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Förord

Min avhandling är nu färdig och jag vill varmt och uppriktigt tacka alla som har
hjälpt mig i mitt arbete med den.
Först vill jag vända mig till min handledare, Lennart Elmevik. Jag har hela
tiden känt hans positiva och välvilliga stöd och under det sista pressande skedet
har hans uppmuntran hjälpt mig att samla krafterna för att slutföra arbetet. Han
har ingående granskat allt jag skrivit, givit mig goda råd och, med stilistisk säkerhet, förbättrat avhandlingen på ett flertal punkter.
Min förutvarande chef, Vidar Reinhammar, och min nuvarande chef, Gunnar
Nyström, har beviljat mig tjänstledighet och har var och en på sitt sätt stött mig i
mitt arbete. Båda har frikostigt delat med sig av sin sakkunskap och har tålmodigt och intresserat svarat på alla mina frågor. Vidar Reinhammar har lagt ned
stor möda på att grundligt granska mitt manuskript och har föreslagit många
förbättringar.
Maj Reinhammar har givit mig möjlighet att publicera avhandlingen i ULMA:s
skriftserie. Thorsten Andersson och Maj Reinhammar har läst avhandlingen i
manuskript och framfört många värdefulla synpunkter. Margareta Källskog har
upprättat ordförteckningen och har bistått med råd och dåd. Astrid Reinhammar
har hjälpt mig med kontroll av manuskript, kartor och tabeller.
Jag har blivit vänligt bemött på olika ordboksredaktioner, arkiv och institutioner både i landet och i övriga Norden och har fått värdefulla upplysningar och
kopior av material. Jag har också fått upplysningar och bidrag till min materialsamling från privatpersoner och goda vänner.
Hos grannarna på ULMA har jag blivit behandlad som en kollega och kamrat
och alltid känt mig välkommen. Stig Björklund och Kristina Hagren har väglett
mig i samlingarna till OÖD. Sven Söderström har delat med sig av sina kunskaper på datorområdet.
Mina arbetskamrater på OSD har på olika sätt uppmuntrat mig. Ett särskilt
tack vill jag rikta till Karin HaWn. Hennes vänskap under åren har betytt mycket.
Många andra har också på olika sätt hjälpt mig under den här tiden och jag vill
tacka dem alla.
Slutligen vill jag tacka mina närmaste som har gjort det möjligt att genomföra
arbetet, Molly, Sonja, Erik och Dave, min klippa i tillvaron, som har visat stort
tålamod och bjudit på goda middagar. En varm tanke går också till mina föräldrar
som alltid uppmuntrade mina studier. Dem vill jag tillägna denna bok.
Uppsala i april 1993
Birgit Eaker
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1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte
Denna undersökning har sin upprinnelse i mitt arbete vid Arkivet för Ordbok
över Sveriges dialekter. I det språkliga material som rums samlat där möter jag så
gott som dagligen konkreta exempel på de stora språkliga variablerna, å ena sidan kontinuitet, stabilitet och enhet, å den andra förändring, variation och mångfald.
Språket är ju som bekant en långt ifrån statisk företeelse. Det är ett synnerligen smidigt instrument, som vi utvecklar och formar allt eftersom våra behov
förändras. Det påverkas av vårt samhälle, av våra sociala strävanden, av våra
normer och föreställningar. Ord och uttryckssätt dör ut eller ändrar betydelse,
nya begrepp skapas eller importeras och anpassas. En undersökning av dessa
förändringar i språket, hur de sker och varför, kan därför lära oss en hel del om
vårt samhälle, om vår historia och — inte minst — om oss själva.
Våra dialekter representerar skilda utvecklingar av det talade språk som vuxit
fram under många århundraden i olika delar av vårt land. I dialekterna fmner man
ofta en rikare och mer varierad användning av ord och uttryck än i riksspråket.
Där kan man också finna fullt levande användningar och betydelser som riksspråket inte känner, beroende på att de antingen dött ut där eller aldrig funnits.
En undersökning av språkliga företeelser i dialekterna och en jämförelse mellan
olika dialekter bör därför kunna bidra till att klarlägga vårt språks dynamik, samspelet och spänningen mellan kontinuitet och förändring. Jag vill i detta arbete
använda mig av det dialektmaterial som jag dagligen omges av för att på några
punkter försöka bidra till kunskapen om denna dynamik.
Jag vill framför allt belysa språkets innehållssida och har valt att studera ett
enda ord, adjektivet grann. Jag vill beskriva hur detta ord — som simplex, i neutrum som adverb, i sammansättningar och avledningar — används i dialektema.
Med beskrivningen som grund vill jag diskutera olika användningars och betydelsers sammanhang och förändringar. Ett delsyfte är att undersöka det insamlade dialektmaterialet med tanke på hur det låter sig utnyttjas för semantisk analys.

1.2. Forskningshistorik
Någon ordsemantisk undersökning av svenskt dialektmaterial med liknande inriktning och omfattning har inte tidigare gjorts. Vi har flera värdefulla undersökningar med utgångspunkt från betydelsen, undersökningar av begreppsmässigt
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sammanhållna ordgrupper och semantiska falt.' Mycket litet har dock gjorts med
ordet självt som utgångspunkt.
Tidigare studier av enskilda ord har ofta varit diakroniska undersökningar
grundade på stundom mycket gamla skriftspråkliga källor. I dessa har dialekterna
inte spelat någon framträdande roll.2 När det gäller gamla källor är det givetvis ett
mycket stort och ibland rentav olösligt problem att identifiera olika dialekter.
Trots detta anser jag att den dialektala variationen inte bör försummas, när det
gäller att studera betydelseförändringar.3
Denna tanke är givetvis inte ny. I sina språkgeografiska studier av sydvästra
Sverige karterade Natan Lindqvist vid sidan av dialektala ord och ordformer också olika betydelser.4 I uppsatsen Ordgränser och ordförändringar (1938 s. 57)
skriver han: "Jag skall här endast lämna några exempel på huru beroende även ett
ords betydelser äro av det geografiska rummet. På samma sätt som ljud och former bli labilare och lättare mottagliga för förändringar, ju längre de avlägsna sig
från ordens kärnområden, på samma sätt kunna betydelserna komma på glid och
undergå nya förskjutningar allt efter ordets läge i förhållande till centrum." Lindqvist exemplifierar med bland annat adjektivet hyrk, härk och summerar (s. 58):
"Vid sidan av den historiska aspekten på betydelseutvecklingen måste man i stor
utsträckning lägga en geografisk."
I detta arbete kommer jag att anlägga en geografisk aspekt på betydelseförändringar när det gäller adjektivet grann. Jag har till skillnad från Lindqvist och
andra tidigare forskare tillgång till ett stort, insamlat dialektmaterial. Medan Lindqvists undersökningar begränsades till regionala särdialektala företeelser har jag
valt att studera ett ord som dels är allmänt spritt i dialektema, dels även förekommer i riksspråket.

1.3. Metodik och material
För mitt syfte är det naturligt att använda dialektgeografisk metodik. Jag ansluter
mig till Karl-Hampus Dahlstedts (1972 s. 3) definition av dialektgeografi som
1 Se t.ex. D. 0. Zetterholm 1940 och 1953, L. Forner 1945, R. Wadström 1952-1984, S.

Fries 1957, H. Jonsson 1966, S.-B. Vide 1966, D. Kornhall 1968, B. Ejder 1969, K. Nikula
1979, E. 0. Bergfors 1981, I. Larsson 1988, I. Döhl 1990, M. Svahn 1991, E. Kärrlander
1993.
2 I en klassisk sådan undersökning, Swift, Swiftly, and their Synonyms. A Contribution to
Semantic Analysis and The,ory (1921), skriver Gustaf Stern angående dialektal variation (s. 16):
"The problem is further complicated by the differentiation of the language into dialects. A quot.
should, strictly speaking, be regarded as evidence only for its own dialect, but in practice it is
impossible to follow this rule, as the literary material at our disposal is much too scanty to
furnish us with the complete history of each dialect. [- - -1 We must therefore sometimes regard
a development A>B>C as proved, even if the three senses are found only in different dialects."
3 Värdefulla bidrag på senare år inom diakron lexikal semantik är P. Kukkonen 1989 och H.
Lehti-Eklund 1990. Dessa arbeten rör betydelseförändringar av lärda respektive skriftspråkliga
begrepp utanför dialekternas egentliga sfär.
4 Se t.ex. Lindqvist 1947:2, kartorna 128 håsa, 134 c hyrk, 182 a, b kov, kova, 191 a krummen, krumsen etc., 242 misslika etc.
12

"den språkvetenskapliga forskningsgren, som med kartan som metodiskt hjälpmedel dels söker fastställa dialektala företeelsers geografiska utbredning inom ett
eller flera språk, dels på grundval härav söker bidra till förklaringen av företeelsernas egenart, sammanhang och uppkomst".
De företeelser jag undersöker är användningar och betydelser. Min första uppgift har därför varit att finna lämplig semantisk metod för betydelseanalysen.
Med semantik menar jag den språkvetenskapliga forskningsgren som studerar
och söker klarlägga ordens, ordelementens, uttryckens och konstruktionernas
betydelse (inklusive deras funktion och användning). Vad som ska förstås med
termen betydelse har länge varit omdiskuterat. Jag ska här inte ge mig in i denna
diskussion. För mitt ändamål är det tillräckligt att försöka tolka betydelsen hos
adjektivet grann i det språkliga material som jag grundar min undersökning på
och att studera semantiska relationer.
Jag försöker ge en adekvat beskrivning av adjektivet, dvs, den måste vara så
fin att dialektala mönster framträder — skillnader i betydelse, funktion och användning mellan olika dialekter ska kunna urskiljas. Denna strävan i förening
med materialets beskaffenhet har fått avgöra metoden. Jag åsyftar alltså inte i
första hand att pröva någon viss semantisk teori eller modell, och jag använder i
största utsträckning allmän eller traditionell grammatisk terminologi.

1.3.1. Materialet och dess egenskaper
För en ordsemantisk dialektgeografisk undersökning är det önskvärt med ett stort
material som täcker hela landet och som ger utförliga upplysningar om kontexten. Mitt material är stort, men det har vissa egenheter som måste beaktas.
Detta gäller även för det insamlade svenska dialektmaterialet i stort.
Materialet
Tyngdpunkten i undersökningen ligger på de svenska dialekterna. När det gäller
det svenska riksspråket, övriga Norden och fornspråken har det inte varit möjligt
för mig att företa en lika grundlig undersökning.
När det gäller materialet vill jag särskilt nämna beträffande riks språket:
kopior av allt material om adj. grann från Svenska Akademiens ordboksredaktion
i Lund; danska: kopior av material om adj. gran(d) med sanunansättningar och
avledningar (inklusive datalistor och några utbredningskartor) från Jysk Ordbog,
Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning i Århus, kopia av artikeln gran III
(inklusive sammansättningar) i manuskript till Omålsordbogen från Institut for
dansk Dialektforskning i Köpenhamn; norska: kopia av artikeln II grann i
manuskript till Norsk ordbok från Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap i
Oslo, kopia av artikeln II grann (inklusive sammansättningar och avledningar) i
manuskript till Ordbok over Trondermåla, ytterligare några belägg från Nordisk
institutt i Trondheim, kopior av kortregisterblad med adj. grann och upplysningar om sammansättningar från Norsk Målforearkiv i Oslo (citeras NMA);
östs vens k a mål: kopior av visst bakgrundsmaterial till artikeln grann i Ordbok
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över Finlands svenska folkmål (citeras FO) från Byrån för svenska språket i
Helsingfors, sammanställningar och kopior av material i Nils Tiberg: Estlandssvensk ordbok (ordregister på oktavkort, citeras Est0) från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala; forns pråken: kopior av material om adj. grann med
sammansättningar och avledningar från Gammeldansk Ordbog, Det danske
Sprog- og Litteraturselskabs ordboger i Köpenhamn, samt kopior av material om
adj. grannr med sammansättningar från Ordbog over det norrone prosasprog,
Den arnamagnxanske Kommissions Ordbog i Köpenhamn.
Huvuddelen av det svenska dialektmaterialet kommer från samlingarna i
Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). OSD har till uppgift att "redogöra för i princip hela det svenska (men inte det finska eller lapska) dialektala
ordförrådet inom Sveriges nuvarande gränser, sådant det är åtkomligt genom
handskrivna eller tryckta källor från både äldre och yngre tid" (V. Reinhammar i
inledningen till OSD 1). De tryckta källorna består främst av ordböcker, ordlistor, texter och dialektavhandlingar, reseberättelser, etnologiska och topografiska arbeten. Större delen av samlingarna kommer från handskrivna källor,
framför allt från dialektarkiven i Uppsala (ULMA), Lund (DAL), Göteborg
(DAG) och Umeå (DAUM), men även från t.ex. äldre handskrivna ordlistor och
ordböcker. Samlingarna i OSD utgörs framför allt av kortregisterblad i sedesformat.1
Sedessamlingen gällande adj. grann i OSD uppgår till drygt 2 900 blad, vartill kommer drygt 1 200 blad med sammansättningar med grann i förledsställning, drygt 550 blad med grann i efterledsställning och drygt 300 blad med avledningar av grann, sammanlagt något över 5 000 sedesblad.
Utöver sedessamlingen kan i OSD nämnas kopior av Bengt Hesselman, Uppländsk ordbok (UO) och Karl L:son Bergkvist och Jacob Jacobsson, Ordbok
över det värmländska Dalby-målet.
Basmaterialet från OSD har kompletterats med material från dialektarkiven,
framför allt från ULMA och DAG. Från samlingarna till Lars Levander och Stig
Björklund, Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna (OÖD) i ULMA kommer större delen av beläggen från dalmålsområdet. Bland övrigt material från ULMA kan
särskilt nämnas samlingarna i oktavformat till ordböcker, de s.k. oktavordböckerna, från Västergötland (Vg0), Östergötland (Vists sn, Vist0), Västmanland
(Vstm0) och Dala-Bergslagen, dessutom 0. P. Pettersson, Ordbok över Vilhelminamålet (handskrift, ULMA 884) och Algot Hellbom, Ordbok över Medelpads
bygdemål (maskinskrift, ULMA 25040). Från DAG bör särskilt nämnas kopior
från den s.k. Bohuslänsordboken (BOB; under arbete).
Belägg från OSD, som alltså utgör kärnan i undersökningen, och från ett
mindre antal sedessamlingar i ULMA (som inte kopierats för OSD) citeras i det
följande utan särskild källangivelse.
När materialet har utgjorts av excerpter, har jag ibland velat undersöka källorna för att om möjligt få en överblick över ett större sammanhang, och citerar i så
fall dessa källor. Jag vill påpeka att jag till stor del funnit citerade belägg med
1 Vidare om OSD:s samlingar, se V. Reinhammar 1972 och 1986.
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hjälp av excerpter i OSD och ULMA, i ULMA framför allt i oktavordböckema
och i samlingarna till OÖD, särskilt oktavregistret (OÖD oktav) och kompletteringsregistret (OÖD K-reg.).
Dialektmaterialet har även kompletterats med material från några tryckta verk,
som inte har exerperats av OSD. Hit hör främst den tidigare nämnda Ordbok
över folkmålen i Övre Dalarna, Carl och P. A. Säve, Gotländsk ordbok (GO)
samt Mathias Klintberg och Herbert Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland (0Lau).
Slutligen har jag också fått upplysningar och bidrag från dialekttalande och
från privata samlingar. Jag vill särskilt nämna uppteckningar av G. Nyström från
framför allt Älvdalens socken i Dalarna och av V. Reinhammar från framför allt
Ströms socken i Jämtland.
Materialets egenskaper
Dialekterna är inte statiska. Dessvärre tillåter dialektmaterialet på grund av bristen
på äldre uppteckningar inte någon mer ingående diakronisk behandling. Huvuddelen av materialet är från slutet av 1800-t. fram till vår tid.
Till mitt äldsta dialektmaterial hör excerpter ur bröllopsdikter från 1600- och
17004. (huvudsakligen publicerade av B. Hesselman 1937). OSD har relativt
sparsamt excerperat dessa dikter. Jag har (givetvis inte okritiskt) utnyttjat materialet och i några fall utfört kompletterande excerpering. Någon fullständig genomgång av dikterna har jag dock inte företagit. Svårigheter med lokalisering,
osäkerhet beträffande genuinitet m.m. skulle göra detta arbete mer komplicerat
och tidskrävande än mödan vore värd.1
Till det äldre materialet hör också excerpter i OSD ur samlingar och manuskript i olika bibliotek, däribland samlingarna (UUB Ihre 96-101) till Johan
Ihre, Swenskt Dialect Lexicon (1766) och J. E. Rietz' samlingar (LUB Rietz
II:1-13) till Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket
([1862-167). Dessa och andra äldre källor har jag sålunda haft tillgång till i OSD
via excerpter (och ofta även kopior) och jag har sällan sett mig föranledd att studera källan direkt. Trots att äldre dialektkällor i hög grad fmns excerperade och
tillgängliga i OSD, är det äldre materialet i jämförelse med det material som tillkommit efter slutet av 1800-t. ganska magert.
För att ge ett visst underlag för en diakronisk diskussion har jag satt en tidsgräns omkr. 1880.2 Materialets beskaffenhet gör en finare tidsindelning meningslös. 1880 har inte satts som bakre gräns för det medtagna materialet utan
för att indela detta i ett "äldre" och ett "yngre" skikt. En tidsgräns av detta slag
måste bli ungefärlig. Vi känner ofta till (den ungefärliga) tiden för en upptecknings tillkomst, tryckår e.d. Däremot har vi sällan uppgift om sagespersonens
ålder, och uppteckningar gjorda före och efter 1880 kan vara efter en och samma
person. Av sådana skäl är det exakta årtalet för en uppteckning i detta sammanhang inte särskilt intressant. Omkr. 1880 har valts som lämplig gräns eftersom
1 Om bröllopsdikterna som dialektkällor, se V. Reinhammar 1975 s. 19ff.
2 Denna tidsgräns har även använts av K.-H. Dahlstedt (1950 s. 22).
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intresset för dialektema och nedtecknandet av dem tog fart vid denna tid: landsmålsföreningarna som bildades på 1870-talet hade sin glanstid på 1880-talet,
landsmålsalfabetet utarbetades och togs i bruk 1878 och första numret av SyLni
utkom 1879.
I vår tid har stora förändringar skett i dialekterna genom påverkan från riksspråket. Dessa förändringar speglas i flera sena ordsamlingar och uppteckningar.
Givetvis är även dessa förändringar av intresse. De går åt samma håll, mot en allt
större nivellering av språket. Dahlstedt (1972 s. 12) menar att man bör överväga
att begränsa den tidsrymd från vilken dialektala belägg kan läggas in på en och
samma karta genom att fastställa inte bara en bakre utan också en främre tidsgräns, t.ex. 1950, efter vilken inga belägg skulle karteras. En sådan gräns skulle
dock inte vara lämplig här, eftersom dialekterna har ändrats i mycket olika grad.
Vissa dialekter hade redan före 1950 förändrats mycket starkt, medan andra fortlever relativt oförändrade in i vår tid. Även om ingen tidsgräns satts för sena
belägg, tas de upp till diskussion, t.ex. när de visar betydelseförändringar i riksspråklig riktning.
Dialektmaterialet är ojämnt fördelat inom landet. Från vissa landskap, t.ex.
Öland, Gästrikland och Hälsingland, är det glest med uppteckningar medan
andra, t.ex. Skåne, Småland och Halland, har varit föremål för en livligare uppteckningsverksamhet som resulterat i stora samlingar. I OSD:s sedessamling
finns det flest belägg på adj. grann från Skåne, närmare 900 blad. Även Småland, Halland och Blekinge är rikt representerade, medan de flesta övriga landskapen företräds av långt färre blad. I den andra änden av skalan finns tex.
Gästrikland med 24 blad, Härjedalen med 26 och Norrbotten med 46.
Materialet är också ojämnt beträffande det språkliga innehållet. Upptecknare
har ofta intresserat sig mer för ovanliga eller särdialektala ord, former eller betydelser än för att försöka ge en helhetsbild av dialekten.
Uppteckningarna har dessutom olika utformning och är av varierande kvalitet.
De grupperar sig grovt sett i följande typer:
En nedskriven talsekvens, t.ex. bandutskrift eller nedtecknat yttrande.
En text på dialekt, t.ex. en berättelse, en sägen, en beskrivning.
Ett språkprov på dialekt. Språkproven har givits för att visa användningen av
ett visst ord eller uttryck och är ofta översatta. Det undersökta ordet (t.ex.
grann) kan också förekomma i ett språkprov som givits för att visa användningen av ett annat ord.
En text på riksspråk (t.ex. en beskrivning) med inskjutna dialektala ord och
uttryck.
Ett dialektord (-uttryck) med uppgift om betydelse och användning, t.ex.
grann 'smal (om tråd)'.
Ett dialektord (-uttryck) som ges som svar på en fråga, t.ex. i en frågelista.
Ett dialektord (-uttryck) med enbart betydelseuppgift, t.ex. grann 'smal, tunn,
fm'.
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Ett dialektord (-uttryck) med enbart identifierande betydelseuppgift (t.ex.
grann = fin) eller utan betydelseuppgift med enbart uppgifter om uttal eller

böjningsformer.
Ett förnekande av förekomst i dialekten, t.ex. av ett ord eller uttryck eller en
viss betydelse.
Beläggen har givetvis olika värde för en semantisk analys. Grupperingen innebär
inte någon strikt rangordning, dvs, det är inte nödvändigtvis så att belägg i excerpter av typ 1 eller 2 är värdefullare än sådana av typ 3 eller 4. Generellt gäller
dock att ju fylligare kontexten är, desto bättre är belägget för mitt syfte. Belägg
av typ 8 har endast i undantagsfall något värde i detta sammanhang. De visar att
ordet förekommer i dialekten, och det kan någon gång, t.ex. när det gäller en
sammansättning eller avledning, vara värdefullt.
Uppteckningarnas kvalitet skiftar också beträffande tillförlitligheten, som måste
bedömas från fall till fall. Felaktigheter kan ha orsakats av att en upptecknare har
missuppfattat en dialekttalande, kanske på grund av bristande förtrogenhet med
dialekten. Även i uppgifter från en dialekttalande som nedtecknat sin egen dialekt
kan felaktigheter förekomma, kanske orsakade av bristande kunskaper om riksspråket eller ovana vid språklig analys. Sådana felaktigheter är t.ex. ofullständiga
eller inadekvata översättningar. Uppgiftslämnaren kan också ha kommit ihåg fel.
Det kan t.ex. gälla någon som har meddelat eller nedtecknat sin barndoms dialekt. Felaktigheter kan ha uppstått på grund av influenser från en annan dialekt
eller från riksspråket som uppgiftslämnaren omgavs av eller talade vid den tidpunkt när nedtecknandet skedde. Det kan också förekomma felskrivningar och
fel i avskrifter.
Även om en uppteckning är felfri kvarstår en risk att jag missförstår eller
missbedömer den. Mitt material består ju av flera olika dialekter, som jag själv
inte behärskar. Det är lätt att förledas av vad C. S. Lewis (1960 s. 13) kallar ett
ords "dangerous sense" (d.s.), dvs, den dominanta betydelsen hos ett ord. Den
naturliga impulsen är att ge ordet denna betydelse när vi möter det i ett sammanhang. Om resultatet blir nonsens inser vi vårt misstag och går vidare i vår analys,
men om vi får ett något så när rimligt sammanhang är tendensen den att vi accepterar detta, påpekar Lewis. När han talar om d.s. gäller det bedömning av äldre
författares språk. Samma fara är uppenbar för den som arbetar med skilda
dialekter.
Risken att felaktiga uppgifter kommer med är inte särskilt stor. Vid excerpering och kopiering har OSD:s personal granskat källan och ofta kommenterat
eventuella brister antingen direkt på excerptbladet eller på särskilda registerblad.
Sådana anteckningar finns också ibland till ULMA:s ordsamlingar. Dessutom
verkar vad Karl-Hampus Dahlstedt (1972 s. 13) kallar "beläggens inbördes
självkontroll", vilket innebär att egendomliga avvikande belägg kommer fram vid
en kartering av materialet.' Dessa kan då tas upp till förnyad prövning. Det är gi-

I Liknande hos V. Rcinhammar 1972 s. 41.
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vetvis svårare att upptäcka felaktiga belägg som stämmer med det geografiska
mönstret.
Vid val av semantisk analysmetod måste hänsyn tas till ovan diskuterade förhållanden. Materialets ojämnhet, dess snedfördelning beträffande beläggtäthet
och innehåll, gör det mindre lämpligt för kvantitativa beräkningar av vanligt slag.
Flertalet belägg förekommer i text av olika slag, vilket möjliggör text- eller kontextanalys. Många belägg saknar dock språkprov eller har korta eller intetsägande
sådana. Enbart kontextanalys är därför otillfredsställande, eftersom belägg med
värdefulla betydelseuppgifter då skulle lämnas utanför. Slutligen kan en forskare
vid analys av flera språk eller dialekter inte lita till sin egen språkkänsla och
arbeta intuitivt utifrån sitt eget språkbruk, så som sker vid undersökning av ett
enda språk eller en enda språkvarietet som forskaren behärskar.

1.3.2. Den semantiska analysen och terminologin
Några termer
Lingvister brukar skilja mellan olika nivåer av betydelse även om terminologi och
gränsdragning varierar. Med ett ords lexikaliska betydelse menar jag den intersubjektiva betydelse som kan beskrivas i t.ex. en ordlista. När ordet sätts in i ett
satssammanhang, kommer det att stå i ett visst förhållande till andra ord, det får
en viss grammatisk funktion och en grammatisk betydelse.'
I detta arbete är kontext ett centralt begrepp. Med kontext menar jag både
språklig och utomspråklig kontext, dvs, både de omgivande orden och andra
omständigheter som t.ex. situation, tid, syfte etc. Med ordets kontextuella betydelse menar jag således den aktuella betydelsen i en viss språklig omgivning i en
viss situation, vid ett visst tillfälle e.d.
Jag vill beskriva både ordets funktion, dvs, den roll det spelar i ett satssammanhang, och dess användning, dess bruk eller förekomst i olika kontexter.2
Funktionen kan vara grammatisk (t.ex. attributiv, predikativ, adverbiell) eller semantisk (t.ex. beskrivande, värderande, förstärkande). Med andra ord vill jag,
utan att göra någon strikt formell indelning, beskriva betydelsen på såväl lexikaliskt och grammatiskt som kontextuellt plan.
Det finns en tendens bland lingvister att kalla betydelser flytande. Men i varje
situation, i full kontext, är betydelsen av ett ord eller en fras för det mesta klar.
Detta är en grundförutsättning för kommunikation. Det flytande och ogripbara
inträffar först när man försöker fånga in betydelsen i termer. Detta beror på svårigheten att beskriva ett ords betydelse med hjälp av andra ord, som mycket sällan är fullständiga synonymer eller ekvivalenter. Betydelsebeskrivning av ord i
1 Denna indelning är traditionell, jfr t.ex. J. Lyons 1968 s. 435-42, H. Regna 1971 s. 40ff.
2 T.o.m. ordet ord kan som bekant vara mångtydigt. Jag använder ord inte bara om en viss

fonetisk eller ortografisk form utan framför allt (liksom i den traditionella grammatiken) i en
mer abstrakt betydelse (jfr lexem, Lyons 1968 s. 197). Jag kan således tala om ordet (även
adjektivet) grann i olika former (t.ex. grant, grannare) och även om ordet eller adjektivet grann
som ingående i andra ord, nämligen i sammansättningar och avledningar.
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dialekterna kompliceras inte bara av dialekternas mångfald utan också av att riksspråkets semantiska indelning av verkligheten ibland skiljer sig från dialekternas.
Det är som att försöka beskriva ett nät med olika stora maskor genom att lägga ett
annat nät med andra maskstorlekar över. När maskstorleken inte stämmer, dvs.
när det inte finns någon exakt språklig motsvarighet i det svenska riksspråket till
en betydelse i dialekterna, kan det behövas en mängd översättningsord och långa
förklaringar för att ringa in betydelsen. I stället för att alltid i detalj försöka beskriva betydelsen kommer jag att ge exempel i min materialredovisning som jag
hoppas konkret ska belysa olika användningar och betydelser.
Indelning av betydelsen i huvudmoment
En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod har valts för den semantiska
analysen. Dialektmaterialet har först indelats efter betydelse i huvudmoment. För
att finna dessa har jag studerat betydelseuppgifter och kontext i uppteckningarna.1 Betydelsen hos adj. grann i dialekterna har indelats i tre huvudmoment.
Dessa kan mycket förenklat och schematiskt illustreras på följande sätt:

Moment I (ring I) omfattar grann i bet. 'fin, tunn' och i betydelser som närmast
ansluter sig därtill, moment II (ring II) omfattar grann i bet. 'noga, noggrann'
och i betydelser som närmast ansluter sig därtill och moment III (ring III)
omfattar grann i bet. 'fin, vacker, god' och i betydelser som närmast ansluter sig
därtill.
De skrafferade områdena illustrerar hur betydelserna överlappar varandra.
Hur betydelseindelning än görs finns det alltid exempel, där fler än en betydelse
eller åtminstone flera betingelser kan föreligga samtidigt. All betydelseindelning
som bara tar hänsyn till den vid tillfället dominanta betydelsen innebär på så sätt
en förenkling av verkligheten. De användningar och exempel som befinner sig
inom de skrafferade områdena är särskilt intressanta för min undersökning, eftersom de kan illustrera hur betydelser glider i varandra och hur förändringar kan gå
till.
1 På liknande sätt har Arne Rudskoger förfarit i undersökningen Plain. A study in Co-text and
Context, ett arbete med historisk ordsemantisk inriktning. Jag har haft god hjälp av Rudskogers
metod vid utarbetandet av min egen, liksom även av ett tidigare arbete av honom (Rudskoger
1952).
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Grammatiska funktioner och semantiska huvudord
Med hänsyn till den grammatiska funktionen har materialet indelats i följande
kategorier: grann med adjektivisk funktion, grant neutr. med adverbiell funktion,
grann (grant etc.) som komponent i sammansättning och som grundord i avledning. Dessutom har indelning gjorts utifrån det ord (eller den fras) som semantiskt sett är viktigast för adjektivet.
I sin avhandling från 1952 liksom i dess pendang från 1970 grundar A. Rudskoger den semantiska analysen framför allt på undersökningar av förhållandet
mellan adjektivet och vad han benämner dess "determinate", det ord eller den fras
som adjektivet fungerar som bestämning till, dvs, vanligen dess substantiviska
huvudord. Han säger sammanfattningsvis att "this relationship between the
adjective and its determinate is of very great importance when determining the
sense of the adjective" (Rudskoger 1970 s. 27). Jag delar Rudskogers åsikt. I
några fall anser jag dock att ett annat ord än huvudordet semantiskt sett är viktigare för adjektivet, nämligen när detta i sin tur bestäms av en prepositionsfras.
Jfr följande meningar:
(1) Lisa har vackert hår. (2) Lisas hår är vackert. (3) Lisa är vacker i håret.
I mening (1) är hår huvudord och vackert attribut i nominalfrasen vackert hår. I
mening (2) är vackert predikativ, dvs, en bestämning till subjektet Lisas hår
vilken förmedlas av predikatet är.i Även här är hår "determinate" eller huvudord
till vacker. I mening (3) däremot är i håret bestämning till vacker, tillsammans är
de predikativ, dvs, en bestämning till Lisa. Men man uttalar sig inte om Lisas
skönhet; det är även i detta fall hennes hår det är frågan om. Jag menar att det är
substantivet i bestämningen, dvs. hår, som är det semantiskt sett viktigaste ordet
för adj. vacker.
I avhandlingen Adjektiviska funktioner i svenskan från 1984 (som jag har läst
i den tryckta versionen från 1990) tar Sven-Göran Malmgren kortfattat upp denna adjektivrelation. Han skiljer mellan obligatorisk fyllnadsbestämning (han är
benägen till försoning), fakultativ fyllnadsbestämning (Norrland är rikt på skog)
och tilläggsbestämning (han är mycket rik). Den typ av konstruktion som jag
diskuterar här är fyllnadsbestämningar, när det gäller grann vanligen fakultativa
sådana. Malmgren ger exempel på några olika typer av fyllnadsbestämningar och
konstaterar att det honom veterligt inte finns någon "terminologi — av t.ex. kasusgrammatikens eller den traditionella grammatikens typ — för att beteckna dessa
olika typer" (s. 174).
Jag har inte heller funnit någon sammanfattande term i litteraturen för det semantiskt sett viktigaste ordet (eller den viktigaste frasen) för adjektivet. Mitt
förslag är semantiskt huvudord (HOsern).
I detta arbete redovisas inte adjektivet i attributiv och i predikativ ställning var för
sig. Det vore givetvis intressant med en sådan indelning. I det tidigare nämnda
arbetet har Malmgren (s. 66) upprättat ett system över semantiska relationer
1 Definition av predikativ efter E. Lindberg 1980 s. 185.
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mellan adjektiv och deras substantiviska huvudord. Han benämner relationerna
attributiva relationer och menar att tonvikten på attributiva förbindelser motiverar
att han låter benämningen täcka även vad som rätteligen borde kallas predikativa
relationer. Opponenten Lars-Gunnar Andersson fann detta mindre lyckat. I en på
sin fakultetsopposition byggande artikel skriver han (1985 s. 163): "Men detta är
inte bara ett terminologiskt bekymmer, utan även ett analytiskt. Inom de grupper
där både den attributiva och den predikativa konstruktionen finns kan det råda
betydelseskillnad mellan dem. Så torde t.ex. de flesta göra den bedömningen att
'Elefanten är liten' mer utsäger litenhet om elefanten i en absolut mening än 'en
liten elefant', där en parafras som 'liten för att vara elefant' är så gott som nödvändig. Eventuellt vore det klokt att låta distinktionen attributiv — predikativ bli
en parameter som skär genom de olika grupperna [...1."
Inom semantiken har under senare år förts en diskussion om förhållandet mellan predikativ och attribut. Maria Bolander refererar diskussionen i avhandlingen
Predikativens funktion i svenskan. Om adjektiv som subjektiva predikativ
(1980). Hon visar att somliga forskare har framhållit likheterna och sambandet
mellan attributiv och predikativ, medan andra har understrukit skillnaderna mellan konstruktionerna.' Själv menar hon (s. 77) "att den predikativa användningen av adjektiv fokuserar informationen mer än de framförställda beskrivande
icke-restriktiva attributen och att predikativen till skillnad från dessa attribut oftast
är avgörande för textens kommunikativa utveckling".
Ännu större skillnad är det rimligen från semantisk synpunkt mellan å ena
sidan attribut/predikativ och å den andra adjektiv med fyllnadsbestämning. I
exemplet ovan Lin informationen sägas vara mer fokuserad i mening (2) (Lisas
hår är vackert) än i mening (1) (Lisa har vackert hår), men starkare än denna
skillnad framstår den mellan mening (3) och de övriga. I mening (3) (Lisa är
vacker i håret) beskrivs ett mer tillfälligt tillstånd, en ovanligt vacker frisyr t.ex.
Adjektivisk funktion omfattar i detta arbete förutom adjektivet i attributiv ställning (dvs, tillagt ett substantiv utan hjälp av verb) och i predikativ ställning (dvs.
tillagt ett substantiv med hjälp av ett verb) även adjektivet i självständig ställning
(dvs, utan substantiv). Jfr att Birgitta Hene (1984 s. 32) inräknar belägg i nominal funktion, t.ex. de försumliga, bland de attributiva adjektiven, eftersom dessa
liksom attributen ingår i en nominalfras. Endast som självständigt ("substantiverat") kan adjektivet ha nominal funktion.
Jag använder här benämningen självständigt adjektiv (efter Kömer 1935, därefter t.ex. Thorell 1977) när adjektivet står utan men inte har övergått till att vara
ett substantiv, dvs, antagit ett sådants morfologiska egenskaper. Det självständiga adjektivet kan antingen stå inskränkt självständigt (ett substantiv kan underförstås ur den närmaste kontexten) eller absolut självständigt (något substantiv
kan inte underförstås).2 När adjektivet står inskränkt självständigt menar jag att
det underförstådda substantivet är adjektivets semantiska huvudord. När adjek1 Se vidare Bolander 1980 s. 69-77 och där refererad litteratur.
2 Efter Körner 1935 s. 176-180.
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tivet står absolut självständigt är det inte lika självklart att ansätta ett semantiskt
huvudord.
Det bör rimligen finnas betydelseskillnader mellan grann i olika adjektiviska
funktioner. En stor del av mitt material tillåter dock inte en så fin indelning.
T.o.m. den indelning jag gör, dvs, efter semantiska huvudord, kan i några fall
vara missvisande. I belägg av typ 5 ovan, t.ex. grann 'smal (om tråd)', förutsätter jag nämligen att det semantiska huvudordet anges i beskrivningen, dvs.
HOsem = tråd. Detta är säkerligen sant i de flesta fall, men det kan fmnas
undantag, som i följande exempel: grann 'gäll, tunn, pipig (om röst)'; (han är)
grann i måke 'har gäll pipig röst'. Här visar språkprovet att det är ordet mål, inte
röst, som är det semantiska huvudordet. Däremot är det självklart så att röst upplyser om det semantiska huvudordets referent — det är mål i betydelsen 'röst' det
är frågan om. Ett fåtal exempel i mitt material kan sålunda ha sorterats, inte efter
semantiskt huvudord, utan efter ett rikssvenskt översättningsord. Detta inverkar
dock inte på resultatet.
Vad jag kallar adjektivisk funktion omfattar sålunda egentligen flera grammatiska funktioner. Här inryms adjektivet med attributiv, predikativ och nominal
funktion. Att jag har sammanfört funktionerna på detta sätt beror främst på att
mitt material i stort inte tillåter en finare indelning, men även på att jag inte anser
en sådan nödvändig för mitt syfte. Jag kommer dock att studera och kommentera
de olika funktionerna när materialet tillåter det och när jag anser att det kan vara
befogat (se t.ex. avsn. 2.8).
Vid adverbiell funktion fungerar grann i neutrumformen grant som adverb i
satsen, och det semantiska huvudordet är vanligen ett verb. I enstaka språkprov
kan det vara svårt eller t.o.m. omöjligt att avgöra om grant är adjektiv eller
adverb (jfr t.ex. garnet skulle spinnas grant med tråden skulle spinnas grann eller
grant). I sådana fall väljer jag semantiskt huvudord utifrån kontexten och efter
jämförelse med andra språkprov.
De semantiska huvudorden har grupperats med hänsyn till sin betydelse. Genom
att undersöka förekomsten av grann med olika (grupper av) semantiska huvudord får man, menar jag, dels en mycket god uppfattning om den kontext (de kontexter) där ordet förekommer i en viss betydelse, dels även en uppfattning om
frekvensen av vissa användningar och en viss möjlighet att kvantitativt bedöma
hur vanliga och levande vissa betydelser och användningar är (eller har varit) i
dialekterna.
Om grann förekommer i en viss betydelse med flera olika semantiska huvudord i en dialekt anser jag att ordet är (eller har varit) levande i betydelsen i fråga i
dialekten. Däremot behöver motsatsen inte nödvändigtvis vara fallet. En betydelse kan mycket väl vara levande trots en relativt sett liten mängd semantiska
huvudord. Här måste hela materialets snedfördelning och även beläggens ålder
tas med i beräkningen.
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Kollokationer och idiom
Det semantiska huvudordet är mycket viktigt för adjektivet ur semantisk synvinkel, men man kan även få värdefulla upplysningar genom att undersöka hur
adjektivet kollokerar med andra ord i språkproven.
Termen meaning by collocation föreslogs 1951 av J. R. Firth i uppsatsen
Modes of Meaning. Firth menar att ett ords kollokation — ordets omgivning,
ordets sällskap av andra ord — kan ses som en del av ordets betydelse. Termen
har alltså med ordets kombinatoriska egenskaper att göra.1
Mitt basmaterial är inskrivet på dator, vilket har gjort det lättare att finna de
ord som tenderar att uppträda tillsammans med adj. grann i språkproven. Sådana
ord kallas kollokat och motsvarande verb är kollokera.
Vissa kollokationer är intressantare än andra, t.ex. beroende på ordens tyngd i
ett satssammanhang. De viktigaste kollokaten för ett adjektiv utgörs sålunda av
de substantiviska huvudorden.2 Andra kollokationer av intresse beträffande
grann visade sig vara förbindelser med adjektiv (se avsn. 3.1) och med efterföljande preposition (se avsn. 2.4 moment 11.4 och därtill hörande kommentar).3
En speciell typ av kollokationer utgör idiom, dvs, fasta kombinationer av ord
med en särskild betydelse som knappast kan utläsas ur de individuella orden
tagna var för sig.4 Idiomen kan ses som en typ av lexikaliserade fraser.5 Förekomst av grann i sådana fraser diskuteras (i avsn. 3.2) liksom även i ordspråk,
ordstäv, talesätt, gåtor, rim m.m. (i avsn. 3.3) och i ironisk användning (i avsn.
3.4). Med ironi menar jag sådan behandling av språket att det undersökta ordet
får en (i det närmaste) motsatt betydelse mot den egentliga (lexikaliska).
Synonymer, antonymer och homonymer
I uppteckningarna ges inte sällan uppgifter om ordens och uttryckens synonymer
och antonymer i dialekten. De synonymer som framkommer i dialektmaterialet är
relativt synonyma. Absolut eller fullständigt synonyma ord är ju ytterst sällsynta
(om de alls finns). Men även relativt synonyma ord, dvs, sådana som överensstämmer i någon (eller några) betydelseaspekt(er) men inte i alla, ger givetvis
upplysningar om betydelsen hos grann i dialekten. Detsamma gäller antonymerFirth utvecklade sina tankar i föredrag och uppsatser och har fått efterföljare, som stundom vidare har indelat, begränsat och omdefinierat begreppet. Se t.ex. J. R. Firth 1968 och 1969 samt
F. R. Palmer 1984 (avsn. 4.4 etc.) och B. Svensn 1987 (avsn. 9). Jag ansluter mig till M. A.
K. Hallidays (1966 s. 152) definition av kollokation som "linear co-occurrence together with
some measure of significant proximity, either a scale or at least a cut-off point". Kollokationsanalys har i Sverige använts av G. Persson 1989, U. Bäcklund 1981, 1984 m.fl.
2 Redovisning av materialet efter kollokat övervägdes i ett tidigare skede. En sådan indelning
innebar dock vissa problem, bl.a. när det gällde de självständiga användningarna av adjektivet,
eftersom underförstådda ord knappast kan ingå i kollokationer.
3 En undersökning av kollokation med framförställt (förstärkande eller modifierande) adverb har
inte givit så mycket beträffande betydelsen av grann att jag anser det motiverat att inkludera den
här. Förstärkningsorden är dock intressanta i sig och jag hoppas kunna redovisa dem i något
annat sammanhang.
4 Se t.ex. F. R. Palmer 1984 avsn. 4.5, D. Bolinger 1975 s. 99ff, B. SvenAn 1987 avsn. 9.2.
5 Denna term efter Anward & Linell 1976. På s. 115 där diskuteras idiom.
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na, dvs. de ord eller uttryck som har motsatt betydelse. En undersökning av synonymer och antonymer har därför företagits (se avsn. 4.1 och 4.2).
Eventuella homonymer, dvs. ord som genom ljudutveckling har kommit att
bli likalydande med de undersökta orden, är av mindre intresse när det gäller
grann. Eftersom homonymi, särskilt följderna av homonymkonflikter, har diskuterats livligt inom semantiken,' har jag dock utfört en homonymundersökning
grundad på OSD:s samlingar (se avsn. 4.3). Förhållandet mellan homonymi och
polysemi diskuteras (se avsn. 4.4).

1.4. Adj. grann i den etymologiska litteraturen
Innan förekomst, funktion och användning av grann i de svenska dialekterna
presenteras och diskuteras, vill jag ge en kort orientering om ordets ursprung och
förekomst enligt etymologiska verk.
Ordets ursprung kan knappast sägas vara omstritt, även om några olika förslag till etymologi har givits. Den numera förhärskande ståndpunkten sammanfattas populärt av Gösta Bergman i Ord med historia (1990 s. 201): "Ordet är allmänt germanskt, hette på fomsvenska granner (fm, tunn, även noggrann), heter
på danska — nu visserligen gammaldags danska — gran (vacker, tydlig, precis), i
norskan, mest dialektalt, grann (tunn, fin), i den gamla isländskan grannr (fin,
tunn), i lågtyskan grann (nogräknad, skarp). Stammen i ordet är ett urgermanskt
gran- (vara spetsig, sticka fram), som också ingår i gran, trädnamnet, givet med
syftning på barren."
Numera torde knappast någon mena att grann i olika betydelser härstammar
från olika ord. I Glossarium Suiogothicum uppställde Johan Ihre (1769 s. 7160
två artiklar, dels grann, "comtus, nitidus, omatus", dels grann, "accuratus, distinctus". Mot detta vände sig Rietz (s. 210 a): "Ihre [...] åtskiljer sv. grann, sirlig, prydlig och grann, noggrann, anseende det förra vara lånadt från kelt. glan,
prydd, prydlig, det senare åter böra härledas från fn. greina, v. a. åtskilja, hvilket ej är förhållandet, utan utgöra de samma ord. Samma begreppsöfvergång
finna vi i fin [...j."
Om ursprunget uttalar sig Rietz på följande sätt: "Hvad ordets rot vidkommer
bör måhända jemföras fe. grindan (stark böjning), v. a. söndermala, krossa; e.
to grind (ipf. ground), v. a. mala; egga, slipa; fn. grand, n. grand: granum; holl.
grint, f. greftmjöl; grof sand; lett. grandu, grandit, v. a. slå; sönderkrossa."
Liknande tankar finner man hos Fr. Tamm (1890-1905 s. 2310: "Grundform
kan vara urgerm. *granlia-, förgerm. *ghronto- eller ock urgerm. *granna-,
grundbet. är i alla händelser 'bestående av småpartiklar, finfördelad' el. dyl., i
det ordet är sl. m. grand. Skulle icke båda dessa ord vara utgångna från en gemensam stamform, förgerm. *ghronto-, så kunna de åtm. båda hänföras till en
förgerm. rotform ghron." (Se vidare grand a.a. s. 231.)
Släktskap med trädbeteckningen gran föreslås av flertalet etymologer. Hj.
Falk och A. Torp (1901-06 s. 245) skriver: "Det nord. ord horer sammen med
1 Se t.ex. J. Lyons 1968 s. 90! och där refererad litteratur.
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germ. *grarti3 'spids, tagg': se gran I [dvs. trädbeteckningen]; smil. ofris. gran
og grannig 'skarp, bitter, nOie, gjerrig', grannen 'skrabe, vxre gjerrig'. Det
dobbelte n er maaske opstaaet af ny." Jfr Falk & Torp 1960 s. 342, A. Torp
1919 s. 177.
Även E. Hellquist (1948 s. 296), SAOB (G 821) och, om än med tvekan
("möjl.") E. WesAn (1975 s. 1490 följer denna linje. Hellquist skriver, efter att
ha lämnat några upplysningar om bet. i ä. och y. nsv. och i sv. dial.: "fsv.
grander, grann-, fm, tunn, noggrann = is!. grannr, fm, tunn, da. grand, tydlig;
jfr Ity. grann, skarp, bitter, noga, sydty. grannig, skarp, sparsam; av germ.
*granna-, till gran-, vara spetsig (se gran 2 [trädbeteckningen]). — Den nsv.
bet. 'fin, om kläder o. d.' har utvecklat sig ur bet. 'tunn, fin', ungefär som det
likbetyd. fin ." Jfr även F. Holthausen 1948 s. 94, A. Jöhannesson 1956 s.
361f, J. de Vries 1962 s. 185, N. Å. Nielsen 1976 s. 134, Å. B. Magmisson
1989 s. 273 (germ. *granna- < "ie. *ghranuo- ?"; jfr Falk & Torp ovan).
Som synes följer en stor majoritet av de etymologiska verken samma linje när
det gäller ursprunget till grann. Jag vill i detta arbete pröva etymologin utifrån det
svenska dialektmaterialet (se avsn. 2.8). Här vill jag dock påpeka att den uppgift
som förekommer hos Magntisson (se ovan), dessförinnan t.ex. Torp 1919, om
formen grand hos adjektivet i svenska dialekter är missvisande. I vissa mål (på
Gotland, i Finland och i Estland) kvarstår ett fomsvenskt inskotts-d mellan n och
r i mask. nominativ (i Estland även i komparativformen grändre), men formen
grand utan efterföljande -(e)r, -(u)r, -(å)r finns inte i de svenska dialekterna.
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2. Materialredovisning jämte kommentar

2.1. Principer för materialredovisningen
Det svenska dialektmaterialet redovisas i en materialsamling i tre delar. Material
från övriga Norden, från fornspråken och från det svenska riksspråket presenteras kortfattat i de följande kommentar- och diskussionsavsnitten. Det svenska
dialektmaterialet redovisas efter följande principer. Efter en kort inledande presentation av en viss användning av grann följer en redovisning av den geografiska utbredningen för denna, ibland i komprimerad form. Utbredningen anges
landskapsvis med början i söder i följande ordning (förkortningar inom parentes): Skåne (SK), Blekinge (BL), Öland (ÖL), Småland (SM), Halland (HA),
Västergötland (VG), Bohuslän (BO), Dalsland (DSL), Gotland (GL), Östergötland (ÖG), Södermanland (SDM), Närke (NK), Värmland (VRM), Uppland
(UL), Västmanland (VSTM), Dalarna (DAL), Gästrikland (GST), Hälsingland
(HSL), Härjedalen (HRJ), Medelpad (MP), Jämtland (JL), Ångermanland
(ÅM), Västerbotten (VB), Lappland (LPL), Norrbotten (NB).
Inom varje landskap beskrivs utbredningen sockenvis i alfabetisk ordning.
Finare indelning än i socken tillämpas inte. Om större enhet än socken avses,
t.ex. härad (hd), anges detta.
För att inte tynga materialsamlingen med en stor mängd källhänvisningar,
citeras som tidigare nämnts (s. 14) exempel och språkprov från OSD och från
sedessamlingar i ULMA utan särskilda källangivelser. Detta gäller även tryckta
verk som har excerperats av OSD.' För belägg från före omkr. 1880 anges
(ungefärligt) årtal och, vid exemplifiering ur materialet, ofta även upptecknarens
(författarens) namn. Referensuppgifter som i det följande saknar sidhänvisning
e.d., t.ex. "D. Herweghr, väl 1760-t.", refererar sålunda (i första hand) till
OSD:s samlingar.
Eftersom flera belägg från olika tider och olika källor inte sällan förekommer
från en och samma socken ges inte några källuppgifter i utbredningsbeskrivningarna. Dessa skulle i så fall svälla ut till oöverskådlighet. För att kompensera detta
har datadisketter med hela mitt svenska dialektala material beträffande grann deponerats i OSD.
2.1.1. Ljudskrift
Efter utbredningsredogörelsen följer exempel och ibland korta kommentarer. Jag
har normaliserat ljudskriften i exemplen, eftersom en källtrogen återgivning
skulle ge en brokig och svårläst exempelsamling. Källornas beteckningssystem
1 Excerpterna kan ibland innehålla upplysningar som källan saknar, t.ex. uppgifter om pro-

veniens och tillkomsttid.
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varierar från texter med vanligt alfabet till fmfonetiska återgivningar med landsmålsalfabetet (lma). Däremellan finns olika grader av grov beteckning, ibland
med individuellt utformade tecken. Jag har valt ett grovt beteclmingssystem som
består av vanligt alfabet och några tecken från landsmålsalfabetet. I stort sett har
jag följt OSD:s principer (OSD 1 s. 7ff) men ytterligare förenklat notationen.1
Nedan framgår vilka vanligare tecken i landsmålsalfabetet mina tecken motsvarar.
Vokaler
slutet och öppet ö-ljud (lina ex
a
a
n)
öppet
a-ljud
(1ma
a
o) eller ljud mellan ö och ä
slutet
a-ljud
eller
ljud
mellan
a
a
(lina
,v)
CO)
och å (lma a z,
e-ljud
(lina e a, a)
e
ljud mellan a och ä (Ima a n)
a
i-ljud
(lina
i k i)
slutet och öppet 0-ljud (hua o a)
u-ljud (lina vt u ut)
slutet och öppet å-ljud (lina a o)
å
y-ljud (1ma y y g)
y
olika kvaliteter mellan ö och å
ä-ljud (lma ce te)
eller ö och u (hua 8 8 0 ())
Konsonanter
supradentalt eller kakuminalt
d-ljud (lina 4 d)
supradentalt eller kakuminalt
t-ljud (lina t 4)
d
supradentalt eller kakuminalt
1,
n-ljud (ima n n)
supradentalt eller kakuminalt
s-ljud, "forsljud" (lina s)
d

kakuminalt eller supradentalt
1-ljud (lina 4- 4 b
äng-ljud °ma g y)
sje-ljud (lina f
frikativt d-ljud (lina å)
tonlöst 1-ljud (lma 1)
muljerat n-ljud Urna u)
tje-ljud (lina jj g-)

Frikativt uttal markeras endast beträffande d, tonlöshet endast beträffande 1 och
muljering endast beträffande n. Nasalering, sonantisering m.m. utmärks inte.
Beträffande kvantiteten följs i huvudsak de principer som gäller för normal
svensk ortografi. När kvantiteten avviker från standardsvenskt uttal betecknas
lång vokal med kolon och lång konsonant dubbeltecknas.2 Kortstavighet, halvlängd o.d. markeras inte. Accenttecken utsätts endast i undantagsfall. Vokal med
cirkumflex dubbeltecknas.
Tecknet ° framför ett språkprov markerar att källan har en grov ljudbeteckning
som inte till alla delar låter sig omformas enligt ovanstående system. Citerade
exempel har f.ö. endast lätt redigerats, framför allt beträffande skiljetecken. Alla
språkprov återges i kursiv stil. Vid exemplifiering ur materialet placerar jag mina
kommentarer, sammanfattning av kontexten m.m. inom hakparentes.

1 Härvid har jag fått råd av V. Reinhammar. Jag har också tagit intryck av K.-H. Dahlstedt

(1950 s. 27f) och M. Reinhammar (1973 s. 14f).
2 I enlighet med normal svensk ortografi har grant i neutrum skrivits med ett n när vokalen är

kort och med kolon efter vokalen när denna är lång. Stavning med två n i vissa (särskilt äldre)
källor har dock inte ändrats.
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2.1.2. Tabeller och kartor
Redogörelsen för utbredningen av vissa företeelser kompletteras ibland med tabeller. I dessa har tecken (t.ex. x) som representerar ensamstående belägg äldre
än från omkr. 1880 försetts med en liten hake (x").
På kartorna har karttecknen som brukligt är när det gäller Sverige placerats på
kyrkorten i socknen, i huvudsak efter Manne Erikssons kommunförteckning till
underlagskarta över Sverige i skalan 1:600 000. Ett karttecken kan representera
flera belägg. Tecken som representerar ett ensamstående belägg äldre än från
omkr. 1880 har försetts med en liten hake. För belägg som inte kan fästas till en
viss socken (t.ex. sådana som anger härad) har karttecknet inritats i en ruta.
Även förekomst av betydelserna i fråga utanför Sveriges gränser har markerats,
så långt kartan medgett det. Förekomst utanför kartbilden beskrivs i texten.
Beläggtätheten utanför Sverige kan inte jämföras med motsvarande för de
svenska dialekterna, som ju står i centrum i denna undersökning och som har
excerperats på delvis andra grunder. Kartorna ger dock en uppfattning om betydelsernas utbredning i gränstrakterna.
2.1.3. Disposition
Materialet redovisas som redan nämnts i tre delar. Dessa motsvarar de tre huvudmomenten av betydelsen hos grann och följs var och en av en längre kommentar.
I materialredovisningarna ges endast kortare anmärkningar. De tre delarna har
vidare indelats i underavdelningar med hänsyn till ordets användning.
Vanligen har även en indelning efter funktion gjorts, så att grann först redovisas i adjektivisk funktion, dvs. i attributiv, predikativ eller nominal ställning i
satsen, därefter i adverbiell funktion, i sammansättningar och avledningar. Redovisningen sker oftast under semantiskt huvudord (HOsem). Ibland har en annan
indelning visat sig lämpligare (se t.ex. avsn. 2.4 moment 11.4).
Som tidigare nämnts innebär betydelseindelning en förenkling av verkligheten
— hur indelningen än görs, uppstår alltid gränsfall, som kan föras till antingen
den ena eller den andra betydelsen. Gränsfallen är intressanta, eftersom de visar
hur betydelserna glider i varandra och kan illustrera hur förändringar kan gå till.
Jag försöker därför i mesta möjliga mån behandla fall av den nämnda typen särskilt (så t.ex. i avsn. 2.2 mom. 1.3.7).
När det gäller sammansättningar och avledningar kan det vara svårt att avgöra
betydelsen hos komponenten grann. Dels kan ett och samma uttyck (en sammansättning eller en avledning) innehålla grann i olika betydelser, dels kan uttrycket
självt med tiden ha fått förändrad användning och innebörd. För att inte splittra
redovisningen av sammansättningar och avledningar alltför mycket genom att
presentera dessa i betydelsemoment på skilda ställen, redovisas vissa av dem i ett
visst sammanhang (t.ex. i avsn. 2.2 mom. 1.1.4) eller särskilt (t.ex. i avsn. 2.4
mom. 11.7). Syftet att belysa sammanhang och förändringar har sålunda gjort att
jag har avlägsnat mig från en strikt betydelseindelning av materialet vid redovisningen.
28

2.2. Materialredovisning I
1. Grann i bet. 'fin, tunn' och i bet. som närmast ansluter sig härtill
Adj. grann används här framför allt för att beskriva formen eller strukturen hos
något. I denna och nära anslutande användningar kan betydelserna hos grann
med utgångspunkt från olika typer av HOsem indelas i tre moment: 1) ifråga om
enskilda föremål o.d. som har liten dimension: 'fin, smal, tunn' o.d., särskilt
1.1 om föremål o.d. med långsmal, vanligen mer eller mindre cylindrisk (yttre)
form, 1.2 om rör, hål o.d., 1.3 i fråga om plöjning av smala fåror o.d., 1.4 om
blånor o.d., 2) (bildligt) i fråga om ljud som ligger högt på tonskalan: 'tunn,
ljus, gäll, hög' o.d., 3) i fråga om föremål, ämne o.d. som har (eller består av)
delar med liten dimension eller som har fin struktur: 'fin, tunn, tät' o.d., särskilt
3.1 om redskap med pinnar, taggar o.d., 3.2 om redskap med maskor eller hål,
3.3 om hand- eller tryckstil, 3.4 i fråga om trä med smala, tätt sittande årsringar,
3.5 om tyg, väv o.d., 3.6 om ämne som består av små delar eller partiklar, 3.7
om bröd, 3.8 i fråga om ansikte, ansiktsdrag eller hy. I ett fjärde moment redovisas övriga användningar som ansluter till detta huvudmoment.
1.1. I fråga om enskilda föremål o.d. som har liten dimension
I detta första moment har grann bet. 'fin, smal, tunn' o.d. och är huvudsakligen
formbeskrivande. Detta gäller framför allt när det används som i moment 1.1.1. I
några fall där grann står som bestämning till substantiv med kollektiv betydelse
(t.ex. gräs, skog) är det dimensionen hos de enskilda delarna (grässtråna, träden)
som tilldrar sig huvudintresset och avgör om t.ex. skogen ska benämnas grann
eller kanske grov.
Det finns inte någon exakt ekvivalent i riksspråket till grann i denna användning. Smal fungerar bra som översättningsord när det gäller flertalet språkprov
och nyttjas därför av praktiska skäl som nyckelord i detta avsnitt, men det kollokerar inte med alla förekommande huvudord, t.ex. inte gärna med skog eller säd
i riksspråket. Här passar översättningsord som smalvuxen, klen e.d. bättre. I
andra kontexter ärfin eller tunn bättre översättningsord än smal, t.ex. i fråga om
garn och tråd.
1.1.1. Om föremål o.d. med långsmal, vanligen mer eller mindre cylindrisk
form
Grann kan användas om föremål o.d. med långsmal, vanligen mer eller mindre
cylindrisk yttre form i bet. 'som har (relativt) liten omkrets (eller diameter i ett
tvärsnitt) i förhållande till längden; fin, smal, tunn; klen': även om människa och
djur och om sak med kollektiv bet. (om säd även övergående i 'gles' och om ved
i 'dålig'). För överskådlighetens skull har de semantiska huvudorden sammanförts i grupper. Vid gruppindelningen har hänsyn tagits till gemensamma faktorer
hos dessa ords referenter, framför allt form, storlek och hårdhet men även i
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någon mån material (ämne) och användning. I några språkprov handlar det om
en smalare ände av ett föremål. Sådana belägg redovisas i den grupp respektive
föremål tillhör (se även kommentaren avsn. 2.3.1). Grant neutr. kan även ha
funktion som adv. i detta moment. I några få språkprov har det varit svårt att
avgöra om grant är adj. eller adv. De redovisas under adverbiell funktion.
a) tråd, garn, snöre o.d.
De semantiska huvudorden i denna grupp är benämningar på mjuka, böjliga och
vanligen långa föremål. De flesta är mer eller mindre runda i genomskärning.
Flera är spånadsprodukter. Gruppen innehåller subst. tråd, garn, to (i bet.
'gam'); snöre; lina, teln, rep, töm, tåg; tåga, rot och/eller ssgr med dessa ord,
t.ex. revto, lM- och stoppgarn, lin- och mässingstråd, garn- och trådände.
HOsem tråd och/eller garn: VG Gillstad (1857), Hova; SDM Åkers o. Österrekarne hdr (omkr.
1861), Näshulta, Stenkvista; NK Lerbäck (1840-t.); VRM Dalby, Fryksände, Gunnarskog,
Mangskog, Östmark; UL S. Fjärdhundra, Järlåsa, Nora, Norrby, Tierp, Västland, Östervåla;
VSTM Grythyttan, Gunnilbo, Ljusnarsberg, Medåker, Västervåla; DAL Djura, Boda,
Grangärde, Grytnäs, Leksand, Malingsbo, Malung, Orsa, St. Skedvi, St. Tuna, Säfsnäs, Säter,
Transtrand, Venjan, Vårnhus (1857), Al, Älvdalen, Äppelbo; GST Hedesunda, Torsåker, Valbo;
HSL Bergsjö, Bollnäs, Järvsö, Ljusdal, Skog; HRJ Lillhärdal, Älvros (1876ff 1); MP Njurunda;
JL Berg, Bodsjö, Hammerdal, Laxsjö, Lit, Offerdal, Oviken, Ragunda, Revsund, Ström; ÅM
Anundsjö, Arnäs, Bodum, Boteå, Edsele, Gudmundrå, Helgum, Multrå, Nora, Sidensjö, Trehörningsjö; s. VB län (1857-1870-t.), n. VB (omkr. 1859), Burträsk, Bygdeå, Degerfors, Holmön,
Lövånger, Skellefteå, Sävar, Umeå lfs; LPL Dorotea, Vilhelmina; NB Nederluleå, Råneå,
Överkalix; to: ÅM Nordingrå; snöre: VRM Dalby, Ölme; DAL Lima (1843-50), Malung;
HSL Hanebo; JL Offerdal, Ström; ÅM Ed, Fjällsjö; VB Umeå lfs (1804); LPL Dorotea,
Vilhelmina; lina: VB Umeå lfs (1804); teM: UL Hållnäs; rep: VB Umeå lfs (1804); LPL Vilhelmina; töm: HRJ Hede; tåg: GL Fårö (före 1876); tåga eller rot: DAL Lima; NB Överkalix.

Ex..
Ta-ni å om da grann tråam, ml, [om du ska sy i knappen så att den sitter]
Malung, DAL (OÖD oktav); [Två snälldon på spinnrocken, nämligen för] gräver
å grannarä trå Bodum, ÅM (ULMA 19632 s. 79); De he-trån jer för gränn 'den
här tråden är för tunn' Överkalix, NB; [Sedan hade de] e&-grann stå:tråsänne,
nijje, njje tomm la&& Gunnarskog, VRM.
Grant gam 'tunt, mjukt garn i motsats till grovt och hårt' Näshulta, SDM; Hä e:
ss grant gann, ss ie ksmm allär tå fkälck 'det är så fint garn, så jag kommer ingen
vart (med stickningen)' Äppelbo, DAL (ULMA 4090 s. 20); °Dam spann grant e
revto [här varpgarn av linne] Nordingrå, ÅM.
[Om remmar] °Dam va ss smal, ss dm va sam grann snar Malung, DAL (Niss
Hj. Matsson 1976 s. 293); Ta di grannere ta-snöråm! '[tag] det tunnare av
snörena' Offerdal, JL; Grann 'fm, smal', grannare nedeta:a [nedre kantrep på
nät e.d.] Hållnäs, UL; En grann ts:m 'en smal töm' Hede, HRJ.
0 va ihopsatt me grann tager 'den [en näverkorg] var ihopsatt med fma tågor'
Lima, DAL (ULMA 4089 s. 15); Da tå:o döm si ta:en båcli bierrk- å tållrödero,
1 Jfr M. Reinhammar 1973 s. 13.
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so jera grann 'då tog man (sig) tågor av björk- och tallrötter, som är smala [att
"sy" med]' Överkalix, NB.
nål, spik, borr o.d.
Denna grupp utgörs av benämningar på föremål av stål o.d. eller trä som vanligen är hårda och styva och mer eller mindre runda i genomskärning. Flera är
också mer eller mindre tillspetsade i änden (eller ändarna).
HOsem nål: SM Östra hd (1871); DSL Håbol; ÖG V. Tollstad; NK Lerbäck (1840-t.); VRM
Nordmarks hd (1870-73), Dalby, Fryksände, Ölme; UL Film, Nora; VSTM Västervåla; DAL
Aspeboda, Hedemora (1850-79); Leksand, Mora; OST Ovansjö; HSL Bergsjö, Järvsö, Skog;
HRJ Lillhärdal; MP Njurunda, Selånger; JL Lit; ÅM Ed, Gudmundrå; s. VB län (1870-t.); NB
Nederluleå; spik: VSTM Järnboås; DAL Gustafs, Hedemora; HSL Bergsjö; n. ÅM (1867); s.
VB län (1857-1870-t.), n. VB (1859); borr(e): BO Tanum (1850-6044; VSTM Järnboås,
Kumla; MP Selånger; JL Lit, Åre; syl: VRM Östmark; sticka: SM Hossmo-trakten (1875-77);
VSTM Järnboås; GST Valbo; NB Överkalix; dymmel: DAL Venjan; ten: DAL Lima (1843—ca
50); stångjärn: VSTM Medåker. Abs. självst.: VSTM Järnboås.

Ex..
°Nåla ä för grann 'fm' Östra hd, SM (J. A. Gadd 1871); Få ja e grannaa nå'! Da
finns ioa grannaa ne 'det finns ingen finare' Dalby, VRM; / a grannästo i eg
'jag har den smalaste (nålen) jag äger' Mora, DAL; Hänn ä nålrör bådti grövär å
grannarä Selånger, MP.
° granne spiken 'smala spiken' n. ÅM (K. Sidenbladh 1867); °Tag det granne
borret 'det minsta, klenaste' Tanum, BO (DAG 704 s. 21); [borre s.:] n dan
bs:ran ä fs grann han 'den där borren är för vek, den' Selånger, MP; [Först används en grov borr] sann bru:k-dom en grann en bö:r2 å slår hålre rna Åre, JL.

En grannen syl 'en smal syl' Östmark, VRM; °Dä behöfvas grannare (finare)
strompstecker te detta härna garnet Hossmo-trakten, SM (J. Jonsson 1875-77);
[Svaveltråden lindades runt] röa (rön), en stikka (sticka), som skulle vara bra
grann (ganska fin) Järnboås, VSTM (ULMA 7208 s. 203); °Grann, adj. = 'fin'
(jemten) Lima, DAL (C. Säve 1843— ca 1850).
Abs. självst.: Där fanns från 1,5 tum och till så lite (grant) man ville ha [här
avses grovleken på den smidda produkten vid sänksmide (stångjärn, spik m.m.)]
Järnboås, VSTM.
hö, halm, ris o.d.
Denna grupp består av benämningar på vissa växter eller växtdelar. Flera är
foderväxter.
HOsem hö: VRM Ekshärad; DAL Hedemora, St. Tuna; HSL Skog; JL Ragunda; gräs: VSTM
(väl 1760-t.); foder: JL Bodsjö; säd: NK (väl före 1880); UL; halm: v. NK (omkr. 1860);
1 Källan, en handskriven ordlista med titeln "Allmogespråk från Tanum under år 1850-60talet", är inte närmare daterad. Inga uppgifter om författaren, M. Jacobson, har påträffats i DAG
enl. uppgift av arkivchefen Hugo Karlsson.
2 Väl häri bet. 'huggjärn'; jfr SAOB (H 1337) huggborr.
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VSTM Ljusnarsberg; DAL Älvdalen; strå: DAL Venjan; SDM Dunker; lin eller hör (båda avser
växten lin): VG (väl 1870-t.); DAL Djura; ris: VSTM Ramsberg; DAL Leksand; GST
Ockelbo; kvist: VRM Dalby; vidja: HRJ Lillhärdal.

Ex..
Grant e hö 'finstråigt hö'; motsatsen, tjockstråigt hö, heter grofft e hö Ragunda,
JL; °Grant gräs 'fint gräs, oppositum mot groft' VSTM (D. Herweghr, väl
17604.); Nu få fåren samma slags foder som korna. Ja möjligen om man har °na
grännar e for ... [så ges detta åt fåren] Bodsjö, JL.
°Grann 'tunn, gles, om säd' UL (A. Schagerström, ULMA 26:1 s. 96); °Säa ä
grannr på ha4men 'fm, spenslig' v. NK (H. Hofberg omkr. 1860); °Dä blir dålit
.'nä brösäda i år — grann, tunn i strå Dunker, SDM; ° grannr adj. 'fm, späd, klen:
°g-er hör, -t lin VG (0. Norén, väl 1870-t.1); °Grant lin 'fint lid; [jfr] °Ä va ss
grovt lin i år 'det var ej så fint lin i år' Djura, DAL.
Grant ris å grova banar Ramsberg, VSTM; Visprisä ska va grant å miukt
Leksand, DAL; Sen risar vi kuulln, å sen milfotn mä grannare ris Ockelbo, GST;
[I kornas kärvlöv borde inga grövre kvistar förekomma.] De små (graann)
kvistarna åto korna upp Dalby, VRM; [Om vidjor till grannband:] [0 så] grauu
dam sku vara — gargrauu Lillhärdal, HRJ.
d) stör, ved, träd o.d.
Gruppen innehåller benämningar på föremål av större format än de tidigare redovisade. De är hårda, styva och vanligen av trä.
HOsem stör: UL S. Fjärdhundra; DAL Säter; HSL Hanebo; JL Föllinge, Lit; ÅM Multrå;
stång: ÅM Bodum; NB Överkalix; gärdsel: JL Bodsjö; snes: DAL Rättvik; NB Överkaliz; trod:
ÅM Edsele; spira: ÅM Multrå; käpp: JL Lit; påk: VSTM Grythyttan; ved: SM Fryele; ÖG
(omkr. 1846); UL Norrby, Vendel, Östervåla; VSTM Fellingsbro, Munktorp, Möklinta; DAL
Grangärde, Sollerön, Vika, Älvdalen, Äppelbo; GST Valbo; HRJ Vemdalen; virke: NK
(1860-t.); UL Norrby, Östervåla; VSTM Kolbäck, Medåker; trä eller träd (inklusive artbeteckningar): VG Upphärad; VSTM Medåker, Nom o. Ramsberg; DAL Leksand, Malung, Mora;
GST Heclesunda, Torsåker, Valbo; HSL Bergsjö; JL Borgvattnet, Frostviken, Föllinge, Åre; s.
VB län (1857-1870-t.), n. VB (1859); NB Överkaliz; stam: VSTM Fellingsbro; stock: SDM
Öja; VRM Dalby, VSTM Norberg; JL Bodsjö; ÅM Ramsele; timmer: UL Järlåsa; DAL Boda;
JL Hammerdal; ÅM Bodum; skog: UL Skuttunge (omkr. 1874); VSTM Ljusnarsberg; DAL
Mora. Abs. självst. i fråga om ved: VSTM Nom, Ramsberg; ifråga om skog: UL Huddunge;
VSTM Linde.

