkade eller kanske snarare dechiffrerade. 

Beskrivningar av landskapet 
Jag har alltså försökt spegla en allmän järnåldersbygd såsom den kan ha 
sett ut mellan Kristi födelse och tusentalet. Medeltida och yngre namn har 
tagits bort, det vill säga alla med efterled som -röd, -torp och liknande och 
alla med uppteckningar senare än början av 1400-talet. I undersökningen 
behandlas 38 namn och jag har sorterat upp dem i grupperna: ”natur”, 
”odling”, ”gårdar” och ”mötesplatser”. 
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Natur 

Först ska jag se närmare på hur naturen beskrivs i namnen, alltså egentli-
gen vad människor i en viss tid såg i landskapet, vad som var viktigt för 
dem. Generellt kan man säga att trots att uppodlingsgraden sannolikt har 
varit relativt stor är de flesta förhistoriska ortnamn naturbetecknande. 
Förvånande få namn innehåller ord för ’gård’ eller ’by’. I stället ser man ord 
för fjordar, sjöar, vikar, vattendrag, öar, dalar, berg, stenar, jord, slutt-
ningar, skogar, vilda plantor, vilda djur, fåglar och fiskar.  
 

 
Figur 5. Karta över undersökningsområdet med beskrivningar av naturen. 
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Namnen tecknar landskapet så som namngivarna såg det, och även om 
många namn försvunnit under seklens lopp finns det tillräckligt många 
kvar för att ge en bild av terrängen. Odlingsbygden i Skee, den mellan 
skärgården och kusten i väster och bergsområdena i öster, beskrivs väl av 
namnen. Där finns åar som lätt svämmar över, som löper med stark ström, 
som har ett ovanligt rakt lopp eller som skälver och darrar på ett speciellt 
sätt och där finns en fors. I södra delen av området har man av någon an-
ledning speciellt lagt märke till en björkdunge, och i närheten av den finns 
en skog där det blåser antingen extra mycket eller på ett ovanligt sätt. Det 
omväxlande landskapet kommer fram genom hedar, dalar, höjder och 
berg med olika egenheter. Vid ett ställe vid fjorden finns en kall bergssida. 
Kanske är det ovanligt skuggigt där just på grund av den branta bergssi-
dan? En vik går långt in i land och i dess innersta del har det åtminstone i 
historisk tid legat ett värdshus. Det är en plats där vattenvägen möter en 
väg över land. Ett kärr är särskilt uppmärksammat eftersom där finns bast 
att hämta. Antagligen växte där lindar. Blöt, gyttjig mark finns på ett annat 
ställe, och det kunde vara bra att känna till inte minst med tanke på att 
det kunde vara farligt för boskapen, och så fanns där ett bergsöverhäng där 
falkar bodde. Fjorden, däremot, är borta sedan mer än tusen år, och av 
namnet finns inget spår. 

Det jag vill veta är varför människor har givit just dessa platser 
namn och varför just dessa namn valts. En tanke jag vill föra fram har 
samband med att järnåldern är en tid då inga kartor existerade för gemene 
man. Orientering kunde alltså inte bygga på kartor, utan bör ha varit be-
roende av erfarenhet, beskrivningar och muntlig, överförd kunskap. (För 
diskussion om färdvägar, se bl.a. Sindbæck 2005.) En och annan översikt 
utifrån ett högre berg kan säkert ha hjälpt till, men i lägre terräng och i 
skogar har någon sådan inte funnits. Landskapet var också betydligt mer 
skogigt än dagens nästan helt uppodlade och väggenomkorsade landskap 
och därför mer ogenomsiktligt.  

Inom arkeologin har man diskuterat gravar som är synliga från ha-
vet och tolkat dem som sjömärken. Även på land bör det ha funnits just 
landmärken, ett slags förhistoriska vägskyltar. Vad är då så konstant att 
det kan fungera som kännemärken? Större skogar är inte tillräckligt 
platsidentifierande och växtligheten förändras över tid. Föränderligheten 
gör dem till sämre producenter av kännemärken. Trots det kan enstaka 
träd, om det utmärker sig på något sätt, fungera som kännemärke. Åt-
minstone tills det faller eller tills omgivande träd döljer det. Större land-
skapselement som bergsområden, dalar, sjöar, öar, vattendrag och liknande 
bör också vara för stora för att kunna ange en specifik punkt. Däremot 
skulle punkter längs ett vattendrag, åmöten, dalmöten, tydliga och yt-
mässigt begränsade bergsformationer vara bra kännemärken längs en led. I 
ortnamnen finns många olika ord för ’berg’, ord som beskriver hur ett berg 
ser ut på en begränsad plats, exempelvis bringa, hammar, kind och klätt. 
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Sådana ord kan identifiera platser som i sin tur fungerar som landmärken. 
Likaså finns i förleden i äldre bebyggelsenamn ibland ett vattendragsnamn 
som inte identifierar ett helt ålopp utan en specifik plats längs ån, en fors, 
ett ställe där det lätt svämmar över, en rak passage, någonstans där det 
strömmar fort, någonstans där det gurglar eller låter på annat sätt. I dis-
kussionen av tolkningen av dessa namn i OGB är det vattendraget allmänt 
man talar om. Någon gång kanske namnet passar in på vattendragets hela 
längd men oftare bara på en del av det. Man kan också hitta fler än ett 
namn på samma vattendrag, vilket klart stärker min argumentation. Ex-
empel på det är Anråse å strax söder om Stenungsund i Bohuslän, som har 
namnen Oln, Groa och Gøysa på olika ställen längs ån (Lönn 1999:143ff.). 
Ett underligt faktum som jag inte vet hur man ska förklara är att Jör-
landaån, också strax söder om Stenungsund, heter Jora längst upp i bergen 
och längst ner vid havet. Däremellan har den två namn, Hrefn och Garto 
(Lönn 1999:143ff.). Möjligen är det så att vattendrag kan ha ett namn som 
syftar på hela loppet, och därtill andra namn som syftar på speciella plat-
ser längs loppet, exempelvis vid en mindre fors, ett vad eller någon plats 
som lätt svämmar över eller låter på något särskilt sätt. De senare är i så 
fall punkter som varit viktiga att hålla reda på. 

Ortnamnen kan alltså ha haft en stor roll att spela inte bara för 
identifikation av platser utan även för orientering. Man kan tänka sig att 
en person i en båt på fjorden ser den skuggiga branta bergssidan om styr-
bord och vet att han är på rätt väg och snart är framme vid mötesplatsen. 
På samma sätt är det inte långt kvar till sjön Färingen för den som går 
längs ån och just har passerat forsen. Tänker man sig till hovet och följer 
ett vattendrag in i landet vet man att man är på rätt väg när man ser den 
långa raka åfåran. Detta är givetvis inget jag kan bevisa. Jag ser det ändå 
som en möjlighet när jag tänker mig in i järnåldersmänniskans situation 
och behov när han eller hon måste hitta fram i landskapet.  

Den ekonomiska situationen under järnåldern var den att jordbru-
ket var den dominerande näringsformen (jfr t.ex. Pedersen & Widgren 
1998), och så gott som allt och alla var knutna till därtill. Sannolikt har det 
funnits hantverkare och andra typer av specialister vid sidan av bönderna, 
men de har ändå varit del av det jordbrukande samhället. Jordbruket har 
troligtvis inte varit strukturerat så som man gärna tänker sig ett ålder-
domligt jordbruk i dag. Oftast är det en medeltida struktur man då ser 
framför sig med avgränsade, självägda gårdar, åkrar invid huset och djuren 
gående i hagar eller på skogen. 
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Odling 

 
Figur 6. Beskrivningar av odlingslandskapet 
 
En stor skillnad gentemot järnålderns situation är sannolikt ägandet och 
därmed den avgränsade gården. Ägande av det slag vi känner i dag upp-
stod inte förrän på medeltiden. Innan dess var principen troligtvis mer av 
rätt till att använda mark. Mycket mark har dessutom varit gemensamt 
brukad, framförallt betesmarker men kanske även viss typ av odling. Man 
verkar ha haft rättigheter som varit knutna till resurser, inte till mark 
(Bäärnheim 1995; Mascher 1995; Widgren 1995). I och med medeltiden 
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ökade ortnamn med personnamn i förleden starkt vilket bör hänga ihop 
med att det personliga ägandet av mark slog igenom. 

I mitt undersökningsmaterial finns exempel på namn på både tam-
djur och betesmarker, men inte på några åkrar och inte heller på odlings-
växter. En resurs som nämns är bast. I området runt fjorden i Skee kan 
man se olika typer av betsmark såsom ängar, hedar och saltängar. Möjligen 
kan man även räkna dit skog eftersom djuren har gått just på skogen. Get 
och häst är de tamdjur som nämns. Det verkar ha funnits en speciell plats 
för getter, och en dal som på något sätt är knuten till en häst eller hästar 
generellt.  

Med tanke på typen av brukande under järnåldern frågar jag mig 
om inte det faktum att så många namn denoterar betesmarker hör ihop 
med att de är gemensamt brukade? Det betyder ju att namnen användes 
av många människor, och just det är en förutsättning för att de ska över-
leva länge. Namn inom en gård, egentligen marknamn, som bara används 
av gårdens folk har betydligt lättare för att försvinna. I ett skede när mar-
ken blir uppdelad och gårdarna avgränsas enligt en äganderättsprincip kan 
gården ha övertagit det redan inarbetade namnet på platsen. Namnen har 
då ändrat denotation, men i alla fall några lever ändå vidare.  

Gårdar 

Skee socken, särskilt den del som jag arbetar med, skiljer sig från andra 
bohuslänska områden genom att ha ovanligt många äldre bebyggelsenamn 
kvar. I gengäld finns väldigt få som kan hänföras till yngre järnålder vilket 
är ovanligt. Även om sådana inte finns just i mitt undersökningsområde 
finns några i socknen i övrigt. Strax utanför undersökningsområdet finns 
Överby och Vässby med efterleden -by/-bø. De är också de enda namn, 
där efterleden syftar på en gård eller en by. Före yngre järnålder finns det 
inga sådana namn annat än möjligen -hem. De äldre -hem-namnen har 
dock huvudsakligen haft betydelsen ’bygd, bebyggd trakt’, medan de yngre 
kan stå för ’gård, by’ (Pamp 1988:32ff.). I vikingatid, alltså senare delen av 
yngre järnålder, kommer så namnen på -by (Pamp 1988:43ff.). Häri finns 
en ändrad inställning hos människor som kan spegla samma samhällsför-
ändring som nämndes ovan. Under äldre tider tycks det vara naturen som 
är det viktigaste. Delar i den identifierar platser där man bor, områden 
man lever inom, mark man brukar och landmärken där man känner igen 
sig och vet var man är. Senare blir gården, husen och odlingarna mer av-
gränsade och därmed viktigare och sannolikt även stabilare. Detta nya 
sätter spår i namngivningen. När det personliga ägande helt slagit igenom 
blir det vanligare med personnamn som särskiljande ord i förleden. Jag vill 
betona att detta är en hypotes, men den stämmer med samhällsutveckl-
ingen såsom vi anar den i forskningen i dag. 
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Mötesplatser  

 
Figur 7. Hov och mötesplats 
 
Förhistoriska hov är svåra att hitta eftersom de ofta varit platser i naturen, 
lunder eller annat, och sådana förändras och försvinner med tiden. Even-
tuella byggnader är svåra att skilja från andra hus. Ibland finns hoven 
emellertid kvar i ortnamnen. Samma sak är det med mötesplatser. Man 
kan mötas för något slags ting eller för en marknad. Platser av det slaget 
kan man träffa på i det arkeologiska materialet men de är också svåra att 
identifiera. 
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Avslutning 
Precis som det arkeologiska materialet, där det mesta ruttnat eller brunnit 
och bara omfattar rester av mer beständigt material att arbeta med, har de 
flesta förhistoriska ortnamn glömts bort och vi får hålla till godo med de 
få som av någon anledning överlevt. Hur små dessa rester ändå är ger de 
oss möjlighet att komma närmare järnålderns människor. De ger en glimt 
av vad man såg, vad man utnyttjade i landskapet och vad man behövde 
tala med varandra om. Här har jag försökt att blicka lite längre in i männi-
skornas referensramar för att förstå varför man givit vissa namn. Jag har 
också försökt föra fram att namnen inte bara haft en identifierande 
funktion utan också använts för orientering i landskapet. 
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SUSANNE HAUGEN 

Svenska bautagator 
Om betydelsen hos Bauta- i svenska gatunamn 

Under mitt avhandlingsarbete samlade jag in svenska och fornvästnordiska 
belägg för ord bildade med bauta(-) i syfte att utreda ordets etymologi 
och dess betydelse och funktion i svenskan (Haugen 2007). Under materi-
alinsamlingen stötte jag på ett antal namn bildade med Bauta(-) och 
Bautasten-, särskilt gatunamn, men även några andra namn. Av flera skäl 
fann jag det bäst att i avhandlingen utesluta namnen ur materialet, och i 
stället behandlas de nu här.1 Fokus ligger på gatunamn bildade med  
Bauta-, även om också några andra namn berörs. Gatunamnen är följande: 
  

Bautastensgatan på Hisingen i Göteborg. 

Hovås Bautastensväg (f.d. Bautastensvägen) i Hovås i Göteborgs kommun. 

Bautastensvägen i Halmstad. 

Bautavägen i Brastad i Bohuslän. 

Bautagatan i Vårgårda i Västergötland.  

Bautastensvägen (f.d. Bautavägen) i Sollentuna. 

Bautastensvägen i Järfälla. 

 
Därutöver berörs även några andra namn: Bauta livs (Borås tidning 
30.10.2001) med varianten Bauta matmarknad (egen observation), Bauta 

                                                
1 Tack till Ann-Catrine Edlund, Sigurd och Ingegerd Fries samt festföremålet självt, Lars-
Erik Edlund, som givit värdefulla synpunkter på föreliggande text i tidigare version. Tack 
även till Daniel Andersson som hjälpt mig att slutligen bringa ordning i framställningen 
och till Marianne Lönn som genom sina fackkunskaper hjälpte mig att lösa ett mysterium 
rörande resta stenar i Hovås. Tack också till Ralph Josefsson, ordförande i Askims hem-
bygdsförening, som upplyst mig om resta stenar och andra fornlämningar i Askim och för 
min räkning letat efter resta stenar på Hovås golfbana.   
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(Göteborgs-Posten 17.9.1999) och Bautafolket (muntlig kommunikation 
med Lars-Gunnar Andersson 31.7.2006) – namn som alla kan relateras till 
Bautastensvägen i Göteborg.2 

Syftet med studien är att utreda vilken betydelse Bautasten- har 
haft i gatunamnen vid tidpunkten för namngivningen och att föreslå några 
möjliga förklaringar till betydelserna och eventuella betydelseskillnader. I 
betydelseundersökningen fokuseras ifall namnen är sakligt motiverade 
eller fantasinamn samt ifall namnen är kategorinamn (gruppnamn). Sakligt 
motiverade namn syftar på någon företeelse i närliggande terräng, medan 
fantasinamn saknar saklig motivering (jfr Wahlberg 2003:11). Kategori-
namnprincipen fick sitt genombrott på 1800-talet i och med utbyggnaden 
av många svenska städer och har sedan dess varit förhärskande. Namn till-
delade enligt kategorinamnprincipen kan vara antingen fantasinamn eller 
sakligt motiverade namn på företeelser inom ett samlat område och som 
refererar till en viss ämneskrets (Wahlberg 1997:191, 193). 

Vid undersökningen av en eventuell saklig motivering till namnen 
fokuseras vilken typ av stenar som inspirerat till namnet, vilket naturligt-
vis är centralt för betydelsen. Genom Riksantikvarieämbetets söktjänst 
Fornsök (även benämnd FMIS) har jag fått upplysningar om det finns en 
eller flera resta stenar (bautastenar), runstenar, andra stenar eller fornläm-
ningar invid gatorna. Uppgifter om fornlämningarnas placering och date-
ring har jag fått genom de inskannade dokument från det äldre fornmin-
nesregistret som finns tillgängliga i Fornsök. Dessutom har jag personligen 
gjort exkursioner till alla gator och platser med Bauta-namn för att se 
eventuella stenar och bilda mig en uppfattning om omgivningen. 

Två gatunamn innehåller kortordet Bauta- (liksom det äldre nam-
net på Bautastensvägen i Sollentuna), en ordform bildad genom ellips, dvs. 
reduktion av morfem (jfr Laurén 1975:291). Jag ansluter mig till den defi-
nition av ellips som anges i Om teknikens språk (Selander 1977) där ellips 
definieras som ett ordbildningssätt som resulterar i ”ett formellt ofullstän-
digt uttryck, som dock till betydelsen är likvärdigt med det fullständiga 
uttryck, ellipsbasen, ur vilket det har uppkommit” (Selander 1977:45). I 
detta fall antas alltså Bauta- vara bildat till ellipsbasen bautasten. Exempel 
på sådana bildningar finns också i det material som jag samlade in till min 
avhandling.3 

Artikeln inleds med en beskrivning av betydelsen hos substantivet 
bautasten. Därefter redovisas gatunamnen, i den ordning de ställs upp 

                                                
2 Samtliga gatunamn har jag funnit genom sökningar på Eniro, Hitta.se och Google Maps. 
Belägg i dagstidningar har jag funnit genom sökningar i PressText, Mediearkivet och 
Språkbanken.  
3 Att Bauta- skulle representera en förstärkande förled vid tidpunkten för namngivningen 
måste anses osannolikt, eftersom det första belägget för bauta- i förstärkande betydelse är 
daterat till 1985 (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 23.6.1985; jfr Nyordsboken 2000). 
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ovan, och namngivningsprinciperna behandlas. Artikeln avslutas med slut-
satser och reflexioner kring gatunamnens betydelse.  

Betydelse hos substantivet bautasten 
För uppslagsordet bautasten anger Nationalencyklopedin (NE) betydelsen 
’upprest, naturlig eller grovt tillhuggen minnessten utan inskrift’; Nat-
ionalencyklopedins Ordbok (NEO) anger betydelsen ’fornnordisk minnes-
sten över död person’ och SAOL 13 ’minnessten utan inskrift från förhi-
storisk tid’. Betydelseangivelserna skiljer sig alltså åt på två punkter: be-
träffande ålder (ingen angivelse/fornnordisk el. förhistorisk tid) och utse-
ende (utan inskrift/ingen angivelse). Den betydelseanalys som jag gjorde i 
avhandlingen gav, som väntat, i stort sett samma resultat som ordböcker-
nas (Haugen 2007:89f.), men i mina belägg uttrycks ofta egenskapen ålder 
explicit och den är ofta påfallande hög (t.ex. anges i beläggen äldre järnål-
dern, 2 000 år tillbaka, 3 000 f.Kr. och från stenåldern). Endast i ett fåtal 
av beläggen uppges stenarna ha inskriptioner, dvs. att de är runstenar. 

Bauta- i svenska gatunamn 
Bautastensgatan på Hisingen i Göteborg 

Bautastensgatan i Göteborg fick sitt namn 1918 efter fyra resta stenar 
(RAÄ-nr Lundby 44:1–44:4) vid gatans ände som markerar gravar från för-
historisk tid, dvs. före 1050 e.Kr. (Fornsök; Lindstam 1986:91; jfr Baum 
2001:47). Till Bautastensgatan är två andra namn relaterade, Bauta och 
Bauta livs:  
 

Valet föll på kvarteret Fogsvansen vid Säterigatan i närheten av Bauta och 
Lundby nya kyrka och Kyrkbyn. (Göteborgs-Posten 17.9.1999.) 

Lätt förvirrat tar hon ett fastare grepp om handväskan, överväger en kort 
stund att vända hemåt igen, men bestämmer sig sedan för att besöket i 
Bauta livs är för viktigt. (Borås tidning 30.10.2001.)  

 

En sökning på bauta livs på internet ledde mig till Lambgatan i området 
Lundby i Göteborg, som ligger i direkt anslutning till Bautastensgatan, där 
det ligger en byggnad på vars fasad texten Bauta matmarknad avtecknar 
sig i den bleknade målarfärgen (se Figur 1). 
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Figur 1. Byggnaden på Lambgatan på Hisingen i Göteborg. Foto: Susanne 
Haugen. 

 
Hannele Parvianen, skribenten bakom citatet ovan ur Borås tidning, har 
meddelat mig att det är just denna (f.d.) Bauta matmarknad på Hisingen 
som avses med Bauta livs (e-brev 17.8.2006).4 Rimligen är Bauta matmark-
nad och Bauta livs bildade till namnet Bauta som nämns i citatet ur Göte-
borgs-Posten ovan. Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska 
vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, har näm-
ligen informerat mig om att Bauta är en benämning på Lundbyområdet 
som används av de boende i detta område – Bautafolket, som de kallar sig 
själva, enligt Andersson (muntlig kommunikation 31.7.2006). För folk ut-
anför detta område är emellertid både Bauta och Bautafolket okända be-
grepp, enligt Andersson. 

En tydlig saklig motivering till namnet Bautastensgatan finns i de 
resta stenarna, och endast en gata i området har ett namn som möjligen 
skulle kunna föras till samma ämneskrets som Bautastensgatan, nämligen 
Danagatan, vilket utesluter kategorinamngivning.5 Det är därför rimligt att 
anta att de resta stenarna även gett upphov till områdesnamnet Bauta, 
vilket i sin tur gett upphov till Bautafolket, Bauta livs och Bauta mat-
marknad, där Bauta i samtliga fall är kortord av ordet bautasten.  

                                                
4 Man får anta att fasaden på f.d. Bauta matmarknad har målats om eftersom den är röd, 
medan fasaden på Bauta livs i artikeln i Borås tidning uppges vara gul. 
5 Daner är en benämning på en germansk folkstam bosatt i Danmark. Under vikingatiden 
avsåg benämningen skandinaver i allmänhet, och invånare i Danmark använde den om sig 
själva under hela medeltiden (NE).  
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Hovås Bautastensväg (f.d. Bautastensvägen) i Hovås i Göteborgs 
kommun 

Hovås Bautastensväg fick sitt namn 1974 och hette under perioden 1960–
1974 Bautastensvägen. Enligt Lindstam (1986:160) och Baum (2001:135) 
har gatan fått sitt namn efter två resta stenar på den intilliggande golfba-
nan, och stenarna antas ha markerat gravar från brons- eller järnåldern. 
Båda upplyser också om att ingen av stenarna i dag står på ursprunglig 
plats.6  

Sannolikt är det de resta stenarna RAÄ Askim 42:1 och Askim 41:1 
som har gett upphov till gatans namn. Båda dessa stenar har registrerats 
som ”övrig kulturhistorisk lämning”, dvs. lämningar som inte kan antikva-
riskt bedömas som ”fast fornlämning”, med vilket avses en lämning som 
”är från forna tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att 
den är varaktigt övergiven” (Fornsök). En viss osäkerhet tycks således råda 
kring dessa stenars antikvariska värde. Stenen 42:1 står i golfbanans utkant, 
ca 50 meter från gatans ände, och stenen 41:1 står mitt på golfbanan, på 
golfbanans norra del, ca 700 meter från gatan. Namnet Hovås Bautastens-
väg, liksom det äldre Bautastensvägen, kan alltså sägas ha saklig moti-
vering, och ingen intilliggande gata har namn som anknyter till ämneskret-
sen. Man kan dock inte utesluta att även andra fornlämningar i närheten 
har inspirerat till namnet, inte minst eftersom den ena stenen står en bra 
bit från gatan, och både Lindstam och Baum skriver också om namnet 
Bautastensvägen att det ”påminner om de många fornlämningar som finns 
inte minst på och omkring den närbelägna golfbanan” (Lindstam 1986:91; 
Baum 2001:47). På golfbanan finns förutom de resta stenarna bl.a. en do-
marring och en stensättning (se Fornsök). 

Bautastensvägen i Halmstad 

Bautastensvägen i Halmstad fick sitt namn 1969, och enligt Valter Hå-
kansson bildar den tillsammans med andra gator i kvarteret en namngrupp 
uppkallad efter ”bronsåldern och dess föremålsbestånd”, eftersom talrika 
fornlämningar finns i området (Håkansson 1983:35f., 41, 69). Vissa gatu-
namn är fantasinamn medan andra är sakligt motiverade, däribland 
Bautastensvägen (ibid.), eftersom fem resta stenar, RAÄ-nr Snöstorp 2:1, 
som utgör ett gravfält från förhistorisk tid står på ett angränsande grönom-
råde (Fornsök).  

                                                
6 Samma information om stenarna, i nästintill identisk ordalydelse, står också att läsa i 
Askim genom tiderna. En bok om historia, natur och bebyggelse utgiven av Askims kom-
mun 1973, s. 32. 
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Bautavägen i Brastad i Bohuslän 

Bautavägen i Brastad ligger på en höjd invid Brofjorden, ca två kilometer 
från tätorten och har rimligen fått sitt namn efter den s.k. Vin-
bräckastenen (RAÄ-nr Brastad 122:1), en rest sten som markerar en grav 
från förhistorisk tid (Fornsök).7 Stenen är ovanligt hög, totalt 7,86 m 
(Fornsök), och beskrevs av Axel Emanuel Holmberg i Bohusläns Historia 
och Beskrifning (del 2, 1867:160) som ”Bohusläns skönaste stenstod”. Då 
var stenen omkullfallen och trasig men den reparerades och restes åter av 
Stångenäs hembygdsförening den 3 november 1972 (se Figur 2) (muntlig 
kommunikation med Gunnar Andersson, Stångenäs hembygdsförening, 
4.8.2006). 
 

 
Figur 2. Resningen av Vinbräckastenen den 3 november 1972. Foto: 
Stångenäs hembygdsförenings almanacka 2007. 
                                                
7 Att namnet är relaterat till Vinbräckastenen antar även Rickard Wennerberg, 
kultursekreterare vid Lysekils kommun (e-brev 15.3.2013). Mest sannolikt fick Bautavägen 
i Brastad sitt namn i slutet 1980-talet, enligt information från Ylwa Larsson vid Lysekils 
kommun (e-brev 14.3.2013).  
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Två gator i närheten har namn som anknyter till sten, Kantstensvägen och 
Kilvägen, men de torde snarast referera till områdets senare tids historia 
som stenhuggarbygd.  