Ex..
Na grann-ä granstägger ['smala granstänger'] Bodum, ÅM; Djöni kåga gär i
leegg grann steegg 'genom korsen (i varpstolen) går en lång, smal stång' Överkalix, NB; Ja tykkte du Flagg för grant e tro 'för smäckert hässjevirke' Edsele,
ÅM; °Granne påker, så di inte kkyver dam, d-ä trinntjävvkinger Grythyttan,
VSTM.
°Grannit (om ved) 'finlduven' Fryele, SM; °Grann 'fin, smal', ° grann ved 'dålig'
ÖG (M. W. Kaln omkr. 1846); Grann ve (vö) 'av smala vedpinnar bestående
1 Om denne, se M. Reinhammar 1988 s. 64ff.
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(= dålig) ved' Norrby, UL; Ytterst kring milan restes smala kolvedklabbar,
grann ve Valbo, GST; Don da vi:dn e so grann, så du b(e)över int larov an
Sollerön, DAL (ULMA 1825:5 s. 43); Grann 'fin' (även om grovlek): grant
vartje Norrby, UL.
[Motsatsen till snabbt växande, frodiga träd är] tåkka såm ä granna å spjåluga ta
väkstn Torsåker, GST; Om trädet var starkt avsmalnande mot toppen var det
skatsmalt eller också kunde man säga: än där ä så grann mot tulln Valbo, GST;
Nåkå grann bysrrki ['några smala björkar'] Frostviken, JL.
Stakken ä för grann 'stocken är för smal' Öja, SDM; Dsm hågg för grant ä timmer 'de hugger för smått (klent) timmer' Bodum, ÅM; °grann skog 't.ex. smal
skog' Skuttunge, UL (omkr. 1874, ULMA 303:42 s. 39); Dän granna skogen [i
motsats till den grova skogen] Ljusnarsberg, VSTM.
Abs. självst.: Finare ved, som restes runt milan, kallades ... grant Nora, VSTM
(ULMA 2499:24 s. 10); °men myttjy så er an [skogen] uthuff in, så e er barra nå
grant kvar Huddunge, UL; Dä ä grant (småskog) kvar. Dä grova ä taji Linde,
VSTM (ULMA 1029:1 s. 76).
människa, djur; kroppsdel
I denna lilla grupp finns belägg på grann använt om människor, djur och kroppsdelar (inklusive hår).
HOsem benämning på människa: VSTM Järnboås; JL Hammerdal, Ström; benämning på djur:
VSTM Ramsberg (1873); DAL Mora; benämning på kroppsdel: VRM Dalby; DAL Malung,
Säter; JL Borgvattnet, Oviken, Åre; ÅM Multrå; särskilt hår: JL Ström.

Ex.:
Om viss karl: lågg å grann 'lång och smal' Hammerdal, JL (V. Reinhammar); °så
va dö fullt mä småkriter, grövre å grannare Ramsberg, VSTM (L. Fr. Leffler
1873); [Ormslå:] 0 e grann 'lång och smal' Mora, DAL (ULMA 2803:2 s. 33).
Eg-graann (el. gra'nnen, grann) hajs 'en smal hals', graann fotlea 'smala ben
strax ovanför fotlederna' Dalby, VRM; Granne armer 'späda armar' Multrå, ÅM;
Ss grann bena haäss a vott, mä an a liddji 'så smala hans ben har blivit, medan
han har legat (sjuk)' Malung, DAL (Niss Hj. Matsson, kompletteringar till OÖD
kvarto s. 327, ULMA); Dom e så grann i beinom, je e int nå mytjy radd dom
Åre, JL; Grann i figger 'smala fingrar' Oviken, JL; °Grann om meja 'midjan'
Borgvattnet, JL; grant i hår [i motsats till] grofft i hår Ström, JL.
övrigt
Gruppen omfattar några HOsem som inte redovisas ovan, dels benämningar på
konkreta föremål (eller ände av föremål) med mer eller mindre långsmal cylindrisk form: bult, horn, tånge, skaft, svedjärn, triller 'rulle', korv, ring, dels några
övriga subst.: verk, hyvelkana 'hyvelspån', spela (här tunn, men väl ej rund, trästicka eller flisa), ny 'nymåne', rit 'streck', skillnad.
Bulten [på slagan] var av björk, fyrkantig med avfasade kanter och något avsmalnande mot ändarna (litt granna [komp.] i ännaan) Dalby, VRM (ULMA
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19790 s. 3); [Spelhom:] Dåm a wei betar te blås upp te ['jul grannär dåm a wei
Venjan, DAL; °Du ar gjärå digran, grannan taunga 'du skall göra tjock, smal tånge' Älvdalen, DAL (C. Säve 1843); Grant skaft 'smalt skaft' Hede, HRJ;
[Svedjärnet är drygt en aln långt] å grannan udi-iindo so di swa:ir ve 'och smalare i (den) ändan som man sveder med' Överkalix, NB.
[Ämnet till ringkaka] rullades ut till en lång smal rulle, en grann(en) treller Dalby,
VRM (ULMA 20564 s. 38); °Åså vare ju karve bd gräver å grannare 'så var det
korv[ar] både tjockare och smalare (på kalaset)' Ljusdal, HSL; örrigar granna
'smala' Häverö, UL.
["grannlåtsverk":] arbete, som väl är vackert och angenämt för ögat men för
° grannt eller spensligt för att kunna användas med fördel NK (G. Djurklou
1860-t.); Kåts däg nsa grann spi:kur s djer ell mä 'tälj några fina stickor åt dig,
och gör upp eld med dem!' Malung, DAL (OÖD oktav); [Om hyvel:] °Höja eller
sänka för gran[n] eller fin hyvelkana Skällvilc, ÖG; °de e vasst — eller: °grant,
smalt — e ny nu Norderön, JL; °då han skulle måle na fint, å na granne riter se
var de pensla bäst Nordingrå, ÅM.

[I fråga om dialekter.] Mteminstene ä fellnan mula bärseans å hasselans tak, ätter
mett hyddje, omyttjene grann (fin) o knaft fönsam Bergsjö, HSL (Nordlinder
1870- t.).
g) kompletterande belägg till moment 1.1.1
Här redovisas ett antal belägg på grann i bet. 'smal' etc. som saknar HOsem, dels
belägg i korta språkprov, dels sådana som har uppgifter om betydelsen hos
adjektivet men alltför knappa uppgifter om användningen. Endast belägg som
kompletterar utbredningen har medtagits, dvs, från orter som ej förekommit
under punkt a—f ovan.
ÖG Björkeberg o. Ledberg (1868); SDM Blacksta (1858-60); NK St. Mellösa; VRM Gåsbom,
Köla, N. Finnskoga, Nordmark, Ransäter, Rämen, Skillingmark; UL Rasbokil, Singö, Valö;
VSTM Ramnäs, Viker; DAL Enviken, Gagnef, Husby, Nås, Svärdsjö, Söderbärke, Torsång
(1843); GST Hamrånge, Järbo; HSL Bjuråker (1851), Gnarp; HRJ Storsjö, Sveg, Tännäs; MP
Attmar, Borgsjö, Haverti, Holm, Hässjö, Indals-Liden, Ljustorp, Torp, Tuna; JL Marieby,
Mattmar; ÅM Högsjö, Resele; LPL Sorsele.

Ex.: °Den här e för grann ['liten, smäcker'], ge me en grövre Singö, UL; ... de
bir grannare ('smalare') unna far unna Valö, UL (ULMA sedes; exc. ur
J. Sandgren ULMA 303:2081); Grann alltid 'smal' Viker, VSTM (ULMA
1543:5b); Grann adj. 'fin, smal, liten' (icke = 'vacker') Gagnef, DAL; Grann
'smal, av liten tjocklek' Sorsele, LPL.
Adverbiell funktion
Grant kan användas adverbiellt i bet. 'tunt, fint, smalt' o.d. i anslutning till ovanstående grupper, till grupp a (tråd, gam etc.) med verbet spinna och till grupp d
1 Originalet förkommet enligt anteckning i ULMA.
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(ved etc.) med hugga (jfr grannhuggen s. 37), klyva (jfr grannklyva s. 37),
spänta. Ett språkprov finns med växa med oklar kontext. I ett par exempel på
spinna grant är det svårt att avgöra om grant är adv. eller adj.
HOsem spinna: VRM Dalby, S. Finnskoga; DAL Nås, Säter, Vårnhus (omkr. mitten av

1800-t.); HSL Enånger, Färila, Järvsö (1876), Ovanåker; VB Umeå lfs (1804); spänta (itu):
VSTM Västanfors; DAL St. Tuna; hugga: DAL Ål; klyva: DAL Venjan; växa: DAL Säter.

Ex.:
Det till vadmalsvarp avsedda ullgarnet spanns mycket fmt (grant) och jäin[n]t och
tvinnades hårt vid spinningen Dalby, VRM (ULMA 19918 s. 2); Da vat finer
om o spann granner 'det bleve vackrare, om hon spunne tunnare' S. Finnskoga,
VRM; [I dikt] °Iblann spann hon grant, iblann märalår Ovanåker HSL; [I lek:]
°Spin, spin silkes huf sä grant som i hinne hår, sä groft som i mara lår 'Spin,
spin silkes hufwa, så fint som ett hinde hår, så groft som ett märr lår' Umeå lfs,
VB (P. Stenberg 1804); [Gåta:] ° Fyre jumfrör sitt på e tuva å spinn lika grant.
[Svan] Jufret Järvsö, HSL (1876).
[Veden skulle vara hellång, men] grant spänta ['fint späntad'] St. Tuna, DAL;
Hugg ve:n grant 'hugga veden i små stycken (t.ex. för spisen)' Al, DAL
(ULMA 24129 s. 13); Ur grant ska widn klrovas? 'hur fint skall veden klyvas?'
Venjan, DAL (ULMA 9430 s. 28).
°Grant väkkst 'smalvuxen (el.) vackert växt': °Att dam ä så grant väkksta hännä
'att de är så smalvuxna (veka) här' Säter, DAL.1

Sammansättningar
Några ssgr har nära anknytning till ovanstående grupper. Följande hör närmast
till grupp a (tråd, garn etc.):2
grann-tråd s. granntrå 'smal, tunn tråd' Sorsele, LPL.
-garn s. HSL Alfta, Bjuråker (1851 o. senare); ÅM Grundsunda; VB Nysätra.
Ex.: 'fmspunnet linnegarn' Alfta, HSL; 'fmt spunnet garn' Bjuråker, HSL.
— Härtill granngarns-härva s. [härva av finspunnet lin (som hårstrå i
tjocklek)] Bjuråker, HSL. — I dialekterna kan garn även betyda 'nät' (i not
e.d.) och granngarn 'småmaskigt nät', se mom. 1.3.2.
-lin s. Det finaste lärftsgarnet, som såldes, kallades grannlinet: grannlina
Anundsjö, ÅM (ULMA 9390 s. 1). — Ordet används även om produkt vid
linberedning, se mom. 1.1.4.
-to s. [Ullgarn till stickning:] Man skiljer på två huvudslag härav nämligen gropto (grov-) och grannto Frostviken, JL; Grannto 'finspunnet (lin)gam' Sidensjö, ÅM. — Efterleden to (fsv. tö' n. 'ämne till spånad och vävnad, lin och
1 Uppgiften är sen (1963) och bet. 'vackert' kan vara tiksspråksinfluerad. Jfr grannväxt s. 38.
2 Ett belägg, "grann-yssel s. = yssel" Vilhelmina, LPL, bedömer jag vara en tillfällig ssg.

Ordet yssel uppges i samma källa betyda 'den avtunnade änden på sensnöret, som H.H. använde,
då han sömmade skor'. Yssel finns i OSD:s samlingar från MP R, ÅM VB och LPL och betyder 'smalare, avtunnad, tillspetsad ände av ngt, vanl. av becktråd, snöre e. d.'. — Uppslagsordet
yssel har här satts i enlighet med S. Larsson (1929 s. 51) men formen är oklar.
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hampa') betyder här 'garn'. I dialektema kan to också betyda '(orensad) ull
eller lin, blånor, djurhår' m.m., och även 'ämne, gry' o.d. I HSL betyder
grannto ' fina blånor', se mom. 1.1.4.
-rep s. [Om kedjor använda vid skogsavverkning:] Omkring 1910 kommer
° gränn-reipa i farten [deras länkar var smalare och kortare än länkar i "grovrep"] Bodsjö, JL.
Till grupp b (nål, borr etc.) hör följande:
grann-borr s. grannbs:r 'lång, smal borr' Nora o. Norberg, VSTM (E. Holmkvist 1941 s. 21).
-sticka s. [Stickning:] Man särskiljer tre olika slags stickor med hänsyn till
grovleken: [grov-, mellerst-] ochfin- eller grannstilcican Frostviken, JL.
-tinne s. Best. pl. granntinna 'fina tänder i mässingskam'; sågades fram i ämnet
med särskild kamsåg; [jfr:] Klipp grovtinna 'klippa ut de grova tänderna i
mässingskainämne'; gjordes med hjälp av klippverket Mora, DAL.
Till grupp c (hö, halm etc.) hör några adj. och sannolikt subst. grannband och
grannsia.
grann-halmad adj. rsgsn ['rågen'] ä grannhalrma Enviken o. Svärdsjö, DAL.
—1 samma ordsamling finns grovhalima adj. 'grovhalmad'.
-stråad adj. grannstrå:a Enviken o. Svärdsjö, DAL. — Belägget finns (liksom
även grov-stråad) i samma samling som grann-halmad.
-harrad adj. grannharra 'smal (oavsett längden; t.ex. om Un)', grannharra lin
'smalt lin (kort el. långt), t.ex. till följd av torka' Skillingmark, VRM. —
Efterleden är dunkel. Jfr dock no. harren 'haard, strid, skarp', herren 'stiv,
strid, haard' (Aasen 1918 s. 268, 288).
-råsnad, -råsnig adj. -råsnad DAL Enviken; -råsnugl DAL Gustafs, Säter,
Torsång, Vika. Ex.: grannråssna adj. n. 'med smal stjälk (om lin)' Enviken;
Li:nä ä grannråsnut Gustafs. — Efterledema är avledningar av subst. råsna
(råksna, råksen) 'tråd, fiber' o.d.2
-tägt adj. [Om lin, i synnerhet på rot:] Voro tågoma grova, sade man att hören
var grovtägt ... och voro de fina hette det att hören var fintägt ... [i Sällstorp:]
granntäiter Sällstorp, HA (A. Anderson 1928 s. 39f).
-band s. grauujbannd Lillhärdal, HRJ; länk (till kor), bunden av tre smala vidjor, som användes vid flyttningen från fåbodama. — Betydelsen bör utgå från
'smal' men övergår i 'fin, vacker'. Banden var även särskilt fina och välgjorda. Jfr grann-länk mom. 111.1.12.
-sia s. ÅM Graninge, Gudmundrå, Multrå. Ex.: ° grannsia f. (best. form, någon
gång obest. form): 'grannsi 'tåtel, ett gräs med trådsmala, glatta, mjuka blad';
"grann" i ° grannsia = dialektens grann i betyd. 'smal, fin', med syftning på
bladens form? Gudmundrå. — Upptecknaren (Hj. Vallin) har enligt min åsikt
träffat rätt beträffande bet. av grann i förleden. Efterleden sia har senast behandlats av M. Svahn (1991 s. 84ff).
1 Adj. bildade med suffixen -ot och -ug ges i detta arbete formen -ig som "uppslagsord".
2 Om detta ord, se L. Elmevik 1967 s. 90ff.
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Anslutning till grupp d (ved, träd etc.) har skat- och toppgrann samt grannhuggen och grannklyva.1
skat-grann adj. VRM Östmark; DAL Boda. Ex.: ska:tgrann 'smal i toppen
(träd, stock)' Östmark, VRM. — Förleden är skate m. i bet. 'trädtopp'.
topp-grann adj. VRM Dalby, Östmark. Ex.: tappgrann 'smal i toppen el. toppändan (om t.ex. timmerstock)' Dalby.
grann-huggen adj. grannhaddjinan ve 'finspäntad ved' Malung, DAL.
-klyva v. På våren brände de tjära, och då hörde till det förberedande arbetet att
ytterligare klyva virket, grannkliyv Norderön, JL.
Till grupp e (människa, djur etc.) hör grannbent, -lemmad och i någon mån
grannlagd.
grann-bent adj. VRM Dalby; JL Frostviken. Ex.: grannbaint 'smalbent' Frostviken, JL.
-lemmad, -lemmig adj. -lemmad VRM Dalby; VSTM Fläckebo, Västanfors;
DAL Leksand, Ore, Säter, Venjan; GST Torsåker; -lemmot VRM Dalby. Ex.:
an e så grannlemma ['finlemmad'] å nett på nå vis Venjan, DAL.
-lagd adj. har flera betydelser, t.ex. 'finbildad i ansiktet, finhyad, vacker'. Från
SM (ca 1840-61) finns ett exempel med bet. 'fin, spenslig, välbildad' om
flicka. Se vidare mom. 1.3.8 och mom. 111.1.1.
Subst. grannände kan föras till fler än en grupp. Detta gäller även adj. granngjord, -lynt, -vorden, -vuxen, -växen, -vaxt och -växt. Nedan redovisas även
grann-egg, som väl får föras till grupp f, och skrov-grann, där förleden har förstärkande funktion.
grann-egg s. ° grannägg f. 'det fina, bitande i eggen' Fårö, GL (GO s. 274). —
Ssgn finns även från Lau, GL.
-ände s. grannenne 'smalända (av en stock)' Oviken, JL; Udi grann-iido a
hållen 'i smaländan av hornet' Överkalix, NB.
-gjord adj. grannjo4 'fint arbetad, smal och nätt' Östmark, VRM; 'gjord av
(för) svaga (fina) beståndsdelar, av för smäckert virke'; °drago va rennt fsä
granndjok 'stakkälken var gjord av alldeles för smäckert virke' Malung, DAL
(OÖD s. 712).
dynt adj. HSL Alfta, Ovanåker, Rengsjö. Ex.: granag e sa grannlinnt 'granen
är så späd (och försedd med fina kvistar)' Alfta; °grannlint 'spenslig, spinkig'
Ovanåker; ° grannlinnt 'tunt, finlemmat' Rengsjö. — Efterleden bör vara en
avledning till lynne. Jfr beträffande betydelsen SAOB (L 1324) -lynt, p. adj.
"1)... som är så I. så beskaffad" samt (B 4182) bred-lynt, p. adj. "Bredlynter,
dhen som hafwer ett Bredt och stackot (dvs. kort) Ansichte" (1681). I dialekternas grannlynt uttalas vokalen i efterleden som i. Delabialiserat uttal av efterledsvokalen förekommer i Delsbo, HSL, i gladlynt, godlynt, misslynt, t.ex.:
cklralint,°golinnt. Det är dock mindre troligt att det är fråga om delabialisering
1 En uppgift, °Grannstafvare, m., slät qvistfri gran (Fr. Wennberg 1873 s. 23), är troligen fel

för gran-. Nästa artikel är: °Granstafver, m., tät ungskog. — Stavar(e) betyder vanligen lång och
smal stör, ungt träd (ofta gran) o.d.

37

i de ovan nämnda socknarna. Möjligen kan i-vokalen bero på attraktion från
adj. grannlig, som betydelsemässigt ligger mycket nära grann-lynt (jfr nedan).
-vorden adj. c'grann-vuren 'af späd, vacker el. grann [beskaffenhet]' VG
(0. Nora), väl 1870-t.); 'grauu-vo:n 'ngt fin, t.ex. om tråd' Linsell, HRJ
(J. Nordlander 1876ff1); grannvom 'smal till växten' Mörsil, JL.
-vuxen, -växen, -vaxt, -växt adj. ° grann-våxen 'späd till växten; smal, smärt'
[motsats:] °grof-våxen, utlagder VG (0. Norén, väl 1870-t.); grannvskksn
'finvuxen (mest om växter)', grannvskkse lin lin, som vuxit sig långt o. fmt'
Dalby, VRM; [Om människa:] Man jär grannväxän u grannföidän, jär nog me
va'n jeitar ['noga med vad han äter'] När, GL; 'grannvakkst ' spensligt vuxen'
[även] 'spenslig till växten' Malung, DAL; ° grannväkkst 'smalvuxen, (el.)
vackert växt' Säter, DAL.2
skrov-grann adj. skrsvgrann '[mycket] fin, smal' Dalby, VRM.
Avledningar
grannlek s. 'måttet av ett föremåls egenskap att vara grann (dvs. fm , smal)'...
ss olika på grannlek Munktorp, VSTM (Vstm0); grannleik 'finhet (hos t.ex.
en träd)' Oviken, JL. — Från ÖL SM och VG finns grannlek i bet. 'skönhet',
se mom. 111.4.3.
grannlig adj. 1 mitt material finns detta ord endast använt om människa. Det
uppträder i flera betydelser, som delvis flyter i varandra. Bet. 'finlemmad,
smal, spenslig, magerlagd, smärt' o.d. finns från HSL Bollnäs; JL Berg,
Marieby, Mattmar, Oviken, Revsund, Åre. I mom. 111.4.3 ges en översikt
över ordets betydelser.
gransklig adj. DAL Älvdalen. Ex.: Skapptä ['skaften' (på skedarna)] ua fel
grannskkige so äe brussned a:v ['så de bröts av'] (G. Nyström).
1.1.2. Om rör, hål o.d.
Några uppgifter finns om adj. grann i bet. 'smal, fin'; övergående i 'trång', om
rör, hål o.d. Här redovisas dels belägg med H(hem rör, tarm, lopp (i skjutvapen), hål och öga (i synål), dels ssgma grannhålig, -lodd och grannlodbössa. Jfr
även grannhalsad mom. 11.7.
[Under den frusna barken strömmar livet] °som ti grann e rör Oviken, JL; °Man
gjorde ispenkorven i granna tarmar [i tunntarmar, väl av får] Årsunda, GST
(ULMA 9304 s. 53); 0 add grant lö:p å lita kuka 'den [fågelbössan] hade trångt
lopp och liten kula' Transtrand, DAL (ULMA 3672 s. 24); [Genom ett hål som
stuckits med en nål skulle "styggmannen" fara ut] de vayt fur tråut s kröpe ut
jennsm de da grauue hake Lillhärdal, HRJ; Grant ä öga te når[a] 3 'fint öga i synålen' Ragunda, JL.
grann-hålig adj. cfinhokug, grannhokug, om skjutgevär; °e bössä som ä
grannhskug Åkers o. Österrekame hdr, SDM (G. Ericsson 1861 resp. 1866).
1 Jfr M. Reinhammar 1973 s. 13.
2 Beträffande belägget från Säter jfr ovan s. 35 not 1.
3 "når väl felskrivning för best. f. "nika".
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-lodd adj. NK Hammar; VB Skellefteå o. Norsjö; LPL Fredrika. Ex.: bössoma
kallades även clo-bösser och sades vara °fin-lodda eller ° grann-lodda eller
'grovlodda allt efter pipans grovlek Hammar, NK; En °lobässa med endast 8
millimeters lod ansågs för ° grannlodd att skjuta älg och björn Fredrika, LPL.
— Efterleden är avledd av subst. lod 'kula (för gevär o.d.)', här 'kaliber'.
grannlod-bössa s. VB Lövånger; LPL Sorsele. Ex.: grannlo:böss 'finkalibrig
lodbössa' Lövånger, VB.
1.1.3. I fråga om plöjning av smala fåror o.d.
Grant finns som adv. i fråga om plöjning med HOsem beta JL Norderön; kära
UL Östervåla; taga VRM Vamum; UL Östervåla.
Ex.: Gjorde man vid plöjningen breda fåror, så kallades det tå beit grofft. Körde
man däremot smala fåror, benämndes det tå beit grant Norderön, JL; att plöja
smala tiltor kallades: te tjära grant Östervåla, UL; blir det smalare fåra ta-vän
grannere [dvs. plogen] Vamum, VRM (ULMA 15257:2 s. 19).
1.1.4. Om blånor o.d.
Vid behandling av lin fås produkter, som lämpar sig för olika ändamål. Blånor
(blån, blår) är sämre, kortare och grövre tågor som avskiljs från de längre och
finare tågorna vid bearbetning av lin.1 Adj. grann kan, särskilt i ssgr, användas i
bet. 'fm' om linbLanor och lintågor, som har bearbetats så att de blivit renare från
skävor och grova delar än andra blånor och tågor. Antonym är här grov. Men
grann kan även användas i bet. 'fm, av god kvalitet' i motsats till 'av dålig kvalitet', om blånor (jfr mom. 111.1.12). Det är inte alltid lätt att skilja mellan dessa
användningar; särskilt gäller detta ssgrna. För att underlätta jämförelse och för att
inte splittra upp materialet alltför mycket redovisas alla belägg på ssgma i fråga i
detta moment.
Det fmns endast ett par belägg på grann i simplex om blånor och lin avfin i motsats till grov struktur: Ta di granne blråra å lä bini grovbikira 'tag de fma blånorna
och låt bli grovblånoma' Vallda, HA; Finaste sortens lin [här produkt vid linberedning] kallas fmlinet:firgina, eller grannlinet: grannliria. Fun lin säges vara
grant: grant Anundsjö, ÅM (ULMA 9692 s. 7).
I Leksand, DAL, förekommer grann i förbindelsen till granns, t.ex.: ä två äkIcksr
[läcklorl, ena ta granns å ena ta gro:ft (ULMA 29199 s. 2); kaarl ta granns
'finkarda'; fääkt tä granns 'finskäkta' .2
Här redovisas dels ssgr där produkten (blånor m.m.) utgör andra leden, dels sådana som har samband med framställningen av produkten, dvs. med avlägsnan1 Se SAOB B 3549 blånor och B 3550 blår.
2 Jfr beträffande konstruktionen till nyes och till jäms från DAL. Ex.: [Om du har nött ut det

där, måste jag ordna] ss du få nsran te nies 'så att du får något nytt igen' Transtrand (se OÖD
oktav: nyttja ut). Kdinm töid'ms Ina [ngn] 'råka ngn, när man går åt samma håll' Leksand
(OÖD oktav).
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det av grova delar från linet. I moment 1.3.1 redovisas särskilt redskap med
smala, tätt sittande pinnar, taggar o.d.
grann-blån(or), -blår s.
HA Fagered, Källsjö, Ullared; VG Hova; SDM Åkers o. Österrekarne hdr (före 1880-t.),
Björkvik, Björnlunda, Huddinge, Länna o. Härad (1861), Råby-Rönö, V. Vingåker; v. NK
(1861), Kvismardalen (1860-t.), Knista, Kumla, Kvistbro, Snavlunda; VRM Skillingmark;
VSTM Fellingsbro, Fläckebo, Linde, Ljusnarsberg, Medåker, Munktorp, Näsby, Ramsberg,
Viker, Västervåla; DAL By, Enviken, Floda, Folkärna, Garpenberg, Grangärde, Grytnäs,
Hedemora, Ludvika, Norrbärke, Nås, Silvberg, St. Skedvi, St. Tuna, Sundbom, Svärdsjö,
Säter, Vika; VB Degerfors, Umeå lfs, Vännäs.

Ex.: Då linet beredes, skiljer man det i fyra slag efter finheten: täjer, grannbkår, gro:bbkår och ruskegan Fagered, HA; [Linhäckling:] °å de som då faller
åf, deläs i grofblån å grannblån Länna o. Härad, SDM (G. Ericsson 1861);
Man tog itu 'häslan i flere smala tåtar och drog den genom clhäklan. Först
°grovhäkla och sen på en finare Mäkla. Det som drogs ur ändame kallas °skatblån sedan ° grovblån och sen ° grannblån Fläckebo, VSTM; Avfallet vid häcklingen kallades ystre eller bkåria. Man skilde på gropbkålia och på grannbkha
Vännäs, VB. — Härtill grannblåns-garn o.d. grann- el. grovb(d[r]gar Enviken, DAL; grannbkånsgan Vika, DAL; -väv [av skatblån, grovblån och
mellanblån görs blaggarnsväv; av] grannbkån, grannbkånnsväv Enviken,
DAL (ULMA 1082:1 s. 47). — Jfr grannblaggarn och grannblaggarns-väv
mom. 1.3.5.
-noppa s. ° grann-nopper pl. 'ett slags finare blånor' S. Möre hd, SM (N. Linder 1867); ja ha spoon ['spunnit'] grannappe 'fina skäktblånor' Torsås, SM.
-to s. HSL Alfta, Arbrå, Delsbo (1851), Rengsjö. Ex.: "To n. 'blånor'. Obs! 3
slag: °knuta-to, °grova-to o. °granna-to" Alfta; "Sedan skulle linhällan passera
genom 'grannhäkklam varvid avfallet där kallades ° grannato" Alfta. — Ssgn
finns även med efterleden to i bet. 'garn', se mom. 1.1.1.
-lin s. VSTM Ljusnarsberg; ÅM Anundsjö. Ex.: Det bästa linet, man får, kallas
° grannlin ... och det sämsta skäktblån Ljusnarsberg, VSTM.
I fråga om bråkning av linet:
grann-draga s. [Lindraga] av två slag: grop- och granndrauwwu 'grov- och
findraga' Burträsk, VB.
-klyfta v. "Den andra bråkningen, som utfördes av kvinnor, kallades [...]
gran[n]kköffta" Stråvalla o. Sällstorp, HA (A. Anderson 1928 s. 27).
-käfta s. och v. granntjeffta f. 'linbråka för finbråkning av lin'; v. 'finbråka lin'
Vallda, HA.
I fråga om skäktning av linet:
grann-skaka v. VRM Gunnarskog, Skillingmark. Ex.: [Linet "grovskakas"
och upphettas i bastun] för att sedan finskakas (finskakes) eller grannskakas
(grannskakes) Gunnarskog (ULMA 14707:2 s. 10).
-skäkta v. VG Hova; VSTM Fläckebo; DAL Söderbärke, Al. Ex.: Man skulle
först ° grovskäkta linet och sedan ° grannskäkta Fläckebo, VSTM; [Kvinnorna]
°va mä å bröta å skäckta på, å gran[n]skäckta, sen va ta häkla å skelja blåna
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ifrån då finare linä, då va hå i årning tå spinna åf Söderbärke, DAL. — Även
grannskäkt-dån s. "Sen la man in det [grovskäktade linet] igen i bastun tills
dan efter, och då fick man ° grannfcikkta. Då togs det bort ° grannfäkIctds: n (=
snytblår)" Al, DAL (ULMA 12617 s. 470; grannskäkt-fall eller grannskäktfall s. ÖL (omkr. 1867); SM S. Möre hd (1867), Dörby o. Kläckeberga (1870-t. o. senare), Hossmo-trakten (1875-77), Torsås, V. Torsås. Ex.:
°Grann-skättfall n. 'skättfall af finare slag' S. Möre hd, SM (N. Linder 1867);
° gran- fäkte-fal n. 'skäktfallet vid andra skäktningen av linet' KläckebergaDörby, SM (J. A. Lundell m.fl. 1870-t.); °Grann-skatefall n. 'fint (spunnet)
skäktfall' Hossmo-trakten, SM (J. Jonsson 1875-77).
1.2. I fråga om ljud som ligger högt på tonskalan

Grann kan användas bildligt om ljud i bet. 'som ligger högt på tonskalan; tunn,
ljus, gäll' o.d., i överförd användning om något som avger ett sådant ljud och i
neutr. som adv. Belägg på adjektivet finns om ljud, läte;1 mål, målföre, röst,
stämma; ton, klang, klingande och överfört om bjälla, skälla, pingla, klocka,
horn, pipa och hund.
HOsem ljud: VSTM Kolbäck; HSL Bollnäs; IL Laxsjö, Ragunda; läte: VRM Dalby; JL Åre;
mål: VRM Dalby, Köla; UL Nora, Östervåla; DAL Järna, Leksand, Lima, Malung, Sollerön,
Säter, Venjan, Våmhus (omkr. mitten av 1800-1.), Älvdalen; HSL Delsbo, Hanebo; HRJ Hede,
Lillhärdal, Älvros (1876ff); JL Oviken, Sunne; målföre: VSTM Västanfors; röst: VRM Dalby,
Gustav Adolf; GST Ovansjö; HSL (1873), Bollnäs, Enånger, Färila (1870-80-t.), Hanebo,
Ovanåker; JL Hammerdal, Marieby, Oviken, Ström, Åre; stämma: VRM Dalby; ton: VRM
Dalby; UL Nom; DAL Säter; GST Ockelbo; HSL Bollnäs, Enånger; klang: DAL Sollerön;
klingande: GST Ovansjö. Överförd anv.: HOsem bjälla: HRJ Linsell; JL Berg; skälla: DAL
Älvdalen; UL Ärentuna; pingla: ÅM Arnäs; klocka: DAL Älvdalen; horn och pipa: GST Järbo;
hund: VRM Älgå. Övrigt: HSL Arbrå.

Ex.:
°Grann i lju 'fin i ljudet' Kolbäck, VSTM (ULMA 90:18 s. 95); Når hunnan
nister ['gnället-1de e i grannar i leet an når dom måårr Åre, JL.
0 hadd ss grant å illt målr 'tunn och vass röst' Leksand, DAL; An uar ularivadgrann å måka 'han hade väldigt ljus röst' (m. högt tonläge) Älvdalen, DAL (G.
Nyström); °Han e så obegripella grann i målan, når han e litte på tura [dvs, ej helt
nykter] Sunne, JL; °ett gro:ft målföre 'en låg basröst', ett grant målföre 'gällt'
Västanfors, VSTM (ULMA 881:5k:365b); grann i rösta 'gäll' Gustav Adolf,
VRM; e granna stäämm (f) 'en hög stämma'; e grova stäämm (0 'en låg stämma'
Dalby, VRM (ULMA 19512 s. 65).
°Ä va-n grann ton, du kåm åpp tält! 'det var en hög ton, du kom upp till!' Ockelbo, GST; grann 'späd', ett grant kirimane Ovansjö, GST.
[De fick höra] ° så mycke bjella, granjer å gräver Linsell, HRJ; Dåm har höt
hundratay me feller, grövre å grannare Ärentuna, UL; Obegriplet fin å grann a
1 Ev. även om /åt i följande exempel där bet. dock är oklar (jfr mom. 111.1.13): en takkan
grann en fin en låt Leksand, DAL.
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pi&ker 'synnerligen fint klingande små skällor' Arnäs, ÅM; Ed jr ie granner o
grusver 'det är en (klocka i klockstapeln) grannare (med ljusare klang) och (en)
grövre (med mörkare klang)' Älvdalen, DAL (G. Nyström).
Granna hoa å säktjipipsr / låkkar meg te fskk å kritur / mn grova hoa å ä:rjrlurar
I skrä:mar meg svver bärg å så: uka murar ['granna horn och sälgpipor lockar
mig (nämligen björnen) till folk och kreatur, men grova horn och allurar, skrämmer mig över berg och sanka myrar'] Järbo, GST.
oÅ

hunnera di drev bålövver, ljude ble svagere å svagere, å te schlut försvann da
bålst Massere. Dä va två hunner, en grov å en grann [dvs. med avseende på skallet] Älgå, VRM. [Ljudhärmande polskor:] I en del polskor, exempelvis en som
kallades °grova å granna, grälade gubben och gumman, Arbrå, HSL.
Adverbiell funktion
Grant som adv. i bet. 'gällt' etc. fmns belagt med låta; prata, tala, läsa, skratta,
sjunga, pipa; gnälla, gala och skälla.
Hosem låta: VRM Färnebo; DAL Mora, Säter, Venjan; GST Hedesunda; JL Åre; prata: HSL
Delsbo; tala: DAL Leksand; läsa: VSTM Kumla; skratta: VSTM Grythyttan; sjunga: VRM
Ölme; UL Nora; DAL Leksand; HSL Delsbo; JL Åre; pipa: JL Åre; gnälla: HSL Delsbo; gala:
NK Ekeby; skälla: VRM Dalby.

Ex.: Sssmma let groffi å sssmma grant ' somliga hade ett djupt och andra ett högt
läte' Färnebo, VRM; °Å sa var-ä flere kwinnfslk, sum tja:tra å prata sa kwekkt å
grant Delsbo, HSL; [Han] ven å taka ss grant Leksand, DAL (ULMA 2803:28
s. 86); [Läxläsande:] °å den ena läste groft, å den andra grant Kumla, VSTM
(ULMA 8957 s. 27); Dä skratta gro.ft å dä [skratta] grant Grythyttan, VSTM;
°Schong lite grannare 'ta en högre ton' Delsbo, HSL; °sa berja spelmann å gnälla
sa grant på fejolen [— när småtrollens spelman spelade lät det som flugor och
mygg] Delsbo, HSL; [Tuppen] °gok bå grofft å grant Ekeby, NK; Te (å) yääll
grant 'att skälla med hög ton (om hund)' Dalby, VRM.
Sammansättningar
grann-ljud s. grannjud 'fint, sprött ljud' [mots. grovljud] Bogen, VRM.
-ljudad, -Ijudd adj. -ljudad VSTM Ljusnarsberg; -ljudd VRM Gustav Adolf,
Rämen, Sunnemo. Ex.: [Om röst:] grannju:a = pipu, gnällu [motsats:] grovju:a Ljusnarsberg, VSTM (ULMA 7991 s. 3); Frist ä han se grov i rösta, å se
gå-lä ut fssri, se han b/ar grannjudd se han nspiper ['nödpiper'] Gustav
Adolf, VRM; [Det tog till att skälla i mitt öra] å da va graannjutt sam en
huunnvakp Rämen, VRM.
-målad adj. DAL Järna, Leksand, Säter. Ex.: o a piput el. grant mMr 'hon har
pipig röst', o ä grannmåka 'dets.' Järna (ULMA 34288 s. 17).
-skälla s. ie grusvstjall och ie grannstjall [korna hade grovskällor; getter och får
hade grannskällor] Älvdalen, DAL.
skrov-grann adj. '[mycket] pipig' Dalby, VRM. Jfr mom. 111.4.2.
grovt-grant, se kommentaren, avsn. 2.3.2.
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1.3. I fråga om föremål, ämne o.d. som har (eller består av) delar med liten
dimension eller som har fin struktur
I moment 1.3 används grann om något som har (eller består av) fina, smala,
tunna eller små, ofta tätt sittande delar eller något som har fm struktur i motsats
till grov. Grann är huvudsakligen strukturbeskrivande. Även i detta moment har
indelning gjorts med hänsyn till förekommande semantiska huvudord.
1.3.1. Om redskap med pinnar, taggar ad.
Grann kan användas om redskap som har fina, smala, tunna eller små, ofta tätt
sittande delar eller fm grad. Hit hör några redskap för gamtillverkning och vävning: häckel eller häckla, karda, sked 'vävsked', dessutomfii, harka, harv, kam.
Här redovisas även grann om tandgård på kam.
HOsem häckel eller häckla: SDM Åkers o. Österrekame hdr (före 1880-t.), Stenkvista; DAL
Leksand; ÅM Junsele; karda: ÅM Skorped; sked: VRM Skillingmark;fi/: VRM Dalby; harka:
VSTM Ljusnarsberg; harv: DAL Transtrand; kam: ÅM Ed; VB Lövånger; tandgård: HR! Hede.

Ex.:
°En god linhälda är icke att finna i hvarje stuga. Det bör vara grofhäkla och en
grannare ofta sittande på samma bräde Åkers o. österrekame hdr, SDM (G.
Ericsson före 1880-t.); två stykkän häkkkär [för lin] en grov å en grann Junsele,
ÅM; Kårä vd-n grannarä kår ina dam skal spinna 'karda med en finare karda'
Skorped, ÅM (ULMA 19641:2 s. 37).
E granna fil 'en fil med fm grad' Dalby, VRM; [Och en som var] ° grannere,
sorkharka [för sork, dvs. småkol] Ljusnarsberg, VSTM (ULMA 881:4a s. 102);
Efter sådden kom harvningen med ... grann pinnharrva Transtrand, DAL
(ULMA 9542 s.115); °Ja no använna vi kamma tå olika slaga grov sam grann
Ed, ÅM; [Mässingskam:] De va gropar tendgåk på-n ene si:n tå kamma a
grauuar tendgåk på-n a:r si:n Hede, HR.J.
Sammansättningar
Några av ssgrna nedan har samband med redskap för gamtillverkning, några
med redskap för andra ändamål. Här redovisas även grannslipe och grannsten,
dvs. slipstenar med fin struktur.
grann-häckel, -häckla s.1
HA Frillesås, Förlanda, Gällinge, Idala, Stamnarecl, Stråvalla, Sällstorp, Vallda; VG Hyssna
(1768); DAL Säter; GST Ovansjö; HSL Alfta, Skog; MP Njurunda; ÅM Högsjö, Nora,
Skorped, Sånga, Ullånger; VB Degerfors, Holmön, Vännäs.

Ex.: grannhäkkka 'fin häckla, som har tätt med taggar' Frillesås, Förlanda,
Gällinge, Idala, Stamnared, Stråvalla, Sällstorp, HA; 'grannhöckla [finhäckla]
VG (bouppt. 1768 i Hyssna); grannhd:kka 'den tredje o. finaste häklan (an1 Formen -häckel obest. sg. finns belagd från HSL Alfta, MP Njurunda, ÅM Skorped, Ullånger
och VB Holmön.
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vändes blott, när man skulle spinna tråd o. skogarn)' Ovansjö, GST; [Häckling av lin] först i en *grovhilickek och sedan i en c'gramlhäldcelr Alfta, HSL.
-häckla v., -häcklad adj. HA Frillesås, Förlanda, Gällinge, Idala, Stråvalla,
Sällstorp, Vallda, Älvsåker; VG Töllsjö; DAL Säter, Ål; ÅM Nora. Ex.:
grannhäkkita 'finhäckla; [företa] andra häcldingen' Frillesås, Gällinge, Idala,
StrOvalla, Sällstorp, HA; grannhäldarat lin 'det lin som var fmast häcklat och
färdigt att spinna' Töllsjö, VG; grannhekkkes [pass., 'behandlas med grannhäckla (om lå)'] Nora, ÅM.
-häckling s. grannhelcidgen 'näst sämsta sortens lin' [dvs. 1 tullstry, 2 grannhäcklingen, 3 borstningen, 4 linet] Grundsunda, ÅM.
-kard, -karda o.d., s. HA Gunnarp; VRM Dalby; MP Indals-Liden, Njurunda;
ÅM Anundsjö, Boteå. Ex.: grannka:er f. pl. 'finkardor' Gunnarp, HA; grannkar 'finkarda (att fmkarda ull med)' Dalby, VRM; ° grannkaler [f. pl.] i mota.
till grovkaler el. skrabber Njurunda, MP (ULMA 25040 s. 389).1
-karda v. HA Lindome, Ljungby. Ex.: grannkauda 'finkarda ull, sedan den
först grovkardats' Ljungby.
-karding s. Ullen grovkardades först (grovkariw te grovkar ulla). Förr användes härvid samma slags kardor som vid finkardningen (grannkaripa f. best.)
Dalby, VRM (ULMA 19999 s. 9). — Det framgår inte om benämningarna
grov- resp. grannkarding användes "förr".
-hark s. grannharrk 'mera kort- o. tättandad harka för utrivning av kolen ur kolmila' Dalby, VRM.
-harv, -harva s. VRM Bergslagen (1873); DAL Boda, Ore; HSL Gnarp; MP
(1878), Njurunda, Stöde. Ex.: ° grannharf s. f. 'finare harf, hvarmed man
myllar ned' Bergslagen, VRM (Lmf 1873); grannharv f. 'en harv med raka
pinnar' Gnarp, HSL; °Grannhtufve granharf; fyrhömig och med raka jempinnar. Den är utan skaft. °Grannharfva begagnas på upplöjd svaljord MP (Lmf
1878).2
-harva v. VRM Bergslagen (1873), Alster, Hammarö. Ex.: ° grannhatfva, v. a.
'använda en grannharf Bergslagen (Lmf 1873); ° grannharve 'göra de sista
avslutande harvdragen före sådden' Hammarö.
-harvträ s. ° grann-harv-trä 'vanl. haspel' Delsbo, HSL (C. Säve 1851).
-kam s. HA Fagered; VRM Bogen; v. HRJ; MP Indals-Liden; JL Norderön,
Revsund, Ström; VB Lövånger, Umeå lfs; NB Edefors, Nederluleå. Ex.:
grannkam synonym till °finkam [härunder] 'kam med tätt sittande tänder att få
bukt med lössen' Fagered, HA; [Kam] bestående av en grövre hälft (gropkam), att riva upp håret med, och en finare (grannkam), att kamma ut det med
Ström, JL; Finkammen, den ock leoskapän (luskammen) benämndes,
1 Formen -hird obest. sg. finns belagd från VRM Dalby och ÅM Anundsjö och former med -l-

är kända från MP Indals-Liden, Njurunda och ÅM Boteå. Former med -1- av karda s. och v. i
svenska dialekter har bl.a. förklarats som uppkomna genom "d-bortfall i trekonsonantism ur 1utvidgad stam: *kardla med diminutivt 1" (Envall 1930-47 s. 144) och som dissimilation r> 1
"i pluralformerna *lcdrar,*k4rara av ett sub. *kåra, en på folketymologisk väg tillkommen
ombildning av sub. karda" (Ålander 1935 s. 6).
2 Formen -han, obest. sg. finns belagd från Bergslagen i VRM och Gnarp i HSL.
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kallades dock i vardagslag grannka:p (grannkam) Nederluleå, NB.
-nagga s. ° grannagga 'brödnagg på rulle med järnstift': °tsnnbröä skull naggäs
ve grannagga, kakan rrågkakomal ve brönagga båtti hönsfjerän ['av hönsfjädramal Fredrika, LPL.
-pint adj. SDM Åkers o. Österrekame hdr (1877), Huddinge, Stenkvista. Ex.:
°grannpinter, adj: 'harf, häkla eller dylikt hvars pinnar sitta tätare än andra vid
jemförelse' Åkers o. österrekame hdr (G. Ericsson 1877).
-röad, -röig adj. De spiror hvaraf väfskedar äro förfärdigade, ehuru allmännast
af träd utklufna för röder eller röär; 'grannroug, grannröä5: 'grofröäaosv.
Benämningen har skäl för sig därigenom att det finnas sk °Tyskrösskeäär,
hvars spiror äro af en art rörväxt utklufna och troligtvis införskaffade från
utlandet Åkers o. Österrekarne hdr, SDM (G. Ericsson 1879).
-tint adj. granntint 'försedd med pinnar, som sitta tätt' Enviken o. Svärdsjö,
DAL.
-slipe s. grannykipe n. 'slipe [slipsten med bänk etc.] avsett för slipning av

finare eggverktyg' Fagered, HA.
-sten s. [Slipstenar:] gråostäin 'grov-sten' förkorta. av gråoslöpstäin, grannstäin 'grannsten, fin sten'; "grannstenen" är vanligen en lersten, sten av lera.
Edefors, NB.
1.3.2. Om redskap med maskor eller hål

Grann förekommer i bet. 'fm; finmaskig, finhålig' om fiskeredskap m.m.
HOsem nät: SM Lommaryd (1778); NK Lillkyrka; VRM Dalby, Östmark; DAL Järna,
Malung, Älvdalen; HSL Bergsjö; håv: DAL Älvdalen; ryssja: UL Järlåsa; band: NK Lännäs;
maskar: NK Lillkyrka, Lännäs; såll: VRM Dalby; DAL Lima (omkr. 1850), Älvdalen; sikt:
ÅM Ed.

Ex.:
°med et litet grant nät fiskat Si! Lommaryd, SM (1778, N. Vedbo hds dombok);
grann 'finmaskig (om nät som har många varv per kvart)'; du får int bruuk ss
grant nät 'du får inte använda så fmmaskigt nät'; lär jä å ta et grantnet? [självst.
form] 'måste jag ta ett fmmaskigt (nät)?' Ostmark, VRM; [Jag har bundit
"slyngan", nu är det bara att bo, dvs, sätta telnar på nätet] hö ä-nt ss bare hö: häl,
sm hä ä myttje grant nätt e 'det är inte så bara det heller, om det är mycket grant
(= fint) nät inte' Bergsjö, HSL; Ify:ödgrant 'mkt fmmaskigt (om nät)' Älvdalen,
DAL (G. Nyström).1
grann å:v 'fin(maskig) håv' Älvdalen, DAL (G. Nyström); dåm e fsr granna
'finhåliga (fina), om ryssjor' Järlåsa, UL; grånnare bånn ['finare maskstorlek']
Lännäs NK; grånn 'fm' (om maskor t.ex., mots. "grov") Lännäs, NK.
grant såll 'fmmaskigt såll' Dalby, VRM; ett så:ld som var ändå granner 'finare'
Älvdalen, DAL (G. Nyström); [Vi handsiktade mjölet] °vi hadda en grövar å n
grannara sekkt Ed, ÅM.
1 Adj. ljut ('ful, elak' m.m.) är här allmänt förstärkande förled, jfr OÖD s. 1406 bet. 5.
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Sammansättningar
grann-bröst s. [Armarna på noten indelas i 3 delar:] ° grannbröst, grovbröst
samt °jelstycket Grums, Ed, Borgvik, VRM; grannbröst 'den del av notarmen, som sitter närmast påsen och har de finaste maskoma' Säffle, VRM.
-garn s. DAL Mora, Sollerön, Venjan. Ex.: såväl stormaskigt (°grov-gan n.) till
notens ändar, som småmaskigt (° grann-gan n.) till "kalven" och notens mitt
f.ö. Venjan (ULMA 6460 s. 43).
-lott s. Tre sorters grovlekar i noten: [grovlotten, mellangarnet] därefter grannganä [eller grannllotn Mora, DAL (ULMA 2174:12s. 18).
-not s. ° granno:t för agni; grovnot för stutfistsen Mora, DAL.
-nät s. SM Gränna lfs, Visingsö, Ölmestad; DAL Venjan; HSL Bergsjö; MP
Stöde; JL Norderön. Ex.: grannä:t 'finmaskigt nät, huvudsakligen för siklöjor
(i Vättern)' Gränna lfs, SM; e nätt mä finnt bann, hä ä e grannätt hd Bergsjö,
HSL; De olika slags nät, som förekommit, äro °d&nett och °rdmnett. Härvid
bör ihågkommas, att de som ej brukat fiska med nät ... sagt 'grann-nett och
°gropnett. De senare orden ha nog många gånger brukats även av dem som
fiskat, Norderön, JL.
-varp s. [Varpnät:] grannvarpe [best. f.] med maskor av c:a 1 tums storlek
Transtrand, DAL (ULMA 5060 s. 79).
-rissel, -rinsel s.1 DAL Säter; GST Järbo; MP Hässjö, Indal, Indals-Liden,
Ljustorp, Timrå, Tynderö; JL Lit, Norderön, Oviken; ÅM Sidensjö, Själevad,
Ullånger; VB Umeå lfs; NB Edefors, Nederluleå. Ex.: grannren ... Först
sedan dråsen gått genom grovrisseln [dvs, ett slags såll], fick den gå genom
grannrisseln ... Hålen voro alltså här mindre än i grovrisseln Själevad, ÅM;
Två slags raan.2. f. användes [vid rissling av säd], grdoranla 'grovränseln'
och grannrania 'finränslan' Edefors, NB.
-rissla v. grannrislä Timrå, MP. — Betydelseuppgift saknas; i samlingen finns
även verbet grovrissla.
-sikt s. [Det har funnits tagelsikt och stålsikt.] Man har även haft indelningen
°gropsikt och ° grannsikt Norderön, JL.
-såll, grannare-såll s. grann- VG Hyssna (1768); HRJ Storsjö; ÅM Ed; grannare- HRJ Linsell (1876ff). Ex.: grau9såld 'ett såll med mindre hål [än grovsåll]' Storsjö, HRJ; °grop-udd, grau9ar-seld Linsell, HRJ (J. Nordlander
1876ff).
1.3.3. Om hand- eller tryckstil
Grann förekommer i bet. 'fm, finstilt; liten, om hand- eller tryckstil' med HOsem
stil och ord, absolut självständigt i fråga om stil och som adv. vid verbet skriva.
Till detta moment hör även ssgn grannstat och möjligen grannbok.
Hosem stil: v. NK (1861); UL Malsta; DAL Leksand, Älvdalen; JL Oviken; ord: VRM Dalby;
DAL Sollerön, St. Skedvi. Abs. självst.: VRM Mangskog; VSTM Ramsberg.
1 Form med -n- finns belagd från NB Edefors, Nederluleå. Uppslagsordet rinsel har valts efter
Pihl 1924 s. 150 och 1948 s. 43; jfr även J. V. Lindgren 1890-1919 s. 171. Denne har i ett
annat arbete (1940 s. 109) uppslagsfonnen rensel.
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Adv.: HOsem skriva: DAL Leksand, Säter.

Ex.: °Ja sir intä å läsa så grann styl v. NK (H. Hofberg 1861); grov stil, grann
stil Leksand, DAL (ULMA 2174:40 s. 23); [Det var] so grannan styl i ända
bustjin [så det var svårt att läsa] Älvdalen, DAL (G. Nyström); graann olra 'ord i
små, svårläst tryckstil (i bok, tidning el. annat tryckalster)' Dalby, VRM; °Ok ä
fs granna f8 mi:n ägu 'bokstäverna äro för fina för mina ögon' St. Skedvi, DAL.
Abs. självst.: Ja kan läse bå groft å grant Mangskog, VRM. Adv.: Du skriv 58
grant 'du skriver så små bokstäver' [så dom kan inte läsa det] Leksand, DAL.
grann-bok s. °stur-bok (= stor psalmbok med "grov stil" = °grov ord, som an-

vändes av äldre personer med svag syn), °grann-bok (= liten psalmbok med
"fin stil" = °grann ord) Sollerön, DAL (ULMA 9944 s. 14). Se kommentaren,
avsn. 2.3.3 (s. 65).
-stilt adj. GL Fårö; DAL Säter, Älvdalen. Ex.: °grannstäilt 'finstilad (bok)'
Fårö, GL (GO); grannsty:lt adj. n. 'finstilt (tryckt med små bokstavstyper)'
Älvdalen, DAL (G. Nyström).
1.3.4. I fråga om trä med smala, tätt sittande årsringar

Ett exempel finns på grann om tjur i bet. 'tjurved': ä ska wa granntsorn, ä ska
wa grann tsor (om det skall duga till skidämne) Venjan, DAL.
Ssgr, förutom granntjur i exemplet ovan:
grann-gårig, -gårot adj. VRM Dalby, Ed, Gunnarskog. Ex.: granngåru resp.
granngåret 'som har smala (fina) årsringar' Dalby.
-savig adj. VSTM Ljusnarsberg; DAL Grangärde, Mora, Orsa, Rättvik, Säter,
Venjan, Våmhus. Ex.: [Det fanns furor] Sam va så grannsavuga så-n kun
spänt dam så tunna en vila ha dam Ljusnarsberg, VSTM (ULMA 7624 s. 64);
Skaftet till haken gjordes av gran, särskilt °tangran, som vuxit långsamt och
hade ° grannsavig ved (d.v.s. dess årsringar sutto tätt); [sämre var gran] som
utvecklats fort och vars stam därigenom blivit °grovsavig och mindre hållfast,
Grangärde, DAL.1
1.3.5. Om tyg, väv ad.
Användning av grann om tyg och väv i bet. 'fin, tunn; ej grov' är svår att klart
skilja från bet. 'fin, av god kvalitet; vacker'. Det verkar dock troligt att den förra
bet. överväger i följande belägg om lärft, väv och i ssgma grannblaggarn,
grannsaggig och grannväv. Här redovisas även ett belägg med självständig
användning av grann i uttrycket grovt och grant ifråga om kläder e.d.

°Grant lärfft Säby, SM (1675) och °Grannare 'finare (om väv)' Vireda, SM
(1727, N. Vedbo hds dombok); [Om uppsättning av väv:] 'tä smäj en grann väv
ä galti knsput 'att smöja [trä] en fin (grann) väv är ett väldigt knåpgöra' St.
Skedvi, DAL; [Till nederdel på särk] grann en sekkvev dom vo:v ta linan 'tunn
1 Efterleden är bildad till subst. sav (fsv. sava), enligt SAOB (S 12510 "till den rot som

föreligger i lat. sapa, (inkokt) saft 1. must"; jfr grannsaggig nedan.
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säckväv som de vävde av lin' Åre, JL. [Självständigt i fråga om kläder e.d. som
ska lagas:] °Då rovan va gallra, ss vatta fsll liva lättsammara. Då vatta hann
arbeta, lappa å laga bå grofft å grant Ed, ÅM.
grann-blaggarn s. SDM V. Vingåker; DAL Djura, Leksand. Ex.: [Skjorta av
blaggarnsvävl Kragen var av finare tyg, grannbkaggar Djura, DAL (ULMA
8780 s. 18).1 — Härtill grannblaggarns-väv s. Bksggsyy-väv 'blångarnsväv', grop- el. grann- Älvros, HRJ (J. Nordlander 1876ff).
-saggig adj. °grann-saggut 'fintrådigt (om tyg, väv)'; °grov-saggut 'grovtrådigt
(om tyg)' Ål, DAL (ULMA 13867 s. 80.2
-väv s. DAL Orsa. Ex.: ° grånnweven linväven'; så benämnde man tuskaftväven, därför att den var tunnare och finare än fyrskäftväven (ULMA 13927 s.
12). — Härtill grannvävs-ände s. ° grannvävsänden 'tuskafttråden i mönstret' (ULMA 13927 s. 10).
1.3.6. Om ämne som består av små delar eller partiklar
Adj. grann kan användas i bet. 'fm, finkornig, fmkrossad, finmalen' o.d. om
ämnen som består av små, fina (i motsats till grövre) partildar. I dialektmaterialet
finns belägg som gäller säd, mjöl, gryn, korn, salt, kaffe; kol, slark (dvs.
småkol); regn, snö och hagel; sand, sten och (absolut självst.:) berg. Dessutom
fmns två exempel på grant i adverbiell funktion i bet. 'fint, finfördelat' e.d.,
varav det ena dock är osäkert.
Hosem säd: ÖG (1846), Ydre hd (1859); SDM Åkers o. Österrekarne hdr (före 1877),
Stenkvista; OST Hedesunda; mjöl: VRM Köla; DAL Leksand; MP Indals-Liden; ÅM Ed; gryn:
OST Ockelbo o.
korn: HSL Ytterhogdal; salt: VG Hyssna; DAL Djura; JL Ström;
kaffe: JL Ström; kol: VRM Dalby; VSTM Grythyttan, Jämboås, Ljusnarsberg, Ramsberg,
Viker, Västanfors; slark: DAL Grangärde; regn: HL Järlåsa; snö: DAL Älvdalen; UL Hållnäs;
hagel: OST Valbo; JL Bodsjö; sand: VRM Dalby; DAL Floda, Malung; HRJ Lillhärdal; JL
Åre; sten: VSTM Jämboås; abs. självst.: VSTM Nora o. Norberg o. Sala (1788); DAL
Grängesberg (1788); adv.: VSTM Ramsberg (se nedan); DAL Säter.
Ex.:
°grann säd 'fulkomig' OG (M. W. KaMn 1846); °Sida ä granner i år 'finkornig'
Ydre hd, OG (L. Fr. Rääf 1859); grann 'finsiktad (om t.ex. mjöl)' Köla, VRM;
[Finheten på mjölet från handkvamen kunde regleras:] litet korn gav finare
(grannare) mjöl, mycket korn gav grövre ... mjöl Indals-Liden, MP. [Korngryn]
°sen sätt vi på krossen, då vart hä stora gryn först, helgryn. Skull han ha dom
grannare, så la vi ihop krossen Ockelbo o. Åmot, GST; Fanns där korn då
1 Blaggarn är enl. SAOB (B 3034) en ssg av blå, sg. av blår, och garn. I beläggen på
grannblaggarn har efierleden bet. 'tyg vävt av blångarn'.
2 Efterleden bör vara bildad till subst. sagge, som förekommer i samma källa, t.ex. °sagga m.
'fiber i trä och sten' (s. 94f). Sagge (eller sagg m., sagga f.) finns även från Järna (i bet. 'årsring'), Bjursås ('fibervävnad, t.ex. i näver'), Leksand ('fiber i trä, lugg på tyg' o.d.). Jfr SAOB
(S 128) sagga v. 'plöja 1. rista (långsamt)', som jämförs med sv. dial. sagga 'småregna', nyisl.
sagga 'bli fuktig', besläktat med kyrkslav. sokii"'saft', lit. sakai pl. 'kåda, harts'. — Om även
sagge (sagg, sagga) och saggig från DAL kan föras till denna grupp, framstår grann-saggig som
en parallell till grann-savig (mom. 1.3.4) beträffande efterledens bildning.
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[under bordet på julmorgonen] och dessa voro °grova, skulle det bli °goår nästa
år, men voro de °granna (små), skulle det bli °klenår Ytterhogdal, HSL; °Strö j på
litä grant salt 'strö på litet fint salt' Djura, DAL; grant om salt: 'finkornige; om
kaffe: 'finmalet' Ström, JL (V. Reinhammar).

Sark = granna ksk, som utrivas med ssrkharka, mindre harka Ramsberg, VSTM
(ULMA 4547 s. 5, 29); [På tre fots djup i milan] °va hä bara grant slark, men
ättär kantanä va hö stora, duktiga, alnslånga kel Grangärde, DAL.
Grant rä&n 'fint regn' Järlåsa, UL; De grandar ute 'det faller grann snö' = 'fm
snö' Hållnäs, UL. [Man brukade skjuta dessa småfåglar med] °granna hagsk,
sam var sam rovfre (rovfrö) Valbo, GST; Hagel kan dels vara °groft e hagek dels
°grännt e hagek men även extra grovt = °värjhagek Bodsjö, JL.
Beteckn. för 'sand' med hänsyn till kornens storlek: grov sann (grov sand);
grann sann (fm sand) Dalby, VRM (ULMA 20840 s. 17); [I botten av täckdike
läggs slanor] däröver kommer sedan grann sten (grann, 'fm' sten) och granris
Järnboås, VSTM (ULMA 7208 s. 210).
Abs. självst.: "grant S; G, N, Sa [Nora (Striberg), Grängesberg, Norberg, Sala]
sbst. 'fint berg, fatberg'. — Jfr ... item änn 10 h. t:or koffring och 74 1/2 h. t:no
grantvask. G1 R 24: 556 (1554) — Rinman 1: 658 (1788)" (Holmkvist 1941 s.
21). Jfr (s. 16) fatberg 'fint sönderkrossat berg, som lastas med fat'; (s. 210
grovt 'grovt berg, som ej kan lastas med fat, utan måste lyftas med händerna'.
Adv.: °å rör sönder riktit grant Ramsberg, VSTM (ULMA 192 s. 441); °Ä-ii så
grant make så 'det är så finmalet' Säter, DAL.

Sammansättningar
smitter-grann adj. °smittergrann 'finmalen' Multrå, ÅM (J. Nordlander omkr.
1875).2
grann-salt s. DAL Mora, Älvdalen; HSL Järvsö; HRJ Hede, Älvros; MP
Indals-Liden, Njurunda; JL Bodsjö, Hackås, Häggenås. Ex.: [Man tog en
rundslipad sten och gnuggade saltet] till grannsalt med denna saltsten i ett salttrsg Indals-Liden, MP; Ja man bör använda grovsalt för å je dam [kreaturen]
i mun. Grannsfate et dam int Bodsjö, JL.
-sand s. [Vid skuming av golv blötte man på med hett vatten och] ° strödd-på
gnusann (eller °grannsann) [särskilt fin sand] Norderön, JL.
-snö s. HRJ Hede; JL Revsund. Ex.: 'Snö med små, fina korn': gra&usnö
Hede, HRJ.
-gott(a) s. granngatt(e) -a bs. 'små karameller, sockergryn' Sidensjö, ÅM.
-rom-strömming s. °Grovromströmming och ° grannromströmming, är väl närmast att beteckna som en fråga om utvecklingsstadier. Från början en fin rom,
1 Belägget finns i en primäruppteckning. På raden över står: 'ostvattne eller löpesvatne. Man

kan anta att samtalet rört sig om osttillverkning. Bet. är troligen 'fint, finfördelat', men en
tolkning 'noga, väl' är möjlig.
2 Förled är smitter 'småsmulor, småbitar' o.d.
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som allt efter tillväxten bliver grövre ju närmare romläggningen man kommer
Jättendal, HSL.
-snus s. grauusnus 'finsnus' Hede, HRJ.
-dela v. DAL Boda, Sollerön, Säter. Ex.: granndelt 'avdela ett skifte i mindre
delar' Sollerön; ° granndela 'finfördelad'; °Vill du ha-ä så granndela 'vill du ha
det delat i så små stycken?' Säter.
-malen adj. °Barnet inpudrades sällan med något annat än potatismjöl, vilket
kavlades med en brödkavel för att bliva rigtigt grannmalet och fint Vittinge,
UL.
1.3.7. Om bröd
Med grant bröd avses i dialekterna ofta bröd av fm konsistens, dvs. bröd som är
bakat av fint (siktat) eller grant mjöl i motsats till grovt bröd av grovt mjöl. På
vissa håll används grant bröd omen viss sorts bröd eller om bröd som bakas för
särskilda tillfällen. I några språkprov avses bröd som är särskilt vackert, välformat, välgräddat e.d., se mom. 111.1.8. Betydelsen framgår inte alltid klart i enskilda språkprov och det är möjligt att vissa belägg i detta avsnitt egentligen
skulle ha redovisats i det nämnda momentet.
Här redovisas grant bröd (även grant i abs. självst. ställning) i bet. 'fint bröd
(i motsats till grovt), bröd av fin konsistens, viss sorts bröd, helg- och högtidsbröd', grant bröd i ordspråk eller talesätt samt grannbröd och grantbröd. Därefter
redovisas även grann kaka (om visst sorts bröd) och grannkaka, grannbulle
(-bulla) m.fl. ssgr.
HOsem bröd: SM s. Kalmar län (1763), Östra hd (1871), Tjust (1877-79), Blackstad, Gränna
lfs, Linderås, Långasjö, Ålem; HA, mellersta delen, Lindome, Ljungby, Morup, Vallda; VG
Vadsbo hd, Bäreberg, Dimbo, Erska, Gillstad (1860-t.), Hova, Häggesled, Jung, Kinnarumma,
Korsberga, Larv, Laske-Vedum, Medelplana, Solberga (1800-t.), S. Härene, Upphärad, Österbitterna; DSL Färgelanda; ÖG Ydre hd (1859 o. senare), Mjölby, Regna, Sund o. V. Ryd; v.
NK (1861), Gällersta, Kräklinge, Lerbäck (1840-t.), Snavlunda, St. Mellösa; UL (1870-1.?);
VSTM (väl 1760-t.), Haraker, Kolbäck, Kumla; DAL Torsång. 1 ordspråk eller talesätt: SM
Alseda, Dalhem, Hossmo-trakten (1875-77), Skede, Säby, Väckelsång; HA Lindome, Morup,
Vallda; VG Broddetorp, Jung, Ryda; ÖG Asby; NK Gällersta, Mosjö, Sköllersta; VSTM
G unnilbo.

Ex.:
Grant brö 'bröd bakat utav finsiktat rågmjöl'; [Vi få lov att baka] en deg grant
brö 'vi få lov att bak en deg grant bröd' Blackstad, SM; [Brudfolket] `VW vare
ude a ge dom brännevin a grant brö mellersta HA; [Då ska man] °la vära
tvongen te å ha lcalasemat, å grant brö ('siktebröd') Bäreberg, VG; °ett par kakor
grant brö Upphärad, VG; Man skiljer mellan grant brö och grofft brö. Med
"grant bröd" menas i våra dagar sekktebrö [av finsiktat råg- eller vetemjöl.] Förr
menade man med "grant bröd" rågbröd, Österbittema, VG; °Grant brö 'finsikta« Ydre hd, ÖG (L. Fr. Rääf 1859); 'bröd av siktat mjöl': di jocle grant brö
te hä(ijera. Då sikte di Regna, ÖG; °Grant bröd 'fint bröd, som sådorna och thet
grofva äro skilde ifrån' VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.); °Vi ska baka grant i
da, vi ha baka groft förut hel vicka Haraker, VSTM; [Att sitta till bords med]
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° grant brö 'vete el. rågsikt' [på vardagen ansågs som slöseri] Kumla, VSTM
(ULMA 7236 s. 3); Grant bröd 'siktbulle, aldrig rågbröd el. vetbröd' Torsång,
DAL.
[Ordspråk och talesätt:] °I brölösan äter en grant brö Hossmo-trakten, SM
(1875-77); °Snaat ä da slut mö julen å da granna bröet Väckelsång, SM; Nu ä-rä
skutt på juka å-rä granna bröt Broddetorp, VG.
grann-bröd s.
HA Vallda; GL Ardre, Eke, Fårö, Garda, Grötlingbo, Hablingbo, Kräklingbo, Lau, När,
Östergarn; UL Västland; DAL Grangärde; HSL Bergsjö; H. Berg, Norderön; VB Nysätra
(1860), Umeå lfs (ironisk anv.); NB Edefors, Nederluleå, Överluleå.

'bröd av vetemjöl; finare bröd; helg- och högtidsbröd' (HA UL DAL HSL JL
VB NB); benämning på särskilt julbröd (GL).
Ex.: grannbrö 'bröd bakat av (finsikta° vetemjöl' Vallda, HA; grannbröi
'hvetebröd' Västland, UL; 'granbrä 'fmare bakverk' Bergsjö, HSL; ° grannbrö Tun kaffebröd', De dröup pau de dann grannbrö å, sades om en vacker
flicka som råkat i "olycka" Berg, IL; [Bröd som ej varit vardagsbröd:] ° grannbrö Norderön, JL; °hon ha bevaff votte söm e grannbrö: seda hon var e
Ståkkhålmi 'hon har bevars blivit fasligt fm av sig (eg. som ett grannbröd),
sedan hon var i Stockholm' Umeå lfs, VB (E. Larsson & S. Söderström 1980
s. 28).1 Den första, som i Haradstrakten bakat och sålt s.k. grannbröd
(grannbröde [best. form] 'skorpor, småbröd, vetebröd etc') var Färjars-Ulla
Fik-fors, NB; grammbröd "kaffedoppa", vetebröd Överluleå, NB. °Ti jul bakt
di föst vanlit grovbrö, u så sålläd di da mfölä u så bakt di grannbröi, u de bakt
di så mik så de skudd räck änd ti februari Eke, GL; grannbröy 'grannbröd; det
finare julbrödet; runda rågbröd af sålladt rågmjöl' Grötlingbo, GL. — Härtill
grannbröd-bulle s. grammbrö bullar 'fina bullar, som bakades till jul' Fårö,
GL; -deg s. GL Hellvi, Lau. Ex.: [Till jul bakades en "julgris"] °Dä bakt di a
grannbrödegen ellar finbrödegen (siktat eller °Omse rågmjöl) Hellvi; -hosta
s. NB Edefors, Nederluleå. Ex.: Då man äter torrt vetebröd kan en smula lätt
komma i fel strupe, därav uppstår en hosta, som kallas granbröhåssta Nederluleå; 'gränbröhåosta [best. f.] är ett försmädligt uttryck för hosta av rent tillfålligt slag, vrångstrupshosta, även s.k. "förevändningshosta" för att vinna tid
då man saknar ord, "tom hosta" Nederluleå; grannbröds-mjöl s. Fårö, GL
(GO).
grant-bröd s.
SM Agunnaryd, Lidhult (omkr. 1861-63), V. Torsås; HA nedre Ätradalen (1880), Asige,
Eftra, Enslöv, Getinge, Harplinge (1858), Lindome, Ljungby, Morup, Skrea, Årstad; VG s.
Älvsborgs län (1877); NK (väl senast 1880), Edsberg, Knista, Kräklinge, Kumla, St.
Mellösa.

'fint bröd (av siktat mjöl)' (SM HA NK); benämning på särskilt bröd (av viss
mjölsort, med vissa ingredienser eller med viss form) (HA VG NK).
1 Betydelseuppgiften för grannbröd (a. a. s. 76) 'kvinna som i klädsel och uppförande verkar
finare än andra (iron. benämn.)', härrör väl från detta exempel.
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Ex.: grantabrö 'fint bröd, siktebröd' Agunnaryd, SM; grantabrö 'fint bröd' (i
motsats till 'grovt bröd', grafft brö; ordet numera synnerligen ovanligt, man
säger i stället "grant" eller "fmt" bröd) Ljungby, HA; grantabrö 'bröd av finaste mjöl' Årstad, HA; grantebrö 'ett slags finare sötbröd, bakat av finsiktat
vetemjöl' Getinge, HA; grantabrö 'vit limpa' Skrea, HA; °grantabrö består af
olika degsorter: ett lager vurtadeg, ett lager hvetedeg omväxlande till 3 tums
tjocklek, s. Älvsborgs län, VG (Lmf 1877); Bröd bakat av siktat mjöl kallades
°grant brö, även °grantäbrö Kräklinge, NK; °Grannti-brö å groffii-brö 'vetebröd och annat (grovt) bröd' St. Mellösa, NK; grantabrö, n. 'fmt bröd, bröd
af florsiktadt el. (längre fram) ståladt rågmjöl" Knista, NK. — Härtill grantbröds-deg s. grantabrösdeg 'småbrödsdeg' Kumla, NK; -kaka s. [Nog
var brödernas kakor bra för att vara rågbrödslcakor] °män se, ente försloe dai
imod Askeprinsens grantabröskaga, ente [denna var bakad av siktat mjöl och
mjölk, kavla' och krusad] nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson 1880).
I de flesta beläggen på grann med HOsem kaka har adj. använts om vackra brödkakor. I ett ex. är grann kaka benämning på en viss sorts bröd: Men det förekom
ock ett annat bröd, som benämndes ° grannkake, av handsiktat rågmjöl. Bröd
därav förekom till julen samt de större helgerna. ... Den °granne kake lmeckades
alltid med en °knecke [ett redskap med vilket man gjorde ränder e.d.] men benämndes ej °knecke eller knäckebröd utan för ° grann (fin) kake Köla, VRM
(ULMA kartfrågelista 11).
grann-kaka s. VRM Fryksdals hd (omkr, mitten av 1800-t. o. senare), Brunskog (1862), Fryksände, Köla, Ransäter, Sunne, Ö. Emtervik. Ex.: °Grannkaak 'bröd af siktadt mjöl' Fryksclals hd (A. Noreen 1878); [Svar på fråga
från Rietz:] °Grannkaka 'fint bröd, hvetebröd, brukas, ehuru mindre vanligt'
Brunskog (1862); Om man före knådningen siktade ur det grövsta, så att mjölet blev finare, kallades brödet grannka:k Sunne (ULMA kartfrågelista 11).
grann-bulle, -bulla s. HSL Alfta, Delsbo, Hanebo. Ex.: grannbulla 'rågsiktbröd' (hårt eller mjukt) Alfta; grannbulla 'hårt, vitt bröd' Alfta; [Rågbrödet
(bulla) torkas] till skillnad från bröd, som bakas till helger av rågsikt, vilket
skall bibehållas mjukt och som kallas ° grannbulla (grant bröd) eller också
°stålisektabulla Alfta; °grannbulle (= °snuirbulle) 'tjock, rund råglimpa, sötad
med mesost' Delsbo; [Till jul] var det vanligt att tjänstfolket skulle få var sin
brännvinsflaska och en ° grannbulle Delsbo; Grannbulla å vaclasbrö 'vitt rågsiktsbröd och vanligt grovt bröd' Hanebo. — Härtill från Delsbo grannbullgås, -kaka, -hörning, -åtting °Grann-bulle, m. 'mjukt o. tjockt bröd',
-bull-gås, f. (C. Säve 1851); [De fick] °en hörning tå i granbullcake; En fjärndel [av "grannbulle"] kallas ° grannbullhernig; Ur en stor korg på armen utdelar bruden dessutom en 'grannbullåttie [en åttondel av "grannbulle"] med en
bit ost åt varje gäst.

1 Står: rågbröd (felskrivning).
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1.3.8. I fråga om ansikte, ansiktsdrag eller hy
Adj. grann förekommer i fråga om ansikte i bet. 'finbildad, finskuren; som har
fin (eller tunn) hy eller fina ansiktsdrag' o.d. i några ssgr och en avledning.
grann-lagd adj. Ordet har flera bet., t.ex. 'spenslig, finbildad i ansiktet, finhyad, vacker'. Bet. 'finbildad i ansiktet' eller 'finhyad' är känd från ÖL
(1870-t.:) Glömminge, Kastlösa, Resmo, Sandby; SM Ås; VG Korsberga;
ÖG Ydre hd, Risinge o. Ö. Eneby. Se vidare mom. 111.1.1.
-lätt adj. Bet. 'finhyad' är belagd från VRM Dalby och JL Hammerdal. Se
vidare mom. 111.1.1.
-mänlig adj. ° Grännme 'nnelen 'firibildad i ansiktet' Marieby, JL. — Efterleden,
en avledning till man, förekommer i adj. små mänlig, belagt från HSL MP JL
ÅM i flera betydelser. Som motsatsord förekommer någon gång stortnänlig,
grovmänlig. Ssgn grannmänlig är förmodligen bildad efter mönster av småmänlig; möjligen är det en tillfällig bildning. Från Marieby uppges även småmennelen 'med fina anletsdrag' av samme upptecknare.
-skinnad adj. DAL Leksand, Säter. Ex.: 00 ä så grannfinna å tsk soka kke:nt
Säter.
grannlig adj. Ordet har olika betydelser; bet. 'fin, fmbildad, tunn (i fråga om
ansikte)' är belagd från HSL (1873), Delsbo (1862); JL Lit, Oviken. I mom.
111.4.3 ges en översikt över ordets betydelser.
1.4. Övriga användningar
Här redovisas dels användning av adj. grann i fråga om arbete o.d., dels några
övriga belägg på grann i motsats till grov. Endast en användning av grann i motsats till grov kvarstår utanför moment I, nämligen i ordspråket en grann spar och
en grov nöter, som redovisas i mom. 11.3.
1.4.1. I fråga om arbete
Adj. grann förekommer i utvidgad användning i fråga om arbete (med små detaljer e.d.) som fordrar fmt handlag och precision i uttr. grovt och (eller) grant och i
ssgn granngöra s. (och v.?).
°Fkåbusn, dä kalla di en tåkken-en, ssm int va rädd för te jör nsnting, hålcice dä
va grofft kalle grant Hällefors, VSTM; Lärä sä bå groft å grant 'grövre o. finare
göra' Indal, MP; °De finns mång ta dom [kvinnfolken], bå gift å ogift, nu för tin
å, som int håll sä för go ta å gjara vå som hälst, bå groft å grant, 'nschönt dom
väjt dom våk verbitin å får groft i skinn på hännrom JL. °Hu ha nå hårt herre
duktig da e ma bå groft å grant ['hon har hört hur duktig ni är med' etc.] Häggenås, JL; °Hon kunn bå groft å grant 'kunnig i gröfre o. finare göromål' s. VB:s
län (F. Unander 1857, ULMA 149:2 interfol. till s. 14); Han dug dil ba groft å
grant 'han duger till både det ena och det andra' Lövånger, VB; °Bra på arbet är
dsm, a Stina å a Marta kan då göra presis va ssm hällst bå groft å grant Vilhelmina, LPL.
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grann-göra s. °Hännä ve urmakeri är ä grannjöra Fredrika, LPL.1
1.4.2. Kompletterande belägg till moment I
Här redovisas några belägg med betydelser som hör till moment I men som har
ofullständig eller alltför kort kontext för att HOsem ska kunna fastställas. Endast
belägg som kompletterar utbredningsbilden redovisas, dvs, belägg från orter
som inte förekommit tidigare i moment I.
Reyla ['risslan (ett såll)'] tar alt — mä bå grofft å grant [väl 'fint, smått' e.d.]
Karlskoga sn, VRM (ULMA 24695:7 s. 105); [I primäruppteckning (kanske om
såll e.d.):] Sålla, vb. sömlia granna å sömlia grövre Hjulsjö, VSTM (ULMA
1141 s.122); [I primäruppteckning (kanske om garn eller väv):] °varp o. in.21ag
(väft ... ) Ni [härefter:] grov o grann Sevalla, VSTM (ULMA 881:5b s. 309);
Diverse uttryck: °Groft å grant 'groft och fint', °Hogg å slag 'hugg och slag' etc.
Övre Ullerud, VRM; grann a. 'fm (= ej grov)' Mockfjärd, DAL.

2.3. Kommentar och diskussion I
I detta avsnitt kommenteras och diskuteras det dialektmaterial som redovisas i
avsn. 2.2 moment för moment. I materialsamlingen redovisas beläggen efter semantiskt huvudord. Kartorna 1-4 visar utbredningen av olika betydelser och användningar. Förekomst av vissa användningar visas även i två översiktliga tabeller med indelning efter semantiska huvudord eller grupper av sådana och landskap.
Huvudmoment I har indelats i tre, sinsemellan ganska olika moment och ett
fjärde moment för några udda användningar. De fyra momenten har som gemensam nämnare bet. 'fm' i motsats till 'grov'.
2.3.1. Kommentar till moment 1.1
Mom. 1.1, dvs, grann i fråga om enskilda föremål o.d. som har liten dimension,
har indelats i fyra moment som innehåller ordet i något skilda betydelser. Det
första, mom. 1.1.1, är det största vad beläggmängd beträffar och klart avgränsat
gentemot de andra. Det är detta som sätter prägel på mom. 1.1.

Moment 1.1.1. Om föremål o.d. med långsmal, vanligen mer eller mindre
cylindrisk form
I mom. 1.1.1 är adj. grann vanligen beskrivande och neutralt utan vare sig
positiva eller negativa värderande inslag. Några undantag finns dock. I några få
språkprov, t.ex. om ved och säd, anges en negativ bibetydelse 'dålig' eller
1 Före språkprovet i exemplet ovan lämnar upptecknaren följande uppgift: °Grannjöra 'göra

vacker, men även arbeta med smådelar, urmakeri t.ex.'. Det är dock tveksamt om ett verb granngöra verkligen finns i den här aktuella betydelsen, eftersom det språkprov som ska exemplifiera
detta innehåller subst. granngöra.
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'gles'. Om fm dimension mer generellt hade förbundits med dålig kvalitet skulle
bibetydelserna kanske kunnat övergå till särskilda betydelser (jfr t.ex. klen avsn.
4.1.2). När det gäller kvaliteten har förhållandet ofta varit det motsatta — fin
dimension har värderats positivt — vilket har fått andra konsekvenser för betydelsen av grann. Positivt värderande bibetydelser kan anas i enstaka exempel
(t.ex. grant ga:ri 'tunt, mjukt garn i motsats till grovt och hårt').
Grann kan ha både attributiv och predikativ funktion, och predikativ med fyllnadsbestämning förekommer (t.ex. i grupp e och f). I ett fåtal exempel (ifråga
om ved och skog) har grant i neutr. absolut självständig ställning med nominal
funktion. Adverbiell funktion är mindre vanlig än adjektivisk.
Jag påpekar i inledningen att jag anser att en betydelse är levande i en viss
dialekt om den förekommer i varierande sammanhang med olika semantiska
huvudord. Jag konstaterar även att motsatsen inte nödvändigtvis behöver gälla,
dvs, en betydelse kan mycket väl vara levande trots relativt sett få semantiska
huvudord. Här måste materialets egenskaper, särskilt dess snedfördelning och
beläggens ålder, beaktas.
Givetvis är det mer slumpmässigt att vissa semantiska huvudord förekommer
i materialet. De vanligaste huvudorden i grupp a är tråd, garn och snöre och i
grupp b nål. I dessa fall rör det sig dels om vanliga och ofta använda föremål,
dels om föremål där man relativt ofta kan behöva markera en smalare, tunnare
variant gentemot en grövre, tjockare. Att vissa huvudord förekommer mer sällan,
som t.ex. teln, rep, töm och tåg i grupp a, kan bero på att föremålet ifråga inte
används särskilt ofta, att ordet som betecknar föremålet är ovanligt eller att behovet att särskilt markera föremålets dimension är litet. Behovet kan vara ringa
på grund av att dimensionen är oviktig eller att det vanligen finns endast ett sådant föremål i närmiljön, t.ex. ett rep, en syl.
Av de olika grupperna a—f är a (tråd, garn, snöre o.d.) störst med flest belägg,
därefter kommer d (stör, ved, träd o.d.) och b (nål, spik, borr o.d.). I grupp b
handlar det ofta om föremål som är tillspetsade i änden eller ändarna. Grann
avser dock inte spetsens vasshet, själva spetsigheten, utan föremålets omkrets
eller diameter i ett tvärsnitt.
I några exempel avses en smalare eller avsmalnad ände av något föremål. I
materialsamlingen redovisas dessa exempel efter respektive föremål. En redovisning efter HOsem skulle ha givit följande: HOsem topp: VRM Dalby; JL Åre; tull:
GST Valbo; ände: VRM Dalby, Gunnarskog; DAL Leksand, Säter; GST Hedesunda; NB överkalix. Några av dessa exempel (från Dalby, Hedesunda, Valbo
och Åre) handlar om träd eller stockar som är smala i toppen eller ena änden,
några (från Gtmnarskog, Leksand och Säter) om garn eller trådända i betydelsen
'garn-' respektive 'trådstump'. I de övriga exemplen är det fråga om föremål
som är avsmalnande mot änden (ändama) eller smalare, av mindre dimension, i
ena änden än i den andra. Inte heller i dessa exempel används grann i bet.
'spetsig'.
I grupp f redovisas några udda användningar, som delvis får betraktas som
bildliga eller utvidgade. Det sista exemplet, där grann används om dialektskillnad, är det enda med en mer abstrakt användning i momentet. Belägget finns
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i en text som trots dialektorden ger ett skriftsprå'kligt intryck. Det är tänkbart att
denna användning inte är genuin. Det kan noteras att även NO manuskript har
belägg på grann om skillnad men anger bet. 'noyen, tydeleg, vandsam'. Till
grupp f får väl även ssgn grannegg föras. Jag har tolkat betydelsen konkret, avseende en mycket smal, fm, yttersta del av t.ex. ett lieblad. Det är naturligtvis
möjligt att grann här har haft annan betydelse, t.ex. 'bra, ypperlig' e.d. Någon
motsats grovegg uppges inte och källorna ger inte mer information. Ordet har
inte medtagits i tabell 1 eller på karta 1.
De flesta ssgma i mom. 1.1.1 har naturlig anknytning till grann i adjektivisk
eller adverbiell funktion. Flera av dem har motsvarigheter till efterleden bland de
semantiska huvudorden, jfr t.ex. granntråd, -garn med grann tråd, grant garn,
grannhuggen med hugga grant. Avledningarna grannlek och grannlig förekommer även utanför det ovan nämnda utbredningsområdet och har då andra betydelser (se mom. 111.4.3), medan gransklig (blott belagt från Älvdalen men där i flera
källor) endast förekommer i detta moment
Utanför Sveriges gränser finns belägg på grann i användningar och betydelser
enligt mom. 1.1.1 från östsvenska dialekter, enligt FO från Kronoby, Petalax,
Korsnäs, Närpes, Vittisbofjärd, enligt EstO från Nuckö (Nucköhalvön, Rickul),
Ormsö, Odensholm, Stora Rågö, Vippal, Dagö samt från Runö och (i ssg) från
Gammalsvenskby; Vendell uppger även Åboland, Nyland och Nargö.1
I Norge förekommer grann vanligen i användningar enligt mom. 1.1.1. Jag
har uppgifter om tråd, garn, snöre, nål, pinne, strå, gren, kvist, stör, skaft m.m.
och (vanligare än i Sverige) om människor och kroppsdelar, även i bet. 'mager,
tunn'. Bet. 'gles, tunn' finns om havre (Sumadal; Ordbok over Trondermåla,
manuskript). Bet. 'fin, smal, tunn' o.d. finns även i ssgr, t.ex. grannben, -bent,
-bygd, -ende, -kvista '-kvistad', -lema '-lemmad', -spunnen, -stråa '-stråad',
-telne, -vaksen '-växt' (NO manuskript m.fl.), och avledningar, t.ex. verbet
granna 'smalna (mot ein ende); gå ut i ein spiss': det grannar av / granna tul endes
/ granna åt toppen (Ordbok over Trondermåla, manuskript).
Blöndals ordbok lämnar uppgifter från Island om bet. 'smxkker, spinkel;
slank' och 'mager, tynd'. Där finns även belägg på användning om förstånd och
om växtlighet m.m. i bet. 'sparsom, ringe', jfr avsn. 2.4. Jag har inte funnit något belägg på betydelserna i fråga från Danmark.
Moment 1.1.2. Om rör, hål o.d.
I detta moment beskriver grann inte den yttre formen utan en inre hålighet. Det är
lätt att se hur en betydelse 'trång' har uppkommit. När det gäller rör, tarmar och
skjutvapen bör en överföring av betydelsen från ett yttre format till ett inre ha
legat nära till hands. Beträffande tarmar kan det vara tveksamt om det är frågan
om det yttre eller det inre formatet. Eftersom flera språkprov handlar om att vissa
korvar gjordes i granna tarmar, verkar det dock mest logiskt att placera alla be1 Dessa belägg har ej lagts in på karta 1 eftersom viss osäkerhet beträffande betydelsen före-

ligger.
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läggen här. Endast två sena belägg finns ifråga om hål som inte är rörformade,
dels hål som stuckits med nål, Lillhärdal, HRJ (1931), dels hål i nål, Ragunda,
JL (1965). Dessa är exempel på ytterligare utvidgning av användningen.
Belägg avseende hål och tarmar finns även från Norge och Estland; NO manuskript uppger även ssgma grann-kalibra, -loda och -lodd om vapen med liten
kaliber.
Moment 1.1.3. Ifråga om plöjning av smala fåror o.d.
I mom. 1.1.3 har grann adverbiell funktion. Momentet har några få spridda belägg. Jag har bedömt språkproven så, att det varit fårans eller tiltans smala dimension som varit avgörande för användningen av adv. grant i motsats till grovt
ifråga om plöjning. Några belägg på grann fåra, tilta e.d. finns dock inte. Jag
bedömer detta som en utvidgad användning.
Moment 1.1.4. Om blånor o.d.
Momentet innehåller endast två språkprov med simplex grann i bet. 'fin, tunn, ej
grov', om blånor (dvs, kortare, grövre och sämre tågor som avskiljs från de
längre och finare tågoma vid bearbetning av lin) och lin (här som produkt vid linberedning). Eftersom denna användning av grann är vanlig i ssgr (sådana förekommer även i de nämnda språkproven) tolkar jag de två beläggen som mer tillfälliga och kanske utlösta ur ssgr.
Från Skåne och Småland finns ett par exempel om blånor, där grann har bet.
'fin, av god kvalitet' (se mom. 111.1.12). Det är, som jag påpekar i materialredovisningen, inte alltid lätt att särskilja denna bet. från den här aktuella. Betydelserna går i varandra. Detta gäller särskilt ssgma, grannblån(or) eller -blår,
-noppa, -to, -lin. Ofta anger upptecknarna betydelseuppgifter som 'fina blånor'
e.d. Belägg på ssgma redovisas i mom. 1.1.4 även när bet. är 'fin, av god kvalitet'. Uppenbara belägg på denna betydelse har dock inte medtagits i tabell 1 eller
på karta 1. Ssgr med blånor (-blånar, -blåne, -blånor, -blår) finns även i östsvenska dialekter: Nagu, Borgå, Houtskär, Kimito, Hitis, Finby (FO) och Vippat (Est0).
Användningen av grann om blånor o.d. är nära förbunden med de redskap
som används för att rensa dessa och med rensningsprocessen. Från Leksand
finns några belägg på ett adverbiellt uttryck till granns (häcklor till granns, karda,
skäkta till granns) som visar detta samband.
I materialsamlingen redovisas ytterligare några ssgr som har med linberedning
att göra, ord som används i fråga om bråkning och skäktning. Granndraga s.,
grannklyfta v. och grannkäfta s. och v. hör samman med bråkningen. Denna
kunde följa enbråks- eller tvåbråkssystem. Om det senare skriver R. Jirlow
(1924 s. 1470: "Då två bråkor användas (Norrland), är i regel den först nyttjade
('grovbråka' etc.) större och grövre byggd, medan den andra ('finbråka', 'klyfta', 'draga', 'drög' etc.) är finare och skodd med järn."! sin undersökning om
linkulturen i Halland skriver A. Andersonl (1928 s. 66): "I de socknar, där man
1 Sedermera Sandklef.
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Karta 1. Grann i betydelsen 'fin, smal, tunn' o.d., i fråga om föremål o.d. som har
liten dimension.
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brukade bråka linet mer än en gång, hade man också i regel bråkor av olika grovlek härför, d.v.s. bladen eller käftarna sutto tätare eller glesare." Dessa redskap
var vanligen (men inte alltid) mindre och finare byggda än motsvarande redskap
för den första brålcningen, men de bestod inte av smala, tätt sittande taggar,
pinnar e.d. (jfr kommentaren till mom. 1.3.1 nedan). När det gäller den andra
skäktningen finns i grann-materialet inga motsvarande redskapsbenämningar till
verben grannskaka och grannskäkta.
Produkten blir tunnare och finare, allt eftersom det grova rensas bort i olika
arbetsmoment. Eftersom behandlingen, redskapen och produkten hör så intimt
samman har benämningarna varit beroende av varandra. Det är dessa samband
som har föranlett diskussion av dessa ssgr här. Ssgr som har med bråkning och
skäktning av lin att göra har inte medtagits i tabell 1 eller på karta 1.
Sammanfattande kommentar till moment 1.1
I tabell 1 grupperas användningarna (med några undantag, se ovan) som i
materialsamlingen. Grupp g i mom. 1.1.1 (kompletterande belägg) har dock inte
fått någon egen representation i tabellen; den får tänkas ingå i a—f.
Tabellen visar att grann förekommer med flera olika semantiska huvudord i
betydelsema i fråga i Värmland, Dalarna och Jämtland. Även Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Ångermanland och Norrbotten uppvisar flera användningar. Betydelserna är (eller har varit) levande i dessa landskap. Tabellen säger naturligtvis inget om spridningen inom landskapen. Att betydelserna t.ex. inte är allmänt spridda i Norrbotten visar följande anm. vid ett
exempel på grann i bet. 'vacker' från Norrfjärdens sn: "Bet. 'tunn, fm' okänd
för upptecknaren."
Karta 1 visar utbredningen av betydelsema ifråga. Den nutida kartbilden av
dialektemas användning ger en uppfattning om ett äldre tillstånd, när dessa betydelser var spridda över ett större område. Medelpad och Västerbotten, som
uppvisar tämligen liten användning, bör givetvis ha ingått i detta. Söder om ett
mellansvenskt och norrländskt kärnområde finns spridda belägg, ofta äldre
sådana, som visar att de tidigare har haft en vidare spridning söderut. De finns
representerade i dialekterna i åtminstone enstaka belägg från alla landskap med
undantag av Skåne, Blekinge och Öland. Beläggen från Halland har samband
med linberedning (jfr kommentaren till moment 1.3.1 nedan). Utanför det nämnda kärnområdet kan grann användas med samma semantiska huvudord, t.ex.
garn, träd, men med annan betydelse (jfr moment III).
2.3.2. Kommentar till moment 1.2
I detta moment, dvs. adj. grann i bet. 'tunn, ljus, gäll, hög' o.d. i fråga om ljud
som ligger högt på tonskalan, är grann inte formbeskrivande. Liksom SAOB
(G 822) uppfattar jag denna användning av grann som bildlig. I första hand beskriver adjektivet ljud av ett visst slag och i andra hand föremål e.d. som avger
sådana ljud.
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Karta 2. Grann i betydelsen 'tunn, ljus, gäll, hög' o.d., i fråga om ljud som ligger
högt på tonskalan.
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I — Belägg i sammansättning
Belägg från före ca 1880

Tabell 2. Grann i betydelsen 'tunn, ljus, gäll, hög' o.d., fråga om ljud som ligger
högt på tonskalan.
HO,.: substantiv
ljud, läte
makföre), röst, stämma
ton, klang, klingande
överfört: Mina etc.
HO„em: verb; låta etc.
Ssgr: grannljud etc.
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Tabellen visar att denna användning är varierad i Värmland, Uppland, Västmanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland. Från Närke
och Ångermanland finns enstaka belägg.
Karta 2 visar ett enhetligt utbredningsområde (Svealand, s. Norrland) för betydelsen i fråga i Sverige. Detta område är snävare än motsvarande för moment
1.1.1 och sammanfaller i stort sett med kärnområdet för detta.
Utanför Sveriges gränser förekommer betydelsen i Norge och dessutom i Estland i ssgn grann-må:kadan 'med tunn röst'; motsats är gro-må:kadan 'med grov
röst' L. Rågö (Est0). Från Island finns belägg på grann om ljud med annan betydelse, nämligen i fråga om sluten vokal: grant hljöä 'lukket Vokal (Selvlyd)'
(Blöndal). I den tredje grammatiska avhandlingen i Snorres Edda (Gramm. 3 s.
49:5) finns detta belägg: "kar lioa er grannara, er !MIT stxndr briostinv ok fyrr
tekz, xnn hitt dig 1 rara, er framarr skapaz ok meira hefir rvm".1 Här har grann
troligen en annan betydelse än den aktuella i dialekterna, men av citatet framgår
att även denna användning bör vara bildlig.
Flera språkprov i dialektmaterialet ger intryck av en (åtminstone ursprungligen) bildlig (eller möjligen överförd) användning av betydelsen i fråga genom
att de speglar ett samband mellan form och ljud, t.ex. detta från Järbo i Gästrikland: (Björnen:) Granna hon å säktjipipar / Mkkar meg te fa4k å kritur / mn
grova hon å d:eirlurar / skrä:mar meg avver bärg å så:&ka murar (övers. i
materialredovisningen).
Även i moment 1.2 har grann beskrivande och neutral semantisk funktion.
Negativt eller positivt värderande bibetydelser kan anas i enstaka exempel; jfr
t.ex. 0 badd ss grant å illt måli. 'tunn och vass röst' Leksand, DAL; °Att du kan
sjunga så grännt, flicka! (°gränn ton 'hög ton, diskant-ton') Nora, UL.
Den grammatiska funktionen kan vara adjektivisk eller adverbiell. I adjektivisk funktion kan grann vara attribut eller predikativ, i det senare fallet ofta med
prepositionsuttryck, vanligen med prep. i men även med på och å. Många exempel rör människans röst i tal, skratt, sång m.m., men ljud från olika instrument
och andra föremål eller från djur förekommer också. Några ssgr hör också till
detta moment.
Grann kan även användas i fråga om ljud i bet. 'vacker' o.d. (jfr moment III).
De flesta exemplen på denna betydelse skulle vid kartering hamna utanför utbredJag har fått upplysning om detta av Ordbog over det norrOne prosasprog, Den arnamagnxanske kommissions ordbog.

62

ningsområdet på karta 2. Från Säter i Dalarna anges båda betydelserna: °Å, va
grant ä let! 'Å, så vackert det lät!' 0 0 låta gaki grant 'Den har så gäll ton'.
Uppteckningen är sen (1963) och man kan ana riksspråkets inverkan i det första
fallet. I utkanten av området, från Brunskog i VRM, finns följande i en text från
1874: [Mamsellen] °sagg da, å da ss fint sam dän minste dagsgamke spägris
°Når ho [dvs, klockan] skull te å sis, ss kom da en fsggek ut jömmen e dar å
sagg ss grant ... (SvLm 3:2 s. 263). Adj. grann förekommer ett flertal gånger i
texten i bet. 'vacker' om olika föremål och även om pianospel. Det är tydligt att i
denna dialekt används grann i bet. 'vacker': när det gäller ljud som ligger högt på
tonskalan användsfin. Liknande är förhållandet i Grums i VRM.
I dialektmaterialet finns två belägg på adv. grovt-grant Han takar groffigrant
'han är i målbrottet' (äv. om äldre pers.) Forshem, VG (ULMA 6354 s. 81);
[Om man kunde tala som herrskapsfolk ändå.] Män dä anstå-4e mer em bonne te
taka rennt ak4mojemå1. än taka gro fftgrant Stenstorp, VG. I det första exemplet
(av M. Bergstrand 1933 efter en 80-årig man) är det fråga om adj. grann i bet.
'gäll' etc. om ljud, i det andra (av J. W. Bergström 1904-05) har grann bet.
'vacker' e.d. Det är naturligtvis möjligt att ordet haft olika betydelse i Forshem
och Stenstorp eller att det har kunnat användas i båda betydelserna, men det
verkar troligare att en av uppgifterna beror på en missuppfattning (kanske den
från Forshem, eftersom J. W. Bergström själv kunde Stenstorpsmål). Ordet har
inte medtagits på karta 2 eller i tabell 2.
I detta sammanhang vill jag nämna den musikaliska termen grovt och grant
som, när det gäller fiolspel, har blivit benämning på en särskild spelstil. Denna
beskrivs av G. Ermedal (1980 s. 258) sålunda: "Det finns också muntliga uppgifter från flera håll i landet (bl.a. Småland, Västergötland, Dalarna, Härjedalen)
att man för att få en fylligare klang spelade i oktavparalleller — alltså båda spelade
melodin på en oktavs avstånd — de låtar där detta var tekniskt möjligt. Denna
samspelsform har på 70-talet tagits upp av många unga spelmän och den gängse
benämningen har blivit 'grovt och grant'." Närmare beskrivning ges av M.
Ramsten (1976 s. 67ff).
Sambandet mellan form och ljud, dvs. fiolsträngens grovlek och ton, är påtagligt. Något exempel på grann om fiolsträng finns inte i mitt svenska dialektmaterial. Ett sådant finns dock i SAOB (G 822): D. 21 vbköbtes Een sträng till

Bass Viol den störste ock grofste nemlich Grofwe C för 20 ör och Een liten ock
graneste nemlich g för 4 ör. (1728). Märta Ramsten har sagt mig att hon finner
det troligt att termen grovt och grant kommit in i spelterminologin från Norge.1
Detta motsägs inte av dialektgeografin. Jag har några belägg på uttrycket från
Norge — även i formen graint og groft (från Rorostralcten; Ordbok over Trondermåla manuskript) och spela på grant och groft (på grann- og grovstrengjer)
(Valdres, Hallingdal, Telemark; NO manuskript).
Speltermen grovt och grant har i Sverige i nutid spritts utanför utbredningsområdet för adj. grann i betydelser som hör till mom. 1.1.1 och mom. 1.2 enligt
karta 1 och 2.
1 Jag vill tacka Märta Ramsten för upplysningar i denna fråga.
63

2.3.3. Kommentar till moment 1.3
I mom. Il är grann framför allt formbeskrivande. I mom. 1.3 används grann om
något som består av (eller som har) fina, smala, tunna eller små, ofta tätt sittande
delar eller något som har fin struktur i motsats till grov. Här är det helheten snarare än delarna som är i fokus och adj. grann är huvudsakligen strukturbeslcrivande. Även i detta huvudmoment har indelning gjorts med hänsyn till förekommande semantiska huvudord, men det är större skillnad mellan grupperna än
i de tidigare huvudmomenten och som helhet är detta moment mindre homogent.
Moment 1.3.1. Om redskap med pinnar, taggar o.d.
Här används grann för att beskriva vissa redskap eller verktyg med fina och ofta
tätt sittande verksamma delar som t.ex. häcklor, kardor, harkor, harvar och kammar. Som motsats används grov som beskriver redskap med grövre och mer
glest placerade delar (pinnar, taggar o.d.). När det gäller dessa redskap är det
troligt att det är utseendet eller konstruktionen som varit grund för benämningen.
Vissa av redskapen användes på så sätt att de gav finare, mindre grova produkter och benämningarna på redskapen, processerna och produkterna hänger
intimt samman. Detta framgår kanske tydligast hos ssgrna, där vi kan jämföra
benämningar på redskapen (t.ex. grannhäckel), på att utföra arbetet (grannhäckla) och på produkten (grannhäckling) (jfr även grann om blånor ovan). I
vissa ssgr kan man märka en annan betydelseaspekt, som hänger samman med
att de "granna" redskapen användes i ett arbetsskede som i någon mån fordrade
finare handlag eller noggrannhet, t.ex. ° grannharve 'göra de sista avslutande
harvdragen före sådden' Hammarö, VRM (jfr kommentaren till mom. 1.4.
nedan).

Karta 3 visar utbredningen. Påfallande många belägg finns i Halland där linodlingsterminologin blivit grundligt undersökt av A. Anderson 1928. Möjligen
skulle det finnas fler belägg från andra områden om liknande undersökningar hade utförts där. Anderson visar också att motsvarande användning av fin är mer
spridd. Som exempel kan nämnas att den finare häcklan med tätare sittande taggar och att häckla andra gången enligt honom (a.a. s. 67 respektive 38) kallades
finhäckla (s. och v.) i Hunestad, Lindberg, Skällinge, Spannarp, Stråvalla (utom
Stocken), Torpa, Träslöv och Tvååker. Jag tolkar förhållandet så, att gamla
termer med grann- lever kvar, framför allt i norra delen av landskapet och i
sydvästra Västergötland, trots att grann i bet. 'fm, tunn, smal, av fm struktur'
etc. inte längre är levande i dialektema i fråga. Nyare termer med fin- har dock
trängt in och fortsätter förmodligen att breda ut sig på grann-termemas bekostnad
så länge denna terminologi över huvud taget brukas.
Utanför Sveriges gränser fmns uppgift om grannhäckla s. och härtill grannhäckel-blånar från Oravais (FO). F.ö. har jag inte funnit något belägg på användningen i fråga i de övriga nordiska dialektema.
I detta moment har även grann i ssgr om slipstenar redovisats. Dessa är visserligen redskap med fin struktur i motsats till grov, men skiljer sig f.ö. så
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mycket från de övriga i momentet att de kanske borde ha tagits upp i ett särskilt
moment. Beläggen är dock mycket få. Jag har inte funnit något utanför Sverige.
NO manuskript redovisar en ssg grannkyrnt adj. 'som har fine el småe korn el
eitlar' (t.ex. om sten). Någon sådan användning har jag inte exempel på från
Sverige, men den ansluter betydelsemässigt till ssgn grannsten.
Moment 1.3.2. Om redskap med maskör eller hål
Till denna kategori hör fiskeredskap av olika slag samt såll och siktar. Av karta 3
framgår att betydelserna framför allt är belagda från n. Värmland och norrut i
landet. Söder om detta område framträder en liten grupp belägg i s. Värmland vid
Vänern, i ö. Närke vid Hjälmaren och i n. Småland vid Vätterns sydspets. I
s. Värmland har grannbröst behållits som benämning på en del av notarmen och
i n. Småland har grannät tydligen kvarstått som benämning på ett finmaskigt nät,
t.ex. för siklöjor i Vättern. Att grann tidigare även använts som simplex i det
sistnämnda området visar belägget från Lommaryd 1778. Även ssgn grannsåll
från Västergötland 1768 tyder på ett tidigare vidare utbredningsområde.
NO manuskript har uppgift om ssgn grann-banda adj. 'finmaska'. Jag har
f.ö. inte något belägg från nordiska dialekter utanför Sverige.
Moment 1.3.3. Om hand- eller tryckstil
Grann i denna användning är glest belagt i dialekterna. Adjektivet har här bet.
'fin, finstilt; liten'. Adverbiell funktion, grant, förekommer med bet. 'finstilt;
smått'. Beträffande ssgn grannbok kan konstateras att kombinationen grannbok
och storbok är egendomlig, eftersom det förstnämnda ordet ser ut att syfta på
stilstorleken och det andra på formatet. Troligen är de inte att uppfatta som
antitetiska, dvs, man har inte ställt grannbok och storbok mot varandra utan mot
"normal" psalmbok. Om med grannbok avses en bok med förhållandevis liten
stil, är detta ett exempel på överförd användning (eg. bok med grann stil).
Eftersom betydelsen inte säkert kan bedömas, har exemplet inte karterats.
Några belägg finns på adj. grann om stil i bet. 'vacker', se mom. 111.1.11 och
tillhörande kommentar.
Från NO manuskript har jag uppgift om grann stil 'små trykktypar i bok'
(Tinn i Telemark) och grannstilt, -stird 'prenta med småe bokstavar'. Jag har
även uppgift från NMA om grannstiggka (mots. grovstiggka) bok (Hol i Buskeryd). Jag har f.ö. inte funnit användningen i nordiska dialekter.
Moment 1.3.4. Ifråga om trä med smala, tätt sittande års ringar
Denna användning är belagd från Värmland, Västmanland och Dalarna. Det är
fråga om träets utseende i tvärsnittet och därmed sammanhängande faktorer, som
möjlighet till spjälkning i tunna skikt, hållbarhet o.d. Endast ett exempel finns
med grann som simplex: ä ska wa granntsorn, ä ska wa grann tsor (om det skall
duga till skidämne) ["tjur" är hård, kådig ved av krokigt växande tall eller gran]
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Venjan, DAL. Detta kan ses som ett exempel på överförd användning (från anv.
om smal årsring till anv. om trä med smala årsringar), men det förefaller rimligare att se grann tjur (och granntjur) som en ellips av grannsavig tjur, jfr följande
uppräkning i samma ordsamling: grovtsorä, grovsavu tsor, grannsavu tsor,
wi:d.
I NO manuskript finns uppgift om ssgn granngåra eller -gå rut adj. 'som har
tette el granne årringar, gårar'. F.ö. har jag inte funnit användningen i nordiska
dialekter.
Moment 1.3.5. Om tyg, väv o.d.
Denna användning är tämligen glest belagd i dialekterna — beläggen är få och ofta
gamla. Bet. 'tunn, fin; ej grov' övergår i bet. 'fin, av god kvalitet; vacker' och
dessa betydelser kan vara svåra att skilja från varandra.
Användningen är styrkt också genom spridda belägg från s. Finland, Estland
och Norge (jfr karta 3). Jag vill se detta som en tidig betydelseutvidgning hos
grann, från 'tunn, om gam och tråd', till 'tunn, om väv och tyg'. Bruket finns
redan i fornsvenskan (jfr avsn. 2.8.2 s. 188 nedan).
Moment 1.3.6. Om ämne som består av små delar eller partiklar
Denna betydelse är intressant, bl.a. eftersom det är den som anges av Fr. Tamm
(1890-1905 s. 2310 som den ursprungliga. Den är tämligen spridd (jfr karta 4).
Från VB finns ytterligare ett möjligt belägg: "grann adj. 'fin', finkornig. Ingår i
Grannsanden" Holmön. Detta kan dock vara en abstraktion utifrån ortnamnet och
har därför ej medtagits i materialsamlingen eller på karta 4. Något annat belägg
på betydelsen i fråga finns inte från VB. Ortnamnet visar dock att betydelsen
troligen har funnits där. Starkast fäste har användningen i kärnområdet för bet.
'fm, smal, tunn'. Att den tidigare har haft något större utbredning söderut visar
några spridda, delvis äldre belägg. Jag har inte funnit något belägg i de övriga
nordiska dialekterna.
Moment. 1.3.7. Om bröd
Användningen av grann om bröd avser dels bröd som bakats av finmalet och
siktat mjöl och som således har fin konsistens, dels sådant av en viss sort eller
sådant som bakades vid särskilda tillfällen, Lex. till jul. Det är lätt att inse hur en
sådan betydelseglidning som denna har kunnat uppstå. Det var givetvis så att
bröd av finmalet, siktat mjöl var festbröd. Ursprungligen var det också reserverat
för "herremännens" bord. Jfr följande passus ur en bröllopsdikt från 1763: [Om
herremän:] °De wela ha mön grant, som inte fins i waurt rike. / / Dä woit hwar
Handlingsman, som mäflaggena flemtar, /Når han mä stor brawat frau Tysken
å Ryssen hemtar / Spansker snus, markatter, traidåcker å grant hwetebröd s.
Kalmar län, SM (Brd 106 s. 393).1 Den svenska brödkulturen och importen av
1 Lokalisering till s. Kalmar län enligt Brd s. 567. Enligt 1. Mocker (1926) tyder de dialektala
dragen i bröllopskvädet på att det avser återge målet i S. Möre, "Möjligen i Ljungby eller
Mortorps socknar eller trakten däromkring" (s. 77 not 3).
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brödsäd, bröd och brödkultur från i synnerhet Tyskland har beskrivits av Åke
Campbell (1950).1
Karta 4 visar användningen av grann om bröd. Denna har en sydligare utbredning än tidigare diskuterade användningar. Benämningsgrund bör vara grann i
bet. 'fin, finfördelad, finmalen' e.d. om mjöl, men grant bröd, grannbröd eller
grantbröd kan snart ha kommit att beteckna en visst sorts bröd och spritts utanför
utbredningsområdet för den nämnda betydelsen. Detta kan t.ex. vara fallet med
de fmländska beläggen. Från v. Småland och Halland finns också några belägg
på en ssg grannsäd 'brödsäd', även 'råg och vete' eller 'kom och råg'. Jag
uppfattar ssgn som sekundär till användningen av adj. grann om bröd. (Ssgn har
ej inlagts på karta 4, se kommentar till mom. 111.1.8.)
Ssgn grantbröd finns i mellersta Halland och sydvästra Småland (med något
belägg i n. Halland och s. Västergötland) och Närke. Ssgr med grant neutr. i
förleden förekommer i någon mån i dialektmaterialet, en sammansättningsform
med få paralleller i riksspråket.2 De mest frekventa av dessa ssgr är grantbröd
och grantväder (från SK BL SM HA VG). Av materialredovisningarna framgår
att förleden ibland har formen granta- eller grante-. Ssgma grant-bröd och grantväder har säkerligen uppkommit ur fraserna grant bröd respektive grant väder.
Dessa har väl så småningom kommit att uppfattas som ssgr och har fått bindevokal i anslutning till de vanligaste sammansatta substantiven, nämligen de med
subst. i förleden (se vidare avsn. 3.2). Förutom dessa ssgr finns (med formen
granta-), grantkläder, grantlåter och granttyg Jät, SM. Upptecknare är Jenny
Danielsson som själv var från orten och talade dialekten. Här används grantaäven vid icke-neutralt huvudord, väl under påverkan från de vanliga ssgrna med
väder och bröd. Typen finns även med andra förleder, t.ex.: grovtbröd (grofta-)
HA, (grofti-) NK, fint-bröd (finta-) Jät, SM och HA, fint-skor pl. och -tyg
(finta-) Jät, SM. Så vitt jag vet har utbredning och frekvens för denna typ av ssgr
inte närmare undersökts. Jag har endast kunnat göra stickprov i OSD:s sedessamlingar men tycker mig kunna se, dels att typen inte är särskilt frekvent, dels
att den i svenska dialekter tycks ha ett centrum i s. Småland och omgivande
trakter. När det gäller grant-bröd (och motsvarande grovt-bröd) bör det finnas ett
dialektgeografiskt samband mellan Närke och området Småland, Halland, s.
Västergötland.
Karta 4 visar att ssgrna grannbröd och grannkaka även förekommer i östsvenska dialekter.3 Motsvarande "grovbröd", "grovkaka" tycks dock saknas,
vilket skulle kunna tyda på att ssgrna är inlånade (kanske endast grannbröd
eftersom grannkaka uppträder parallellt med detta ord och kan ha bildats efter
mönster av det). Från norska och danska dialekter har jag inga belägg.
1 I detta verk finns också (s. 159) ett foto av en av Carl von Linne uppställd typologi över bröd

(i ett manuskript, troligen från 1732) med transkription och översättning av latinska uttryck
(s. 158). Linne grupperar bröden efter constructione, figura, ordinarii, vicarii. Under constructione ('till sammansättningen') återfinns Surbröd, Sötbröd, Saltbröd och Grantbröd.
2 Ett exempel utgör ssgn vittvin som anges i SAOL som parallellform till vitvin. I ssgr som
grekiskt-katolsk (Thorell 1981 s. 46) är ju även efterleden adjektivisk.
3 Från Borgå finns även ssgn grannsurtbröd 'surmjölkslimpa' (FO).
67

Karta 3. Grann i betydelsen 'fin', i fråga om föremål o.d. som har (eller består av)
delar med liten dimension eller som har fin struktur; även i fråga om arbete o.d. i
uttrycket grovt och grant.

Tinn
(Telemark)
LI Ho!
(Buskerud)
Telemark
Hardanger
Meldal
(S0rTrondelag)
NO manuskript
även: <1 gi p

Om redskap med pinnar, taggar o.d.
(jfr moment 1.3.1)
— Belägg i sammansättning
.C> Om redskap med maskor eller hål
(jfr moment 1.3.2)
— Belägg i sammansättning
Om hand- eller tryckstil
(jfr moment 1.3.3)
- Belägg i sammansättning
C) Ifråga om trä med smala årsringar
(jfr moment 1.3.4)
— Belägg i sammansättning
I3 Om tyg, väv o.d. (jfr moment 1.3.5)
9 - Belägg i sammansättning
b 1 fråga om ansikte, ansiktsdrag eller
hy (jfr moment 1.3.8)
Ifråga om arbete; uttrycket grovt
och grant (jfr moment 1.4.1)
1 - Belägg i sammansättning
Belägg från före ca 1880

Karta 4. Grann i betydelsen 'fin, finkornig, finkrossad, finmalen' o.d., om ämne
som består av små delar eller partiklar och i betydelsen 'fin, med fin konsistens',
om bröd.

Sibbo
Pemå
Borgå
Lappträsk
Strömfors
Pyttis
Helsinge
Liljendal
Mörskom

CO Om ämne som består av små
delar eller partiklar (jfr
moment 1.3.6.)
- Belägg i adverbiell
användning
C — Belägg i sammansättning
Om bröd (jfr moment 1.3.7):

grant bröd
grannbröd
ak] grantbröd
grann kaka
O grannkaka
grannbulle (-bulla)
Belägg från före ca 1880

Moment 1.3.8. Ifråga om ansikte, ansiktsdrag eller hy
Här förekommer grann endast i ssg eller avledning och det är svårt att skilja bet.
'fin, icke grov' från 'fin, vacker'. Till svårigheterna hör att som betydelseuppgift
ofta ges 'finbildad i ansiktet', vilket i sammanhanget är oklart. I realiteten är det
naturligtvis så i fråga om ansiktsdrag eller hy attfin, icke grov sammanfaller med
vad som uppfatta(de)s som fint och vackert. Grannlätt,1 grannlag& och grannlig
förekommer även i bet. som ansluter sig till grann i bet. 'vacker' (jfr mom.
.1 och 111.4.3).
Användningen av grann i ssg i fråga om ansikte i bet. 'tunn, smal' e.d. är
gammal (jfr Fritzner, citerad i avsn. 2.8.2 s. 188 nedan). Karta 3 visar en tämligen spridd utbredningsbild, med äldre belägg så långt söderut som på Öland.
Belägg finns även från Norge (NO manuskript).
2.3.4. Kommentar till moment 1.4
Denna användning har av SAOB (G 822) redovisats i ordbokens huvudmoment
II, "noggrann, samt i bet. som närmast ansluta sig härtill". Det dialektala materialet tyder dock på att uttrycket snarare har uppstått utifrån betydelsen 'fin' med
tanke på de små, fina, detaljer som arbetet består av. Motsättningen mellan grant
och grovt består snarast i att grant kräver fint handlag medan grovt kräver
kroppskrafter och god fysik. Jag har valt att placera användningen som en utvidgad användning i moment I men medger att en placering i moment II skulle kunna motiveras.
Jag har fått ett belägg på denna användning från Norge: De e sagt om presten
— og motes saint: "en freskopp både på grovt og graint" (Meldal i SOr-Tryindelag
fylke). F.ö. har jag inte några belägg från de nordiska dialekterna.

1 Som motsats till grannlätt finns grovlän 'med grova ansiktsdrag; med grov hy' o.d. Efterleden -lätt bör vara identisk med den i t.ex. ljuslätt, rödlätt. Enligt Hellquist (s. 569, -lett) är
denna bildad till fsv. liter 'utseende, färg, hy', till germ. *wlitan 'se'. Torp (s. 372) sammanhåller efterledema i ssgr som raudleitt och langleitt 'med långt ansikte' och förklarar -leitt som
ett verbaladj. till lita 'se' ("*leitr 'at se tu' "). Jag finner SAOB:s artikel lätt 1. lett (L 1762)
något missvisande. Den ger intryck av att ssgr med -lätt framför allt har bildats till detta ord i
bet. 'färgad'. Detta stämmer säkert beträffande det riksspråkliga materalet, men dialekterna ger
en annan bild. Via OSD:s efterledsregister kan man finna flera ssgr (bredlätt, långlätt, tjocklätt
m.fl.) som bör ha bildats till adj. i den betydelse som Torp anger, "at se tir, dvs. 'till utseende'
e.d. (jfr även Fritzner 4 s. 221, leitr). Adj. grann i grannlätt har säkerligen inte ursprungligen
fogats samman med ett ord som hade med färg att göra, utan med ett som avsåg form.
2 Torp (a.st.) sammanställer efterleden med -le itt i langleitt: "i sv. omgjort til långlagd (bomh.
långlajder), i da til -laden med sammenfald med -bitr". SAOB för -lagd i t.ex. långlagd till verbet
lägga. Torps förklaring tycks mig väl långsökt, även om grannlagd och grannlätt stämmer väl
överens betydelsemässigt och har i stort sett skilda utbredningar med grannlätt norr om grannlagd.
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2.4. Materialredovisning II
II. Grann i bet. 'noga, noggrann' och i bet. som närmast ansluter sig
härtill
1 detta huvudmoment används adj. grann vanligen i fråga om handling eller beteende och kan vara såväl beskrivande och modifierande som värderande. Momentet redovisas enligt följande: 1) bet. 'noggrann, omsorgsfull' o.d., 2) bet. 'nogräknad, granntyckt' o.d., 3) bet. 'finkänslig, känslig, försiktig, sparsam, "nätt"
på maten' o.d., 4) förbindelse med preposition, 4.1 grann i förbindelse med om,
mot och för, 4.2 ogrann och grann i förbindelse med åt, 4.3 grann i förbindelse
med på, 5) bet. 'alldeles, fullständigt' o.d., 6) bet. 'tydlig, klar, skarp' o.d.,
7) sammansättningar och avledningar.
11. 1. Bet. 'noggrann, omsorgsfull' o.d.
Det finns endast ett belägg i dialektmaterialet på grann som attribut i bet. 'noggrann' etc.: ha grann adt pao ['ägna noggrann uppmärksamhet åt' e.d.] Munkarp, SK. När grann i bet. 'noga' etc. står predikativt (vilket är vanligare) följs
adj. av en preposition eller prepositionsfras. Grann kan betyda 'noga, noggrann,
omsorgsfull' eller 'mån (om), rädd (om), snäll (mot)' e.d. i förbindelse med om,
för, mot eller åt och i ssgn ogrann i uttrycket ogrant åt, se vidare mom 11.4.
Även de adverbiella beläggen på grant i bet. 'noga, noggrant, omsorgsfullt,
väl' o.d. är få (jfr dock mom. 11.6). Adverbet har betydelserna i fråga framför
allt när det står som bestämning till aktivitetsverb (sopa, tugga m.fl.) och vissa
verbförbindelser (gå till väga, taga upp m.fl.), där det är fråga om handlingar
som utförs med noggrannhet och omsorg, men även någon gång (t.ex. i förbindelserna säga gran! och giva grant akt) när aktivitetsgraden är mindre.
Hosem giva akt: SK Stoby; krossa: SK Äspinge; möka: SK Gärdslöv; spinna: SK Äspinge;
säga: SM Angerdshestra; tugga: SM Burseryd; gå till väga: SM Jät; nystas: VG Rommele;
gömma: SM Hossmo-trakten (1875-77); OG (1817 o. omkr. mitten av 1800-t.); taga (efter
eller upp): SM Valdshult; VG Ljungsarp; n. ÅM; se efter VG Vadsbo hd (1740); sopa: DAL
Bergslagen (1697); göra(s): VB Skellefteå o. Norsjö (senast 1861), Nysätra; blåsa och hålla: NB
Töre; utan HOsem: VG Ullasjö.

Ex..
Han jir grant a:jt [på allting] 'noga' Stoby, SK; °grant mö:jad 'väl gödslad'
Gärdslöv, SK; [Spåbritta kunde] säja ss grant, va kreiatöura vaw ['var kreaturen
var' (när de sprungit bort)] Angerdshestra, SM; togga grant 'väl' Burseryd, SM;
Di jekk grant te väja 'noggrant' Jät, SM; Nöstas grant 'nystas noga' Rommele,
VG (ULMA 10720 s. 3).
° gömma grant 'förvara noga' 05G (P. D. Widegren 1817); °Ta grant ätter 'göra
"rent" efter'; t.ex. när man bar in hökuvar, var det alltid en som med räfsa °tok
grant ätter, dvs. räfsade upp och gjorde rent efter kuven Valdshult, SM; °Ta grant
'räfsa upp de sista höstråna' Ljungsarp, VG; °Dä va ene fine jänter tell å ta opp
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säa grant [vid upptagning av den skurna säden i och för bindning] n. ÅM.

[I bröllopsdikt, till brudgummen:] °/ su ej ta nökel te Kista å Skrin, ... Å allri se
ätter alt småplåck så grant... [detta var hustruns göra] Vadsbo hd, VG (1740).1
— Här har se efter bet. 'vårda, sköta om' e.d. (jfr SAOB S 1508 se efter 3b) och
grant bet. 'noggrant, omsorgsfullt'; jfr uttrycket se grant mom. 11.6.
°Å när ja wäl ha jolt, å sopa Stallä grant, ... Dala-Bergslagen (1697, Brd 18
s. 612); °Grant adv. 'riktigt, bra. duktigt', °Han gjol ä nä grant 'gjorde det bra,
fullkomligt' Skellefteå o. Norsjö, VB (J. A. Linder senast 1861); [Ekorrskotten
skulle vara små] åså var e åt bås tul grant uti &jure 'och så var det att blåsa till
(skjuta) grant [precis] uti huvudet'; [När du var inom bösshåll] då fik do håål
grant i hål(vmörkrän 'då fick du hålla grant i halvmörkret' Töre, NB; grant 'fmt,
noga': så grant å så vek 'så väl och noga' Ullasjö, VG (ULMA 11939 s. 65).3
Följande uppgift är från Göteryd, SM: ° grante 'lite hö kvar på åkem'. Uppgiften
är ensamstående och svårbedömd. Källan har av OSD bedömts vara "ibland
osäker". Det förefaller dock inte omöjligt att ett subst. med den angivna bet. kan
ha bildats till adj. grann —i så fall troligen sekundärt till användningen av grann i
fråga om räfsning; jfr ta grant (efter) och grannräfsa (nedan).
Här redovisas några ssgr som rör noggrann efterräfsning av hö eller säd. Övriga
ssgr liksom avledningar redovisas i mom. 11.7.
grann-rak s. °Ätterraking, ätterrake, ätterrak [är liksom] ° grannraking, grannrake, grannrak uttryck som höra samman med rakning andra gången, Övre
Ullerud, VRM (ULMA 8795 s. 55). — Jfr efterrak n. 'hö el. säd, som erhålles vid efterräfsning för hand av spill på åker, där hässjning resp. krakning
ägt rum' Dalby, VRM.
-raka v. HA Idala, Lindome, Skällinge, Valinge, Vallda, Veddige; VG Ljushult,
Mossebo; VRM Gustav Adolf, Östmark. Ex.: 'räfsa noga, finräfsa': [sen
skulle de] grannraga ätter Skällinge, HA. — Härtill grannrak-riva grannrakeri:va 'finräfsa, med vilken man noggrannare hopsamlar det kvarliggande
höet' Bollebygd, VG.
-raking s. HA Vallda; VRM Övre Ullerud. Se grannrak
-räfsa v. [Jag vet inte vem man skulle få tag i] °te å granräfsa 'till att välräfsa
(där höbre[d]oma varit)' Pjätteryd, SM.
11.2. Bet. 'nogräknad, granntyckt' o.d.
Dessa betydelser kan även föreligga när grann följs av prep. om, på eller åt och i
uttrycket ogrant åt (se mom 11.4). Betydelserna finns också hos grann i ssgr och
verbet granna(s) (se mom. 11.7).

1 1: SvLm 1919 s. 25; datering och proveniens enligt J. Götlind ibid. s. 5ff.
2 Lokalisering till Hedemora av P. Envall 1930-47 s. 8. Jfr V. Reinhammar 1975 s. 136.
3 Enstaka fall utan HOsem, där det är oklart om bet. är den här angivna eller den vid vissa verb

och verbförbindelser i mom. 11.6, har ej medtagits.
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Grann i bet. ifråga, utan efterföljande prep.: ÖG (1845-60); UL (före 1766 o.
1860); DAL Orsa; HSL (1873), Delsbo (1862); subsi: BL Torhamn.
Ex.: 'granntyckt, kinkig i fråga om mat': [det är inte värt] ta oa: ss grann 'att
vara så granntyckt' Orsa, DAL; Gossen som satt och åt mjölk med brödbitar i en
skål och fick sällskap av en orm, som bara drack mjölken, han sa: °Ät plocker
me', din lille granner! Torhamn, BL. — De flesta beläggen på adj. grann som
simplex utan efterföljande prep. i betydelserna i fråga är gamla och saknar
språkprov. Uppgifternas karaktär gör att det ibland är osäkert om grann i denna
ställning verkligen avses, t.ex. i följande: °Gran Upl: difficilis; hinc °laggran,
matgran, granwal rn:m: UL (S. Ullgrund före 1766); °Grann, själagrann 'nogräknad' Delsbo, HSL (L. Landgren 1862); °Grann, adj. 'nogräknad' HSL (Fr.
Wennberg 1873).
11.3. Bet. 'finkänslig, känslig, försiktig, sparsam, "nätt" på maten' o.d.
Det finns få belägg på adj. grann utan efterföljande prep. i dessa betydelser, som
delvis är svåra att avgränsa från de i föregående avsnitt anförda. Betydelserna
finns även i ssgr och avledningar (se mom. 11.7) och betydelsen 'sparsam,
försiktig' är belagd hos grann i förbindelse med prep. om (se mom. 11.4.1).

Grann i bet. ifråga, utan efterföljande prep.: Sett-nt å grannas, fä da ea ['jag']
grann, fä d-ä min se: ['sed'], för att uppmana någon att inte vara blyg Kläckeberga o. Dörby, SM;1 °Grann kallas ock then, som vill synas mycket nätt och fin
i sitt uppförande. Man säjer: °Hon sitter så grann vid bordet, hon gluffar ej i sig,
utan låts ej vilja äta VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.); °Förbålsam och ° gränn,
som är blyg, at taga för sig mat MP (A. A:son Hiilphers 1758?).
Uttrycket göra grant: HSL (1873), Delsbo, Färila; JL Berg. Ex.: jera grant 'låta
truga sig' Färila, HSL; °Jaran int grant nu uttan ta fsr de/ck! 'var inte så försynta
nu utan tag för er!' Berg, JL.
Ordspråket en grann spar och en grov nöter: NB Edefors, Nederluleå. Ex.: In
grann spar o in gråo noit; in grann 'en sparsam', in gråo 'en slösaktig' Fdefors.
Adv. grant finns belagt i bet. 'försiktigt, nätt', stundom övergående i 'fint, ordentligt, varligt, "vackert"' i förbindelse med verben dragas, fara, gå, tråda
('trampa'), hushålla, putta och taga (jfr mom. 111.2.3 och 111.4.1).
HOsem gå eller tråda: SK N. Åkarp, Nosaby, Stehag, Äspinge, Össjö, Ö. Broby; BL Asarum,
Hällaryd; HA Getinge, Harplinge; taga: SK Lomma, Trolle-Ljungby, Äspinge; BL Hällaryd,
Ronneby lfs; SM Hallatyd, Hovmantorp; hushålla: BL Hällaryd; putta: SK Björnekulla; dragas:
SK S:t Olof; fara: DAL Säter; utan HOsem: LPL Dorotea.

Ex.:
i ska trä: ['tråda, stiga'] grant, i faur ente sparka ihob ed, i ska gau grant
'vackert, ordentligt' Stehag, SK; °Gao grant 'gå försiktigt t.ex. för att inte trampa
1 Grannas betyder

'vara nödbjuden' o.d., se mom. 11.7.
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ner växande gröda' Hällaryd, BL. Gao grant öd nån 'vara vänlig, akta sig för att
reta ngn' Nosaby, SK; gau grant mö nön 'gå skonsamt till väga med ngn': om i
villen gau grant mö me N. Ålcarp, SK; °gå grant öd kragen ('handskas "vackert"
med kreaturen, behandla kreaturen vänligt') Ö. Broby, SK.
hon to na [en padda] så grant po skövelen å la na te sies 'vackert, nätt, försiktigt'
Lomma, SK; di ta nåjj dåm grant 'vackert, aktsamt' (om frukt) Trolle-Ljungby,
SK; Ta da grant (om arbete) 'vara lat', 'inte anstränga sig nämnvärt': han konne
nåkk, mann-an to da grant Ronneby, BL; °Ta grant sao fao du ta omijen; °Ta
grant mä smöa 'lite, nätt'; °Husålla grant mä smöat 'var sparsam med smöret'
Hällaryd, BL.
Potta dåm te sian så grant Bjömekulla, SK; De drysår så Atlet, dras grant med!
'det dråsar så förfärligt (de hårt mogna komen faller ur axen), handskas vackert
(varligt) med det! (säden vid inbärgningen)' S:t Olof, SK; ° Fa: grant mä 'vara
varsam med [fara fint (fram) med]' Säter, DAL; grant adv. 'försiktig med'
Dorotea, LPL.
11.4. Förbindelse med preposition

När adj. grann står predikativt kan det följas av en prep. eller prepositionsfras. I
denna ställning har grann ofta betydelser som hör till moment II, nämligen i förbindelse med om, för, mot, på och åt. Därtill kommer ogrann i uttr. ogrant åt.
11.4.1. Grann i förbindelse med om, mot och för

I förbindelse med om förekommer grann oftast i uttr. grant om, som kan ingå
dels i satser med personsubjekt, dels i satser med opersonlig konstruktion eller
saksubjekt.
Grant om i sats med personsubjekt
!VIP Attmar, Borgsjö, Holm, Njurunda, Selånger, Stöde, Torp, Tuna, Tynderö; R, Borgvattnet,
Ragunda, Ström; ÅM Edsele, Graninge, Högsjö, Multrå, Resele.

Ex.: °Han ä sa grant am mag kärn män 'han är så snäll mot mig (jämt), min
make' Borgsjö, MP; Han ä ss grant am mamma, gsssn hanna 'han håller så
mycket av mamma, gossen här!' Selånger, MP; Du ska vanä grant um ötjn 'du
ska vara rädd om hästen/ad' Stöds, MP; °Grant om dag männ- gång '(jag har
varit) kär i dig för jämnan (i alla tider)' Tuna, MP; Hu va ss grant am a Barbro
['fäst vid'] Ström, JL (V. Reinhammar); °Vara grant om nann 'vara huld emot
någon' Multrå, ÅM; °Är grant om! 'var snäll mot!' Resele, ÅM; °Du få-nt ta nyfiken int! Ja ä grant am han ja ['rädd om den']; Ska rdu ut å fine smkring
bakkan nu? Ja än-t na grant am di ('det') ja-nt ['förtjust i, glad åt' e.d.] Njurunda, MP (ULMA 25040 s. 390).
Grant för, grann mot
°Vara grant far 'smeka; omhulda' Älvros; °Vars gräuu mot systrenn dine 'beskedlig' Linsell, HRJ (J. Nordlander 1876ff).
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Grant om i sats med opersonlig konstruktion eller saksubjekt
VG Värsås; VSTM (väl 1760-t.), Bergslagen (senast 1879); DAL Bjursås, Djura, Folkäma,
Hedemora (1829-430. senare), Leksand, Mockfjärd, Säter.

Ex. från
DAL: [Det är så] ° grant om den där [så hon ska inte göra nånting] Folkärna; °Är-ä
så grant om ä där? 'är ni så rädd om det där?' [eg. 'är det så' etc.]. Man °far fint
med det när det är ° grant om en sak Mockfjärd (ULMA 12918 s. 72); [Abs.
ställning:] Hä: va fal int ss grant-o'm 'kinkigt, noga, nödvändigt' Djura. — Ett
par ofullständiga språkprov (från Bjursås och Hedemora) har förts till detta
moment, se avsn. 2.5.2 (s. 105).
VSTM: °Grann är ock distinctus, accuratus. °Thetta är grant om, härvid fordras
accuratesse VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.); [I getvisa:] °Gettra-la-ral-la-leralla, Kona ä di inte så grant om Bergslagen. — Visan (upptecknad av J.
Nordenson senast 1879, återgiven av J. Nordlander i SvLm 1:9 s. 430) består av
locktoner och avslutas med den citerade frasen. Det finns alltså inte något subst.
som förklarar pron. di i visan; di följs av inte och bör vara det inte — genom
elision d-inte, vilket felaktigt upplösts till di inte — som inte bara ger ett rimligare
innehåll utan också stämmer bättre med dialektgeografin, eftersom belägget då
ansluter till den vanliga användningen i södra Dalarna.
VG: Grant umm adj. Torde förekomma endast i neutr., ss. pred.-fylln. Ibkann
då va dä bå sätost å pannekaka, då dä sulle va grant umm; iblann va dä-nte grant
umm, då dä-nte va noja [ung. '... sötost och pannkaka, då det skulle vara "fult"
(då man gjorde sig möda); ibland var det inte "fint", då det inte var noga']
Värsås.