Bautagatan i Vårgårda i Västergötland 

Bautagatan i Vårgårda fick sitt namn 1973 och är uppkallad efter två resta 
stenar som markerar gravar från förhistorisk tid (e-brev från Lena Eliasson, 
Vårgårda kommun, 19.5.2006; Fornsök). Stenen RAÄ-nr Kullings-Skövde 
11:1 står på en gräsmatta i en liten rondell vid gatans ände och stenen 
RAÄ-nr 22:1 står på en av gatans tomter (Fornsök). Gatans namn är alltså 
sakligt motiverat. 

Bautastensvägen (f.d. Bautavägen) i Sollentuna 

Bautastensvägen i Sollentuna är en obebodd och anspråkslös gata, en grus-
väg utan gatskylt, på en bergstopp vid sjön Snuggan. Första gången 
Bautastensvägen i Sollentuna finns dokumenterad har den formen Bauta-
vägen och omnämns i bilagan ”Sollentuna Väg- och Trafikkommittés för-
slag till vägnamn inom kommunen” till kommunalnämndens protokoll 
den 18.4.1939. Olof Svanberg, kommunarkivarie i Sollentuna, berättar att 
Gatu- och vägnämnden i januari 1946 anlitade Carl Ivar Ståhle, fil.lic. vid 
Stockholms högskola, för att språkligt granska kommunens gatunamn.8 
Namnet Bautavägen föll inte i god jord hos Ståhle:  

Förleden bauta- existerar icke som svenskt ord. Det finnes endast i förbin-
delsen bautasten. Namnet bör ha formen Bautastensvägen (önskvärt är 
givetvis att bautastenar finnas eller funnits i närheten). (Ståhle citerad i e-
brev från Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna, 15.8.2006.) 

Gatu- och vägnämnden beslutade emellertid att bortse från Ståhles kritik 
och höll fast vid Bautavägen. När kommunens första översiktskarta 
trycktes 1950 tycks Ståhles kritik ändå ha fått fäste, eftersom gatans namn 
då har ändrats till Bautastensvägen. Något motiv till namnet eller nam-
nändringen anges inte, enligt Svanberg.  

Det är inte helt klart vad som ligger bakom namnet Bautastensvä-
gen, eller det tidigare Bautavägen, men enligt Svanberg har runstenen 
Snuggastenen (RAÄ-nr Sollentuna 67:1) troligtvis inspirerat vid namngiv-
ningen (se Figur 3). Flera skäl talar för att han har rätt. Ingen av  
 

                                                
8 Om inte annat anges, har alla fakta rörande gatunamnet Bautastensvägen i Sollentuna och 
dess tillblivelse lämnats av Olof Svanberg (e-brev 18.5.2006). Carl Ivar Ståhle blev, enligt 
Svenska Akademiens hemsida, fil.dr och docent i nordiska språk år 1946. 
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Figur 3. Snuggastenen i Sollentuna. Foto: Susanne Haugen.  
 
Sollentunas fornlämningar ligger i Bautastensvägens omedelbara närhet 
och Snuggastenen är den som ligger klart närmast, ca 400 meter från ga-
tan. Namnet på Snuggavägen, en gata som direkt angränsar till Bautastens-
gatan, visar också att man har sökt inspiration från området kring sjön 
Snuggan vid namngivningen. 

Runstenen Snuggastenen har också med all sannolikhet varit före-
bild vid namngivningen av Runbovägen, Runskogsvägen och Runbergsvä-
gen som ligger i ett område ca en kilometer från Bautastensvägen och ca 
500 meter från runstenen. Kanske är också dessa Run-namn förklaringen 
till att förleden Bauta(sten)- valdes för Bauta(stens)vägen, trots att före-
bilden var en runsten, dvs. att förleden Run- var upptagen för ett annat 
område? En annan möjlig tolkning av namnet är att Bautastensvägen till-
sammans med de närbelägna gatorna Stenstavägen och Hällvägen ingår i 
en namngrupp med referenser till olika typer av stenar, då alla dessa gator 
ligger på eller vid foten av ett klippigt berg – men i ett sådant fall är 
Bautastensvägen inte ett sakligt motiverat namn. Stenstavägen fick sitt 
namn 1950, liksom alltså Bautastensvägen, medan Hällvägen är äldre 
(Svanberg, e-post 8.3.2013). Enligt min mening är det dock mer sannolikt 
att namnet motiveras av runstenen, framförallt eftersom kommunarkiva-
rien anser att det är en rimlig tolkning och eftersom Ståhle menar att det 
bör finnas en ”bautasten” i närheten av gatan, dvs. att det är önskvärt med 
en saklig motivering. Att kommunen värdesatte Ståhles åsikter fram-
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kommer ju i att han slutligen blev hörsammad, dvs. att gatans namn änd-
rades i enlighet med hans rekommendation. 

Bautastensvägen i Järfälla 

Bautastensvägen i Järfälla är liksom sin namne i det närliggande Sollentuna 
en anspråkslös gata; en asfalterad gång- och cykelväg (se Figur 4). Gatan 
fick sitt namn genom ett beslut i Järfällas kommunfullmäktige 1956 och 
namnet har tillämpats sedan 1 oktober 1957 (Kungörelse från Kommunal-
nämnden i Järfälla kommun 31.8.1957). Enligt Ingrid Kennerstedt Bornhall, 
kommunarkivarie i Järfälla kommun, ingår gatan i en namngrupp i äm-
neskretsen ”fornminnen och vikingatiden”, eftersom flera fornlämningar, 
bl.a. gravfält, runstenar och andra stensättningar, finns i området (e-brev 
från Ingrid Kennerstedt Bornhall 11.3.2013; 13.3.2013). 
 

 
Figur 4. Stenen RAÄ-nr Järfälla 366:1 intill gång- och cykelvägen Bauta-
stensvägen. Stenen står i närheten av en oxel som antas vara Järfällas 
största (Fornsök). Foto: Susanne Haugen. 
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Detta framkommer också tydligt i namngivningen. Flera gator i Bauta-
stensvägens närhet bär namn med historisk referens, bl.a. Runstensvägen, 
Vinlandsvägen, Vikingavägen, Spjutvägen, Danavägen och Budkavlevägen. 
Bautastensvägen har trots detta sannolikt saklig motivering i en rest sten 
(RAÄ-nr Järfälla 366:1) som markerar en grav från brons- eller järnålder, 
dvs. från perioden 1800 f.Kr. till 1050 e.Kr.9 Stenen står alldeles invid ga-
tan och omges av sex flata hällar i en cirkelformation, och därför antas att 
stenen möjligen kan ha utgjort mittsten i en stensättning (Fornsök).  

Namngruppen där Bautastensvägen ingår kan dels sägas bestå av 
fantasinamn, dels av sakligt motiverade namn genom de många fornläm-
ningarna i området. Namnet Runstensvägen är mest intressant i detta 
sammanhang, särskilt i relation till de ovan berörda namnförhållandena i 
Sollentuna. I direkt anslutning till Runstensvägen står nämligen två run-
stenar (RAÄ-nr Järfälla 41:1–41:2) från järnålder eller medeltid, dvs. från 
perioden 500–1520 e.Kr. Det visar att både Bautastensvägen och Run-
stensvägen i Järfälla är sakligt motiverade men att namnen har motiverats 
genom olika typer av stenar, dvs. att orden bautasten- och runsten har 
givits olika betydelser.  

Slutsatser och reflexioner 
Av de sju gatunamnen är sex tydligt sakligt motiverade, dvs. alla utom 
möjligen Bautastensvägen i Sollentuna där namnet kan tänkas ingå i en 
namngrupp med vissa fantasinamn. Namnen Bautastensgatan i Göteborg, 
Bautastensvägen i Halmstad, Bautavägen i Brastad, Bautagatan i Vårgårda 
och Bautastensvägen i Järfälla syftar alla på särskilda resta stenar i gatornas 
närhet, stenar som markerar gravar från förhistorisk tid, dvs. tiden före 
1050 e.Kr. Namnet Hovås Bautastensväg syftar på två stenar i gatans när-
het, men stenarnas antikvariska värde är osäkert. Detta har emellertid 
knappast haft någon betydelse för dem som namngivit gatan, om det ens 
har varit känt för dem. Bautastensvägen i Halmstad och Järfälla ingår båda 
i namngrupper i ämneskretsen ”bronsåldern och dess föremålsbestånd” 
respektive ”fornminnen och vikingatiden”, men namnen är trots detta 
sakligt motiverade genom närliggande resta stenar. Namnelementen 
Bautasten- och Bauta- kan alltså i samtliga fall utom ett sägas ha den bety-
delse som anges i NE, NEO och SAOL 13 (2006), dvs. ’upprest, naturlig 
eller grovt tillhuggen minnessten utan inskrift’, ’fornnordisk minnessten 
över död person’ respektive ’minnessten utan inskrift från förhistorisk tid’. 
Dessa betydelser stämmer också väl överens med betydelsen hos beläggen 
i min avhandling. 

                                                
9 Även om den som gjort inventeringen för Riksantikvarieämbetet inte tycks ha insett 
stenens betydelse för gatans namn. Om stenens placering skriver hen: ”Intill och S om 
(Bautastens!)-vägen” (Fornsök). 
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Bautastensvägen i Sollentuna avviker från de övriga i det att namnet 
antingen är sakligt motiverat genom runstenen Snuggastenen, eller ingår i 
en namngrupp där Bautastensvägen i så fall är ett fantasinamn. Om nam-
net motiveras genom Snuggastenen avviker betydelsen på två sätt från 
betydelsen hos de övriga namnen, framförallt med avseende på utseende, 
eftersom runstenen har inskription, men även med avseende på ålder. Be-
lägg för betydelsen ’runsten’ hos bautasten finns i min avhandling, även 
om de är fåtaliga, och kommunarkivarien i Sollentuna anser tydligen att 
det är en rimlig tolkning och alltså en rimlig betydelse hos ordet. 

Av de sju namnen finns fem i sydvästra Sverige och två i Stock-
holmsområdet. Underlaget är litet och tillåter inga generella slutsatser, 
men förhållandet lockar till reflexion kring namnens betydelser. Ords be-
tydelse är ett svårfångat fenomen, men jag vill här göra några reflexioner 
kring namnvalen i de olika landsändarna utifrån hur ord får sina betydel-
ser. Jag ansluter mig till den kognitiva lingvistikens syn på betydelse, vil-
ket innebär att betydelse ses som en övergripande enhet som i en viss 
kultur och omgivning samlar ett ords alla kriterier, alla associationer och 
emotiva laddningar (jfr t.ex. Westum 1999:40). Jag ser ett ord som en 
kombination av form och innehåll (jfr Saussure 1916:98–100). Fastheten i 
relationen mellan ordets två beståndsdelar uttrycks ofta med begreppet 
etablering. Etablering kan avse både individnivå och samfundsnivå. På in-
dividnivå är etablering en fråga om kvalitet och på samfundsnivå en fråga 
om kvantitet. Etablering på individnivå innebär att det utvecklas en 
fast(are) förbindelse mellan form och innehåll i det mentala lexikonet hos 
individen. Etablering på samfundsnivå innebär att det utvecklas en 
fast(are) förbindelse mellan form och innehåll hos flera individer. När re-
lationen mellan form och innehåll har uppnått en tillräcklig grad av fast-
het hos ett tillräckligt stort antal språkanvändare i en språkgemenskap tas 
ordet upp i ordböcker.10 Därmed är ordet en del av språkets norm och 
anses vara etablerat i språksamfundet (jfr t.ex. Warren 1992:23; Bauer 
2001:36). 

Min utgångspunkt är det individuella perspektivet på etablering, 
eftersom det är en förutsättning för ett socialt perspektiv. Om ett ord inte 
ingår i lexikonet hos minst en individ kan det heller inte ingå i ett språk-
samfunds lexikon. En förutsättning för att ett ord ska etableras är sålunda 
att en individ lägger märke till ordet. Ett tilltalande begrepp är härvidlag 
Peter Trudgills salience, ’framträdande drag’, som betecknar sådana drag i 
språket som språkbrukare lägger märke till och tar till sig, bl.a. vid ack-
ommodation. Särskilt framträdande former kan exempelvis vara former 
som är stigmatiserade, har hög status, ingår i en språklig förändring eller 
som utgör fonetiskt avvikande varianter (Trudgill 1986:11ff.). 

                                                
10 Ord kan naturligtvis etableras även i språk som inte finns förtecknat i ordböcker.  
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Ett sätt att uttrycka hur etableringsprocessen på individnivå sker är 
genom begreppet befästning (entrenchment), ett viktigt begrepp inom 
den kognitiva lingvistiken. Befästning är ett grundläggande psykologiskt 
begrepp som innebär att minnet förstärks för vissa språkliga enheter. 
Varje erfarenhet av en form och ett innehåll sätter ett spår i minnet, och 
på så sätt stärks relationen mellan formen och innehållet, dvs. ordet eta-
bleras (Langacker 1999:93; jfr Svanlund 2001:37). En viktig gynnsam faktor 
– kanske den viktigaste – bakom etableringsprocessen på individnivå är 
därmed hur många gånger en individ utsätts för en viss form med ett visst 
innehåll. Ett ords etableringsgrad är alltså nära förbunden med dess fre-
kvens (jfr Bybee 1988:131). 

I Halland, Bohuslän och Västergötland finns enligt Fornsök 1 811 
lämningar av typen ”grav markerad med sten/block” medan det endast 
finns 217 lämningar av typen ”runristning”. Det är alltså tänkbart att det 
stora antalet resta stenar har lett till att de har uppmärksammats av män-
niskor i regionen. Uppmärksamheten på ”naturliga stenar”, dvs. stenar 
utan inskriptioner, kan ytterligare stärkas av att stora delar av området har 
en klippig kuststräcka och av att vissa trakter har varit utpräglade sten-
huggarbyggder. En stor mängd resta stenar kan alltså ha lett till att ord-
formen bautasten fått ett tydligt innehåll i Sydvästsverige. Dessutom har 
ordet bautasten ett framträdande drag (jfr Trudgills salience) i diftongen 
au som är en ovanlig bokstavsföljd i svenskan. Detta framträdande drag 
kan bidra till att människor även fäster uppmärksamhet vid ordformen. 
En kombination av ett stort antal stenar, både resta och andra, och en 
ordform med ett framträdande drag kan således ha lett till att ordet 
bautasten, till form och innehåll, har fått fäste hos människor i Syd-
västsverige och därmed lett till att flera gator fått namn med ordelementet 
Bauta-. 

I Uppland är lämningstyperna avsevärt mer jämnt fördelade. Där 
finns 1 100 lämningar av typen ”runristning” och 1 157 lämningar av typen 
”grav markerad med sten/block”. Även här är alltså lämningstypen rest 
sten vanligare än runstenar, dock bara marginellt, och runstenar måste 
sägas vara mer iögonenfallande – och mer uppmärksammade – än resta 
stenar. Omsatt till forna stenlämningar kan man säga att runstenar har ett 
framträdande drag i relation till resta stenar, dvs. inskriptionerna. Mälar-
dalen är också välkänt för sina många runristningar och runstenar. I Upp-
land, Södermanland, Närke och Västmanland finns hela 70 % (ca 1 760 
st.) av Sveriges 2 500 vikingatida runristningar (Snædal & Åhlén 2004:40). 
En stor koncentration av runstenar i Mälarområdet och den uppmärk-
samhet som runstenar får leder dels till att människor lägger märke till 
dem, dels att de ”utsätts för” dem ofta. Därmed blir innehållet i ordformen 
runsten tydligt, vilket underlättar ordets etablering. Ett pregnant innehåll 
för formen runsten och ett vagare innehåll för bautasten kan således vara 
en förklaring till att Bauta-namn är fåtaliga i regionen, samt att innehållet, 
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betydelsen, i formen runsten även tillämpas på formen bautasten i Sol-
lentuna. Den sakliga motiveringen av namnen Runstensvägen och Bautas-
tensvägen i Järfälla tyder dock på att det trots allt har funnits en betydel-
seskillnad mellan orden runsten och bautasten även i detta område.  

Jag vill avsluta denna studie av forna stenar genom att blicka 
framåt. Som nämndes inledningsvis är artikelns fokus betydelsen hos 
Bautasten- vid tidpunkten för gatans namngivning – och alltså för dem 
som tilldelar gatan dess namn. I sin artikel i föreliggande volym (s. 31–44) 
behandlar Daniel Andersson bl.a. plats- och meningsskapande genom 
ortnamnsnarrativer. Han menar att ortnamn som inte har en betydelse för 
språkbrukaren kan ge upphov till berättelser, eftersom människor har be-
hov av att förstå, av att skapa mening – språkbrukare söker alltså rimliga 
förklaringar till ord de inte förstår (Andersson 2013). Som de flesta känner 
till har förleden bauta- förstärkande betydelse i dag, och i min avhandling 
är en av slutsatserna att en viktig anledning till denna betydelseutveckling 
att ordet bautasten haft låg etableringsgrad under 1900-talet, dvs. 
språkbrukarna inte har kunnat fylla ordformen med mening och har 
därför tolkat ordet efter de kontexter det förekommer i (Haugen 
2007:257–259). I avhandlingen visar jag flera belägg ur litteraturen där 
bautasten används i betydelsen ’stor sten’, dvs. att sammansättningen 
bautasten har polysem betydelse i dag: ordet kan tolkas med hjälp av den 
förstärkande förleden som ’stor sten’ eller förstås mer traditionellt som 
’upprest, naturlig eller grovt tillhuggen minnessten utan inskrift’ (Haugen 
2007:274). Att detta kan gälla även de gatunamn som behandlats här visar 
en händelse i samband med mitt besök på Bautagatan i Vårgårda. Vid 
mitt besök frågade jag en boende på Bautagatan efter bautastenar i områ-
det och hänvisades då dels till de tidigare nämnda resta stenarna RAÄ-nr 
Kullings-Skövde 11:1 och RAÄ-nr Kullings-Skövde 22:1, men även till två 
andra stenar som inte fanns registrerade som fornlämningar i Fornsök. De 
visade sig helt enkelt vara två vanliga, men mycket stora gråstenar. Detta 
tyder på att Bautagator och Bautastensgator kan ha annan betydelse i dag 
än de hade vid tidpunkten för namngivningen. 
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ULF LUNDSTRÖM 

Fjälabodliden och 
Störhusån  
Några ortnamn i Västerbotten som innehåller ord 
för byggnader 

Under mitt arbete med avhandlingen om bebyggelsenamnen i Skellefteå 
kommun har jag stött på några namn där ord som betecknar byggnader 
ingår. Eftersom dessa namn inte föll inom avhandlingens område och det 
kändes viktigt att utreda namnen har jag här valt att presentera dessa i ett 
eget sammanhang. I artikeln behandlar jag namnelementen bastu, fjälabod, 
häbbre, stabbur samt störhus. Den fråga jag ställer är vilka faktiska bygg-
nader som dessa ord refererar till och vilken funktion byggnaderna haft. 
Namnbeläggen har hämtats från Kartsök och ortnamn (Lantmäteriverket) 
samt Ortnamnsregistret (SOFI). 

Bastu  
Den vanligaste byggnaden som användes på utmarken i äldre tid var ba-
stun. Namnelementet bastu ingår i ett stort antal namn i Västerbotten. I 
Kartsök och ortnamn redovisas 243 olika belägg. I Ortnamnsregistret vid 
myndigheten SOFI redovisas 637 belägg. Bastun var en timrad byggnad 
med eldstad i mitten. Den användes på utmarken i samband med fjäll-
träskfiske, slåtter och skogsarbete.  

En del namn som innehåller bastu är belagda redan i början av den 
nya tiden såsom Bastuträsk i Norsjö socken (1543), Bastuträsket vid Boli-
den (1553) och Bastuträsket i Kågedalen (1559). Ordet bastu kommer av 
fsv. baþstova, -stug(h)a (Hellquist 1948:57). Dessa tre namn som innehål-
ler bastu har sannolikt koppling till fiske. Bastuträsk i Norsjö socken hade 
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redan 1543 fått fast bosättning men hade troligen tidigare använts som ett 
fjällträskfiske där bönder, sannolikt från kustområdet, hade fiskat gädda 
och abborre på vårarna. Bastuträsket vid Boliden är nämnt i längder över 
fjällträskfisken och Bastuträsket i Kågedalen, numera en by med namnet 
Norra Bastuträsk, var ett fiske inom byn Kusmark och finns omnämnt i 
en längd över s.k. hemträsk.  

Carl von Linné beskriver en raststuga vid Umeälven uppströms 
Lycksele under sin lappländska resa år 1732. Den användes av bönder som 
var ute på fjällträskfiske: 

Vij kom om afftonen till en öö, därpå fiskare voro, hvilka voro bönder från 
Granöen 8 mihl härifrån, de hade här bögd sig ett huus aldeles likt en 
badstuga, förutan det ingen ugn var, röken gick uht genom dörren, de ligga 
på Lafvor. (Linné 2003:49.)  

Linné jämför byggnaden med en bastu med den skillnaden att den sak-
nade ugn.  

Beläggen på sjönamnen Bastuträsk och Linnés skildring visar att ba-
stun använts vid fisket som en bostad för övernattning. En fråga är på vil-
ket sätt bastun skiljer sig från störhuset (se vidare i avsnittet om störhus 
nedan).  
 

 
Figur 1. Interiör av bastu i Kvavisträsk, Norsjö socken 1955. Foto: Skellef-
teå museum.  
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Fjälabod 
När nybyggaren Nils Andersson i Jörn utsynade nybygget Fjällboda 
06.10.1823 kallades platsen för åkern och gårdstomten Fjälabodliden 
(Västerbottens läns landskontors arkiv 06.10.1823). Förleden i namnet 
Fjällboda ser ut att innehålla dialektordet fjäll som har betydelsen ’övre, 
västra delen av en socken’ (Larsson 1929:91). Men i stället är det dialek-
tordet fjäl, fjöl som bland annat betyder ’bräda’1 (Larsson 1929:66) och 
’hylla’ (Linder, J. A., s. 9). Ordet fjälabod betecknar sannolikt en bod 
byggd av bräder till skillnad från i timmer som var den vanliga byggnads-
tekniken i äldre tid. I norska dialekter betyder fjølebu ’bu av fjøler, einfelt 
skogsbu, gjerne med tre vegger og skråtak; gapekoie’ (Norsk ordbok sp. 
1407).  

Namn som innehåller fjälabod finns i flera ortnamn i Västerbotten:  
 

Platsen där Fjällbodas grannby Gråliden utsynades kallades 1831 för 
Fjälaboheden.  

Vid Gagsmark i Byske socken fanns 1794 Fjälabomyran.  

Vid Östanbäck i Byske socken nämns vid samma tid Fiellbodträsket, men 
detta namn tycks vara urspårat och sjön hette 1703 Sielf bod träsket.  

Vid Åfors intill Klubbälven i Piteå socken fanns 1829 Fjälabodmyrorne. 
Platsen ligger nära gränsen till Västerbotten. 

Vid Finnfors i Skellefteå socken fanns 1803 Stor Fjälabodtjärn, Lill 
Fjälabodtjärn samt Yttre Fjälabodtjärn. Dessa sjöar ligger vid den gamla 
kyrkvägen mellan Norsjö och Skellefteå.  

Vid Torsåker i Nordmalings socken finns namnen Fjälabodbäcken och 
Fjälabodtjärnen.  

Nordväst om Kroksjö i Umeå socken finns Fjälabodberget.  

Intill Krokträsk i Degerfors socken finns Fjälabodbäcken, Fjälabodliden samt 
Fjälabodtjärnen.  

Vid Tvärålund i Degerfors socken finns Fjälabodsjön. 

 
Fjälabodliden vid nuvarande Fjällboda kan ha varit platsen för en bod av 
bräder eller ett gapskjul som var ett vindskydd med tre väggar och en öp-
pen sida där en eldstad fanns. I dag kallas en sådan byggnad i den nord-
västerbottniska dialekten för bakval (Westerlund (red.) 1978:20). Ett an-
nat namn för denna byggnad i vissa trakter i Övre Norrland är bud, en 
variantform av bod. I Älvsbyn i Norrbotten gjordes skillnad mellan bod 
och variantformen formen bud, där den senare användes om ett timrat 

                                                
1 Ordet skrivs vanligen fjäl.  
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vindskydd som i övriga bygder i Norr- och Västerbotten brukar benämnas 
bakval (Mellan Kvällsberget […] 1995:403 not 17). Den alternativa formen 
bud var i äldre tid vanlig i Västerbotten vilket visas av en ganska stor fö-
rekomst av ortnamn på bud som betecknar fäbodar.  

De enda namn som tycks finnas vid en väg eller led är namnen som 
innehåller Fjälabodtjärn på gamla kyrkvägen mellan Skellefteå och Norsjö. 
Fjällboda kallas ofta för Fjällboliden i handlingar från 1800-talet och nam-
net anknyter till det gamla naturnamnet Fjälabodliden. Namnet Fjällboli-
den förekommer även i en dagbok som författats av systrarna Greta och 
Lovisa Dahlqvist från Storkågeträsk från 1890-talet. Dagboken innehåller 
flera folkliga namnformer för byar.2  

Ordet fjälabod kan även i Västerbotten ha använts om ett vind-
skydd, men då har ordet senare ersatts av bakval.  

Häbbre – Härbärge 
Nybygget Häbbersfors i Kågedalen fick sitt tillstånd 1767. Namnet är san-
nolikt sekundärt till ett naturnamn Häbbersforsen som ligger i Kågeälven. 
Förleden i namnet kommer från namnet Häbbersbäcken. Bäcken mynnar i 
Kågeälven tre kilometer väster om forsen. Vilken etymologi har förleden i 
namnet Häbbersfors?  