Grann om
°Dä där ä en ssm ä snäll mot kritura, o ä så grann sm kritura, så! 'hon är så rädd
om dem, så' Bjursås, DAL (ULMA 7455 s. 2); °Dsm va så grann am an 'så goda
(ömma, rara) mot honom' Bjursås, DAL (ULMA 11890 s. 32); °O ä så grann am
unganä sina '(kattan) är så rädd om ungarna sina' Säter, DAL.
Du ska va grann åm osten 'sparsam'; grann åm sina klä:r 'sparsam med' [eg.
'försiktig med' e.d.] Kvidinge, SK.
[Med formen grannare om:] Grasnnaru'm adv. = noga; Dä va int grasnnaru'm N.
Ny, VRM.1
11.4.2. Ogrann och grann i förbindelse med åt
Adj. ogrann förekommer vanligen i uttrycket ogrant åt, som oftast står predikativt i opersonligt konstruerad sats eller i sats med saksubjekt. Ogrant åt förekommer även adverbiellt, dels med förstärkande funktion till adj. och adv., dels som
1 Enligt anteckning i ULMA var upptecknaren S. Samuelsson påverkad av hemsocknen

Ekhärads dialekt och otillförlitlig (i fråga om fonetik och form) beträffande N. Ny. Ordet ifråga
finns ej i hans samlingar från Ekshärad.
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sätts- eller satsadverb. Nedan har indelning gjorts efter funktion och betydelse.'
VSTM (väl 1760-t.); DAL Bergslagen (1754, 1768), Bjursås, Djura, Järna, Leksand, Lima,
Malung, Mora (1768 o. senare), Norrbärke, Orsa, Sollerön, Söderbärke, Venjan, Ål, Älvdalen,
Äppelbo.

a) Ogrant åt som predikativ

Uttrycket finns sparsamt belagt i bet. 'noga, kinkigt' från Bjursås, Mora,
Sollerön.2 Ex.: ed e då visst so ugranta:'(d), ven an se: a dåmda! 'det är då visst
så kinkigt, vad han ['man'] säger åt den där!' Mora; Ä e då so u'grant a' a id så
'kinkigt, noga med' [eg. ogrant åt åt er] Sollerön (ULMA 1825:6 s. 51).
Större spridning har uttrycket i bet. 'storartat, förskräckligt' e.d. när det används för att uttrycka positiva eller negativa känslor eller ge emfas åt ett yttrande.
Positiva känslor (förtjusning, beundran e.d.) uttrycks i språkprov från Bergslagen, Mora, Norrbärke.3 Ex.: 0 grant åta hä på en gång få se twå så nyttuga par
Dala-Bergslagen (1768, Brd 113 s. 4224); °Ugrantad Dalek. Formula admirandi
et exaggerandi Mora (C. Hyckert 1768); Ha va för ogrant åt 'det var styft,
"väldigt", förfärligt (berömmande)' Norrbärke.
Mer eller mindre negativa känslor (ogillande, harm, ledsnad, förskräckelse
e.d.) eller emfas uttrycks i det enda språkprovet från VSTM och från Bjursås,
Lima, Malung, Mora, Orsa, Söderbärke, Älvdalen och Äppelbo.5 Ex.: °Thet är
ogrant åt, hur dyr säden är 'grufveligt' VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.); Ja, e
a-nt o'granta't te fskk 'ja, är det inte höjden, såna människor?' Lima (ULMA
5063 s. 4); °Ä e fsr o'granta't ss myttsy fskk ä gar a' ut-i värn 'det är alldeles
förskräckligt hur mycket folk som får släppa livet till ute i världen' Malung; Va
int e ogrant-a: at i lio sund ien kafekup 'tråkigt' Mora; E far ogrant a' mi di
'du är rent omöjlig' Orsa; D-ä ogrant åt at de ha gått på de da vise 'det är
förskräckligt, att det har gått så' Söderbärke; Naug ir e då u'ägrant-ag, u-n bia:
sig a'a ' [nog är det då] rent på tok [hur han bär sig åt]' Älvdalen (ULMA 2262:2
s. 96); Ha va os grant a: (uttryck av förvåning eller förskräckelse) Äppelbo.
Bet. 'kärt, väl, förtroligt' o.d. finns från Bjursås, Djura, Leksand, Venjan,
framför allt i förbindelsen ogrant-åt mellan (två personer). Ex.: Ä ss ogranta' mila dam ss 'det är så kärt mellan dem så, de är så kära i varann' Leksand
1 OÖD (s. 1768) indelar betydelsen sålunda: 1. 'gärna', 2. 'noga, kinkigt', 3. 'rent på tok, sorg-

ligt, förskräckligt', 4. = ogodskliga [(allm. förstärkande:) 'högeligen, ofantligt'], 5. 'kärleksfullt, väl, trevligt'.
2 Möjligen föreligger betydelsen även i följande ex. från Leksand: ä ogranta:ar ina dem ar
släktigan; ä mer ogranta: ' ma dem riik släktigan.
3 Ev. även Sollerön: °Eta ['det däri va då så ugranta så, brukät däm säj förr å. 1 vet int ur i ska

uttyd ä — män ä va då nästan släikså då nånting e son gäft (gävt). Eftersom uttrycket möjligen
inte ingår i meddelarens ordförråd och bet. är osäker, har exemplet inte karterats.
4 Jag vill tacka E. 0. Bergfors, som gjort mig uppmärksam på detta belägg. Dikten har av
P. Envall (1930-47 s. 8) lokaliserats till Ludvika. Från Dala-Bergslagen finns även ett belägg
från 1754 utan betydelseuppgift: °Ogrant åt (N. Thenstedt).
5 Ev. också i följande ex.: Ä va ss ogranta: dem fsltdas a å iekk arm i a'rm, å id: fekk fel gå
ötts å larka id Leksand. Bet, är dock troligen 'kärt' e.d., jfr mom. 3.
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(OÖD oktav); Ä e så ugrant a' milå dämda, Lex. mellan fästmansfolk Venjan; °Ä
ogrant åt mulla Erk å Lina 'det är väl (kärt) mellan Erik och Lina' Al. Från
Bjursås finns inte något språkprov, endast uppgiften 'förtroligt' (A. Magnevill
1913 s. 106).
4) Från Leksand finns belägg på en vidare användning av ogrant åt i bet. 'kärt,
rart, trevligt' o.d. Ex.: ä va ss ogrant-a' ma didda lisskslla 'det var så kärt, rart
med den där lillflickan' (OÖD oktav); ä va ss ograsnt-a: 'far ä fans int iris
knitikar ['myggor']; ä va ogranta: ' då kan fi, n8 far kam rna suggsirkIrsvä
['sovelklövet', dvs. klövjebörda med sovel, t.ex. smör, ost].
Ogrant åt som adverbial
Uttrycket kan ha funktion som förstärkande eller modifierande adv. i bet. 'värst,
i hög grad' e.d. Användningen är sparsamt belagd från Järna, Äppelbo och
(enligt OÖD s. 1768) Malung. Ex.: °Int add je ogranta mytjy fsr hä itu 'inte hade
jag värst mycket för besväret' Järna; o'granta' [och] o'granta 'i hög grad
(vackert etc.)' Äppelbo.
Från Venjan finns belägg på en utvidgad användning i bet. 'säkert' och 'gärna'.
Ex.: An bi då isn ugrant-a' emo 'han blir då säkert hemma' (ULMA 3327:2
s. 28); Ä får du föl ugrant-a' för mi 'det får du gärna för mig' (L. Levander
ULMA 2870:1 s. 170; Ä få du full ugranta' för mi 'gärna' (A. Nygård). — Jfr
följande: Ä 'får an u'grant ta (fö ini) 'det får han gärna ta (för mig)'. Ä få' du
full u'grant 'det får du gärna' (B. Lindén, ULMA 3327:1 s. 91). Översättningsordet 'ta' ser ut att vara inskjutet i LindUs uppteckning. Levander och Nygård
har ogrant-åt i samma uttryck och jag finner det sannolikt att Lind&is u'grant ta
är en felaktig konstruktion av u'grant a.
0 grant utan åt (?)
Det finns endast ett par ex. med ogrant som adv. utan efterföljande åt, det ovan
citerade av B. Lindén och följande: °Ogrant 'mycket, serdeles' Ramsberg, VSTM
(före 1867, ULMA 5076 s. 6). — Belägget från VSTM saknar språkprov; det är
möjligt att ogrant har använts i förbindelse med åt. Det första av Linckns exempel
från Venjan har ovan bedömts vara felaktigt. Detta medför osäkerhet inför den
följande frasen: Ä få' du full u'grant. Är denna verkligen rätt uppfattad?
Ogrann adj.1
°O-grann, adj. 'som ej är noggrann i mat (i synnerhet om kreatur)' V. Vingåker,
SDM (N. A. Lundgren 1873); °kritra ä så ogrannä, vill inte ätä V. Vingåker
(J. Lundström); Inte o' granner 'inte noga' kunde de gamla säga Lerbäck, NK;
°Ogrann 'en som ej är laggrann i mat, äter hvad han får. Brukas i synnerhet om
kreaturen' VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.); Wägrann 'ej kinkig (på mat etc.)'
Älvdalen, DAL. — Det tycks förekomma två o-prefix, ett med förstärkande och
1 Finns

även i bet. 'ej vacker', se mom. III. 4.2.
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ett med negerande funktion. Det negerande kan ev. vara en missuppfattning, se
kommentaren avsn. 2.5.2 (s. 1070.
e) Grant åt
Grant åt med sydligare utbredning än ogrant åt används liksom detta uttryck i
opersonlig konstruktion. Bet. är 'noga, kinkigt, granntyckt'.
°Granntåt = Granntyckt Kalmar län, SM (G. V. Sylvander ca 18501); °Granntåt
'mycket granntyckt'; °De e så granntåt ska en si Tjust, SM (B. E. Hägge 187779); °Dä ä grannt åt mö de saka Ydre hd, ÖG (L. Fr. Rääf 1859); Dä mykke
granntå 'r ,nä dän här y4öttbojoira 'det är mycket noga med den här slättbojorden'
Ulrika o. Nykil, ÖG; noge eller grantå 't; °cid va inte så grantå 't Vånga, ÖG.

11.4.3. Grann i förbindelse med på
I förbindelse med prep. på används personlig konstruktion och adj. grann böjs.
Bet. är vanligen 'nogräknad, kinkig, granntyckt, nödbedd' o.d.2
SK Fränninge; SM Angelstad; ÖG Aska hd (utom Ask o. V. Ny), Ydre hd (ca 1770, 1859),
Godegård (1863), Häradshammar, Risinge o. Ö. Eneby, Sund, V. Ryd; NK (väl senast 1880).

Ex.: De såm va granna po 'd, de tjuppte ente tjyd ['kött'] aw Mas Fränninge, SK;
°Granna 'granntyckt, nogräknad, finförnäm': °nu ska du inta va granna på att,
utan håll du te goa barra Angelstad, SM; °han ä så grannr på äta 'matgrann,
läcker' NK (väl senast 1880, ULMA 89:15 s. 29); °Granner på 'grannlaga,
difficilis' Ydre hd, ÖG (anonym, ca 1770); 'nogräknad': han e granner på maten
Aska hd (utom Ask o. V. Ny), ÖG; °Grann(-r) på lag 'grannlaga' Godegård, ÖG
(C. E. Sundblad 1863); grann på'-et 'svår att göra till lags' V. Ryd; Dä va i&en
sum va så grann på 't "som ville ha" Häradshammar, ÖG. — I det sista exemplet
har troligen ordet ingen ställt till problem vid översättningen; grann på det
betyder säkerligen även här 'nogräknad, kinkig' (beträffande mat e.d.).
11.5. Bet. 'alldeles, fullständigt, tämligen, mycket' o.d.
I detta moment redovisas adv. grant (i ordpar och ensamt) och andra adverbiella
avledningar till grann med framför allt förstärkande, ibland modifierande,
funktion.
rent och grant °rent o grant 'alldeles' = 'fullkomligt', °han har rent o grant förstört alltihob (alltsammans). Dito allt hvad han hade N. Åsbo hd, SK (S. M.
Tullberg omkr. 1860); [Han hoppade och for] °så han blai raint å grant sönnertrasad au tornana ['tömena']; °Nu så va 't dau raint å grant ude mä skåmagarns
1 Sylvander ville se grannlåt som en ssg grann-tåt, där senare leden skulle vara p. ptc. av verbet
tykia. Hans etymologi kan ha inverkat på valet av översättningsord. Granntåt bör naturligtvis
hållas samman med grant åt i Ydre och uttrycket ogrant åt.
2 Följande uppgift har inte medtagits: Han ä granner på-t 'snål' Hålanda, VG. Upptecknaren
(E. Abrahamson) har använt ett system vid uppteckning av ord och betydelser som gör att
denna uppgift måste tas med försiktighet.
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kravihaid ['morskhet'] nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson 1880).
stört och grant °stört och grannt 'helt och hållet' HA (Himle hd) och BO
(A. E. Holmberg omkr. 1840).
grant adv. DAL Mora, Sollerön, Våmhus. Ex.: Dem wa gra'nt mykkkär
'tämligen många' Mora (ULMA 2700:2 s. 90); [Spökig adj.:] 'lustig, konstig,
tokig, galen': E du då gra -nt spö:tjån, ä? Sollerön (ULMA 1825:7 s. 71); E sku
wa gra'nt ruskit syö an 'det skulle vara riktigt roligt att se honom' Våmhus
(ULMA 3083 s. 9). — Här redovisas endast säkra belägg på grant, dvs, sådana
som har acc. 1 utsatt. I andra fall kan det röra sig om apokoperade former av
granta adv.
granta adv. gra'nta piållun 'alldeles tokig' Våmhus, DAL (ULMA 4396 s. 13).
— Detta är det enda säkra belägget (med acc. 2 utsatt). Uppteckningen är av
Levander som strax ovanför har skrivit: "gra'lla 'alldeles' brukas ofta, men möjl.
härm efter Orsa; egentl. ordet är grant." Levander har sålunda haft uppmärksamheten riktad mot adverbet, vilket talar för att det är rätt uppfattat.
grand adv. An e gra'nd-tokun 'alldeles tokig'; gra'nd ny 'alldeles ny' Mora,
DAL (ULMA 3174:1 s. 35). —1 en uppteckning från Mora, °Grand (full) 'alldeles (full)' = Elfd. [Älvdalen] ° gral (full) (C. Säve 1843), kan det antingen vara
fråga om grand eller apokoperad form av granda.
granda adv. DAL Mora. Ex.: Gra' nd bänd 'alldeles [blind]' (ULMA 3174:1
s. 50); Ata wejjim grasnda 'alldeles bredvid vägen' (ULMA 12060 s. 17); Ja
gra'nda 'nej tänk' etc. av förvåning (ULMA 3174:1 s. 36). — I en ordlista över
Moradialekten (av Ph. Kjellin 1873 s. 74) finns denna uppgift: °Grandu, adv.
'särdeles, just'. Detta är säkerligen läs- eller tryckfel för °Granda. Ordlistan innehåller andra fel, t.ex. (s. 80) Nådifrå, adv. 'nedifrån' som bör vara Nidifrå,
(s. 85) Spuja, v. a. ' spy' som bör vara Spaja (eller Späja) (jfr dessa ord i OÖD).
grandaste adv. grandastä ',kind 'alldeles [blind]' Mora, DAL (ULMA 3174:1
s. 50).
grandade adv. °Jän vi lag e ä då so grandade vel åjt(åvt)gändji så; grandade =
grant vel 'grant väl' Sollerön, DAL (K. Lärka 1921, ULMA sedes). — Frasen
(med smärre avvikelser, t.ex. markerat k) finns även excerperad ur anteckningar
av Lärka från 1919 i samlingarna till OÖD (T:reg B) med översättningen 'härvidlag är det (då) så fullständigt utgånget (kommet ur bruk) så'. Ordet grandade har
inte senare kunnat verifieras. 1930 antecknade B. Lindén: "Ur kan du va so
grundade (1. grundat) dum! förstärk. adv. Formen grandade okänd! Felskrivn.
hos Säve?" (ULMA 2781:1 s. 77). Jag har inte funnit grandade i C. Säves uppteckningar av dalmål i UUB 632. Det är inte omöjligt att Lindén kan ha avsett
Lärka.
grannia adv. DAL Mora (1768), Orsa (1843 och senare), Våmhus, Älvdalen
(1768 och senare).' Enstaka belägg finns från Våmhus (se granta ovan) och
1 Ordet gransla 'alldeles' hos Almqvist (1854 s. 158) (och senare efterfrågat av Rietz) är feltryck
för granla 'Alldeles' hos Arborelius (1813 s. 8).
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Mora: °Gralla 'grant alt ihop'. °Han ha gralla äted 'han har grant ätit opp alt ihop'
Mora (C. Hyckert 1768).
I Orsa och Älvdalen är ordet väl belagt som förstärkning till adj. Ex.: Ann oa
gralla grår i svvde 'han var mycket grå i huvudet' Orsa; [Han har dragit mig i
håret, så] 'ig jr granla skäälun 'jag är aldeles flintskallig' Älvdalen (C. Borg
1768); [om en björk] o i gra:si gu: sk 'den är alldeles gul' Älvdalen (G. Nyström).
Från Älvdalen fmns belägg på en vidare användning. Ex.: °Tölå3 att gra(n)la
'frusit till starkt' (C. Säve 1843); [Du är då ouppmärksam] e ua gra:sk framme
'det var ju helt (synligt) öppet! (det du letade efter)'; I byggd ja gra:la 'jag bodde
här helt och håller; Som svar på fråga om man får låna något: Ja e få 3u fel gra:1
ue:1 djarå 'ja, det får du då mkt gärna': äv. enbart: Ja gra:la 'ja visst! ja, gärna!'
(G. Nyström).
grannlastan adv. ... så battne fuätn gra:1restan 'så läktes foten alldeles eller helt
och hållet' Älvdalen, DAL (ULMA 301:2 s. 43; övers. enligt OÖD oktav).
grann(e)liga, granneligen adv. Se mom. 11.7.
ogrant (åt) adv. Beträffande ogrant (från Ramsberg, VSTM) och ogrant åt

(från Järna och Äppelbo, DAL) i förstärkande adverbiell funktion, se ovan mom.
11.4.2.
11.6. Bet. 'tydlig, klar, skarp' o.d.

Det finns endast ett belägg på adj. grann i denna betydelse i det svenska dialektmaterialet: grann 'tydlig, klar': de va en grann späjjel Ytterby, BO (E. Larsson,
DAG sedes).
SAOB (G 823) redovisar i fråga om sinne(sorgan) eller sinnesintryck (syn,
hörsel, lukt, smak o.d.) bet. 'skarp; fm'. Denna användning finns inte belagd i
de svenska dialektema när det gäller grann som simplex men kan spåras i ssgr,
se nedan.
Adverbiell funktion

I kollokation med vissa verb och verbförbindelser har grant bet. 'tydligt, klart,
skarpt; (mycket) väl, bra, noga'. Detta är fallet när det står som bestämning dels
till s.k. fömimmelseverb, se, höra, känna m.fl.,1 när något uppfattas klart och
tydligt med syn, hörsel eller känsel, dels mer bildligt eller abstrakt till verb som
minnas, komma ihåg, håga m.fl., när en tidigare upplevelse eller minnesbild
framstår klart och skarpt i minnet eller till verb som förstå, veta m.fl. när ett förhållande e.d. inses klart och tydligt. Det är alltså fråga om verb som betecknar
sinnesförnimmelse (syn, hörsel, känsel), minnesfunktion, insikt eller vetande.

1 Alla förnimmelseverb finns inte representerade; smaka och lukta grant finns t.ex. inte i mitt
material i betydelserna i fråga. I följande exempel är det fråga om något som luktar behagligt:
[Där fejade mor, och så sandade de] d de lu:ta så grant åsse, de lu:ta så gått Högestad, SK.
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Ett enda översättningsord, t.ex. 'tydligt' räcker inte för grant i denna användning. Översättningsordet tydligt fungerar bra i de flesta situationer och används
här av praktiska skäl som nyckelord men kollokerar inte med verb som förstå
och veta i riksspråket. Där passar översättningen 'väl' eller 'mycket väl' bättre.
Ibland, t.ex. när det är fråga om syn- eller hörselförmåga, är 'bra' bättre som
översättning, och någon gång är 'noga' lämpligaste översättningsord.
Vid följande verb och verbförbindelser förekommer grant i bet. 'tydligt' etc:
se, synas, urskilja; likna; höra; känna, förnimma; märka, bli varse; minnas,
komma ihåg, håga (eller huga), hågsa (hugsa), hågkomma (hugicomma); förstå,
veta, begripa, inse, bli klok på, skönja på och räkna ut.
a) se(s), synas, urskilja; likna
HOsem se(s): SK Ljunits hd, Barsebäck, Billinge, Borrby, Bosjökloster, Brunnby, Brösarp,
Everöd, Fjälkinge, Färingtofta, Färlöv, Glimåkra, Halmstad, Hammarlunda, Harlösa, Hjärsås,
Hofterup, Holmby, Håslöv, Härslöv, Hörby, Hörröd, Ingelstorp, Knisslinge, Kvidinge, L. Isie,
Lyngby, Löderup, Mörarp, N. Mellby, N. Rörum, Norrvidinge, Näsum, Nävlinge o. Vinslöv,
Oderljunga, Onslunda, Osby, Oxie, Perstorp, Ravlunda, Reslöv, Röke, S. Mellby, Skeglinge,
Skepparslöv, Skurup, Stiby, Svensköp, Svenstorp, Sörby o. Gumlösa, S. Åsum, Tjörnarp,
Tosterup, Tottarp, Vitaby, Vollsjö, Vä, Åhus, Äsphult, Äspinge, Ö. Herrestad, Ö. Sallerup,
Önnestad, Österslöv; BL Asarum, Hällaryd, Jämshög, Kyrkhult, Mjällby, Mörrum; SM
Burseryd, Fliseryd, Fryele, Gryteryd, Göteryd, Hallaryd, Hult, Kulltorp, Kävsjö, Linderås, S.
Hestra, Slätthög; HA (1858), södra delen, Hishult, Holm, Idala, Knäred, Steninge, Årstad; VG
(väl 1870-t.), Vadsbo hd, Ale-Skövde, Berghem, Björketorp, Flo, Fåglum, Istorp, Jung, Lena,
Long, Mjöbäck, Nödinge, Ryda, Sal, Sexdrega, Skarstad, Tranum, Täng, Uvered, Yllestad
(passiv konstr.), Österbitterna; BO Kville, Ljung, Norum, Rödbo, Spekeröd, Tjärnö; GL Lau;
ÖG (1861-76), Ydre hd (1859), Mjölby, Sund o. V. Ryd, Tjällmo, Torpa, V. Tollstad o. Heda;
SDM Åkers o. Österrekarne hdr (väl före 1880); NK Lerbäck (1840-t.); UL (1690-t.); DAL
Säter; JL Oviken; synas: SK Ask, Borlunda, Finja, Färingtofta, Hässlunda, Kviinge, Matteröd,
Nävlinge, N. Åkarp, Oppmanna, Osby, Stångby, Tottarp, Verum; BL Jämshög, Ysane; SM
Markaryd, S. Hestra; HA Eftra, Knäred, Lindome; VG Ale-Skövde, Bjurbäck, Fåglum, Ödenäs;
BO Ytterby; urskilja: VG Jung; likna: SK Verum.

Se grant används ofta i fråga om synförmåga. Ex.: Ja kan sai grant mä de aina
i:vad ['det ena ögat'] Skepparslöv, SK; [Du får hjälpa mig trä nålarna] du saij
ändao lide grannare än ja Jämshög, BL; °Ja sar grant udan glasyven södra HA.
Uttrycket används också när något eller någon tydligt kan urskiljas, ofta trots
långt avstånd, liten storlek e.d. Ex.: Man säir ente de andra lanned [dvs. Bjärelandet på andra sidan viken] så grant Brunnby, SK; Nu börja-(ä på: å IM ms:svoklcset ['mossbevuxee], så nu sess dä-nte så grant [om märken i en sten] Yllestad, VG; [En gång i kvarnen] så: jä gra:nt en liden grå gåbbe Norum, BO.
Det kan också vara fråga om förhållanden eller omständigheter som man klart inser eller sluter sig till utifrån synintryck. Ex.: °Kokrämmare sar grant om de e en
gållko ['gallko'] Äspinge, SK; °En konne grant se vickja pivor ['pipor'] där va
mest sporda ['spordan, efterfrågan'] etter Skurup, SK; °Ja kan si så grant på
marka, var källådra rinner fram Tjällmo, ÖG; [ifråga om vepa:] °anten hö wa
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Samwiet eller Fris / Hd såg ja inte grant men int wa ä Bowijs UL (1697, Brd 19
s. 661).

Verbet se kan betyda 'inse, förstå'. Denna betydelse fhins i enstaka äldre belägg
på se grant från SDM och UL och i ett par sena något osäkra belägg från DAL
och JL. Ex.: [Har jag inte mer än en skjorta] °Så tör hon ful nap täl, åt tnäg Dösärkin sin, / Då sir ja fuller grant hur wäl hon mä inäg mienar UL (1692, Brd 14
s. 452).
Synas grant används vanligen i fråga om något eller någon som tydligt uppfattas
med synen. Ex.: [Sjön] sy:ns ju gra:nt Hässlunda, SK; [I snön] sy:ntes spö:ren
sau grant Osby, SK; °Om vintergadan syntes grant blaj de kållt Eftra, HA.

Det kan också gälla förhållanden eller omständigheter som man klart inser utifrån
synintryck. Ex.: Da syns grant dij a: tjwilli&a, få dij a: sa liga ['lika'] Jämshög,
BL; [De låtsas vara vänner] män de syns grant att de gamla grållet inte nä sleut S.
Hestra, SM; Hu ä så buk ['tjock, stor'] nu så da syns grant, va dä bkir å:-t [om
gravid kvinna] Bjurbäck, VG.
Ja kånne inte så gra:nt urfe4ja hö-lä va 'jag kunde inte så noga urskilja hur det
var' Jung, VG; I lekknen iOndra ['ni liknar varandra'] grånt Verum, SK. —
Denna användning av grant med verbet likna kan ses som en utveckling utifrån
de vanliga användningarna vid se och synas.

b) höra(s)
HOsem höra(s): SK Billinge, Borrie, Bosjökloster, Brandstad, Burlöv, Everöd, Gråmanstorp,
Gårdstånga, Halmstad (sn), Hjärsås, Holmby, Hörröd, Ilstorp, Kvidinge, Lomma, Löderup,
Mölleberga, Nävlinge, N. Åkarp, Onslunda, Osby, Perstorp, Räng, S. Mellby, S:t Olof,
Simris, Skarhult, Stenestad, Svenstorp, S. Åsum, Tottarp, Tryde, Törringe, Ullstorp, V.
Sallerup, Vallkärra, Verum, Visseltofta, Vitaby, Vittsjö, Vollsjö, Vä, Västerstad, Ystad,
Äspinge, Önnestad, Österslöv, Östraby, Ö. Vemmenhög; BL Jämshög, Kyrkhult; SM Östbo
hd (1842), Burseryd, Båraryd, Femsjö, Flisby, Forsheda, Gryteryd, Göteryd, Hallaryd, Hult,
Kulltorp, Lommaryd, Markaryd, Odensjö, Pjätterycl, S. Hestra; HA Breared, Eldsberga, Hishult,
Knäred, Laholm, Lindome, Torup, Tönnersjö, Veinge, Vessige, Våztorp, Ås, Ö. Karup; VG
(väl 1870-t.), Kållands hd, Bredared, Hällstad, Jung, Töllsjö, Vistorp, Åsbräcka; GL Lau; ÖG
Aska hd (utom Ask o. V. Ny), Rök, Ulrika o. Nykil, Vist; NK Lerbäck (1840-t.); DAL
Bergslagen (1697). Passiv konstr. är belagd i SK SM HA o. ÖG.

Höra grant används ofta i fråga om hörselförmåga. Ex.: Mor hörde jo gra:nt
fåru: 'd ['förut'] S:t Olof, SK; °Ja faur ta tårkled ['huvudduken'] au så härja lid
grannare Äspinge, SK; Ja hör inte så grant läoer Ås, HA.

Uttrycket kan också användas, när något hörs tydligt, t.ex. trots att ljudet är
svagt eller kommer långt bortifrån. Ex.: [Det blir kallt i morgon med] får tåged de
hörs så gra:nt Burlöv, SK; Den såm har fin hö:rsel, så hö:rs ed ju grå:nt Borrie,
SK.
1 Enligt Hesselman (1911 s. 151) kan dikten lokaliseras till Stockholmstrakten, sydöstra UL,
eller ev. Södertörn.
2 Hesselman (1911 s. 147 not 1) kommenterar: "undert. Matz Mårson i Sågtorp — Sågtorp är
namn på en gård vid Duvnäs utanför Stockholm: alltså mål från Stockholmstrakten?"
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Det kan slutligen röra sig om förhållanden, som man tydligt uppfattar eller inser
tack vare hörselintryck. Ex.: °De höde grant på talet, sae de, att han va en uttböling östbo hd, SM (Aftonbladet [... 11842); °De hädes grant att han hadde fått
en tåe fue mäet ['tår för mycket'] Markaryd, SM; [Om brud och brudgum] °Dåln
lär wa lik' til sins, ja hör så grant på lagi Dala-Bergslagen (1697, Brd 18 s. 631).

känna(s), förnimma; märka, bli varse
HOsem latnna(s): SK Göinge (1777), Farstorp (passiv konstr.), Ignaberga, Ingelstorp, Näsum,
Rya, S. Mellby, Spjutstorp, Svensköp, Tottarp, Vallby, Vankiva, Verum, Åhus; SM Burseryd, Fryele; HA Enslöv, Slättåkra; VG Baltak, Brandstorp, Jung, Tiarp, Vistorp; ÖG
Tidersrum; känna igen: SK Vittsjö; känna till: GL Lau; förnimma: SK Nävlinge o. Vinslöv;
märka: UL Skuttunge (1874); bli varse: SK Skurup.

Känna grant kan användas när man tydligt uppfattar något med känseln. Ex.: Di
tjände sa grant hon va ha:lgauen. [En ko hade matats med potatis. Spekulanter
kände på kon och trodde sig känna kalven. Man betalade mer för en ko som var
"halvgången", dvs, hade gått halva tiden till kalvningen] Ignaberga, SK; Da
tjänns grannare Farstorp, SK.
Känna har ofta bet. 'ha kunskap om (något)' eller 'vara bekant med (någon eller
något)' och grant motsvaras i riksspråket snarast av väl. Ex.: Gra'nna ['grannar'] byta sällan hästa, fö da tjänna warannras fel fö grant Burseryd, SM; Ja
tjände gubben möö grant Vistorp, VG; Framfjäden framfjäten (del av yxa)']
tjännår ja grant ije:n Vittsjö, SK; °HJ., sum ja tror, L. kännar grant till Lau, GL
(0Lau).
Ex. med förnimma, märka och bli varse: Da fårnemmår ja grant Nävlinge och
Vinslöv, SK; °Ja märker de grant 'förvisso, säkert' Skuttunge, UL (1874,
ULMA 303:36 s. 39); °De ble enn grant varse Skurup, SK.
minnas, håga, hågsa, komma ihåg, hågicomma2
HOsem minnas: SK Barsebäck, Farstorp, Gryt, Gualöv, Hedeskoga, Högseröd, Hörby, Härja,
Ivö, Knästorp, Konga o. Röstånga, Kverrestad, Känna, Loshult, Oppmanna, Perstorp, Skarhult, Åhus, Önnestad, Örkened; BL Hällaryd, Ysane; SM Anderstorp, Angelstad, Blackstad,
Bosebo, Burseryd, Fryele, Göteryd, Hallaryd, Källeryd, Locknevi, Lommaryd, Malmbäck,
Markaryd, Mulseryd, N. Solberga, Vimmerby, Vrå; HA Fagered, Getinge, Harplinge, Hishult,
Knäred, Nösslinge, Ränneslöv, Valinge; BO Bro, Västerlanda; GL Lau; ÖG Kisa, Vist, V.
Tollstad; DAL Bergslagen (1697); komma ihåg: SK Järrestads hd, Ask, Bollerup, Bosarp,
Bosjökloster, Brösarp, Dalby, Degeberga, Farstorp, Fågeltofta, Hammarlunda, Hjärsås, Hörby,
Konga o. Röstånga, Kverrestad, Källs-Nöbbelöv, L. Bedinge, Landskrona, Lyby, Lyngby,
Långaröd, Maglehem, N. Nöbbelöv, Nävlinge, Oppmanna, Röke, Stehag, Stenestad,
Svensköp, Tottarp, Vanstad, Vinslöv, Visseltofta, Vittsjö, Åhus, Ö. Sallerup, Österslöv; BL
Mörrum; HA Vanda; VG Korsberga, Kvänum, Lerum; GL Fårö; ÖG Vist; hågkomma: SK
Tosjö; HA Hasslöv, Ränneslöv; luka, huga: HA Morup, Rolfstorp; VG Fritsla; BO Stångenäs
hd, Harestad, Jörlanda, Lycke; hugsa, hågsa: SK Frosta hd, Vomb; SM Angelstad; HA Torup;
GL Fårö, Lau.

1 Lokalisering till Hedemora av P. Envall 1930-47 s. 8; jfr V. Reinhatrunar 1975 s. 136.
2 är även former med -u-: huga, hugsa etc.
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Ex.:
Den väjjen minns ja grant når den byggdes Åhus, SK; Ja minns så grant nar-an
föddes Blackstad, SM; °Min momsrs mor mäinns ja grant Harplinge, HA; [Om
en man:] °Ja minsen intä grant, men en gång jagen såg Dala-Bergslagen (1697,
Brd 18 s. 611).
°Ja kommer gra:nt ihu, åd hum sa prasis de oren ['orden'] Fågeltofta, SK; Där
va en murare såm ja kommår mied gra:nt ihu Hammarlunda, SK; °Ja kåmme-rå
ihuj-et lika grant sum um dö hadde hänt i går Korsberga, VG.
Ja huku'mmer den karen ssu grånt Hasslöv, HA; °Ja håvar sau grant, naur
Morup, HA; Å ja huga- t så grant Fritsla, VG; Namned husar ja så gra:nt Vomb,
SK; °Dä hausa ja så grant som hadda da vott i da Angelstad, SM; Ja huksar
mike grant av kelliggi ['gumman'] ja Fårö, GL.
e)förstå, veta, begripa, inse, bli klok på, skönja på, räkna ut
HOsem förstå(s): SK Everöd, Fosie, Huaröd, N. Rörum, Tranås, Äspinge; BL Jämshög,
Mjällby; SM Burseryd (passiv konstr.), Fryele; HA Veinge; BO Orust, Hjärtum; ÖG (omkr.
1870), Tidersrum; VRM Dalby; JL Oviken; veta: SK Ö. Vemnienhögs hd, Oppmanna,
Skurup, St. Köpinge; SM Agunnaryd, Källeryd, Väckelsång; HA Landa, Ljungby, Morup,
Spannarp, Trönninge, Vanda, Veddige; VG Partille, Sandhem; BO Tjörn (mitten av 1700-t.);
DSL Håbol; ÖG (mitten av 1700-t.); UL (1695); begripa, inse: VG (väl 1870-t.); bli klok på:
SK Skurup; skönja på: SK Ljunits hd; räkna ut: SK Visseltofta.

Ex. med förstå: °Ja fårsto grant, att hon velle driva mä me N. Rörum, SK; alla
fåsto ju grant va dtj maijnte Jämshög, BL; Da föstaoss ju grant (mkt van!.)
Burseryd, SM.
Veta grant används vanligen när någon har god kännedom eller kunskap om
något. Ex.: Ja vajd så grant, har dö gasr te Ljungby, HA; °Grant adv. 'noga,
wäl'; °ja vet inte grant 'jag har mig den saken ej wäl bekant' OG (C. NyrU
mitten av 1700-t.); °Hä är int nun såm får, hä wiet hi siälfwan grant UL (1695,
Brd 17 s. 57). — Kollokationen kan även användas som i följande ex.: Da kunna i la grant veda 'Det kan ni vara alldeles säkra på' Landa, HA.
°Grant adv. 'väl, noga': se, höra, inse, begripa g-t VG (0. Norén, väl 1870-t.).
De kan en gra:nt ble klåg po 'det kan man tydligt inse, begripa' Skurup, SK;
fy:na grant po 'förstå sig bra på' [eg. 'skönja'] Ljunits hd, SK; Ja ha regnat ud
da sa grant sa 'jag har mycket väl kommit underfund med det' Visseltofta, SK.
— Detta kan ses som en utveckling utifrån användningarna med förstå och veta.

0 kompletterande belägg
Vid karteringen har även medtagits några belägg utan H0sem men med betydelseuppgift eller språkprov som visar att det rör sig om 'tydligt' etc. Endast belägg
som kompletterar utbredningsbilden redovisas.

1 Lokalisering till Hedemora av P. Envall (1930-47 s. 8).
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SK Lackalänga, N. Sandby, V. Torup, Trolle-Ljungby; SM Hinneryd, Ås; HA Ysby, Skrea;
VG Älekulla; BO Öckerö, Forshälla, Bokenäs, Brastad; SDM Stenkvista.

Sammansättningar
Här upptas i fråga om syn grannsynt, hörsel grannhörd och grannlydande,1
känsel grannkänslig, smak grannsmaken, lukt grannluktad (-lukten, -luktig) och
luktgrann och dessutom granngivlig (-givliga, -givligen, -givligt). Ssgrna
grannosig, grannväder, luft- ['lukt'], väder- och nosgrann liksom adv.
grann(e)liga, granneligen och verben granska och granna som har anknytning till
detta moment redovisas i mom. 11.7.
grann-synt adj. SK Hörby, N. Sandby, Tjörnarp, Äspinge; BL Hällaryd; HA
Veinge; GL Lau, Rone.
om person: a) i eg. bemärkelse, om någon som har god syn: 'skarpsynt'
(SK HA GL). Ex.: ° grannsöjnt 'en som har skarp syn' Rone, GL (GO); b)
bildligt: 'klarsynt, genomskådande' (SK): [Om han är lite] °grannsynt sar han
väl hådden hun e ['hurdan hon är']; °Di kan ju saj tvärt i genom folk di som e
grannsyntast Äspinge; c) 'skarpsynt, kritisk' (SK): Han va grannsy:nt, han
sau ad [om en målare som fick en annan målare i sin tjänst och märkte bristerna i dennes arbete] Hörby.
i fråga om siktförhållande (BL): ° gransynt 'klar, ren luft i sept. t.ex. som
gör att föremål på långt avstånd synes tydligare än vanligt' Hällaryd.
— SAOB (G 827) redovisar bet.: 1 a) 'skarpsynt, klarsynt'; om öga: 'skarp';
äv. bildl.; b) 'noggrann, omsorgsfull'; c) i uttr. märka (ngt) grannsynt 'märka
(ngt) tydligt o. klart'; 2) 'nogräknad, kritisk'. I exemplet från Hörby ovan kan
en betydelse enligt 2 märkas. Något belägg på användning enligt SAOB bet. 1
b eller c finns inte i dialektmaterialet.
-hörd adj. SK Gudmuntorp, Äspinge; HA Fagered, Grimeton, Lindome,
Veinge; BO Valla; GL Fårö, Grötlingbo, Lau, 'skarphörd; som har god hörsel'. Ex.: Hon e så grannhörd te å va så gammal Gudmuntorp, SK; Ogyen ä
så grannhu:cle-,rum neen å er Fagered, HA.
-lydande adj. grannly:ane 'välhörande, uppmärksam, höra väl, noga lyssnande', 'lyhörd (om ljudet då det lätt framtränger)' Hjärtum, BO (BOB).2
-känslig adj. grannkänslier 'ömtålig, med fin känsel el. andra sinnen' Älekulla,
VG.
-smaken adj. 'som har fint smaksinne', °Ja jär grannsmaki ja Lau, GL (0Lau).
-tuktad, -lukten, -tuktig adj. -luktot: VG Korsberga; -luktad eller -lukten:
GL Lau, Rone, 'som har fint luktsinne'. Ex.: ° grannlokktatter, °lokktegranner
'den som är försedd med god lukt' Korsberga, VG; °Grannlukti sum ja var
föräut Lau; ° grannluktar 'som har fin lukt' Lau, Rone (GO s. 274). — Lukt
här i bet. 'luktsinne'; jfr SAOB L 1171 bet. 3.
lukt-grann adj. VG Korsberga, se grannluktad ovan (jfr luftgrann s. 89).
1 SAOB (G 835) redovisar en särskild bet. av grannlaga: 'skarp, fin', "om hörsel, ävensom om

förstoringsglas o.d.". Denna användning är inte belagd i dialekterna.
2 Efterleden är pres. ptc. av verbet lyda 'lyssna'.
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grann-givlig adj.; -givlig, -a, -en, -t adv. Belägg på adj.: DSL Håbol; GL
Fårö, Lau; belägg på adv.: DSL Håbol; GL (omkr. 1730-t. och senare),
Atlingbo, Bunge, Fårö, Grötlingbo, Lau; JL Rödön eller Offerdal (omkr.
1790). — Adverbet har efterleden -givlig i äldre belägg (17004. till 1830-t.)
från GL (GO), -givliga är belagt från Fårö (uppsnyggad form?), -givligen från
Bunge och Fårö, -givligt från Atlingbo, Fårö, Grötlingbo och Lau. I belägget
från JL tecknas efterleden °-gifvelä och i beläggen från DSL är efterleden densamma för adv. och adj.: °-givele.
Det finns tre belägg på adjektivet: °Granngivele 'noggrann' Håbol, DSL;
°Granngiveligurl ['uppenbar'] sanning. Dö jär granngiveligt Fårö, GL (GO);
°Granngivliar (?)2 (m.) 'en som uttrycker sig tydligt' Lau, GL (0Lau).
Adv. granngivligt etc. förekommer i språkprov i kollokation med några verb
som även förekommer med adv. grant i bet. 'tydligt' etc., nämligen se, synas,
höra, känna till, märkas och förstå. Ex.: från DSL °Del såg ja granngivele; da
förstug ja granngivele 'det såg jag så väl, det förstod jag så väl' Håbol; från
GL °Grangifwelig 'förvisso, klarliga'; °Jag såg honom grangifwel. (omkr.
1732, GO); [Hon vände sig om] ° så ja granngivlia sag ryggen 'tydligt' Fårö
(P. A. Säve ca 1880); De kan n da granngivlit säi pa än, att de far hans sun;
[Myggstimmen] 'söins granngivlit u bäst yvar vägän; Dän kund n läikväl
granngivlit känn till, dän Lau (0Lau); °Han hörde grann gifligen att det i skogen ropades ... Bunge; granngivlit 'tydligt, uppenbart' ("det märks g.")
Atlingbo; från JL °Grangifvelä 'noggrant, upmärksame (Norrskt ord, nu mäst
ur bruk här i landet) Rödön eller Offerdal, JL (A. Agerberg ornkr. 1790)
11.7. Sammansättningar och avledningar
Detta avsnitt innehåller sammansättningar och avledningar som inte har redovisats tidigare i momentet. De redovisas enligt följande: 1) sammansättningar med
grann eller grant i efterleden och a) med subst. i förleden, b) med verb i förleden,
c) med adj. i förleden, d) med adv. i förleden; 2) sammansättningar med grann i
förleden och a) med subst. i efterleden, b) med adj. eller particip i efterleden.
1) Sanrunansättningar med grann eller grant i efterleden
a) med subst. i förleden
bedel-grann adj. SM Svenarum; BO (1759-60); DSL (1729); VRM (före
1766). Ex.: °Behlegran 'Wälja Frijare' DSL (W. Kruuse 1729); °Behle gran
'som weljer friare' VRM (anonym, före 1766).3
bokstavs-grann adj. °bokkstavsgrant 'bokstavsenligt' Mörrum, BL.
bud-grann adj.
ÖL snr kring Borgholm (1859); SM S. Möre hd (1867), Hossmo-trakten, Kläckeberga o.
1 Efter Carl Säve. Jfr H. Gustavson (1948 s. 42): "Hos bröderna Säve träffas några fall av -igur,

-igar: [...] Dessas värde är osäkert, då normalisering kan ha spelat in."

2 Frågetecknet i källan.
3 Förleden är subst. bedel 'friare' (SAOB B 562).
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Dörby; VRM Fryksdals hd (1805 o. senare), Brunskog, Dalby, Fryksände, Hammarö,
Lekvattnet, Östmark; VSTM eller DAL (1882); DAL Ore, Säter; JL (Rödön eller Offerdal
omkr. 1790); s. ÅM (omkr. 1860), Vibyggerå.

'som vill bli krusad, nödbjuden, storbjuden'. Ex.: Bå: grann adj. 'som vid
gästabud länge låter bjuda sig' Hossmo-trakten, SM; °Bögrann adj. 'som
gema will låta mycket bjuda sig', °en bögrann kär ä en swår Gästbodskär
Fryksdalen (i sht), VRM (Carlstads Tidning 1805); [Matmodern kom och
bjöd honom på ett glas brännvin] ° som han bögrant söp tå å lemn te baka, men
truges te sup tur Fryksände, VRM; Du ä fel ss bö: grann ss en tör int bju däj
på kaffe 'du är väl så nödbjuden, att man inte vågar bjuda dig på kaffe'
Östmark, VRM.
döger-grann adj. dö: gergrann 'nyckfull, kinkig, svår att vara till lags' Nyed,
VRM.'
foder-grann adj.foyegranner 'kräsmagad (om kreatur)' Burseryd, SM.
folk(s)-grann adj. DAL Mora; ÅM Trehörningsjö; VB Burträsk, Norsjö,
Umeå lfs; NB Norrfjärden, 'noga, nogräknad ifråga om folk', om människa
eller djur (VB ÅM), om husdjur gentemot skötare (DAL VB); även 'rädd för
främmande', vanligen om små barn (NB), även (överfört) om redskap e.d.
(ÅM). Ex.: fakkgrann 'ko el. häst som visar olika humör mot olika vårdare'
Umeå lfs, VB; fairkgrann 'som ej kan med vad folk som helst' Norsjö, VB;
fåkkgrann 'rädd för folk'. Det säges mest om små barn, å Karin får så hämst
fåkkgrann Norrfjärden, NB; n hän spinrakIcen ä faUgrann (går ej att hantera
av vem som helst) Trehömingsjö, ÅM. Jfr folklaggrann.
högtids-grann adj.
SK Näsum, Osby, Äspinge; BL Listers hd, Asarum, Förkärla, Hällaryd, Jämshög (1800);
SM (ca 1840-61), Värend (1839), Almundsryd, Göteryd, Hallaryd, Härlunda, Markaryd,
Urshult, Virestad, Väckelsång, V. Torsås.

'nödbjuden, kruseriig' o.d. (SK BL SM), även 'som vill vara ansedd' (SK).
Ex.: O..• haulla te goe mil da] som bys o inte va höjtis granna Näsum, SK;
°Höttisgrann 'vill vara ansedd': °De e ente allti di finaste e höttisgrannast
Äspinge, SK; °Högtisgrann 'som will wara mycket persvederad' Jämshög,
BL (J. J. Öller 1800); °Högtidsgrann adj. 'som gema låter krusa, högtida sig,
nödbuden' SM (J. E. Lagergren ca 1840-61); °De va tiens se, å va suvutt lide
hö jtisgrann (= krusande) ['det var tidens sed att vara på det sättet (eg. så
vordet) lite högtidsgrand] Markaryd, SM. — Ssgn i bet. 'högtidsklädd,
kyrkklädd' redovisas i mom. 111.4.2 (s. 158).
kyrk(es)-grann adj.
SK Näsum, Osby, Örkened; BL Listers hd, Asarum, Jämshög, Mjällby, Mörrum; SM (ca
1840-61), Värend (1839), Göteryd, Hallaryd, Jät, Stenbrohult, Traryd, Urshult, Vislanda
(omkr. 1840), V. Torsås.

'som ofta går i kyrkan, kyrksam'. Ex.: °han ä sau köalcesgranna, sau han kan
gau yde föa köakeväad [gå yte för, ung. 'duga som'] Näsum, SK; °han va
1 Förleden är subst. döger 'lynne, humör' som enligt Kallstenius (1902 s. 101f, not 14)
"motsvarar fsv. dg her, isl. clOgr halvdygn". 1 OSD:s samlingar finns från VRM även dögergod
'stundtals god, ombytlig, nyckfull' och dögersam 'ombytlig, nyckfull'.
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rälet tjöalcegranna au se, han rände te tjöakes hana sända Mjällby, BL; °Kyrkogrann 'noggrann i kyrkogång' (C. F. Cavallius omkr. 1840) Vislanda,

SM. — Ssgn i bet. 'högtidsklädd' o.d. redovisas i mom. 111.1.1 och 111.4.2.
lag-grann adj.
?SM Kalmar län (omkr. 1850); ?UL (1766); VSTM (väl 1760-t.); DAL Bjursås, Boda,
Djura, Enviken, Idre, Leksand, Lima, Malung, Mora, Ore, Orsa, Rättvik (1843 o. senare),
Siljansnäs, Sollerön, St. Tuna (1843-50 o. senare), Svärdsjö, Säter, Venjan, Våmhus, Ål,
Älvdalen (omkr. 1850 o. senare); GST Hedesunda, Ockelbo, Ovansjö; HSL Alfta, Arbrå,
Bergsjö, Bollnäs, Delsbo, Enånger, Forsa, Färila, Gnarp, Hanebo, Hassela, Järvsö, Ljusdal,
Norrala, Ovanåker, Rengsjö; HRJ Hede, Lillhärdal, Linsell (1876ff), Tännäs, Vemdalen,
Älvros; MP Attmar, Njurunda, Selånger, Stöde, Torp, Tuna; JL Berg, Bodsjö, Lit, Marieby, Näskott, Revsund, Rödön, Åre; ÅM Anundsjö, Amäs, Bjurholm, Bjärtrå, Edsele, Gideå,
Gudmundrå, Högsjö, Mo, Nora, Nordmaling, Nätra, Resele, Sidensjö, Själevad, Skorped,
Trehörningsjö, Vibyggerå; n. VB (1859), Burträsk, Byske, Degerfors, Holmsund, Holmön,
Jörn, Lövånger, Norsjö, Nysätra, Skellefteå, Sävar, Umeå lfs, Vännäs; LPL Arjeplog,
Arvidsjaur, Fredrika, Lycksele, Dorotea, Sorsele, Stensele, Tärna, Vilhelmina, Örträsk; NB
Hortlax, Nederkalix, Nederluleå, Norrfjärden, Flteå, Töre.

Från SM UL och VSTM finns endast äldre och i fråga om SM och UL osäkra
belägg: °Granntåt = Granntyckt. Af Gran ett gammalt nordiskt adjektivum,
som betyder noga, omsorgsfullt, sorgfälligt, hvaraf verbet granska. Ihre.
Deraf uttrycken °Laggrann och ° granlaga Kalmar län, SM (G. V. Sylvander
omkr. 1850). — Är laggrann känt från SM eller från Ihres artikel? Jfr Ihre
1766 s. 62: "Gran. Upl. difficilis. Hinc laggran, cui inre satisfit. Matgran,
Delicatus, quem facile satietas tenet." Det är inte helt klart att "Upl." även
avser laggrann. Från VSTM finns detta belägg: °Laggrann, qvi accurationem
exigit (D. Herweghr, väl 1760-t.).
Från övriga landskap finns dessa bet. redovisade:
'noggrann, omsorgsfull, sorgfällig'; även 'petnoga, kinkig' (DAL GST
MP JL ÅM VB LPL NB). Ex.: °Lågrann 'laggrann, noggrann, sorgfållig'
Rättvik, DAL (E. Ericsson 1867); Små grisama måste skötas med största
omsorg, lika °lagrant som småbarn, Bjurholm, ÅM; °du jett fara de dann
arbeite finnt, fsr hu e fala lagrann 'du måste göra det där arbetet fint, för hon
är väldigt petnoga' Berg, JL; 'noga, som fordrar ordning och skick': faeri-4in
ä då lagran bål,ra vette Trehörningsjö, ÅM; 1 vale lagran i skul aller yuut vare int raint 'jag var så noga, att jag inte ville skjuta, om det inte var kvistfritt'
Jörn, VB; för gammalt vo-4em lagrann ve renislattn 'förr i tiden voro de
noga med att slå åkerrenarna' Skellefteå, VB; Och sedan °kacke dem söm va
fäfelt lagrann sunt kkompa å tarven, söm fanns kwar 'knackade de som voro
särskilt omsorgsfulla sönder klumpar och torvor, som funnos kvar' Vännäs,
VB. — Härtill dyng-laggrann dyolagrann 'överdrivet, onödigt noga'
Säbrå, ÅM; gorr-laggrann ° gsrlagrann 'pedantisk' Grundsunda, ÅM.
'som kräver noggrannhet, noga, kinkig, viktig' (DAL HSL MP JL ÅM VB
LPL NB). Ex.: Hd ä oiä4pkit lagrant ('noga') mä varman på miAka då en iär
ostn Bergsjö, HSL; He ä lagrant å baka präsbröe 'det är kinkigt att baka bröd
åt prästen' Nordmaling, ÅM; [I en grop mitt på kakan] lades något fett, ister
eller fårfeta — det var inte så lagrant, noga, bara det var feta, Degerfors, VB;
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Ha va-yä lagrant åttill dämdena, sä ooa fikk int a:n 'det var så noga hos dom
där, så barnen fingo inte andas' Lycksele, LPL; I mindre lagrant arbete kan
man åtnöja sig med att spöyk ('spika') Nederluleå, NB.
utvidgat, vid bannor eller hotelse: "annat av" e.d. (VB LPL). Ex: Jör-e nu:,
annay vak e laggrant! 'gör det nu, eller du får se på annat!' Sävar, VB; Då
vatt-ä lagrant 'då blev det skarpa tillsägelser, då fick man se till att uppföra
sig ordentligt' Lycksele, LPL.
'nogräknad, kinkig, kräsen', vanligen om människa eller djur i fråga om
mat och dryck (DAL GST HSL HRJ MP JL ÅM VB LPL NB); även
'hänsynsfull' e.d. (MP). Ex.: Han Jo ni va: lagrann han sam int ha: na int
'den som ingenting har, får inte vara nogräknad' Anundsjö, ÅM; °han var nog
egenteligen n snäll n kär, fast han inte va sa lagränn en dän gsnje n
'hänsynsfull' MP; °lag-grannd adj. 'kräsmagad' Rättvik, DAL (C. Säve
1843); Ve jod?' en Oj ett feyök mä en körvbit på kroken, män de va la: grane
fiska danekrio, dam vä:ka-nt nosa på dam ens Järvsö, HSL; Koka potatis
och stamp sant dam 8171 grisn e lagränn Bodsjö, JL; [Ordspråk:] °Han som int
ä la:grann, Jo n mange go e mc» 'den som inte är bortskämd får många goda
mål' Själevad, ÅM.
'kinkig, grinig, retlig, ömtålig till humöret' (DAL). — Härtill: laggrannsömn s. å a: r sovie kagrannsuemmen (om ett barn, som vaknar och är
kinkigt) Älvdalen, DAL.
Övriga ssgr: folk-laggrann 'gör skillnad på folk' Grundsunda, ÅM; 'noga
vad folk man har att göra med' Norsjö, VB (jfr folkgrann ovan); klädlaggrann 'noga med sina kläder' Norrfjärden, NB; mat-laggrann VB
Burträsk, Byske, Umeå lfs (1804 o. senare); LPL Lycksele; NB Norrfjärden,
'kräsen i maten', om människa eller djur. Ex. °han gjär sä matlagran, han rata
alt hwa som gjär 'han är så matlagran, at han förskjuter alt hwad som är'
Umeå lfs, VB (P. Stenberg 1804); smuts-laggrann °n dänn färrja ä då
litägrann minnär smutslagrant än jusgrått (mellangrått ... är inte så känsligt för
smuts som en ljusare nyans grått) Fredrika, LPL; laggranns-koppe DAL
Mora, Rättvik, Venjan, 'person som är kräsen i fråga om mat, även djur som
ratar mat'. Ex.: °Du i ien riktin kagranskupp du Mora, DAL; -läpp °lagrannsläpp 'person, som ej äter vad mat som helst' Ore, DAL (ULMA 12905 s. 46);
[kinkigt barn:] °lagransläpp Boda, DAL (ULMA 17417 s. 18); laggrann(s)påse lagransps:sa 'person som anmärker på maten' Enånger, HSL; lagrannpassa invektiv 'kinkpåse' Arnäs, ÅM; laggrann-skorv °Iaggrannskörry
'[person som är] kinkig, liten i maten' Rengsjö, HSL.
lopp-grann adj. lappgrann 'otålig för loppor' Ål, DAL (ULMA 1441:1 s. 24); i
OÖD tolkat som 'ömtålig' etc.
luft-grann adj. DAL Djura, Järna, Leksand, Mora; HSL Ovanåker, 'som har
fint luktsinne', 'känslig för lukt' o.d. Ex.: 'med fin lukt (= luktsinne)': lsvvtgran sam rävan Leksand, DAL; [Om räv:] °Ituffigrann 'känslig för vittring av
människa' Mora, DAL (ULMA 7940 s. 18). Jfr luktgrann.
linan-grann adj. DAL Boda, Älvdalen; HRJ Lillhärdal, 'nogräknad på person',
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om djur gentemot skötare, i Älvdalen även om barn gentemot sköterska. Ex.:
5nauograu9 om ett djur som har förtroende bara för en person. T.ex. en ko
som inte låter sig mjölkas av en främmande, Lillhärdal, HRJ (jfr folkgrann).
2man-grann adj.1 UL Häverö; DAL Älvdalen; JL Ragunda, Åre, 'som omfattar
(nästan) alla, allmän, utbredd; fulltalig'. Ex.: Inte e de just sa mangrant e de:r
namne Häverö, UL; eg i mangrant eda sokkreä 'det är utbrett, vanligt, det där
"sockret" (sockersjukan)' Älvdalen, DAL (G. Nyström); [ordspråk:] lykka ä
it mangrann 'lyckan räknar inte alla' (dvs. 'det är långt ifrån alla, som bli
lyckliga') ['lyckan är inte allmän'] Ragunda, JL.
man-grant adv.
SK Ljunits o. s. Luggude hdr, Bara, Broby, Burlöv, Eskilstorp, Fosie, Gärdslöv, Husie,
Håslöv, Härslöv, Ignaberga, Köpinge, Näsum, Tygelsjö, Vellinge, V. Kamp; BL Åryd; SM
Göteryd, Markaryd, S. Hestra, Tofteryd; HA Fagered, Landa, Ljungby, Skrea, Veddige,
Veinge; VG (före 1766), Jung, Ryda; DSL Bolstad, Vårvik; GL Färd; ÖG Rappestad,
Stjämorp, Vallerstad; NK Edsberg; VRM (före 1766), Farnebo; DAL Boda, Säter; HRJ
Hede, Linsell o. Älvros (1876 fl); MP Njurunda, Selånger; JL Hammerdal, Marieby; ÅM
Edsele, Nordingrå; n. VB (1862), Burträsk, Umeå lfs; LPL Lycksele, Dorotea, Sorsele; NB
Edefors, Norrfjärden, Piteå.

'samtliga, fulltaligt, allmänt', i fråga om något som omfattar eller rör (så gott
som) alla (anförda landskap), även 'från man till man' (VG DSL NB).2 Ex.:
Di har lcommed mangra:nt te jilles Bara, SK; °Män älla Wide de te å bada mangrant am julafton Markaryd, SM; [Det var bättre förr,] °åm jeck no mer mangrant ditte kapelle Nordingrå, ÅM; Däm är mangrant te be:ylcojän 'de äro alla
(ur byn el. gården) i bärskogen' Lycksele, LPL; Döm djikk mangrant apa
fästn 'dom gick allihop ("man ur huse") på festen' Norrfjärden, NB. °Mangrant Sv. 'mann ifrån mann'. Lat. 'viritim' VG (S. Hof, före 1766); [Talesätt] Djäspen gar mangrant 'gäspning smittar' Edefors, NB.
mat-grann adj.
ÖL (1870-t.), Boda, Mörbylånga; SM (omkr. 1820), Kalmar län (omkr 1850), Ö. Torsås;
ÖG Ask, Jonsberg, Skällvik, Ö. Ny, Ö. Ryd; NK Kräklinge; UL (före 1766); VSTM (väl
1760-t.); DAL Torsång, Älvdalen; HRJ Linsen; VB Skellefteå o. Norsjö (senast 1861),
Umeå lfs (1804); LPL Vilhelmina.

'kräsen, kinkig i fråga om mat', om djur eller människa (anförda landskap),
även (utvidgat) i fråga om ord (ÖG). Ex.: 'matgran (af mat och lagran) 'matlagran, en som skräder mat och blott will äta det aldra bästa, som ej nöijes
med tarflig spis' Umeå lfs, VB (P. Stenberg 1804); Di ä inte så matgranna mä
o: la 'inte så granntyckta ifråga om uttryckssätten' Ask, ÖG.
nos-grann adj.
ÖG Risinge, Ö. Eneby m.fl., Hällestad; SDM (före 1766 o. senare), Åkers o. Österrekame
hdr (1860-t. o. senare), Björkvik (omkr. 1860-t.), Mariefred, Näshulta, Stenkvista, V. Vingåker (1873 o. senare), Ytter- o. Överselö; NK (1849-50 o. senare), v. NK (1861), Snavlunda; UL Estuna, Faringe, Häverö, Möja, Nora, Singö, Skuttunge, Tierp, Östervåla;
VSTM (väl 1760-t.), Fellingsbro, Fläckebo, Kumla, Nora; DAL Boda, Järna, Leksand,
1 Detta är enligt SAOB (M 239) en senare bildning till adv. mangrant.
2 Avvikande betydelseuppgift har det enda belägget från HSL: manngrant adj. 'noggrant, fast

bestämt' Skog. Belägget ter sig mindre pålitligt.
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Malung, Rättvik, Säter; GST Ovansjö, Torsåker, Valbo, Årsunda; HSL (1872), Bollnäs,
Delsbo, Hanebo, Järvsö.

'som har fint luktsinne', om människa eller djur (VSTM DAL); även 'känslig för lukt (odör, vittring)' (VSTM DAL HSL). Ex.: °Nosgrann, som har fm
lukt (D. Herweghr, väl 1760-t.) VSTM; En som kände den minsta lukt sades
vara °nosgrann, i synnerhet om man påstog att 'clit lukta av °äta Kumla,
VSTM; 00 e så nosgrann, så o bi oliksnnds å fluslsfftn! 'hon är så ömtålig, så
hon blir illamående ["olikandel av fåhuslukten' Boda, DAL; [Benämning] på
att villebrådet är särskilt känsligt för vittring av människa: °nosgrann Järna,
DAL (ULMA 7836 s. 6).
'nogräknad, granntyckt, kinkig, petnoga', vanligen i fråga om mat (OG
SDM NK UL VSTM DAL GST HSL); även 'högfärdig, uppnosig' (SDM).
Ex.: [Man ställde inte stekpannan direkt på bordet] 'för si kärrnga va nok så
nosgrannä, så di ville nte ha boke fullsotä Åkers hd, SDM; 'noggrann,
kräsen, petigt fordrande': °hon er så nosgränn, en der nya fröken Nora, UL;
[bildligt:] han e ss nosgrann, ss han dsgd te ha:rshund 'han är så noggrann
[eller misstänksam e.d.], så han kunde duga till harhund (el. jakthund)'
Malung, DAL;1 'grannlaga, nogräknad, klemig, överdrivet känslig för omgivningen, för smaken på mat och dryck, men även vid gifte beträffande valet av
make': int are va:t du ä så nosgrann Torsåker, GST; °jänta va så nosgrann att
ho inte åt brämaja Singö, UL; Nosgrann(er) 'nogräknad (på ett lite högfärdigt
sätt)' Stenkvista, SDM.
ord-grann adj.
ord-: SK Ö. Vemmenhög; SM Dalhem; VSTM Ljusnarsberg; VRM Dalby, Gräsmark;
HSL (1873), Bergsjö, Bjuråker (1851 o. senare), Bollnäs, Delsbo (1859 o. senare), Färila;
HRJ Hede, Lillhärdal, Linsell och Älvros (1876ft); JL Ström, Åre; ÅM Arnäs, Multrå,
Nordmaling; VB Lövånger, Norsjö; LPL Arvidsjaur, Dorotea; NB Noirfjärden.

1) 'noga i valet av ord' o.d. (SK SM VSTM ÅM VB NB). Ex.: dam va inte

sä okgrann vä varraen 'de valde inte så fma ord vid sin uppgörelse' Arnäs,
ÅM; eigt jern ja okgrann ['noga i ordvalet'], utan no kå'mme såm he jer
taigkt Norsjö, VB (ULMA 12607 s. 50). 2) 'som lätt tar anstöt av någons
ord, som märker ord, snarstucken, lättstött' (SK VRM HSL HRJ JL ÅM VB
LPL NB).
orda-: SK Broby, Genarp, V. Karup, Ö. Vemmenhög; BL Mjällby, Mörrum; SM Bringetofta, Dörby, Göteryd, Jät, S. Hestra, Valdshult, Vissefjärda, Väckelsång; HA Frillesås,
Landa, Lindome, Veinge; VG Dimbo; GL Fårö; GST Årsunda; MP Njurunda; LPL Sorsele.

1) 'noga på uttrycken, snarstucken, som märker ord' (SK LPL). Endast två
upptecknare har dessa bet. vid formen orda-. Ex.: o:ragrann 'noga på uttrycken', även 'snarstucken' Ö. Vemmenhög, SK. 2) 'tystlåten': °an va sau
rälet oragranner Mjällby, BL. 3) 'ord för ord, exakt efter förlagan', ofta i
neutr. som adv. (SK BL SM HA VG GL GST MP). Ex.: en o:ragrann
avskreft; läs ed o:ragrant såtn de stsur! Veinge, HA; c'u pa kvelden da kunde
1 Kritiskt yttrande om en person enligt uppgift av upptecknaren, S. Björklund.
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han kumma ihåg de prisäjs årda grant 'och på kvällen då kunde han komma
ihåg det precis ordagrant' Fårö, GL.
os-grann adj. DAL Siljansnäs, Sollerön, 'känslig eller ömtålig för lukt (os)',
särskilt kolos (båda snrna) eller brännvin (Sollerön). Ex.: ... som ej tål, fördrager att det osar brännvin av någon: °va du så osgrann du ä! Sollerön.
samvets-grann adj.
sm Dörby, Traryd; VG Jung; UL Östervåla; OST Årsunda; HSL Bollnäs; Delsbo (1862
och senare); JL Marieby, Åre; ÅM Högsjö; VB Burträsk, Bygdeå, Umeå lfs; LPL Sorsele;
NB Nederkalix, Nederluleå.

1) 'noggrann' Dörby, SM; 'plikttrogen, ordentlig' Nederkalix, NB. 2) 'snarstucken, argsint' Delsbo, HSL. — Endast fyra belägg anger betydelse (annan
än 'samvetsgrann') och språkprov saknas i dialektmaterialet. Tydligen har
ordet uppfattats som riksspråkligt utom i Delsbo, där en från riksspråket avvikande bet. har noterats (tidigast av Fr. Wennberg 1873).
sinn-grann adj. °sinngrandar 'öm om sitt rykte' Garde, GL (GO).
själa-grann, se skäl-grann.
skam-grann adj.
SK sydöstra V. Göinge hd, Hjärnarp, Kvidinge, Nävfinge, Oderljunga, Vinslöv, Äspinge;
BL Tving; SM Hallaryd; s. HA (1858), Fagered, Grimeton, Veinge.

'blyg(sam), tillbakadragen, försynt, försagd, förlägen' e.d. (anförda landskap), även 'finkänslig', 'ha lätt för att skämmas' (SK). Ex.: de e inte lä:nt å
stao skamgrann 'blyg, tillbakadragen, försagd' Hjärnarp, SK; skamgrann
'blygsam' (hört om en katt, som inte ville äta) Grimeton, HA; hun e-så: skamgrann, så hun tä:r knappt å la sai se 'hon är så blygsam, så hon törs knappt att
låta se sig' Veinge, HA. — Härtill skamgrannhet s. 'blyghet, tillbakadragenhet, försagdhet' Hjämarp, SK.
skott-grann adj. Träffsäker skytt sades vara skåtgrann; Hålmän far skåtgrann
a: se 'Holmen är skottgrann av sig' Töre, NB.
skäl-grann adj. HSL Bjuråker, Delsbo, [Ljusdal]; endast äldre belägg: ° Själgrann [eller] °Skälgrann 'nogräknad, granntyckt, örnsinne HSL (P. Boling
1803); °Skälgrann, själgrann 'nogräknad, granntyckt' HSL (C. J. Unström
1841 efter Boling); °Shäl-grann 'granntyckt' Bjuråker, °Shäla-grann [trol.
Ljusdal], °Shiga-grann 'samvetsgrann' Delsbo (C. Säve 1851); °Själagrann
'nogräknad' Delsbo (L. Landgren 1862); °Skälagrann 'samvetsgrann, nogräknad, granntyckt' HSL (Fr. Wennberg 1873).1
smuts-grann adj. VB Umeå lfs, 'som lätt blir smutsig, ömtålig för smuts'.
Ex.: Matta ä iu-nte smussgrann (den är så mörk att den tål en hel del utan att
bli smutsig). — Jfr smuts-laggrann, ovan.
sot-grann adj. LPL Dorotea, Sorsele, 'som lätt blir sotig, ömtålig för sot'. Ex.:
sotgrann 'otålig för sot' (vita kläder m.m.) Dorotea.
syssel-grann adj. 'syfilgrann 'nogräknad på sysslor' Umeå lfs, VB (Larsson
& Söderström 1980 s. 191).
1 Förleden bör vara subst. skäl som finns belagt från HSL i bet. 'förstånd, insikt, urskillning,

begrepp' m.m.; även i ssgn skellalös 'oförståndig' m.m. Jfr SAOB (S 5763ff, moment D).
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söndags-grann adj. °Söndasgrann å varrdas likadann, sade man om en fjäsker,
som också ville att alla skulle fjäska för'n (för honom) Kumla, VSTM. — I
övriga belägg på detta ordspråk har (ssg med) grann bet. 'fint klädd,
helgdagsklädd' o.d., se mom. 111.4.2 (s. 159).
?tid-grann adj.
SK Bromma, Brösarp, Färingtofta, Näsum; BL Listers hd, Jämshög (1800), Kyrkhult,
Mjällby; SM Kalmar län (omkr. 1850).

'grannlaga, nödbjuden, kräsen' o.d. Ex.: ti:egran 'grätten' Brösarp, SK;
ti:agrann 'mycket noga, fjäskig' Bromma, SK; 'som vill krusas mycket'
Färingtofta, SK; °Tiagranna 'pretentiös' Näsum, SK; tia-granns(r) 'nödbuden' Listers hd, BL; °Tiagrann 'granlaga' Jämshög, BL (J. J. Öller 1800);
ti:agranne 'nödbedd' Kyrkhult, BL; °Tiagrann 'grannlaga, nogräknad' af
Tyen Kalmar län, SM (G. V. Sylvander omkr. 1850). 1
vattu-grann adj. °Vöttu-grann om hästar och kreatur, som ej dricka hvad vatten
som häldst bjudes, n. VB (J. A. Linder 1859).
väder-grann adj.
DAL Lima, Malung, St. Tuna, Transtrand, Äppelbo; HSL Arbrå; HRJ Hede, Linsell; JL
Berg; ÅM Anundsjö; VB Bureå; LPL Sorsele.

1) 'kinkig i fråga om väder' (DAL), 'rädd för dåligt eller fult väder' (DAL
HRJ VB). Ex.: Dem e ss vä:rgrann da, ss a e llut te få nsn 'de (fiskarna) äro
så kinkiga ifråga om vädret där, att det är nästan omöjligt att få någon' Lima,
DAL (ULMA 5062 s. 25); han ä-nt vä:rgrann han 'rädd för fult väder' St.
Tuna, DAL. 2) 'som har fint luktsinne eller väderkorn' (DAL HSL ÅM),
'känslig för lukt' (DAL LPL). Ex.: °Si älden är ett värgrant jur da, han tjänner
Isffta 8I71 vinn ligger på:-n, ... (och då ger han sig iväg) Arbrå, HSL. 3) 'laggrann, kinkig' (HRJ JL), särskilt om djur i fråga om vatten (ÅM). Ex.: Då jag
tog mig för att lukta på en burk färdiglagad pölsa, som jag köpt, sade J.P.: itt
ska n va: ss vä:rgrauu på pö:ya Hede, HRJ. 4) 'snarstucken' (JL). Ex.: Da
va da huskut va n danna va vä:rgrann 'det var då fasligt vad den där (fem.)
var snarstucken' Berg.
är-grann adj. ä:rgrann 'granntyckt och ambitiös, nästan äregirig, men samtidigt
försynt och sårbar' Nederkalix, NB.
b) med verb i förleden2
still-grann adj. LPL Arvidsjaur; NB Nederluleå; om djur som ratar foder. Ex.
Såväl häst som ko kunna vara stillgrann dvs. matgranna Nederluleå, NB (jfr

grannstillt).

1 Förleden är oklar. Rietz (s. 731 a) för ordet till adj. tidig 'hågad för, begärlig efter, lysten;
hungrig'. Beträffande både form och betydelse ter sig denna förklaring, liksom den av Sylvander,
otillfredsställande. I OSD har ordet preliminärt förts till subst. tid, vilket är formellt möjligt
men betydelsemässigt dunkelt; jfr dock tid-rådig, tid-sint.
2 Hit hör möjligen också välj-grann adj. som förekommer som översättningsord i en ordlista
från 1880-t.: °krusa 'kinkig, väljgrann' Svärdsjö, DAL.
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sytes-grann adj. °Sytäsgrann 'kinkig, svår att sköta' n. VB (J. A. Linder
1859).
tyck-grann adj. titsgrann 'granntyckt' Venjan, DAL (ULMA 2803:17 s. 96).
med adj. i förleden1
bål-grann adj. bs:kgrcum 'en som ser sig om och är noga, noga med kläder'
Brunskog, VRM. — Förleden bör vara adj. bål 'stor, duktig', 'högfärdig'
m.m., här med allmänt förstärkande innebörd.
Jämn-grant adv.
BL Augerum; SM S. Möre hd (1867), Bondstorp, Kråksmåla, Nydala; VG Kållands hd,
Gillstad (väl 1850-64), Grude, Jällby, Långared, Magra, Skallmeja; VRM Dalby, Grava,
Mangskog, Östmark.

'mangrant', 'enhälligt', även 'allmänt (eller överallt) förekommande', 'lite till
mans' o.d. Ex.: Lite jämgrant 'lite var till mans' Augerum, BL; [när prosten
blev vald] °så röstade höjla sokknan jämm grant 'enhälligt' S. Möre hd, SM
(N. Linder 1867); 'omino, i allmänhet': °jemngrant hafva de sitt hö liggande
på skår Gillstad, VG (A. Frigell, väl 1850-64); di hall på: me sisun
jämmgrant nu 'folk håller allmänt på med slåttern nu'; dö va jämmgrant me
kkö:va i na vaalln 'det var (är) gott om klöver överallt i den (där) vallen'
Dalby, VRM.2
små-grann adj. GL enligt GO (s. 919): c'smagran Neog [Neogard 173041;
°smagranndur F, FL [Fårö, Fleringe] CS [C. Säve omkr, mitten av 180041
'som snart blir sticken, tål intet mång ord' Neog; 'snarsticken, inmarig' CS.
— Bet. 'smått vacker' redovisas i mom. III.
med adv. i förleden
nog-grann adj.
SK Ö. Broby, Grevie, Nävlinge, Vinslöv; SM Bringetofta, Hovmantorp, Kärda, Söraby
(1880); HA Enslöv, Fagerecl, Knäred, Landa, Vanda, Veinge; VG Jung; BO Sörbygdens hd
(1879); DSL Vårvik; SDM Sorunda; UL Knivsta, Vendel; VSTM (väl 1760-t.); VB
Burträsk; NB Nederkalix.
Ex.: °Ho legger sej allti vinn åm å yard så nogrann Sorunda, SDM; °Han e
mykke noggranner, men han vet inte hur han får till sitt sista (hur han kommer
att sluta) Knivsta, UL;3 °Noggrann, accurat, som ser noga efter. °Noggrann1 En ssg ma'orant 'mångahanda, omväxlande' m.m. (från Fryksdals hd i VRM) är enligt min
bedömning inte (som föreslås i ordsamlingarna ifråga) en ssg med adv. grant.
2 Från Hålanda, Kilanda, Skepplanda, Tunge och Östad i VG finns i ordsamlingar av E. Abrahamson adj. jämngrann i bet. 'vanlig, allmän', troligen abstraherat ur adv. järnngrant 'allmänt,
mangrant'. Jämngrann förekommer f.ö. i bet. 'lika vacker överallt, vacker hel och hållen' o.d.,
se mom. III.
3 Upptecknaren A. Ulrich (1897) har enligt anm. i ULMA tydligen utfrågat meddelare efter
Grubb. På OSD:s excerpt hänvisas till denne, där man (i Tilökning s. 58) får följande upplysning: "Han är mycket laghgranner. i. e. Han är mycket bekymbrad huru lagen må lämpas
effter gierningen [...J". Nästa artikel börjar: "Han haar fulle sedt sin första, men icke ännu sin
sidsta skiorta. i. e. Han haar fulle sedt sin födelse- men icke ännu sin dödedagh."
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het, accuratesse VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.); Nåo grann uti e du djär, i
nåogrant arbe:t 'noggrann uti det du gör; ett noggrant arbete' Nederkalix, NB.
— De flesta beläggen (t.ex. alla från SK SM VG1 BO och VB) saknar såväl
betydelseuppgift (annan än 'noggrann') som språkprov, vilket tyder på att
betydelsen stämmer med riksspråkets. De språkprov som finns är ofta
"tomma" eller ganska intetsägande. Sammantaget med det relativt lilla antalet
belägg och karaktären av dessa även f.ö., visar detta att ordet har uppfattats
som riksspråkligt. Detsamma gäller noggrannhet med ett fåtal belägg utan
betydelseuppgift från SK SM och det ovan citerade från VSTM.
0-grann adj. och o-grant(-åt) har redovisats i mom. 11.4.2.
2) Sanunansättningar med grann i förleden
med subst. i efterleden
grann-röv s. grannråv 'kinkigt fruntimmer' Älvdalen, DAL.
-väder s. graanvär 1) 'soligt, vackert väder', 2) 'fmt väderkorn' Fryksdals hd (i
sht Gräsmark) VRM (SvLm 2:2 1880 s. 24). — Grannväder betyder f.ö.
'vackert väder' (NK DAL HRJ MP ÅM VB LPL NB). Den ensamstående
uppgiften 'fint väderkorn' utan språkprov är dåligt underlag för analys, jfr
dock vädergrann.
med adj. eller particip i efterleden
grann-drucken adj. 'som är granlaga på dricka; säges ock om hästar, som icke
wilja dricka fremmat wattn' Skedevi, ÖG (P. Fröling 1735) (jfr vattugrann).
-faren adj. GL Burs, Eksta, Garda, Gerum, Lau, Othem. Ex.: grannfa:rn
'granntyckt, kinkig' Gerum; °grannfaren [enligt GO:] 1) 'noga, snål, nidsk'
(Othem); 'granntyckt' (Eksta); 'noggrann' (Lau); 2) 'ömtålig, rädd, var'
(Garda); 'snarsticken' (Burs).
-fodrad adj.
SM (ca 1840-61), Östra hd (1871), Askeryd, Blackstad, Burseryd, Gränna lfs, Järstorp, N.
Sandsjö, Svenarum, Säby, Ås; ÖG Ydre hd (1859), Risinge, Ö. Eneby, Gryt m.fl., Sund
och V. Ryd, Torpa, Vist; NK Lerbäck (1840-t.).

'noga, kinkig, kräsen', om boskap i fråga om foder (SM ÖG NK), (utvidgat)
om människor i fråga om mat (SM ÖG). Ex.: °Marra ['märren'] ä så grannforad Östra hd, SM (J. A. Gadd 1871); Di kan Mima i sä va sem hälst. Då va
di inte grannforade Torpa, ÖG. Jfr fodergrann.
-född, -föden adj. GL Lau, När. Ex.: ° grannföidar 'kinkig att äta (om kräk eller folk)' (0Lau); [om människa:] °Han jär grannväxän u grannföidän, jär nog
me va-fl jeitar ['är noga med vad han äter'] När, GL.

1 Från Ryda sn i VG finns ett belägg nojgranner 1) noggrann; 2) snål (N. L. Hallender
1880-t.). Under det tecken som här återgivits med j (eg. frikativt g) har J. Sandström skrivit: "?
heter no:ralcknater= nogräknad". Möjligen avser Sandström endast att betvivla förekomst av
frikativt g-ljud och inte ordets genuinitet i dialekten. Jag har valt att bortse från belägget och
den ensamstående bet. 'snål'.
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-halsad adj. grannhassa 'grannlaga, sväljer inte vad som helst' Järnskog,
VRM. — Här har väl grann eg. bet. 'smal, trång'; jfr mom. 1.1.2.
-härsken adj. grannesstjin 'person som är noga med mat o.d.' Orsa, DAL.
-laga, -lagen (m.fl. former), adj.
SK Äspinge, Hallaröd o. Munkarp, Ö. Broby; SM Kalmar län (omkr. 1850), i sht Östbo hd
(omkr. 1820), Östra hd (1814), Berga, Göteryd, Marbäck (1863); HA Veinge; BO Hjärtum;
DSL Vårvik; NK Knista, Kräklinge; VRM Fryksdals hd, Gräsmark (i sht), Alster, Boda,
Brattfors, Brunskog, Dalby, Ed, Eda, Ekshärad, Frykerud, Fryksände, Grava, Gunnarskog,
Gustav Adolf, Hammarö, Högerud, Köla, Lungsund, Lysvik, Långserud, Mangskog, Nor,
N. Ny, N. Råda, Ransäter, Stavnäs, Sunne, Sunnemo, Visnum, V. o. Ö. Emtervik, Älgå,
Ölme, Ölserud, Östmark, Ö. Fågelvik, Övre Ullerud; UL Norrby, Skuttunge (omkr. 1874),
Tolfta, Västland, Östervåla; VSTM Fläckebo, Nora, Norberg; DAL Boda, Djura, Enviken
och Svärdsjö, Grangärde, Hedemora, Järna, Leksand, Lima (1843), Ludvika, Malung,
Mockfjärd, Mora, Nås, Orsa, Säter, Älvdalen, Äppelbo; OST Hedesunda; HSL Delsbo,
Enånger; MP Haverö; JL Lit, Marieby, Oviken, Ragunda; ÅM Edsele, Fjällsjö; Gudmundrå, Högsjö, Multrå (1870-t.); VB Skellefteå och Norsjö (före 1861); LPL Dorotea,
Lycksele, Sorsele, Vilhelmina; NB Nederkalix, Nederluleå, Råneå, Töre, Överkalix.

'noggrann, omsorgsfull' (VRM DAL HSL LPL). Ex.: °men ha de fsrsökt å
vsr lik granlag [när de slipade sina liar som när ...] V. Emtervik, VRM.
'som kräver noggrannhet, noga, kinkig, svår, viktig, sträng' (NK VRM
DAL NB). Ex.: at-e kan vara så granlagat 'noga' Knista, NK; De e grannlakkt nu fe-ti:a 'det är strängt (stränga fordringar) nu för tiden' Dalby, VRM;
[Det måste vara rak ved till korna;] da grannlakt te å leet tådIck Sunne, VRM;
Då va grannlage å ställe må nävra, nä da blre:s [taknävem kunde blåsa bort]
Högerud, VRM; Därest arbetet ej fordrade större noggrannhet (var i grannlågat arbeit) fick det nog i gamla tiden bero vid oxhyveln Nederluleå, NB.
vid bannor eller hotelse: "annat av" e.d. (VRM): [Det levde om utanför
kojan, jag slängde upp dörren] °å svor å ment på att be da inte fre så skull da
grannlagt Övre Ullerud, VRM (ULMA 6636s. 1).
'nogräknad, kinkig, kräsen', vanligen om människa eller djur i fråga om
mat (foder) eller dryck (vatten) (SK SM NK VRM UL VSTM DAL GST
HSL JL ÅM NB). Ex.: Te (å) va grannlag på vattn 'att ej dricka vad vatten
som helst (eg.: att vara grannlaga på vatten; t.ex. om kreatur)' Dalby, VRM;
Om hästen vrakar det givna höet, heter det, att han °ä ellack, grannlagen Älgå,
VRM; Grisn e-yå grannlaga så han vill int eta nånn tigg Östervåla, UL (U0);
°Grann-lagun, adj. 'grannlaga, matgrann' Lima, DAL (C. Säve 1843); Udi
kkeira jera di sö grannla: ' 'i fråga om kläder äro de så kinkiga' Överkalix,
NB.
'snarstucken, lättretad' (VRM DAL MP LPL); även 'stött' (VRM); 'ömtålig, känslig' (VRM DAL LPL NB), 'finkänslig' (SK JL); som adv. även
'passande' (BO enligt BOB). Ex.: °Ni b[lr]e väl inte grannlag? Fryksände,
VRM; ja ä fö grannlaga lä sitt på än dä stort, sades av en gumma som hade
ont i ett ben så att hon inte kunde sitta på en låg stol, Hedemora, DAL; ett
grannlaga ärende (ömtåligt), he får värre granlå'at Nederkalix, NB.
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Härtill:
o-grannlaga adj. SM Misterhult; UL Möja; LPL Sorsele, 'ofin, påträngande'. Ex.: °Ja villa inte vara ogrannlaga, så ja teg Möja, UL.
grannlaga-käse s. ° grannlagatjäsä ' [person], som inget passar, vare sig i
smak eller utseende, tillika [argsint]' Ragunda, JL; -lip s. ° grannlagslip 'ytterst kinkig (nogräknad) person' Malung, DAL; -påse (eller grannlags-) s.
grannlagspsss m. 'barn, som är kinkigt beträffande maten' Äppelbo, DAL
(ULMA 11124 s. 29); ° grannlagsps:sa 'person som är grannlaga' Grangärde,
DAL; -snip s. grannlagsnip 'djur el. människa, som är kinkig(t) i fråga om
föda' Dalby, VRM.
grannlaghet s. [Inför slåttandsöl skulle det städas:] °da fack slora (en stor
kvast) /sv å svin ges mä kräm å mä granlaghet ['noggrannhet'] V. Emtervik,
VRM; grannlagenhet SK Hallaröd o. Munkarp, Ö. Broby, 'finkänslighet'.
Ex.: grannlavenhed el. grannlagenhed: De va en [grannlavenhed] ao en, han
velle iinte gao i vä:jen får broåren Hallaröd o. Munkarp.
-lagd adj. 'vill vara fin och bildad' Göteryd, SM; 'försynt, artig' Fryele, SM.
— Belagt även i bet. 'finhyad, finbildad, vacker' o.d., se mom. I och III.
-matad adj. ÖG Ydre hd (1845-60, 1859), Mjölby, troligen Risinge eller Ö.

Eneby. Ex.: °Grann-matad 'matväljande' Ydre hd (Rääf 1859); °Grannmatädd 'Kinkig, i afseende på mat'. Detsamma om menniskor, som ° grannforädd i afseende på kreatur, troligen Risinge eller Ö. Eneby.
-nosig adj. -nosot: °Grann-noset 'kinkig, kräsen' Tryserum, SM; grannoseter
'har fint väderkorn, tar anstöt av småsaker' Hällestad, ÖG.
-siktad adj. Om sn skull va ss grannsiktal ('anspråksfull') [som somliga är]
Leksand, DAL (ULMA 6124:13 s. 48).
-sint adj. GL Lau, Rone; GST-HSL; HSL (1873), Delsbo (1862 o. senare),
Forsa, Ovanåker; HRJ Linsell o. Älvros (1876ff); ÅM Resele. 1) 'ömtålig till
lynnet, känslig, retlig, lättstött, granntyckt' (GL HSL HRJ), även 'ömsint,
finkänslig' (ÅM). Ex.: °Om i grannsinta menniska råka ut för de, när ds lägge
te å frunne, sa toge du valen tåvva; °grannsint = ömtålig till lynnet, °frunna =
brumma, °ta valen tåf nån = skräma wettet ur någon Delsbo, HSL (L. Landgren 1862). 2) 'samvetsgrann' Lau, GL (0Lau).
-stillt, -stilld adj. VRM Dalby; DAL Lima, Malung, Äppelbo; HRJ Hede; JL
Bodsjö; NB Nederluleå. Ex.: grannstillt 'grannlaga på foder (om kreatur); nätt
i maten (om kreatur o. skämtsamt om person)' Dalby, VRM; [i fråga om att
rata foder] Ja kraka e lagränn men hestn e grännstillt Bodsjö, EL. Jfr stillgrann.
-tycken, -tycksen, -tyckt adj.
-tycken: SM Kalmar län (omkr. 1850), Torsås o. Virserum (1870-t.); UL Häverö; HSL
Bergsjö; -tycksen: SM Berga; -tyckt: SK Glimåkra, Osby; SM Tjust, Angelstad, Berg,
Berga, Blackstad, Dalhem, Dädesjö, Dörby, Edshult, Fryele, Hossmo-trakten (1875-77),
Hässleby, Kalmar (1870-t.), Kläckeberga, Misterhult, Virserum (1870-t.), V. Torsås; HA
Veinge; DSL Håbol; ÖG (1861-76), Häradshammar, Kisa, Sund, Tjälhno, Tjärstad, Torpa,
1 Så? Sista bokstaven otydlig.

97

Väderstad, V. Ryd; SDM (1859-60), Åkers o. Österrekame hdr (1868), Näshulta, V. Vingåker (1873 o. senare); NK (1849-500. senare), v. NK (1861), Asker, Askersund, Edsberg,
Hammar, Lerbäck (1840-t. o. senare), Viby; VRM Jösse hd, Bjurtjärn, Dalby, Ekshärad,
Färnebo, Gräsmark (i sht), Gustav Adolf, Lekvattnet, N. Råda, Nysund, Vitsand, V.
Emtervik, Östmark; UL (1766), Alunda, Möja, Roslags-Bro, Singö, Skuttunge, Tensta,
Östervåla; VSTM (väl 1760-t.), Fellingsbro (före 1865), Järnboås, Kolbäck, Kumla,
Medåker, Munktorp, Nora, Ramsberg; DAL Bjursås, Boda, Djura, Enviken, Floda,
Hedemora, Järna, Leksand, Malung, Mora, Nås, Rättvik, Sollerön, Svärdsjö, Säter,
Söderbärke, Våmhus, Älvdalen; GST—HSL; GST Torsåker; HSL Arbrå, Bollnäs, Delsbo,
Färila, Järvsö, Ljusdal, Ovanåker, Skog; HRJ Hede, Tännäs, Vemdalen; MP Njurunda; JL
Berg, Hammerdal, Marieby, Oviken, Ström, Åre; ÅM Bjurholm, Edsele, Fjällsjö,
Gudmundrå, Högsjö; s. VB:s län (1857), n. VB (1859), Burträsk, Byske, Jörn, Skellefteå,
Sävar, Umeå lfs; LPL Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Fredrika, Lycksele, Sorsele,
Vilhelmina; NB Edefors, Nederluleå, Norrfjärden, Piteå, Råneå, Älvsbyn, Överkaliz.

'nogräknad, kinkig, kräsen, liten i maten' (SK SM SDM NK VRM DAL
HSL ÅM LPL NB). Ex.: °Han ä inte granntyjt mä lcösthaullet [utan äter vad
som finns] Osby, SK; [Det duger till kreaturen, men märren äter det inte:]
°Kröttra ä inte se granntöckte di som mara Jösse hd, VRM.
'ömtålig, (över)känslig, lättstött, snarstucken' (SM ÖG SDM NK VRM
UL VSTM DAL GST HSL HRJ JL ÅM VD LPL NB). Ex.: °Granntöckt 'fmkänslig, ömtålig (i överflyttad bem.)': °di ä so granntöckta, so dä ä omöjligt o
akta säj för o stöta dom Hossmo-trakten, SM (J. Jonsson 1875-77); Stjjämt
änt ve-no, hån jer granntikkt pojkän 'skämta inte med honom, han är
granntyckt, [pojken]' Nederluleå, NB.
'missnöjd, ond, sårad, stött, förargad' (SM NK VRM UL VSTM DAL).
Ex.: °Ni ska inta bli granntykktr, för ja säger som dö ä 'missnöjd, ond' v. NK
(H. Hofberg 1861); °Du ska väll inte bli granntyckt på mej om jag säjer som
jag tycker 'bli sårad, ledsen, bli ond' Bjurtjärn, VRM; 'stött, förargad':
°Grevinna blev granntyckt, när ja kalla na frun Roslags-Bro, UL.
-var, -vär, -val (m.fl. former) adj.
VRM (före 1766), Älvdals hd (1858), Sunnemo; ?UL (före 1766); VSTM (väl 1760-t.);
HRJ Hede, Linsell (1876ff), Tännäs; JL (1729 o. senare), Alsen, Berg, Bodsjö, Frostviken,
Föllinge, Hammerdal, Lit (väl 1870-t. o. senare), Lockne (1859), Mattmar, Myssjö,
Mörsil, Oviken, Revsund, Rödön, Ström, Åre.

'grannlaga, kinkig, kräsen, nogräknad' (VRM UL VSTM HRJ JL). Ex.:
°Granwal 'granlagad' VRM (före 1766); [Fråga från Rietz:] °Grannval adj.
'grannlagad' [svar av C. Nygren 1858:] vanl. °Grannvar. Norrsk. Grannvar.
Älvdals hd, Vial; Grannvä:ra a. 'kinkig (grannlaga) i fråga om t.ex. mat och
kläder' Sunnemo, VRM; °Grannvalt dicitur ad qvod accuratione opus est (D.
Herweghr, väl 1760-t.) VSTM; °Grauu-vay 'försiktig' Linsell, HRJ (J.
Nordlander 1876ff); Graouvay om person som är granntyckt Hede, HRJ;
Han e grannve:r på matn 'han är grannlaga på maten' Lit, JL; Grannver 'krä-

sen' (på mat); 'nogräknad vid val av umgänge med andra könet' Ström, JL.
'känslig, lättstött, lättretlig, snarstucken' (JL). Ex.: °Hu e falra grannvä:r
'hon är väldigt snarstucken' Berg.
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— Härtill grannvar-käse JL Hammerdal, Ström. Ex.: grannvertje:s m.
'kräsmagad person' Ström.
-varslig adj. ° grannvaillin 'småaktig, nogräknad, (pedantisk)' (om person
som vill ha sin beskärda del till det allra yttersta). Den neutrala formen g-i
(skulle betyda 'ömtåligt') okänd Bjursås, DAL (ULMA 18832 s. 130. —
Upptecknaren, T. Tannerhagen, syftar på en uppgift av A. Magnevill (1913
s. 47): ° grannvassli a. n. 'ömtåligt, mycket noga, som bör faras varligt med,
noga aktas'. OÖD redovisar inte Magnevills obekräftade uppgift. Beträffande
efterleden jämför OÖD (s. 714) med Wennberg ovarslin, ovarslug adj., Rietz
ovarsle adv.
-värken adj. °Grannwerkjen 'granntyckt' VSTM (B. J. Brauner före 1769);
°Grannverken, in qvo conficiendo accuratione opus est. °Thet är grannverket
om thetta VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.).
-yrken adj. DAL Älvdalen. Ex.: [K. var en rask och skicklig bagerska, gjorde
välgjort arbete,] var ° grannyrtjin i allt, hon hade för händer (ULMA 18551
s. 25). — OÖD (s. 714) jämför med grannvärken i SAOB (G 828): 'noggrann, omsorgsfull, samvetsgrann'; äv. i överförd anv.: 'som kräver omsorg
o. samvetsgrannhet'.
-äten, -ätt adj.
-äten: ÖL (före 1867), Gårdby; SM Torsås (1870-t.); GL (GO), Lau; ÖG (1845-60),
Björkeberg och Ledberg (1868), Fomåsa (Rietz' mtrl), Skedevi (1735), Skönberga och
Drothem (1865); NK (omkr. 1860 och senare); VRM Gräsmark (i sht); -att: JL Lit.

'liten i maten; kräsen, nogräknad i fråga om mat'. Ex.: °Grann-äten 'nätt i maten' ÖL (N. Linder före 1867); °Grann-ätn 'som äter litet; äfven som är nogräknad på mat, matgrann' NK (H. Hofberg, väl före 1880); Hu lupe nå ti:
se altehop — hu e: nt grannen n danna in: 'hon "slurpade (nu) i sig" alltihop —
hon är inte "grannätt" (granntyckt i fråga om mat), den där, inte' Lit, JL.

Avledningar
Här redovisas verben grannas, granna (sig) och granska, adj. grannlig och adv.
grann(e)liga, granneligen. Adv. grant(a), grand(a), grandade, grandaste, grannla
och grannlastan har tidigare redovisats, se mom. 11.5.
granna(s), granna sig v.

Här redogörs endast för användningar som har anknytkffig till adj. grann i bet.
'noga'. Vissa betydelser, 'bli vacker', 'göra vacker' m.m., redovisas i mom.
111.4.3. Förutom de användningar som tas upp under a) resp. b) nedan finns
några belägg med udda betydelseuppgifter: °Granna 'titta' [tillagt av P. Möller:]
(se grant 'noga') Orust och Tjörn, BO (anonym 1863, genom Möller);
° grännasve, grännesve 'vara noga, lägga sig vinn om' Delsbo, HSL; °Granna
'anstå, behaga': °Dä grannar, likar honom icke (J. J. Lagergren omkr. 1820);
[även] 'anstå, behaga': °Det grannar mig icke (J. E. Lagergren ca 1840-61) SM.
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grannas:
BL sydöstra delen, Hjortsberga, Jämshög (1800), Ronneby lfs; ÖL Glömminge (1870-t.),
Köping o. Ekby; SM (ca 1840-61), i sht Östbo hd (omkr. 1820), Kalmar län (omkr. 1850),
Värend (1839), S. Möre hd (1867), Östra hd (1814 o. senare), Alseda, Anderstorp, Angelstad,
Berga, Bondstorp, Dörby o. Kläckeberga, Femsjö, Fryele, Granhult, Gränna lfs, Hovmantorp,
Kalvsvik, Lidhult (omkr. 1861-63), Långaryd, N. Sandsjö, Söraby (1880), Torsås (1870-t.),
Tävelsås, Virserum (1870-t.), Väckelsång, Ås; HA (1858), Vanda; s. VG (1870- eller 1880-4
Jung, Laske-Vedum, Ljungsarp, Ryda; BO Orust och Tjörn (1863); ÖG (mitten av 1700-t. o.
senare), Ydre hd (ca 1770,1859), Risinge o. Ö. Eneby.

'vara (alltför) fm, fömäm eller tillgjord' (SM HA BO); 'vara (eller visa sig) blyg,
tillbakadragen, ängslig (att ta för sig, för främmande)' ad. (ÖL SM VG ÖG);
'visa sig grannlaga' (SM); 'vara (alltför) nätt på maten' (BL SM HA); 'vara noga
eller kräsen beträffande mat' (ÖL SM VG), särsk i uttr. grannas på maten (ÖL
SM); 'vara nödbjuden eller vilja bli krusad', särsk. i uppmaning till någon att inte
"grannas" utan ta för sig (BL SM HA VG ÖG); även 'krusa (någon eller
varandra)' (BL SM). Ex.: °Grannas 'vara fin, fömäm, krusa', understundom:
'vara tillgjord' HA (P. Möller 1858); vi tjänne la varannra så väll- sen gammelt så
inte sa vi: la behöva grannas Alseda, SM; °Grannas 'äta litet eller intet' Östra hd,
SM (P. V. Tholander 1814); ° grannas på maten 'vara noga på mat, plocka i mat
utan att hålla till godo': °ha falk som grannas på matan ä inta rolit Angelstad,
SM; °Håll te go:e nu mä hvassen doppekopp! ... Si så! grannas inte nu, gack
bara fram! sydöstra BL; 'vara nödbedd, låta krusa sig': grannas nu inte utan va
så goa å at! Tävelsås, SM.
granna sig: SM (omkr. 1820), Bondstorp, Forsheda, Hälleberga, Villstad,
'vara nödbjuden, vilja bli krusad', särsk. i uppmaning till någon att inte "granna
sig" utan ta för sig. Ex.: var saå goa, var saå goa, granna er inte, granna er inte;
vid kalas grannade man sig tills värdfolket slutligen med handkraft föste fram
gästerna till bordet, Hälleberga, SM.
grannlig adj. °Småmännelen grännelen 'fm och tillbakadragen, eller kruserlig'; Grannelin 'försynt, tillbakadragen', om människa Delsbo, HSL. 1 mom.
111.4.3 ges en översikt över ordets betydelser.
grann(e)liga, granneligen adv. grann(e)liga:1 VG Jung; UL (1743); DAL
Säter; HSL (1851), Järvsö; granneligen: ÅM Edsele; LPL Fredrika. Ex.: [råd till
brudpar:] O... Sist wackta säg granli för wänning å kast, / Dä Båtten ej rakar ur
sängin mä hast UL (1743, Brd 74 s. 281); °Grännele, adv. 'granneligen, noga'
HSL (C. Säve 1851); Jära grännele 'göra sig till' Järvsö, HSL (jfr göra grant,
mom. 11.3). °Granneliga 'utan svårighet' ä. [= äldre, dock i sen uppteckning]: °ja
kunn granneliga si: vatt ä skull barka 'jag kunde utan svårighet se, vart det skulle
bära hän'; [av samma upptecknare:] 'verkligen, helt enkelt' ä.: °jo granneliga vatt
ja si: utan 'jo, jag blev helt enkelt utan' Säter, DAL; jo, dä svare ksnne ja
1 Former på -Ii (se t.ex. citerat exemplet från UL) tas här upp under uppslagsformen grannliga.
Jfr Hesselman (1948-53 s. 176) om adverbformer på -ii i det mellansvenska området: "De
återgå väsentligen på ä. fsv. -lika, ligha [...] och ha uppstått genom ullimareduktion i tre- och
flerstavingar."
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granneligen fönå, at ja sksle fo 'jo, det svaret kunde jag mycket väl förstå, att
jag skulle få' Edsele, ÅM; °då må du granneligän veta att bära sä sä dumt åt dä
ska man int jöra Fredrika, LPL. — Från VG finns endast granneliga adv., utan
översättning.'
gransk adj. En gransk hest 'en häst som känner igen folk' Nydala, SM. — Det
enstaka belägget utan språkprov är svårbedömt. Är hästen även nogräknad på
person, t.ex. noga med vem som sköter den, skygg för främmande e.d.?
granska v.
SK Ljunits, s. Luggude o. Skytts hdr, Björka, Borrby, Brantevik, Bromma, Brösarp, Burlöv,
Dalby, Degeberga, Fosie, Fränninge, Glemminge, Glimåkra, Glostorp, Gärdslöv, Hallaröd,
Hedeskoga, Håslöv, Hököpinge, Ingelstorp (1878 o. senare), Löderup, Lövestad, Munkarp, N.
Rörum, Nävlinge, Ravlunda, Räng, S:t Olof, Skurup, Smedstorp, S. Mellby, Tolånga,
Tosterup, Tranås, Valleberga, Vinslöv, V. Hoby, V. Klagstorp, Öja, Örkelljunga, Ö. Broby,
Ö. Vemmenhög; ÖL Persnäs; SM S. Hestra, Tofteryd; HA Breared, Fagered, Frillesås, Idala,
Knäred, Ränneslöv, Stamnared, Träslöv, Vallda, Veinge; DSL Vårvik; GL Pide; ÖG Drothem,
Häradshammar, Kuddby, Mogata; SDM Sorunda; NK Knista; VRM Färnebo; UL Skuttunge;
DAL Rättvik, Venjan; HSL Jättendal; MP Selånger; JL Frostviken, Hammerdal, Marieby,
Oviken, Revsund, Åre; ÅM Edsele, Fjällsjö, Sidensjö; LPL Dorotea, Fredrika, Lycksele; NB
Nederluleå, Piteå, Råneå.

'granska eller syna (efter eller i eller hos) (något eller någon), inspektera (något
eller någon)', i fråga om syning (eller inspektion) av vägar (SK), av eldstäder
och skorstenar (SK), av beväringar (SK), av potatisland (efter potatis) (HA), av
räkenskaper eller papper (SK HA DSL SDM VRM LPL), efter tjuvgods (SK
HA) eller för övrigt (SK HA GL ÖG ÅM). — De flesta beläggen innehåller varken språkprov eller betydelseuppgifter (annat än 'granska'). Uttal med -.1'- finns
från Albo, Färs, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Ljunits, Torna och Vemmenhögs hdr, dvs, från s. Skåne med undantag av ett område längst i väster.
Ex.: Di hade vad å gra:nskad hos J. L. ettår tjy:vagoss Burlöv, SK; grann fa
rekkenska:pår Dalby, SK; gra:nska ilstä:'r, granska eldstäder = hålla brandsyn
Fosie, SK; Väliana blioe grannfada e:n gåo åm å:red, då såm nu Fränninge,
SK; De (beväringarna) skole u:d å ble granfada aw befe:led Tranås, SK; Ta
ksrjen mä deg å kom, vi skom granska pete:telannet Stamnared, HA. — Härtill
granske-potatis 'potatis, som blivit kvar i åkem vid upptagningen och vid
granskning efteråt tillvaratagits': Gakk ätter ksrjen å född mä: å plråkka granskepete:ter Stamnared, HA; granskande SK Ljunits o. s. Luggude hdr; granskare SK Ljunits o. s. Luggude hdr, Hallaröd, Munkarp, Ö. Broby; HA Knäred;
DSL Vårvik; gransk(n)ing SK Ljunits o. s. Luggude hdr, Brantevik, Hallaröd,
Munkarp, Ö. Broby; HA Fagered, Stamnared, Vallda, Veinge; DSL Vårvik; JL
Marieby.

1 Från Lindome, HA härrör följande ex. (från 1962): °Grannerliga = 'vara energisk att söka' —
väl en inadekvat översättning av adv. granneliga (t.ex. som adverbial till verbet söka).
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2.5. Kommentar och diskussion II
I detta avsnitt kommenteras och diskuteras huvudmoment II, grann i bet. 'noga,
noggrann' och i betydelser som nära ansluter sig därtill. Detta moment är betydligt mer splittrat i fråga om betydelser än mom. I. Adverbiell funktion är vanligare än adjektivisk. Ordets adjektiviska funktion är vanligen predikativ och semantiskt huvudord är ofta en person. I ställning som predikativ kollokerar adjektivet
ofta med en efterföljande preposition eller ett prepositionsuttryck. Dessa kollokationer, som i vissa fall har utvecklats till lexikaliserade fraser, har i redovisningen
brutits ut ur de betydelsemoment, där de egentligen hör hemma, och redovisats
särskilt (i mom. 11.4) för att sambanden mellan dem bättre ska kunna belysas.
Momentet innehåller ett stort antal sanunansättningar. Några av dessa har, som
grenar på ett träd, utvecklats vidare och företer i sin tur betydelsevariationer i
dialekterna. För att även kunna belysa dessa i ett sammanhang har flertalet sammansättningar, liksom även avledningar, redovisats i ett särskilt moment (II.7).

2.5.1. Kommentar till moment Ill, 11.2 och 11.3
De tre första momenten har mycket gemensamt. De betydelser som här kommer i
fråga, dvs. 'noggrann, omsorgsfull; nogräknad, granntyckt; finkänslig, känslig,
försiktig, sparsam, "nätt" på maten' o.d., är vanligare hos grann i ssgr än som
simplex, där de är glest belagda. När de förekommer i sådan ställning har grann
ofta predikativ funktion och följs av en preposition eller en prepositionsfras.
Mom. Ill, grann i bet. 'noggrann, omsorgsfull' o.d., innehåller endast ett
exempel på adjektivet utan efterföljande preposition. De adverbiella beläggen är
något fler. Det är symtomatiskt att det enda belägget med attributiv funktion, ha
grann akt på, motsvaras av ett adverbiellt uttryck, ge grant akt på (båda från
Skåne). Adverbet har bet. 'noga, noggrant, omsorgsfullt' etc., framför allt med
aktivitetsverb som sopa m.fl. Betydelsemässigt påminner denna användning om
den i vissa ssgr i fråga om bråkning och skäktning av lin, om den i fråga om
användning av vissa redskap, t.ex. vid kardning, och om den i uttr. grovt och
grant i fråga om arbete (jfr mom. 1.1.4, 1.3.1 och 1.4.1).
Likheten är särskilt slående när det gäller de ssgr som redovisats i direkt anslutning till mom. 11.1, dvs, sådana som rör noggrann efterräfsning av hö eller
säd. Orsaken till att dessa har placerats här är definitioner i språkproven; någon
motsvarighet med grov tycks inte förekomma och det kan knappast vara redskapens utformning som har varit benämningsgrund. Visserligen finns en benämning på en finare byggd räfsa, grannrakriva, men denna har uppenbarligen
fått sin benämning på grund av att den används att grannraka med. Benämningarna kan inte heller anknytas till en finare, smalare, eller tunnare produkt.
Man kan dock inte bortse från ett möjligt samband mellan alla de termer som rör
ett andra arbetsmoment.
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Ett par exempel på adv. grant utan översättning (i fråga om blånor och grus)
har redovisats i mom. 11.1: °blauåren som va grant spånnen kånne osse va te
vårp varp']; °de skålle va lid grant kräsad te väjafärning ['väglagning'] Aspinge, SK. Utifrån övriga belägg på grann (grant) från Äspinge har jag dragit slutsatsen att grant här bör betyda 'noggrant, väl', inte 'tunt, smalt, fint' eller 'fmkornigt, fint' (jfr mom. 1.1.1 och 1.3.6). Betydelsen är närstående den hos vissa
adverbiella användningar som redovisas i mom I11.4.1.1
Användning av grann enligt moment 11.1 finns också i östsvenska dialekter, även
här främst i adverbiell funktion i bet. 'noga, noggrant'. FO (2:2 s. 358) har
uppgifter från ett femtontal kommuner i Finland och exempel med äta (upp), taga
(bort eller upp) och sopa. Vendell (s. 2861) redovisar dessutom grant adv. med
bet. 'noga, noggrant' från Runö, och EstO har belägg på adv. ogrant 'ojämnt,
icke noggrant' med verbet s/å (t.ex. hö) från Dagö. Bet. 'noyen, tydeleg, vandsam' (jfr kommentaren till mom. 11.6 nedan) finns i Norge enl. NO manuskript:
ved ej grann sundskiljing (analysis) av ord, med grannare ettersyn kunna (ein)
finna m.fl. exempel och i adverbiell funktion i exempel som eg ... vakta grant
etter, ~la grant, eg tenkjer grant etter, skriva grant etter reglane, grannare
ettersedde mil En viss skillnad i användningen kan föreligga mellan den i Finland och den i Norge, nämligen den att det i Finland (och Estland) utan tvekan är
frågan om ett dialektalt bruk medan användningen i Norge verkar vara mer
skriftspråklig; grant förbinds i Norge med verb som har mindre utpräglad aktivitetsgrad. Beläggen är dock alltför få för att klart visa om en sådan skillnad verkligen föreligger. Enstaka belägg på liknande användning som i Norge finns från
Danmark, t.ex. de kunde give grand Tidende om Bymendenes Fwrd (ODS 7 sp.
3). Blöndal (s. 267) redovisar för isl. grannur bet. 'nöjagtig, nöje, omhyggelig'
och för adverbet 'omhyggelig'.
Betydelser som förekommer i inom. 11.1 är belagda i fornsvenskan. Söderwall (1 s. 420) ger med bet. 'noggrann, sorgfällig' exempel som granna atwakt,
granne ransakan, grannan räkenskap och med bet. 'noggrann, nogräknad, samvetsgrann', t.ex. en granner oc sniällir ranzsakare. Adj. grann och adv. grant är
även sparsamt belagda i äldre danska. Från Gammeldansk Ordbog har jag fått
kopia av ordbokens fem belägg, varav något även redovisas av Söderwall. Bet.
är 'n0je, omhyggelig'; jfr dock kommentaren till mom. 11.6 (s. 115).
I mom. 11.2, bet. 'nogräknad, granntyckt' o.d., är beläggen på simplex grann
få och vanligen äldre. Belägg finns även från fornsvenskan. Söderwall har detta
ex. med betydelseuppgiften 'granntyckt, nogräknad': the waro ekke granne [...]
II dialektmaterialet finns även några exempel som har redovisats i mom. 111.4.1, där adv. grant
visserligen inte översatts med 'noga, noggrant, omsorgsfullt, väl' e.d. i källan, men där en sådan översättning skulle kunna tänkas och i vissa fall ge en rimligare tolkning än den i källan
föreslagna. Ex.: grant 'vackert' [källans översättning]: e dalj ente grant forade, så e där iguen
vill ha dam (om kreatur till salu) ['väl, ordentligt'?] Kattarp, SK; [haren kostar .en riksdaler]
°men sau e den ausse stor, grant skåden r skjuten% d passad å risad te pau tjäbed Perstorp, SK;
passa grant kreg klrakken 'putsade fint kring klacken' ['noggrant, omsorgsfullt, väl'?] Ärtemark, DSL.
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at dr)* eller födho. I ställning som simplex är betydelsema i fråga vanligast i dialektema när grann följs av prepositionen på. Betydelserna är mycket vanliga i
sairunansättningar.
Även i mom. 11.3, dvs. 'finkänslig, känslig, försiktig, sparsam, "nätt" på maten' o.d. är beläggen få på grann som simplex. Betydelsema i fråga är vanligare i
ssgr. Uttrycket göra grant från Hälsingland och s. Jämtland är oklart beträffande
konstruktionen. Det har en parallell i uttrycket göra grannliga (fara grännele 'göra
sig till' Järvsö, HSL), se vidare avsn. 3.2.
Ordspråket en grann spar och en grov nöter har flera motsvarigheter i dialektema (se avsn. 3.3); den närmaste riksspråkliga är snål spar och fan tar.
I momentet redovisas också ett litet antal belägg med grant i adverbiell funktion i bet. som 'försiktigt, nätt', stundom övergående i 'fint, ordentligt, varligt,
"vackert"'. Vi närmar oss här betydelser som redovisas i mom. III.
De tre första momenten skiljer sig i fråga om värdering eller "laddning". I
mom. HA är denna vanligen neutral eller positiv, i mom. 11.2 vanligen negativ, i
mom. 11.3 vanligen positiv, mer sällan negativ. Det är inte svårt att förstå hur sådana skillnader i betydelser kan uppstå. De kan t.ex. bero på olika synvinkel. En
noggrann person, som ägnar sig åt något i minsta detalj eller som lägger märke
till och reagerar på små detaljer, kan bedömas som petig eller kinkig eller kräsen
av den som själv är mindre noggrann. Å andra sidan kan ett sådant beteende
anses lovvärt i vissa sammanhang. I mom. 11.2 och 11.3 handlar de flesta
exemplen om beteendet vid matbordet, man var 'liten i maten', antingen på grund
av att man var nogräknad och kräsen, eller för att man var, eller ville verka, väluppfostrad och fin, eller för att man var blyg. Liknande betydelser återkommer
hos verbet grannas.

2.5.2. Kommentar till moment 11.4
I detta moment, som gäller grann i förbindelse med preposition, har adjektivet
flera olika betydelser i dialektema. Dels återfinns här betydelser från mom. II.!3, dels uppvisar vissa kollokationer egna betydelseutvecklingar.
Moment 11.4.1. Grann i förbindelse med om, mot och för
Momentet har indelats i a) grant om i sats med personsubjekt, b) grant för, grann
mot, c) grant om i sats med opersonlig konstruktion eller saksubjekt, d) grann
om.
I kollokation med om förekommer grann oftast i uttrycket grant om. I Medelpad, Jämtland och Ångermanland ingår grant om i satser med personligt subjekt
och i de två sistnämnda landskapen används uttrycket endast när det gäller någons känslor för, inställning till eller behandling av en levande varelse. I Medelpad kan det även vara fråga om någons känslor för, eller inställning till föremål
och beteende. Från Härjedalen finns enstaka äldre belägg på ett par uttryck med
liknande användning, grant för och grann mot.
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Uttrycket grant om finns i satser med opersonlig konstruktion eller saksubjekt
från Dalarna, i ett par äldre belägg från Västmanland och i ett exempel från
Västergötland. I Dalarna förekommer uttrycket såväl i fråga om människor som
om sak och det kan även stå absolut: Ha: va fsl in: ss grant-o 'in Djura. Uttrycket
har ofta en negativ klang när det används i fråga om människor.
Ett par ofullständiga språkprov från Dalarna har förts till c) °Grant-am kam
'öm om mannen'; °Dsm va så grann am an 'de voro så goda (ömma, rara) mot
honom' Bjursås (ULMA 11890 s. 32). Det första exemplet skulle kunna vara
grant om med personsubjekt, men det följande visar att grann böjs. I det förra
fallet är det troligen fråga om en opersonlig konstruktion, t.ex. det var grant om
karlen, med en tänkt (något inadekvat) översättning 'man var öm om mannen'
e.d. Ytterligare ett exempel från Bjursås styrker denna tolkning: °Grant am adv.
'noga med'; °ä då så grant sm hännär, ss ä då ograntåt 'han är ytterligt rädd om
hänne, hon behandlas skonsamt ock omsorgsfullt' (A. Magnevill 1913 s. 47).
Från Hedemora finns två uppgifter: °Grant om 'noga med' (R. Blumenberg
1829-43); °Grant åmm (oböjligt) 'omhuldad, favoriserad, föremål för särskild
omsorg': °Ä ha jämmt vurri grant åmm hann 'han har alltid varit särskilt omhuldad (t.ex. av föräldrar)'. Språkprovet visar att uttrycket används i opersonlig
konstruktion i Hedemora.
Grann i förbindelse med om finns även i fornsvenskan, t.ex.: Item hwru gran
thu wast om thin tima, thu wille ey wara faafängh, oc ey finnas wtan syslo,
(LIK s. 144). Även i norskan, isländskan och danskan finns sporadiska exempel
på liknande förbindelser. Ex.: Han er ilcicje grann um det 'han regner det ikke saa
noie'; D'er ikkje so grant med det 'der behoves ikke saa stor NOiagtighed'
(Aasen s. 237). Med betydelsen 'sparsom, ringe' hos isl. grannur ger Blöndal
(s. 267) exemplet Hig ytra grant um grödur.
Karta 5 visar två utbredningsområden för uttrycket grant om. Det nordliga
området, Medelpad—Jämtland—Ångermanland med utbredningen koncentrerad
uppefter Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven—Faxälven, är enhetligt både
beträffande form och betydelse. De äldsta beläggen är från slutet av 1800-talet.
Uttrycket används endast i fråga om människor och djur, utom i ett par sena
exempel från Njurunda i Medelpad, där bruket i fråga om föremål och beteende
torde vara en sen utvidgning av uttryckets användningsområde.
De båda härjedalska uttrycken grann mot och grant för visar en variation som
är typisk i ett ytterområde.' Uttrycket grant om har inte fått fåste i landskapet.
Längre söderut används det aldrig med personligt subjekt. Den vanliga användningen i Dalarna är i opersonlig konstruktion, vanligen med betydelsen 'noga
(med), kinkigt (med)'. Denna användning har också förekommit i Västmanland.
Grann om uppträder i ett par relativt sena belägg från Dalarna (använt om
människor och djur) och i avvikande betydelse i ett belägg från Skåne ('sparsam'
etc.). Från Värmland fmns en något osäker uppgift om grannare om. Användningen i Norge (enligt Aasen) liknar den i Dalarna. I Sverige förekommer dock
inte kollokationen med prepositionen med.
1 Jfr t.ex. N. Lindqvist 1938.
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Karta 5. Grann i betydelsen 'mån (om), noga (med)' m.m. i förbindelse med en
efterföljande preposition om, mot, för eller med.

Aasen:
Å
s‘,
1
'ss:h

(j
1
O

L—
1

1

x

Kvidinge, SK

BETYDELSE
FORM
'mån om, rädd om,
0 grant om, pers. subj.
öm mot, snäll mot,
0 grant om, neutralt subj.
fäst vid, förtjust i' o.d. å, grann(are) om
o 'noga (med),
n grann mot
kinkigt (med)
grant för
\ Utan ring: annan eller V grant med (Norge)
osäker betydelse
t Före ca 1880

Grann eller grant i prepositionsfras med prepositionen om har, av utbredning och
äldre belägg att döma, kunnat användas inom ett större område. I de nutida dialekterna lever denna användning kvar framför allt i uttrycket grant om. I Dalarna
brukas detta uttryck i satser med opersonlig konstruktion eller saksubjekt, men
inom ett enhetligt område i Medelpad—Jämtland—Ångermanland har neutrumformen kommit att användas med personligt subjekt, dvs, uttrycket grantom har lexikaliserats.1 Samtidigt har betydelsen förskjutits från 'noga (med)' till
1 Liknande generalisering av neutrumformen har t.ex. bråttom, neutr. av adj. bråd + om, som

numera i riksspråket uttalas och skrivs som ett ord. Bråttom kan användas predikativt med
personligt subjekt i DAL HSL HRJ MP JL ÅM LPL, t.ex. Han d-iö bös å brått« å sel
Anundsjö, ÅM. Adjektivet ant (neutr.) 'bråttom, brådskande, angeläget' förekommer ofta i
förbindelsen ant-om. Denna kan användas med personligt subjekt i GST HSL R, LPL, t.ex. Hu
va antem ('ivrig') tell å fara dit Frostviken, JL; Dem va så ant-em ('angelägna') Årsunda, OST.
Liknande användning finns i Norge. Jfr äv. adj. dått med (dått-med, dåttmed) 'förskräckt,
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'mån (om), rädd (om), öm (mot), snäll (mot), fäst (vid), förtjust (i) eller glad
(åt)'.

Moment 11.4.2. Ogrann och grann i förbindelse med åt
Momentet har indelats i a) ogrant åt som predikativ, b) ogrant åt som adverbial,
c) ogrant utan åt (?), d) ogrann adj. och e) grant åt.
Prefixet oOgrann, ogrant och ogrant åt bör hållas samman. 0- bör återgå på det förstärkande prefixet of-. Jfr OÖD, som i artikeln ogrant-åt (s. 1768) hänvisar till
prefixet ov-. Vi kan konstruera en ursprungsform *ofgrander 'mycket noga'.
Uttalet i ogrant åt skiljer sig ställvis från det väntade i ord med gammalt of-. Det
är tis- i Älvdalen och o:- i Järna, Malung och Lima, medan prefixet of- bör
uttalas u(v)- i ett genuint älvdalsord och s(:v)- i Järna, Malung, Lima enligt OÖD
(s. 1806). I Leksand och Bjursås sammanfaller o- och of- (o:-) och i Djura
skiljer endast längden o- och of- (o:- resp. o- ). Från övriga orter med belägg på
ogrant-åt saknas jämförelsematerial beträffande prefixet of- i OÖD.
Även om prefixets uttal avviker från det väntade, innebär detta inte något hinder för antagandet att det rör sig om ett ursprungligt of-, eftersom ogrann och
ogrant åt kan ha anslutits till de frekventa orden med negerande o-prefix. Avvikande uttal kan också bero på att ordet är inlånat. Detta är troligen fallet med de
svagt belagda orden i älvdalsmålet. Även den splittrade betydelsebilden för
ogrant åt i Ovansiljan tyder på att uttrycket kan ha inkommit relativt sent till detta
område.
1 ogrann utan förbindelse med åt tycks det förekomma två prefix, dels det förstärkande o- (av of-), dels det negerande o-. Exempel på den förra typen finns
från V. Vingåker i Södermanland (J. Lundström) och från Lerbäck i Närke, på
den senare från V. Vingåker (N. A. Lundgren), från Västmanland (D. Herweghr) och från Älvdalen (L. Levander).'
Lundgren har uppenbarligen haft Rietz' ordbok som förebild; jfr Lundgren:
0-grann adj., 'som ej är noggrann i mat (isynnerhet om kreatur)' med Rietz (s.
482 b): 0-grann adj. [...] 'som ej är laggrann i mat, äter hvad han får; i
synnerhet om kreatur'. Rietz' uppgift kommer från Herweghr: Ogrann 'en som
ej är laggrann i mat, äter hvad han får'. ("Brukas i synnerhet om kreaturen").
Herweghr var värmlänning, men levde och verkade större delen av sitt vuxna liv
i Västerås. Han kan dock knappast ha varit fullt förtrogen med dialekten.2 Jag
förvirrad, brydd' m.m. i JL (enligt NO 2 sp. 417) av "gno dår adj. 'som tek ein sterkt', n-forma
ddtt i han vart dån med ved omlaging av upers uttr honum varå Mu vilt'. Upplysningar om dått
med har jag fått av Vidar Reinhammar.
1 Negerande o- föreligger även i adv. ogrant från Dagö, lex. han Ilår o:-grant 'han slår inte
höet noggrant' (Est0). NO (1 sp. 234) upptar bland ssgr med auge 'öga', au(g)-grann 'som er
svxrt nOyen, pirkut og utolsam' från Stjordal i Nord-TrOndelag fylke. Troligen är det auge som
här möter i förleden. Eftersom det formellt även skulle kunna vara of-, vill jag dock nämna
möjligheten.
2 Se S. Landtmanson i D. Herweghr 1925 s. 3f.
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Karta 6. Ogrann, ogrant åt, grant åt och grann på i betydelsen 'noga, kinkig(t)'
m.m.

BETYDELSE
II- 'noga, kinkig(t), kräsen, 0
granntyckt' o.d.
0
ogrann även 'ej noga' etc. 0
'storartat, förskräckligt,
<>
i hög grad' o.d.
0
— 'gärna, säkert'
'kärt, rart, trevligt' o.d.
r

+

Bornholm

1_

FORM
ogrant åt
ogrant (utan åt?)
ogrann
grant åt
grann på

Före ca 1880

finner det inte otroligt att han kan ha missförstått innebörden av ordet ogrann.
Detta skulle särskilt lätt kunnat inträffa om ordet använts i en negerad sats.
Johanna Lundström har i sin tur utgått från Lundgrens ordlista, som hon
kommenterat. Hon talade dialekten och har givit ett enligt min åsikt pålitligt prov
på hur uttrycket användes: °kritra ä så ogrannä, vill inte ätä. Lundgren har också
känt till uttrycket, men jag tror att han har vilseletts av Rietz' definition.
Möjligen kan en liknande missuppfattning ligga bakom Levanders uppteckning från Älvdalen: Usgrann 'ej kinkig (på mat etc.)'. OCID (s. 1768) ger defmidonen 'ej noga, ej kinkig', men tycks bygga enbart på denna uppgift. Jag är inte
helt övertygad om att ogrann någonsin betytt 'inte noga' i Västmanland och
Dalarna. Denna betydelseuppgift kan ha uppkommit genom missuppfattning.
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Karta 6 visar dels förekomsten av ogrann, ogrant, ogrant åt och grant åt, dels
i grova drag utbredningen av de olika betydelserna. För att göra bilden överskådlig har jag fört samman de känslobetonade användningarna, positiva, negativa och emfatiska, med användningen som förstärkningsord och dessutom sammanfört bet. 'noga, kinkig(t)' med 'kräsen' och 'granntyckt'.
Kartbilden visar att ogrant åt följt olika utvecklingslinjer beträffande betydelsen. Betydelsen 'noga, kinkigt' finns framför allt i Mora—Sollerön, men även i
Bjursås. Uttrycket bör ha haft en ursprunglig betydelse 'mycket noga'. Detta
framgår bl.a. av att ogrant åt har anknytning längre söderut, dels med ogrann och
dels med grant åt, båda med grann i grundbetydelsen 'noga'. Man kan dock inte
dra slutsatsen att det område där ogrant åt i nutida dialekter har bet. 'noga,
kinIdge är uttryckets ursprungsområde. Dels kan uttrycket mycket väl ha spritts i
denna betydelse och så småningom fått förändrad innebörd i sitt ursprungsområde, dels kan ogrant åt genom association med grant om i senare tid fått bet.
'noga, kinkigt'.
Användningen av ogrant åt som uttryck för känslor eller som förstärkningsord
i bet. 'storartat, ofantligt, förskräckligt, hemskt' o.d. har sin främsta utbredning i
södra Bergslagen och uppöver Västerdalarna. I söder finns anknytning i Västmanland. Ogrant åt har inom detta område huvudsakligen övergått till att bli ett
uttryck för den talandes känslor, i synnerhet på senare tid ofta med negativ
laddning. Vanligen står ogrant åt absolut, utan någon följande bestämning i
denna användning (undantag är enstaka belägg från Lima, Orsa, Järna och
Äppelbo). 0 grant i Västmanland, tydligen som förstärkningsord, saknar åt. I senare belägg har åt "fastnat" och uttrycket ogrant-åt har lexikaliserats. Att lexilcalisering skett i stor utsträckning framgår av att ogrant åt i sin tur kan följas av en
prepositionsfras. Detta bör vara en sen utveckling.
Bet. 'trevligt, förtroligt, kärt' o.d. uppträder i Nedansiljan. Betydelserna i fråga har anknytning till användningen av ogrant åt som uttryck för positiva känslor. Betydelsemässiga likheter förekommer mellan vissa belägg från Leksand och
1700-talsbelägget från (troligen Ludvika i) Dala-Bergslagen (0 grant åt ä hä på
en gång få se twå så nyttuga par). Det finns också anknytning till betydelsen
'mycket noga', t.ex. i förbindelsen ogrant åt mellan (om två personer) — det är ju
fråga om personer som är måna om varandra och ägnar varandra stor uppmärksamhet. Ibland har ogrant-åt en användning som påminner om uttrycket
grant om. I de områden där både grant om och ogrant åt förekommer har de
kunnat påverka varandra.
Moment 11.4.3. Grann i förbindelse med på
Grann med prepositionen på har sitt starkaste fäste i Östergötland; se karta 6. De
båda uttrycken grann på och grant åt kompletterar här varandra. De har liknande
betydelse, 'noga, kinkig(t), granntyckt' o.d., det ena med personlig, det andra
med opersonlig konstruktion. Enstaka belägg på grann på utanför det nämnda
området visar att användningen tidigare haft större spridning. I söder finns dialektgeografisk förbindelse med Bornholm där gra.lner i kollokation med på betyder 'fin, fornem, stikken paa, Wieregnende, krxsen', vanligen i uttrycket ad
109

varra grajner på 'd, men även t.ex. hajn e så grajner på madtjn (Espersen
s. 110).

2.5.3. Kommentar till moment 11.5
I moment 11.5 har grant neutr. (ingående i ordpar eller ensamstående) och några
andra adverbiella avledningar till grann framför allt förstärkande semantisk
funktion och betydelser som 'alldeles, fullständigt' o.d.
Grant i ordpar med sådan funktion förekommer i några få äldre dialektbelägg
från sydvästra Sverige, nämligen i förbindelserna rent och grant och stört och
grant. SAOB (G 823) redovisar även slätt och grant i bet. 'i grund, fullständigt'.
Detta ordpar finns inte med angiven betydelse i något språkprov i mitt dialektmateria1.1
Uttrycket rent och grant är känt även från Danmark. Feilberg (3 s. 40) har
under adj. ren följande ex. från Vendsyssel (omskrivet till min ljudbeteckning):
ja, rän å gråutj 'rent og grandt, a: fuldstxndig' och (4 s. 183) under adv. grant:
de ä rän å gråutj = rän å bår. Fler exempel finns i Jysk Ordbogs samlingar, bl.a.
detta: de va rcenagraant spk: aj 'helt splittet ad' (Hillerslev).
Ordparet rent och grant består av två adj. i neutr. och i stört och grant är det
första ordet adv. stört av verbet störta (jfr Hellquist 1948 s. 1109). Från de områden där rent och grant och stört och grant förekommer i bet. 'alldeles, fullständigt' o.d. finns i svenska dialekter inga belägg på att grant ensamt skulle kunna
uppbära denna betydelse eller stå som förstärkningsord. Det kan däremot det
första ordet i ordparen. Detta är den vanliga användningen av stört, t.ex. °de ä
sturt umöjelit Orust, BO, och rent är ett vanligt förstärkningsord, t.ex. rent lösen
'alldeles luden' öja, SK. I Jysk Ordbogs samlingar finns även ett exempel på
ensamstående grant med denna funktion: Grandt 'aldeles, reent, slet'. Det er
grandt skidt 'det duer slet intet' (Bindslev).
SAOB har ett par äldre belägg där grant eller allt grant på egen hand uppbär
betydelsen 'i grund, fullständigt'. Ytterligare något belägg finns i SAOS men användningen får sägas vara ovanlig.
I de svenska dialekterna finner vi denna användning inom ett begränsat område i Dalarna (Mora, Sollerön, Våmhus). Där kan adv. grant fungera som förstärkningsord med bel 'ganska, tämligen, riktigt, alldeles, fullständigt, helt (och
hållet)' o.d. Användningen är även känd från Gammalsvenskbymålet. I alla
språkprov från Dalarna står grant som bestämning till ett adj. I Gammalsvenskbymålet har grant vidare användning. Några ex.: [Mina ben är bättre], män änt
grant bra 'men inte alldeles bra'; Vi levd grand-bra 'vi levde riktigt bra' [före revolutionen]; Grant uda land 'helt o. hållet jordlös'; Gisst, bara änt grant 'strax,
men inte riktigt [än]' (Est0).
1 Slät och grann finns i språkprov från SK (även några belägg på slätt och grant utan
översättning) HA LPL. I dessa har grann bet. 'fin, prydlig, vacker' o.d., t.ex. Så ble ju taged ['talte]
slätt å grant Degeberga, SK. Även ren och grann förekommer, förutom i den adverbiella
användningen, i några språkprov från SK SM HA BO med grann i bet. 'fin' etc., t.ex. så hambke rene å granne sam am han hade vut en sellkelåkk Lane-Ryr, BO (BOB).
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Ytterligare några adverb avledda av adj. grann kan ha liknande funktion i
framför allt Dalarna: granta (Våmhus), grand, granda och grandaste (Mora),
kanske grandade (Sollerön), grannia (Mora, Orsa, Våmhus, Älvdalen) samt
ogrant (Ramsberg, VSTM) och ogrant åt (Järna, Äppelbo). Ogrant (åt) diskuteras i avsn. 2.5.2 ovan. Av de övriga orden är granda och grannia bäst styrkta
och exemplifierade.
Granda från Mora används som förstärkningsord till adjektiv eller adverb och
även i interjektion.
Grannia är väl belagt från Orsa och Älvdalen. Ordet är nu okänt i Mora enligt
anteckning i OÖD oktav, men ett belägg från 1768 av C. Hyckert visar att det
tidigare funnits där. Från Våmhus finns ett belägg med kommentaren "brukas
ofta, men möjl. härm efter Orsa" (ULMA 4396 s. 13).
Grannia är också känt från Estland. Vendell (s. 286) tar upp det under uppslagsordet *grall adv. 'alldeles'; ofta med negation, t.ex. grall äntt 'ingalunda'
(Gammalsvenskby, Nuckö, Ormsö), liksom (s. 670) — med negerande o-prefix
— ogrannla under *ograll adv. 'illa, vårdslöst' (Nuckö). Danell (s. 131) redovisar
från Nuckö under grannia: grall adv. 'noga, noggrant, alldeles', (i neg. sats)
'alls' och (s. 301) under ogrannla: o-grall adv. 'slarvigt (t.ex. räfsa)'. I EstO
finns belägg på grannia från Nuckö, Ormsö och Odensholm, däremot inte från
Gammalsvenskby eller Dagö, varifrån Nils Tiberg antecknat: "Ordet ofta efterfrågat, ehuru förgäves."
Grannia används vanligen som förstärkningsord i bet. 'alldeles, riktigt, helt'
o.d., men i Älvdalen (se t.ex. språkprov av G. Nyström) och Estland har det
även vidare användning. Ex. från Estland (Est0): Tö är grall dommor! 'Du är alldeles galen' Nuckö; He ä grall inga ga:n 'det gör ingen nytta [gagn] alls' Nuckö;
Han gikk grall åt ni:a si: 'han gick grannla åt en nyare sida (åt ett helt annat håll)'
Nuckö; Änt ä he fa:got grall 'inte är det vackert, inte' Nuckö; Tu skul då grall
kldv eve-n 'du (dvs. man), skulle då riktigt kliva över den [höga tröskeln],
Ormsö. Danell ( s. 131) ger bl.a. exemplet Tu ska räps grall 'du skall räfsa noggrant' Nuckö.
Jag uppfattar grant och grannia som äldst och ursprungligast av de här diskuterade adverben och övriga former som kontaminationer, urspårningar eller utvidgningar. Grant förekommer som förstärkande adverb i Mora—Våmhus och
Sollerön, grannia i Orsa—Älvdalen. De övriga formerna, granta, grand(a) etc.,
uppträder inom det område där grannia och grant möts. Grannia och grant förekommer också i östsvenska dialekter, även där från var sitt område: grant är väl
känt från Gammalsvenskby och grannia från Nuckö, Ormsö och Odensholm.
Grant är även belagt från Jylland.
Grant är givetvis neutr. av adj. grann. Levander ser grannia som en adverbiell
/a-avledning till adj. grann. Jag delar denna åsikt. Han skriver (1928 s. 293 not
31): "Jfr fsv. granlika, granliga [...]. OvSi [Ovansiljans] grVa etc. motsvarar
emellertid näppeligen direkt detta ord utan är ett *granla, bildat på samma sätt
som fsv. Oda, vada etc.". (Jfr Noreen 1904 s. 365.)
Endast i enstaka språkprov fmns spår av -n- i grannia; i allmänhet har det assimilerats. Levander skriver (a.a. s. 630: "Förbindelsen n1 behandlas an111

tingen så, att n faller (Älvd. grVa adv. 'fullständigt'), eller så, att n1 assimileras
till //, ex. as. gralla 'fullständigt'." I sin undersökning av maskulina subst. på -1
i älvdalsmålet fann G. Nyström (1983 s. 720 att de yngre generationerna i de
västra byarna ersatte äldre kort dentalt 1 med k I den östra sockendelen hade även
de äldre it i dessa ord. Adv. grannia (som uttalas gra:sk o.d. efter ett visst
mönster i Älvdalen) är troligen ännu ett exempel på substitution av 1 med 4..1
Ljudsubstitutionens ålder, ursprung, spridningsvägar m.m. utreds i den anförda
uppsatsen.
Formellt kan granta vara bildat till adv. grant (jfr adv. ofta, se t.ex. Noreen
1904 s. 365). Men troligast är väl att granta är en kontamination av grant och
grannla. Även granda kan ses som en blandform, där grannia, granta och kända
tvåstaviga ord med -nda kan ha spelat in, t.ex. adv. ända.2 Däremot har knappast
subst grand haft någon inverkan. Detta ord är mycket sparsamt belagt i DAL och
belägg saknas från Mora.
Jag betraktar formen grand, i den mån den är rätt uppfattad, som sekundär till
granda. Grandaste och grannlastan ser jag som utvidgningar av granda respektive grannia. Formerna kan jämföras med det i övre Dalarna spridda adverbet
vänast(e) 'någorlunda (mycket), särdeles' m.m. som ofta fungerar som förstärkningsord. Grannlastan har en oväntad ackusativändelse -an, vilket förstärker
intrycket av hybridform. Formen grandade är nu okänd och möjligen att tillskriva
en missuppfattning. Den kan förklaras som en utvidgning, kanske under inflytande från grundade.
Det är rimligt att anta att användningen av adv. grant som förstärkningsord i bet.
'alldeles, fullständigt' o.d. har uppstått utifrån användning i bet. 'noga, noggrant'. Vi har i det föregående sett flera exempel där en viss betydelseförskjutning kan iakttas, t.ex. i FO (2:2 s. 358) som (i anslutning till betydelseuppgiften
'noga, noggrant') bl.a. anför exemplen je:t opp granne ('ät upp allting!') Malax
och tu foå:r itiga ta: så gra:nt ('till sista droppen, vid mjölkning') Hitis.
I riksspråket uppvisar adv. grannlig(-a, -en) en liknande utveckling. Söderwall (1 s. 4200 anger för adv. granlika bet. 'noga, noggrant, omsorgsfullt',
'tydligt', 'fullkomligt'. Den sistnämnda bet. illustreras med exemplet vp ato
granlika oc fortärdho the feto oc faghra. SAOB (G 8281) ger följande upplysning
om grannelig som adv. i bet. 'noggrant, noga, omsorgsfullt': "särsk. a) (i sht i
ålderdomligt spr., fullt br.) ss. bestämning till sådana verb som se, höra [...] b)
(t)3 grundligt; fullständigt".
Grannliga är svagt belagt i dialekterna (se mom. 11.7), men hos dialektemas
grannla kan vi se spår av en liknande utveckling. Den vanligaste användningen
1 C. Säve har i uppteckningar från mitten av 1800-t. såväl n1 som 1 och k. På s. 386 i UUB R
632:2 har han även 61:"Graola I. Gräla I. Gral = helt o. hållet." Troligen beror d på felaktig
etymologisering. Säve har tillfogat över raden: "Gretnla!" — Jag vill tacka Gunnar Nyström för
upplysningar om grannia och i andra frågor rörande dalmålen.
2 I Alléns finalalfabetiska lexikon (Allén 1970-80:2) framgår att -nda är en betydligt vanligare
ljudkombination än -nta.
3 t betecknar föråldrad betydelse eller användning.
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av grannia är som förstärkningsord i bet. 'alldeles, helt och hållet, mycket'
m.m., men vi har sett exempel på bet. 'noggrant' (Nuckö). Även ogrannla (med
negerande prefix o-), belagt från Nuckö med bet. 'illa, vårdslöst' och 'slarvigt',
bör tyda på en ursprunglig bet. 'noga, noggrant' hos grannia.
2.5.4. Kommentar till moment 11.6
Det finns endast ett belägg på adj. grann i bet. 'tydlig, klar' i det svenska dialektmaterialet, nämligen från Bohuslän (om en spegel). Jag bedömer detta som en
överförd användning, t.ex. utifrån de vanliga uttrycken se grant och synas grant.
Neutr. grant som adverb i bet. 'tydligt, klart, skarpt; (mycket) väl, bra, noga'
är i flera dialekter mycket vanligt vid verb och verbförbindelser som betecknar
sinnesförnimmelse (syn, hörsel, känsel), minnesfunktion, insikt eller vetande.
Karta 7 visar utbredningen av dessa användningar och betydelser.
I det svenska dialektmaterialet är bet. ifråga vanligast med H0sem se, och
därnäst kommer höra. På vissa håll har minnas grant flest belägg, vilket kan bero
på att detta uttryck ofta kommer till användning i en intervjusituation. Tabell 3
visar fördelning på landskap och HOsem.
Tabell 3. Adv. grant i betydelsen 'tydligt, klart, skarpt; (mycket) väl, bra, noga' vid
vissa verb.
Kollokat med
>1 belägg

se
synas
höra
känna (till)
förstå
veta
minnas
håga/hagsa
komma ihåg/
iukkomma
Kollokat med
endast 1 belägg
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x
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x

x
x

X'
x

x"

x'

x"

x (x)

X'

(x)

x
X'

x
x

x
x'

x = användningen finns belagd; x' = endast äldre belägg (före omkr. 1880).
Tabellen utvisar en varierande användning i Skåne, Blekinge, Småland, Halland,
Västergötland, Bohuslän och Östergötland. Beläggen på veta grant från Bohuslän och Östergötland är enstaka sådana från 1700-talet. Även beläggen från Gotland (Fårö, Lau) är få och enstaka; bara kollokation med hugsa är belagd i båda
socknarna. Från Dalsland och Värmland finns enstaka belägg. Från Södermanland finns några uppgifter från mitten av 1800-talet om se grant.1 Från Närke
finns två belägg från mitten av 1800-talet Beläggen från Uppland är få och gaml Det finns även ett belägg från senare tid med betydelseuppgiften 'noga, tydligt', utan
kollokat.
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Karta 7. Grann i betydelsen 'tydlig, klar' och grant i betydelsen 'tydligt, klart,
skarpt; (mycket) väl, bra, noga' vid vissa verb.
Offerdal eller
Rödön, IL

R

P 2 2:92);

Buskerud
Trondelag
Oppland
Vestfold
Sogn og
Fjordane
More og
Romsdal

OS

GG

al
a

Vestfyn
Jylland
Sjalland
Fyn
Tåsinge
/Ero Als
Sjx1land
Fyn
Mon
Jylland
Lolland
Langel.
/Ero