Namn som innehåller häbbers är rätt ovanliga. Ordet häbbre an-
vänds i svenskan i dag om en visthusbod. Till skillnad från en del andra 
byggnader i denna artikel saknade denna byggnad uppvärmning. Ordet går 
tillbaka på det fornsvenska ordet hærbærghi ’härbärge’. Formen härbre är 
belagd i svenskan först ca 1730 (NEO 2000:668) och är en dialektal form 
av härbärge.  

Här följer ett antal namn som innehåller häbbers i Västerbottens 
län: 

 
Häbbersberget vid Östra Småträsk i Jörns socken.  

Häbbersberget vid Häbbersfors i Skellefteå socken.  

Häbbersbäcken i övre Kågedalen i Jörns och Skellefteå socknar.  

Häbbersfors, by i Kågedalen i Skellefteå socken.  

Häbbersforsen, fors intill Häbbersfors i Skellefteå socken.  

Häbbersholm, by i Kågedalen, Jörns socken.  

Häbbersholmen, holme i sjön Bastuträsket vid Bastunäs i Skellefteå socken.  

Häbbersholmen, holme i sjön Ullbergsträsket, Jörns socken. 

                                                
2 Förvaras på Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 
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Häbbersholmen, sjö i sjön Kokträsket, Malå socken. 

Häbbersholmen, holme vid Klimpfjäll i sjön Kultsjön, Vilhelmina socken.  

Häbbersholmen, holme i Fatsjön, Vilhelmina socken.  

Häbbersholmen, holme i Holmträsket, Åsele socken.  

Häbbershålet, vid Blaikfjället, Vilhelmina socken.  

Häbbersliden, by i Kågedalen, Skellefteå socken.  

Häbbersmyran, vid sjön Östra Småträsket, Jörns socken.  

Häbbersmyran, vid Blaikfjället, Dorotea socken.  

Häbbersmyrorna vid Klabböle, Umeå socken.  

Häbbersselet i Skellefteälven, Malå socken.  

Häbberssjön vid byn Gärdsjö, Åsele socken.  

Häbbersudden intill Bastunäs i Skellefteå socken.  

Häbbersvarpet, vid Täfteå, Umeå socken.  

Häbbersviken, vid Böle, Lövångers socken.  

Häbbersviken vid Risbäck, Dorotea socken.  

Häbbersviken vid Klimpfjäll, Vilhelmina socken.  

Namn där häbbers- syftar på en visthusbod på en bondgård  

År 1669 förlorade bonden Moses Larsson i Bodbyn i Burträsk socken sin 
gård genom vådeld. Bland byggnaderna fanns ”en bodha”, tre ofullbordade 
bodar samt ”Ett gamalt stolpherberge” (Länsräkenskaper, Västerbotten, s. 
207). Ordet finns i Västerbotten upptecknat i betydelsen ’spannmålsbod 
på stolpar’ (Linder, J. A., s. 17). Det förekommer inte i Skellefteås dom-
böcker under tiden 1700–1850. Där används i stället orden bod, stolpbod 
och visthusbod.3  

Ett namn som innehåller häbbers- finns även i Luleå kommun. 
Häbbersviken är en vik som ligger vid gården Orrbyn nr 5 där det troligen 
stått en visthusbod (Pellijeff 1990:111).  

I byn Kusmark inte långt från Häbbersfors fanns 1806 namnet 
Häbbersstycket som var en gammal åker som låg en bit från en gård i by-
delen Brännan. Namnet torde ha syftat på en visthusbod. I Byske fanns 

                                                
3 Uppgift från Per André i Skellefteå som gått igenom ett stort antal domböcker under 
nämnda period. Ett varmt tack till Per André för intressanta uppslag om ursprunget till 
namnen på Häbbers-. Ordet häbbre användes 1754 i Säbro socken i Ångermanland, se 
Grafström 2005:10. Formen är häbbäret.  
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Härbersstycket 1758 där häbbret kan ha använts för att förvara den lax 
som fångades i kronofisket i byn. Eller alternativt om en visthusbod på en 
bondgård. Men häbbren som ligger utanför byarna betecknar sannolikt en 
byggnad med annan funktion. 

Namn med häbbers- som sannolikt syftar på en samisk visthusbod 

Betydelsen bör ha varit en annan på platser som låg utanför byarna där det 
inte fanns någon anledning för bönderna att ha visthusbodar. Här kan 
häbbers- syfta på en bod som brukades av samerna, och då en bod på en 
stolpe eller på fyra stolpar, dvs. en njalla.  

Några namn som tidigare låg i mark långt utanför byarna är Häb-
bersberget intill Småträsket och Häbbersholmen i Ullbergsträsket, bägge i 
Jörns socken. Namnet Häbbersholmen finns även i sjön Bastuträsket norr 
om Boliden i Skellefteå socken. Intill ligger Häbbersudden.  

J. A. Nensén i Dorotea omtalar att samerna brukade sätta upp vist-
husbodar avsides för tjuvars skull och de låg en till en halv mil från 
varandra, vanligen på holmar eller i tjock gran- och tallskog (Drake 
1918:106). Nensén själv använde ordet härberge om de bodar som sa-
merna hade satt upp längs sjön Rappen i Arjeplogs socken (ibid.). I Vil-
helmina finns flera namn på Häbbers- som av O. P. Pettersson attribueras 
samerna (Pettersson 1941:53f., 186). I Siksjön finns Häbärgsviken och Pet-
tersson menar att viken var för de gamla nybyggarna som ett häbärge eller 
en visthusbod. Fiskarlappar hade dock bott vid Siksjön sedan uråldrig tid. 
Häbärgsudden vid Malgomaj hade enligt Pettersson fått sitt namn av att 
där stått en gammal stabbur. I byn Eriksberg ligger Häbergssjön och vid 
Sjöland ligger Hebergsmyra. I Vilhelmina finns Häbbersbäcken vid Östra 
Marssjön och bäcken har det samiska namnet Borejokke (uppteckning av 
Björn Collinder 1935).  

I Töre socken i Norrbotten finns Lapphäbbret som är namnet på en 
klippa i sjön Tjäruträsket. Det berättas att samerna förr torkade ost under 
klippan. I övrigt förekommer inte ordet häbbre bland ortnamnen i Töre 
och Nederkalix socknar, enligt Gunnar Pellijeff (1985:103, 191).  

I Häbbersfors torde namnet inte ha betecknat en visthusbod på en 
bondgård. Kan det finnas någon samisk koppling till Häbbersfors i likhet 
med vad som antytts ovan? Ja, det kan tänkas. Vid utsyningen av Häb-
bersfors 1767 finns berg som kallas Bondmyrbergen. En parallell till nam-
net finns i byn Drängsmark som ligger strax norr om Kågedalen. Där fanns 
en bofast samisk befolkning från slutet av 1700-talet och hela 1800-talet. 
Vid Tallhammar i byn bodde samer och på denna plats finns både Lapp-
berget och Bondberget (Lundström 2008:363ff.). Det tycks som om nam-
net Bondberget givits som en pendang till Lappberget som för att under-
stryka att detta berg inte nyttjades av samerna utan av bönderna. Det är 
tänkbart att Bondberget eller Bondmyrberget vid Häbbersfors har samma 
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innebörd. Bondmyran intill Bondmyrberget vid Häbbersfors (som senare 
bytte namn till Häbbersforsberget) är det ursprungliga namnet med ele-
mentet bond som kan ha pendangen Lappmyran som ligger vid Eriksliden, 
fem km från Bondmyran. 

Namn på häbbers- som syftar på andra visthusbodar 

Namnelementet häbbers- kan även syfta på andra visthusbodar. I Skellef-
teå kyrkas räkenskapsbok förekommer ordet kyrkohärbärge, i formen 
kyrkioherbergit, på 1550-talet vilket avsåg en bod vid kyrkan där tiondet 
förvarades (Skellefteå landsförsamling, kyrkoräkenskaper 1544–1650). I en 
syn från 13.01.1655 nämns ”Stor visthuset eller härberget vid västra söder-
sidan av kyrkan” där byggnaderna skrivs ”Storwisthuset” och ”Härbärget”. 
Härberget hade uppförts 1654 av Ostviksborna och var uppbyggd med 
botten, dörrar, järn, dock utan lås. På platsen finns ännu i dag två bodar 
(se Figur 2).  

Ett tidigt belägg på ett ortnamn som innehåller härberge- är Här-
bärgswijken på Johan Persson Gäddas karta över Lövångers socken från 
1661 (LMV Z17, 1:1). Namnet finns vid kusten norr om Lövångers hamn 
Kallviken. På platsen finns stugor markerade och platsen var sannolikt ett 
fiskeläge. I dag är namnformen Häbbersviken. På platsen kan möjligen 
borgarna i Umeå stad ha haft en visthusbod. De fick handelsrättigheterna i 
Lövångers socken vid stadens grundande år 1622 och bedrev handel i 
socknen sommar som vinter vid marknaderna men även sommartid när de 
fiskade i Lövångers socken.  

 

 
Figur 2. Bodarna vid Skellefteå landsförsamlings kyrka 1968. Till vänster 
kronboden och till höger fattigboden. Foto: Gustaf Öberg, Skellefteå mu-
seum.  
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Stabbur 
Ordet stabbur förekommer ett par gånger i Skellefteå dombok och en 
gång som beteckning på de bodar som bönderna använde vid sitt fiske vid 
insjöarna, det s.k. fjällträskfisket. År 1709 gjorde samen Måns Samuelsson i 
Arvidsjaur ett inbrott i en stabbur vid sjöarna ”Måns- och Burträsket” som 
ägdes av bonden Anders Larsson i Bastuträsk (Skellefteå dombok, 
vårtinget 1713 s. 11r). Sjöarna låg troligen i närheten av Bastuträsk i Norsjö 
socken och är sannolikt identiska med sjöarna Mensträsket och Valbur-
träsket. Boden bör ha använts till att förvara fisken.  

Ordet användes även år 1829 då samen Johan Nilsson i Stämnings-
gården i Skellefteå socken vid ett besök i kyrkstaden kallade samen Lars 
Andersson för Stabbur-Lasse. Öknamnet anspelade på att denne brukade 
göra inbrott i stabbur. Ordet stabbur tycks här användas om bodar på ut-
marken, sannolikt samiska bodar. Ordet användes mellan samer men det 
kan även tänkas att bondebefolkningen använde ordet (Skellefteå dom-
bok, hösttinget 1829 nr 491). Pehr Högström använde ordet stabbur om 
fjällsamernas bodar i sin bok Beskrivning över Sveriges lappmarker 
(1747:97): ”De hafwa sina stabur och bodar på wissa ställen upslagne, hwa-
rest de lämna en del af sina matsaker, dem de om wåren taga igen”. Präs-
ten Edvard Rheen använde ordet stabur 1671 om samernas njalla: ”Förut-
han sine kottar hafwa the och små bodar på een stubbe Vpbygde, huilken 
the kalla på sitt tungomåhl Nalla eller Staburer…” (Rheen 1983 [1897–
1909]:16).  

I Västerbotten finns ett antal ortnamn som innehåller stabbur- och 
namnen förekommer främst i Lappland, men det finns även några namn i 
socknar i landskapet Västerbotten som gränsar till Lappmarken.  

Här följer namn som innehåller stabbur- i Västerbottens län:  
 
Stabburberget vid Stensund i Lycksele socken.  

Stabburbrånan vid Sanvik i Stensele socken. 

Stabburbäcken vid Storjuktan i Sorsele socken. 

Stabburbäcken norr om Jiltjaur i Sorsele socken. 

Stabburbäcken vid Långsjöby i Stensele socken.  

Stabburbäcken vid Blaiken i Stensele socken.  

Stabburbäcken, Tärna socken.  

Stabburbäckenkojan vid Storjuktan i Sorsele socken.  

Stabburet vid Ammarnäs i Sorsele socken.  

Stabburholmarna i sjön Storuman i Stensele socken.  

Stabburholmen i sjön Stabbursjön vid Bredträsk i Bjurholm socken.  



ULF LUNDSTRÖM 

 86 

Stabburholmen i sjön Vormträsket i Lycksele socken. 

Stabburholmen i sjön Storvindelsn i Sorsele socken.  

Stabburholmen vid Pauträsk i Stensele socken.  

Stabburholmen i sjön Oltokjaure i Tärna socken. 

Stabburholmen i sjön Tegelträsket i Åsele socken.  

Stabburkärret vid Bredträsk i Bjurholm socken. 

Stabburkärret vid sjön Storuman i Stensele socken.  

Stabburliden vid Högland i Degerfors socken. 

Stabburlidmyran vid Högland i Degerfors socken.  

Stabburmyran vid Östra Blaikmyran i Stensele socken.  

Stabburmyran, Vilhelmina socken.  

Stabburnabben i sjön Storvindeln i Sorsele socken.  

Stabburnäs vid sjön Nästansjön i Vilhelmina socken.  

Stabburnäset, Lycksele socken.  

Stabburnäset vid sjön Storuman i Stensele socken.  

Stabburnäset vid Nästansjön i Vilhelmina socken.  

Stabburraningen vid Blaikmyran i Stensele socken.  

Stabbursholmen i Ullsjön i Dorotea socken.  

Stabbursjön vid Bredträsk i Bjurholm socken.  

Stabbursjöbäcken, Bjurholm socken.  

Stabburskalet, Tärna socken.  

Stabbursskalbäcken vid sjön Lill-Björkvattnet i Stensele socken.  

Stabbursmyran vid Laiksjö i Dorotea socken.  

Stabbursträsket, norr om Jiltjaur i Sorsele socken.  

Stabbursträsket, del av sjön Jiltjaur i Sorsele socken.  

Stabburudden vid Östra Verbosjön i Sorsele socken.  

Stabburviken vid Storjuktan i Sorsele socken.  

Stabburvallen vid Ryfjället i Tärna socken.  

 
Ordet stabbur definieras i en uppteckning av Lisa Lidberg 1935 ’förråds-
bod, stolpbod som står på en stolpe.’ Hon tillägger att denna typ användes 
mest av samer (Ortnamnsregistret, Västerbottens län, namnet Stabbur-
raningen i Stensele). Thorbjörn Eliasson har upptecknat ordet samma år 
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med definitionen ’lapparnas proviantförråd byggt på höga pålar’ (Ort-
namnsregistret, Västerbottens läns, namnet Stabburnäset i Vilhelmina).  

Störhus 
Ett av Kågeälvens källflöden inom Jörns socken heter Störhusån som har 
sitt namn av en plats vid ån som kallas Störhusen. Där har enligt folktrad-
itionen stått ett störhus. Ordet kommer av stekarhus, fsv. stekara hus, 
’köksbyggnad, kök’, fvn. steikarahús (norska dialekter størhus) (SAOB 
S11373). Ordet användes om hus för stekning (eller matlagning överhu-
vudtaget), kök eller eldhus; förr även brygghus. Ordet stekarhus har 
många olika former i svenska dialekter, såsom stegerhus, sters, stajrs, stör-
räs, störhus, sterhus, stess, stesj, storräs, störes, steiss. I Lima socken i Da-
larna betecknar störhus ’kokhus i fäbodar, der eld upptändes midt på 
golfvet på en stenhäll omgifven af flisor, som utgör eldstaden och hvari-
från röken går ut genom ett hål i taket’ (Rietz 1862–67:671f.). I nynorskan 
har ordet størhus betydelsen ’bryggjarhus’, ’eldhus’, ’kjøken’, ’stovehus på 
ei seter’ (Nynorskordboka). Fler uppgifter om stekarhus finns i Gunilla 
Söderbergs avhandling (1997:107ff.). I olika källor visas hur ordet spridits 
från högreståndsmiljö ut till allmogen.  

Namnet syftar sannolikt på en vilstuga vid leden mellan Skellefteå 
och Nasafjäll. Den gamla leden mellan Skellefteå och Arvidsjaur gick från 
Frostkåge över Drängsmark, Lillkågeträsk, Stavaträsk och sedan över De-
gerträsk och Kåtaselet och vidare upp till Arvidsjaur. Malm hittades 1634 i 
Nasafjäll och 1638 beslutade man att anlägga en led mellan Stavaträsk och 
Avaviken vid Storavan. Den fortsatte sedan via de stora sjöarna Storavan, 
Uddjaur och Hornavan vidare till smältverket i Silbojokk och gruvan i 
Nasafjäll. Vägen började byggas 1642 och störhuset torde ha byggts i 
samma veva. Störhuset låg ca 370 meter söder om Störhusån och strax 
väster om norra stambanan (André 1985:5, bilaga d) på en plats intill 
landsvägen mellan Jörn och Myrheden strax norr om Storträsk. Platsen 
Störhusen finns också utmärkt på lantmäteriets terrängkarta (Lantmäteri-
verket, Kartsök) (se Figur 3).  
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Figur 3. Karta över Störhusen i Jörns socken. I övre delen av kartan rinner 
Störhusån. Den svarta rundade formationen är norra stambanan. 
 
Namn som innehåller störhus förekommer även i Byske älvdal. I Byske 
fanns 1758 Störhusgärdet som låg vid den centrala åkern i Byske by. I 
Fällfors fanns 1818–19 Störhusmyran och Störhusbrännan. Platserna låg 
strax intill laxfisket i byn på västra sidan av Byskeälven. Dessa störhus 
hade kanske en koppling till de två kronolaxfisken som låg i Byske och 
Fällfors. Eftersom störhusen hade en eldstad kan de ha varit en tillfällig 
bostad för den eller de personer som arrenderade eller fiskade i laxfiskena. 
Själva fångsten förvarades i en bod vilket finns dokumenterat från senare 
tider. I kustbyn Boviken fanns 1787 Störhuskänmyran intill byarået mot 
Kåge nära havet där sannolikt ett störhus låg (Lantmäteriverket, Histo-
riska kartor, Lantmäteriverkets arkiv, 24-SKE-BB27).  

Störhus tycks vara den folkliga benämningen på byggnaden som in-
går i ortnamn i området. I skriftliga handlingar används däremot beteck-
ningen stekarehus. I Upplandslagen (1933:14) från tiden före mitten av 
1300-talet bestämdes att sockenborna skulle uppföra sju laga hus åt präs-
ten, nämligen stuga, stekarehus, lada, sädesbod, visthus, sovstuga och fä-
hus. Övriga byggnader hade prästen själv ansvar för. Denna bestämmelse 
återkom i Magnus Erikssons landslag från 1350. En av byggnaderna vid 
prästgården i Skellefteå kallades 1655 Stor Steger Huset och beskrevs som 
”mest förlorat.” Stekarehuset (skrivs Steger Huset Stora) skulle 1637 un-
derhållas av den östra tredingen i socknen. Stekarehuset nämns inte vid 
den omfattande synen 1705 (Fellström 1950:133ff.). Det fanns andra bygg-
nader som benämndes kök och badstuga. Men troligen var stekarhuset 
föregångaren till köksstugan som nämns i synen. Stekarhuset beskrivs ju 
som ”mest förlorat” och bör ha varit gammalt.  
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I Norrbotten finns namn som innehåller förleden Störres-, Störros-. 
Lars-Erik Edlund nämner att flera tycks kunna kopplas till fiske såsom 
Störhusvarpet vid Laxholmen i Edefors socken samt gårdsnamnen Störes 
eller Störeset i Alräsk och Störeset i Bredåker, bägge i Överluleå socken 
och bägge tycks ha varit fiskarstugor (Edlund 1981:105). Ordet sters, störs 
finns upptecknat från Jokkmokks socken med betydelsen ’hydda, fiskar-
bod med eldstad’ och i Älvbyns socken ’lapppska häbbren på stolpar, 
njallen’ (ibid.).  

I byn Svartlå, Edefors socken, vid Luleälven, fanns på en storskif-
teskarta namnet Störhus stycke. En sagesman kände till ordet störo i sin-
gularis, obestämd och bestämd form som användes om ’eldhus […] där 
man rökte fisk’. Han kom ihåg en sådan byggnad från sin barndom som 
stod nära älven vilken senare flyttades och användes som lada (Wiklund 
1986:36f.).  

I Dalarna används störhus med variantformer om eldhuset på fäbo-
darna (se ovan). I Västerbotten finns ett eldhus på en fäbod konstaterad, 
nämligen prästens i Skellefteå gamla fäbod vid Prästfäbodtjärn på Präst-
bordet i Skellefteå som har undersökts av en student på Miljöarkeologi 
vid Umeå universitet (Lundström 2004:5). Sannolikt har stället kallats för 
Prästfäbodarna. I en tvist om fäboden 1706 nämns byggnaderna på fäbo-
den som var ”twenne fehuus, en miölkbod och stegerhuus” (André 
2001:7ff.). Så även i Västerbotten har benämningen stekarhus använts om 
eldhuset på en fäbod, om en köksbyggnad på gårdar, om ett hus för över-
nattning på utmarken samt ett hus med koppling till fiske, kanske för 
rökning av fisk. 

En fråga är hur de byggnader som fanns på utmarken och beteck-
nats som störhus skiljer sig från en bastu? Finns det någon skillnad mellan 
byggnaderna överhuvudtaget? Bägge byggnaderna tycks syfta på ett hus 
med en härd i mitten. En möjlighet är bastu och störhus är ord som har 
använts om samma byggnad eller om byggnader med samma funktion. 
Linné beskriver byggnaden vid Umeälven som ett hus som liknar en ba-
stu.  

Slutord  
Ett antal benämningar på byggnader ingår som led i ortnamnen men det är 
inte alltid lätt att bestämma vilken byggnad som denna benämning refere-
rar till. Ortnamnen har fördelen att de kan ge oss de benämningar som 
fanns i den lokala dialekten. Ord för byggnader har onekligen växlat refe-
rent under tidens lopp vilket visas i ord som från högreståndssfären vand-
rat ner till allmogen, förutom stekarhus även ett ord som barsstuga (av 
borgstuga) (Widmark 1973:96f.). Denna artikel får ses som ett försök att 
närma sig ämnet om ord för byggnader som ingår i ortnamn.  
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ÅKE SANDSTRÖM 

Isbrodd och skälldobb 
Språkliga perspektiv på två bottniska föremål hos 
Olaus Magnus 

Olaus Magnus berömda verk Historia om de nordiska folken ger en 
fängslande och – måste man tillstå – nästan omedelbar kulturhistorisk 
skildring av senmedeltidens Norden, i synnerhet de norra delarna. Origi-
nalutgåvan på latin, Historia de Gentibus septentrionalibus (1555), och 
hans förut utgivna Carta marina (1539), den första någotsånär korrekta 
kartan över Norden (jfr Figur 1), publicerades i Rom, där Olaus Magnus 
som Sveriges siste katolske ärkebiskop befann sig i landsflykt. Skriften och 
kartan blev sedan överdådiga verk att åberopa när vetenskapsmän ville 
studera medeltida företeelser i Norden.  

Olaus Magnus, eller egentligen Olof Månsson (1490–1557), son till 
en borgare i Linköping, Östergötland, var i ett europeiskt perspektiv den 
förste som så att säga ”upptäckte” Nordens nordliga delar. Hans egen stora 
upplevelse blev, menar John Granlund i sin inledande kommentar till 
första svenska utgåvan av Olaus Magnus skrift (1909–25), att han vid sin 
resa allt längre norrut, samtidigt såg sig färdas bakåt i historien. Forntiden 
slog honom till mötes i stort som i smått och nära nog vart han kom. Sina 
upptäcktsresor i norr genomförde Olaus Magnus åren 1518 och 1519. 

Ännu i dag har forskningen en tämligen hög värdering av Olaus 
Magnus editioner som historisk källa. Oftast är detta befogat, i andra av-
snitt dock mindre skäligt, i synnerhet då det gäller en del illustrationer 
(Boström 1988). Olaus Magnus blandar likväl ofta sina egna iakttagelser 
från resorna med legender och gissningar samt med uppgifter ur osäkra 
andrahandskällor, alltjämt med stor övertygelse. Det finns ändå anledning 
att i skilda kulturhistoriska sammanhang använda sig av Olaus Magnus 
verk, också i studiet av detaljerna – som i min artikel ”Sälhuvud på stång”, 
i Ord i Nord. Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003.  
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Figur 1. Detalj ur Carta marina (1539) som belyser den uråldriga färdvägen 
över ”Qverken”. Till vänster Holmöarna (med bebyggelsesymbol) och till 
höger fullsatta hästforor på den isbelagda Kvarken. Bild ur Holmöns båt-
museum 1998:27. 
 
Så här tio år senare vill jag lyfta fram ytterligare två nordsvenska företeel-
ser belysta av ärkebiskopen. Den ena rör användningen av isbroddar för 
att underlätta gång på halka, den andra användningen av skälldobbar, 
ljudalstrande bojar vid fiskredskapen som underlättade att hitta igen dem 
i mörker och dimma. En sådan boj (dial. dobb) var försedd med en skälla, 
oftast av samma art som användes på boskapen.  

Vid redovisningen av Olaus Magnus uppgifter anknyter jag till nu-
tida västerbottniska förhållanden, här huvudsakligen från Holmön i Kvar-
ken som jag känner så väl och vars båtmuseum jag verkat vid sedan star-
ten på 1980-talet. 

Isbrodd 
En detaljrik och, som det måste vara, kulturhistoriskt pålitlig beskrivning 
hos Olaus Magnus rör användningen av isbroddar. De användes i olika 
utesysslor under vinterhalvåret på både människor och hästar, då det i 
annat fall – som han skriver – ”vore omöjligt att hastigt förflytta sig över 
ett blankt isfält eller däröver forsla tunga bördor” (OM 1976 bok 1, kap. 
28). Isbroddens förtjänst i samband med det senmedeltida vinterfisket 
med not och ryssja åskådliggörs i Figur 2.  

Olaus Magnus framhåller särskilt tre typer av isbroddar: ”träskor, 
undertill försedda med järnbroddar”, ”triangelformade skodon med järn-
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spikar” och ”cirkelformiga skor, på alla håll besatta med krökta taggar, 
skarpa som tänder”. Och han tillägger, att alla ”dessa skodon är försedda 
med de starkaste band, medelst vilka de fästas vid fötterna” (ibid.).  