4

Bornholm

0 Adv. grant vid vissa verb (se, höra m.fl.) i
bet. 'tydligt, klart, skarpt, väl, bra, noga'
Adj. grann i bet. 'skarp, tydlig, t.ex. om syn'
C) Både adv. grant enligt ovan och adj. grann i
bet. 'tydlig, klar, om spegel'
C Ssg med grann i förleden (grannhörd m.fl.)
C Både adv. grant enligt ovan och ssg med grann
i förleden.
C Ssg med grant i förleden (granthorende m.fl.)
Adj. eller adv. granngivlig(-a, -en, -t)
Före ca 1880

la, två från 1600-talet på se grant, ett från slutet av 1600-talet på veta grant och
ett från slutet av 1800-talet på märka grant. Betydelsen 'tydligt' etc. hos adv.
grant har tydligen i någon mån funnits i Södermanland, Närke och Uppland.
Beläggen från Dala-Bergslagen på höra och minnas grant finns i en bröllopsdikt från slutet av 1600-talet. Det enstaka belägget på se grant från Dalarna, som
är så sent som från 1974, bedömer jag som något osäkert. Ett belägg från
Jämtland från 1956 på grant i kollokation med verben förstå och se bedömer jag
som mycket osäkert.' Det har inte lagts in på karta 7.
1 Upptecknaren, J. Aldberg, vistades under många år i Västervik och Motala och man kan räkna

med interferens från språket på dessa orter.
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Tabell 3 och karta 7 visar en utpräglat sydvästlig utbredning av adv. grant i betydelsen 'tydligt' etc. i Sverige. Mot denna bakgrund framstår följande uppgift av
Rietz (s. 210 a) som märklig: "Grannt 1) adj. n. noga, tydligt. Ja ser dej grannt.
Allm. från Vb. till Sk. och i Fin!.; måste anses höra till riksmålei"
Rietz bygger i fråga om Västerbotten på uppgifter av J. A. Linder: "Grannt,
adv. tydligt, noga, riktigt" (9/5 1859); "Grant, adv. riktigt, bra, noga, tydligt"
(29/5 1859). I en uppgift från 1861 saknas betydelsen 'tydligt': "Grant adv. riktigt, bra, duktigt. Han gjol ä nä grant gjorde det bra, fullkomligt". Förutom de till
Rietz insända uppgifterna finns denna av Linder: "Grant, adv. noga, riktigt, bra"
(efter 1857). Jag anser att Linders uppgift att grant i Västerbotten haft bet. 'tydligt' är suspekt och lämnar den utan avseende.1
Jag finner inte heller något stöd för Rietz' uppgift att adv. grant i betydelsen
'tydligt' skulle ha funnits i Finland. Att bet. 'noga, noggrant' fmns har konstaterats ovan (jfr Vendell s. 286f, Wessman s. 228, FO 2:2 s. 358). Exemplen i
FO: je:t opp grannt! ('ät upp allting!'); tu foå:r itiga ta: så gra:nt till sista
droppen, vid mjölkning'); dem å:t e så gra:nt; °han to: allt så gra:nt bårt ; nu ska
du so:pa riktit gra:nt, visar att det här rör sig om en annan användning av grant.
Jag tror det är denna användning som Rietz har uppgifter om från Finland.
Det är också den som Linder har känt till från Västerbotten. Förvirringen har
uppstått genom att två i verkligheten språkligt och geografiskt skilda användningar av adv. grant har givits samma översättningsord, 'noga'.
Bet. 'skarp, fin' respektive 'tydligt' etc. hos grann eller grant finns alltså inte
belagd från Finland. Jag har inte heller funnit något spår av den i Estland, vare
sig hos Danell eller i Est0.2 I Danmark är användningarna i fråga dokumenterade
både i äldre och i nutida källor (Kalkar 2 s. 65, Feilberg 1 s. 476, ODS 7 sp. 3,
m.fl.). Ett av de i avsn. 2.5.1 nämnda beläggen från Gammeldansk Ordbog hör
hit: "ieg kender hannem grant och fuldkommer hanss ord oc vilge" (1515).
Omålsordbogen manuskript redovisar dels bet. 'skarp, tydelig' (grant Syn) från
Vestfyn, dels förbindelser som se, hore, huske grant från Sjx1land, Fyn med
omgivande öar, Tåsinge och krg) (sporadiska uppteckningar). Från Jysk Ordbog
har jag fått upplysning om att adjektivet i bet. i fråga är känt från Nordvestjylland, den nordvästliga delen av Midtvestjylland och det sydliga MidtOstjylland
(t.ex. et par grande Ojne; jeg er ikke så grander tul at hOre) och om att adverbet i
bet. 'tydeligt, skarpt, noje' finns glest styrkt från Sonderjylland och sporadiskt
från övriga Jylland med kollokaten se, hOre, tcenke sig 3 och huske. Från Bornholm finns exemplet Ved kjäjnner, forstår, hörde ja gra:nt (Espersen s. 110).
1 Linder kan ha påverkats av definitioner i ordböcker, t.ex. Möller 1858 s. 60. Det bör kanske

påpekas att detta inte är den enda tvivelaktiga uppgiften hos Linder.

vackert
2 I ett språkprov från Garnmalsvenskby: fitnå:' grant va 'glit 'förstå alldeles klart' har

betydelsen 'klart', medan grant har en förstärkande funktion: 'alldeles, riktigt, fullständigt'
(Est0). En konstruktion som denna vore knappast tänkbar om grant även skulle kunna ha bet.
'tydligt, klart'.
3 Exemplet Mikkel så et hjelpelOst spredbarn ligge under sig på jorden, ~km sig det så grant
(Jysk Ordbogs samlingar) visar att det rör sig om betydelsen 'tydligt' etc.
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Från Norge och Island är den adverbiella användningen belagd. Aasen
(s. 237) har betydelsen 'klart, tydeligt' och exempel med se. Enligt Ordbok over
Treindermåla manuskript finns förbindelser med minnest (Otter0y), kjcem ihau,
veit och hOyre. Från NMA kommer ytterligare ett belägg (från Sandsvxr i
Buskerud Fylke), och uppgifter i NO manuskript visar användningen i Nordre
Land, Modum, Andebu, Stryn och Norddal. Från Island finns belägg på grant i
bet. 'tydeligt, grant': sjå grant (Blöndal s. 267) och från Färöarna redovisas en
besläktad användning av grant i bet. 'tydeligt': g. markaaur (seydur) (i fråga om
får med öronmärkning) (Jacobsen & Matras s. 123).
I fornsvenskan finns belägg på grant som bestämning till verbet se. Ex.: ville
grant se hulkit huset war. Här är betydelsen snarast den som anges av Söderwall
(1 s. 420), 'noga, noggrant'. I supplementet (s. 223) anförs även fulgrant, återgivet med 'mycket noga, mycket väl', och exemplet jac haffwer ämwäll fwlgrant
kändt tyn färelelczs makt.
Användningen av grant i bet. 'tydligt' etc. förekommer inom ett sydvästligt kärnområde: Skåne, västra Blekinge, sydvästra Småland, Halland, Bohuslän, Västergötland, samt ett område öster om Vättern. Specialiseringen av bet. 'tydligt' har
gått längst i kärnområdet. I utbredningens ytterområden är språkproven begränsade till färre verb, och betydelsen är inte lika entydig.
Forskare och upptecknare har uppmärksammat att uttalet av grant i denna användning kan skilja sig från adv. grant i bet. 'vackert' o.d. J. Swenning skriver
beträffande listermålet i Blekinge (1917-37 s. 506): "Adv. grant i t.ex. säl,
hora grant 'se, höra väl, noga' med ljudlagsenligt a 4-- a framför nt [...] skiljer
sig från den neutrala adjektivformen ock advärbet grant 'vackert' till grane(r)
vilken har a till följd av association." I sitt arbete om södra Hallands folkmål noterar E. Wigforss (1913-18 s. 2350 uttalet pant eller gnon t i bet. 'väl', framför allt i uttr. som ja &lya so gn4nt, medan adj. grann i neutr. uttalas pant
eller gnant i övriga fall. Skillnaden antas bero på betydelsedifferentiering. Uttalsskillnad påpekas också i ordsamlingar från Skåne, t.ex. från Luggude hd av
I. Ingers och från Vemmenhögs och N. Åsbo hdr av E. Tuneld. Uttalsskillnaden kan tas som ett indicium på att betydelsen 'tydligt' (eller eventuellt en
mindre specialiserad bet. 'noga, noggrant') hos adv. grant har relativt hög ålder i
området och troligen har varit etablerad vid tiden för ljudförändringen.
Belägg på adj. grann i bet. 'skarp, fm' i fråga om syn, hörsel etc. saknas i de
svenska dialekterna. Där fmns endast spår av denna betydelse i några sparsamt
belagda ssgr. En liten grupp ssgr som redovisats i mom. 11.7 har anknytning till
mom. 11.6. Luftgrann 'luktgrann' översätts på något olika sätt, t.ex. 'begåvad
med fint luktsinne', 'känslig för lukt', 'känslig för vittring av människa'. Jag anser att ordet i Dalarna och Hälsingland har bildats efter mönstret 'känslig eller
ömtålig för (ngt)' (jfr os-, lopp-, smuts-grann m.fl.). Det är svårare att bedöma
det ensamstående belägget på luktgrann från Västergötland. Detta ord (bildat till
verbet lukta) framstår snarast som en alternativbildning till grannluktad. I Dalarna, Hälsingland, Lappland och Ångermanland uppges vädergrann kunna betyda
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t.ex. 'som har fint väderkorn', 'känslig för vittring av människa'. Ofta handlar
det om villebråd. Jag ser i vädergrann en parallell till lukt grann. Nos grann
uppges ibland betyda 'med fint luktsinne' eller 'känslig för doft', även om den
vanligaste betydelsen är 'granntyckt' o.d. En motsvarighet är grannosig, som
förutom 'kinkig, kräsen' o.d. även uppges betyda '[som] har fint väderkorn'.
Ssgr med grann i bet. 'tydlig, skarp' o.d. har en sydvästligt orienterad utbredning. Association med adv. grant i motsvarande betydelser kan dock ha inverkat
så att de haft större livskraft i denna del av landet. Att en sådan association är
rimlig, visar t.ex. de danska granthOrende, -seende, -synet och -smagende vid
sidan av former utan -t-, granh0r, -hOrendes, -120ret, -seende, -synet, -synlig
(0målsordbogen manuskript). Från Norge finns såväl grannsynt som grantseende (NRO 1 sp. 15840, och SAOB (G 827) redovisar både grann- och
grantsynt. I dialektmaterialet från Norge och Sverige har jag dock endast belägg
utan -t-. I FO (2:2 s. 360) finns ett belägg på grannsynt från Borgå, men bet.
uppges vara 'grannsynt, kritisk, nogräknad'. Det dialektala materialet är ifråga
om ssgrna enligt min bedömning alltför knappt för att kunna ge någon klar bild
av en tidigare utbredning av adj. grann i bet. 'skarp, fm' om syn, hörsel etc.
Etymologin för ssgn granngivlig är inte helt klar. Förleden har förklarats på
tre olika sätt. Den har förts till adj. grann (Rietz s. 210 a, SAOB G 825), subst.
grand 'stovkorn, lille del' (Kalkar 2 s. 65) och till subst. grand 'schaden, kummer, trauer, schmerz, verbrechen, laster' (Falk & Torp s. 342). NRO (1 sp.
1583) och ODS (7 sp. 10) ansluter sig till Falk & Torp. En sammanfattande
diskussion om ordets förekomst och etymologi finns hos W. Åkerlund, som i
sin avhandling om adjektiv- och adverbbildningen medelst suffixen -liker och
-lika i fornsvenskan (1929 s. 166f0 avvisar Falk & Torps förslag och för danskt
gran(d)givelig till adj. fsv. grander 'noggrann' etc., isl. grannr.
SAOB (G 825) upptar granngivelig, -a, -en 'noggrann' som (föråldrad) ssg
under adj. grann och jämför med y. fsv. grangiva och uttr. giva grann alct.1 Betydelsen 'tydlig(t)' kan inte urskiljas i de citerade språkproven. I FH (8 s. 4)
finns detta exempel från 1414 med bet. 'noggrant': [...] hafue seet oc skoet oc
Ort grangifleghe fore oss ouerlceset eet opet pcerkmens breff [...]; jfr Söderwall
1 s. 420. Denne redovisar även grangiva v. 'akta, fästa uppmärksamhet vid': at i
grangaaffive myn scnffwelse (1508).
Jag har inte funnit granngivlig i de östsvenska målen, men ordet är väl belagt i
övriga nordiska länder, särskilt i Danmark. ODS (7 sp. 9f) anger för adjektivet
bet. 'i enhver henseende tydelig, klar; nojagtig i de mindste enkeltheder' och för
adverbet bl.a. 'ganske nojagtigt, tydeligt; akkurat', %seer om hvad der fremstilles
ell. fremstiller sig saaledes for tanken ell. sanseme, at man kan danne sig et klart,
levende billede deraf [- - -] isxr i forb. m. verbum, der betegner sansning, fornemmelse, erkendelse olgn.". Betydelsen 'tydlig(t)' är rikt exemplifierad. Från
Omålsordbogen (manuskript) har jag ett flertal exempel på adverbet i bet. 'Ojagtigt, tydeligt, klart', dock inte något belägg på adjektivet. Espersen (s. 111)
upptar från Bornholm dels bet. 'tydlig, klar', dels (om person) 'Som kjender
1 Jfr ha grann akt på och ge grant akt på från Skåne.
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Alting grandt, bedre end Andre'. Kalkar (2 s. 650 ger betydelseuppgiften 'n0jagtig, nOje' och ett flertal språkprov. Dessutom ges exempel på subst. grandgivelighed 'netjagtighet,
Enligt NRO (1 sp. 1583) är nu endast adverbiell användning levande i Norge i
bet. 'noiaktig i alle enkeltheter, tydelig, klar, ildce fil å ta feil av' ("om sanseinntrykk og forestilling som hviler på tidligere sanseinntrykk"). Jag har inte heller
något belägg på adjektivet från de norska dialektema.
Från Island uppger Blöndal (s. 267) grandgcefilegur 'grandgivelig, nöjagtig,
omhyggelig' (motsvarande adverb är grandgcefilega).
Som synes erinrar den adverbiella användningen av granngivlig starkt om användningen av det enkla adverbet grant. Ordet skulle av utbredning och användning i svenska dialekter att döma mycket väl kunna vara ett lån från danskan.
Förekomsten i Dalsland kan, liksom den i Jämtland, bero på norskt inflytande.
Även de många variantema av efterleden kan tyda på att ordet är ett lån. Det kan
naturligtvis även röra sig om ett gammalt ord som levt kvar, men i så fall har det
säkerligen understötts av det danska bruket av det.
Det tycks tämligen klart att användningen av grant i betydelsen 'tydligt' etc.
vid vissa verb har uppkommit ur betydelsen 'noga, noggrant', eller kanske snarare som en specialisering av denna betydelse. Detta förhållande och utbredningsbilden enligt karta 7 visar emellertid att betydelsen i fråga knappast har uppkommit på svensk botten utan är inlånad. Den har säkerligen kommit in huvudsakligen via danskan och spritt sig upp över landet. Även dess förekomst på
Gotland kan förklaras med danskt inflytande. Det isolerade förstå grant i norra
Värmland kan eventuellt bero på inflytande från Norge.
2.5.5. Kommentar till moment 11.7
Jag kommer inte att diskutera alla sammansättningar och avledningar med grann i
dialektema. De korta betydelseangivelser, anmärkningar och språkprov som givits i redovisningen får i stort sett tala för sig själva.

Sammansättningar
De flesta ssgma i momentet används om människor eller djur. Adjektivet står
ofta i efterledsställning och har betydelser som anges i mom. 11.1-3. Förleden är
vanligen ett substantiv som omtalar i vilket avseende någon (en person eller ett
djur) är noga, omsorgsfull, nogräknad, kräsen, granntyckt, fmkänslig eller ömtålig (den sistnämnda bet. kan även förekomma om sak). Ofta specificeras vad ett
noggrant, kinkigt eller kräset beteende särskilt riktas mot; hit hör t.ex. bedel-,
bokstavs-, bud-, foder-, folk(s)-, kyrk(es)-, lman-, mat-, ord-, skott-, syssel-,
vattu-, väder-grann. Andra förleder visar vad en person (någon gång en sak) är
särskilt känslig eller ömtålig för, t.ex. lopp-, luft- ('lukt'), os-, smuts-, sot-,
väder-. En tredje grupp fokuserar något hos en person (eller ett djur) som gör
honom (det) särskilt noga eller känslig(t), t.ex. döger-, lukt-, nos-, samvets-,
sinn-, skam-, skäl-, väder-, är-grann. En liten grupp förleder anknyter till yttre
omständigheter, t.ex. högtids-, söndags-. Här ger förleden associationer till ett
118

beteende som hör samman med högtider, t.ex. krusandet vid finare fester. Ssgr
kan ha flera betydelser och höra till mer än en grupp; se t.ex. vädergrann, som
diskuterats i föregående avsnitt. Detta ord är dessutom egentligen att betrakta
som två: ssg med väder dels i bet. 'väderlek', dels i bet. 'väderkorn' och 'lukt'.
Ssgr med verb i förleden är få. Stillgrann och sytesgrann anger att ett djur (eller en person) är noga eller kinkig(t) (djuret blir svårt att "stilla", dvs. fodra, och
"syta", dvs, sköta; jfr grannstillt.). Den tredje ssgn, tyckgrann 'granntyckt', kan
vara bildad under påverkan från granntyckt och vanliga ssgr med grann i efterleden, som t.ex. laggrann (jfr även tyckmycken 'granntyckt, nogräknad' o.d.).
Även ssgr med adj. och adv. i förleden är få. I bålgrann 'som är mycket noga
med kläder' har förleden förstärkande funktion. I smågrann 'som snart blir
sticken, tål intet mång ord' o.d. har små väl snarast bet. 'ifråga om obetydligheter' o.d. (se SAOB S 7683; o. jfr S 7710 smålcinkig, småkitslig 'kinkig' resp.
'kitslig beträffande småsaker'). Ssgn noggrann är enligt SAOB (N 618) en
"delvis tautologisk ssg med grann II ", dvs, en sammansättning av noga och
grann i bet. 'noga, noggrann'. Som påpekades vid materialredovisningen har
detta ord inte något starkt fäste i dialektema.
Bland här diskuterade ssgr fmns även två med adv. grant i efterleden, mangrant och jämngrant 'mangrant, enhälligt', även 'allmänt (eller överallt) förekommande, lite till mans' o.d., det första ordet med subst. man, det andra med
adj. jämn i förleden. Dessa båda ord används på likartat sätt i dialekterna. De
förekommer i mitt material aldrig från samma socken och endast undantagsvis
från samma landskapsdel (se utbredningsbeskrivningen i materialsamlingen). De
kan därför inte sägas vara synonyma, utan bör bedömas som ekvivalenter.
Det finns även ett stort antal ssgr med grann i förleden. De allra flesta av dessa
har adj. eller particip i efterleden. Flera anger ifråga om vad en person eller ett
djur är noga eller kinkig(t), t.ex. grann-drucken, -fodrad, -matad, -stilld, -stillt,
-äten. Andra anknyter till någon egenskap e.d. (även i bildlig bemärkelse) hos en
person, t.ex. grann-halsad, -härsken, -nosig, -siktad, -sint, -tyckt och -yrken.
Det är möjligt att det bland dessa ssgr kan finnas någon som ursprungligen
inte är sammansatt med adj. grann i förleden. Grannvar har av Falk & Torp förts
till subst. grand (i sin tur till v. granda 'skada' m.m.). Torp skriver (s. 177, art.
Grand 2): "Vel til germ. *grindan [...b Hit gno. grandvarr omhyggelig for at
fOre et rent liv ('var for grand'). I nno. er dette ord blit grannvar og har faat betydning efter grann: noiagtig, men har dog bevaret noget av den gamle betydning i kilbakeholden, bange for at forse sig, blyg' (i N[ord-]Tr[Ondelag] heter
det grannvar med bet. nOieseende, krwsen). Denne sammenblanding alt i mno.:
grannvarliga med noiagtighet. Sv. di. grannvar nOieregnende." Detta ord har
med sin västliga utbredning i svenska dialekter stark anknytning till Norge. Det
är väl belagt från Jämtland (vanligen -ver eller -vär), v. Härjedalen (-ver eller
-var), sporadiskt från Värmland och, av D. Herweghr, från Västmanland. Det är
osäkert om S. Ullgrund (i ms UUB Ihre 98:25) menar att ordet även finns i
Uppland i det ensamstående belägget därifrån: °Gran Upl: difficilis; hinc
°laggran, matgran, granwal mm: (jfr kommentaren till laggrann nedan). Formen
-val kan vara utlöst ur neutr., jfr Herweghr: °Grannvalt dicitur ad qvod accura119

Karta 8. Grannlaga och laggrann. Utbredning i Sverige.
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tione opus est. Att jag har redovisat grannvar beror på att ordet har uppfattats
som en ssg med adj. grann. Även SAOB (G 827), NO manuskript och Ordbok
over Trondermåla manuskript har upptagit grannvar (Ordbok over Trondermåla
även grannvar) bland ssgr med detta adjektiv..
Flera av sammansättningarna med grann som förled har semantiska motsvarigheter bland dem med grann i efterleden. En fråga som inställer sig — men
som jag inte har möjlighet att gå närmare in på här — är om de olika typerna har
olika utbredning. En översiktlig genomgång ger vid handen att förhållandet tycks
vara olika i olika ord. Jag har här begränsat mig till att göra en jämförelse mellan
grannlaga, -lagen (m.fl. former) och laggrann i dialekter inom nuvarande Sveriges gränser, se karta 8.
Grannlaga är införlivat i riksspråket som oböjligt adjektiv. Oböjligt är ordet
också i de flesta dialekter där det förekommer. I Värmland böjs det dock (vanligen mask. -lagen, fem. -laga, neutr. -lagt, pl. -lag). I Närke och Norrbotten
finns neutr.-formen -lagat belagd. Från Mora och Orsa finns uppgifter om
-lagad'n, från Leksand om oböjl. -lagen och från Lima (av C. Säve) om -lagug:
°Grann-lagun, adj. = 'grannlaga, matgrann'.
Kartan visar en koncentration av grannlaga i ett bälte över Svealand. Framför
allt Värmland har en levande och omväxlande användning av ordet. De få spridda
beläggen söder om detta bälte är snarast undantagen som bekräftar regeln. Det är
ju här fråga om ett ord som är införlivat med rikssvenskt språkbruk och sådana
brukar, om än glest och sporadiskt, finnas upptecknade även i dialekter där de
egentligen inte av ålder hör hemma. Att så är fallet visar t.ex. uttalet gra' 'inlaga
(vid sidan av grannia 'va) från Hallaröd och Munkarp i SK. Från Äspinge, SK
redovisas dock böjningformer som visar att ordet där har införlivats med dialekten. Från Småland finns vid sidan av några få belägg på oböjligt grannlaga (-laja,
-lava o.d.) med bet. 'nogräknad' e.d. även ett par belägg på grannlagd med bet.
'försynt, artig' o.d., vilket jag bedömer som ett annat ord.
I Dalarna får grannlaga konkurrens av laggrann som dominerar norröver i
landet. Att detta ord tidigare har varit i bruk även i Västmanland och möjligen
Uppland visar belägg hos Herweghr och Ihre.1 Särskilt i Dalarna men även
sporadiskt norrut uppträder orden sida vid sida i samma socken och är i allmänhet av uppteckningarna att döma där att betrakta som synonyma. Det finns
dock goda skäl att anta att laggrann är det äldre av de båda orden i landets
nordliga del. Med kännedom om att grannlaga är ett riksspråksord (och att vissa
upptecknare t.ex. har utgått från ordlistor vid nedtecknande av dialekten) kan
man av karta 8 utläsa att grannlaga bör ha spritt sig via riksspråket i sen tid.
Avledningar
Grannas och granna sig i användningar som redovisas i detta huvudmoment bör
vara avledda av adj. grann. Utbredningen har sitt centrum i Småland. Här kan vi
1 Ihre bygger på den ovan citerade uppgiften av S. Ullgrund. Menar Ullgrund att laggrann,
matg rann och grannval förekommer i Uppland eller avser han att ge en jämförande etymologi?
Jag bortser helt från det tvivelaktiga belägget från Småland, se materialredovisningen.
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se en utveckling av betydelsen mot 'krusa', 'krusa varandra'. Grannas och granna sig har, särskilt i Småland, kommit att beteckna det artiga, nästan rituella,
beteendet vid bjudningar och fester, när gästerna måste övertalas att ta för sig av
förtäringen. En jämförelse med verbet granda görs i avsn. 4.3.
Grannlig, som adv. även grannliga, granneligen, grannligt, kan ha en användning som påminner om den hos det enkla grann, grant. I sin diskussion om
"lika"-adverbieringen av adj. i fsv. för W. Åkerlund (1929 s. 97) adv. granlika
till en grupp lika-adverb som han anser vara till betydelse och användning helt
eller delvis parallella med t-adverb. Han för också (s. 1070 adj. granliker till en
grupp av liker-ord "där -liker icke synes ha någon funktion alls i betydelsehänseende". I denna grupp är lika-adverbet tidigare belagt än motsvarande likeradjektiv. Om bet. hos fsv. granlika och motsvarigheterna i nysv. skriftspråk se
ovan s. 112.
Dialekternas grannlig betyder 'nätt, späd, fm; söt, vacker' o.d.; från Delsbo
finns även uppgifter om bet. 'försynt' e.d. (se sammanställning i mom. 111.4.3).
Adv. grannlig(-t, -a, -en) är glest belagt. I tre exempel står det som bestämning
till se, veta och förstå och har en användning som påminner om den hos adv.
grant i mom. 11.6. Dessa exempel (från Säter, DAL, Edsele, ÅM, Fredrika,
LPL) är sena (från resp. 1974, 1964 och 1974). Det kan knappast vara fråga om
reliktbetydelser utan det rör sig troligen om inflytande från bibelspråket.
Verbet granska anses vanligen vara en avledning till adj. grann (Falk & Torp
s. 342 för det dock, liksom da. granske, sv. granska och no. dial. grenska i
samma bet. till fnord. grand 'kummer'; bet. skulle eg. vara 'sorgfalt auf etwas
verwenden'). Se t.ex. Hellquist (s. 297): "till grann i bet.: noggrann" och
Nielsen (s. 134): "granske v. 'undersoge nvije' [...] afledn. med [...] -ske til
[...] gran i betydn. 'nojagtig' ".
I dialekterna har granska bet. 'noggrant undersöka, syna, skärskåda, besiktiga' o.d. Ordet är tämligen glest belagt. Flest belägg finns från Skåne. Språkproven visar att det företrädesvis används i offentliga sammanhang, ofta i
samband med någon form av myndighetsutövning, mönstring, brandsyn m.m.
Varken utbredning eller betydelse talar mot uppfattningen av granska som en
avledning till adj. grann. Att det som SAOB (G 840) menar, skulle röra sig om
ett lån från mIty. granschen förefaller inte sannolikt; jfr att Lasch & Borchling
(s. 149) betraktar granschen som inkommet från danskan. Förekomsten av ordet
i fsv. liksom användningen i Sverige såväl i dialekterna som i riksspråket dels av
granska, dels av grann och grant i bet. 'tydlig(t)', talar för att verbet är en
avledning till grann i bet. 'noga, noggrann' och inte till den mer specialiserade
bet. let (at erkende ell. forstaa); klar; tydelig' som föreslås av ODS 7 sp. 12
("dannet af IV. gran i bet. 2") för da. granske.
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2.6. Materialredovisning III
III. Grann i bet. 'fin, vacker, skön, god' och i bet. som närmast ansluter
sig härtill
Adj. grann används i detta moment för att beskriva företeelser som är tilltalande
för ögat eller på annat sätt uppfattas som fina, vackra, sköna, goda e.d. Momentet har indelats i 1) grann använt på ett relativt konkret plan, huvudsakligen i
fråga om yttre, mer påtagliga egenskaper (hos personer, föremål m.m.), förmedlade framför allt genom synintryck, men även genom hörselintryck, 2) grann använt på en abstraktare nivå, i fråga om inre egenskaper, innehåll, beteenden
m.m. eller om abstrakta företeelser som väder, tid, tillställningar m.m., 3) kompletterande belägg, dvs, från orter som inte förekommit i moment 1 eller 2 och
som saknar semantiskt huvudord, 4) adverbiell funktion, sammansättningar och
avledningar som inte har redovisats i momenten 1-3.
111.1. Grann använt på ett relativt konkret plan
För att få överblick över denna användning av adj. grann i betydelserna i fråga
har materialet indelats med hänsyn till de semantiska huvudorden i 14 grupper:
1.1 om människa, kropp och kroppsdel på människa, särskilt 1.1.1 om höger
hand, 1.2 om klädedräkt, kläder, prydnader o.d., 1.3 om djur, kropp och
kroppsdel på djur, 1.4 om växt, växtdel och växtlighet, 1.5 om plats, bygd,
natur o.d., 1.6 om gård, byggnad, rum, väg o.d., 1.7 om åkdon och fortskaffningsmedel, 1.8 om mat och dryck eller annan vätska, 1.9 om pengar, 1.10 om
ljus, färg, himlafenomen o.d., 1.11 om bild, bok, mönster, stil o.d., 1.12 om
ämne, redskap, föremål o.d. och övrigt i fråga om synintryck. Därtill kommer
konkret användning av grann ifråga om ljud 1.13 och ifråga om lukt 1.14.
111.1.1. Om människa, kropp och kroppsdel på människa
Gruppen innehåller adj. grann i bet. 'fin, förnäm, grant utstyrd, vacker, stilig,
ståtlig' o.d. om 1) flicka, kvinna, feminint mytiskt väsen, 2) pojke, man, maskulint mytiskt väsen, 3) både manliga och kvinnliga individer eller person av okänt
kön, 4) kropp, kroppsdel e.d.
1) flicka, kvinna, feminint mytiskt väsen
Gruppen, som är mycket stor, indelas i a) benämningar som vanligen används
om flickor (någon gång om mytiskt väsen), b) benämningar som vanligen
används om kvinnor eller kvinnliga mytiska väsen, c) benämningar på feminina
mytiska väsen, d) brud. I en femte grupp, e) har samlats övriga belägg där det av
sammanhanget framgår att en flicka, kvinna eller ett feminint mytiskt väsen
avses. Där ingår några belägg med ett egennamn som huvudord.
a) HOsem däka: BL Asarum, Hasslö, Hällaryd, Jämjö, Kyrkhult o. Jämshög, Listerby, Ronneby lfs, Rödeby, Åryd, Öljehult; SM Hagby, Hovmantorp, Karlslunda, S. Sandsjö, Torsås; HA
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nedre Ätradalen (1880), Eftra, Enslöv, Fagered, Harplinge, Ljungby;flicka: SM Alseda, Aneboda, Berg, Fryele, Gårdsby, Halltorp, Herråkra, Misterhult, Ramkvilla, Reftele; ÖG St. Åby,
V. Tollstad; NK Lillkyrka; VRM Nordmark; VSTM Linde,strakten; DAL Grangärde, Gustafs;
fänta: ÖL snr kring Borgholm (1859); gräbba: SK Everöd, Glimåkra, Gryt, Loshult, N. Mellby, Nävlinge o. Vinslöv, Osby, Stoby, Vä, Örkened; BL Jämshög; ÖL (1875), Gräsgård, Hulterstad; SM Pjätteryd, Stenbrohult, Virestad; HA Trönninge; jänta: ÖG Tjärstad; VRM Dalby,
Ekshärad, N. Råda, Östmark; GST Hedesunda; HRJ Lillhärdal; MP Indal; LPL Lycksele; kulla:
DAL Söderbärke, Älvdalen; stinta: GST Hamrånge; HSL Färila, Ljusdal; VB Burträsk, Sävar;
NB Nederkaliz; storsa: JL Laxsjö, Myssjö, Oviken, Ragunda; tös: SK Billinge, Burlöv, Gudmuntorp, Halmstad, Härslöv, Höör, Kvidinge, N. Rörum, Skarhult, Smedstorp, Strövelstorp,
Tygelsjö, Örsjö; BL Ronneby lfs; SM Burseryd, S. Hestra, Öreryd; HA Trönninge, Vanda,
Veinge; VG Synnerby, Tvärred, Åsle; BO Orust, Långelanda, Torslanda, Ucklum, Västerlanda;
DSL Nordals o. Vedbo hdr, Nössemark, Rännelanda, Ärtemark; NK Ödeby; VRM Grava,
Ölserud; tösunge: HA; piga: SDM Härad (1875); UL (1697); JL Mörsil.
HOsem fruntimmer: SM Emådalen, Pjätteryd; s. BO; ÖG Regna, Risinge, Torpa, V. Harg,
V. Tollstad, Ödeshög; NK Lännäs; VRM Boda, Stavnäs; UL Skuttunge; VSTM Medåker; JL
Mattmar; kona: SK Vollsjö; SM Östra hd; VRM N. Råda; DAL Älvdalen; NB Nederluleå;
kvinna: SK Järrestads hd, L. Bedinge, Ö. Sallerup, Ö. Tommarp; VB Jörn; LPL Arvidsjaur,
Malå; NB Norrfjärden; kvinnfolk: GL Fårö; VRM Jösse hd; VSTM Kumla; DAL Orsa;
kvinnfolIcsmänniska: SM Aspelands hd; kvinntimmer: VRM Alster; käring: SM Kalvsvik,
Slätthög; HA Skällinge; BO Orust; DSL Nössemark, Råggärd; SDM Härad (1875); människa:
SK Ö. Hoby; SM Högsby; ÖG Tjärstad; VRM Karlskoga; fru: ÖL Gårdby; SM Tuna (1879);
UL Härnevi; VSTM Norberg; ÅM Arnäs; hustru: HA Vanda; ÖG Ödeshög; mor: SK Hörröd;
VG Ryda; VRM Långserud; ÅM Nordingrå; frumamsell: HSL Delsbo; fröken: ÖG Regna;
VRM Karlskoga; jungfru: SM Näshult; mamsell: VRM Brunskog (1874); VSTM Linde
(1872); DAL Grangärde; mö: SK Hjärsås.I
HOsem skogsfru, skog(s)rå, skog(s)snuva, sjörå, rådande, trollmänniska eller prinsessa: SK
Huaröd; SM Hjorted, Kvenneberga, Sjösås; DSL Nordals hd, Nössemark; VRM Segerstad,
Stavnäs; UL Ärentuna; DAL Malung; HSL Delsbo.
HOsem brud: SM Östra hd (1871); HA Skrea; VG Korsberga, Ugglum; BO Orust; GL Lau;
ÖG Drothem; SDM (1762); VRM Brunskog (1874); DAL Grangärde, Leksand, Särna; HSL
Delsbo; JL Lockne (1859); LPL Lycksele.
Övrigt: SK Arne, Asmundtorp, Dagstorp, Stenestad, Ö. Vemmenhög; BL sydöstra delen,
Sillhövda; SM Hallaryd, Jät, Markaryd, S. Hestra, Urshult; HA (1771), Knäred, Slättåkra; VG
Ryda, Åsle; DSL Vårvik, Ärtemark; SDM Julita; VRM Långserud; UL (1740); VSTM Lindestrakten; DAL Leksand, Mora; HR! Lillhärdal, Älvros; MP Njurunda; JL Ström; ÅM Edsele;
VB Bureå, Burträsk, Norsjö; LPL Lycksele; NB Norrfjärden, Töre.

Ex..
Va de: fitekka ä blrå:ölider å granner Alseda, SM; E ssda grann tös! 'en sådan
frisk och fager tös' Västerlanda, BO (BOB); °Ha var ong och granna kwäin men
dem vor rysligt slarvu 'det var unga och vackra kvinnor, men de voro rysligt
trasiga' Arvidsjaur, LPL; Motsatsen [till liten, spenslig kvinna] är en ståt/i o
grann ku:no Nederluleå, NB; °Där slog e prinsässa då, så store å granne Nordals
hd, DSL; °Hon står där, Elsa, "så rö-brusti o grann som en rikti sting-kakebakare" sydöstra BL; °Men då gick ja ... te dej der du slog så röer i ögo
['ansiktet'] å granner [sa gubben till gumman] Julita, SDM; °N Optatus såg oppa
1 Ordet har formen mö(ja sg. obest. f., om vilken SAOB (M 2071): "Formen möja är
utvecklad ur böjnings- o. ssgsformer av mö."
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a Petronella ... Hon ruva äint grann men hon djort ju go på It ['pair] Bureå, VB;
[Talesätt] åi wi:der ma:r å åi granner tjä:rig ska åin inte skaffa se:g [för märren
kan en inte hålla ren, och käringen får en inte ha i fred] Skällinge, HA; °E grane
käreng å en wide båd ['bår] ä dyra i unnerhall Orust, BO.
°Å når stasspigan kom hitpå lanne igann / då vipp dom på sluss 'n å tytjys va
grann [i dikt] Mörsil, JL; °når stå rssan skull va grann, hadd dom på e våmmairströje Myssjö, JL; °pigo o kärrnga di köfte på kredit å va grannä Härad, SDM
(G. Ericsson 1875); °Baku& wa(r) so grann, so an add bellt knia 'faster var så
grann, så man borde knäböja' [hon satt som Jungfru Maria med band kring pannan, fintröja och blå helgkjol] Älvdalen, DAL (ULMA 32089 s. 1410; n grannen fru 'en fint klädd fru' Amäs, ÅM; °När di sådde linfrö, då skulle hustra vara
me å klä sej så grann Ödeshög, OG; [Hon (den blivande hustrun) ska få ligga
och dra sig på morgonen, sedan] °gå läddug å gran, / För husfrädd i gålen, hö
låfwar alt Han UL (1740, Brd 72, s. 267); 'högtidsklädd', om allmogekvinnor
vid de stora högtiderna jul, påsk, pingst, midsommar: o ha Witt sä grann å viisst
int ä va sturbörufaisn (då får man ej vara "grann") Leksand, DAL; [Kullan visade
sig vara ett troll:] °Dä kunn en fäll ha tänkt sä, ätter o va så utpynta å grann
Söderbärke, DAL; °Bretta lella, hwart skattu gå, ätter du äst så granner? HA
(Götheb. Spionen 1771); °Män trölla dam klädde lggre te bru, å grann varst ho
Delsbo, HSL; °vå du ha ställt opp dä å jorst dä grann ofin, för kar-änsläheta
dan [ung. 'karlskrället'] Älvros, HRJ; hon var sä grann se be b4-aasst bara a: n
'hon var så fint klädd, så att det "blåste" utav henne' Burträsk, VB; [Talesätt]
c'vell bara mor gå granner, får far snat ssndria bökkser Ryda, VG.

Sammansättningar
grann-jänta s. VB Sävar; LPL Fredrika, Lycksele, Örträsk, 'flicka som ser bra
ut, vacker flicka'. Ex.: hänne icöm å vak n grannjänt 'det här kommer att bli
en snygg (el. vacker) flicka' Örträsk, LPL.
-kulla s. 'fint klädd flicka' Älvdalen, DAL.
-stinta s. HRJ Älvros (1876ff); ÅM Amäs, Bjurholm; VB Umeå lfs; LPL
Lycksele, 'vacker flicka' o.d. Ex.: grannstint 'sund, spänstig flicka med
trevligt utseende' (äv., och något ironiskt, om en flicka som kläder sig en
smula uppseendeväckande fint) Amäs, ÅM.
-kvinna s. °grannkveinn 'snygg kvinna' Skellefteå, VB.
-kvinnfolk s. e grannkwinnfölrk 'en vacker kvinna' Lycksele, LPL.
-käring s. än granntjä:lig 'en vacker gift kvinna' Lycksele, LPL.
-människa s. än grannmänniss 'en vacker kvinna' Lycksele, LPL.
-brud s. DAL Mora, Sollerön, Venjan, Vamhus, Älvdalen, 'brud klädd i fullständig brudutstyrsel med krona'. Ex.: För a dam sku a Sold ['Sollerön']

siå grannbröidar am på:skar Mora; jfr granngästabud 'bröllop, vid vilket bruden var grannbrud' Mora (OÖD s. 712).
-braskkulla s., -braska v. 'brudtärna åt grannbrud' resp. 'vara brudtärna åt
grannbrud' Sollerön, DAL.
1 Bedelkonan, dvs.

morbrors eller fatbrors hustru, här 'faster'.
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-gärning s. ÖG (omkr. 1750); UL (1766); VSTM (väl 17604.); HSL (1873),
Delsbo (1841 o. senare); HRJ Linsell o. Älvros (1876ff); NB Töre, dels om
fm, förnäm kvinna (som inte utför grövre sysslor) (ÖG UL VSTM), dels om
fint klädd, kokett eller nätt och vacker flicka (ÖG HSL HRJ NB). Ex.:
°Granngerning s.f. en nätt och wacker piga. it. et Fruntimmer, som icke kan
eller wil göra något groft arbete ÖG (C. NyrU omkr. 1750); °Granngerning
kallas ett qvinnfolk, som ej vill befatta sig med grofva sysslor, utan hafva
smått fepleri för händer VSTM (D. Herweghr, väl 1760-t.); ° grannjärning,
grannlåt 'grann och fin flicka eller gosse (när de äro små)' Delsbo, HSL;
°grann-jä:rnio, f. 'fint klädd tös' Älvros, HRJ (J. Nordlander 1876f0;
granndjäriiyg 'vacker flicka' Töre, NB.
-gärds(-)våp s. °et saudant grann gjärds wåp, / Som bara lärdt dansa, å swansa,
å leka mä dåckeskåp s. Kalmar län, SM (1763, Brd 106 s. 396).1
-nyttja (eller -nycka) s. HSL (före 1769 o. senare), Delsbo (1851 o. senare),
Färila, Järvsö (1876 o. senare), Ljusdal (1851 o. senare); HRJ Linsell o. Älvros (1876ff). Ex.: °Grannyttja 'piga, som tycker om och nyttjar grannlåt' HSL
(B. J. Brauner före 1769); 'flicka, som gema är grann' HSL (C. J. Ihnström
1841); 'rik flicka' HSL (anonym 1800-t.); °Grann-nittja (-niklcja?), f. 'granlåtsdocka' Delsbo (C. Säve 1851); °grannittja 'fm, stolt flicka', [även:] 'flicka
med godt utseende, "fin" flicka' Delsbo; grannyttja 'snygg och vacker flicka'
el. 'flicka av fömäm och rik släkt' Färila; 'ansedd flicka, god att få till gifte',
t.ex. Man feck då e riktuga grannyttja,2 men så var han en granlåt sjolfJärvsö
(V. Engelke 1876); °Grannyttja 'rik, stolt o. grann bondedotter' Ljusdal (C.
Säve 1851); 'fin, sprättig bondflicka' Ljusdal (0. Hallborg 1865); °Å då va
alle grannyttje ('fina, rika unga storbondflickor') d ungdoma, som de va nå
mä hänne i Ljusdal böen ['bjudna'] opp lä Ramsjö Ljusdal; °grann-ng?' 'behagsjuk flicka (1. gumma), en gängse upburen flicka' Älvros, HRJ (J. Nordlander 1876ff). — Härtill stor-, mellan-, halv-grannyttja storgranny 'ttja
'vacker och förmögen ungmö'; millagranny 'nja (= halrvgranny 'nja) 'snygg
och ansedd (förmögen) flicka — men av "mellansort" ' Färila, HSL; grannnyttjlig (eller -nycklig) adj. °Grannyttjelig; Vara grannyttjelig 'göra grannt'
HSL (C. J. Unström 1841).3
-stycke s. Flicka som uppträdde sprättigt
grannstyttj Töre, NB.
-möle s. JL Kyrkås, Revsund, 'fin eller vacker och rik flicka'. Ex.: räktut i
granninsuir 'grannlåt' (om en fin flicka), eg. om fint bakverk Kyrkås, JL.

1 Lokalisering till s. Kalmar län i Brd s. 567. Enligt Mod&r (1926 s. 77 not 3) tyder de dialek-

tala dragen i bröllopskvädet på att det avser återge målet i S. Möre, "Möjligen i Ljungby eller
Mortorps snr eller trakten däromkring".
2 -ttj- motsvaras i källan av -kf- med streck över -k-, vilket markerar "lent" uttal.
3 Jfr Rietz (s. 210 a): °Grann-nyttjelig, adj. 'behagsjuk'. °"Vara grann-nyttjelig" 'göra grannt'
HSL och Wennberg (1873 s. 23): °Grannyttjelin, adj. 'behagsjuk'; °vara grannyttjelin = göra
grannt. Rietz tycks ha sin uppgift från Unström och Wennberg sin från Rietz. Ordet förnekas i
Delsbo (1861 o. 1862) av L. Landgren vid förfrågningar från Rietz.
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2) pojke, man, maskulint mytiskt väsen
Gruppen indelas i a) benämningar som används om pojkar, b) benämningar som
används om män eller maskulina mytiska väsen, c) benämningar på brudgum,
d) övrigt, bl.a. yrkesbenämningar.
a) HOsem barn: DSL Råggärd; gosse: DSL Nordals o. Vedbo hdr; herde: SM Virestad; pilt:
DSL Järbo; pojke: BL Hällaryd, Mjällby, Öljehult; ÖL snr kring Borgholm (1859), Hulterstad;
SM S. Möre hd (1867), Dalhem, Halltorp, Torsås o. Gullabo; BO Lane-Ryr; GL Lokrume; NK
Sköllersta hd, Ekeby (i sht); MP Indal; påg: SK Glimåkra, Huaröd, Linderöd, Simris, S.
Rörum. b) HOsem karl: SK Bosarp, Oderljunga; BL Hällaryd, Jämshög (1857); SM s. Kalmar
län (1763), Dalhem; HA Idala; DSL Råggärd; GL Fårö; ÖG St. Åby, V. Ryd; NK ICräklinge,
Skagershult; VRM Ölserud; VB Norsjö; LPL Lycksele; NB Nederkalix, Töre; man: SK Ystad;
junker: VRM Karlstads eller Väse hd, Långserud; tomte: SM n. Kalmar län (1884); HL
Bondkyrka. c) HOsem brudgum(-man): SK L. Bedinge; VSTM Lindestrakten. d) Övrigt: SM
Alseda, Berg, Kulltorp, Torsås; HA nedre Ätradalen (1880); BO Tjörn (omkr. 1750); GL Lau;
SDM Sorunda (1869); UL Skuttunge; DAL Malung; HSL Alfta; LPL Lycksele.

Ex.:
°Det va ett grant barn han liknar varken far elle mor sa käringa om den nyfödde
Råggärd, DSL; °det va synn å döda en så granne gosse Nordals o. Vedbo hdr,
DSL; en granne påjk 'en pojke som ser frisk och bra ut' Hulterstad, ÖL; °de va
dän grannaste paug i såmnen ['socknen'] Huaröd, SK; de va fina granna manna
['män'] Ystad, SK; °Han hatt intä vutt så grannå, man han hatt hullät se
likadannä ['bevarat sitt utseende'] Kulltorp, SM; han ä ja grann han ä: rakkt le:
'han är så vacker att han rent av är motbjudande' ("dockvacker", feminin) Lycksele, LPL.
c'päikar di dansar grannä mä kartäunskoftä u ingän särk Lokmme, GL (Wennersten 1902-09 s. 930; Men hwa aj han för en kär, som sitter sau grann? s.
Kalmar län, SM (1763, Brd 106 s. 396);1 °"Ni må tro", san, "att ja va granner,
når ja va brugumme! " Lindestrakten, VSTM; ° ska en på frining ska en vär ss
grann ss ä stf in å en Malung, DAL (ULMA 10133 s. 36); [Ordspråk:] grann
mjsk ['grann junker siktar inget mjöl'] Långserud, VRM.
jo&ke-sekter
Till grupp a) fums ssgrna granngosse, -pojke och -hane och till grupp b) grannkarl. Se även grannlåt, mom. 111.4.2.
grann-gosse s. HSL Arbrå, Järvsö; ÅM Bjurholm, 'vacker pojke' o.d. Ex.:
granngssse m. 'ståtlig, välbärgad ung man, giftasvuxen' Järvsö.
-pojke s. grannpek ' vacker gosse eller yngling' Lycksele, LPL.
-hane s. HSL (1873), Delsbo (1851); HRJ Linsell o. Älvros (1876ff), 'grann
och fm eller fmt klädd pojke; sprätt'. Ex.: 'sprätt': °[grann-]hane, m., Delsbo,
HSL (C. Säve 1851); 'grann-hana 'fint klädd pojke' Älvros, HRJ (J. Nordlander 1876ff).
-karl s. DAL Älvdalen; LPL Lycksele, 'vacker eller stilig karl'. Ex.: [Taxichauffören, det] wa: n grannkall e: (' det var en stilig karl det') Älvdalen
(G. Nyström).
1 Ang. lokaliseringen, se not till granngärds-våp ovan (s. 126).
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3) både manliga och kvinnliga individer eller person av okänt kön
Gruppen indelas i a) benämningar på barn, b) benämningar på kollektiv, c)
övrigt, t.ex. person(er) av okänt kön och pronomen, d) grann i ordspråk eller
talesätt i fråga om klädsel.
a) HOsem barn: SK Vemmenhögs hd, Ö. Ljungby; HA Vallda; glytt: SK s. Luggude hd. b)
HOsem par: BL Asarum; brudfolk: VRM Ekshärad; JL Myssjö; folk: SM Källeryd; UL (1751).
c) Övrigt: SK Brösarp, Eljaröd, Förslöv, Huaröd; BL Hällaryd; ÖL snr kring Borgholm (1859);
SM Berg, Dalhem, Jät, Odensjö; HA Söndrum; VG Broddetorp, Korsberga; BO Foss, Västerlanda; DSL Ärtemark; OG Tjärstad; NK Lännäs; VRM Dalby; UL Edebo, Skuttunge; DAL
Leksand, Malung, Mora, Venjan; HSL Arbrå, Bergsjö; HRJ Lillhärdal; JL Berg, Häggenås,
Offerdal; ÅM Skorped; LPL Lycksele; NB Töre. Ironiskt: SK Stoby; VRM Östmark. d) I ordspråk eller talesätt: SK Bara o. Vemmenhögs hdr, Högestad, L. Bedinge, Lomma, Skarhult,
Svensköp, S. Mellby, S. Rörum, Vinslöv; VG Vadsbo hd (1864), Broddetorp, Laske-Vedum;
ö. NK; VB Norsjö, Umeå lfs (1804).

Ex.: dän granne glötten 'det vackra barnet' s. Luggude hd, SK; grann har ja ente
va:t män trevli ssu tämmelia ' ... men ganska trevlig' Söndrum, HA. °Tvo ta dom
va brurfoirk — å da kan aller tro hårre obegripela grann dom va! [Anm. av V.
Reinhammar: Det rör sig om vittror; °grann torde syfta på brudparets klädsel och
pyntning] Myssjö, JL; °Nu ä rä bara te å fara te stan å köpa, se ri Mir granna '
köpa, vad som behöves för att göra sig fin' Broddetorp, VG; di far på mster
['missionsmöten'] å läte hur granna di ä Lännäs, NK; °gaä du so grann i
djärondaslag 'går du så fint klädd till vardags!' Malung, DAL; "styra ut sig i
granna kläder: °jära säk granner" Korsberga, VG; då hadd ve ro 'st as grann 'då
hade vi klätt oss granna' Skorped, ÅM; [Ironiskt] jo nu ä du grann! 'jo, nu är du
just fin!' (till ngn som sölat ned sig) Östmark, VRM; [Ordspråk och talesätt]
Maordes grann ä sändes liadan Vinslöv, SK; °Hvanda granner och harda likadanner Vadsbo hd, VG (J. Nordvall 1864); °Vanndags grann blir inte söndass
fin ö. NK; allti grann ga:r eint ann Norsjö, VB (ULMA 2911 s. 60; de granna
barned spillår pu si, de fula tårrår åw si ['torkar av sig'] Vemmenhögs hd, SK;
[Ironiskt:] åm &Innen ['hunden'] döe, stoe vi där granna Stoby, SK.
Sammansättningar

I ordpråk och talesätt i fråga om att bära sina finkläder till vardags förekommer
några ssgr med grann i efterleden: bort- (SK), helgdags- (VG), kyrk- (SM), söndags- (SK ÖL), var(n)dags- (SK ÖL SM VG ÖG SDM NK VRM LPL) och
yrkdags grann (NB). Ex.: Dän såm ä haurdas grann, han ä inte söndesgrann o
dän såm ä söndesgrann han ä inte båttgrann '[bortgrann,] fm (i sin bästa kostym)
vid bjudning' Sörby, SK; °Den som går körkegranne han få gå vardassamme
Slätthög, SM; D'n ssm vel gå vaaddasgranner an få gå dörrkelajjer N. Öreryd o.
N. Unnaryd, SM; 'häkdas-grannr, hvanda likedannr, talesätt om sprättar VG; o
jär örl(dasgrann å heltidasOitu 'hon är vardagsgrann och helg[dags]skitig' Nederkalix, NB (ULMA 19759 s. 261). Se även mom. 111.4.2.
grann-hjon s. va grannju&n! (ironiskt) av grann —fin Umeå lfs, VB.'
1 Samme upptecknare: hovva va finjugn, smått föraktligt uttr. om person som anses utspökad.
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-göra v. refl. °Håll du på grannjöra da för hä'llja? 'håller du på med att göra dig
fm för helgen?' Fredrika, LPL.
-kläda v. refl. SM Burseryd; VG Korsberga, 'klä sig fint eller styra ut sig i
granna kläder'. Ex.: da grannklädde se inte, um da sulle gao te nämmsta stua
Burseryd.
-klädd adj. BL Listers hd; SM Emådalen, Burseryd, Fryele, Jät, Kulltorp, Mörlunda; HA Lindome, Veinge; VG Jung, Korsberga, Ugglum; DSL Ärtemark;
VRM Ölserud, Övre Ullerud; DAL Orsa; VD (Skellefteå o. Norsjö) (senast
1861), 'finklädd, helgdagsklädd'. Ex.: °vatt sa du gå ättäsum du ä grannklädd? 'iförd helgdagskläder' Kulltorp, SM.
-rustad adj. ° grannröste 'helgdagsklädd' Njurunda, MP (ULMA 25040 s.
389).
4) kropp, kroppsdel o.d.
Gruppen innehåller adj. grann om ansikte, ögon, tänder, smilgropar, hy, hår,
kropp m.m.
HOsem ansikte: VG Upphärad; syn: BL Ronneby lfs; JL Ragunda; LPL Lycksele; käft 'kind':
SK N. Mellby; öga pl. 'ansikte': DAL Älvdalen; VRM Ölserud; ÅM Grundsunda; öga pl.
'ögon': SK Högseröd, Näsum, Snårestad; LPL Lycksele; tänder: SK Hjärsås; kis-borr o.d.
'smilgrop': SM Fryele, Rydaholm; hy: SK Äspinge; let: LPL Lycksele; ros (på kind): DSL
Nössemark; hår: BL sydöstra delen; SM Jät, Tryserum; VSTM Kumla; kropp: LPL Lycksele;
övrigt: ÖG Mogata; LPL Lycksele, Sorsele.

Ex.: °ho ä grann i öga 'hon ser bra ut' Ölserud, VRM; °Hon har go hälsa å granna yen ['ögon'] Snårestad, SK; ölla hänna granne tänn ['tänder'] Hjärsås, SK;
°hon ha så granna tjisäburä ['smilgropar', eg. "kisborrar" av kisa v. + borr(e)
'grop'] Rydaholm, SM; hon ha: sä grant e le:t 'hon har så vacker hy el. hudfärg'
Lycksele, LPL; ho wie hår så grant såm de granneste gull Tryserum, SM; Hon ä
grann e kröppän 'hon är vacker i kroppen, har vacker kropp' Lycksele, LPL.
Till denna grupp hör bl.a. i vissa betydelser ssgma grannlagd och -lätt. Här ges
en samlad redovisning av dessa ord (jfr mom. 1.1.1 och 1.3.8).
grann-lagd adj.
ÖL (före 1867), även (1870-t.:) Glömminge, Kastlösa, Resmo, Sandby; SM (omkr. 1820
o. senare), Angelstad, Bondstorp, Bottnaryd, Järstorp, Ås; VG Korsberga; s. ÖG (1845-60),
Ydre hd (1859), Risinge o. Ö. Eneby; VRM Dalby.

1) 'finhyad' SM (väl i sht Östbo hd, J. J. Lagergren omkr. 1820).1 2) 'fmbildad i ansiktet (och vacker)' (ÖL SM VG ÖG VRM). Ex.: °Grann-lagd, adj.
'finbildad i ansigtet' Ydre hd, ÖG (L. F. Rääf 1859). 3) 'fin, spenslig, välbildad': °Grannlagd flicka SM (J. E. Lagergren ca 1840-61). 4) 'vacker' (ÖL
SM ÖG). Ex.: °Grannlaggd, adj. 'vacker' ÖL (J. E. Rietz före 1867); 'vac1 Eventuellt även från ÖL: °Grann-laggder, adj. finbildad i ansigtet, finhyad. 210 (N. Linder före

1867; ULMA 22:12). Siffran 210 visar att Linder haft tillgång till Rietz' ordbok och artikeln
"Grannlaggd, adj. finbildad i ansigtet; finhyad. Ög., sm., öl.". Rietz har uppgift från SM efter
J. J. Lagergren. Jag har inte funnit bet. 'finhyad' i Rietz' material från ÖL eller ÖG.
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ker':
va då välja an, att han fe en så grannlaggdal tjariti Angelstad, SM.
-lätt adj. VRM Dalby; HSL Bollnäs; HRJ Tännäs; JL Borgvattnet, Hammerdal,
Ström, 'finhyad, fmhylle (VRM JL), 'med (litet) vackert ansikte, vackra
drag' o.d. (HSL JL), 'vacker' (HRJ).
-hyssjig adj. °dsm ä lik grannhyffuga all tre 'de har alla tre lika fm hy' Säter,
DAL. Hyssjig brukar betyda 'skimlig, spräcklig' o.d. och belägget får bedömas som osäkert. Om det är korrekt bör det vara fråga om ansiktsfärgen. I
källan (som är sen och visar influenser från riksspråket) förekommer även
brun-, fin-, grå-, ljus-, mörkhyssjig.
-tand s. [Hon flinade] °å ville fäll ja sku säj nanting öm granntännren [som hon
hade skaffat sig] s. VB.
111.1.1.1. Om höger hand
Adj. grann används om höger hand (i sht till barn) i bet. "vacker", "rätt" (att
enligt god sed använda vid handskakning, hantering av vissa ätredskap o.d.).
HOsem hand: SK Vemmenhögs hd, Burlöv, Kvidinge, Lyngby, Näsum, Äsphult, Önnarp; BL
Sturkö; ÖL (senast 1823); SM S. Möre hd (1867), Dörby o. Kläckeberga, Fryele, Hovmantorp,
Jät, Kalvsvik, Markaryd, Misterhult, Söderåkra, Torsås; HA Snöstorp; VG Gärdhem, Korsberga; BO Hjärtum, Torp; VRM Gustav Adolf; hands: SK Hörby; SM Göteryd; handsing: SM
Jät; näve: SK Visseltofta; BL Asarum; SM S. Möre hd (1867), Berg, Hallaryd, Jät, Kalvsvik,
Långasjö, Markaryd, V. Torsås; DSL Torp; gulla, gulle: BO Bro; DSL Brålanda, Råggärd.

Ex. på uttrycket grann hand eller hands, handsing, näve, gulla, gulle: ° Så ginge
wi så näswist å slo dåm grann hån / Å tacke dåm för di's å reste ÖL;2 'högra
handen': °rätta hånna, rättnäven, granna, vackra hånna, vackerhånna Korsberga,
VG;3 °Ta granne hansen, till barn som räckte fram vänster hand för att hälsa
Göteryd, SM; °Haull schötjen i granne näven! Asarum, BL; När man skulle lära
barn använda högra handen när de skulle äta eller tacka sade man °Tag skeden i
granna gulla! eller °Räck fram granna gulla! Kom inte med den stygga näven!
Råggärd, DSL.
Talesätt motsvarande ta skeden i vacker hand, dvs. (motvilligt) fmna sig (i ngt),
(nödgas) sänka sina anspråk e.d., är kända från SK SM. Ex: °En jäkla slavå
('slarver') ä dä, män han fao väl lära se å ta skeen i "granna haong", nu nå han
snart ska sätta fötterna snne ejet boå ('bord') Jät, SM.
grann-hand s.
SK Kvidinge; BL Jämshög; UL Börstil; DAL Sollerön; HSL (1873), Arbrå, Bjuråker,
Bollnäs, Delsbo, Färila (efter 1866), Gnarp, Järvsö, Ovanåker; MP Ljustorp, Njurunda,
Selånger; ÅM Nordmaling; LPL Lycksele.

Ex.: °Ta fram grannhand', sa man åt unga när dom skulle hälsa på nån
1 Står grannaggda, felskrivning.
2 J. K. Åberg senast 1823, Ölandswisan, tr. i Kalmar 1873; ULMA 22:18 s. 7. Jfr V. Rein-

hammar 1975 s. 149f.
3 Upptecknaren J. Möller skulle här kunna avse ett f.ö. ej belagt subst. granna 'högerhand'. Jag

finner det dock (efter studium av andra uppteckningar av Möller) troligare att han avsett adj.
(best. f.) granna med underförstått hämta 'handen'.
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Börstil, UL; [Talesätt (jfr ovan):] [När pengarna är slut] fao naokk paijken ta
faijna if grannhaonn 'får nog pojken ta skeden i vacker hand (dvs, vara sparsam)' Jämshög, BL.
111.1.2. Om klädedräkt, kläder, prydnader o.d.

Grann om människans klädsel och utstyrsel i bet. 'vacker' o.d. har indelats i två
grupper. I grupp 1 används adjektivet dels allmänt om kläder och utstyrsel, dels
om olika klädesplagg, huvudbonader och skodon. I grupp 2 används det om
delar av klädesplagg, tillbehör till klädedräkt, smycken m.m.
HOsem kläder SK S. /hum; SM Marbäck; HA Veinge; VG Korsberga; ÖG (1763), Tjärstad; SDM (Åkers o. Österrekarne hdr, före 1886); VRM Ransäter; ÅM Multrå; VB Umeå lfs
(1804); klädsel: SK Långaröd, Onslunda (1878); mundering: ö. NK; blus: MP Njurunda;
skjorta: SM nordöstra delen, Aspelands hd; tröja 'blus': SK Lyby; BL sydöstra delen; GST
Ovansjö; kjol: SK Riseberga (1880), Skurup; GL Lau; UL Hållnäs; klänning: SK Jonstorp,
Perstorp, Svenstorp; SM Öja; HA Slättåkra; BO Romelanda, Ytterby; DSL Nordals o. Vedbo
hdr; VSTM Nora, Norberg; ÅM Gudmundrå; n. VB (1861); förkläde: SK Lund; BL Hällaryd;
ÖG Drothem; VRM Köla; VB Umeå lfs; byxor: SK Äsphult; BL Jämshög; VRM Jösse hd;
kappa: SK Raus; rock: HA Veinge; sjal: SK V. Karup, V. Torup (1880); BL sydöstra delen;
ÖL Böda; VG Ryda, Åsle; ÖG Tjärstad; sjalett: SK Hjärsås; slöja: VSTM Kumla; hilka: NK
St. Mellösa; VB Norsjö; torrkläde: SK Kvidinge, Lyngby; valk: ÖG Vist; mössa: NK Lillkyrka; hatt: BL Åryd; UL Nora; DAL Grangärde; krona: DAL Grangärde; sko: SK Tjörnarp;
HA Frillesås; VRM Nor; UL (1691).
HOsem överdel: DAL Leksand; bröstlapp: SK Lyngby; krage: SK Norrvidinge (1878); foder
o. bälte: VRM Ekshärad; band(ros): SK Gödelöv; GL Vall o. Hogrän; VSTM Västerfärnebo;
lycka: HA Slättåkra; knyppel: HSL Delsbo; spets: ÅM Nordmaling; knapp: SK Skytts hd;
spänne: UL Torstuna (1870-80-t.); ring: SK S. Mellby; örhänge: SK Burlöv; abs. självst.: SK
Hedeskoga; BL Mjällby; DSL Nössemark; DAL Grangärde; HSL Arbrå; VB Norsjö.

Ex..
granna kkä:r 'kyrkokläder' Marbäck, SM; di där kketra ä se graann se di kåme te
lyys te byss (säges om kläder med granna, lysande färger) Ransäter, VRM; °nu
sar ju klännengen inte ntled ud förr varden, sin den e sleden o aufälld, men såm
ny va den letta levane grannår Perstorp, SK; va grant e förkke: 'vilket färgrikt
och vackert förkläde' Umeå lfs, VB; °Han hade tsckre der äppeltjyvs-böxer på
sa, sam va se storrutete å granne, se dä sken tå dam Jösse hd, VRM; °Air kappa e
så rig å grann, ni e nåkk en fornäm harre Raus, SK (SvLm 2.9 s. 64); dän
falen ä fsrgranner st mäk 'den sjalen är för dyr, för mycket prydligl åt (för) mig'
Ryda, VG; [Jag har ett] grant gammalt siltjetårkle ['huvudduk av silke', eg.
"torrkläde"] Lyngby, SK; 'grann, fm, snygg': °tänk så gränna hattar jäntone ske
ha nu för tin! Nom, UL; han jore sånna granna träsko Tjömarp, SK; [Ormvråken
ville inte] lotte ne: yine gulle, granne skor Nor, VRM.

°de va en grann bröstlapp du har [på kvinnodräkt, vanligen av siden med band
och spetsar] Lyngby, SK; 'vacker': sådden grannår krave ['krage'] Norrvidinge,
SK (J. Falck 1878); °en grann bandros i nacken [gjord] av band, granna band
Västerfårnebo, VSTM (Vstm0).
1 "Prydlig" häri bet. 'luxuös' e.d., jfr SAOB P2220.
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Di: skolle di ha ti grant i månIa år 'Dom (de nya kläderna) skulle de ha till finkläder i många år' Hedeskoga, SK; °De hade... hängt på sej pappersmedaljer å
lärbetar å snöre å möe ane grant Nössemark, DSL.
Sammansättningar
grann-kläder s. pl. BL Listers hd; SM Berga; VG Korsberga; UL Österlövsta;
DAL Älvdalen; GST Ovansjö; JL Ström; VB södra delen, Skellefteå; LPL
Lycksele, 'fina eller vackra kläder, helgdagskläder'. Ex.: Om en liten tös på
2-3 år får °på säg grannkläen å man säger: °å så pigu du är kråmar sig den lilla
Ovansjö, GST. — Även grant-kläder s. pl. best. c'grantakläånå 'bättre
kläder än arbetskläder' Jät, SM.
-kofta s. fkäkk int ne: grannkoffta 'sätt inte fläckar på den vackra koftan' Lycksele, LPL.
-kjols-väder s. granntjolsvä:r 'vackert och soligt väder (då kvinnfolken kan ta
på sig bästa kjolen)' Östmark, VRM.
-klänning s. SM Jät; LPL Lycksele, 'vacker klänning'.
-förkläde s. 'grannferkkä 'finförkläde' Njurunda, MP (ULMA 25040 s. 389).
-magd s. 'förkläde av kattun, anv. vid högtid' Venjan, DAL (OÖD).
-byxor s. 'finbyxor, helgdagsbyxor' Njurunda, MP.
-silke s. ° grannsiltjed är en mindre schal eller större halsduk av fint, blommigt
helsiden i mörkrött, vilken lägges över axlame, Älvdalen, DAL.
-hilka s. hopi fellkese [ung. "fikadel ha:( et n grannhellk Norsjö, VD.
-hätta s. 'småbarnshätta för helgdagsbruk' Venjan, DAL (OÖD).
-kläde s. 'köpt huvudkläde av nättelduk' Mora, DAL (OÖD).
-näsduk s. och -trasa s. 'köpt huvudkläde av tunt, fint bomullstyg' Mora,
DAL (OÖD).
-sko s. °Ta grannskoan ['de fina skorna'] å frest dom sjå:1, sa-o VRM.
-band s. DAL Sollerön, Venjan, 'tygband med vackra färger eller vackert mönster, hemvävt' (Sollerön, Venjan), 'fabrikstillverkat' (Venjan). Ex. weit
hakstrasu med grannband över, rött, Venjan.1 — Härtill grannbands-lek
s. DAL Sollerön, Venjan, 'samling grannband som bars som huvudprydnad
av braskpigor ('brudtärnor') eller av brud som inte bar krona'.
-nacke s. °grannakke [håruppsättning] Delsbo, HSL.
111.1.3. Om djur, kropp och kroppsdel på djur
Gruppen har indelats i benämningar på 1) kreatur, 2) fågel, 3) fisk, 4) övriga
djur. Benämningar på kroppsdel redovisas i samma grupp som djuret i fråga,
t.ex. vinge i gruppen fåglar.
1) kreatur
a) hästar, HOsem häst, märr, kamp, ök, russ, ardenner, hingst, fåle, fölunge och ssgr med dessa
ord, t.ex. ridhäst: SK Degeberga, Ramsåsa, Stångby, Vomb, Vä, V. Sallerup, Ö. Hoby, Ö.
Nöbbelöv; BL Listers hd; ÖL Hulterstad; SM N. Vedbo hd (1862), Bringetofta, Misterhult,
1 Beträffande grannband i HFtJ, se mom. 1.1.1.
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Ryssby, S. Hestra; HA nedre Ätradalen (1880), Harplinge, Knäred, Vallda; VG Barne hd,
Broddetorp, Korsberga, Laske-Vedum, Vartofta-Åsaka; BO Lur; DSL Råggärd; GL Bro, Fårö;
ÖG Hällestad, Tjärstad, Vist; NK; VSTM Linde; DAL Rättvik, Säter; MP Njunmda; LPL
Fredrika; NB Norrfjärden, Töre; kropp: SK Borrby; man: SK Borrby, Ravlunda; härgärd: LPL
Lycksele; hårrem: SK Äspinge.
nötkreatur, HOsem ko, oxe, stut, tjur, kviga, kreatur (om kviga), kalv och ssgr med dessa
ord, t.ex. spädkalv, tjurkalv: SK Broby, Båstad, Munkarp, Stoby, S. Mellby, Ö. Vemmenhög;
BL Backaryd, Edestad, Ysane; SM Aspelands hd, Alseda, Kalvsvik, Väckelsång, Öggestorp; HA
Lindome, Skällinge; VG Korsberga, Längjum, Synnerby; BO Västerlanda; DSL Frändefors; GL
Lau; ÖG Mjölby, Tjärstad, Torpa; VRM Nor; HRJ Hede; MP Njurunda; ÅM Arnäs; LPL
Sorsele; horn: SK Onslunda.
svin, HOsem gris, svin, djur (i svingård): SK Grevie, Hurva, Ravlunda, Skårby, Smedstorp;
BL Listerby; VG Korsberga; GL När; fläsk: SK Mellan-Grevie; grisskinn: GL När.
får, HOsem får eller bagge: SK Ausås, Glimåkra; SM Rydaholm; VG Ledsjö; får-rasse 'fårskock': SM Värend (omkr. 1840).
kreatur i allmänhet, HOsem djur, kreatur, boskap, ungkräk: SM Långemåla; HA Vanda,
Veinge; VG Ugglum; BO Västerlanda; GL Fårö; ÖG Drothem, Vist, V. Ryd; NK Skagershult;
VRM Långserud, Segerstad.