Den första typen isbrodd av trä, med undertill islagna järnbroddar, 
högg in vid varje gångsteg i det frusna väglaget men förefaller oss i dag en 
aning tungfotad. Bland kustborna i norr kom denna typ också först ur 
bruk men omtalas på Holmön ännu som träbrodd (< *trä-isbrodd) och y. 
träskobrodd. Genom uppborrade hål i träskons sidor träddes skinnband 
eller smäckra björkvidjor att binda över fötterna. 

Från södra Västerbotten uppger Ragnar Jirlow (1930:87f.) om 
samma isbrodd på träbotten även benämningen broddsko (se Figur 4a). 
Men denna benämning förbehölls bland Holmöborna hellre – och nog 
även ännu generellt i standardsvenskan – en särskild hästsko, spikad under 
hoven med en art hästskosöm med väl tilltagna eller i vart fall spetsiga 
huvuden. Att liknande hästskor med järnbroddar också användes om 
vintern på Olaus Magnus tid framgår av Figur 2 och 3.  
 

 
 

 
Figur 2. Två illustrationer med lakfiske resp. notfiske på is, och där is-
broddar används under skorna på folk och hästar. OM 1982 bok 20, kap. 
13, s. 181, kap. 16, s. 185.  
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Figur 3. Illustration med tre typer av isbroddar för människor och två 
broddskor för häst. Bland övriga hjälpmedel på isen ses ishackor, iskäcks, 
isbillar, huggjärn m.m. OM 1982 bok 20 kap. 15, s. 184. 
    
Bevarade exemplar av isbroddar i exempelvis museer och gamla sjöbodar 
bekräftar på samma vis Olaus Magnus andra och tredje typ av isbrodd: 
den triangel- eller cirkelformiga isbrodden av plattjärn att fästa under sko-
sulan (se Figur 4b). Också på dessa fanns järnpiggar undertill men bägge 
typerna var ändå betydligt bekvämare än träskon och därför mer använd-
bara. Isbrodden placerades mitt under hålfoten med den egenheten att 
(järn-)brodden, som den nu kunde benämnas, förnams genom sulan – i 
synnerhet på skor av sälskinn (jfr Figur 5). Bland säljägarna i Kvarken var 
det ringformade halkskyddet särskilt omtyckt, och det tycks ha använts 
långt in på 1900-talet, eller så länge lokala smeder fanns att tillgå för till-
verkningen.  
 

 
 

Figur 4. Två typer av isbroddar: A. Broddsko (längd 24 cm) från Järnäs, 
Nordmaling, efter Jirlow (DAUM, FFÖN 323 1927): ”Anv. parvis på blåi-
sen, när man drog isnot samt när man sköt sig fram på skridstång. Typen 
fanns även på Holmön: brodd använd att gå på glinkis ’glansis’ särskilt vid 
blida ’töväder’ på vintern, när man skulle efter hö, ved etc.”. B. Isbrodd av 
plattjärn från Holmön. Jirlow 1930:88.  
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Isbroddar var oumbärliga vid släpandet av säljaktsbåtar och kälkar ute på 
havsisen samt vid hemdragandet av hö och ved på vinterns körvägar. De 
användes då parvis, det vill säga under båda fötterna samtidigt. Ordet is-
brodd om skornas halkskydd vid gång- och sparkfärder på vinterväglag är 
f.ö. ännu sedvanligt i svenskan. Huvudordet här är ett ä. nsv. brodd, brudd 
m. (f.) ’trä- eller järnpigg’, vars ordformer återkommer i fsv. brodder, 
brudder ’brodd på hästsko, verktyg varmed hål hugges i järn’. Hit hör även 
fisl. broddr ’pigg o.d.’ som f.ö. återfinns i bland annat nisl. broddgöltur 
’igelkott’. Ordgruppen synes enligt Hellquist (1980:100) återgå på ett 
germ. *bruzðх- med den antagna betydelsen ’utskjutande, vasst föremål’. 
Hur länge isbroddar och därmed också ord som (is-)brodd, broddsko o.d. 
använts om halkskyddet är oklart men bruket torde vara uråldrigt. 

 
Figur 5. Sälskinnssko, själsko, med skohö och brodd, i Holmöns båtmu-
seum. Foto: Anders K. Jonsson. 
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Användningen av isbroddar mot halkigt is- och snöföre vållar ännu viss 
uppståndelse hos besökare från trakter söderut utan snö och frusna vat-
tendrag. En person som redan i början på 1500-talet förstod att göra viss 
affär av det var också östgöten Olaus Magnus, landsflyktig ärkebiskop och 
med stort intresse för senmedeltida vanor och traditioner i Norden. 

Skälldobb 
Olaus Magnus intresse för bottniska kulturformer blir också tydligt när 
han berättar om övre Norrlandskustens fisketraditioner. På försommaren 
1519 seglade han här förbi på väg till Torneå, en sjöresa som knappast alls 
fordrade natthamn för den ljusa årstidens skull. Det har ändå antagits att 
den skuta han medföljde gjorde avstickare i land, exempelvis till något av 
Bjuröns fiskelägen i Lövånger. En landning där indikeras av Olaus Magnus 
detaljrika skildring från Bjuröklubb och om havsfisket där. Från sjöresan 
omtalar han därutöver, men mer i förbifarten, de ”många väna öar” som 
passerades (OM 1976 bok 2, kap. 6), vartill också måste räknas de på 
1500-talet redan befolkade Holmöarna. Notera på Carta marina (se Figur 
1) en bebyggelsesymbol här för det som torde vara bondgårdarna på Hol-
mön.  

I en stämningsfull skildring av bottnisk försommar, föranledd av 
Olaus Magnus sjöresa genom Västra Kvarken och vidare uppefter Botten-
vikskusten, framgår också havsfiskets stora betydelse för dess invånare: 
 

Invånarna i Norrbotten leva huvudsakligen av fiske. Icke som skulle deras 
åkerjord vara ofruktbar, men de ha så stor rikedom på god fisk, att den rikli-
gen förslår till att därför tillbyta sig alla nödvändighetsvaror. Också äro de 
väl försedda med litet av varje […], hvilket allt föres dit sjöledes. Hela kust-
sträckan med sina många öar och holmar, alla vikar, alla floder och åar och 
varje liten bäck bjuda där året om, helst sommartiden, då allt är som ljuvlig-
ast i dessa trakter, en ymnig rikedom på fisk.  
   Utanför kusten ligga många väna öar, som med sina träd, örter och gräs 
skänka rikligt nöje och vederkvickelse. I trädens kronor hör man fåglar av 
olika slag sjunga sina ljuva sånger. I vattnet ser man fiskar i underbar mång-
fald, som under sin lek spritta upp över ytan. Överallt gör fiskaren en rik 
och lönande fångst. I detta hav finnes intet skadedjur, på land knappast nå-
got farligt kräldjur eller annat djur, som man behöver frukta. Under hela 
sommaren har man intet mörker, ej heller någon brännande solhetta, utan 
luften är lagom varm och hälsosam. Allt är behagligt, lugnt och tryggt. (OM 
1976 bok 20, kap. 1.) 

 
Det är i detta sammanhang som Olaus Magnus också berättar om olika 
fångstmetoder i fisket. En av dessa får emellertid en beskrivning som 
måste vara en missuppfattning av sakförhållandena – om inte här i stället 
en medvetet fabulerad skröna av författaren. Under rubriken ”Ytterligare 
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om sinnrika sätt att fiska” hävdas nämligen, att fisken i Bottniska havet 
(lat. Sinus Botnicus) kunde lockas till näten med hjälp av ”ljuva toner” 
från klingande bjällror och små klockor: 

Man har äfven kommit på ett annat sätt att fiska, nämligen med ljudet som 
lockmedel, då det ju är en känd sak, att många fiskar ha hörselsinne och 
därför fängslas av ljuva toner. Man utspänner alltså ett nät längs ett vatten-
drags lopp eller tvärs över detsamma, anbringar framför nätet ett på vatten-
ytan flytande redskap i form av en båge och hänger i övre delen av denna 
båge en bjällra eller en liten klocka. Lockade av dennas klingande ljud nalkas 
då de förvånade fiskarna hoptals, och så bli de försåtligt fångade, fastän 
försåtet är tydligt nog. (OM 1976 bok 20, kap. 12.) 

Det flytande redskap som omtalas här, och i vars ”båge en bjällra eller en 
liten klocka […] hänger”, motsvarar tämligen väl den vid Kvarken och 
Bottenviken ännu kända skälldobben, vilken upptill var utrustad med en 
skälla (se Figur 6). Det senare dobb m. i benämningen på redskapet är å 
andra sidan det typiska ordet på fisknätens bojar eller markörer, vilka 
vanligtvis försågs med ägarens bomärke eller annat identifikationsmärke – 
dvs. här ”dobbar” som på andra håll kan heta våle (Hälsingland), vakare 
(Stockholms skärgård), lete, kocka (ö. Åland), vette (Österbotten) m.fl., 
ofta oberoende av hur bojen sedan ser ut eller moderniserats (Törnroos 
1980:50).  

Redskapet dobb, eller mer specifikt skötdobb, lagndobb, själnäts-
dobb m.fl. efter dess olika användningsområden i fisket, får av August 
Nordström (1925:146) en beskrivning som är värd att citera:  

Dobb benämnes det flytande märke, som anger, var ett nedlagt fiskredskap 
är till finnandes. Den vanliga dobben utgöres av en träklubb, vars ena ände 
är koniskt formad; den andra har formen av ett blad. I den förra fästes en 
sten eller annan tyngd, så lätt, att ej dobben drages ned i djupet, men nog 
tung för att hålla den stående i vattnet. […] I dobben fästes den s.k. dobbli-
nan, som leder dels till näten, dels till ankarstenen.  

Den flytande dobben av en koniskt formad träklubb som nämns i citatet 
ovan förefaller numera vara en historisk relikt. Emellertid ligger dess an-
vändning inte så långt bort i tiden. Ännu på 1970-talet fick jag själv se hur 
ålderdomliga ”döbbar” med den anförda formen, påminnande om stora 
träklubbor och försedda med förbindelselina ned till fiskredskapet i sjön, 
kunde användas vid fisket ute vid Holmöarna. Med en skälla i en fastspi-
kad vidjebåge högst upp kallades den skälldobb, eller y. klockdobb. Vin-
den och vågkraften fick dobben att pendla fram och tillbaka i sjön varpå 
skällan också kom i svängning. Sedan var det enkelt för fiskaren att vid 
händelse av dåliga siktförhållanden hitta igen nätet på ljudet. 



ÅKE SANDSTRÖM 

 100 

Ordet skälla s. (i skälldobb etc.) återkommer i vanliga ordsamman-
sättningar som skäll(e)ko ’ko med skälla, ledarko’, ko-, får-, get- och häst-
skälla m.fl. Vidare är ordet känt från medeltiden, som framgår av fsv. 
skælla s. ’bjällra, liten klocka (för boskap)’. Hit hör också mlty. schelle 
’ds.’, < germ. *skellan ’ljuda, skramla, smälla’ (Hellquist 1980:971). 

Skälldobbens flytkropp utgör uppenbarligen med sin äldre form 
och konstruktion en konisk och nedtill oftast droppformad träklabb, i 
vars övre bredare del alltså vidjebågen var fäst med sin ljudkälla (se Figur 
6). Från en liten knap eller märla på dobbens sida fästes sedan dobblinan, 
vilken gick ned till det i sjön utlagda fiskredskapet. 
 

 
Figur 6. På sidorna skälldobbar av äldre typ och i mitten en helt modern 
lyktdobb, i Holmöns båtmuseum. Dobben fäst med lina till utlagt nät 
hjälpte fiskaren hitta igen sitt redskap i dimma och mörker. Foto: Anders 
K. Jonsson. 
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I nyare tid konstruerades i stället skälldobbens flytkropp av brädor lagda i 
fyrkantig ram men vars uppgift ändå var, att låta sig vrickas fram och åter 
av sjögången. Skällan kunde här fästas under dubbla bågar av vidjor satta i 
kors över ramen (se Figur 7). Sedan korkmaterial från det i Sydeuropa 
växande korkträdet börjat dyka upp på marknaden formades flytkroppen 
ibland också ur en större korkskiva. Bågen av vidja ersattes på en sådan 
mindre, nästan modern dobb med dubbla bågar av järntråd. För att stabili-
sera skälldobben i sjön fästes undertill en tyngd i form av en lagom tung 
järnklump eller sten. Det gällde ju att hindra den från att kantra ifall sjö-
gången tilltog. 

Ordet dobb m. (i t.ex. skälldobb) om fiskredskapet, i uttalet ofta 
/döbb/ (Holmön m.fl.), anknyter språkhistoriskt till standardspråkets 
dubb, sv. dial. dobb(e), ’trätapp, träplugg (med droppform), järnpigg, -
bult o.d.’ i t.ex. dubbdäck och isdubb. Anknytningen hit stärks av fiskred-
skapets äldre form, eller en tjockare (bredare) övre del och en avsmal-
nande, ofta droppformad nedre del. Den koniska dobben i fisket är alltså 
betydligt större men nog även äldre som föremål betraktat, än många av 
de ting vi numera förknippar med ordet dubb (dobb). Kanske ser vi här i 
fiskredskapet till och med ett slags ”urdobb”, vars säregna form också 
kunde definiera ordet? 

 

 
Figur 7. Skälldobb av brädor ur samlingarna vid Holmöns båtmuseum. 
Denna typ kunde senare förses med fotogenlykta i stället för som här, 
med skälla upphängd under vidjebågarna. Foto: Anders K. Jonsson. 
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Skälldobben försågs i fisket med en oftast helt ordinär ko- eller getskälla 
av tunn järn- eller mässingsplåt men på yngre modeller ibland en pingla 
eller gjuten klocka (dial. tjuka) av samma typ som på hästen i vinterkörs-
lorna. Skällor, klockor etc. användes framförallt i samband med höstens 
fiske med skötar ’strömmingsnät’ och lagnor ’smånät för sik-, harr- och 
abborrfångst’ (Sandström 2000:48). Fiskredskapen lades då ut om aftonen 
för att sedan tas upp på efternatten, på senare tid för att hinna leverera 
fisken färsk till fiskuppköpare och konsumenter. Näten var förstås också 
fiskligare under dygnets mörka timmar.  

En bit in på 1900-talet infördes i fisket också nymodigheten lykt-
dobbar med i stället en inhandlad fotogenlykta att fästa högst upp på 
dobben. Lyktorna hängdes upp som på den äldre typen med skällor men 
fungerade nu oberoende av sjögång. En viktig förutsättning var likväl, att 
dobben inte kantrade i sjön, som alltså motverkades genom en tyngd fäst i 
ett snöre undertill.  

Av en notering av Åsa Nyman (2000:214), från Holmön sommaren 
1947, illustreras strömmingsfiske vid Holmögadd med hjälp av en kombi-
nation av skälldobb och lyktdobb: 

Båtarna roddes ut där skötarna skulle läggas. Först kastades en skällboj ut. 
Den var gjord av kork med en sten som sänke. I en vidjebåge, som stod ovan 
vattenytan, hängde en stor getskälla, som i blåsten pinglade, så att det i 
mörkret var möjligt att söka sig fram till skötarna, när det var dags att ta 
upp dem. […] I slutet sattes en lyktboj. Det var en fyrkantig träram med 
sänke och över vattenytan två böjda vidjor, i vilka en fotogenlampa hängde. 

Lyktans uppgift ytterst på nätraden var nog här också att varsko eventu-
ellt förbipasserande sjöfart för näten. Vanligare var dock, att endera 
dobbtypen användes, som i följande uppgifter från trakten av Järnäs vid 
södra Västerbottenskusten, i en uppteckning av Birgit Eriksson (1959:21):  

Dubbarna skall utmärka skötarnas läge; varje fiskare har sitt märke. För att 
hitta igen skötarna på hösten, sedan det blivit mörkt, hade man förr en liten 
bjällra på dubben; man kunde då lättare höra var näten fanns; en sådan dubb 
kallades skäll-döbb. På 1920-talet började man i stället använda en fo-
togenlampa ovanpå dubben, en lykt-döbb. För detta behövs kraftiga dubbar, 
ofta med en liten järnklump nertill för att hålla dubben upprätt.  

*** 
På Holmöns båtmuseum och vissa andra kustkulturmuseer i norr kan man 
ännu se och få sig förklarade olika varianter av ovan beskrivna skäll- och 
lyktdobbar. Detsamma gäller olika typer av isbroddar för både människor 
och hästar. Kunskapen om de äldre fiskemetoderna håller oaktat på att 
tyna bort genom användningen av de mer givande eller sportmässiga 
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fångstsätt, som tagit över. Olaus Magnus hjälper oss då att minnas och 
förstå hur en del äldre fisken gick till. Men hans uppgift, att man i slutet 
av medeltiden vid övre Norrlandkusten brukat fiska med klingande spel 
som lockmedel, baserat på ”en känd sak, att många fiskar ha hörselsinne 
och därför fängslas av ljuva toner” (OM 1976 bok 20, kap. 12), anknyter 
dock mer till fablernas värld än till verkligheten. Eller ser vi hos författa-
ren i denna detalj ur hans omfångsrika skrift ett utslag av någon medrese-
närs skämtlynne men som ärkebiskopen tog på orden?  
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STAFFAN WIKLUND 

Rolka, vesa och to 
Några terrängbeskrivande och terrängbetecknande 
ord i lulemålen 

I min avhandling Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur infor-
mant- och intervjuarperspektiv (Wiklund 1992) behandlas ett 40-tal dia-
lektala våtmarksbeteckningar från Luleå storsocken i Norrbotten i syfte 
att fastställa deras spridning, betydelse och användning. Under avhand-
lingsarbetet frågade jag informanterna även om andra ord än dem som 
behandlas i avhandlingen, exempelvis beteckningar för andra terrängtyper 
än våtmarker. I den här artikeln förklaras några av dessa ord, i första hand 
med hjälp av informanternas uppgifter som kompletteras med litteratur- 
och arkivuppgifter, och i förekommande fall med hänvisning till ordens 
användning i ortnamn. Syftet med artikeln är att visa i vilken utsträckning 
några terrängbeskrivande och terrängbetecknande dialektord är kända 
bland informanterna och hur de använder och förklarar orden. De ord 
som exemplifieras är görja, rolka, wolja, vesa/veisa, röta, val, lid och to. 
Urvalet av förklaringar och litteratur- och arkivuppgifter har begränsats. 

Intervjuerna gjordes 1986–90, de flesta 1988, och inspelningarna 
har överlämnats till Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
(DAUM). Informanterna, 11 kvinnor och 32 män, anges i texten med ini-
tialer liksom författaren (SW). Vid första inspelningstillfället var tio in-
formanter äldre än 80 år, tjugo var 70–79 år, tio var 60–69 år och sex in-
formanter var yngre än 60 år. Ca hälften av informanterna har haft jord-
bruk, medan andra har varit skogsarbetare eller har varit stats- eller kom-
munalanställda eller egna företagare. Mer än tre fjärdedelar av informan-
terna har vuxit upp i jordbrukarhem.  
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Figur 1. Informanternas fördelning över undersökningsområdet.  

 
Vad gäller återgivning av belägg, förklaringar osv. används i löptexten 
enkla citattecken omkring synonym, definition, förklaring etc., vilket an-
tingen innebär att informanten lämnat denna uppgift, exempelvis djörja 
’lervälling’, eller att jag tolkat den genom att sammanföra i mitt tycke en-
tydiga uppgifter. Meddelarnas förklaringar återges emellertid ofta orda-
grant inom dubbla citattecken. Ord, former, uttal etc. återges på sådant 
sätt att den dialektala prägeln framträder men inte så detaljerat att läs-
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ningen försvåras för den som inte är bekant med norrbottniska dialekter. 
För att underlätta läsningen översätts många ord och uttryck. Översätt-
ningar liksom andra förtydliganden placeras inom hakparentes. Pausljud 
och upprepningar av samma ord utesluts utan särskild markering. Lands-
målsformer i arkiv- och litteraturbelägg liksom i vissa informantuppgifter 
återges med grov beteckning mellan snedstreck, exempelvis /tåoläte/ 
’toland’ och /djörilåva/ ’görjelave’. I artikelns slut finns en förteckning 
över förkortningar. 

Görja, rolka och wolja 
Som synonym till riksspråkets gyttja används det dialektala görja av alla 
informanterna. Den vanligaste förklaringen är ’lera, lervälling’: ”djörja va ju 
bara lervälling egentligen” (TP). Ordet ingår som förled i flera samman-
sättningar av vilka görjehål, görjepott och görjepöl dominerar. Andra 
sammansättningar som ofta nämns är görjebotten, görjegrubba ’görjegrop’ 
och görjedröl ’görjegrop’: ”i djöridröl, he ha regna så ne ha blivi djörja ini 
grubba” (ET).1  

Som exempel på ortnamn där görja ingår kan nämnas Görjerået 
/djerira:’/ i Sundom (Nlu), ’en lerig sänka, nu uppodlad’ (OAU = DAUM 
1242, Brännström 1931), Görgtegen i Rutvik (Nlu, ÖLM lsk 1861), Görje-
varpet ”f.d. notvarp inne i Hamnen i byn Alhamn” (Nlu, OAU = DAUM 
1242, Brännström 1931) och Görjeån /djöria:’/ (Kojkul, Jok, OAU = 
DAUM 2530, Pellijeff 1936).  

Tre lätt redigerade och förkortade intervjuutdrag, det första och 
tredje från Överluleå och det andra från Nederluleå, får belysa en ovanli-
gare sammansättning som flera informanter känner till. Här möter vi gör-
jelaven /djörilåva/ i såväl praktiskt som metaforiskt bruk: 
 
Intervjuutdrag 1 
 

GJ Om he regen mitji [regnar mycket] på vårn kan e va gott om 
djöripotta, djörilåva. 

SW Va ä de där sista för nånting? 
GJ Gammalt tillbak gjord dom ju bruk [murbruk] uta lera å he 

kalla dom breoklåvan [bruklaven]. 
SW Ja just de, då förstår ja. 
GJ Å he kan bli samma ute i naturn, å he kalla dom djörilåva, 

djöripott å djörilåva ... På såna hära småvega när dom bli kört 
sönt [sönder] så håll e å va som in djörilåva upa vegen. 

 

                                                
1 Orden hål, pott, pöl, botten, grubba och dröl behandlas i min avhandling (Wiklund 1992, 
bl.a. s. 88f., 99–101, 152–157, 69f., 152–155 och 131–141). 
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Intervjuutdrag 2 
 

SW Ja hörde en man säga att vägen såg ut som in djörilåva. Har du 
hört de? 

SO Ja in djörilåva de ä ju … Förr i världen … Varje bondgård me 
självaktning hade ju en sån där lerlave som dom kallar som 
dom använde när dom laga murar å sånt där. Å de va ju sån där 
speciell lera som blev som i djöri [en görja].  

SW Jaa de ä ett målande uttryck om vägen då som ser ut som in 
djörilåva. 

SO Jaa, den ä som när du ha tillrett bruket helt enkelt. 
 
 
Intervjuutdrag 3 
 

SW Har du hört djörilåva? 
BW Djörilåva ja. Joo. Ja men tänk. 
SW Va ä de då? De hörde ja första gången häromdan. 
BW In djörilåva som ini en ... Vet du de fanns när man gjorde mur-

bruk ... in låva ... en trälåda som man spika ihop. Hä vä jo 
breokslåva. 

SW Så vägen va som in djörilåva. 
BW Jaa, hä vär som in djörilåva. Jajamensan. 

  
De två orden rolka och wolja används inte lika ofta som görja. Av 34 till-
frågade säger sig 5 inte känna till rolka medan wolja är okänt för 10 av 29 
tillfrågade. Många uppger likartade och rätt vaga betydelser för de två or-
den och säger också att orden är svåra att skilja åt. Så här förklaras rolka av 
några informanter:  
 

Fällning, grums i stillastående vatten. (SA.) 

Ungefär som wolja. (RL.) 

Lös mark som smutsar ner. (AL.) 

Uppslammad dyjord. (BN.) 

Grumligt vatten. (ANo.) 

Nåt surt av vatten å lera. (RS.) 

Orent vatten, inte görja. (LaL.) 

Som görja. (BW.) 

Rolka från myrmark. (BT.) 

Som ävja, grön eller brun. (HH.)  
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Och så här förklaras wolja:  
 

Samma som rolka. (EA.) 

Kanske som rolka. (GÅ.) 

Orent vatten. (HB.) 

Avlagring vid stränderna. (BSa.) 

Tunnare än rolka, mera vatten. (BW.) 

Lera. (NK.) 

Wolja från sjöbotten, lera. (BT.) 

(Ungefär) som rolka. (BI, RL, BN, ANo, ANy, RS.)  

 
Ungefär en tredjedel av förklaringarna till rolka är av denna allmänna ka-
raktär och ungefär tre fjärdedelar av förklaringarna till wolja. Färre infor-
manter känner således till wolja, och dessutom ger de vagare förklaringar 
till ordet.  

En grupp informanter uppger tydliga skillnader mellan de två or-
den. De förklarar rolka så här:  
 

Rolka är brun. (EA.) 

Rolka ä den röda. (FA.) 

Välling av vatten å till exempel röta. (BI.) 

Dyig massa, järnhaltig. (BJ.) 

När e är stilla vattn å de bli utfällning uta järnoxid. (GÅ.) 

Järnhaltig, rostbrun. (GJ.) 

Mörkbrunt myrvattn till exempel. (VJ.) 

Det bruna som flyter på vatten. (EL.) 

Genomblöt brun jord. (LaL.)  

Brunt dyvatten. (EN.) 

Brunt. (ANy.) 

Rödbrun smet på görjepott. (SO.) 

Rörolka. (BSa.) 
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En längre förklaring lyder:  

De lustiga me den där rolkan de ä ju att den har en tegelröd färg. Så när man 
går i den me kläder så ... dom bli ju helt förstörda eller missfärgade. De gör 
de ju aldri om du går ini vanli gyttja, då bli du ju bara leri [lerig] egentligen. 
Rolka den måste uppstå genom att de finns järn i marken. (SO.) 

De mer precisa förklaringarna till wolja kan lyda:  
 

Grönwolja, gulwolja. (FA.) 