Ex.:
°Tänlc, okken skae te å vära tvongna te å slakkta rän granne hinsken! Broddetorp, VG; [Annandagjul] °så skulle di ha hästa te vattning, å då va di noga mä te
komma först å skumma flötet å vattnet, för då skulle hasta bli riktit granna
Hällestad, ÖG; [Apelkastade hästar skiftar i svart och vitt] nä di fi:n, va di ä
granne Vist, ÖG (Vist0). Han e grann i ma:en 'han har vacker man (om en
häst)', grann i kråppen 'med vacker kropp (om en häst)' Borrby, SK.
°Ho pussla am kora vsk, å di bre feta å granna Läng,jum, VG; [Ordstäv:] °oxen ä
grannå, sa smaulännitmen (säges när man skall berömma något) Väckelsång,
SM; °Kalvän för int läit grannar, ska ja säga: hail kräitväitar me mästn
ramsvart hudä me a väit strimå Lau, GL (0Lau); granna horn (på en ko)
Onslunda, SK.
Fe:da å granna (om svin) Skårby, SK; [I en kull på 12 grisar låg varje kväll 2 döda tills det var slut på hela kullen.] °Dadda:ra dö va mer än ja kunne begripa, så
granna sum gresera va Korsberga, VG; [Talesätt:] ° grann sum gräisar När, GL;
[Vi hade suggor, som fick svartfläckiga grisar,] dai vore så levane granna
Grevie, SK; hare imen juy såm har grannere flesk Mellan-Glevie, SK; [Man
hade anilinfärg till färgning:] °Annulinfärg blai grant som gräisskinn, som di
bräukt säga När, GL.
De va stora granna faur mä: han ha:de Ausås, SK; ° Så jeck dö en bagge hele
summern när Stengåkslöcke får, å han va så baki ['väldige] granner Ledsjö, VG;
°Da va rätt en granne fåra-rasse ['fårskock'] du har Värend, SM (G. 0. HyltUCavallius omkr. 1840).1
1 Det är möjligt att grann endast beskriver skocken som sådan (stor, präktig i motsats till liten,
klen), men det är troligt att individerna inbegrips, dvs. en (stor) skock med präktiga djur.
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Jura va granne å dö va framgårie i laggå:ita Vist, ÖG (Vist0); ["Dragdockorna"
utfodrade kreaturen] se di hade granne kretter Segerstad, VRM.

Adverbiell funktion har grant i förbindelse med adj. hornad och hörnd i följande
ex.: hum e grant hornad 'hon (kon) har vackra horn' Ravlunda, SK; den studen
e grant hö:rnd 'den stuten har vackra horn' Tranås, SK.
Sammansättningar

grann-häst s. LPL Lycksele; NB Piteå, 'vacker häst'. Ex.: Ha du så/Id grannhästn? 'har du sålt din vackra häst' Lycksele, LPL.
-ko s. 1) 'ko av god växt och som visar alla tecken på att vara en utmärkt mjölkko' Arnäs, ÅM; 2) i pl. 'grankottar' Sollerön, DAL;1 3) i pl. 'nyckelpiga'
Sollerön, DAL.2
fågel
HOsem fågel, tupp, tock(e) 'tupp', kyckling, gäss(ling), and, gröngöling, unge (till uggla): SK
Vemmenhögs hd, Glostorp, Hedeskoga, Hjärsås, Högestad, Hörby (1848 o. senare), Rya,
Stehag, Sörby; BL Kristianopel; HA Stamnared; VG Essunga, Stenstorp; DSL Järbo, Råggärd;
GL Lau; ÖG Drothem; ÅM Stigsjö; VB Umeå lfs; vinge, stjärt: SK Hedeskoga; DAL
Älvdalen.

Ex.: [Bonden till räven: du ska få] °en å mina grannaste gäslinga Hörby, SK (F.
Ask 1848); °Utå kyckitinga tog di den granneste te livtupp Drothem, ÖG;
°Toppen ä möe grannare än hönan Kristianopel, BL; en grannår vime 'en vacker
vinge (av en uggla)' Hedeskoga, SK; [Vädertecken:] Granna fuffla ä bebå:darra
utta ovär Stenstorp, VG; [Ordstäv:] °Mina onga e grannast, sior uglan Högestad,
SK; [Särskilt:] granne fa:0e 'Orobus vemus, vårärt' Skeda, ÖG.
fisk
HOsem abborre, gädda, hälleskädda, sik, sill, viting 'vitling', ål, öre 'laxöring': SK Järrestads
hd, Flädie, Kiaby, Raus, S:t Olof; SM Hjorted; BO s. delen (Brattön), Rönnäng; ÖG mellersta
delen, Vånga (i sht); VRM Färnebo, Varnum; MP Selånger.

Ex.: °men grann sill va-d; den kunne ditt ['dugt'] te läggjesill Järrestads hd, SK;
Dä va e grann födde 'det var en grann (stor) gädda' Fämebo, VRM; [fetsik:] han
ä så fet å grann så rä ['det är'] re:ne jkagn i gryta Vamum, VRM; Ha van grann
n a:ra ti ma:lrä i ma:räst 'det var en grann (stor) laxöring i mjärden i morse' Selånger, MP; 'vacker': Sillen bier grann å go: åsse (genom rökning) Raus, SK.
övriga djur
Hosem
NB Älvsbyn; hjort: VG Otterstad; kanin: SK Raus; katt: VG Björketorp; DSL
Lerdal; kässling (kattunge): SK Bjäresjö, Kropp; räv: LPL Arjeplog; fjäril eller sommaildgel
1 1 en källa kommenteras benämningen sålunda: "möjl. på gr. av den granna färgen röd-grön"
(ULMA 1825:7 s. 9). Jfr OÖD (s. 1182) om grankor 'grankottar' ("i barnlek"). Förmodligen
har både grankor och grannkor med barns lek med grankottar som kor att göra.
2 Jfr OÖD (s. 1182 bet. 3) om ko (i förbindelse och som senare sammansättningsled) i bet.
'nyckelpiga'. Ssgn grannkor kan fogas till dej OÖD uppräknade orden.
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'fjäril': SM Virestad; HA Morup; slå (ett mytiskt djur): VRM Segerstad; skinn: DSL Råggärd;
hårgärd: VB Burträsk; abs. självst. om vessla: HA Slättåkra.

Ex.: °han [dvs, älgen] var nu fält å grann Älvsbyn, NB; [Katten hade varit borta]
å ns han då lcilm då va han så grann, hann va så fet ... Björketorp, VG; [Räven]
e ju all grannest krio fult Arjeplog, LPL; °å så ett grant räveskinn Råggärd, DSL;
eufemism för vessloma: °da små granne 'de små vackra' Slättåkra, HA; °Sikken
såmmerful sa grann 'vilken vacker fjäril (han har röda vingar med blå och gröna
prickar)' Morup, HA; ho [dvs. slån] se-ye grann ut, ho har bå bkå å gröne ögel
Segerstad, VRM.
111.1.4. Om växt, växtdel och växtlighet
Gruppen har indelats i 1) nyttoväxter (av mindre format, dvs. säd, foderväxter,
spånadsväxter, oljeväxter, rotfrukter, grönsaker, frukt, bär m.m. samt gröda i
allmänhet), 2) prydnadsväxter o.d., 3) trädgård, 4) träd, skog o.d.
1) nyttoväxter (av mindre format)
säd, HOsem råg: SK Hyby, Kyrkheddinge, L. Bedinge, Stiby, Österlöv; SM S. Möre hd
(1867), Östra hd (1871), Döderhult, Hossmo-trakten (1875-77), Pjätteryd; HA Fagered, Knäred,
Skrea; BO Herrestad, Västerlanda; GL Fårö; VRM Ekshärad; svedjeråg: ÅM Arnäs; havre: SK
Fjälkestad; SM Kalvsvik; GL Eksta, Fårö; UL Alunda; vete: SK Tottarp, Vallkärra; BO s.
delen (Brattön); GL Bro, Lau; SDM Sorunda; kornteg: VB Sävar; säd: SK Båstad, Ekeby,
Hyby, N. Rörum, Remmarslöv, Vallby, Vittsjö, V. Karup, V. Sallerup, Äspinge, Ö. Torp;
SM Agunnaryd (1849), Högsby; VG Jung; BO Lane-Ryr; GL Fårö; UL Tensta; ax: VRM
Ekshärad; VB Vännäs; risme 'vippa': SK Veberöd; blom, brom 'axände': SM Angelstad; VG
Korsberga; vippa, vippe: SK Billinge, Bosarp, Brunnby, Brösarp, Fagerhult, Fågeltofta,
Reslöv, S:t Olof, Svalöv, Tofta; vippende: SK Äspinge; brodd: SM Angelstad; korn 'sädeskorn': HA Slättåkra; halm: BL Rödeby; HA Morup.
foderväxter, spånadsväxter, oljeväxter m.m., HOsem hö: SK Förslöv; SM Pjätteryd,
Vederslöv; VRM Övre Ullerud; foder. ÖG Sund o. V. Ryd; klövergroske: SK Ö. Sönnarslöv;
gräsmatta: SK Husie; svål 'gräsväxt, sammanhängande gräsmatta': SK Svalöv; gatgräs: SK
Röke; hör 'lin': SK Skarhult; SM Stenbrohult; linstycke, senapsfält: GL Lau; ljungfält: SK
Vedby.2
rotfrukter, grönsaker, frukt, bär o.d., HOsem beta: SK Burlöv, St. Råby; rödbeta: NB
Älvsbyn; rova: HA nedre Ätradalen (1880); BO Ytterby; potatis: SM Hossmo-trakten (187577), S. Vi; ögon (på sädespotatis): SM Väckelsång; kål: SK Ö. Vemmenhög; hagsaker
'trädgårdsväxter': SK Hällestad; frukt (o. artbeteckningar på frukt): SK Lund, Långaröd; SM
Åby o. Ryssby (1875-77); ÖG Tjärstad; NK; bär (o. artbeteckningar på bär): SK N. Rörum;
ÖL Gårdby; UL Adelsö; brimle 'bladverk': SK Perstorp; nöt: SM Stenbrohult; ollon: SK
Perstorp.
gröda i allmänhet, HOsem gröda: SK Falsterbo, Gislöv, Hedeskoga, Lövestad; SM Pjätteryd;
VG Vinköl; BO Lane-Ryr, Västerlanda; årvitg 'årsväxt, gröda': VRM Övre Ullerud; äring
1 Slån uppges ha ögon (eller huvud) i bägge ändar och kunna flyga. Upptecknaren föreslår att

det kan vara fråga om "två sländor (Agnon) el. ormslår i parning".
2 Alla belägg på grann ifråga om gräs redovisas här, även om en placering i gruppen prydnadsväxter möjligen vore motiverad i något exempel.
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'årsväxt, gröda' SM Agunnaryd (1849), Hossmo-trakten; höst ' slåtter' : SM Agunnaryd (1849);
vall 'åkervall': VRM Dalby; abs. självst.: VB Sävar.

Ex.:
° På räuen däa han ä laungä å grannä [fick man bara lägga 10 nekar i varje hög,
för att det inte skulle bli för tungt att bära] Pjätteryd, SM; Ruwana ['rågåkrarna']
stå granna sverallt Fagered, HA; Svefirsgen han va sä grann 'svedjerågen stod så
präktig' Amäs, ÅM; Deres kotteg yi:n grannare än voor 'deras komteg ser bättre
ut än vår' Sävar, VB; Sä:n hum e bål å grann 'säden hon är storväxt och vacker'
Vallby, SK; °De e grann å tång töllsä ['tullsäd', dvs. säd som erläggs som kvarntull åt mjölnaren] Äspinge, SK; °Båna var fa:le andä7cte att finn fet å grann a
kornaxer 'barnen voro mycket angelägna att finna tjocka och granna kornax'
Vännäs, VB; °Havvern ä granner i brummet ['axänden'], män ksrter på &Amen
Korsberga, VG; °Ha ni nåen gang sett grannare veppe pau havre —ja har räknad
te säxtitvau havrakorn pau itt! Billinge, SK; °Brsoddan [sädesbrodden] skot
öopp så grann Angelstad, SM; °Koren laue därr sau stria å granna (om säd efter
tröskning) Slättåkra, HA.
°cid ä så grant så dä duä te vauäfoä, alla te mjölketjö 'det [höet] är så bra så det
duger till vårfoder eller till mjölkkor' Pjätteryd, SM; Klövårgrosken ['klöverskörden'] han sto så grannår Ö. Sönnarslöv, SK; Där e grann svä:r övan på
['svål', dvs. gräsväxt, gräsmatta] Svalöv, SK; °Läinstyckä linåkeml star blåt u
grant; °Gäult u grant [om senapsfält] Lau, GL (0Lau).
E ente mina bedår granna? Jo, di står såm di va syldatår Burlöv, SK; °stora,
granna roer ['rovor'] nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson 1880); °Granne pära
'vackra potater' S. Vi, SM; °Dä ä granna öjen pau dinna sätepäen ['utsädespotatis'] Väckelsång, SM; Där e så granna havasagår så de e en lyst å se ['grönsaker,
köksväxter', eg. "hagsaken Hällestad, SK; de va nånna granna fröjtapärår
['päron'] Långaröd, SK; va dåm dä hallna ['hallonen'] va graann Gårdby, ÖL;
°Bretnled staur grant, män åm de blar minna bär... ["brimle", bladverk på blåbärs- o. lingonväxter rn.fil Perstorp, SK; Stora, granna nöttå Stenbrohult, SM;
°Äppla ä so granne utanå, men ini ä di rutne Åby o. Ryssby, SM (J. Jonsson
1875-77).
°Löcka te ett gått nytt auä å allt wåä såm tjelat ä å grannä gröe! (nyårsönskan)
Pjätteryd, SM; °Dä ä int ksnstit för dam te få grann årväg ['gröda'], sam har så
mycke jöschel ['gödsel'] Övre Ullerud, VRM (ULMA 6827 s. 58); °Dä ä n så
granner höst ['slåtter']; °vi ha tåcken granner äring Agunnaryd, SM (G. 0.
HyMn-Cavallius 1849); en-grann vall 'en vacker (växtlig) (åker)vall' Dalby,
VRM; Hä je int vatt-e år hä valt si'nna grant båtta jon 'det är inte varje år (det)
grödan blir så god' Sävar, VB.
Sammansättningar
grann-foder s. SM Gränna lfs; GL Lau o. Rone; ÖG Sund o. V. Ryd, Torpa,
'fint, gott foder'. Ex.: grannfo:r dä va dä sem va väk bärjat å väkvukset
'grannfoder det var det som var välbärgat och välvuxer Torpa, ÖG.
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-halm s. ° grannhalm 'havrehalm' [till utfodring, kreaturen tyckte bättre om
havrehalm än råghalm] N. Sandsjö, SM.
2) prydnadsväxter o.d.
Hosem blomma: SK Båstad, Hedeskoga, Hemrnesdynge, Ignaberga, Lund, N. Rörum, Osby,
Skanör, Trollenäs, Örkened; BL Ronneby lfs; ÖL Runsten; SM Skirö; HA Harplinge, Landa,
Lindome, Stamnared; VG Stenstorp; DSL Vårvik; GL Lau; VRM Dalby, Gillberga; MP
Njurunda; NB Norrfjärden; blomster. ÖG Tjärstad; blom: VRM Ekshärad, Nordmark; örta: HA
Harplinge; ros: VG Åsle; UL Västland; HSL Bergsjö; blad: BL Mjällby; bräken: SK Äspinge;
kungshatt: NK Hidinge; nejlika: SM Alseda; VRM N. Råda; pelargon: VB Umeå lfs; abs.
självst.: VG Stenstorp.

Ex.: °En grann slya 'en vacker blomma' Harplinge, HA; Ss granna roser ni har
'så vackra blommor ni har' Västland, UL; °På Lanna högar vax da kungshattar,
di kallar, di va så rara, di va röa, granna ... Hidinge, NK; Dsmme ntillkera
rnejlikomal de ä granna Alseda, SM; [abs. självst.:] i säma bakkte jakk unnar
[ung. 'makade jag undan'] få cia: trodde jak i velle sä:ta clti granna Stenstorp,
VG.

Sammansättningar
grann-blomma s. VB Holmsund; LPL Lycksele, 'vacker blomma'.
-rosa s. Blommor ute: grannrosur 'vallmo' Mora, DAL.
trädgård
110sem trädgård: SK Åhus; DSL Nordals hd; UL Valö; LPL Malå; hage 'trädgård' eller hagbit:
SK Burlöv, Lomma, S. Sallerup, Vallkärra; plantering: SK L. Bedinge; rossäng: BO Lane-Ryr;
park: SK Vittskövle.

Ex.: °Å trägålrär fanns he, sum va grannäre än kunjins Valö, UL; de e så grant i
haven all tio Burlöv, SK; [På Stortorget] °va en grann planteringj L. Bedinge,
SK; °Kom mä åt hagen å se på mi granna rosesäng Lane-Ryr, BO (BOB); å i
parken där va så grant, så grant Vittskövle, SK.
träd, skog o.d.
110sem träd (o. artbeteckningar på träd): SK Allerum, Bosjökloster, Glimåkra, L. Bedinge,
Oppmanna, Skårby, V. Sallerup, Äspö; BL Backaryd; ÖL flöda, Glömminge; SM Angelstad,
Torsås o. Gullabo, Urshult; DSL Lazarby, Lerdal; ÖG Regna, Torpa; NK St. Mellösa; VRM
Färnebo; VB Degerfors, Umeå lfs; julgran: SM Blackstad; GL Lau; DAL Säter; ÅM Edsele;
gren: SK Stehag; skott: VRM N. Råda; telning: SM Pjätteryd; planta: VRM Färnebo; skog:
SK Sörby, Vinslöv; ÖL Gårdby; SM Pjätteryd; GL Lau; ÖG Vist; VRM Ed; MP Skön; VB
Lövånger, Skellefteå; lund, backe: SK Tottarp, Vankiva; HA Slättåkra.

Ex.: Raga granna trä, stora, granna bögår ('bokar') Allerum, SK; Da va grant
['vackert'] gräne [koll. 'en grupp granar, grandunge'] Glimåkra, SK; °en stoä å
granna lön 'en stor och vacker lönn' Backaryd, BL; på tjokke granne fuer 'på
tjocka granna furor' [var barken tunn] Laxarby, DSL; 'fin, vacker': 'askrar ä
granna trär St. Mellösa, NK; Dä khmer granne granpkänter i lukka ['luckan',
mindre hygge] Fämebo, VRM; [basttillverkning:] °Nå linnegråjna ['lindgrenar']
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ble lajda i blöt så kallas de "bässtä" å da ska va hälst raka granna tellinga
['telningar'] Pjätteryd, SM; °Vi som [ha] hatt så grannen skog, å nu äre bära
stubbsvöjjan ... Skön, MP; Jammbe:r å grann en skog ["jänuibär", dvs, träden
har jämntjocka stammar] Lövånger, VB; °De va amn grann fö:rebakke ['tallbacke'] Slättåkra, HA.
111.1.5. Om plats, bygd, natur o.d.
Denna grupp är mer allmän än grupp 1.4 växter etc., där det är växtema i området som är i fokus, inte platsen i sig eller andra yttre omständigheter. Även i denna grupp (1.5) förekommer dock fall där växtligheten är en bidragande faktor.
HOsem bygd: VG Korsberga; ÅM Nora; sjö: SM Urshult; bölja: SK Raus; strand: SK
Barkåkra; hamn: SK Trolle-Ljungby; DSL Ärtemark; land: LPL Lycksele; berg: VG Korsberga;
halling 'sluttning': DSL Dalskog; plats: SK Mörarp, V. Kamp, Ö. Ljungby; SM Dannäs; by:
SK Örkened; stad: SM Rydahohn; HSL Alfta; övrigt: 1) plats, område o.d.: SK Ask (1880),
Bjäresjö, Björnekulla, Borne, Förslöv, Hjärnarp, Hov, Kiaby, Källtorp, Landskrona, Löderup,
Oppmanna, Örkened; SM Väckelsång; VRM Karlskoga; UL Närtuna, Valö; VSTM Norberg;
DAL Älvdalen; HSL Alfta; s. VB; LPL Fredrika; 2) troligen plats, område o.d. (HOsem
rumsadv.): SK Bjuv, Grevie, Halmstad, Hedeskoga, Helsingborg, Lackalänga, S:t Olof,
Sireköpinge, Strövelstorp, Veberöd, Viken, V. Broby; BL Jämshög, Tjurkö och Sturkö; HA
Vallda; BO Herrestad, Lyse, Svarteborg; NK Asker.

Ex.: 'da ä ena granner böjd ['vacker bygd'] Korsberga, VG; en lite'-granne fö
'en liten vacker sjö' Urshult, SM; titta, sånna granna böljår! Raus, SK; grann
strann 'vacker' Barkåkra, SK; en grannår hamn 'vacker' Trolle-Ljungby, SK; hä
ä-se i jamt å grant e lann 'det är ett jämnt, slätt och vackert landområde' Lycksele,
LPL; °Ve klöv ('klättrade') eg oppetter de granne hallingane ('sluttningarna')
utimä Långetjarnet Dalskog, DSL; en rasane granne plats bla ['blev'] de å bygga
på Dannäs, SM; en litk-granna sta 'en liten vacker stad' Rydaholm, SM; Ja
tykke där e meed grant åppad i Bohuslän Förslöv, SK; ma tro, sam i Tiksry, där
ä grant åm somman 'vackert, naturskönt' Väckelsång, SM; °ve bodd sä grant dell
['vi bodde så grant

s. VB.

111.1.6. Om gård, byggnad, rum, väg o.d.

Gruppen har indelats i 1) gård, byggnad, exteriör, 2) rum, interiör och 3) väg,
bro, staket m.m.
1) gård, byggnad, exteriör
HOsem

är benämningar på a) gårdl och byggnad, b) del av egendom, c) del av

byggnad.
a) HOsem egendom: VRM Gustav Adolf; gård (o. ssgr med gård): SK Halmstad, Hammarlöv,
Hardeberga, Oppmanna, Skanör; BL Kyrkhult; HA Harplinge; DSL Ånimskog; VRM Stavnäs;
1 Gård kan ha olika betydelser. Oftast avses här bet. enligt SAOB (G 1540, 1542) 6 a eller b:
'om fastighet i stad 1. stadsliknande samhälle resp. om tomtplats med bostadsbyggnad(er) o.
uthus till en landtegendom; ofta med tanke företrädesvis 1. enbart på byggnaderna (särsk.
manbyggnaden)' resp. 'Iandtegendom, jordegendom; [...] ofta [...] hemman [...I'.
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hemman: SK L. Bedinge; ställe: SK Gårdstånga, Rebbelberga, S. Sandby, V. Karup; HA
Landa; byggning: SM Emådalen; hus: SK Bjuv, Båstad, Lund, Rya, Välinge; VG; ö. NK;
VRM Segerstad; stuga: SM Åby (1875-77); BO Lane-Ryr; MP Skön; ladugård: SM Nydala;
kyrka: SK Asmundtorp, Borlunda, Färingtofta, Gumlösa, Huaröd, Ramsåsa, Sireköpinge, Tottarp, Tygelsjö, Vomb; SM Värend (1839), Pjätteryd; VRM Fryksände; HSL Alfta; slott: SK
Börringe; ÖG Ydre hd. b) HOsem gårdsplan: LPL Lycksele; gårde: UL Valö; lycka: SK
Rinkaby; stycke: VG Lagmansered; träde: ÖG St. Åby; åker SM Ryssby i Sunnerbo hd; jord:
SK Ö. Ingelstad; mullfåror, -vältor pl. (plöjning): BO Forshälla. c) HOsem länga: SK Vanstad,
V. Broby; förstuga: SK St. Herrestad; tak: SK Bosjökloster, Degeberga, Åhus; SM Ålem; VB
Norsjö; knut: SM Fryele.

Ex.:
en rö:å tegelga:r, sa grann sau Oppmanna, SK; °Han har nock ett par töngier
['tunnor'] gol!, å ett grant himmane har han L. Bedinge, SK; nu blå cia alri
tsmtgubber, fs (ja ä fsr granne hus Segerstad, VRM; Tåttaipe 0årka e grann, han
e grann bodde u:de å ime ['inne] Tottarp, SK; °Utå tuven ['grästuvan'] ble ett
slått så stort å grant Ydre hd, ÖG.
di granne lykkåna liggå fä fä: 'lad (om f.d. tobakslyckor) Rinkaby, SK; °nu ä
den aken granne; vi han hyddat te ['snyggat till' e.d.] an määt fö rätegräs
['kvickrot'] Ryssby, SM; noga bänne hade sina trä:se granna 'bönder som var
noga de hade sina träden [dvs. åkermark som ligger i träda] granna' St. Åby,
ÖG; Ett gott beröm för en plöjare är, när det säges om honom, att han har Mut
gra:na msllfsrer å gra:na msllvällter (han har plöjt granna slutfåror och granna
sluttiltor)1 Forshälla, BO (BOB).
Han bor här i dän stora granna laman V. Broby, SK; e:n grann farstu å e:n
farstu te å gå im 'en finare förstuga och en till vardagsbruk' St. Herrestad, SK;
si:n så brände de granna taged åpp Bosjökloster, SK.
grann-byggning s. °va grannby&nig du ha huse opp Umeå lfs, VB (Larsson
& Söderström 1980 s. 91).
2) rum, interiör
Hosem är rum, sal, innanhudda ung. 'skrubb'. Gruppen omfattar även fall som
för övrigt rör interiör, t.ex. med adv. inne, och några som troligen rör både
interiör och exteriör.
HOsem rum: SK Bårslöv, Gislöv, Källs-Nöbbelöv, Trelleborg; SDM Härad (1875); UL När-

tuna; sal: VG Vartofta-Åsaka; UL Skuttunge; innanhudda: SK Äspinge; övrigt: SK Harjagers
hd, sydöstra V. Göinge hd, Lackalänga, Oppmanna, Sireköpinge, S. Sandby, Tofta, V. Broby;
ÖL södra motet (1873); SM N. Vedbo hd (1862); HA Harplinge; VG Broddetorp; VRM
Brunskog (1874); DAL Leksand; MP Skön; ÅM Nordingrå.

Ex.: °Ja kommer in i grannesta rumme ja (i salen i stället för köket) Närtuna, UL;
[Inne i berget] °va da en stor, stor granner sal Vartofta-Åsalca, VG; °Da wa ajlitt
('märkwärdigt, grufligt'), hwa de haadd grant iinn i waatt rum södra motet, ÖL
(A. Almblad 1873); °di kan ju ha e&anhådderna granna osse ["innanhudda" är
'mindre rum, skrubb' e.d. inomhus; jfr hudda 'hydda, mindre uthus, bod' e.d.]
1 Bet. hos grann bör här vara 'fin, som ser bra ut' e.d. och inte 'smal', jfr mom. 1.1.3.

139

Äspinge, SK; [Det är bara fruntimmer som syssla med] 00 fara letta sä:rskellt
grant i stäusrrna, Harplinge, HA; [jag gick in i finrummet] °å guskapa mä va
grönt hö var der Skön, MP; [En kvinna skulle hjälpa till med en födsel nere i
havet:] °Då dsm komme ne dit dam bodde se vare fale snögt å grant dar
Nordingrå, ÅM.
Sammansättningar
grann-kammare s. 'fmkammare' Njurunda, MP (ULMA 25040 s. 389).
-rum s. dä va övre vånitilen, di brukte te grannrom Högerud, VRM.
3) väg, bro, staket m.m.
HOsem väg: SK Båstad, Loshult; BL Jämshög; ÖL Köping o. Ekby; SM Virestad; HA Ysby;
gata: SK Lund; stig: SK Vånga; drögföre: SM Pjätteryd; bro: SK Stenestad; trappa: SK
Välinge; staket: SM Emådalen; grind: GL Lau, När; UL Sjuhundra hd; hässja: s. VB; stång:

ÖG Vist.

Ex.: en granner väg 'en präktig väg (att gå, färdas på)' Köping o. Ekby, ÖL; där
di har lajjt den raga, granna gadan Lund, SK; °Dä ä så grant dröjaföre ['drögföre'] i da, så vi fau tjära åt skäuen Pjätteryd, SM; den granna trappan åpp te
[Kärnan i Helsingborg] Välinge, SK; °å där va all tio sam dä sulle va på ett rejält
prästeställ: appler å roselann å ett grant staket ikrim Emådalen SM; [Talesätt]
°Grann som en grinn, där svinen kryper ut å in Sjuhundra hd, UL; [midsommarstången] dän brukte nog vare grann Vist, ÖG (Vist0).
111.1.7. Om åkdon och fortskaffningsmedel
HOsem skjuts: ÖG Hägerstad o. Oppeby; vagn: BL Kyrkhult; HA Veinge; SDM V. Vingåker;
NK Knista; VRM Boda; kärra: HSL Alfta; bil: DAL Älvdalen; tåg: SK Sireköpinge; båt: BO
Rönnäng.

Ex.: 'dä va nog ett herrskapssjuss, söm åkte am härute på vallen, för dä bkänkte
am ett å va så grant (seltyg och vagn m.m. blänkte) Hägerstad o. Oppeby, ÖG;
°en släten fläck, som dä stog mytjö finö häster å grannö kärrör på Alfta, HSL;
sikked grant tåg ni får aga me! Sireköpinge, SK.
Grant kan användas adverbiellt i anslutning till denna grupp med köra: VB Jörn
och åka: VG Kåkinds hd; SDM V. Vingåker; DAL Våmhus; JL Myssjö.
Ex.: gammalt da dem tjå:t grant had dem tju:ka opa skakkken 'i äldre tid, då de
"körde grant" [med fint seltyg o. fin släde] hade de en bjällra på skaklarna' Jörn,
VB; "... kåm han åkane så odräjeli grant å harrskapslikt Kikinds hd, VG (ULMA
25:54 s. 68); °nu feck di ta te Apostlä Hesta förut åkte di så grant i gröna Körk
vangen V. Vingåker, SDM; [De slog vad om vem som] skull aoke grannest te
tjön om julmiarga. Jaa, dom skoodd no hästan sine ma sälver Myssjö, JL.
Sammansättningar
grann-bil s. grannan bil ['flott bil' (taxi)] ... grannbiln ['den flotta bilen'] Älvdalen, DAL (G. Nyström).
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-skrinda s. 'målad, med fasta medar försedd släde för finåkning, åksläde'

Våmhus, DAL (OOD).

-åk(a) s. 'grannåk och °grannåke f. 'fint åkdon' Njurunda, MP. Ex.: °Ha rdu

tee fram grannåka i dag? (ULMA 25040 s. 390).
-åka v. VRM Fryksdals hd, Dalby, Fryksände, Köla, Ransäter; MP Njurunda,
Selånger, Tuna; ÅM Trehömingsjö, 'finåka, åka (för nöjes skull) med finare
åkdon'.
-åkning s. För varje häst ansågs endast ett par hjul tillräckliga, och dessa apterades för olika ändamål, dels för °grannåkning till kyrka och stad ... VRM.
111.1.8. Om mat och dryck eller annan vätska

Gruppen indelas i benämningar på 1) mat, bröd, godsaker m.m. och 2) vätska,
dryck.
SK Halmstad,
HOsem mat: VG Stenstorp (begravnings-); SK Svedala (smörgås); mjöl:
SK Oxie; SM
kaka:
SK
S.
Mellby;
SM
Alseda;
HA
Getinge;
VG
Korsberga;
Kverrestad; bröd:
Alseda; VG Jung, Vättlösa; DSL Råggärd; ÖG Ydre hd; VRM Fryksände; julhög (en sorts
blomma
kaka): SK Vinslöv; skön (t.ex. bröd o. sovel): sydöstra BL; smör: SK Bosjökloster;
'gula i ägg': HA Stamnared; gärd 'jäst' (vid bryggning t.ex.): SK Vittsjö; ost: HA Eldsberga;
knatt (liten ost): ÖL Bredsätra; kött: SK Sövde; soppa (i bildlig användning): SM Väckelsång;
karamell, konfekt: SK Vomb; ÅM Nordingrå; VB Norsjö; abs. självst.: DAL Älvdalen.
HOsem blod: VG Od; vatten: SK Lund, Smedstorp, Vittskövle; drick(a): SK Lyby; HA
Morup; VG Korsberga; brännvin: VRM Högerud.

Ex.:
da va le möö granner begravvni&smat? Stenstorp, VG; en grann maod ['smörgås'] me o:st po Svedala, SK; me:led ['mjölet'] au ru:en ['rågen'] ble just å grant
i aur ['år'] Halmstad, SK; [bröd av ärtmjöl:] °Dätta arttebröt ä grant å se, män
strävet å äta Korsberga, VG; ja fikk en sån grann julahöjj ['kägelformig vetekaka
som bakas till julen'] Vinslöv, SK; °där wa så nätt om mälken att gårboa bytte
mälk, så daj kunne få en granner jylaost Eldsberga, HA; de fedaste å grannaste
tjyded 'det fetaste och vackraste köttet' Sövde, SK; ollde för ar ig ieti so grant i
budum 'aldrig förr har jag ätit (ngt) så fint i fäbodarna' [bakelser] Älvdalen, DAL
(G. Nyström).
Od, VG; där e
Di sulle stekka ... i fönat, annaj så så be da inte så granner
måoa, såm ha grant ('rent o. klart') vann Smedstorp, SK; °drikken ['svagdrickan'] blaj klara graann ätter haajlt malt ['helt, dvs. omalet, malt'], Morup,
HA; dö va se sta:( å grant bränvin Högerud, VRM; [Ordspråk:] °Grann skön gör
grant garn ["skön" är betalning in natura (utom arbetslönen), t.ex. en brödkaka
och sovel] sydöstra BL; [Ironiskt, bildligt:] när någon råkat i självförvållat
elände, °lajat te en grannå såppa te sej Väckelsång, SM.

Sammansättningar
grann-mat s. grannmat 'kalasmat', t.ex. om småkakor Burseryd, SM.
-äta s. ukin Iraga(r) ti:1r .1Iaikt granniato a dig? 'vem lagar slika fina rätter åt
dig?' Älvdalen, DAL (ULMA 20226 s. 12).
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-kammadkaka s. 'grannkamtnälcakä [särskilt tunnbröd bakat för julen] Ragunda, JL. — Jfr kammadkaka 'stor tunn brödkaka ... mera vardagsbrödet; den
finare och tunnare varianten kallas tunnbröd' Ragunda; jfr även kammatbröd,
som enligt uppgift från Åre randades med kam.
-säd s. SM Burseryd; HA Lindome, Vallda, Älvså'ker, 'brödsäd' (anförda snr),
även särskilt 'råg och vete' (Älvsåker), 'korn och råg' (Burseryd).
-ost s. HSL Delsbo, Gnarp, 'ost av oskummad mjölk'. — Härtill grannostmesa och -messmör HSL Gnarp. Ex.: Av sista målet mjölk [före flyttningen från fäbodarna] ystades grannost, i grannostmössn kokades kams och
av den återstående vasslan kokades grannostmössms:r.
111.1.9. Om pengar
HOsem penning, peng(ar) eller summa pengar: SK Helsingborg, Lackalänga, Reslöv, Ystad;
SM Göteryd; VRM Fryksände.

Ex.: å mäjj taaklc ho [dvs. bruden] fei-cie graann danspänniva:n [en riksdaler], ho
fäkk tå-mmä Fryksände, VRM; [Det är] granne pänga ('bra betalning') [men jag
har svårt att undvara kvigan] Reslöv, SK; de va en grann somma päoa Helsingborg, SK; de har kåstad granna pä:ria Lackalänga, SK; åm ettårhö:sten kan di
tjena en grann päo Ystad, SK; °ck ä granna pä&å, brukade de äldre ofta säga när
de fått bra i stutabyte eller vid annan handel Göteryd, SM.
111.1.10. Om ljus, färg, himlafenomen o.d.
HOsem ljus: VG N. Ving; fyr: SK Hardeberga; sol: SM Villstad; regnbåge: GL Fårö; färg: SK
L. Isie, Osby, Torekov, Öja; SM Stenbrohult; GL Garda, Hellvi, När; OG Drothem; SDM
Svärta; DAL Leksand; GST Hedesunda; HSL Bergsjö; LPL Lycksele; övrigt: LPL Örträsk.

Ex.: °Å precist Meka t8lv kåm an te Gresabärjet, å då brann dä där ett grant jus
N. Ving, VG; da granna sola, hu ä fin 'den granna solen, den är fin' Villstad,
SM; rärinbiugen han iär så grandur när n stäigur upp 'regnbågen, han är så
grann, när han stiger upp' Färd, GL; °ha ä grant unnär so4ca i kväll, hä ä goversmärka 'det är vackert under solen i kväll, det är märken som förebådar fmt väder
(det blir bra väder i morgon)' Örträsk, LPL (H. Fors 1984 s. 77); °mö dän grannaste röa farj 'vackraste' Osby, SK; °för att bullar skudd fa grann färg 'för att
bullarna skulle få grann färg' Garda, GL; °döm [dvs, tavlorna] feck starkö å
grannö färgör Leksand, DAL
Sammansättningar

grann-färg s., -färgerska s. 'koschenillfärg' resp. 'kvinna som särskilt anlitades för färgning med koschenillfärg' Ore, DAL (OÖD). — Vid senare förfrågan har orden varit okända i Ore enligt OÖD, K-reg.
111.1.11. Om bild, bok, mönster, stil o.d.
I denna grupp används grann om 1) bilder, böcker, hand- eller tryckstil,
2) mönster av olika slag.
1) HOsem kort: BL Jämshög; stycke: SK Perstorp; HA Knäred; tavla: SK Väsby; VRM
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Brunskog (1874); märke: SM N. Solberga; VRM Karlskoga; remsa: SK Järrestads hd; bibel:
VSTM Kumla; bok: SK Äspinge; SM Agunnaryd (1849); HSL Bergsjö; stil: SM Hallaryd,
Månsarp, Väckelsång; abs. självst. i fråga om bild i bok: VG Korsberga; GL Lau; VRM
Dalby; HSL Bergsjö; ÅM Anundsjö; övrigt ifråga om bild, stil e.d.: SK Järrestads hd, Farstorp; SM Sjösås. 2) HOsem rand(ning): SK Ljunits hd, Lyngby; MP Skön; om blommönster
o.d.: ÖG Drothem; UL Börstil; om utskuret mönster: VG Broddetorp.

Ex.:
° da va aUtt levanes grant koat! 'det var ett levande [dvs. mycket] vackert kort!'
Jämshög, BL; °gin stor bog mä granna stölcke ['bilder'] i Perstorp, SK; å inni
[svartkonstboken] va da granne, röye stayl, män vi rådd inte läesa [för skriften
var baklänges] Månsarp, SM; [Abs. självst.:] När bilderna [i bilderbok] visas för
barnen säges: °se gubben, se da granna, lull grant Korsberga, VG; °Star de grant
äi na u da? (planscher i boken) Lau, GL (0Lau); se grant! 'se (titta), grant!' (kan
sägas till ett barn, då man visar det bilder i bok eller annat) Dalby, VRM; bilderbok: °granna bok, titta sa grant Bergsjö, HSL; Då man visar barn bilder eller
dylikt: °se grant Anundsjö, ÅM.
°de va en grann råninj ['randning', på vävnad, tyg e.d.] Lyngby, SK; [då spisel
vitmenades:] °i en särskild kspp las litte blåelse, de va te göre granne roser mä
Drothem, OG; °Skorigatet var brunt men mä blommor å grant på Börstil, HL;
[ostkar:] di va utå bräer mä uttsksna granna krusilutta 'utskurna granna krusiduller' Broddetorp, VG.

Sammansättningar
grann-bok s. 'bilderbok': ° grannabok Korsberga, VG. — Jfr grantbok, mom.
111.4.3.
-ros s. LPL Lycksele, 'vacker bild, t.ex. i bok'. Ex.: ja ska vi:s da grann-rosän
te boka 'jag skall visa dig vackra bilder i boken'.
grannrosun morkluck 'en fmrosig moraldocka' Älvdalen,
-rosig adj. -rosug:
DAL (ULMA 32089 s. 141).
111.1.12. Om ämne, redskap, föremål o.d., övrigt i fråga om synintryck
Gruppen består av benämningar på ämnen, konkreta föremål m.m. som inte har
redovisats tidigare och där adj. grann används i fråga om synintryck. Den har indelats i 1) jord, sten, trä, guld ram. (dvs. ämnesord och benämningar på råmaterial), 2) blånor, garn, tyg, textilier o.d., 3) övriga föremål, 4) övrigt i fråga om
synintryck.
1) jord, sten, trä, guld m.m.
Hosem jord: VG Korsberga; sand: SM Pjätteryd; HA Vapnö; grus: SM Pjätteryd; sten (o. sida

av sten): SK Ekeby, Förslöv, Limhamn, Maglarp, N. Vram; HA Förlanda; VG Korsberga; kol:
VRM Övre Ullerud; trä: GL Lau; bräda: VG Stenstorp; brädbit: SK Farstorp; slevämne: VB
Norsjö; näver: SM Göteryd, Pjätteryd; telning 'skott': SM Pjätteryd; guld: SK Onslunda
(1878), Tryserum; is: SK Kiaby.

Ex.: [Någon sa till en torpare:] °Dä ä gor å grannerjok du har. °Nä da ä skit [svarade denne; det var endast gamla kolbottnar] Korsberga, VG; de va vidsr, gran143

nar sann 'det var vit, vacker sand' Vapnö, HA; en grann sten 'en välformad sten,
vackert uthuggen' Ekeby, SK; °De träiä ['träslaget'] de säir så knuttrut u grant
äut Lau, GL (0Lau); °He var da se graann a slaivämmen häderna ['ämnen till
slevar'] Norsjö, VB; grant nävs 'fm näver (till snusdosor)' Göteryd, SM; °hyded
e di grannaste ['vackraste] i vären? Die gul ('guld') (gåta) Onslunda, SK (A. P.
Onsdorft 1878); hä va redi, grann is Kiaby, SK.
2) blånor, gam, tyg, textilier o.d.
Gruppen indelas i a) blånor, garn, ull o.d., b) tyg, väv, textilier o.d. (ej kläder,
jfr avsn. 111.1.2), c) spindelväv.
a) HOsem blånor: SK Billinge; SM Jät; tåga: SM Pjätteryd; garn: SK Örkelljunga; BL sydöstra
delen; SM Dörby o. Kläckeberga; tråd: GL Lau; is/titt 'inslag (i väv)': SK Lomma; ull: SK
Sövestad; SM Jät, Kalvsvik. b) HOsem tyg: BL Jämshög (1800); SM Väckelsång; HA nedre
Ätradalen (1880), Lindome, Morup, Slättåkra, Vallda; ÅM Multrå; VB Norsjö; väv: VG
Långared; lo 'lugg på tyg': HA Hishult; band: SK Ö. Ljungby; dyna: SK Tottarp; lakan:
SK
Örkelljunga; lapp: SK Gislöv; slarva 'trasa': SK Ö. Nöbbelöv; täcke: SK Skurup; SM Flisby;
DSL Högsäter; MP; övrigt (något som flätats av ullgarn eller stickats): SK Näsum; HA Eldsberga; abs. självst.: SK Billinge, Burlöv; HSL Ovanåker. c) HOsem kångvävja: VG Revesjö;
sädband: HA Hasslöv.

Ex.: °De va nånna granna blaur du har. — Va ska du väva får grant au dom, sin
du spånged dom? Billinge, SK; °del va lena granna blaonå, blaonånå ä granna i
aoå Jät, SM; 8 si ss vä:l ssm on spann! ... [inspektorsfrun fick se garnet] s då
frålide hon, vem ssm ade spunnet da granna gaanet Kläckeberga o. Dörby, SM;
dei& granne ullen dän to: di f8 se: 'den fina ullen togo de undan för sig' (avskilt
från den sämre) Kalvsvik, SM; °eld ä et grant töj 'det är et wackert tyg' Jämshög,
BL (J. J. Ner 1800); Dynan e får grann te å sidda po Tottarp, SK; °Farmora
hadde sytt granne lappetäcke og men de velle inte farfarn nöcka ['nyttja'].
"Armora gliser mag i ögene", sa han Högsäter, DSL; de bla så lo:et å grant 'det
(stickade) blev så luddigt och vackert (när man valkade det)' Eldsberga, HA; Så
granna ko0Revevvjer 'så vackra spindelvävar' Revesjö, VG (Vg0); nor
säabånnen va granna va de passelid 814 5814 'när sädesbanden [om långa
spindelvävstrådar] voro vackra var det lämpligt att så' Hasslöv, HA.'
Sammansättningar
grann-lapp s. DAL Sollerön, Venjan, 'liten tyglapp av brokigt, vackert tyg'
(till lappsömnad eller lek).
-slarva s. DAL Leksand, 'fin trasa' e.d., t.ex. använd till lindning av spädbarn
(jfr ULMA 29199 s. 10).
-täcke s. DAL Venjan, 'täcke vävt i rosengång' (jfr ULMA 16850 s. 16); även
-fälltäcke s. ja ha vi: 've ['vävt'] e grannfälltäkk Lycksele, LPL; -rosigtäcke s. e grann-ro:su-täkk 'ett vackert, blommigt täcke' Lycksele, LPL.
-vässel s. 'mönstervävt finare täcke av rent ullgarn, avsett till sängöverkast vid
högtidligare tillfällen' Sollerön, DAL (OÖD s. 714).
1 En sen uppgift (1965) från Ragunda, IL: 'grannt ä gan 'vackert garn, även fintrådigt' (1965)
har bedömts som otillförlitlig. Bet. 'vackert garn' är knappast genuin i dialekten.
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3) övriga föremål
Gruppen har indelats i a) föremål, redskap o.d., b) sak(er) i allmänhet, c) övrigt.
I grupp c finns belägg på grant neutr. använt som subst. i bet. 'begåvning', dvs.
om gåvor inför bröllop. Till grupp c har också belägg utan HOsem förts när det är
klart, eller åtminstone mycket troligt, att föremål avses.
HOsem krans: BL Fridlevstad; bukett: DSL Järbo; örtkvast 'blombukett': SK Grönby,
Äsphult; örtpotta 'blomkruka': SK Munka-Ljungby; blomsterbord: HA Vallda; bokhyll: SK
Äspinge; byrå: HA Slättåkra; kakelugn: BL Mjällby; kista: SK Kvidinge; NK Lillkyrka; UL
Alunda; kula (senapskula): SK Hjärsås; skåp: SK L. Isie; SDM Södertöm (1869); bricka: HA
Slättåkra; bägare: SM Urshult; bössa: VRM Brattfors; eldbene 'pung för förvaring av elddon':
VB Norsjö; fat o. krus: SK S:t Olof; glas: ÖG Vist; kedja: VG Otterstad; klocka o. krok:
VRM Brunskog (1874); korg: VB Skellefteå; kvast: SK Rya; käpp: SK Perstorp; papper: UL;
penna: ÖL Bredsätra; pennkniv: SK Äspinge; pingelrem: VSTM Ljusnarsberg; påse: SK
Järrestads hd; påskägg: SK Vittskövle; pärla: HA Hasslöv; sele: GL Lau; selkrok: VSTM Nora
eller NK Kilsbergen; sil: SK Äspinge; skrin: BL Kyrkhult; skäktträ: SK L. Bedinge,
Rebbelberga; smörstol: HSL Ovanåker; spann: SK Skurup; spegel: HA Vallda; spröt: SK
Billinge; spänne: SK Bjuv; tallrik: SK Degeberga; ur: ÖL Högby; vagn 'spinnrock': SM
Aspelands hd; väska: SK S. Sandby; övrigt (föremål av glas eller porslin): SK Rönnebergs hd.
HOsem del: HSL Bjuråker; don(ing): SK Brönnestad, Ö. Vemmenhög; hemgifte: SK
Äspinge; /u//-/u//: SM Blackstad; pycke 'småsak': SK N. Rörum; sak: SK Hjärsås; HA Tönnersjö o. Höks hdr (1859); MP Indal; ÅM Gudmundrå; tyg 'saker': HA nedre Ätradalen (1880).
övrigt: SK Lund, S. Mellby; SM s. Kalmar län (1763); VG Dimbo; UL (1697), Östervåla;
MP Indal; NB Töre; abs. självst. 'begåvning': SM Hälleberga, Örsjö; ÖG Hällestad; NK
(1849-500. senare), Gällersta.

Ex..
°å an [en stor kakelugn] va ju sau granner Mjällby, BL; ho [en kista] va så grann
så; dä va e gul, tjista, å dä va så myke utskure på na Lillkyrka, NK (ULMA 48:4
s. 19); 'ett fah grant skåp ['ett mycket vackert skåp'] Södertörn, SDM
(G. Upmark 1869); °de va amn rälia grann bräcka ['bricka'] ... den blädcer såm
sölver Slättåkra, HA; °Han talde en grannår hasletjäpp te na, mä kroga å kråmmelurår rånntenåm Perstorp, SK; [de färgade med albark,] då fikk di sånna himla
granna påskaägg Vittskövle, SK; di grannaste parlårna va i småu mu:slår Hasslöv, HA; °Selkrokar va dä en kar i Karlskoga som gjorde så granna mä skärningar, å målate va di mä Nora, VSTM eller Kilsbergen, NK; så hade ja it såddent grant fetteträ rskäktträl, de va blommed L. Bedinge, SK; han fsrjyllde den
game späjjelen ('spegeln'), å den e enna granne ('ganska snygg') Vallda, HA.
°I boan finns-e månge granne dela 'i (handels)bodarna finns det många fina
saker' Bjuråker, HSL; °Du har väll nonna granna donor [sa pågen till kungen] Ö.
Vemmenhög, SK; "lösen ha vi:st me sitt granna hemjutte ['hemgifte'] Äspinge,
SK; si: citi så grant lull-lull ["lull-lull", uttryck som användes till småbarn, när
man visar dem vackra saker] Blackstad, SM; °en kånne vennga ['vinna'] granna
å rolia pökke ['småsaker'] N. Rörum, SK; ° gull å sölfver å granna sager ['saker'] Tönnersjö o. Höks hdr, HA (P. Möller 1858).
°kommen nu å köven nodd grant te Ära fästemän S. Mellby, SK; [Ordspråk:] ha
do slant no få do grant Töre, NB; ['begåvning':] fästfolk skulle resa till marknad
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för att tjö:pa grant: han skulle köpa psalmbok, brosch, schal och luktvatten; fästmön skulle köpa strumpor och skjortor Hälleberga, SM; tjöpe grant 'köpa ringar
och annat nipper' (om ett par som ska gifta sig) Hällestad, OG; °grant. Adjectiv,
men nyttjadt såsom substantivum ... °Di ska le in åt Stan Pålsmessedan å köpa
grant 'de skola väl fara till Staden Pålsmessdagen för att köpa Fästegåfvor' NK
(G. Djurklou 1860-t.); °grant 'finare husgeråd, företrädesvis silver, som före
bröllopet köptes i staden av brudparet' ... °Di ha långe köfft grant Gällersta, NK.
Sammansättningar
grann-möbel s. grann-möbblrän ('fina möbler' [best. form]) Lycksele, LPL.
-länk s. DAL Boda (Rättvik), 'särsk. vackert förfärdigad el. utstyrd kreaturslänk, anv. vid flyttning från fäbodarna' (OÖD); — "länk" här 'av vidjor flätat
band eller bindsle' etc., jfr OÖD s. 1470. Jfr även grannband mom. 1.1.1.
-flaska s. DAL Venjan, 'brännvinsflaska av glas'. Ex.: grannfkaska med ornament skulle man skaffa till bröllopet. Stod på bordet högtidsmåltiden med fina
blommor och brudparets namn.
-sele s. ° grannsäla 'finsele, kyrksele' Njurunda, MP (ULMA 25040 s. 390).
-del s. °granndesla pl. 'grannlåter', °Då bresdde dam [trollen] utt alle granndeslan senne Delsbo, HSL.
-tyg s. SM Hallaryd, Markaryd; LPL Lycksele, 'vackert tyg' (LPL), 'grannlåt,
fina saker' e.d. (SM). Ex.: tjöba grannty 'förlova sig, växla ringar' Hallaryd;
da va grannty (då upptecknaren bjöd på en cigarr) Markaryd.
grant-tyg s. grantaty 'grannlåt, välgjort arbete' Jät, SM.
4) övrigt i fråga om synintryck
Även i denna udda grupp kan vissa mönster urskiljas och gruppen har indelats i
a) grann i fråga om uppställning, uppläggning e.d., b) uttrycken lysa grant, se
grant ut, skina grant, synas grant, c) övrigt.
a) HOsem skår SM V. Torsås; rad: HA Morup; lad: HA Morup. b) lysa grant: LPL Lycksele;
se grant ut: SK Järrestads hd, Grevie, Halmstad, Lund; SM Kalmar st.; skina grant: VB Sävar,
Umeå lfs; LPL Lycksele; synas grant: LPL Lycksele. c) övrigt: SK Äspinge; ÖL Källa; SM
Angelstad, Jät, Pjätteryd; ÖG Vist; UL Nora; VSTM Nora; VB Skellefteå; LPL Lycksele, Sorsele.

Ex.:
koanät liga i jemna grana skåura [dvs. 'rader, vari säd och gräs faller vid avhuggningen'] V. Torsås, SM; [på gården utanför] °stoe agedonen i granna raer
Morup, HA; °råhalm, som fesken laas pau i granna la [ung. 'lager'] Morup, HA.
Vi har ente julfyltnig får de ska se grant ud [utan för att sälja lite mer] Lund, SK;
de sir inte grannt öra, om ett utslag, som ser elakartat ut, eller om en skada på en
person, som slagit sig illa, Kalmar st., SM; hu'vva va ä yin grant [då tranorna
flyger] 'vad det syns vackert' Lycksele, LPL.
°i da ha bian draai granna fotnip ["fotningar", dvs. 'frömjölsklumpar vid binas
fötter'] Angelstad, SM; [när vi har lassat av dyngan på åkem] °så läggå vi dän
ena flölen pao vaongen å aokå pao dän hem, pao dän granna sian, föstaos Jät,
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SM; [i stället för julgran brukades en sorts trästake, gjord som en gran och klädd
med kräppapper:] °De va grant de me Källa, ÖL; [inför Staffansgång:] °He [dvs.
rött och grönt papper] ske ja klypp tell n1 stjärna åv å klister på framsin Så
hadd dom i Isätra i fiol, å he va orimli grant Nora, UL; [Tjärbränning: "kasten"
var utlagd i "tre avdelningar"] fä icasm skul ju va graann Skellefteå, VB; innt ä: 'ä na grant [när flickorna gå med långa steg] 'inte är det vackert' Lycksele, LPL.
111.1.13. Ifråga om ljud
HOsem är klang, klocka, ljud, låt; fågelkvitter,2 mål, röst; sång, spel, musik, not
och töna 'melodi'; visa, bit; polka, vals; psalm, vers och ssgr med dessa ord
t.ex. visstump, psalmvers. Dessutom förekommer grann som bestämning till
hela satser och i neutr. som adv. i detta moment.
HOsem klang: SK Långaröd, N. Åkarp, V. Karup; SM Härlunda; HA Harplinge; klocka: VG
Laske-Vedum; ljud: SK N. Åkarp; låt: SM Torsås o. Gullabo; VSTM Lindestrakten;
LPL Lycksele; röst: SM Jät, Virestad; sång: BL; HA Slättåkra;
fågelkvitter: HA Slättåkra;
SK
spel: LPL Lycksele; musik: SK Gislöv; not: DSL Håbol; töna: SK Äspinge; visa:
SK
polka,
vals:
SK
Everöd;
bit:
Billinge, Tottarp, Vomb; SM Torsås; HA mellersta delen;
Tofta, Virke; psalm: SK Börringe, Tottarp; vers: SK Hedeskoga; SM Burseryd; övrigt: SK V.
Sallerup; DSL Högsäter; VRM Brunskog (1874), Grums.
Ex.: 'grann, vacker': da va grant ly i no å grann klågg (i en kyrkklocka) N.
Åkarp, SK; [En gesäll tog för mycket silver i smältan vid gjutning av kyrkklocka.:] Han ... ville att den skulle bli ° grann ('välljudande') Laske-Vedum,
VG; oÅ så hörde vi en musikant, söm satte tåcken granner låt i en bliecklur, så en
skulle fäll aldri hört maken Lindestrakten, VSTM; °i da närr ja kam ud sau
hö:rde ja sau grant föulakwettår Slättåkra, HA; han hadde grannå röst (om en
kantor) Virestad, SM; °Men de ble den obegripeliaste sång ... te o va grann BL;
så grant e spel 'jag hörde så vackert spel' Lycksele, LPL; den granneste
ja
mosi:k en kan höre så e de tjårkesågg Gislöv, SK; °då va grann not ['melodi'] på
den visa Håbol, DSL; ° di gamle salmerna hade granna töner [' melodier' ]
Äspinge, SK; Hon fågg mågga granna visår Tottarp, SK; di granne pålkårna å
valsana Virke, SK; här e mågga granna salmevä:rs Hedeskoga, SK; Di sånz kan
spela harmo:nika räktit, ja tykkår de e grant V. Sallerup, SK; ° så vakna han åv
nä så grant: Da va körkorgel sam spelade Högsäter, DSL; [Forsgubbar:] di har
fejo:k å speler, då ska vare grant Grums, VRM.

Adverbiell funktion
HOsem höras: SK Borrie; bjällra: VB Umeå lfs; ringa: SK Stehag; VG Långared; LPL Lycksele; blåsa: BO Lane-Ryr; eka: DSL Högsäter; /åta: SM Angelstad, Hallaryd; HA Harplinge;
DAL Säter; knäppa: HA Knäred; spela: SK Hyby; BL Listers hd, Ronneby lfs; ÖG Skedevi;
NK Skagershult; DAL Grangärde; snacka: HA Harplinge; tala: SK Hedeskoga, Raus; mässa:
DSL Råggärd; sjunga: SK Billinge, Everöd, L. Bedinge, S. Mellby; ÖL Föra; HA Knäred;
VRM Brunskog (1874).
1 Står tellu, felskrivning.
2 En sen uppgift från Ragunda, JL, om fågelsång med bet. 'vacker', har bedömts som otillförlitlig.
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Ex.: han jikk u:d å tu:da ... de hä:rdes jo grant 'vackert' Borrie, SK; °lie bjälke
se grant 'det klingade så grant' [när de kom och körde och hade bjällerkrans]
Umeå lfs, VB (Larsson & Söderström 1980 s. 28); Ringde de [kyrkklockorna]
°grant, så var den döde salig, men slcrovla de, var det galet för honom Långared,
VG; °Han blåste bra grant i munnaroa ['munspelet'] Lane-Ryr, BO (BOB); °Da
va roligt å sjånga i skogen, dö eka så grant Högsäter, DSL; °da lot så grant må
bjällaklameniffrå alla släana Angelstad, SM; När det klingade i kolen, då man
rev ut, så var det bröllopsmusiken, som hördes. °"Hä du musiken, hö du ss
grant dam spelar", sade utrivaren då, Grangärde, DAL; [Somliga] °snakka grant,
o andra gromt ['fult'] Harplinge, HA; °Ho sa att ho höed trullna sjoong, men ho
påsto att dom sång så grant Föra, ÖL.
111.1.14. I fråga om lukt
Inget belägg finns på adj. grann i denna användning i dialektmaterialet; däremot
finns ett belägg på adv. grant med verbet lukta: [där fejade mor, å så sandade de
med sand] å de lu:ta så grant (!) åsse; de lu:ta så gått Högestad, SK. (Utropstecknet finns i källan, en uppteckning av I. Ingers från 1953.)
111.2. Grann använt på abstraktare nivå
Momentet har indelats i följande användningar: 1. om väder, väderlek, tid, 2. i
fråga om egenskap, karaktär, förhållande, omständighet o.d., 3. i fråga om sed,
bruk, beteende, arbete, tillställning o.d., 4. om ord, tal, skrift o.d., 5. om namn.
111.2.1. Om väder, väderlek, tid
Gruppen innehåller adj. grann om 1) väder och väderlek, 2) tid och tidsrymder.
1) väder och väderlek, a) HOsem väder SK Bara hd, Frosta hd, Ausås, Billeberga (omkr. 1878),
Bjuv, Bosjökloster, Burlöv, Dalby, Degeberga, Falsterbo, Fosie, Fränninge, Glimåkra,
Hedeskoga, Hjärsås, Hov, Håslöv, Ivo (1878), Katslösa, Kropp, Kvidinge, Landskrona, L. Isie,
Lund, Lyngby, Löderup, Lövestad, Maglehem, Munka-Ljungby, N. Rörum, Nosaby, Perstorp,
Ramsåsa, Rau, Ravlunda, Räng (1847), S:t Olof, Skarhult, Skivarp, Smedstorp, Stehag,
Sliby, S. Mellby, S. Sandby, Verum, Nävlinge o. Vinslöv, Vittskövle, Vomb, Ystad, Åhus,
Ängelholm, Äsphult, Önnarp, Ö. Kärrstorp, Ö. Vemmenhög; BL Asarum, Hällaryd, Jämshög,
Lösen, Mörrum, Rödeby, Tving; ÖL Föra; SM Aspelands hd, Emådalen, Värend (1839),
Alseda, Dädesjö, Döderhult, Fryele, Göteryd, Jät, Kalmar st., Kalvsvik, Lenhovda, Nydala,
Näshult, Nöttja, Pjätteryd, Skirö, Urshult, Virestad, Vislanda, Våxtorp; HA nedre Ätradalen
(1880), Eftra, Enslöv, Frillesås, Getinge, Harplinge, Laholm, Landa, Lindome, Knäred, Morup,
Ränneslöv, Slättåkra, Trönninge; VG Broddetorp, Ryda, Synnerby, S. Vånga, Torsö, Tuve,
Tvärred, Åsle; BO Lane-Ryr; DSL Frändefors, Ärtemark; GL Fårö, Lau; ÖG Sund o. V. Ryd;
SDM V. Vingåker; VRM Ekshärad, Eskilsäter, Östmark; UL Kårsta eller Närtuna, Östervåla;
VSTM Kolbäck; DAL Lima; HSL Bergsjö, Bjuråker; HRJ Älvros (1876ff); ÅM Grundsunda,
Nordmaling; VB Burträsk, Degerfors, Sävar; NB Nederkalix, Norrfjärden. b) Med väder som
(sannolikt) underförstått HO: SK Ekeby, Landskrona, Lövestad, Mörarp, S:t Olof, Skivarp,
Stehag, Strövelstorp, Tolånga, Vomb, Äsphult, Örkened; BL Asarum, Ronneby; ÖL Gårdby,
Torslunda; SM Algutsboda, Kalmar st., Sjösås, Slätthög, Vrå; HA Knäred; VG Tvärred; ÖG
Drothem; DAL Älvdalen; ÅM Nordmaling; med väder som möjligt underförstått HO: SK
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Ivetofta, Öja. c) HOsem väderakt: SM Agunnaryd (1849); väderlek: SM Urshult; solsken: SK
Vallby; månsken (-skin) eller tungelsken: VG s. Vadsbo hd; VRM V. Emtervik; VB Norsjö,
Umeå lfs.
2) tid och tidsrymd, HOsem tid: SK Dalby, Munkarp; HA Eldsberga, Veinge; dag: SK
Hjämarp, Kiaby; BL Asarum; ÖL Gårdby; SM Kalvsvik, Sjösås; DSL Vårvik; DAL Säter; i
uttr. granna söndag: SK Grönby, Mellan-Grevie, Tjörnarp; morgon: SK Järrestads hd, Lövestad,
S. Mellby; VRM Jösse hd; kväll: SK Glostorp, Oderljunga, Äspinge; NB Nederkaliz; förnatt:
SM Sjösås; sommar: SM Virestad; LPL Lycksele; höst: SK Grevie, Knisslinge, V. Karup;
vinter: BL Rödeby; SM Slätthög; vår: SM Högsby; rötmånad: SM Ekeberga; advent: SK
Äspinge; skördann: NB Norrfjärden.

Ex. ur 1 a: Nu har vi få:t de granna väred; solen finnår po da:ren Burlöv, SK; °I
grant väa to dä tjwå timma [att ro] Pjätteryd, SM; [Vackert väder vid slåtter:]
grant hörskeväa [eller] grant höstavCia. Och var det soligt och lite blåsigt, °så va
dä redit grant hötökeveia Vislanda, SM; si nu ä dä granna meteväret 'se nu är det
vackra metvädret!' (ett vanligt utrop när solen börjat skina efter regn), annars
brukade adj. vacker användas om väder Näshult, SM;' [Några vädertecken:]
Frö:rna de skri: ga, då bör de grant vär i ma:ren ['grodorna kväker, då blir det'
etc.] S:t Olof, SK; °Nå kwällrään syns bäst mot narr bier dä grant väå Göteryd,
SM; N8-kä ä stive-cffigg så bi-kä grant vår 'när det är riklig dagg, så blir det
vackert väder' Broddetorp, VG; [Ordspråk och ordstäv:] °Rälia tjäringar ha grant
tvättevär N. Rörum, SK; °Dä blår inte grant väder, förr än dä onne kommer ner,
sa tjama, når ho trilde å taket Aspelands hd, SM; Ain kan inte leva på bare
sokfen å grant vår Frillesås, HA; [Några uttryck:] 'tjena grant vår 'smickra, muta
o.d.' Perstorp, SK; åm dij än lö:fte ('lovade') hanåm "gra'nt va: 'a" ('stryk'), sa
... Jämshög, BL.
Ex. ur 1 b: Nu ha ed ståd grant flere da: 'nu har det varit vackert väder i flera
dagar' S:t Olof, SK; Hadd e vatt grant (väder) i må:n, kon de väl a vat rolit å fa:t
(säges om en önskad utflykt) Torslunda, ÖL; grant o mounfe:nt 'vackert väder
och månsken' Vrå, SM; [Vädertecken:] °Så klart o grant som dä e på Petrus, så
klart o grant ska dä ble julada Äsphult, SK.
Ex. ur 1 c: °Gu ske lof for denna granna väraften ['väderleken'] Agunnaryd, SM
(G. 0. Hylten-Cavallius 1849); °So/iå å grannh värlek Urshult, SM; °Å så va dä
så för inli grant månasjin dändringedäre kväll s. Vadsbo hd, VG.
Ex. ur 2: De va ve den granna tiden, så de va ente rekted mårt ('den vackra
årstiden') Dalby, SK; Vi ha en ha:rli grannår da: Hjärnarp, SK; granne synnda,
gammalt namn på påskdagen (i motsats till ,fitte lörda, påskafton) Grönby, SK;
°Granna sommarkvälla kan en få saj luskanga ['luskungar', här 'en samling
småkryp'] Äspinge, SK; ° Förnatta va grann men på "otta" började dä regna
Sjösås, SM; Halve ble granner å halve låier (om rötmånaden troddes det att)
'hälften blir vacker och hälften ful' Ekeberga, SM; [Vädertecken:] Va de kallt i
advent be de e grann vår Högsby, SM; [då sjustjärnorna är högt på himlen] va:1r
ä grann änn sommar 'blir det en vacker sommar' Lycksele, LPL.
1 Liknande från Mörrum, BL. Av annan upptecknare från Näshult: Nu bki dä fina meteväret
(talesätt) när det klarnar opp efter regn.

149

Sammansättningar
grann-dag s. granndag 'dag med strålande väder' Amäs, ÅM.
-väder s.
NK (1860-t.); VRM i sht Gräsmark (1880); DAL Mora, Säter, Venjan, Älvdalen; HRJ
Linsen o. Älvros (1876ff); MP Indal; ÅM Arnäs, Bjurholm, Grundsunda, Nordmaling; VB
Burträsk, Holmön, Sävar, Umeå lfs; LPL Lycksele; NB Nederluleå, Norrfjärden, Piteå,
Älvsbyn.