Som rolka men inte rostfärgat; otäckt och orent, gegga, inte farligt men 
otrevligt. (SO.) 

Wolja hä kan vara som sagt vattn å växtdelar. (GÅ.) 

Grönwolja, otäckt, gegga, slemmigt. (WB.) 

Grönska på vatten. (BeN.) 

Ja grönwolja de är stillastående vattn å växer näckroser å sånt där å så blir de 
ett slam utav grönskan där, hä är wolja. (EN.) 

Grönwolja, slemmig fällning i vatten. (TP.) 

He va vattn å så var e grumlit, wolja. Gå åt [inte] ini wolja dinn [den där]. (DI.)  

 
Ett par informanter har lämnat uppgifter som strider mot resultatet i 
stort. Om rolka: ’grön smet ovanpå vatten’ (BeN) och om wolja: ”I regel 
va den alldeles brun. Hä va som nå järnhaltit i vattne där vet du, å hä va 
wolja” (BSu).  

Någon större skillnad mellan de olika byarna kan inte konstateras. 
Slutsatsen är att rolka är brun eller rödbrun och innehåller järn medan 
wolja oftast är grön eller gul och består av slemmiga växtdelar. Den stöds 
av äldre uppgifter i arkiv och litteratur. Nordlinder skriver om Rålkmyran 
(1887:28): ’/rålk/ rost i järnhaltigt vatten’ och Nordström (1923:16): 
”/ro’olk/ röd gyttja. Do hä ålldeles /rolkä/ ne böxän’ [Du har alldeles rol-
kat ner byxorna]”. Om /woli/ uppger den senare (1923:24): ”den gelélik-
nande gröna massa man ibl. ser i stillastående vatten. ’He söy eot [ser ut] 
som i w.’”  

Vesa/veisa 
Ett annat ord för ’gyttja’, ’dy’ och liknande är vesa/veisa. Det har använts i 
stora delar av nordiskt språkområde, från Island i väster till Estland (med 
Gammalsvenskby i Ryssland) i öster och från Danmark och Skåne i söder 
till Norrbotten i norr (se t.ex. Hellquist 1980, Rietz 1862–67:803a och 
Vendell 1904:1099). De vanligaste betydelserna är ’(jäs)lera, gyttja, dy’, 
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men även förklaringarna ’gyttjig sjöbotten, sumpigt ställe, gungfly, vassbe-
vuxen strand’ förekommer.  

Betydelsen ’lerblandad gyttja, mjukare än görja’ uppges från Över-
kalix (OSDs, Brännström 1937), och förklaringen ”den nedersta delen av 
stranden, där ingen växtlighet finnes, kallas /väisa/ ’vesan’” från Edefors 
(ULMA 1500:9 s. 5, Enequist 1927). Från Antnäs, Nederluleå, kommer 
uppgifterna veisa ’lerig strandremsa’ och veisbotn ’lerig sjöbotten’ (Ny-
ström 1993).  

Ordet vesa/veisa är okänt för de flesta av mina informanter och 
kan antas ha haft en begränsad spridning i området, åtminstone under se-
nare år. Av mina informanter är det endast två meddelare i Överluleå och 
fem i Edefors som känner till ordet. Förklaringarna är likartade. Ordet 
betecknar den del av (älv)stranden som blottläggs t.ex. vid lågvatten:  
 

[Väisan] är alltså själva strandn. (BI, Ölu.) 

Hä som åt vär [inte var] gräsbeväxt hä vär väisa. (BN, Edf.) 

Den där långa leriga släntn. (RS, Edf.)  

 
Här följer de övriga förklaringarna: 

 
Överluleå:  

De kan va en strand utan växtlighet. De kan va bara sand eller annat. De kan 
va omkring älven å kring sjöar å vattendrag. (BI.)  

Edefors: 
 
Djöriväisa [ordet kommer spontant på tal om gungfly o.d.] de ä ju strandn vi 
älvstrandn efter de vattne hade sjunki undan […] Hä va ingen gräsbevuxen 
matta utan hä var som en lervälling å gå i. (ÅA med instämmande av LA, 
Ölu.) 

[Det som kom upp] närmast strandn kalla man veisa. De växte ju ingenting 
på den utan de var ju rena dybotten. [---] De ä ju sämst att vesan ä så bred, 
sa en gumma som rodde över älven. [---] På vintern kunde man gå efter ve-
san när de va mycke snö. Ja gick vesvägen upp till Lundbergs. (TP.) 

Väisa de ä ju strandn, upa väisa. Ja gick ät [efter] väisa. (SS.)  

Röta 
Om röta står i SAOB (R4594) att det i vissa trakter är bygdemålsfärgat 
och motsvarar ’myrjord, torv, torvströ’. Därtill ges en uppgift från Norr-
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botten: ”Spillningen från ladugården tillvaratogs med användning af röta 
(torfströ)”.  

För mina meddelare är röta (uttal /roita/ eller i Råneå /räita/) i 
denna betydelse ett välbekant ord. Det som användes som strö förefaller 
emellertid av följande exempel ha skilt sig något mellan olika gårdar: 

 
Ja roita hä ä nedruttnad mossa. De är de man gör torvströ utav. (EN.) 

Vi had vanli witmossa ini lagårn. Vitmossan skar vi me spade i block å körd 
hem han. Roita hä ä nå myraktit. Hä ä int witmossa. Dom bruka ha de ti 
jordförbättring, svartröta schwårtroita. (EA.) 

De ä skillnad mellan torvströ och roita. Röta ä den där svarta feta som klib-
bar när du tar i den, men mossan hässjades å användes till strö. (SO.) 

Röta är den multnade mossan. Roita bli torvströ. (BeN.) 

Både mossa å röta användes som strö i lagårn. (BN.) 

Strö till lagårn. (DI.) 

Under mossan där de är blött. (RS.) 

Mossa från myr använd till strö. (EL.) 

Röta är de som ä under mossan, ruttnad mossa. (LaL.) 

 

Den plats där man hämtade röta kallades roittäg ’röttag’ (HB, ÅA, BSu), 
dvs. ’röttäkt’. Sammansättningen myrröta används bl.a. i en lantmäteri-
handling från Sävast (Ölu, ÖLM lsk 1848), och informanten IS talar om 
/roitmöiren/ ’rötmyrar’. 

I Råneå socken ingår ordet också i ortnamnet Dammrötan som av-
ser ett ovanför en damm översvämmat område. Genom dämningen be-
vattnades området på våren och gräsväxten ökade (se närmare Wiklund 
1992:71–73). Namnet är bekant endast för informanterna i norra Råneå 
som också nämner ett par andra åtminstone lokalt använda ortnamn med 
samma betydelse: Bjurånesdammräita och Utterseldammräita.  

Val 
Nere i rötan i en myr kan finnas val /wärn/: ”Om ja säger att du ska odla, 
då få du fram mycke wäln, rötter å gammalt neri möira” (HH). Ordet val 
är känt i hela området men inte av alla informanter. Av 32 tillfrågade ger 
hälften säkra förklaringar; övriga känner inte till ordet eller är osäkra på 
dess betydelse. Den oftast angivna förklaringen är ’stubbar och rötter (i 
marken)’ och liknande:  
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Rötter av gamla träd. (EA.) 

Stubbar å rötter som man gräver upp. (EN.) 

Stubbarna som va kvar nedi en rödd [röjning]. (RL.) 

Sly å allt möjlit sånt där som ramla ihop å ruttna ner en del å. (BeN.) 

När dom höll på plöja å när de kommer opp allt möjlit, wäln. (HN.) 

Stubbar å rötter som samlades ihop å brändes. (BW.) 

Wäln de kunde ju vara om de va mycke träd å rötter [som förklaring till 
ortnamnet Valsundet /wäschåte/]. (ÅA.) 

In wälkäs [en val-kas] kalla dom en sån där hög me stubbar å sånt. (ÅA.)  

 
Ordet val används också om hindrande sly och ris på hyggen och om 
skräp och bråte av annat slag:  
 

Ris å sånt där, wäln. (DI.) 

På ett hygge där hä är fällt om vartannat, du kom ini wäln. (ET.) 

Om du höll på odla då vart e ju stubbar å ris å. Hä kalla vi wäln. Hä kan ju 
vara i andra sammanhang också när man kanske ha rivi en byggnad å de ä 
skräp. (GÅ.) 

 
Några av informanterna i Överluleå och Edefors sammanför ordet med 
ortnamnet Valsundet, en del av Luleälven uppströms Bredåker. Namnet 
förklaras med att träd och rötter samlats i sundet. Några ägor i närheten 
kallas Valsundsängen (Bredåker, Ölu, ÖLM, ssk 1765), Valsundskärret och 
Valsundsmyran (Ölu, ÖLM, ssk 1787). Denna förklaring stöds av upp-
teckningar från 1930- och 1940-talet. Namnet Valviken i Gunnarsdjup-
träsk i Råneå (ek 25L:85) torde ha samma förklaring. (Annat uttal och an-
nan förklaring av val hos Nordlinder 1887:20: Valsundet /vålsåde/ ’sundet 
vid fäbodvallen’.)  

En del av byn Ales odlade mark kallas Valen (ek 24L:83), och 
namnet förklaras i en uppteckning med att /wärn/ förr var ”ett snårigt 
och fuktigt markparti” (Nlu, OAU = DAUM 1242, Brännström 1931).  

Lid 
Ordet lid /löid/ förekommer i lulemålen och är känt av många tillfrågade 
i betydelsen ’backe, sluttning’. Några menar att ordet bara används i sin 
riksspråkliga form. I dialekten ingår det också i sammansättningar som 
granlid /grenlöi’d/, baklid /bäklöi’d/ och al-lid, alderlid /årderlöi’d/. Här 
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koncentreras redovisningen till dessa tre sammansättningar. Hälften av nio 
tillfrågade känner till granlid:  
 

Till exempel på sida av berg. (ET.) 

Jo isi grenlöid. Ja hä jer där de ä granmark. (GJ.) 

Gransluttning. (HH.)  

 
Ordet baklid är bekant för 24 av 31 tillfrågade. De ger förklaringar som 
följande: 
 

Baksidan, norra sidan av berg. (VJ, TP, BSu.) 

Om ja säjer på vårn när snön tin [tinar] bort på norrsidan av en ås å borti 
berga hä je bäklöid, så hä tin bort säinare. (GJ.) 

Bortre sidan utav en sån där lid från byn räknat, de va i bäklöid. (BI.) 

Skuggig baksida av till exempel berg. (SA.) 

 
Att snösmältningen är sen i norrsluttningar framgår av följande uppgift 
från Nederluleå:  

Norrsidan utav ett land som ligger i skugga så att de tinar saktare på vårn. 
De som ligger kvar på taken på våffeldan [25 mars], de ligger i bäklöid om 
Ersmäss [18 maj]. (EN.)  

Om liknande lokalt knuten kunskap vittnar en uppgift från Edefors: ”När 
häggen bloomm i bäklöid, då läik bräksn [leker braxen] snart” (BN). Det 
sägs gälla om Småträsken som är Svartlå bys fisketräsk.  

Granlid och baklid betecknar i regel något större sluttningar, medan 
allid används om området närmast vattnet där sluttningen ofta är obetyd-
lig. Den dialektala motsvarigheten till al, alder är årder. Informanterna från 
Rörbäck, Råneå, beskriver spontant havsstranden där alen är det första 
trädet: ”ini årderlöida där he börja bli årderskog” (LaL); ’albacke på hol-
mar’ (EL). Under namnet Krokliden skriver Nordlinder (1887:25): 

I Lule ock Råne förekommer benämningen lid om bärgen ytterst sällan; i 
Pite ock i synnerhet Skellefte kallas långsluttande, skogväxta bärgåsar med 
detta namn. I Lulemål säges vanligen /tiäl/ [köl]. 

Här följer några exempel på lid-namn i området:  
 

Krokliden. (Ölu, ek 25L:40.) 

Svartlidheden. (Ölu, vk 24 L NV.) 
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Liden, Norrliden, Sörliden, Mjövattenliden. (Ölu, vk 25 K NO.) 

Slevliden. (Edf, tk 25 K NO.) 

Liden ’bydel, Södra Prästholm’. (Rån, ek 25L:47.) 

Brattlidhuvudet. (Rån, ek 25L:62.) 

Storliden. (Rån, ek 25L:67.) 

 

Om lid kan man läsa i SAOB (L 631): ”(utom i vissa trakter nästan bl. i 
vittert spr.) backe, sluttning; i Norrl. i sht om moränbeklädd, ofta skogbe-
vuxen bärgsluttning”. Även ett par moderna ordböcker kommenterar or-
dets bruklighet: ”ngt högt. el. provins” (SO) och ”i högre stil o. prov.” 
(Norstedts svenska synonymordbok). För mina informanter är /löid/ med 
sammansättningar inte högtidligt, möjligen provinsiellt. 

To 
I motsats till lid förekommer terrängbeteckningen to inte i riksspråket. På 
dagens kartor över undersökningsområdet finner man däremot en hel del 
ortnamn i vilka terrängbeteckningen to ingår. Här följer ett litet urval:  
 

Ton ’bydel i Alviksträsk’. (Nlu, ek 24L:83.)  

Nära Sunderbyn ligger Tolandet. (Nlu, ek 25L:06.) 

Väster om Unbyn Storton (Ölu, ek 25L:03), båda skogsområden liksom 
Björnton i södra Bredåker. (Ölu, ek 25L:40.)  

Inom Edefors finns Mårdtoberget (vk 25 K NO) och Grantoberget. (vk 25 K 
NO.)  

I Mjöfjärden Toberget (Rån, ek 25L:28) och i Vitå ett uppodlat område 
Nyton. (Rån, ek 25M:60.)  

Ortnamn på to finns i hela området; ett av de nordligaste är Kirtikton väster 
om Porsi i närheten av Vuollerim. (Jok, ek 26K 4–5 e–f.)  

 

I lantmäterihandlingar särskilt från storskiftet (ssk) och laga skiftet (lsk) 
noteras ännu fler namn med to: Från Bredåker bl.a.: 

 

Björnton. (Ölu, ÖLM, skogsavvittring 1784.) 

Björntosvedjan. (ÖLM, ssk 1791.) 

Björntomyran. (ÖLM, 1784.) 

Gräston, Ton. (ÖLM, lsk 1856.) 
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Storton. (ÖLM, lsk 1855.) 

Lillton. (ÖLM, lsk 1853.)  

 
I handlingar från Heden nämns till exempel ”Linda Östi ton” (Ölu, ÖLM, 
lsk 1844–56) och från Sävast Gammelgårds to, Klemesto, Östa till tho, 
Ton (Ölu, ÖLM, lsk 1848–56).  

Även appellativet to och sammansättningarna toland, granto, gran-
toland förekommer i lantmäterihandlingarna, exempelvis toland (Björs-
byn, Nlu, ÖLM, lsk 1846–55); Skog, toland (Harads, Edf, ÖLM, lsk 1878); 
to, toland, granto, grantoland (Sävast, Ölu, ÖLM, Protocoller 1845–60). 

Nordlinder (1887:27) skriver om Grantolandet (Nlu): ”den sidlända 
[sanka och låglänta] ock med frodig granskog beväxta marken. Tåo är en 
liten gräsbeväxt skogsdäld”, och Brännström om Toberget i Råneå: ”En *to 
f. ’svacka beväxt med granskog’ går längs V. sidan av berget” (OAU = 
DAUM 2543, 1939). Pihl kommenterar Brattomyran i Harads (vk 25 K 
NO) så här: ”/brättåomöira/, brätt ’brant’, /tåo/ ’låglänt o. försumpat 
skogsland mellan två höjder’ (OAU = DAUM 1928). I två uppteckningar 
förklarar Lundberg to med ”land mellan två myrar, jfr Ollmyrto, invid 
Tälltjärn” (ULMA 8026 = DAUM 2879, 1939) och med ’mark, något ste-
nig och högre, ej mycket, än den sankare omgivningen’ (1925–35). Bränn-
ström skriver om samma to i Avan (Nlu): ”/tåo/ (oftast /grentåo/ 
’granto’) är jämn fuktig skogsbeväxt mark” (OAU = DAUM 1242, 1942), 
och i en annan uppteckning jämställer Lundberg granto med granlid ’gran-
sluttning’ (ULMA 8026 = DAUM 2879, 1939). I Vitå (Rån) finns Gam-
melto ’lång, smal skogsdunge’ (DAUM) och i Svartbyn (Ölu) en gård 
Lövröjningston med namnförklaringen ”to = tät, snårig lövskog” (OAU = 
DAUM 2548, 1930). Den utförligaste beskrivningen ger Enequist i en 
uppgift från Edefors:  

/tåo/ f. ’to’, /tåolände/ eller /tåoläte/ ’toland’. Ofta sammansättningen: 
/grentåo/ ’granto’. Fuktig, bördig jord, där det växer mycket gran. Marken 
ofta ymnigt betäckt av gräs och örter. Karakteristiska växter utom gran: 
enstaka lövträd som björk, sälg och asp, bräken, lummer, ”björkgräs”, hög 
blåbärsljung (ger sura bär), björnmossa, husmossa. /i tåo/ är oftast en sänka 
men ordet tycks beteckna mer markens beskaffenhet och växtlighet än 
markens niveau i förhållande till omgivningen. (ULMA 1500:9 s. 1, 1927.)  

Ett par senare uppgifter får avsluta genomgången. Nyström (1993:190, 67) 
uppger från Antnäs (Nlu): tåo ’högre belägen mark på myrområden’; 
grentåo ’sumpig skogstrakt med frodig granskog’ och Ryd (2001:19) från 
Jokkmokk: to ’tät gran- och björkskog på fuktig mark’.  

Terrängbeteckningen to är som synes inte lätt att förklara med ar-
kivuppgifterna som utgångspunkt. Variationen är rätt stor och uppgif-
terna ibland motstridiga, men några egenskaper återkommer. Det är fråga 
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om skogsmark, oftare gran än andra träd, oftare låglänt än motsatsen, of-
tare fuktig än torr, oftare god växtlighet än motsatsen. Ungefär hälften av 
betydelseuppgifterna ovan har lämnats i anslutning till ett to-namn. Man 
kan därför misstänka att en och annan uppgift baseras på utseendet hos en 
viss lokal. 

Appellativet to används inte spontant av mina informanter, men ca 
en tredjedel av 30 tillfrågade känner till det. Ordet uttalas med diftong 
som växlar inom området och kan vara /ao/, /åo/, /äo/, /öo/ eller lik-
nande. Hur förklarar de då terrängordet to? Några ger förklaringar som 
ibland förefaller osäkra eller åtminstone vaga och som möjligen inspirerats 
av lokaler i vilkas namn to ingår, exempelvis följande: 
 

Mindre skogsfläck. (SA.) 

Töo de ä ju oftast hedland de. (FA.) 

Tao, tallhed. (BL.) 

En grentöo hä var en ås eller en viss yta, de va i grentöo å i tålltöo. Hä va 
fläckvis där tallen trivdes å där granen trivdes. De växte aldri blandskog på 
de. (FA osäker.) 

 
I sina förklaringar refererar ungefär hälften av de tillfrågade till ortnamn 
som isi Töo, isi Tao (vanliga gårdsnamn), Klåvatöo, Dammton, Dammto-
bäcken, Storton. Namnet Asptomyran (tk 25 K NO) vittnar om att andra 
träd än gran kunnat växa på en to.  

Sammansättningen granto är i särklass vanligast, vanligare än sim-
plex, och är bekant för ca två tredjedelar av 30 tillfrågade. På min fråga 
om vad to betyder går de flesta nästan genast över till att förklara granto:  
 

Ett tättväxt område, i grentåo till exempel. (GÅ.) 

I tao, grentao. Ja tro inte att tallskogen växer nå ini i tao men granen växer 
där. (ÅA.) 

Grentåo ganska torr mark men där de växer gran i synnerhet. De är sånt där 
mossit å skuggit område så gran trivs där. (TP.) 

  
Toland jakas av ett tiotal informanter. Här en förklaring: ”tåoläte, mest 
gran å björk som växte kring en bäck eller nå sånt där” (BSu). Andra 
sammansättningar accepteras av några informanter: /tålltöo/ ’tallto’ (FA, 
BW, IS); ”Ja tao hä je i tålltao eller i grentao. Så hä je in viss skaogart 
[skogart]” (IS). 
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Områdets storlek kommenteras bl.a. genom jämförelse med lid och 
lund:  
 

I grentao. Ja he ä en granlid vi kalla. Men ett mindre område. (HH.) 

/Lot/ ’lund’ är ett litet område, en litn skogsdunge. [En to] kan vara hur stor 
som helst. (SO.)  

 
Den senare beskriver en lokal på det här sättet:  

Vi hade ett ställe på norra skogen här på de skifte vi hade förut, där var de 
en grentöo. Alltså från Lillträsket å en bit upp på mot höjdlande var de en 
[rand] me enbart granskog, å de kalla dom ju tao, grentao. (SO.) 

Kommentarerna visar liksom arkivuppgifterna rätt stor variation, men 
några genomgående betydelseskillnader kan knappast noteras mellan in-
formanter från olika socknar och byar. De skillnader som framträder är 
individuella eller kanske lokala. Ett avsnitt av mitt samtal med nästan åt-
tioårige BW i Unbyn, Överluleå, får avsluta och sammanfatta to-avsnittet. 
Texten är lätt redigerad och koncentrerad. 

 
SW De finns en gård i Alviksträsk som heter isi Tao.  
BW Isi Tåo.  
SW Jaa. Va ä tåo för nånting? 
BW Tåo, hä je ... de är ett skogsland. 
SW Vilket skogsland som helst? 
BW Joo vilket skogsland som helst som ha vari ... ha vari skogsland å 

kanske ä röjt ut å ... gjort till odlingsbar mark, odlingsmark. Ini 
Tåo. Vi har ett här innan du kör fram i Bjässmoran, där ha vi 
Tåo. 

SW Är de åker nu då? 
BW Joo då, de ä åker. Både åker å skog, inom samma område. Å så 

ha vi ett … Ja körd ju kor åt en gammalstinta här borta när ja 
var pojk. Hon had ju en hägna ini Tåo. De var till vänster om 
gamla landsvägen som vi ha kalla ini Tåo. 

SW Är e ett bättre skogsområ... skogsväxt eller ...? 
BW Ja de ä ju ... ganska bra skogsom.. men helst rätt mycke gran. I 

grentåo. Hä jer i grentåo dinna ha viri [varit] genom alla tider. 
Joo hä je ini Tåo dinna. De ä mycke gran där. Å frisk å bra gran. 
De ä inte sån där ... ihåli sjuk gran utan de är de ä tät å bra gran. 

SW Kan man säga tålltåo också? 
BW Tålltåo joodå. [?] grentåo men de ä mycke gran i … just i sam-

band med tåo. 
SW Har du hört att man säger tåoläte om sånt där? 
BW Tåoläte, ja hä je precis samma historia de. Joo. 
SW Så de ä skogsland … bra skogsland? 
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BW Egentligen ett bra skogsland, hä je tåoläte. [BW accepterar inte 
to om skog med huvudsakligen björk etc.]  

BW Inte just. De måste vara barrskog åt tåo. För att ... kanske lite 
lättare mark å. För all del no växer väl björken där också men 
… övervägande så ... helst gran vill växa där.  

Avslutande reflexioner 
Vad kommer att hända med de undersökta orden? Låt oss spekulera lite. 
Det välbekanta görja lever vidare som regional varietet till gyttja. Både 
rolka och wolja, som för vissa informanter redan nu tycks sammanfalla i 
betydelse, får antagligen vagare betydelser som ’fällning, grums i stillastå-
ende vatten’, ’avlagring vid stränderna’ och liknande och ersätts med tiden 
av mindre dialektala ord. Det i bondesamhället viktiga röta i betydelsen 
’myrjord, torv, torvströ’ ersätts allt oftare av något av dessa riksspråksord. 
Både val och vesa med bland vissa informanter klara betydelser har goda 
ersättare i ’rötter och stubbar i marken’, ’ris och skräp’ respektive ’gyttja, 
dy’ och ’gyttjig strandremsa’ och liknande och kommer därför att ha svårt 
att hävda sig i konkurrensen. Simplex lid med riksspråksuttal som redan 
för drygt 20 år sedan för några informanter uppfattades som ”svenska” i 
motsats till dialekt kommer mer och mer att låta högtidligt och få mins-
kad användning. Även baklid har användbara synonymer som ’norrsida 
eller skuggsida av berg’. Eventuellt kan det ibland ersättas med bakland 
(ett annat i delar av Norrland använt ord med samma betydelse). Det i 
mångas öron poetiskt klingande granlid kan naturligt bytas ut mot ’gran-
sluttning’, och alderlid med sin besvärliga förled har redan av de flesta er-
satts med ’alstrand eller albacke’.  

Hur kommer det att gå för det här sist behandlade ordet, to? Ap-
pellativet har redan nu rätt svag ställning i området men sammansätt-
ningen granto överlever kanske i den allmänna betydelsen ’granskog, gran-
område’. Den rika förekomsten av to-namn i området torde också kunna 
bidra till att ordet bevaras men möjligen i något obestämd betydelse. 

Men säkert är att det om ytterligare 20 år knappast är möjligt att få 
så många goda förklaringar och så många träffande exempel på de här pre-
senterade orden i intressanta kontexter. Hur många kommer då att spon-
tant göra jämförelsen mellan en gyttjig byväg om våren och en görjelave 
eller ens förstå jämförelsen, och hur många i Svartlå talar då om att ta ves-
vägen upp till Lundbergs? 

Förkortningar 
DAUM = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. 
Edf = Edefors socken. 
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ek = ekonomiska kartan.  
Jok = Jokkmokks socken. 
lsk = laga skiftet. 
Nlu = Nederluleå socken. 
OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
OAU = DAUM (kopia av kortuppgift i OAU i DAUM:s register). 
OSDs = Ordbok över Sveriges dialekter, samlingarna. Den ordsamling i 

sedesformat som förvaras vid SOFI: Dialektavdelningen i Uppsala. 
Rån = Råneå socken. 
SAOB = Svenska Akademiens Ordbok. 
SO = Svensk ordbok. 
ssk = storskiftet.  
tk = topografiska kartan.  
ULMA = DAUM (kopia av kortuppgift från ULMA i DAUM:s register). 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
vk = vegetationskartan.  
ÖLM = Överlantmätarmyndighetens i Luleå arkiv. 
Ölu = Överluleå socken. 
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ten i Antnäs by, Nederluleå socken. [Skrifter utgivna av Dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkivet i  Umeå. Serie A. Dialekter Nr 10.] 
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SO = Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) A–L, M–Ö. 
Stockholm: Norstedts i distribution. 

tk = Topografiska kartan. Stockholm: Rikets allmänna kartverk. 
Vendell, Herman (1904): Ordbok över de östsvenska dialekterna. [Skrifter 

utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. LXIV.] Helsingfors: 
Tidnings- och tryckeri AB. 

ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
vk = Vegetationskartan. Lantmäteriverket, Gävle. 
Wiklund, Staffan (1992): Våtmarksord i lulemålen. En ordgrupp sedd ur 

informant- och intervjuarperspektiv. Umeå. [Skrifter utgivna av Dia-
lekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie A. Dialekter Nr 
9.] Umeå: Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet. 

ÖLM = Överlantmätarmyndighetens i Luleå arkiv. 

Muntliga källor  

Intervjuer med 43 informanter i Nederluleå, Överluleå, Edefors, Jokk-
mokk och Råneå socknar. 
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RUNE WESTERLUND 

”Störren, störrena, 
störrene” 
Ett inlägg om de dialektala adjektivens hemligheter        

I anslutning till insamlingen av data till min licentiatavhandling om fono-
login i dialekten i Rödåliden med omnejd (Westerlund 2010) väcktes frå-
gor kring andra intressanta dialektala företeelser än de fonologiska. Dia-
lekten i Rödåliden ingår i ett större sammanhang där många grammatiska 
och fonologiska drag är mer eller mindre gemensamma med de andra 
norrländska dialekterna i allmänhet och de sydvästerbottniska i synnerhet 
(Edlund 1995:319f.). Rödåliden ligger i Umeå kommun, men de dialektta-
lande i Rödåliden anser att dialekten där ligger degerforsmålet närmast, 
dvs. det som talas i nuvarande Vindelns kommun (se Figur 1). 

I den här artikeln vill jag i första hand lyfta fram adjektivets kom-
parativform då den utgör huvudord i nominalfrasen: hur den böjs i de-
gerforsmålet och hur den på liknande sätt förekommer i många andra di-
alekter inom det nordnorrländska språkområdet. Frasen den/det/de 
större har i degerforsmålet en genusmarkering med suffix men ingen 
framförställd artikel, t.ex. störr-en (m.), störr-ena (f.), störr-ene (n.).1 I 
pluralis är formen samma som maskulinum, dvs. störr-en. Numerusböj-
ningen behandlas inte i artikelns analysdelar; däremot tas numerusböjda 
former upp i beläggredovisningen (Tabell 1). Den här komparativböj-
ningen har, såvitt jag vet, inte tidigare varit föremål för någon djupgående 
forskning. Jag redovisar därför förekomst och varianter av detta drag i ett 
antal dialekter från norra Ångermanland och norrut och diskuterar ett par 
tänkbara förklaringar till detta fenomen.  
                                                
1 Dialektexemplen anges med normaliserad transkription eftersom det fonetiska uttalet i 
detta sammanhang inte är av avgörande betydelse. I de fall där källorna anger retroflex 
eller kakuminal artikulation används versaler: /rn/ = <N>, /rl/ = <L> och /rt/ = <T>.  
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För det andra vill jag beskriva förekomsten av och teorier om ett 
par alternativa oböjda komparativformer för adjektivet när det står som 
attribut till det nominala huvudordet, t.ex. den störrane delen ’den större 
delen’. Den här formen har haft viss spridning inom hela det svensksprå-
kiga området och den har också diskuterats i mycket högre grad än de 
genusböjda komparativformerna som störren, störrena, störrene i de 
nordnorrländska dialekterna.  

För det tredje vill jag kortfattat ge en orientering om ett område där 
dialektforskningen om adjektivböjningen kommit betydligt längre än de 
ovan nämnda kategorierna, nämligen den obestämda formen av adjektivet 
i attributiv ställning. Kännetecknande för denna kategori är att en extra 
genusböjd artikel förekommer i nominalfrasen, t.ex. en stor’n bro ’en stor 
en bro’. Det här draget finns företrädesvis i de norrländska dialekterna, i 
dalmålen och i de östsvenska dialekterna.  

 

 
Figur 1. Karta över Rödåliden med omnejd. Utformning: Laila Windelius. 
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Jag redovisar de tre kategorierna i ”omvänd ordning”, dvs. först ger jag en 
kort orientering om den obestämda formen av adjektivet i attributiv ställ-
ning av typen en stor’n bro. Därefter beskriver jag förekomsten av den 
oböjda komparativen -ane med varianter, av typen den störrane delen, 
samt teorier om uppkomsten av denna form. Slutligen följer artikelns hu-
vudfokus, nämligen de genusböjda komparativformerna -en(n), -ena och  
-ene, deras spridning och teorier om deras uppkomst.  

Obestämd form av attributivt adjektiv av typen en 
stor’n bro  
Ett typiskt drag för de norrländska dialekterna inklusive dalmålen samt en 
del östsvenska dialekter, är att man i nominalfrasen med adjektivbestäm-
ning, där huvudordet står i obestämd form, använder en extra genusmar-
kerad efterställd artikel på adjektivet, exempelvis i degerforsmålet en 
snäll’n pojk ’en snäll en pojke’, e stort e bån ’ett stort ett barn’ och i torp-
målet (Medelpad) n lang en kär ’en lång en karl, e lang a jänte ’en lång en 
jänta’, e snällt e bån ’ett snällt ett barn’ (Åström 1893:26; Bogren 1921:141).  

Hur detta fenomen har utvecklats fick redan under 1800-talets se-
nare hälft åtminstone två förklaringar. Den ena förklaringen är att denna 
extra artikel skulle ha framkallats av den gamla ackusativformen av ad-
jektivet i maskulinum på -an, något som Blomberg kallar för ”falsk ana-
logbildning” (Blomberg 1877:28; jfr Åström 1893:61). En annan förklaring 
kan man hitta hos bl.a. Noreen (1889:390), nämligen att det faktiskt 
skulle röra sig om en till adjektivet efterställd obestämd artikel.2 Dessa 
teorier samt ett ambitiöst resonemang kring andra möjliga tolkningar till 
denna extra obestämda artikel redogör Erik Terner för i sin avhandling 
Studier över räkneordet en och dess sekundära användningar, förnämligast 
i nysvenskan (Terner 1922:129–134; jfr Levander 1928:318f.). Terner för 
bl.a. fram möjligheten att frasen en stor karl och den mera poetiska stor 
en karl skulle ha förts ihop genom kontamination till en stor en karl. Vil-
ken av de olika teorierna som kan anses vara mest sannolik kan belysas 
med Terners kommentar: ”En mera ingående utredning av vilket upp-
komstsättet varit i olika fall kan icke lämnas; stundom torde f. övr. [flera 
orsaker] varit verksamma inom samma dialekt” (1922:133). 

 

                                                
2
 ”Enligt min mening är fsv. hwilkin uteslutande uppkåmmet av hwilk+en, in (vilken sed-

nare fårm ordet även som fristående åfta äger) ock således idäntiskt med den tyska kon-
struksjonen welch ein (Mann) […] jfr nysv. dialäkters en stor en karl, ett stort e(tt) bord 
o.d.” (Noreen 1889:390). 
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Den oböjda komparativformen -ane med varianter 
I standardspråket bildas komparativ med ändelsen -are med allomorfen  
-re.3 Dessa ändelser har varit rådande sedan fornsvensk tid där de i det 
tidigare stadiet var -ari resp. -ri.4 I Elias Wesséns (1955:111f.) beskrivning 
av de svenska komparationsformerna framställs att det under yngre 
fornsvensk och äldre nysvensk tid ibland förekom komparativformer på  
-ane vid sidan av -ari/-are och -ri/-re. Wessén ger exempel hämtade ur 
bl.a. Östgötalagen och Magnus Erikssons stadslag (se t.ex. Fornsvenska 
textbanken) såsom sannane ’sannare’, dyrane ’dyrare’ och rättane ’rättare’.5 
Wessén lämnar själv ingen förklaring till hur dessa former kan ha uppstått 
utan hänvisar till Bengt Hesselmans diskussion av hur förändringen av ljud 
i obetonade suffix kan ha utvecklats under fornsvensk tid (Hesselman 
1948).  

Hesselman tar bl.a. upp att det i stora delar av det svenska språk-
området påträffas komparativer som eventuellt har utvecklats från den 
gamla komparativändelsen -arin och som genom olika processer resulterat 
i -ane. Han exemplifierar med ordet braiane ’bredare’ från Lister (Blek-
inge), där i den äldre formen bredharen med obetonat -re- reducerats och 
med ett finalt -e tillagt med -are som utgångspunkt, fått formen -ane , dvs. 
bredh-a(re)n + e >brai-ane (Hesselman 1948:170–173; jfr Swenning 1935: 
503). Hesselman påpekar också att varianter till denna komparativ före-
kommer, t.ex. -an i s.k. apokopemål.6 Han kallar -ane för den ”utvidgade 
komparationsformen” eftersom han anser att -are är normalformen medan 
-ane är en brukad parallellform (Hesselman 1948:172). Hesselman utgår 
således i sin framställning ifrån de komparationsformer som finns belagda 
från fornsvensk tid men påpekar också det faktum att kompa-
rativformerna -ane och den apokoperade -an fortfarande förekommer i 
många dialekter inom det svenskspråkiga området och där de i vissa fall är 
de vanligaste formerna. 

Adjektivets komparationsform med ändelsen -ane/-an finns således 
i många dialekter. Några exempel: -ane i Listers härad (Blekinge), -an och 
-ane i Kökar (Åland), -an i Vörå (Finland) och i de nordnorrländska dia-
lekterna, -ane i Burträsk och Skellefteå, -an(e) i Nederluleå samt -an i Ka-
lix och Överkalix (Swenning 1935:501f.; Karsten 1892:139; Freudenthal 

                                                
3 Komparativ med mera lämnas därhän. 
4 Den ännu äldre formen -arin/-aren förekommer också, exempelvis i Heliga Birgittas 
uppenbarelser där belägg finns för komparationsformen -aren: ”mz beskaren dödh”. 
5 Även exempel på adverbiella komparativer som yterlikane ’ytterligare’ och snarane ’sna-
rare’ förekommer i lagtexterna. 
6 Novationen apokope (ändelsebortfall), t.ex. kasta>kast, starkare>starkar, inträffade i 
många nordiska dialekter (se Hesselman 1948:37, 172). Hesselman betecknar de dialekter 
där ändelsebortfallet var särskilt frekvent som apokopemål (Hesselman 1948:37f.; jfr 
Dahlstedt & Ågren 1954:240f.). 
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1889:16, 19, 33, 58f.; Lindgren 1940:133; Widmark 1863:16; Nordström 
1925:18f.; Rutberg 1924:142; Överkalixmålet 1999:18).  

Inom det sydvästerbottniska dialektområdet finns komparativän-
delsen -ene, om vilken Ferdinand Unander (1857:VII) konstaterar: 
”[c]omparativus […] bildas stundom genom tillägg af [ändelsen] -ene”. 
Han ger formerna smalene ’smalare’ och lettene ’lättare’ som exempel. 
Även Fredrik Widmark (1863:16) menar att adjektiven ”i comparativus 
understundom antaga en ändelse, som innehåller n i.st.f r. Denna ändelse 
förekommer i Nysätra under formen ene […] Nys[ätra] rettene rättare”.  

Hos Karl Sidenbladh (1867:15) framgår att komparativändelsen -ene 
även förekommer i de nordångermanländska dialekterna, något som stöds 
av den utmärkta ordboken Arnäsmålet (1994) där man kan hitta belägg 
som goene ’godare’, foLene ’fortare’ och nemmene ’närmare’.7 De två se-
nare exemplen kompletteras med den alternativa ändelsen -are, där läsa-
ren får reda på att denna form är en yngre variant. Detta signalerar väl att 
ändelsen -ene som oböjd komparativform är på väg att försvinna i 
arnäsmålet, något som också förmodligen är fallet med dialekterna i södra 
Västerbotten. Jag har emellertid hittat ett blogginlägg från 2008 där for-
men -ene ingår i frasen ”med störrene delen av gänget” (Carros blogg) vil-
ket pekar på att formen faktiskt existerar i början av 2000-talet. Bloggin-
nehavaren är en person i 20-årsåldern boende i Vitvattnet, Bjurholm.  

Gemensamt för det tidigare bruket av formen -ene är att den an-
vändes mer eller mindre parallellt med t.ex. -are/-re. Det framgår av 
Unanders och Widmarks beskrivningar då de använder ett ordval som 
”understundom” eller ”stundom” när de beskriver förekomsten av -ene. I 
området från norra Ångermanland till Nysätra finns således den oböjda 
alternativa varianten -ene, medan den i norra Västerbotten och Norrbot-
ten är -ane i bl.a. Skellefteå och Nederluleå, och -an i Kalix och Överkalix. 

Komparativändelserna -ane, -an och -ene har alltså använts, och an-
vänds eventuellt fortfarande, som alternativa former till -are och -re där 
adjektivet står som attribut i nominalfrasen, t.ex. en snällane/-an/-ene 
man ’en snällare man’. Dessa former används även vid komparativ med 
efterföljande subjunktionsfras, snällane/-an/-ene än ngn ’snällare än nå-
gon’. Gemensamt för komparativ med dessa alternativa former är således 
att de är oböjliga.  

 

                                                
7 Karl Sidenblads avhandling Allmogemålet i Norra Ångermanland omfattar socknarna 
Anundsjö, Skorped, Sidensjö, Närtra, Själevad, Mo, Björna, Arnäs, Gideå och Grundsunda 
vilket i stort överensstämmer med nuvarande Örnsköldsviks kommun. 
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Teorier om den oböjda komparativformen -ane med varianter 

För den oböjda attributiva komparationsformen -ane med varianter har 
det alltsedan 1800-talets senare hälft presenterats olika teorier om hur 
denna ändelse kan ha uppstått. En tänkbar möjlighet till uppkomsten av  
-ane har anförts av Kock (1898:236–238), nämligen att den skulle kunna 
vara ett resultat av dissimilation i ord av typen dyrare, svårare och rättare. 
När ett r finns i stammen skulle detta bidra till att r övergår till ett n i 
ändelsen med resultat som dyrane, svårane och rättane. Mot denna teori 
talar att ändelsen -ane även förekommer i ord utan r-ljud i stammen, t.ex. 
sannane och gildane. Detta skulle i så fall vara ett resultat av analogi, men 
då borde formen -ane ha fått större spridning, enligt min mening.  

Julius Swenning (1935:503) utgår från adverbformen under forn-
svensk tid, -arin, som också förekom som komparativ för adjektiv. Ge-
nom en kombination av enklis av partikeln än, synkope och regressiv as-
similation skulle processen kunna bli *rættarin + æn/en/an > *rættarn > 
rættan (dvs. -rn- övergår till ett retroflext n) samt ett tillägg av -e i den 
ursprungliga -are till ändelsen -ane.8 Hesselman (1948:171f.) är inne på 
samma linje och antyder att formen kan ha uppkommit, i synnerhet hos 
de s.k. apokopemålen, genom assimilation av partikeln än i uttryck som 
starkare än. 

En variant av ovanstående teorier beskriver Noreen (1904:356) där 
den gamla adverbändelsen -arin med adjektivsuffixet -e ger -arine där vo-
kalen i först skulle ha synkoperats och sedan skulle -rn- assimilerats till ett 
retroflext -n till -anne/-ane. 

Bland de källor som jag har studerat saknas uppgifter om hur den 
sydvästerbottniska oböjda formen -ene kan ha uppstått. Det ligger dock 
nära till hands att anta att -ene skulle ha påverkats av den böjda substan-
tiviska formen (se nedan). 

De genusböjda komparativformerna -en(n), -ena 
och -ene  
I dialekter från norra Ångermanland och norrut till Kalix förekommer 
som nämns i inledningen en med suffix genusböjd komparativ då den ut-
gör huvudord i nominalfrasen. Detta innebär att det finns en oböjlig kate-
gori av adjektivets komparativform då den står som attribut till ett hu-
vudord, nämligen -ane med varianter, som behandlats ovan, och en böjlig 
kategori då adjektivet i komparativ används substantiviskt, -en(n) (m.),  
-ena (f.), -ene (n.) och i pluralis -en(en). Belägg från ett antal nordliga dia-
lekter redovisas i Tabell 1. 

                                                
8
 Under fornsvensk tid skrevs partikeln än som en(n), æn eller an (Hesselman 1948:172). 
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Tabell 1. Den oböjda attributiva komparativformen -ane/-an/-ene och de 
genus- och numerusböjda självständiga komparationsformerna -en(n) 
(m.), -ena (f.), -ene (n.) och -en(en) (pl.) i några dialekter från norra Ång-
ermanland till överkalixmålet 
 

 

Dialektområde Oböjd attributiv komparativ-
form:  
-ane/-an/-ene 

Böjd substantivisk komparativ-
form:  
-en(n) (m.), -ena, (f.) -ene, (n.),  
-en(en) (pl.) 

N. Ångermanland 
(Sidenbladh 1867) goene ’godare’ – 

Arnäs  
(Söderström 1994) 

vackrene ’vackrare’ 
tyngene ’tyngre’  
foLene/foTare ’fortare’ 
nemmene/nemmare ’närmare’ 

störren, -ena, -ene  

S. Västerbotten 
(Unander 1857) 

lettene ’lättare’ 
smalene ’smalare’ 

– 

Hössjö  
(Larsson &  
Söderström 1979) 

minränä ’mindre’ – 

Degerfors  
(Åström 1893) 

– 
störren, -ena, -ene   
töngren, -ena, -ene ’den/det tyngre’ 
jettaren, -ena, -ene ’den/det lättare’ 

Nysätra  
(Widmark 1863) 

rettene ’rättare’ – 

Burträsk  
(Lindgren 1940) 

sterkaNe ’starkare’  – 

Skellefteå  
(Widmark 1863) 

rettane ’rättare’ – 

Skellefteå  
(Marklund 1980) 

– störren, -eNa, -eNe, -eNeN  

Piteå  
(Lidström 
& Berglund  1991) 

 
störrenn, -ena, -ene, -enen  
mindrenn, -ena, -ene, -enen 

Nederluleå  
(Nordström 1925) 

bettrane ’bättre’  
närrman ’närmare’ 
räikan ’rikare’ 
tounggan ’tyngre’ 

– 

Ängesbyn, Nederluleå  
(Man, f. 1946, 2012) 

– 
störreen, -ena, -ene, -enen  
 

Nederkalix  
(Rutberg 1924) 

törran ’torrare’  
smolan ’smalare’ 

störreen, -ena, -ene, -een 

Kalix  
(Widmark 1863) 

rettan ’rättare’ – 

Överkalix  
(Överkalixmålet 1999) 

gåoan ’godare’  
gämbLan ’gamlare’ 

– 
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I Per Åströms verk om degerforsmålet (1893) saknas belägg för att den 
oböjda komparationsformen -ene skulle förekomma i degerforsmålet, 
utan de former som han redovisar i det fallet är -are och -re. Åström be-
tonar dock att komparationen är böjlig i bestämd form, fristående ställ-
ning då formerna blir fremr-en (m.), fremr-ena (f.), fremr-ene (n.) 
’den/det främre’ och i pluralis blir formen identisk med maskulinumfor-
men. En kortare böjd komparativ för femininum och neutrum förekom-
mer också, utan någon betydelseskillnad: fremr-a (f.), fremr-e (n.). För 
både den kortare och den längre formen blir accenten grav (accent 2) 
(Åström 1893:30).  

Den alternativa kortformen bildas genom att man till komparati-
vens rot helt enkelt lägger den dialektala genusmarkerade efterställda be-
stämda artikeln, störr-(e)n, störr-a, störr-e. Den här formen har större 
spridning bland de norrländska dialekterna, dvs. även söder om nuvarande 
Örnsköldsviks kommun, men för dialekterna norrut förekommer den mer 
eller mindre parallellt med den längre varianten -en(n), -ena och -ene. 
Enligt några av de respondenter som förekommer i min licentiatavhand-
ling från dialektprojektet i Rödåliden är de längre formerna vanligare och 
de förekommer i första hand hos de mest frekventa adjektiven, dvs. de 
med vokalväxling i stammen störr-en, störr-ena, störr-ene, tyngr-en, tyngr-
ena, tyngr-ene etc. (se Dialekten i Rödåliden med omnejd 2011:60; Wes-
terlund 2010:125).  

Per Åström redovisar således inga belägg för den oböjda kompa-
rativformen -ene, men den torde tidigare ha förekommit i degerforsmålet 
eftersom det framgår av Unanders framställning, där ju även deger-
forsmålet ingår (se Unander 1857:I). De äldre informanterna i dialektpro-
jektet i Rödåliden låter också meddela att den oböjda formen tidigare kan 
ha förekommit, men ”för länge sedan”. Däremot används den böjliga sub-
stantiviska långa varianten hos de dialekttalande i dag.  

Teorier om de genusböjda komparativformerna -en(n), -ena och  
-ene  

Det verkar som om den böjda och längre substantiviska komparativfor-
men bara förekommer inom de dialekter som sträcker sig från nuvarande 
norra Ångermanland (Örnsköldsviks kommun) och norrut, åtminstone till 
Kalix, medan den oböjda komparativformen -ane med varianter har före-
kommit, och kanske också fortfarande förekommer, i vissa dialekter inom 
nästan hela det svenskspråkiga området.  

De böjda formerna -en(n), -ena och -ene har inte diskuterats i 
samma utsträckning som den oböjda attributiva (-ane med varianter) och 
därför ger jag nedan uttryck för egna reflexioner i fallet.  

En fråga man kan ställa sig är om de aktuella komparationsfor-
merna, dvs. de böjda längre komparationsformerna -en(n), -ena, -ene och i 
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det äldre språket och i många dialekter oböjda komparationsformerna  
-ane, -an och -ene har samma ursprung. Enligt de teorier som redovisas för 
den oböjda komparativen -ane ovan, handlar det företrädesvis om fonolo-
giska processer. När det sedan gäller den böjda komparativen ligger det 
nära till hands att anta att denna har uppstått genom grammatiska proces-
ser, eftersom genusmarkeringarna blir tydliga här. I så fall borde den 
oböjda respektive den böjda ha utvecklats från olika håll. 

Den enklaste förklaringen till de böjda formerna är ju att de aktu-
ella dialekterna ”övertagit” den bestämda artikeln från substantiven ef-
tersom adjektivet fungerar som huvudord i nominalfrasen och det stäm-
mer ju med de kortare markerade formerna -a (f.) och -e (n.) men inte 
med de längre, -ena (f.) och -ene (n.) där det extra inslaget -en- ju finns. 
Åström föreslår två möjliga förklaringar till den genusböjda längre kompa-
rationsformen. Den första förklarar han med att maskulinumsuffixet -en 
analogt har överförts till femininum- respektive neutrumformen. Den 
andra möjligheten förklarar han inte närmare, men jag tolkar Åströms in-
formation på följande sätt: Komparativformen var i ett tidigare stadium  
-(a)ren (se fotnot 4). Genom fonologiska processer som synkope och kon-
sonantbortfall reducerades den första delen (-a)r-. Till det återstående 
suffixet -en, som ju är identiskt med den omarkerade maskulinumformen, 
lades genusböjning i femininum och neutrum. Man skulle då få -en(n) 
(m.), -ena (f.) och -ene (n.) som resultat (Åström 1893:30; 1888:75). 

Åströms antaganden är enligt min mening rimliga dvs. att det skulle 
röra sig om en grammatisk process kombinerad med analogi och fonolo-
giska processer. En alternativ förklaring skulle dock gå att finna i det 
gamla kasussystemet.  

De genusböjda komparativformerna: En spegelbild av det gamla 
kasussystemet? 

I och med upplösningen av det svenska fyrkasussystemet under yngre 
fornsvensk tid ersattes mindre vanliga former med de mer frekventa for-
merna. Hos substantiven ersattes t.ex. den starka nominativformen, mas-
kulinum av den ändelselösa ackusativformen, t.ex. fisker > fisk. När det 
gäller adjektiven förenklades också böjningssystemet, men genusmarke-
ringarna både vid stark och svag böjning fanns alltjämt kvar. Den svaga 
adjektivböjningen var dock redan under äldre fornsvensk tid relativt en-
kel. Där förekom -i (nom. mask.), -a (oblika kasus mask., nom. fem.; alla 
kasus i neutrum) och -u (oblika kasus fem.) (Wessén 1955:110, 137f.). 
Komparativen hade ännu enklare form där -(a)ri/-(a)re användes i alla 
genus och kasus inklusive den ovan nämnda alternativa formen -ane.9 I de 

                                                
9 Under äldre fornsvensk tid kunde även ändelsen -ara förekomma i neutrum i alla kasus, 
och maskulinum i oblika kasus (Wessén 1955:110; jfr Hesselman 1948:171f.). 
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fall då adjektiven användes substantiviskt får man dock anta att ändelsen i 
första hand bestod av den efterställda bestämda artikeln som ju markerade 
genus.10 

Även om upplösningen av kasussystemet i stort sett fullbordades 
under yngre fornsvensk tid i de sydliga och centrala delarna av det svenska 
språkområdet spred sig språkförändringarna långsamt till de mer avlägsna 
områdena där en del äldre former fortsatt användes under nysvensk tid, 
och vissa drag har hållit sig kvar i många dialekter ända in i modern tid. 
Dessutom lever en del gamla kasusformer kvar som varianter även utan 
syntaktisk funktion, t.ex. på ljusan dag, man ur huse, en hel hoper etc. 
(Wessén 1955:137–139, 146, 185; jfr Marklund 1980:23f.). 

När det gäller den bestämda artikeln under äldre tid var maskuli-
numformen -inn i både nominativ och ackusativ, neutrumformen -it i 
nominativ och ackusativ, medan femininum hade -in i nominativ och -ina 
i ackusativ. Under nysvensk tid reducerades successivt skillnaden mellan 
maskulinum- och femininumformerna och den bestämda artikeln för 
båda genus blev -en, dvs. nuvarande utrumformen. I de nordnorrländska 
dialekterna upprätthölls däremot tregenussystemet, något som är ett all-
mänt förekommande drag hos de dialekttalande än i dag.  

Därför skulle en möjlig förklaring till de substantiviska böjda kom-
parativformerna vara att när komparativen i de nordliga dialekterna fun-
gerade substantiviskt fanns den efterställda genusböjda bestämda artikeln 
alltjämt kvar och att det var ackusativformen som användes (se Tabell 2).  
 
Tabell 2. Fornsvenskans bestämda artikel i ackusativ, i jämförelse med 
adjektivets substantiverade komparationssuffix i dialekterna i området 
från norra Ångermanland till Kalix 
 

 
Formerna för maskulinum och femininum stämmer väl, dvs. efter den 
allmänna reduktionen av trycksvagt -i till -e, medan formen i neutrum,  
-ene, avviker från den gamla ändelsen -it. Neutrumformen skulle dock 
kunna förklaras med en kombination av processen analogi med maskuli-

                                                
10 I de källor som jag använt mig av har jag inte kunnat hitta några äldre belägg för bruket 
av komparativens substantiviska form, utan de belägg jag har redovisat härrör från de 
nordnorrländska dialekterna (se Tabell 1). 

 
Maskulinum Femininum Neutrum 

Fornsvenskans bestämda 
artikel i ackusativ -inn -ina -it 

De nordliga dialekternas 
substantiviska komparativsuffix -en(n), -een -ena -ene 
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numformen samt det generella bortfallet av -t i trycksvag ställning och 
med försvagning av -i till -e, dvs. -en+et > -ene (Wessén 1955:89; jfr Zet-
terholm 1948:86f.). Detta med lång stavelse i suffixet i maskulinum, -inn 
(-enn) överenssstämmer väl med förhållandet i de norrländska dialekter 
som har kortstavigheten kvar, t.ex. i pitemålet där komparativändelsen i 
maskulinum är -enn och i lulemålet och i kalixmålet -een. 

Sammanfattning av slutsatser 
Mina slutsatser blir således att den oböjda attributiva komparativformen  
-ane med varianter, som har förekommit, och kanske också förekommer i 
vissa delar av hela det svenskspråkiga området, sannolikt har tillkommit 
genom fonologiska processer. De böjda formerna, -en(n) (m.), -ena (f.),  
-ene (n.), som endast finns i dialekterna från norra Ångermanland och 
norrut, skulle däremot huvudsakligen kunna få sin förklaring i gramma-
tiska förlopp, t.ex. i det gamla kasussystemet där de gamla ackusativfor-
merna för bestämd artikel stämmer överens, åtminstone med maskuli-
num- och femininumformerna. 
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LINNEA GUSTAFSSON 

Svetsare och 
förskollärare 
Konstruktion av kön i platsannonser 

I Sverige är en stor andel kvinnor yrkesverksamma i jämförelse med 
många andra europeiska länder (Gonäs 2001:16f.).1 Därför är det desto 
mer anmärkningsvärt att vi samtidigt har en mycket könssegregerad ar-
betsmarknad (Berntsson 2000:115)2. Könssegregeringen skulle kunna vara 
en av förklaringarna till de stora löneskillnaderna mellan mans- och kvin-
nodominerade branscher (se t.ex. le Grand 1997:77; Löfström 1999:284; 
England 2005:276ff.) och därför är detta en av de stora jämställdhetsfrå-
gorna just nu. Problemen med den segregerade arbetsmarknaden har 
uppmärksammats under flera års tid och olika typer av försök att rekry-
tera anställda av så kallat underrepresenterat kön har gjorts genom tydliga 
formuleringar redan i platsannonsen (Helgesson 2011:210).  

Påverkar platsannonsers språkbruk uppfattningen 
om genus? 
Ett sätt att studera arbetsmarknaden ur ett språkvetenskapligt genusper-
spektiv är att använda sig av platsannonser. Platsannonser är fortfarande 
viktiga ur rekryteringssynpunkt, även om många jobb aldrig blir utlysta. 

                                                
1 För år 2008 var 81 % av de svenska kvinnorna i åldern 20–64 år aktiva på arbetsmark-
naden i jämförelse med 87 % av de svenska männen (SCB 2008). 
2 I en jämförelse mellan de 30 största yrkesgrupperna i Sverige, där 58 % män and 35 % 
kvinnor är anställda, är bara fyra yrkesgrupper jämställda enligt ett 40–60 % förhållande 
(SCB 2010). För definition av 40–60 % förhållande se t.ex. På tal om kvinnor och män 
2012:4. 
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Allt oftare återfinns också platsannonser på internet i stället för i pap-
perstryck (Helgesson 2011:21ff.). För att åskådliggöra genusaspekten har i 
denna studie platsannonser för svetsare respektive förskollärare valts ef-
tersom dessa yrken så tydligt domineras av manliga respektive kvinnliga 
anställda. Totalt finns ungefär 16 000 svetsare respektive 98 500 förskollä-
rare i Sverige. Av svetsarna är ca 500 kvinnor (3 %) och bland förskollä-
rarna är ca 3 400 (3,4 %) män (Svetsa rätt; Skolverket). 

Syftet med min undersökning är att illustrera om platsannonsernas 
språk och idéinnehåll år 2012 bekräftar eller omförhandlar de traditionella 
könsrollerna. Genom att använda kravspecificeringen i 106 platsannonser 
som material vill jag ge en bild av hur könsskillnader på arbetsmarknaden 
skapas och upprätthålls redan när tjänsterna planeras – alltså innan någon 
blivande anställd har kunnat påverka tjänsternas innehåll. Jag studerar de 
krav eller önskemål som arbetsgivaren har och som framkommer i plat-
sannonserna med avseende på kön. De frågor jag ställer är: Hur ser kraven 
ut för svetsare respektive förskollärare? Omförhandlar eller återskapar 
arbetsgivarens krav genus? Fungerar dessa krav i så fall exkluderande mot 
underrepresenterat kön? 

Kort om arbetsmarknad, genus och språk 
Inom forskningen har frågor om arbetsmarknad, genus och språk behand-
lats inom flera ämnesdiscipliner, exempelvis sociologi, ekonomi och 
språkvetenskap. Inom sociologin diskuteras hur kvinnlighet och manlighet 
konstrueras på arbetsmarknaden, eller vad som uppfattas som kvinnliga 
respektive manliga yrken (England 2005; Walby 1990). Uppfattningen om 
hur väl olika yrken passar olika grupper, exempelvis kön, stämmer ganska 
väl överens med det som ekonomer kallar statistisk diskriminering (Phelps 
1972) som visar hur människor av en viss kategori (ett visst kön, en viss 
etnicitet, en viss ålder osv.) förväntas vara mer produktiva inom ett visst 
arbetsområde eller på ett visst jobb (Carlsson & Rooth 2007:3). Utgångs-
punkten i den här artikeln har hämtats från tre olika teoretiska traditioner: 
forskning om rekrytering, språkvetenskaplig forskning om texters kopp-
ling till samhället samt genusteori.  

I den tidigare svenska forskningen beträffande rekrytering är det 
framförallt temat om rekryteraren och dennes eventuella fördomar som är 
intressant för den här artikelns vidkommande. Rekryterarens fördomar har 
undersökts ur exempelvis ett etniskt perspektiv genom fabricerade an-
sökningshandlingar. Här har exempelvis Agerström, Carlsson & Rooth 
(2007), Arai et al. (2006) och Bursell (2007) visat att det finns etnisk dis-
kriminering på den svenska arbetsmarknaden som baseras på den sökan-
des namn. Samma sak har också visats internationellt av exempelvis 
Bertrand & Mullainathan (2004). Även andra fördomar som rekryteraren 
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kan ha har belysts, exempelvis den sökandes utseende (Carlsson & Rooth 
2007).  

I undersökningen ser jag platsannonser som en texttyp med en nära 
koppling till det samhälle och den diskurs där den existerar. Det här är ett 
synsätt som kommer från Fairclough (1992:7; 2001:18) som har en språk-
vetenskaplig ingång till diskusanalys. Inom svensk forskning har framför-
allt Per Ledin (1996:29ff.) diskuterat frågan. Hans resonemang innebär att 
hänsyn tas till både genreutveckling över tid, prototypiska texter och gen-
rer som sociala processer. För den här artikeln, som är en ganska liten syn-
kron studie, är det främst kopplingen mellan genrer och sociala processer, 
som är av betydelse. Ur ett genusperspektiv har den här kopplingen tidi-
gare diskuterats av Gunilla Byrman som visar hur kvinnor och män teck-
nas i olika genrer och vad detta innebär för uppfattningen om personen. 
Hon visar bland annat hur genus fortfarande konstrueras på ett mycket 
traditionellt sätt i olika typer av dagstidningstexter (Byrman 2002a; 2002b; 
2004). Ur ett språkvetenskapligt perspektiv har också inneboende fördo-
mar sökts i själva yrkesbeteckningen (Edlund 2004; Milles 2008)3 där ett 
suffix kan leda tankarna till antingen en man eller kvinna, vilket i förläng-
ningen innebär att det kan vara svårare att få jobbet för den person som 
inte stämmer överens med rekryterarens förväntningar. Frågorna som stu-
deras i den här artikeln placerar sig mitt emellan dessa båda fält eftersom 
jag försöker förstå hur kön konstrueras i ett specifikt textsammanhang – 
platsannonser – där yrkesbeteckningen samtidigt får sin betydelse.  

Grundläggande för resonemanget är även Yvonne Hirdmans ge-
nusteori, där genussystemet antas ha två grundläggande logiker: dikoto-
min, isärhållandet av könen, och hierarkin, att mannen är norm och över-
ordnad kvinnan (Hirdman 1988; Byrman 2002b). För arbetslivets del tyd-
liggörs detta genom den horisontellt och vertikalt segregerade arbets-
marknaden, alltså dels att kvinnor och män väljer olika yrken, dels att fler 
män återfinns på högre positioner. Det finns flera undersökningar som 
pekar ut olika tänkbara förklaringar till segregeringen – familjebildningen, 
kvinnors huvudansvar för hushållet, diskriminering mot kvinnor, värde-
ring av kvinnors arbete osv. (se t.ex. Bygren & Gähler 2008; Holmgren 
2003; Wahl et al. 2001). Vissa forskare menar också att det helt enkelt är 
antalet kvinnor på en arbetsplats som drar ner både status och lön och 
alltså inte ett specifikt yrke eller en speciell plats där arbetet utförs 
(Hirdman 1998:312; Löfström 1999:284). Vilken förklaring som än används 
är könssegregeringen allvarlig eftersom den pekas ut som en bidragande 
orsak till, eller rent av förutsättning för, reproduktionen av kvinnors un-
derordning (Berntsson 2000:12).  

                                                
3 Just yrkestitlarna svetsare och förskollärare anses könsneutralt formulerade tack vare 
suffixet -are. Utvecklingen av språklig könsneutralitet går ofta via den manliga språkvari-
anten (Edlund 2004:265).  
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I mitt resonemang kompletteras dessutom Hirdmans genusteori av 
tanken om inlärning av könsroller genom socialisering samt återskapandet 
av könskonstruktioner genom bland annat interaktion (West & Zimmer-
man 1987:127ff.). Enligt socialisationsmodellen har kvinnor och män tidigt 
lärt sig vilka intressen, preferenser osv. som lämpar sig för de olika könen 
och därigenom ”vet” de vilka yrken de är bäst lämpade för (England 
2005:272f.). Ur ett doing gender-perspektiv bygger i stället förklaringen på 
det aktiva skapandet och återskapandet av kön för att en persons hand-
lingar ska vara begripliga för andra (West & Zimmerman 1987:145). ”Att 
göra kön” innebär att man konstruerar skillnader mellan pojkar och 
flickor, kvinnor och män, som inte är naturliga eller biologiska. När skill-
naden väl har blivit konstruerad används den för att förstärka det ”essenti-
ella” i könskonstruktionen. Ett viktigt verktyg för att återskapa genus är 
den vardagliga interaktionen (West & Zimmerman 1987:137). Om man i 
begreppet interaktion även inkluderar interaktion via texter blir den var-
dagsinteraktion där platsannonser ingår medskapare i ”göra kön-proces-
sen”.  

Platsannonserna 
Ur ett rekryteringsperspektiv är studiet av platsannonser intressant ef-
tersom de har en grindvaktande funktion (Erickson & Shultz 1982:4ff.) 
före anställningsintervjuerna (som vanligtvis förknippas med detta ut-
tryck). När den sökande kommer fram till själva intervjun har ju flera 
processer med utgallrande funktion redan ägt rum, exempelvis utlysning-
ens formulering och urvalet inför intervjun.  

Som material används här de 51 första svetsannonserna och de 55 
första förskollärarannonserna som fanns tillgängliga på webbsidan 
www.workey.se den 21 juni 2012. Den här webbsidan fungerar som sök-
motor på internet och samordnar svenska platsannonser från andra jobb-
sajter, rekryteringsföretag och nyhetssajter. Digitala platsannonser av det 
här slaget har gått från att vara ett komplement till pappersannonser till 
att få allt större betydelse (Helgesson 2011:23). I materialet har endast an-
nonser som avser arbete i Sverige inkluderats.  

Efter en genomgång av materialet har jag sammantaget funnit ca 
500 krav – ca 250 för varje yrkesgrupp. I analysen av materialet exklude-
ras de krav som är direkt kopplade till yrkeslicens eller yrkesexamen ef-
tersom dessa har bedömts som mer konstanta. För att tydliggöra resulta-
ten ytterligare jag har valt att endast redovisa och diskutera krav som fö-
rekommer i antingen annonser för svetsare eller annonser för förskollärare. 
Jag har urskiljt 74 efterfrågade egenskaper som enbart efterfrågas hos den 
ena eller den andra av de studerade yrkesgrupperna. Annorlunda uttryckt 
utgör de 15 % av de excerperade egenskaperna. I svetsannonserna före-
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kommer 23 egenskapskrav som inte återfinns bland förskollärarannonserna 
och i förskollärarannonserna finns 51 förväntningar från arbetsgivarens sida 
som inte går att hitta i motsvarande svetsannonser (se nedan). Vid en ge-
nomgång av materialet är det lätt att konstatera att vissa platsannonser 
inte bara uppvisar en genrelikhet, utan att likheten är så stor att vissa an-
nonser i stort sett förefaller vara kopior av varandra. Eftersom vissa krav 
är så snarlikt formulerade har jag fört ihop krav av typen ”tydlig i din 
kommunikation” och ”kommunikativ förmåga”.  

Svetsare och förskollärare 
De studerade yrkesgrupperna har både likheter och skillnader. En likhet 
är att båda grupperna för närvarande är så kallade bristyrken (Manpower; 
Statistiska centralbyrån). En skillnad är att svetsarna i allmänhet anställs 
inom den privata marknaden och förskollärarna inom offentlig verksam-
het, både i Sverige och internationellt (England 2005:276).  

Ytterligare en skillnad är utbildningen. Svetsare kan man antingen 
bli genom en gymnasieexamen eller genom att läsa en så kallad KY-ut-
bildning (Svetsa rätt), medan det krävs en akademisk examen för en förs-
kollärare. Tidigare behövde förskollärare inte den här typen av utbildning, 
men en utbildningsförändring som flera klassiska kvinnoyrken har genom-
gått under de senaste decennierna innebär att många av dem har akademi-
serats. I gymnasieskolan finns nästan inte längre några utbildningar som 
leder direkt till arbete inom kvinnodominerade branscher på samma sätt 
som manligt dominerade praktiska hantverksutbildningar gör (Werners-
son 2010:36). Nu för tiden krävs alltså oftare högre utbildning inom trad-
itionellt kvinnliga yrken än inom dito manliga.  

Kraven på svetsare och kraven på förskollärare 
Till sin uppbyggnad är platsannonserna i mitt material kortfattade och 
ganska stereotypa texter. De innehåller vissa delar som framstår som obli-
gatoriska för den specifika genren – presentation av den blivande arbetsgi-
varen och de blivande arbetsuppgifterna, önskad kompetensprofil hos den 
sökande samt en passage om tillvägagångssättet vid ansökningen. Ord-
ningen mellan delarna kan variera och kravspecifikationen kan uttryckas 
på flera olika sätt i annonserna. Ibland finns tydliga rubriker, men vanligt-
vis är kraven mer otydligt uttryckta i löptexten. Platsannonsens struktur 
har diskuteras tidigare inom svenskspråkig forskning, senast av Karin Hel-
gesson (2011) som jag hänvisar till för en mer detaljerad genomgång av 
uppbyggnaden.  

Enligt Helgesson (2011:213) är de vanligast efterfrågade egenskap-
erna i platsannonserna samarbet*, initiativ* och självständ*. De här egen-
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skaperna återkommer naturligtvis även i min studie, men eftersom de 
finns både i svets- och i förskollärarannonserna inkluderas de inte i min 
materialgenomgång nedan. 
 
Förväntningskrav som endast återfinns i svetsannonserna: 
  

Alltid ge 100 procent. 

Angelägen om att lämna ifrån dig ett bra arbete. 

Arbetsvillig. 

Flitig. 

Följer personalstrategens värden. 

Ger dig inte förrän jobbet är klart och slutfört. 

God arbetsmoral. 

Hålla deadlines. 

Händig. 

Lösa tekniska problem. 

Mekig. 

Ordningsam. 

Organisatorisk. 

Praktiskt lagd. 

Prestigelös. 

Punktlig. 

Pålitlig. 

Respekterar säkerhetsföreskrifter. 

Serviceinriktad. 

Snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter. 

Strukturerad. 

Ta i och smutsa ner dig. 

Utåtriktad. 

Förväntningskrav som endast återfinns i förskollärarannonserna: 
 

Anpassa arbetet till olika gruppers/individers/barns förutsättningar. 

Bejakar olikheter. 

Bra förhållningssätt. 
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Brinner för det dagliga arbetet med barnen. 

Delar med dig av dina egna kunskaper och erfarenheter. 

Delta i utvecklingen. 

Eftersträvar en god relation till barnen. 

Empatisk förmåga. 

Få barnen att känna sig trygga. 

Förmåga att använda dig av reflektion, dokumentation, observation och 
diskussion. 

Förmåga att konkretisera lärandet. 

Förmåga att skapa trygghet genom att vara tillgänglig, konsekvent och en 
tydlig pedagogisk ledare. 

Förmåga att väcka lusten att lära samt att lyfta fram barns olika förmågor. 

Förståelse för uppdraget. 

Förstår vad yrkesrollen kräver. 

God pedagogisk kompetens. 

Inspirerande . 

Intresse, engagemang och förmåga att omsätta kunskaper i praktiskt arbete. 

Intresserad att arbeta med barn i alla åldrar. 

Intresserad av pedagogisk utveckling. 

Kan planera, genomföra och utvärdera verksamheten.  

Kommunikativ förmåga. 

Kompetent. 

Kunna lyssna in och ta tillvara barnens nyfikenhet, intressen och behov. 

Kunna samverka med barn, föräldrar och arbetskamrater.  

Kunna skratta när det inte går som vi tänkt oss. 

Kunna stimulera dem [barnen] i deras utveckling. 

Kunna tänka utanför boxen. 

Kunna utgå från individen. 

Känna dig trygg i förskolans värld. 

Leda barnen i deras utveckling. 

Lyssnande. 

Nyfiken. 
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Nytänkande. 

Omtänksam om kolleger. 

Pedagogiskt drivande. 

Professionell attityd till arbetet. 

Professionell standard i möten med barn, föräldrar och kolleger. 

Reflekterar tillsammans med kolleger över barns lärande. 

Ser möjligheter. 

Stort intresse av att arbeta inom förskolan. 

Stresstålig. 

Stärka elevernas självkänsla och självförtroende. 

Sätta barnen i fokus. 

Trygg. 

Tydlig i din yrkesroll som förskollärare. 

Utgår från det kompetenta barnet i ditt förhållningssätt. 

Utveckla verksamheten utifrån barnens intressen och behov. 

Utvecklar. 

Varm. 

Vågar spränga gränser. 

 
Ett tydligt krav som ställs på blivande svetsare är att de ska vara praktiska, 
lite ”händige herrn”, vilket syns genom följande krav i annonserna: händig, 
lösa tekniska problem, mekig, praktiskt lagd, ta i och smutsa ner dig. Mot-
svarade krav finns inte i förskollärarannonserna. Förskollärarna ska i stället 
vara sociala, både beträffande relationen till barnen och till kollegerna. 
Exempel på egenskaper, ord och uttryck som beskriver den önskade soci-
ala aspekten som arbetsgivarna ställer på förskollärarna är anpassa, bejaka 
olikheter, delta, empatisk förmåga, engagemang, förhållningssätt, förstå-
else, lyssna, samverka, skratta, stärka elevernas självkänsla och självförtro-
ende, sätta barnen i fokus, trygg, tydlig, varm. Att en svetsare inte behöver 
ha någon social relation till barn inom sin professionella verksamhet är 
naturligtvis självklart, men en fungerande social relation till kolleger bör 
de förmodligen ha, men det efterfrågas inte i platsannonsernas texter.  

På svetsarna finns också kravet att vara skötsam. Ibland förefaller 
det nästan som om de bör underkasta sig: angelägen (om att lämna ifrån 
dig ett bra arbete), arbetsvillig, flitig, följer personalstrategens värden, god 
arbetsmoral, ordningsam, prestigelös, punktlig, pålitlig, respekterar (säker-
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hetsföreskrifter), serviceinriktad. Svetsaren ska alltså vara prestigelös, ar-
betsvillig och allmänt skötsam, medan förskolläraren, förutom social, ska 
vara engagerad och drivande: brinner, delta, (pedagogiskt) drivande, för-
måga, förstår, inspirerande, intresserad, kompetent, kunna tänka utanför 
boxen, kunna, nyfiken, nytänkande, professionell, reflektera, ser möjlig-
heter, stresstålig, tydlig, utveckla (verksamheten) och vågar spränga grän-
ser. Svetsaren ska utföra arbete som någon annan förelägger honom (eller 
henne), medan förskolläraren ska driva arbetet framåt. Svetsarens önskade 
skötsamhet förefaller vara av den sorten som i början av 1900-talet kom 
från fackföreingsrörelsen där de fackligt organiserade arbetarnas värdighet 
tog sig uttryck i just disciplinerat uppträdande och arbetsdisciplin (Am-
björnsson 1998:112). Det sätt som förskolläraren beskrivs på tyder snarare 
på att de betraktas som kunskapsarbetare som man med fördel motiverar 
på arbetsplatsen genom att omvandla dem från underordnade till chefs-
kolleger (Drucker 1999:54). På det hela taget skulle det alltså kunna vara 
en form av klasskillnad mellan två yrkesgrupper som uppstår redan i och 
med utbildningskraven, eller en skillnad som baseras på å ena sidan en 
industrikultur och å andra en projektkultur.  

Genuskonstruktion i platsannonser 
Granskningen av platsannonserna visar att arbetsgivarens förväntningsfo-
kus ligger på olika ställen i svets- respektive förskollärarannonserna. Svet-
saren, som ofta är en man, förväntas vara praktisk, medan den personlig-
het som beskrivs hos den blivande förskolläraren innehåller bitar som ap-
pellerar till den klassiska kvinnligheten – hon ska vara social (Connell 
2009:77, 86ff.). I förstone kan det tyckas självklart att arbetsgivaren efter-
frågar helt olika typer av egenskaper hos svetsare och förskollärare ef-
tersom deras verksamhetsområden är så olika. Det skulle också gå att ap-
plicera flera förklaringar som ligger utanför genusordningen på resultaten, 
exempelvis att förskollärarnas kompetens är svårare att beskriva eller att 
”offentlig verksamhet ställer delvis andra krav på rekryteringsprocessen än 
privat verksamhet” (Helgesson 2011:22). Men eftersom platsannonser kan 
ses som en del i vardaglig interaktion som återskapar kön tolkar jag inte 
dem som fullt så oskyldiga. Genom sin ganska oreflekterade utformning 
återskapar de kön och befäster könsstereotyper.  

Ytterligare en iakttagelse som går att göra i materialet är att yrkes-
kompetenserna som skapas genom platsannonserna inte är helt klassne-
utrala, vilket kanske inte heller är att vänta sig mellan två yrken där det 
finns så stor utbildningsdiskrepans. Icke desto mindre är detta en relevant 
fråga att belysa ur ett genusperspektiv eftersom utbildning till traditionellt 
kvinnliga yrken under senare år har förlängts och förlagts till universitet 
och högskolor (Wernersson 2010:36), vilket skulle kunna innebära att det 
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håller på att uppstå en reell klasskillnad baserad på yrkesidentitet mellan 
kvinnor och män i Sverige. Eftersom varken svetsare eller förskollärare är 
jämställda yrken enligt definition 40–60 % samverkar även den anade 
klasskillnaden till könsidentiteten. En förutsättning är naturligtvis att 
kvinnorna, efter sitt inträde på arbetsmarknaden, inte längre (enbart) får 
sin klasstillhörighet via mannen (fadern eller maken), utan att hennes 
klasstillhörighet också kan påverkas av henne själv och hennes yrkesval 
(Wennerström 2008:35).4 

Enligt den statistiska diskrimineringen förutsätts vissa grupper vara 
bättre än andra på vissa saker baserat enbart på antagande (Phelps 
1972:659). Antaganden som handlar om vad kvinnor respektive män är 
bäst lämpade för lärs in genom exempelvis socialisering. Tydligt är att ar-
betsgivaren, medvetet eller omedvetet, underbygger både sina egna och 
arbetstagarens existerande förväntningar på kvinnor och män och deras 
kompetens. Det här leder dels till att arbetsgivaren redan gör sig en bild av 
vilket kön som är bäst lämpat för de blivande arbetsuppgifterna, dels till 
att färre män känner sig utvalda för arbetet som förskollärare eftersom de, 
genom socialiseringen, har lärt sig att de inte besitter vissa specifikt sociala 
egenskaper, exempelvis att vara empatisk, lyssnande eller varm, i lika stor 
utsträckning som kvinnor. På samma sätt är det för kvinnor som inte 
upplever sig som lika praktiska, ”mekiga” och händiga som män. För en 
ung människa kan genuskompetensen helt enkelt komma att yttra sig så 
att vissa yrken svarar bättre mot ”yrken jag passar för” (Connell 2009:137). 
Om ungdomar trots allt väljer ett yrke som är ovanligt för deras kön blir 
det svårare att förklara valet för omgivningen. Alltså är det svårare för en 
man att utbilda sig till det kvinnodominerade yrket förskollärare och för 
en kvinna att utbilda sig till det mansdominerade yrket svetsare eftersom 
dessa yrkesval vore mer svårbegripliga för omvärlden. Följaktligen torde 
de här faktorerna inverka negativt på mäns benägenhet att söka förskollä-
rarjobb och kvinnors benägenhet att söka svetsarjobb (jfr England 
2005:272). 

De olikartade förväntningarna på yrkeskompetensen är en pusselbit 
som leder till en könssegregerad arbetsmarknad. Just könssegregeringen 
kan i sin tur anses vara en del av, eller kanske till och med en förutsätt-
ning för, reproduktionen av kvinnors underordning i förhållande till män 
(Berntson 2000:121). Det blir alltså en del av kvinnligheten att underordna 
sig män även på arbetsmarknaden, vilket samtidigt blir paradoxalt ef-
tersom platsannonserna samtidigt tycks innehålla en antydan om klasskill-
                                                
4 Den här frågan är komplex och leder fram till en mängd andra frågeställningar som inte 
behandlas i den här artikeln, exempelvis: Vad innebär det här för könsidentiteten i framti-
den? Kommer kvinnor i allt större utsträckning att ha en annan klasstillhörighet i sam-
hället än männen? Vad betyder det i så fall för giftermålsmönster? Hur ser villkoren ut för 
det underordnade könet i en överordnad klassposition?  
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nad mellan svetsare och förskollärare där den kvinnodominerade sist-
nämnda gruppen tycks vara överordnad enligt platsannonsernas kravprofil. 
Den anade klasskillnaden mellan yrkesgrupperna blir, i och med den nära 
kopplingen till yrkets förväntade kön, också en del av själva könskon-
struktionen.  

Det resonemang jag vill visa skulle grafiskt kunna se ut enligt Figur 
1 nedan. Bilden ska ses som en spiral där de olika delarna är en förutsätt-
ning för varandra.  
 

 
Figur 1. Återskapandet av genus i platsannonser. 
 
De krav som arbetsgivaren ger uttryck för i platsannonserna medför i det 
här fallet att båda yrkena formas och genuskodas. Sammanfattningsvis pe-
kar resultaten i två olika riktningar. Å ena sidan torde inte de närgrans-
kade platsannonserna verka för att de båda yrkesgrupperna blir mer jäm-
ställda trots att både svetsare och förskollärare har könsneutrala beteck-
ningar, eftersom annonserna bekräftar, förstärker och återskapar redan 
existerande traditionella könsroller. Å andra sidan går det att ana en för-
ändring i yrkenas klasstillhörighet på så sätt att kraven som ställs på förs-
kolläraren tycks vara hämtade från någon form av kunskapsarbetare och 
kraven på svetsaren från mer traditionell arbetarklass. En intressant fråga 
är vad detta kan komma att betyda för könsrollerna i en nära framtid.  
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NILS DVERSTORP 

Ortografi och filologi 
Om stavningen av konjunktionen och i 
fornsvenskan 

Svenska språket har fasta regler och normer för hur ord ska stavas. Även 
om det i vissa fall förekommer flera acceptabla alternativ, som exempelvis 
karaktäristisk kontra karakteristisk, så finns det en kodifierad och etable-
rad stavningsnorm, en standardnorm, som vi normalt följer när vi skriver.1 
Vi behöver dock inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att se att så inte 
alltid har varit fallet. Enhetliga stavningsregler är i stället något som har 
vuxit fram under en lång period. Den som tittar närmare i en medeltida 
handskrift märker snart att ortografisk konsekvens inte har varit särskilt 
viktig. Även om det redan då fanns övergripande principer för hur språket 
skulle manifesteras i skrift, exempelvis att e företrädesvis användes för en 
vokal av vissa kvaliteter (främre, halvsluten, orundad), kunde en skrivare 
utan vidare stava ett och samma ord på flera olika sätt, till och med i en 
och samma text. Följande artikel handlar om just ortografisk variation 
under medeltiden, och jag kommer att begränsa mig till stavningen av 
konjunktionen och. Dess nuvarande ortografiska form, som vanligen anses 
vara tyskinfluerad, började uppträda redan i fornsvenskan, vid sidan av de 
betydligt vanligare varianterna oc och ok.2 I föreliggande artikel vill jag 
framförallt undersöka hur formen och distribueras i relation till varian-
terna oc och ok.  
                                                
1 Det finns naturligtvis tillfällen då standardnormen inte är lika viktig, exempelvis i chatt- 
och sms-språk eller privata dagböcker och bloggar. I mer formella sammanhang förväntar 
vi oss dock att standardnormen följs. 
2 Andra varianter förekommer också, men i väldigt liten utsträckning (jfr Söderwall, upp-
slagsordet ”ok”, och Wollin 1992:209). Det i nusvenskan lite ålderdomliga adverbet ock 
’också’ uppträder under medeltiden i samma språkdräkt som konjunktionen. Det är enligt 
Elias Wessén (1955:40) först i bibelöversättningen 1541 som man börjar göra ortografisk 
skillnad mellan konjunktion och adverb. I det följande skiljer jag inte på de båda, utan när 
jag skriver om konjunktionen och innefattar detta även eventuella adverb.  
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I en artikel från 1992 har Lars Wollin studerat variationen i kon-
junktionens ortografiska form i fornsvenska texter. Wollin konstaterar att 
stavningen kan variera utifrån framförallt tre faktorer. Den första är helt 
enkelt att olika skrivare följer olika normer. Den andra faktorn är vad 
Wollin kallar ”textprogression”, nämligen att en skrivare kan vara benägen 
att använda en variant i texters inledningspartier för att successivt gå över 
till en annan. Den tredje faktorn handlar om syntaktisk omgivning: Hos 
den skrivare som Wollin gör en närstudie av finns en tendens att ok-
skrivningar är vanligare när konjunktionen koordinerar tyngre och längre 
led,3 medan oc framförallt används i koordination av korta och syntaktiskt 
lättare led.  

Lars Wollins resultat är intressanta och väl värda att bygga vidare 
på. De visar inte minst att ortografi under medeltiden måste studeras uti-
från flera perspektiv, och att ortografisk variation kan ha olika förkla-
ringar. I följande artikel vill jag tillföra ytterligare ett perspektiv till dis-
kussionen om konjunktionens stavning. Det har nämligen visat sig att va-
riation i stavningen kan bero på andra faktorer. För att visa på dessa fak-
torer vill jag först kort redogöra för de rent grafiska aspekterna på den 
medeltida handskriftsidan, eftersom detta är relevant för fortsättningen. 
Artikeln är avsedd som en påminnelse om att ortografi under medeltiden 
kunde styras av faktorer som vi vanligtvis inte räknar med.  

En nödvändig digression: gotisk bokdesign 
De svenska medeltida handskrifterna är så gott som uteslutande skrivna i 
vad man kallar gotisk skrift (eller gotisk minuskel). Dess föregångare i 
Europa var den s.k. karolingiska minuskeln som gradvis ersattes av den 
gotiska skriften från 1100-talet och framåt. Transformationen från karo-
lingisk till gotisk skrift skedde successivt, först genom att den karolingiska 
skriften blev alltmer komprimerad. Detta resulterade i att den annars så 
runda karolingiska minuskeln började uppträda i mer ovala former, vilket 
slutligen mynnade ut i den gotiska skriftens parallella former.4 Den här 
övergången går att följa i handskrifter från Europa, men när den latinska 
skriften väl nådde Sverige var övergången så gott som klar, varför vi inte 
har några exempel på ren karolingisk minuskel producerad på svensk 

                                                
3 ”varmed väl kan förstås både ordmängd och grad av utbyggnad i komplexa syntaktiska 
strukturer” (Wollin 1992:217).  
4 Vad övergången från karolingisk till gotisk skrift faktiskt berodde på är inte helt känt. 
Man har föreslagit att de medeltida skrivarna gjorde skriften mer komprimerad i syfte att 
spara på det dyrbara pergamentet, vilket ledde fram till den gotiska skriftens samman-
trängda och därigenom parallella former. Det är påfallande att den gotiska skriftens inträde 
sammanföll med den arkitektoniska gotiken. Att här föreligger ett sammanhang är uppen-
bart, men hur detta sammanhang ska formuleras är däremot inte lika klart (jfr exempelvis 
Derolez 2003:68–71).  
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mark (jfr Wiktorsson 2006:16f.). När man i Sverige till slut tog det la-
tinska alfabetet i bruk till texter på folkspråk under första hälften av 
1200-talet var den gotiska skriften enarådande.  

Den gotiska skriften uppvisar många gemensamma drag med sin 
arkitektoniska namne. Inom gotiken var idealet tydliga geometriska for-
mer och vertikal parallellitet, något som på bokstavsnivå gärna resulterade 
i brutna bågar och en tydlig förkärlek till kvadratiska och rektangulära 
former i stället för runda. Denna geometriska preferens gick igen även på 
den grafiska uppställningen av boksidorna och man eftersträvade gärna en 
sidlayout – om ett så modernt ord tillåts – med tydligt raka marginaler. 
Man drog upp tydliga linjer för att markera skriftytan och linjerade denna 
med parallella horisontella linjer.5 För att upprätthålla denna inramade 
textyta var det viktigt att även textmarginalerna var raka. Vänstermargi-
nalen var ju inte så besvärlig i det här avseendet. Men när det kom till 
högermarginalen kunde det krävas ett visst planerande för att uppnå den 
eftersträvade rakheten, nämligen genom att låta skriftraden sluta vid 
skriftytans högerlinje. Avstavning av ord var naturligtvis en möjlighet, och 
redan under medeltiden förekom avstavningar, ofta omsorgsfullt marke-
rade med en föregångare till vårt bindestreck.  

Ett annat sätt att åstadkomma en rak högermarginal var att avsluta 
raden med en förkortning om så krävdes, eller, i motsatt fall, skriva ut ett 
ord som annars framförallt uppträdde i förkortad form, för att få skriftra-
den att sträcka sig helt ut i den uppritade skriftytan. Ett kort exempel kan 
få belysa det: I min magisteruppsats (2002) genomförde jag en ortografisk 
analys av handskriften AM 51 4to, innehållande Magnus Erikssons landslag 
(MELL:A), och kunde där bland annat konstatera att ordet þet (’det’) i 
huvudsak förmedlas i förkortad form, þʒ. Av sammanlagt 600 förekoms-
ter av ordet i handskriften är det skrivet utan abbreviatur 42 gånger. Av 
dessa 42 står inte mindre än 20 i radslut, alltså som radens sista ord (Dver-
storp 2002:35). Det här verkar alltså vara ett exempel på hur skrivaren vid 
behov kunde utnyttja de skrifttekniska möjligheterna att sträcka ut ett 
ord för att få det att nå längre ut i marginalen och detta var därmed ett 
sätt genom vilket han kunde upprätthålla en rak högermarginal. Det är 
påfallande att skillnaden mellan att skriva þʒ eller þet är liten i grafiskt 
omfång, men för att hålla en någorlunda rak marginal är det inte alltid så 
mycket mer som krävs. Tendensen att skriva den längre formen i radslut 
torde hur som helst vara påvisad. 

 

                                                
5 Till en början var det den översta linjen som utgjorde den första skriftlinjen, men under 
1200-talet började man i stället skriva på andra raden, vilket ledde till en sluten textyta i 
enlighet med gotikens preferenser (Ker 1960; jfr t.ex. Derolez 2003:39).  
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Stavningen och i Codex Holmiensis A 108 
Härifrån vänder vi nu tillbaka till den fornsvenska konjunktionen, som 
förekommer i framförallt tre ortografiska varianter under yngre forn-
svensk tid, alltså ok, oc och och. Alla dessa varianter kan ofta förekomma 
hos en och samma skrivare i en och samma handskrift. Så är fallet i exem-
pelvis handskriften A 108 i Kungliga biblioteket i Stockholm. Handskrif-
ten innehåller det enda kända svenska exemplaret av Sjælinna thrøst ’Sjä-
lens tröst’, sannolikt översatt i Vadstena kloster omkring 1420, där också 
avskriften i A 108 är tillkommen omkring 1440 (Henning 1960:164). 
Handskriften ingick i huvudmaterialet i min avhandling (Dverstorp 2010), 
där det i första hand var paleografin som var i fokus, och det som följer är 
iakttagelser som jag gjorde när jag undersökte handskriften men som inte 
användes i avhandlingen.  

I A 108 uppträder konjunktionen och i alla de tre nämnda for-
merna (oc, ok, och).6 Skrivaren föredrar stavningen oc (8 718 förekoms-
ter).7 Varianten ok förekommer sporadiskt (249 förekomster), utan att det 
går att skönja något mönster i dess uppträdande. Varianten och förekom-
mer endast 90 gånger, vilket i kvantitet inte är så betydelsefullt, men av 
dessa 90 förekomster står 82 i radslut. Endast åtta belägg står i annan po-
sition. Dessa står på följande sidor (med hänvisning till handskriftsida och 
rad): s. 114:1, s. 164:4, s. 184:6, s. 197:9, s. 281:20, s. 294:21, s. 316:5 och s. 
317:5. I radslut är skrivaren alltså mer benägen att använda den grafiskt 
mer platskrävande varianten än annars.8 Detta vill jag tolka i enlighet med 
det jag har sagt ovan: Skrivaren har vid behov använt den längre varianten 
och för att anpassa raden till sidans högermarginal. Denna tolkning ska 
diskuteras något utförligare nedan. 

Den här iakttagelsen av vilken position och-stavningen uppträder i 
väcker dessutom en editionsfilologisk fråga till liv: Vilka krav bör man 
ställa på en utgåva när det gäller att återge handskriven text? I förordet till 
sin utgåva av A 108 skriver Sam Henning (1954–56:XVI–XVII) att han 

                                                
6 Wollin uppger att Sjælinna thrøst innehåller ett exempel på stavningen ock. Detta är 
dock ett fel i texten hos Källtext, som Wollin excerperar, där handskriftens ”riker oc 
kater” (s. 175, r. 28; Henning 1954–56:210, r. 19) har blivit ”riker ock ater”. Felet är rättat i 
den version som finns tillgänglig hos Fornsvenska textbanken. 
7 I Källtexts och Fornsvenska textbankens version av texten är av någon outgrundlig anled-
ning inte inledningen av texten med, utan texten börjar där direkt med 1:a budet. Inled-
ningen omfattar i handskriften lite mer än 3 handskriftsidor som tillsammans utgör drygt 1 
400 ord. Här finns dock inga belägg för och. Två exempel på och i Källtexts och Forn-
svenska textbankens version är tillagda av en senare hand, båda på s. 266 i handskriften 
(rad 6 och 21; se Henning 1954–56:312f., not 31, 32). Vid ytterligare två tillfällen har Käll-
texts och Fornsvenska textbankens text och där Henning (tillika handskriften) har oc 
(Henning 1954–56:322, rad 15 samt 335, rad 22). 
8 Observera dock att stavningen och inte är ensam i den här positionen. Såväl oc som ok 
kan också förekomma i radslut. 
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inte följer handskriftens radbrytningar i utgåvan, eftersom ”texten på så 
sätt blir mera överskådlig och lättläst, än om man mera troget skulle ha 
efterbildat handskriftens mycket sammanträngda form”. Radbrytningar är 
alltså inte på något sätt markerade i Hennings utgåva, vilket de för övrigt 
inte heller är i Klemmings utgåva av samma handskrift (1871–1873). Detta 
i sin tur leder till att den som excerperar Hennings eller Klemmings utgå-
vor omöjligt kan upptäcka fenomen som är kopplade till radbrytningar. 
Även om dessa båda utgåvor har många andra förtjänster är de i själva 
verket oanvändbara när det gäller sådana här detaljer. När Henning själv 
(1960:72) skriver om stavningen och i sin monografi om skrivarens språk i 
A 108 så undgår den här detaljen hans undersökning, eftersom han excer-
perar från sin egen utgåva. Det här är också en faktor som Wollin (1992) 
missar i sin undersökning, eftersom han excerperar den sekundära utgåvan 
av A 108, den som har gjorts elektroniskt tillgänglig på Källtext (och där-
efter även på Fornsvenska textbanken). 

Ännu mer och 
För att styrka mina ovan presenterade iakttagelser om hur varianten och 
kan uppträda i medeltida handskrifter har jag vänt mig till Menotas text-
arkiv.9 Fördelen med att använda Menotas texter är att de (normalt) är 
transkriberade direkt från handskrifterna och taggade i TEI-kompatibel 
XML-kodning,10 där relevanta fenomen har försetts med en egen tagg en-
ligt noggrant utarbetade principer. I Menotastandard är exempelvis rad-
brytning ett självklart fenomen att markera. Detta görs med taggen 
”<lb/>”, vilket i resultatlistan vid en sökning markeras med ” | ”.11 

I dag ingår fyra svenska handskrifter eller delar av handskrifter i ar-
kivet: A 10, A 49, A 80 och D 4, alla nu i Kungliga biblioteket i Stock-
holm. Samtliga är tillkomna i Vadstena kloster.12 Av dessa fyra har jag i 
det följande uteslutit D 4, eftersom den inte innehåller några belägg på 
stavningen och.13 De övriga tre har excerperats med hjälp av Menotas sök-

                                                
9 Menota står för Medieval Nordich Text Archive. Arkivet finns tillgängligt på 
www.menota.org.  
10 www.tei-c.org. 
11 Taggen kan också kompletteras med radnummer. Första raden på en sida får enligt 
Menotastandard taggen ”<lb n=”1”/>”. Principerna för Menotas taggning finns beskrivna i 
The Menota Handbook (2008).  
12 Tre av dessa är transkriberade av Maria Arvidsson (A 10, A 49 och D 4) inom projektet 
”Vadstenaklostrets handskrifter elektroniskt tillgängliga”. Den fjärde, A 80, är transkribe-
rad av Ingela Hedström. Från handskriften A 49 är det bara Barlaamsaga som är transkribe-
rad (fol. 109–169). Handskriften A 80 innehåller en hel del text på latin som inte är tran-
skriberad. Flera svenska texter är väntade till arkivet. 
13 Detta gjorde mig något förvånad eftersom Wollin (1992:211f.) uppger att och-skrivningar 
i Herr Ivan från just denna handskrift uppgår till inte mindre än 14 %. Wollin excerperar 
den utgåva som har gjorts tillgänglig via Källtext (och därefter i Fornsvenska textbanken), 
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motor. Jag har där sökt på alla tre ovan nämnda stavningar av konjunkt-
ionen. Resultatet framgår av Tabell 1. 
 
Tabell 1. Svenska texter i Menotas textarkiv, med ortografiska varianter 
av konjunktionen och 
 

 

Generellt kan noteras att den vanligaste ortografiska formen i de tre hand-
skrifterna är oc, vilket alltså också är fallet i A 108 (jfr ovan). Stavningen 
ok förekommer sporadiskt. Här finns inget uppenbart mönster i distri-
butionen, åtminstone inget som jag har noterat i samband med den här 
undersökningen. Alla belägg på stavningen ok i Barlaamsaga i A 49 står på 
fol. 120r–130v, som innehåller en konceptversion av Barlaamsaga, som 
tyvärr inte längre är komplett (endast ett lägg återstår). Detta koncept är 
inte skrivet av samma hand som den i handskriften följande renskriften 
(Arvidsson 2004).14 Bruket av ok här är alltså utslag av en annan skrivares 
vanor. 

                                                                                                          
baserad på Erik Noreens utgåva från 1931. Noreen trycker dock inte D 4:s text rakt av, 
utan har, i Lachmannsk tradition, arbetat utifrån syftet att ”efter bästa förmåga rekonstru-
era [den ursprungliga texten]” (1931:XV). Alla de exempel av stavningen och som finns i 
Noreens utgåva kommer från andra handskrifter. Stickprov ur Noreens utgåva visar att 
och-skrivningarna i första hand verkar komma från B-handskriften, Cod. Holm. D 4a (även 
kallad Codex Verelianus eller Märtas bok). Detta är ännu ett exempel på faran med att 
okritiskt använda en utgåvas text ryckt ur sitt sammanhang, där varken inledning eller 
variantapparat är tillgängliga.  
14 Ett exempel på stavningen ok i Menotas text är ett korrekturfel (fol. 160r, rad 3). Hand-
skriften har oc.  

Hand-
skrift 

Innehåll Datering Omfång  
(antal ord) 

Ortografisk variant (antal) 

    ok oc och och i 
radslut 

A 10 Religiösa texter ca 1500 57 294 238 2 997 44 27 

A 49 Legenden om  
Barlaam och 
Iosaphat 

ca 1440 33 197 24 2 497 4 3 

A 80 Birgitta Anders-
dotters bönbok 

1518–1532 29 844 – 1 685 128 66 
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Figur 1. Kungliga biblioteket, HS, A 10, med två exempel på och-stavning 
i radslut (rad 5 och 24). 
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Varianten och är i betydande minoritet i de tre handskrifterna, men av de 
exempel på och som förekommer står fler än hälften i radslut, vilket tyd-
ligt framgår av Tabell 2. Det är alltså samma mönster som konstateras i 
A 108 ovan. Det ska också tilläggas att av de och som inte står helt i rad-
slut är det påfallande många som ändå står mot slutet av raden. Tydligast 
är detta i A 80 där inte mindre än 15 exempel på stavningen och står som 
radens näst sista ord, och ytterligare 11 som tredje sista ord på raden. Det 
enda exemplet på och i icke-final position i A 49 står som näst sista ord 
på raden (134v:4). I A 10 står 3 och som näst sista ord, och ytterligare 2 
som tredje sista, vilket förstås inte är överväldigande många, men siffrorna 
pekar ändå åt samma håll: Stavningen och användes framförallt mot slutet 
av raden. Samma tendens märker vi även i A 108, som nämndes ovan: Av 
de åtta förekomsterna av och som inte står sist i raden står fyra som ra-
dens näst sista ord (s. 114:1, s. 164:4, s. 281:20 och s. 316:5). 

Det förefaller således som om varianten och, åtminstone i det 
material som har studerats här, hade en tämligen begränsad distribution, 
nämligen företrädesvis i radslut. Om detta berodde på en önskan att hålla 
högermarginalen rak, som jag har föreslagit ovan, eller om det finns andra 
skäl till denna distribution får nog sägas vara oklart. Ett förhållande som 
möjligtvis talar emot min förklaring är att högermarginalerna i de hand-
skrifter jag har excerperat inte är särskilt raka. Framförallt i A 108 och A 
49 spretar högermarginalen rejält, och om min förklaring är riktig så har 
skrivarna definitivt misslyckats med sina föresatser. A 10 och A 80 är nå-
got mer lyckade produkter ur detta perspektiv. Här är högermarginalen 
om inte helt rak, så i alla fall rakare än i A 108 och A 49 (se Figur 1 för ett 
exempel ur A 10). Mellan å ena sida A 108 och A 49, och å andra sidan 
A 10 och A 80 föreligger dock en stor skillnad. De båda första är skrivna i 
cursiva15 och gör inte anspråk på att vara prakthandskrifter. Detta gäller 
knappast heller för A 10 och A 80 med europeiskt mått mätt. Men i 
jämförelse med A 49 och A 108 framstår de ändå som mer genomarbe-
tade, A 10 skriven i textualis och A 80 i hybrida (bortsett från första läg-
get i cursiva av en annan hand än resten, jfr Hedström 2009:127–129). Men 
oavsett hur man vill förklara denna distribution av stavningen och visar 
det att här föreligger en preferens från skrivarnas sida, en preferens som 
verkar vara inlärd och som realiseras näst intill automatiskt. 

Avslutning 
Den korta studie som har presenterats här väcker också frågan om det är 
fler ortografiska fenomen som kan ha liknande distribution, där alltså or-

                                                
15 Den gotiska skriften delas vanligtvis in i tre typer: cursiva, textualis och hybrida (se t.ex. 
Derolez 2003:20f.). I äldre svensk forskning används gärna (de något missvisande) termerna 
kursiv, pränt och halvkursiv i stället (jfr Dverstorp 2010:30–33). 
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tografisk form varierar beroende på ordets position på handskriftsidan. 
Frågan får tills vidare lämnas öppen. Framtida forskning kan eventuellt ge 
närmare besked härom. 

Studien visar också hur viktigt det är att en språklig undersökning 
av medeltida material – hur liten och begränsad den än må vara – är base-
rad på en filologisk studie av textens materialitet. Om man studerar hur 
ortografiska varianter används i en medeltida text måste man också se på 
varianterna i deras materiella kontext. Medeltida ortografi kunde uppen-
barligen styras av faktorer som vi inte är vana vid. Detta ställer också krav 
på den som vill ge ut en medeltida text, åtminstone om utgivaren vill att 
texten ska kunna ligga till grund för språkliga undersökningar. Texten kan 
inte abstraheras till enbart en sträng av ord, utan det är viktigt att utgåvan 
också visar hur texten förhåller sig till handskriftsidan. De medeltida tex-
terna har ju överlevt till våra dagar i en fysisk form, nämligen i de hand-
skrifter som de medeltida skrivarna omsorgsfullt och mödosamt skrev för 
sin eftervärld.  
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