Ex.: °Grannvädr 'vackert, soligt väder' NK (G. Djurklou 1860-t.); sim he
värkeli:gen råd ve va: ria granve:r 'om det bara kunde bli vackert väder' (mkt
intensiv önskan) Nordmaling, ÅM; [Varianter på talesättet leva på (solsken
och) vackert väder.] Däm lev fäll på so:ji:na å grannve :ra Lycksele, LPL; leva
båte grannvä:re Norrfjärden, NB. — Härtill grannväders-dag s. Ba he vahan
sku ve tjvätt kke:a ['tvätta kläderna'] Nordmaling, ÅM.
grant-väder s. SK Farstorp, Ignaberga, Nävlinge, Skepparslöv, Vittsjö, V.
Torup; BL Mjällby; SM Berga, Burseryd, Jät, Kulltorp, Slätthög; HA
Lindome, Veinge, Ysby; VG Hällstad. Ex.: c'sau blea da grantväer daen atte
Mjällby, BL; °I da ska vi ut pao sjön, feska å bada bå i sol å vann, fö i da ä da
redit grantaväå 'särskilt fint väder' Jät, SM. — Härtill grantväders-moln s.
grantvarmiln 'vackertvädersmoln' V. Torup, SK.
111.2.2. I fråga om egenskap, karaktär, förhållande, omständighet o.d.
Momentet har indelats efter betydelse och användning i 1) grann om människa,
djur e.d., 2) grant neutr. i fråga om förhållande, omständighet o.d. Inom dessa
grupper har ytterligare indelning gjorts. I grupp 2 redovisas även ett par belägg
på adv. grant med bet. 'bra, utmärkt'.
1) grann om människa, djur e.d.

bet. 'skön, härlig': °so grant manneska! 'vilken skön (eller härlig) människa!'
Harplinge, HA.
bet. 'snäll, hygglig': °Granner, adj. 'fm, vacker; snäll, hygglig', °gör da sä ä
du granner ÖL (N. Linder före 1867, ULMA 22:12).
grann-pojke s. du ska vara grannpajke! 'du ska vara en snäll pojke!' Nordingrå, ÅM.
bet. 'bra, fin, duktig', oftast ironiskt; Hosem präst: SM Hossmo-trakten
(1875-77); VG Me-Skövde; herde 'pojke': SM Söderålcra; HA Fagered; gosse:
DAL Säter; polis: ÅM Edsele; övrigt: SM Burseryd. Ex.: en granner präst 'bra'
Ale-Skövde, VG; [Ironiskt:] here 'nedsättande namn på en yngling', de ä: en
grann here de 'det är en riktigt ful fisk, den där gossen (ynglingen)' Söderåkra,
SM; 'fm, bra' (ironiskt): °jo, ä ä: en granna gsssä ha 'jo, det är verkligen en "fm"
gosse, det.' Säter, DAL; Jo, da ä just n grann poli:s da sam tjyvfut Mrjen! 'jo,
det är verkligen en fin polis som tjuvskjuter älg!' Edsele, ÅM; Mkt vanl. ironiskt
da ä: a lita grann ad ['en' pron.] Burseryd, SM.
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d) bet. 'trevlig, rolig, lätt' (att råka ut för eller ha att göra med), i förbindelse med
inte; Krokhumira dän ho va inte granner — då fe:nte ok/isa 'krokhumlan den hon
var inte grann (trevlig, rolig att råka ut för)' ... Ödeshög, OG; [När en begäran
om statsbidrag hade avslagits:] °Staten är int grann att ha att göra med då dom int
är med om Vilhelmina, LPL.
2) grant neutr. i fråga om förhållande, omständighet o.d.
bet. 'gott, skönt, bra, fint' e.d., i uttr. ha det grant o.d., ibland i förbindelse
med inte; VG Brandstorp, Skarstad; ÅM Edsele. Ex.: °I kan allri tro, hur grant ja
har hatt-et. Ja har hatt så gor mat, så ja har inga nä leet ['inte lidit någon nöd']
(sa pojken som varit hos sjöjungfrun) Brandstorp, VG; "Jo, du ha e grant du.
Äta gett å fara barre dä du vell", sa n Egge åt n Janne; 'Jo, du har det bra du. Äta
gott och göra bara vad du vill', sade Erik till Johan [Erik härmade "vad bonden
sa till grisen" i en berättelse] Edsele, ÅM; Krämla hari llavbäde ha inte för grant
'de stackare som bor i "Slavberget" har det svårt' Edsele, ÅM.
bet. 'behagligt, trevligt, roligt, bra' e.d. (delvis övergående i bet. enligt c), i
uttr. det är grant o.d., ibland i negerad sats; SK Äspinge; VG Vänersborg; OG
N. Vi; VSTM Jämboås, Kumla; DAL Grangärde. Ex.: °de e grant naur madaskrällen ['matkärl'] e raina Äspinge, SK; Dä ä inte grant å va rädder 'roligt, bra,
lätt, passande' Vänersborg, VG; Det kunde hända, att byxorna var stela utav is,
när man gick hem, dä va ju inte så grant 'det var ju inte så trevligt' N. Vi, OG;
Um di inte kunne baka e kaka va dä inte grant Jämboås, VSTM; [Ordstäv med
skämtsam användning av grann i två bet.:] °Det här var int grant, sa målarn, när
han tippa på sig målarburken Grangärde, DAL.
bet. 'lätt, "gott", nådigt' e.d., i uttr. det är inte grant o.d.: SM Källeryd; GL
Fårö; OG Horn; HSL Gnarp; HRJ Lillhärdal; JL Hammerdal, Ström; LPL
Fredrika, Sorsele. Ex.: °Han va den fösste sum gynnte ['började'] han, jojo, de
va inte grant Fårö, GL; °Da blir inte grant å skaffe sa en ny dräng nu när di flytter
te stan Horn, OG; °Hä ent fs grant å dra de her vangna-nt 'det är ej så lätt att dra
den här vagnen' Gnarp, HSL; De va nt ss grant te få opp en 'det var inte så lätt
att få upp honom' Hammerdal, JL; °Vara 4urhållar var int sä grant heller. Dem
var int go å dragas ve en del oxa ... Sorsele, LPL.
3) adv. grant i bet. 'bra, utmärkt' med verben gå (DSL), klara och reda sig
(DAL). Ex.: dä går grant 'det går bra' Dalskog, DSL (DAG sedes); °i kla:ä mä
grant 'jag klarar mig utmärkt' Malung o. Lima, DAL (Niss Hj. Matsson, i: Kompletteringar till Dahnålsordboken s. 327, ULMA); °dam re: sä grant nu 'de reder
sig utan svårighet nu' Säter, DAL.
111.2.3. I fråga om sed, bruk, beteende, arbete, tillställning o.d.
I detta moment används grann i bet. 'god, fin, vacker, ståtlig' o.d. Här redovisas
även grant i adverbiell funktion med bet. 'fint, artigt, vackert, snällt' o.d.
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HOsem sed: BL Jämshög; dygd: BL Listerby, Ramdala; levande: VG Korsberga;
tack: SM
Slätthög; arbete: SK Vemmenhögs hd; SM Markaryd; bröllop: VG; slädparti:
SK Kattarp; med
en sats som HOsem: SK Äspinge; BL Augerum; SM Jät, Slätthög; LPL Lycksele)

Ex.: °Smaofölk hadde amn granna sed [— de bar mjölk till varandra] Jämshög,
BL; [en so med ett ok, en ko med en klave, en kärring med ett blått öga? vad ha
de det för?] fa sina granne döjde 'för sina vackra dygder!' Listerby, BL; [I fråga
om] uppförande: °di haller ett urselt levanne; levannt ä ente förgrant Korsberga,
VG; [Mer konkret] muma nöwa ['nävar'] fån- mijed grant arbe: j Vemmenhögs
hd, SK; °å så stälde di te ett bröllop, så grant, att en tjenstedräng allri fått sä ett
grannare VG; di granne slä:parti:årna ['slädpartierna', dvs, utflykter på släde
med flera deltagande slädar] Kattarp, SK; [Med en sats som HOsem:] °De e grant
naur töser e blöja ['blyga'] Äspinge, SK; de e inte grant å fene:ra en menska på
de: viset Slätthög, SM; hä ä int grant å si ne på da fattigän 'det är inte vackert att
ringakta de fattiga' Lycksele, LPL; Ordspråk: da grannast nä slakten föls aut
['när släkten följs åt'] Augerum, BL.
Sammansättningar
grann-gästabud s. DAL Mora, se grannbrud mom. 111.1.1 (s. 125).
-handel s. da va grannhanneln dä! ironiskt om en dålig affär; även om någon

otur, Arnäs, ÅM.

-marknad s. MP Ljustorp, Njurunda, Tuna. Ex.: grannmattn m.b.f. 'mark-

nadslördagen i Sundsvall, då inga affärer göras (etc.)' Ljustorp; 'lördag o.
söndag i marknadsveckan' Njurunda (ULMA 25040 s. 389).
Adverbiell funktion
HOsem hälsa: BL Mörrum; HA Snöstorp; tacka: SK Oxie; bocka sig: SK Järrestads hd, Oxie;
BL Förkärla; SM V. Torsås; HA Slättåkra; niga: SM Jät; leka: BL Mörrum; roa sig: SM
Ryssby i Sunnerbo hd; göra: SK sydöstra V. Göinge hd, Andrarum; SM Tingsås;
bära sig dt:
SK Järrestads hd; sätta sig: SK Burlöv; sitta: SK Brunnby, L. Bedinge, Tofta, Vollsjö,
Äspinge; stå: SK Skytts hd (1875), Bjuv, Burlöv, Ullstorp; SM Emådalen; ligga: SK Ö.
Vemmenhög; lägga: SK Tottarp; gå: SK Andrarum, Munkarp; HA Ö. Karup; äta: SK Fjälie;
HA Enslöv; glo: SM Hallaryd; med underförstått HOsem [gjort]: SM Väckelsång.

Ex.:
ta au hu:an å hälsa grant! 'tag av mössan och hälsa vackert!' Snöstorp, HA;
°tacka nu mor Parr Knuds grant — la nu se du kan bucica di grant osse! Oxie, SK;
°Di läite (eller lekte) grant mä öinandra Mörrum, BL; °om du bär di räktet grant
åd å inte ä storslugen[' glupsk'], når han bjuder di på vin ella konfekt [så blir du
gift] Järrestads hd, SK; nu ska du ä:da grant 'nu skall du äta vackert' Enslöv,
HA; gluo grant 'titta [eg. glo] milt' Hallaryd, SM; °tack ska du ha, da va grant
['snälle] ao dej Väckelsång, SM; °Da va då inte meed grant fort [att få Droen att
riva ihjäl karlen] sydöstra V. Göinge hd, SK; sett di nu grant där! Burlöv, SK;
°sin skålle di seda grant å ajda fittagåbbana ['fettgubbarna', tärningar av "flottaman Äspinge, SK; han sto grant 'han stod vackert (om en häst, som skulle
1 Troligen hör även följande ex. hit: [Ironiskt] °grant bet. här motsatsen 'fult, simpelt':
°clai
grant ao skryta ao Hällaryd, BL; grann ... 'vacker', dal grant! (ironiskt) Ramdala, BL.
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skos)' Ullstorp, SK; [juldagsmorgonen skulle man gå tyst] å se åm kräjed lä
gra:nt ettår ena:ndra [om de gjorde det, skulle de komma att trivas bra] Ö. Vemmenhög, SK; 'vackert': it kräj såm dör åw si säl, så kallad, de leddjår y:jenen
grant ihoppa Tottarp, SK; [Den bångstyrige stuten hade 'besinnat sig'] °G. je grant
ye [dvs, över ån] Munkarp, SK.
[Ironiskt:] 'hjälplöst, förläget, handfallet': då sto man där så grant Burlöv, SK;
°Måtro, där sto ja grant å skämdes som amn hong ingfor haila forsamlingen! Bjuv,
SK; [Herremannens drängar gick sin väg mitt i brådaste tiden:] °Då sto han där
grant å veste rakt inte, va han sulle ta sä te Emådalen, SM; Ja du går grant 'du
tror du är duktig men är till åtlöje' Andrarum, SK; [Käringens ben hade gått av
och hon hade fått lång näsa:] °Ja, där sadd hon så grant, å där sidder hon vell inu
L. Bedinge, SK.
111.2.4. Om ord, tal, skrift o.d.
Betydelser i detta moment är 'fin, vacker' m.m., även 'god', i religiös mening.
liosem predikan eller predikning: SK Hedeskoga, N. Mellby, Räng, Tolånga, Tygelsjö; HA

Fagerecl; mässa: HA Vallda; aftonsång: SK Äspinge; bön: SK Onslunda, S:t Ibb; DSL Nordals
o. Vedbo hdr; läsning eller att läsa: SK Grevie, Tottarp; HA Fagered; ord: SK Bosarp, Perstorp,
Ö. Tommarp; BL sydöstra delen; HA nedre Ätradalen (1880); ÖG mellersta delen; tack: SM
Slätthög; tal: SK Ö. Tommarp; ÖG Torpa; personalia: VG Kåkinds hd (före 1883); betyg: SM
Väckelsång; bok: SK Billeberga (omkr. 1878), Häglinge, Oderljunga, Stehag, Tygelsjö.

Ex. med religiöst innehåll: åm synderne e där sånne granne predikniger Tygelsjö,
SK; °Nu börja presten å läsa så granne böner, s'atte Skam tvinna säg som en
mask Nordals o. Vedbo hdr, DSL; [det är skada att] man har så mage granne
böjer ['innehållsrika eller anderika böcker'] å kan ente se Tygelsjö, SK.
Ex. med profant innehåll: °granna or ung. 'fraser utan täckning' Bosarp, SK;
°Hadde ja vått i dina klär, så skål! 'et, min sann, bleet aent au än gull å granna or
nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson 1880); [En gammal visa:] °Dä ä granne ol i
den ska i si. Siså här ä di: En härreman så ställ å båld ... mellersta ÖG; [Ironiskt:] De e granna takke en fåu 'det är vacker tack man får' Slätthög, SM; °å
prästen hält ena grånnerl personalja över'n Kåkinds hd, VG (ULMA 25:54
s. 24); Vekk du granna bety i skolan? Väckelsång, SM.

Sammansättningar
grann-ord s. [Grannfrun hade syltat hjortron som S. plockat; han sa:] "54j vo du
ändå var gullat som sultä snåttren ... [Han snavade, burken gick sönder.]
°Men se då vart-e slut vä grannåoka 'de granna orden' Norrfjärden, NB.
-svenska s. itje kar i då kunn no rikktu grannsuänsk 'inte kan jag väl då ngn
riktig "grannsvenska" (fint riksspr.)' Älvdalen, DAL (G. Nyström).

1 Jag tyder -å- som en felskrivning för -a-. Uttalet grånner är knappast troligt; grant med a
förekommer i källan (°odräjeli grann: å harrskapslikt s. 68), som f.ö. innehåller flera ändringar,
tillägg och överstrykningar. J. Götlind (1926 s. 280 har återgivit ordet i formen granner med
kommentaren "hs. grånnetir.
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Adverbiell funktion
predika: SK Stehag; HA Hishult; VRM Fryksände; bedja: SK Hedeskoga; BL sydöstra delen,
Asarum, Kyrkhult; HA Enslöv; SM Angelstad; stiga: BL Mörrum; HA nedre Ätradalen (1880),
Knäred; prata: SK Degeberga, N. Sandby; HA Ysby; snacka: SK Järrestads hd, Brösarp,
Gärdslöv, Hedeskoga, Trollenäs, Vittsjö, V. Torup, V. Vram; lova: SK Åsum; krusa ut: UL
Nora; dikta ÅM Nordmaling.

Ex.: ho gre:t, för-an prädiik se grant 'hon grät, för han predikade så grant'
Fryksände, VRM; °Hadde du bett hanom grant sau hadde du fautt att Asarum,
BL; ["sämja är bättre än gods och guld":] °De tötte gåbben va bån klågt å grant
sagt nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson 1880); han måtte au vadnen å prata
grant mä gravekarnan Degeberga, SK; snaldca grant 'tala någon tillrätta med vänliga ord' Hedeskoga, SK; °Du har ju gaued å snackad grant mä grebban nu i ött
håillt aur [till friare] V. Vram, SK; ° snoggen laute ['lovade'] så grant, åd han
skole ante jårra nåm non fårroid S. Åsum, SK; °Å nå an feck nå ... så va an så
odrägli ömjuk å tacka å krusa ut di så grant å sa, att dom skull få allt möjli gott
ijenn Nom, UL; 'int förstå ja ma på att stava å dekt na fint å grant, såm hö bruk
vara ti böckrän, int Nordmaling, ÅM.
111.2.5. Namn
HOsem namn: SK Jonstorp; SM Kalvsvik, Väckelsång; VSTM Lindestrakten;
MP Indal.

Ex.: °de va nymodia å granna nam Jonstorp, SK; °Te Västers har di e firecica,
som heter MargreL Att ho feck säj ett tåcke grant namn, da lcöm förståss fälle
mäst an på mora Lindestrakten, VSTM; [Jöns gav pojken tre namn: Jöns, Timoteus, Filippus;] prästn å jästan rykta hat han haddä finna på grannä namn, n
Jöns Indal, MP; °Jefta se han åjt grant nam, män dä haa åjn laongå råmpa
Kalvsvik, SM. — "Gifta sig" är här personifikation.
111.3. Kompletterande belägg
Här redovisas ett antal belägg på adj. grann i bet. 'vacker' etc. som saknar
eller på annat sätt uppträder i så kort kontext att användningen inte klart
framgår. Endast kompletterande belägg har medtagits, dvs, från orter som inte
har förekommit tidigare.
HOsem

SK Bjällerup, Blentarp, Emislöv, Finja, Färlöv, Gladsax, Gualöv, Hammarlunda, Hästveda,
Hököpinge, Hörup, Källstorp (i sht, 1858), Köpinge, Malmö, Matteröd, Ottarp, S. Åby,
Tostarp, Vedby, Villie, V. Skrävlinge, Önnestad, Ö. Broby, Ö. Klagstorp; BL Gammalstorp;
ÖL Föra, Högsrum, N. Möckleby, Sandby, Segerstad, Stenåsa; SM Berga, Bergunda, Blädinge,
Bottnaryd, Bälaryd, Förlösa, Hinneryd, Härlöv, Kråksmåla, Mellby, Vissefjärda, Ås (i sht),
Ödestugu, Öjaby; HA Torup, Träslöv; VG Bollebygd, Fors, Ornunga, Seglora, Öxnevalla; BO
Brastad, Foss, Gullholmen, Kville, Mo, Näsinge, Skredsvik, Spekeröd, Svenneby, Valla; DSL
Eirgelanda, Grinstad, Holm, Sundals-Ryr; SDM Öja; NK Askersund, Bo, Hallsberg, Kumla,
Lerbäck (1840-t.), Nysund, Ramundeboda; VRM Kroppa, Mangskog, N. Finnskoga; HL Tierp;
VSTM Fläckebo; DAL Djura, Hedemora, Husby, Nås, St. Tuna, Säfsnäs; GST Torsåker; HRJ
Linsell (1876ff), Storsjö, Sveg; MP Attmar, Borgsjö, Haverö, Holm, Hässjö, Indals-Liden,
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Ljustorp, Torp, Tuna; JL Hammerda1,1 Revsund; ÅM Boteå; VB Bygdeå, Holmön; LPL
Dorotea, Vilhelmina; NB Piteå, Råneå, Överkali.

Ex.: grann adj. 'grann, präktig' Högsrum, ÖL; grann 'gäv' (lin, dyrbar')
Träslöv, HA; så grant el. pe:nt dä va Kville, BO; uffante: 'lit grant ['vackert']
Askersund, NK; grann 'grann, fin, ståtlig' Torsåker, GST; c'heigtele grauu
'mycket vacker' Linsell, HRJ (J. Nordlander 1876ff); grann 'vacker, vackert utstyrd' Vilhelmina, LPL (ULMA 884 s. 261); gräann 'vacker; fm, äfven om
groflek' Råneå, NB.
111.4. Adverbiell funktion, sammansättningar och avledningar
111.4.1. Adverbiell funktion
Vissa adverbiella användningar har tidigare redovisats i direkt anslutning till en
adjektivisk. Här redovisas övrig förekomst av adv. grant i bet. 1) 'vackert, fint,
prydligt, utmärkt' o.d. och 2) 'rikligt' o.d.
1) Bet. 'vackert, fmt, prydligt, utmärkt' o.d.
Hosem blomma: ÖG Asby; brimma 'blänka': VG Skepplanda; brinna: SK Hjärnarp; MP
Selånger; bränna: VG Skallsjö; bära: NB Töre; cedera, i uttr. få grant cedera: VB Sävar, Umeå
lfs; dansa: SK Glostorp, Sövde; fodra: SK Kattarp; färga: SK Höör; föra upp: SK Ekeby; glida:
SK Bosjökloster; glåsa: HSL Delsbo; grönska på: HA Knäred; göra: ÖG V. Ryd; jäsa: SK
Munkarp; kläda: SK Lövestad, Äspinge; ÖG Vist; NK Knista; DAL Grangärde; VB Burträsk;
komma upp: SDM V. Vingåker; krusa ut: NK Kumla; ligga: SK Mörarp, Onslunda, Risekatslösa, S:t Olof; BL Jämshög; HA Harplinge; lyftas: SK Förslöv; lysa: SK Brunnby; HA
Lindome; NK Knista; lägga upp: SK Örkened; mjölka: BL Jämshög; måla: SK N. Rörum; VG
Baltak; LPL Sorsele; mönstra: SK Hedeskoga; palma 'blomma': BO Lur; plita och pränta:
VSTM Lindestrakten; putsa: DSL Ärtemark; randa: SK Skurup; roda 'rodna': NB Hortlax; sitta:
SK Vallkärra; skina: SK Billinge, Flädie, Mölleberga, Onslunda, S:t Olof; BL Sturkö; ÖG
Drothem; skriva: SK Järrestads hd, Degeberga, Hjärnarp, V. Karup; skjuta: SK Perstorp; skära
ut: NK Lillkyrka; spegla: SK Skurup; spåra: GL Eksta; stensätta: SK Grevie; stoffera sig:
DAL Dala-Bergslagen (1768); sluta upp ung. 'skjuta upp, torna upp': LPL Lycksele; sy: SK
Tofta; tjudra: SK Östraby; trava: ÖL Föra; tråda: SK Håstad; växa: SK Ravlunda; DAL Säter;
ärja 'plöja': SK Tranås; utan utsatt HOsem: SK Ljunits hd, s. Luggude hd, Lackalänga, Onslunda.
Ex.:
°ho ... va fin å grant kliädd ssm kullunä far Grangärde, DAL; °Hun e så jämt fajd
['fet'], grant klädd me kjyd ['kött'] Äspinge, SK; °Å Erker å Pelle [dvs.
brudgununama] ha ståffera sej grant, hä ä wisst å sant Dala-Bergslagen, DAL
(1768, Brd 113 s. 422).2
°air' gobbe sa att hans ko inte mollkade sao meet, män hon mollkade grant 'en
man sade att hans ko ej mjölkade just så mycket men ganska vackert' Jämshög,
BL; di sto så grant ['vackert, prydlige] tjy:rade ['tjudrade'] Östraby, SK.
1 Uppgiften är tvivelaktig, jfr anm. av V. Reinhammar på bladet i OSD: "Denna betyd. torde
åtm. i min tid inte ha funnits i målet."
2 Dikten har lokaliserats till Ludvika, se avsn. 11.4.2 s. 76 not 4.
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°Di gälra, ssm bonuna grannast, ger den sämsta säa Asby, OG; se ilje palrbna ss
grant 'sälgen blommade så vackert' Lur, BO (BOB); °då ä e sån ävunsjulca så då
kan inte vexä någe, åm då' kommer äpp grant, så tynär då bärt V. Vingåker,

SDM.

vi Iconne fö:rt åpp de hused grant där ude Elceby, SK; hansa gaa ligga grant pao
hällnitffla nee mod aona 'hans gård ligger vackert (är vackert belägen) på
sluttningen ner mot ån' Jämshög, BL; bånnträet lao ha grant 'bindlagret [dvs.

bindbjälkslagret i hus] låg där lika bra' (som före branden) Harplinge, HA; 'fint,
vackert': °lajt opp agan grant må aua ['lagt upp åkem grant med årder'] Örkened,
SK; 'vackert': där siddår hon ju:st å grant (omen tavla) Vallkärra, SK; idag e de
grant spoert, var skal ste u nage rev [ung. 'i dag är det fm spårsnö, viska åstad
(eg. "städ") och ringa räv'] Eksta, GL;2 'vackert, på ett vackert sätt': dai kunne
stainsätta grant [med stenar som var flata på den ena sidan] Grevie, SK; han ärjår
('plöjer') grant Tranås, SK; °dajen e grant jäst Munkarp, SK.
Solra brimde så grant 'solen blänkte så vackert' [på sjön] Skepplanda, VG;
lyssnan brann ss grant 'norrskenet strålade så grant' Selånger, MP; °hå glasa sa
grant [av tronens grannlåt], gwitt sum selver Delsbo, HSL; då va ju:st mitti
julnatta å de ly:ste så grant Knista, NK; lie roda så grant 'det rodnar så vackert'
(på himlen) Hortlax, NB; 'vackert': °ett grant farjad pappor Höör, SK; °Dat
bruga va grant mauladda mä mun å auratal N. Rörum, SK.

[Skolläraren skrev namnet i psalmboken] °å han plreta å pränta så förinneli rart å
grant Lindestrakten, VSTM; °Sknf grant! Sidder du å plumpar, så får du på tuggan! Järrestads hd, SK; grant munstrad 'vackert mönstrad' Hedeskoga, SK; ostkar grant utkrusata [i bottnen] Kumla, NK; då va så grant utskure [på en kista]
Lillkyrka, NK.
°den (spegeln) spejla ente grant narr en tita i han [tillagt av I. Ingers: grant =

'vackert'] Skurup, SK.

[I fråga om rörelse:] 'vackert, prydligt': di da:nsede så grant å nett Glostorp, SK;
'vackert': han tjörde övår en halle; häila aktå ren lyttes så grant så Förslöv, SK;
°Hästa ... trippa så lätt se de knafft röed me hovra mot väjen ... ingen kuunn
begriip vaföe hästa kuunn traav så grant Föra, ÖL; han trådde så grant ('dansade
vackert') Håstad, SK.
Än bär sina ar grant ['han bär sina år grant med heder'] Töre, NB; (Och när de
reste takstolarna på ett bygge, då skulle de gå med gröt,) å dä jo:de di så grant må
kane:l, så:jer å ökser ['kanel, sågar och yxor'] V. Ryd, OG; si:ka:ma stut opp
hård sä grant 'sidokammarna skjuter upp, tornar upp, håret så vackert' Lycksele,
1 Står då, väl felskrivning.
2 Exemplet finns även under uppslagsordet spår:, där 'fin spårsnö' tillagts med blyerts över

raden. Jfr GO (s. 964) spåra v °Hå jer vakurt sport 'det är god spårsnö' (Fårö). Från GL finns
även följande uppgifter: grannspourt 'tätt med spår i snön'; vid-spard ... 'fullt av spår vitt
omkring (efter villebråd)'. Mots. grann-sport Havdhem. Ett motsatsförhållande grann-/vid- tycks
mig i ljuset av exemplen från Eksta och Fårö egendomligt. Troligen är definitionen gällande
grannspårt inadekvat; bet, bör vara 'Iättspårat' e.d.
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LPL; Ja ved ni va hon sydde grant Tofta, SK; han e grant vu:st 'han är vackert
växt' Ravlunda, SK; Han fick grant sider den gåga 'han fick vackert förlora
(cedera) den gången' Sävar, VB.
2) Bet. 'rikligt' o.d.
Beläggen är inte många: °Men qvingiorna hade åsse bårred mied grant me
förningj, höns, milkj å smör L. Bedinge, SK; frå:taträna ['fruktträden'] ha
grant mö knåppa i aur Brunnby, SK; vi hadde jo grant me ju:r Smedstorp, SK;
vi få så grant me pagga 'vi få så rikligt med pengar' Simris, SK; stu:are di tjenar
grant me pägga Ystad, SK; ja meta app ['metade upp'] grant mä fesk Färnebo,
VRM.
111.4.2. Sammansättningar
Detta avsnitt innehåller ssgr som inte har redovisats tidigare i momentet. De
grupperas sålunda: 1) sammansättningar med grann eller grant i efterleden och a)
med subst. i förleden, b) med verb i förleden, c) med adj. i förleden, d) med
adv., pron. eller prep. i förleden; 2) sammansättningar med grann eller grant i
förleden och a) med subst. i efterleden, b) med adj. eller particip i efterleden.
1) Sammansättningar med grann eller grant i efterleden
a) med subst. i förleden
bloss-grann adj. [Som svar på fråga i ordlista: glo, gloa 'lysa, skina, pråla (om
färger)'] 'blasgranne, pråla Rappestad, ÖG.1
bond-grann adj.
SK Billinge, Kvidinge, Landskrona, Lund, Munkarp o. Hallaröd, Svenstorp, S. Mellby, Ö.
Broby; BL Hällaryd; SM Bergunda, Hallingeberg, Jönköping; HA Harplinge, Skrea; VG
Vättle hd; BO Askim, Västerlanda; NK Knista; UL Nora, Östervåla; DAL Grangärde.

'(överdrivet) färggrann eller utsmyckad, prålig' (SK BL SM HA VG UL).2
Ex.: när något är färgrikt och lysande: °de va farlit så bonnagrant 'det var
förfärligt så bondgrant' Billinge, SK; °en bonngrann varanda 'med överdrivna
krusiduller' Hallingeberg, SM; båndgrant 'dekorerat med blossande färger
men inte så smakfullt' Nora, UL.
brud-grant s. n. DAL Gagnef, Leksand, Säter, Al, 'prydnader, smycken m.m.
i brudens utstyrsel'; inköptes av brudgummen.
dal-grant adj. n. 'lysande färgat (som i bergsl. ansågs vara typiskt för övre
Dalarna)', °du ska Ml int ha ä så dalrgrant, flikka! Säter, DAL.
falbo-grann adj. falrlrbogranner °LM va för falrbännera hade summe ['så
mycket'] grant på sä far ... vita fårskinnspälsa banka mässingsknappa
Baltak, VG.
fes-grann adj. 'tillgjort nätt (kokett)': ... sipp, fesgrann, Dalby, VRM.
1 Jfr från Östbo hd, SM: Bloss, n. (blås) 'qvinna, som ej duger 611 annat än att visa sig grann
och fåfäng' (J. E. Lagergren ca 1840-61).
2 Betydelseuppgifter saknas från vissa håll. Från SK Munkarp och Hallaröd samt Svenstorp
påpekas att ordet är nyare.
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finger-grann s. benämning på ringfmgret i fingerramsa: °tummetott, slickepott,
långeman, fingergrann, lilla flickan som satt o. spann Jumkil, HL.
friar-grann adj. "fri:aregranner 'klädd i fina kläder' Korsberga, VG.
färg-grann adj. BL Mjällby; SM S. Hestra; VG Korsberga; ÖG Drothem; SDM
Sorunda; DAL Grangärde; VB Burträsk; LPL Fredrika. Ex.: °da ä färggrant i
bkomlanna Drothem, OG. — Bet. avviker inte från riksspråkets och beläggen
är unga och glest spridda över landet. Ordet har i sen tid tagits in i vissa
dialekter.
guda-grann adj. SK Genarp, Tofta, 'gudomligt vacker'. Ex.: °hon e så gudagrann Genarp, SK.
görandedags-grann adj. djä:rondas grann 'klädd i helgdagskläder till vardags'
Malung, DAL.
helgdags-grann adj. SM Härlunda; VG, Jung, 'klädd i helgdagskläder' (VG),
i neutr. 'helgdagsfint, städat och pyntat till helgdagen' (SM). — Ex. ges i
mom. MA .1.
högtids-grann adj. BL Asarum, SM (ca 1840-61), Söraby (1880), 'högtidsklädd, kyrkklädd'. — Oftare 'kruserlig' o.d., se mom. 11.7.
Jul-grant adj. n. SK Burlöv; HA Harplinge, Slättåkra, Vallda, Veinge; VG
Skallsjö, Åsle, 'julfint, städat och pyntat till julen'.
kyrk-grann adj. SK Äspinge; SM S. Möre hd (1867), Gränna, Jät, Kråksmåla, Slätthög, Torsås, V. Torsås; VG Korsberga; DAL Malung, Orsa, Siljansnäs, 'högtidsklädd, klädd i kyrkkläder', om person, i VG även om kläder.
Ex.: 'högtidsklädd': °ha e här å väja men du e så kjårkegrann ['vad står på
eftersom
Äspinge, SK; [De bästa kläderna, kyrkkläderna:] °mina lcärkebäste, körkefinarste, körkegrannarste kirär Korsberga, VG. — Ex. även i
mom. 111.1.1. Vanlig är även bet. 'kyrksam', se mom. 11.7.
kyrk-grant s. På söndagarna var det vanligt att det vid kyrkan var gummor som
sålde vetebröd, pepparkorn, knäck och karamäller m.m. till kyrkfolket. Detta
kallades "körkgrant (ULMA 4277 s. 170.
lapp-grann adj. 'klädd i grannlåter': lappgrann Töre, NB.
lapp-grant s. grannlåter på kläder: lapp grant Töre, NB.
lönn-grann adj. 'vacker, söt — mer än man kanske först upptäcker': hon ä lönngrann tjä:liga hang," 'hon är verkligen ganska vacker, hans hustru' Lycksele,
LPL.
marknads-grant s. SM Kristvalla; VSTM Ljusnarsberg, 'grannlåt' e.d. Ex.:
Och så fick dom lov att köpa hem godsaker ° marknads grant Ljusnarsberg,
VSTM (ULMA 4277 s. 170.
lnamnsdags-grant adj. n. 'dekorerat med blommor o. dyl. vid en namnsdag':
de ska ja säjj-ma här ha ni jo: t et re:dit nammstasgrant Blackstad, SM.
2namnsdags-grant s. 'blomsterkransar, som på natten lades på trappan till det
hus där den bodde, som hade namnsdag' Kläckeberga o. Dörby, SM.
sket-grann adj. 'sjetgranna pl. 'prålande granna, utstyrda i övermåtta, mycket
för granna' Längaryd, SM.
skrov-grann adj. VG Korsberga; VRM Dalby, Ekshärad, 'mycket vacker'.
Ex.: dä ä allt e skravgranna jäänt Ekshärad. Annan bet. i mom. 1.1.1 o. 1.2.
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sommar-grant adj. n. °ja för inte ssmmagrant fsn te mess-sommar 'jag gör inte
vårstädning förrän till midsommar' Femsjö, SM.
söndags-grann adj. SK Sörby; ÖL Källa o. Köping; HA Veinge, 'söndagsfm,
helgdagsklädd'. Ex.: har du allt jorrt-e söndesgrann? 'har du redan gjort dig
fin för söndagen?' Veinge, HA. Se även ex. i mom. 111.1.1. Annan bet.
redovisas i mom. 11.7.
tras-grann adj. VG Jung; NK Edsberg; VSTM Fläckebo; DAL Säter, 'klädd i
färggranna, pråliga kläder' (NK VSTM DAL, betydelseuppgift saknas från
VG). Ex.: °vill vara fina och granna, men har ingenting att ståta med, bara
trasgranna Fläckebo, VSTM (ULMA 6056 s. 1).
var(n)dags-grann adj. ÖL Källa; SM Kläckeberga o. Dörby, Långaryd, N.
Unnaryd, N. Öreryd; VG Jung; ÖG Tjärstad; SDM Åkers o. Österrekarne hdr
(mitten av 18004.); ö. NK; VRM Övre Ullerud; LPL Vilhelmina. Alla belägg
förekommer i ordspråk, se ex. i mom. 111.1.1.
våld-grann adj. SM Femsjö; LPL Lycksele, 'mycket vacker'.
yrkdags-grann adj. NB Nederkalix, 'vardagsgrann', se mom. 111.1.1.
yt-grann adj. Mycket vacker [om människor] uttrycktes med: grann 'grann',
öytgrann 'ytgrann' Töre, NB.
med verb i förleden
håll-grann adj. 98llgranner 'den som behåller sin fägring' Korsberga, VG.
skin-grann adj. Beteckningar för hög grad av skönhet: °finfiner, skinegranner,
skrsvgranner Korsberga, VG.
med adj. i förleden
bråd-grann adj. SK Oderljunga, Perstorp, Verum, Vittsjö, Örkened; SM
Hallaryd, Härlunda, Ormesberga; VG Korsberga, 'snarvacker, vacker vid
hastigt påseende'; även 'tidigt vacker' Perstorp, SK. Ex.: 'snarvacker':
°Jasao, da ska blia nönting ao mällan Pär o Stina! Vesst ä han öllti lide snusige
om mannen o vinnyvade ä han mä, män hon ä inte sa braogrann hon hälla
Örkened, SK; 'vacker endast vid första påseende': hon va braugranne,
fieklcan Ormesberga, SM.
grovt-grant adv. Se avsn. 2.3.
Jämn-grann adj. BL Förkärla; SM S. Möre hd (1867), Kråksmåla, Torsås, Ås;
VG Korsberga; DAL Säter; LPL Lycksele; om skörd t.ex. 'lika vacker
överallt' (BL SM VG), om person 'vacker hel och hållen' (DAL), 'alltid lika
vacker', 'lika vacker över lag' (LPL). Ex.: °Jämmgranner, adj. 'lika vacker
(grann) öfver allt', °Kornet äj jämmgrannt på häjle åkern S. Möre hd, SM (N.
Linder 1867); hon ä jamngrann hältjändag å srrk 'hon är lika vacker i helg
som i vardag' Lycksele, LPL. Beträffande adv. jämngrant, se mom. 11.7.
krusi-grant s. Beteckningar för grannlåter på kläder: *krusiluller, krusigrant,
Korsberga, VG.
kvick-grann adj. °kveckgrann 'snarvacker', om människa Berg, SM.
snabb-grann adj. 'snarfager' Långaryd, SM.
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snapp-grann adj. SM Femsjö, Långaryd, 'snarfager, vacker endast vid första
påseende'.
snar-grann adj. SK Nävlinge o. Vinslöv; BL Sturkö; ÖL Segerstad; SM Markaryd, 'vacker vid första anblicken'. Ex. °Hon ä inte snargrann, män te
laingår en sair pau na, te räliare bier hon Nävlinge o. Vinslöv, SK.
d) med adv., pron. eller prep. i förleden
ander-grannare adj. komparativ. 'Mer än vanligt' uttryckes genom sammansättning av åder- ock komparativ, t.ex. [och sedan ska de ha en halsduk], så ir
ådegrannera 'som är grannare än vanligt' Älvdalen, DAL.
bort-grann 'fin (i sin bästa kostym) vid bjudning' Sörby, SK. Belagt i ordspråk, se mom. 111.1.1.
efter-grann adj. SM Femsjö; DAL Djura, Gagnef, Leksand, 'klädd i bröllopskläder söndagen efter bröllopet' (DAL).1 Från SM finns endast ett belägg, där
bet. är mer osäker (densamma som i DAL?): °Bruparet vsre ättegranna i da å
sstte yttast i stolana; första söndagen efter vigseln skulle brudparet följas åt till
kyrkan och sitta ytterst i bänkarna, hon på kvinnosidan, han på karlsidan fast
mitt för varandra Femsjö, SM.
för-grann adj. VG Korsberga, Laske-Vedum, Ryda, 'mycket vacker'. Ex. i
avsn. 111.1.2 och 111.2.3.
lika-grann adj. HA Slättäkra, 'lika vacker'. Ex.: °de sair ud te å bli liagrannt
vä:r i mö:ren. [Detta bör kanske tolkas som två ord lika grant.]
ogrann adj. [Om ngt fult] °o:granner, ovacker; dä va då o:grannt fort utå:-n
Korsberga, VG. Annan bet. redovisas i avsn. 11.4.2.
uppochned-grann adj. °uppånergranner 'lika vacker överallt' [om person]
Korsberga, VG.
över-grann adj. övägrannä 'mkt vacker' Fryele, SM.
2) Sammansättningar med grann eller grant i förlecien
a) med subst. i efterleden
grann-bod s. ymmse-sta:s dar ed a funnes i grannbu:dum 'på olika håll i fina
handelsbodar, där ...' Våmhus, DAL (ULMA 3438:2 s. 39).
lgrann-låt s.2
SK Ljunits o. s. Luggude hdr, Allerum, Bosarp, Burlöv, Dalby, Ekeby, Falsterbo,
Fleninge, Fosie, Förslöv, Gumlösa, Hammarlunda, Helsingborg, Hörby, Knisslinge,
Kropp, Kvidinge, L. Isie, Munkarp o. Hallaröd, N. Rörum, Nävlinge, Rebbelberga, Räng,
S:t Olof, Simrishamn, Skurup, Smedstorp, Stiby, Strövelstorp, Sövestad, Tolånga,
Tygelsjö, Vallby, Vinslöv, Vittsjö, Äspinge, Öja, Önnestad, Örkened, Ö. Broby, Ö.
Klagstorp, Ö. Sallerup, Ö. Sönnarslöv, Ö. Vemmenhög; BL sydöstra delen, Augerum,
Jämshög, Mjällby, Rödeby; ÖL Böda; SM Angelstad, Blackstad, Burseryd, Bälaryd, Dörby
1 Från Leksand har L. Hagberg (1922 s. 126) följande uppgift: "Flaggan skulle sitta kvar ända
upp till 'ättgrann'." [I not:] "Ättgrann = ättergrann, eftergrann, söndagen efter bröllopet då
bruden i full stass jämte brudpigorna bevistade högmässan i kyrkan. Verb: ättgranna."
2 Enligt Hellquist (s. 296) "till (det inhemska) fsv. /dt, skick, [...] motsv. det från mlty. lånade
el. från fomspr. upptagna lat er; alltså: vad som ser fint ut".
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o. Kläckeberga, Gullabo, Hallingeberg, Hovmantorp, Jät, Karlslunda, Långasjö, Misterhult,
N. Solberga, S. Hestra, Torsås, Urshult, Väckelsång, Ålem, Ödestugu; HA nedre Ätradalen
(1880), Fagered, Frillesås, Hishult, Knäred, Lindome, Ljungby, Morup, Skrea, Slättåkra,
Stamnarecl, Träslöv, Vanda, Veddige, Veinge, Årstad; VG Björketorp, Bollebygd, Broddetorp, Göteve, Holsljunga, Härja, Jung, Korsberka, Larv, Ods-trakten, Rackeby, Ryda, Synnerby; BO Sörbygdens hd (1879), Askum, Bro, Bärfendal, Hjärtum, Hogdal, Lur,
Mollösund, Romelanda, Röra, Skee, Stala, Tegneby, Tjärnö, Tossene, Ytterby; DSL Håbol, Lerdal, Vårvik, Ärtemark; GL Lau; ÖG Lysings o. Ydre hdr, Drothem, Mogata, Regna,
Svinhult, Tjärstad, Vallerstad, Vist, Vånga, Västerlösa, V. Ryd; SDM Härad, Mellösa,
Runtuna, Sorunda, Tunaberg, V. Vingåker (1873 o. senare), Ytter- o. Överselö; NK (184950 o. senare), Skagershult; VRM Fryksdals o. Färnebo hdr, Boda, Brunskog, Dalby,
Fårnebo, Gunnarskog, Gustav Adolf, Karlskoga, Kroppa, Köla, Nordmark, Ransäter, St.
Kil; UL (1724 o. senare), Adelsö, Estuna, Frötuna, Harbo, Harg, Häverö, Jumkil, Malsta,
Nora, Norrby, Rasbokil, Skuttunge (1874 o. senare), Tierp, Vaksala, Valö, Vätö, Östervåla;
VSTM (ca 1770), Fläckebo, Grythyttan, Järnboås, Kumla, Linde, Munktorp, Nora,
Norberg, Ramsberg (1862); DAL Bjursås, Boda, Leksand, Lima, Malung, Mora, Nås, Rättvik, Sollerön, Säter, Transtrand, Venjan, Älvdalen, Äppelbo; GST Hedesunda, Ovansjö,
Torsåker; HSL (1873), Bergsjö, Delsbo, Järvsö (1876), Ovanåker; HRJ Hede, Linsel!
(1876ff), Lillhärdal, Sveg, Älvros (1876ff); MP Indal, Njurunda, Selånger; JL Berg,
Frostviken, Hackås, Hammerdal, Häggenås, Marieby, Myssjö, Norderön, Oviken, Ragunda,
Åre; ÅM Graninge—Sollefteå-omr., Ed, Nordingrå; VB Burträsk, Degerfors, Skellefteå,
Umeå lfs; LPL Dorotea, Fredrika, Lycksele, Vilhelmina; NB Edefors, Luleå st., Nederkaliz,
Nederluleå, Piteå, Råneå, Töre.

'skönhet, prakt, prål, prålighet, ståt' (SK SM HA VG ÖG SDM NK VRM
UL VSTM DAL HSL JL ÅM VB LPL NB), även 'lyx' (DAL GST HA VB);
delvis övergående i bet. 2. Ex.: °ja vart me ens inbjugin i ett grant rum åja
vart ändä presiss slcammänne ['nästan skamsed] för takIcen där grannlåt ä nte
vi vanä vd på bonnlande Härad, SDM; °Kväl förut hade da vare lussefest i
skolhuse å bå Marta å Nirs å Joan ... hade vure dit å sett på grannlåta
Gunnarskog, VRM; he far båra grannlåtn å fåfäutia Nederkalix, NB.
särskilt a) om person med vackert utseende (SK SM ÖG DAL HSL JL LPL
NB). Ex.: Anna e jo imen granlåt ('ingen vacker kvinna') Smedstorp, SK;
da: har han inte tatt fö grannlaots föll (om en hustru, som ej hade ngt
fördelaktigt yttre) Burseryd, SM, 'ung, ogift kvinna med godt utseende och
väl och dyrbart klädd': lnnigås-Lena, ho ä clå de fägrasta stinta, ja — ho är en
rekkten grannlåt Bergsjö, HSL; °nån grannlåt va e då rent int [säger den
svartsjuke om en rival] Häggenås, JL; (ni må tro) hö ä grannlåtn jänta däräs
(hon är vacker) Lycksele, LPL.
b) i fråga om vackert djur (SK). Ex.: granlåten e de inte mijed me; e:n får jo å
ji nå:d får granlåten, sifår e:n jo alltid (yttranden vid hästhandel) Ö. Vemmenhög, SK.
'prydnad' (SK HA VG SDM JL LPL). Ex.: fätteträ ['skälcttränl ha di nu
te grannlaut Hörby, SK; °di vekasten ['vedbackama'] såm e i aurning, e en
grannlaut Äspinge, SK; hamp ['hampa'] har di bårre fårr grannlåt 'prydnad'
Räng, SK; [stuga med brutet (inner)tak:] Över panelen flere stockalag, varför
det brutna endast grannlat Härja, VG; [Spikar med stora huvuden] ° di kunne
smen settä in i bösskälven å filä te så da såg ut stim små plåtär för granlåt V.
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Vingåker, SDM; °A mor skicke ut lövkvista [här rönnkvistar med bär] ssm
hadd setä bakom sängren tell granlåt Vilhelmina, LPL.
särskilt a) om vackra saker eller vacker sak, prydnadssak(er), utsmyckning,
pynt, vackra kläder, smycken o.d.; ofta i plur., i sg. ofta kollektivt (SK BL
SM HA VG BO DSL GL ÖG SDM NK VRM UL VSTM DAL GST HSL
HRJ MP JL ÅM LPL NB), även om bjäfs, krimskrams, (onödiga) lyxartildar
(ÖL HA UL JL VB NB). Ex.: [Gubben] °har lätt sytt ut grannlåter o
krokladoner bå på krafven o armstromperna sydöstra BL; 'pynt, glänsande
kulörta småting': waffö ha du hägg su möen grannloåt poå de i daa? S.
Hestra, SM; Knalla hade mycke °grannlåter mä säj i sine påse Ålem, SM; yttre
smyckning till begravning el. bröllop: °sena sp granlåt 'smycka med grönt etc
till dyl. högtid' Ödestugu, SM; [de gör] la grannls:ter, om t.ex. virkning, broderi, Jung, VG; När de nygifta gick till kyrkan första söndagen efter bröllopet, skulle de vara klädda i sin bröllopsstass. Det kallades att °visa grannlåten eller °att ståta Larv, VG; färe snirkle å grannlåter me sirjari 'skära
snirklar och grannlåter med sirjäm' Tjärstad, ÖG; °Allt va grannlåt man hadde
plzåcka man fram, banka åpp, å la på hyllår, å hängde på väggen Kumla,
VSTM; 'lysande, brokigt föremål': grannlåten ssm kssster pkåten (= 16 skillingar = 1/3 krona) Bergsjö, HSL; En ogift flicka skulle alltid ha "grannlåt" på
svepningen, vanligen s.k. "kryckor" [av färgat papper med påklistrade hjärtan, blommor osv.] Hedesunda, GST; Hu jär enne på päu&a te grannlå:ter
'hon gör ända (slut) på (sina) pängar till grannlåter', med "grannlåt" menas
både granna kläder, och onyttiga och ofta värdelösa saker som gå under namnet bjäfs, Lindome, HA.
om begåvning, brudgåva, fästmansgåva o.d. (HA VG SDM NK UL ÖG).
Ex.: grannlaotår pl. 'brudgåva', förekommer endast i denna betydelse, Hishult, HA; °Män stakkare dän sum sa tjöpa så måoa dura grannlster [om
begåvning till fästmö] Synnerby, VG; [man skulle] Oåkä te Närticöping å lcöpä
granlåten, da ä inte fint te köpa på marken. Granlåten, var ringar, salmböcker,
sidennäsdukar till hals och huve, handskar, samt tyg till vest åt brudgum ...
V. Vingåker, SDM; °Grannlåt subst: 'prydnader', äfven 'begåfning' NK
(G. Djurklou 1849-50); °A håndla sällringin, krzåppnålar å dräll, / Mysstygie,
par handskar, halskläde der tall,/ , när Ho den smältan å granlåtin får, /
UL (1740, Brd 72 s. 266).
om finare bakverk (JL). Ex.: °Brannvine, julröse, rågbrö, grannlåtn, n
syltbit ... [ville staffanssjungama ha] Norderön, JL; grannlaot ... 'bakverk,
bestående av flötost, järnbröd, krokar etc'; [i källan anmärks att ordet i denna
bemärkelse är utdött] Oviken, JL.
3) som uttryck för att ngt är ypperligt, utmärkt e.d. (SK SM ÖG SDM VRM
UL VSTM DAL VB), även i genitiv i användning som attribut (HA BO). Ex.:
da va grannlå:t te jädde 'det var grannlåt till gädda (en stor gädda)' Färnebo,
VRM; am ja fek bi ledi i da, så vorä grannlåt hä 'om ja fick bli ledig i dag, [så
vore] det präktigt det' Norberg, VSTM; äd e grannlåt te wedär i dag Mora,
DAL; °Icusn del grannlåt i hu ['en verklig grannlåt till hud' (om bjömskinn)]
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Umeå lfs, VB; Da va grannlåds havvre 'det var synnerligen vacker havre'
Veddige, HA; grannlåts 'mycket fm o. präktig': eg grannlåts häst; ett grannlåts ve:r Ytterby, BO (BOB).
4) som växtbenämning. Ex.: Chrysanthemum leucanthemum, °Olåtn —
Grannlåtn Nordingrå, ÅM. Annan meddelare detsamma om Matricaria
chamomilla.
Härtill ssgr med grannlåt i efterleden: begravnings-, da va sum vannlit mast
i balcvarrk begravniusgrannlatera besto Stenstorp, VG; bond- (om porslin)
de e slä:t, bonnagrannlåten e ente mä (dvs, det saknar iögonfallande mönster)
Landskrona, SK; brud-, VG; DAL Säter, 'smycken och diverse tillbehör till
bruddräkten'. Ex.: det stora spännet i skärpet äfvensom uret och kedjan tillhörde °brudgrannlåten, med hvilken, snart sagdt, hvarje prestfru måste vara
försedd VG; bröllops- 'bröllopsmat', 'bröllopsståt' Ryda, VG; fönster-,
förr ganska vanlig benämning på den prydnad av mossa, rönnbärsklasar o.d.,
som man placerade mellan ytter- och innanfönstren Lekvattnet, VRM;
Kristianias-, kristia: 'nsgrannMt 'fma klädespersedlar från Kristiania' Äppelbo, DAL; kyrk-, DAL Al, 'kläder avs. att användas vid kyrkobesök' OÖD
s. 1289); norsk-, DAL Äppelbo, 'textilvaror (t.ex. silkeskläden och kattun)
från Norge' (OÖD s. 1704); små-grannlåt s. HA Skrea; HSL Färila, 'småprydnader e.d.' Ex.: °damma å posslinskatta å smågrannlåtn oppå dragkista!
Färila, HSL.
Grannlåt förekommer i förledsställning i en mängd ssgr i dialekterna: grannlåt-ask s. SM Urshult; DAL Mora, 'ask för förvaring av prydnadssaker
("grannlåter")'; grannlåts-barn s. 'vackert, välskapat barn': dän lella tösa,
Anneyes, ä ett rektitt grannlsssbart röbliummir å feter å tjokker sum en
fälatter ksrv Ryda, VG; -bod s. SK Äspinge; HA Lindome, 'butik med
smycken, kram, lyxartiklar m.m.'; -bygge s. UL Frötuna, Estuna, Malsta;
-byggning s. 'ståtlig byggnad': böggni&a, Pear böggt, ä då ena rektir grannlsssböggni& — likknar änna ena hare gåyböggnitg Ryda, VG; -dag s. 'vacker
dag' Säter, DAL; -djur s. UL Häverö, Frötuna, Estuna, Malsta, Söderbykarl, 'präktigt djur'; -docka s. SK Billinge, Hallaröd o. Munkarp; HA Veinge; (försmädligt) 'kvinna som klär sig vackert men sällan arbetar och gör
nytta'; -don s. UL Estuna; DAL Säter, 'vackert eller bra redskap, vacker sak'
e.d. (DAL; betydelseuppgift saknas från UL); -färger s. 'glänsande färger':
° grannlstsfärrjer Korsberga, VG; -glitter s. [vågorna på sjön är så vackra,
när de glittrar i solskenet] män granlatsgliitträ he kan jä änt lööyd 'men grannlåtsglittret det kan jag inte lida [tåla]' Nederluleå, NB; -gocka s. °grannMtsgukku 'grannlåtsdocka, högfärdig person' Grangärde, DAL; -handel,
-handlare, -handlerska s. SK Hallaröd o. Munkarp. Ex.: där e en grannlaotshannel ve tåred; där e inte ~Or en tvao grannlaotshannlare i byyen; nu
ha hon satt åpp se såm grannlaotshanlårska; -herde s. 'hurtig, ståtlig eller
vacker gosse eller yngling' Ryda, VG; -hus s. 'vackert hus' Ryda, VG;
-häst s. VG Ryda; BO Svarteborg; ÖG V. Ryd; VSTM Fläckebo; DAL
Säter, 'vacker (även fm och präktig) häst'; -jänta s. VRM Dalby; DAL Säter,
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'vacker eller ståtlig flicka'; -karl s. VG Jung; DAL Säter, 'ståtlig man';
-kaxe s. °Å från dän dan to sån ['sonen'] te supa, han hade får vari just en
grannlåtskakse Ljusdal, HSL; -klädd adj. 'pråligt (eller sprättig° klädd, utspökad' Dalby, VRM; -kläder s. VG Jung, Ryda; VRM Bergslagen, Färnebo hd, 'festkläder, helgdagskläder'; -ko s. 'stor och fet ko' Ryda, VG;
-kruttel s. 'grannlåter på kläder' Korsberga, VG; -kräk s. 'vackert kreatur'
Bro, BO (BOB); -kviga s. °de va in(g)jen grannlåtskvia, hon va svefryggjad
å ... Skurup, SK; -kvinna s. 'vacker kvinna' Piteå, NB; -käring s. DAL
Boda, Säter, 'vacker (och bra) hustru'; -mat s. 'mat på kalas, bröllop o.d.'
Ryda, VG; -människa s. VG Korsberga; DAL Säter, 'vacker människa'
(VG), 'mycket ståtlig kvinna' (DAL); -märr s. BO Bro; DAL Säter, Älvdalen, 'vackert sto'; -möbler s. pl. 'fina möbler, ej till vardagsbruk' Jung,
VG; -pojke s. VG Jung; DAL Säter, 'vacker gosse' (VG), 'vacker, ståtlig,
välväxt pojke el. yngling' (DAL); -saker s. pl. 'grannlåt', 'saker som väl se
prydliga ut, men ej äga någon större varaktighet' Ryda, VG;1 -skor s. pl.
°Vatt du så där hökkfaku öva di dä grannlåtskona, såm fa: din tjö:ft åt dä?
Hedemora, DAL; -släde s. 'påkostad, vacker släde, anv. till kyrkskjutsar
o.d.' Säter, DAL; -tapet s. °grannlåts- sammansättningsord, som betecknar
egenskapen skönhet till skillnad från det alldagliga (vardagliga), t.ex. °grannlåts-tapeter Misterhult, SM; -tyg s. HA Veinge; VG Ryda; DSL Ärtemark;
OG V. Ryd; VRM Dalby; NB Norrfjärden, 'vackert tyg' (anförda snr), även
'vackert men ej vidare praktiskt tyg' (DSL), även 'granna saker' (HA); -tös
s. VG Jung, Korsberga, 'vacker flicka'; -verk s. VG Ryda; NK (1860-t.);
UL Frötuna, Estuna, Malsta; VSTM Kolbäck. Ex.: 'väl förfärdigat arbete'
Ryda, VG, 'utsiradt utsmyckadt arbete', 'arbete, som väl är vackert och angenämt för ögat men för "granne' eller spensligt för att kunna användas med fördel' NK (G. Djurklou 1860-t.), 'ngt utmärkt, vackert' Frötuna, Estuna,
Malsta, UL, 'vackert men skört arbete' Kolbäck, VSTM (ULMA 90:18 s.
94); -väder s. SM Lommaryd; VG Korsberga, S. Lundby; VRM Brunskog,
Ekshärad, Grums, Hammarö, N. Råda; VSTM Kumla; MP Selånger, 'mycket vackert väder'; -äpple s. grannlåtseble 'äpple som tjänar mest som prydnad (t.ex. i en julgran)' Smedstorp, SK.
Härtill även grann-låtig adj. ÖL (1768); UL Film, 'grant utstyrd' (i fråga
om kläder) o. 'fin' (om mat) ÖL, 'stilig' e.d. (om namn) UL. Ex.: [Vid
bröllopsmåltid:] °Maten är wäl Ofwerflödig, men ej synnerligen grannlåtig.
Den består mäst i Kål, Erter, eller så kalladt Hvitsod ... (P. Åhstrand 1768)
ÖL; grannlå:htuga namm ['namn'] Film, UL.
2grann-låt

s. an spela grannlå:ta 'han spelade vackra låtar, musikstycken,
danslåtar' Lycksele, LPL.2
grant-låter s. pl. °grantalaotå ['grannlåter' (om välgjort arbete)] Jät, SM.
grann-sida s. sno ut grannsia (' vända vackra sidan ut', även: 'visa sig vänlig');

1 Beträffande bet. hos "prydlig", se not s. 131.
2 Efterleden är etymologiskt identiskt med den i 'grannlåt. Se t.ex. Hellquist s. 604.
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Ja ha grannsia in söm a Nanny (hon var ful i ansiktet och hade sagt, att hon
hade "grannsidan in") Lycksele, LPL.
-år s. grannår 'mycket gott skördeår', e storgrannår 'ett utomordentligt gott
skördeår' Amäs, ÅM.
b) med adj. eller particip i efterleden
grann-för adj. ("stiaräuen ['utsädesrågen'] dän skålle va stri å grannförr Slättåkra, HA. Jfr i samma källa: °koren laue därr sau sina å granna ... (om säd
efter tröskning).
-lätten adj. [Bland ssgr betecknande egenskapen skönhet] ° grannlätten; lufta
lättnar å, blår grannlätten, så vi få valcka värt Korsberga, VG;
-skymlig, -skådd adj. Det som ser vackert ut på avstånd säges °Pinka, skåa
grant, bada skåar granna; bärja ä grannfömketta, grannskådda Korsberga,
VG.
å sena te å lefwe längje å wäl hop mä ho här Lenfine å
-vackeraktig adj.
Grannwackjeraktie Jåmfrua ... ÖL? (1779, Brd 136 s. 492).
grant-huggen adj. granthoggen 'vackert huggen' Ignaberga, SK.
111.4.3. Avledningar
granna s. (neutr. el. fem.) DAL Mora, 1 Älvdalen; 1) 'ngt grant, grannlåt'
(Mora, Älvdalen). Ex.: granna 'ngt grant, grannlåt', weniasgrannae [venjans-]

'smaklös grannlåt' Mora (OÖD oktav); 'grannad, n. [best. form] 'bjäffs, det s. är
finnt o. grannt' Älvdalen [även Mora], DAL (C. Säve 1843-50). 2) 'bild,
målning' o.d. (till barn) (Mora, Älvdalen). Ex.: granna f. best. 'målningar o.d.
att visa barn' (ngt grant), te:g nu: at du få siå: grannu 'tig nu, så skall du få se
ngt vackert (till ett gråtande barn)' Älvdalen, DAL (översättning enligt OÖD s.
711). 3) i pl. ° grannur 'bjärta tyglappar, som tiggdes i herrgårdarna vid färder
inåt land'. Anv. att 'krusa ut' med, Älvdalen.
granna, grannas v.
Här redovisas endast användningar med anknytning till bet. 'vacker', se f.ö.
mom. 11.7.
SK Asmundtorp, Eljaröd (av granna:), Stoby; BL sydöstra delen, Hasslö, Hällaryd; ÖL
Bredsätra; SM Värend (omkr. 1840), lät; HA Veinge, Ysby; VG Korsberga; DSL Grinstad
(ogranna); DAL Djura, Leksand, Orsa.

Formen grannas: 1) 'vara grant klädd' (DAL), 'stoltsera' (SK SM): Ex.: °hon går
o grannas mä Mningskläder Stoby, SK. 2) i fråga om vind eller väder, 'avta,
mojna, bli lugnt' (BL), även 'bli vackert' i uttr. grannas av. Ex.: 'imiillanst säij
&ii ut som väat skulle grannas 'lugna av' Hällaryd, BL; da grannas au det blir
vackert väder Hasslö, BL.
Formen granna: 1) 'säga att något är grant, berömma för skönhet' (SK). 2) 'göra
vacker, pryda' (SM), i förbindelse med upp 'pryda upp' (HA); i samman1 Även Bonäs i Mora sn, som av OÖD förs till Våmhus (jfr a.a. s. 711).
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sättningen ogranna 'bringa i oreda o. oordning' (DSL); i p. ptp avgrannat 'upphört att vara vacker, förlorat utseendet' (SK). Ex. °granna 'göra wacker, kläda
och binda kläder (väl)' Värend, SM (anonym omkr. 1840); de grannar app
stöuan når en får app nöya gardiner 'det pryder upp stugan' etc. Veinge, HA;
awwgrannad, pret. [!] af ett obrukl. awwgranna, som endast har pret. [!], 'upphört att vara vacker, förlorat utseendet': hinne fägggen ['den där skänken (en
möbel)'] ha snart awwgrannad Eljaröd, SK.' 3) refl., om människa, 'bli
vacker': han grannar-se 'hon växer sig vackrare' Veinge, HA. 4) 'vara högtidsklädd', 'efter bröllopet infmna sig i kyrkan i stor högtidsdräkt', även i uttr.
granna efter (DAL), refl. 'styra ut sig i granna kläder' (VG). 5) i fråga om väder,
intr. 'bräcka, randas (för dagen)' (BL), även 'bli vackert', i uttr. granna sig
(HA), granna av sig (ÖL), granna upp sig (HA). Ex.: °Ja va oppe i da sau snart
da grannate [imperf.] för solen sydöstra BL; de grannar se i väred 'det vackrar
sig i vädret' Veinge, HA; sen så granna de å: sa ruis da: illänn 'sen så blev det
vackert några dagar igen' [efter att ha varit mulet] Bredsätra, ÖL; de grannar åpp
si 'blir vackert väder' Ysby, HA [liknande från Veinge, HA].
granne s. Beteckningar för skönhet: cfagerhet, gra'nne, grannhet, grannlek,
va'cke Korsberga, VG.
grannhet s. SK Holmby; BL Listers hd, Jämshög; HA Breared, Årstad; VG
Korsberga; DAL Säter, 'skönhet'. Ex.: °Dai finns andra egenskaba som konna
swara mod grannhaiden 'det finns goda egenskaper som kunna ställa skönheten i
skuggan' Jämshög, BL; ° grannheta va ente a:ent än lite förjöllning ['förgyllning'] sam snart jeck å Korsberga, VG.
granninge s. grannige "snygg" figur Loftahammar, SM.
grannlek s. ÖL Resmo o. Sandby (1870-t.); SM S. Möre hd (1867), Torsås,

Vissefjärda; VG Korsberga, 'skönhet', 'finhet'. Ex.: °Del aj en riker pojk, männ
grannläjken aj da lönn! mö S. Möre hd, SM (N. Linder 1867). Ordet fums även i
bet. 'smalhet', se mom. 1.1.1.
grannlig adj.
SM Bredaryd; HSL (1873), Bollnäs, Delsbo (1851 o. senare), Färila, Hassela, Järvsö (1876 o.
senare), Ljusdal (1860-t., 1873), Ytterhogdal (i sht); HRJ Hede, Sveg, Tännäs; JL Berg,
Hackås, Häg,genås, Lit, Marieby, Mattmar, Mörsil, Oviken, Revsund, Åre.

Adj. grannlig finns, som tidigare framgått, i olika betydelser. Här redovisas
dessa i ett sanunanhang.2 Jfr adv. grannlig (m.fl. former) i mom. 11.7.
1) 'smal, späd, spenslig, magerlagd, finlemmad' o.d. HSL Bollnäs; JL Berg,
Marieby, Mattmar, Oviken, Revsund, Åre; även som adv. JL Oviken. Ex.:
° stop va sa grannlen 'flickan var så spenslig och finlemmad' Berg, JL;
1 Avgrannat i detta ensamstående belägg kan vara supin. av granna av eller avgranna.
2 Något oklara är följande fyra belägg: °Grännelin s.h. fin complexion Delsbo, HSL (L.
Landgren 1862) [jfr SAOB (K 2051) och följande uppgift av Landgren: °grannelin 'som har fin
ansiktsbildning'. Troligen avses samma betydelse]; Medfödd kroppstyp: ° Stor 8 grovhel/en,
Snygg = °grännlig 1. c'grännlingnä Hede, HRJ; [positivt om utseende, till ung kvinna] °Du end
lik n mor den. Hu va nå grannlen hu. Häggenås, JL; grannlein 'fin' Mörsil, JL.
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grannlen 'tunn, spenslig (om personer)', "fint byggd"; grannle välcksn 'spensligt vuxen' Oviken, JL; 'magerlagd, smärt': han e grannlegar [om en person i
jämförelse med en annan] Åre, JL.
'finbildad, med fina ansiktsdrag' o.d. HSL (1873), Delsbo (1862); JL Lit,
Oviken, 'välskapt' HSL Delsbo, 'fm' (om hud) JL Hackås. Ex.: grannlen 'fmbildad (i ansiktet)': de e dåm såm e grannlen å fin opi ansiktan — å såmm e tub
['och somliga är grovhuggna'] opi ansiktan Lit, JL; °å var e int sä grännleje
skinn på hänrom ['händerna'], sä va dom sä myttje vitar tännran r tänderna% å
omtyckt va dom likefullt ta päjkom Hackås, JL.
'försynt, tillbakadragen eller kruserlig', om människa Delsbo HSL.
'nätt, näpen, smånätt', 'småbehändig', 'söt' HSL Bollnäs, Delsbo (1860-t. o.
senare), Färila, Hassela, Ljusdal (1860-t. o. senare), Ytterhogdal (i sht); HRJ
Sveg. Ex.: 'smånätt, småtäck': n grännelen pajjke; e grdnnelea stinta; e grännele
ba:r Hassela, HSL.
'vacker' SM Bredaryd; HSL Delsbo (1851 o. senare), Färila, Järvsö (1876),
Ljusdal (1860-t.); HRJ Hede, Sveg, Tännäs, även som adv. HSL (1873). Ex.:
°Gränneli 'vacker, fm', t.ex. °e gränneli stinta Järvsö, HSL (V. Engelke 1876);
e: grannleja jente 'en vacker flicka' Hede, HRJ; °Granneli, adv., vackert, funt.
H. [allm. Hälsingeord] (Fr. Wennberg 1873).
granta s. ÅM Amäs; NB Nederkalix, Nederluleå, Norrfjärden, Piteå (ca 1770),
Töre, Älvsbyn, Överkalix.
'grannlåt' (Nederkalix, Nederluleå, Piteå, Töre), särskilt 'bild, plansch, illustration, tavla' e.d. (Nederkalix, Nederluleå, Norrfjärden, Piteå, Töre, Älvsbyn), även 'leksak' (Nederluleå, Töre, Överkalix). Ex.: ° granta 'granlåt' Piteå
(anonym ca 1770); Beteckningar för grannlåter på kläder: grasnnten ' grantoma'
Töre; [Nu kommer han snart hem] ve såolr o ve ma:ni dil graant at ba:nen 'med
sol och med måne till "granta" åt barnet' Nederluleå; Med graant (f.) 'granta'
menas bild i bok eller tidning. Även färglagda kort av vykortsformat samt sådana
färglagda bilder, som bruka förekomma på julgranskarameller, räknas till "grantor". Med syi granten "se grantoma" menas även att visa grantor för barn,
Nederluleå; graant 'tavla, målning (i sht mindre)' Piteå; °å då satt n å bläddre å
skoda granten ute en priskurant Älvsbyn; Leksak kallades: graant 'granta' (dvs.
om i barnets ögon fm sak gärna något som de äldre kasserat, klossar e.d.): nåpp
näu ihåup grantän däin ['plocka nu ihop dina leksaker'] Töre; k(idi ve granto
'leka med leksaker (om barn)' Överkalix.
'pråligt utstyrd kvinna' Töre, NB.
grannten b.p1.1 'akvileja' Amäs, ÅM ( ULMA 25264 s. 180.
— Härtill by-granta s. 'byns vackraste flicka (ordet högst sällsynt)' Trehörningsjö, ÅM; fin-grantor s. NB Töre, 'vackra bilder'; grant-bok s. NB Nederluleå, Töre, 'bilderbok, bok med bilder'. Ex.: Då man visar barn bilder i bok
1 Anm. i källan: "tydligen härlett av 'grann' (möjligen lokal ben. i Stybbersmark [by i Arnäs

sn]. Den kvinna som uppgav namnet var född i Stybbersmark)".
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sades exempelvis: sä fingrantän 'se fingranterna', sä gå:pan 'se gubbarna';
grantbåuk 'grantbok' kallades bok som var rikt illustrerad med bilder och därför
var omtyckt av barnen, det var ej nödvändigt att det var fråga om bilderbok Töre,
NB.
granta (upp) (sig) v. 1) granta upp om väder 'klarna upp efter regn' HA Fagered, Knäred. 2) granta sig 'bli grann': däka har grantat se 'flickan har blivit
vacker' Fagered, HA. 3) granta upp sig 'snygga upp sig (i sht i håret)' Knäred,
HA.
grantlig adj. c'grahntelejjen 'vacker, söt' Vemdalen, HRJ.

2.7. Kommentar och diskussion III
Huvudmoment III utgör en brokig samling. Dialektmaterialet är mycket stort och
jag har i redovisningen begränsat antalet språkprov starkt, framför allt när det
gäller användningar av riksspråklig karaktär. Materialredovisningen är trots detta
omfattande.
I detta moment är grann vanligare i attributiv funktion än i predikativ, även om
denna också är väl belagd i dialektmaterialet. Adjektivisk funktion är vanligare än
adverbiell. Liksom beträffande moment II, finns i detta moment ett stort antal
ssgr.
Gemensamt för användningarna i momentet är att grann är beskrivande och
värderande. Primärt är värdeladdningen positiv, oftast till och med starkt positiv.
Därmed inbjuder adj. grann till ironisk användning, dvs. med ordet i nära nog
motsatt betydelse mot den "lexikaliska", och sådant bruk är inte ovanligt. Genomgående gäller att bruket av grann innebär en subjektiv bedömning.
Jag har valt att primärt indela huvudmomentet i två delar, dels grann använt på
ett konkretare plan, i fråga om mer påtagliga, yttre egenskaper, förmedlade
genom syn och även hörsel, dels använt på en abstraktare nivå, värderande inre
egenskaper, innehåll, beteenden m.m. eller om abstrakta företeelser som väder,
tid, tillställningar, seder m.m. Jag är naturligtvis medveten om att en sådan
indelning inte är oproblematisk. Det går inte att hitta klara och skarpa skiljelinjer
mellan yttre och inre egenskaper eller mellan form och innehåll i den verklighet vi
rör oss i, och som så många gränser i semantiska sammanhang är ju även den
mellan konkret och abstrakt flytande. Indelningen är dock inte något självändamål; den behöver inte vara "absolut" för att belysa adjektivets olika användningar
och betydelser i momentet.

2.7.1. Kommentar till moment 111.1
Moment 111.1, dvs. användning av grann på ett relativt konkret plan, har indelats
i undergrupper med hänsyn till de semantiska huvudorden. Dessa grupper redo168

visas i särskilda moment Indelningen i grupper innebär givetvis inte att betydelsen hos grann är homogen inom grupperna. Den gör det dock lättare att urskilja
de semantiska mönstren.
Moment 111.1.1. Om människa, kropp och kroppsdel på människa
Det rums en stor mängd belägg på grann i bet. 'vacker' o.d. om person i dialektmaterialet. Särskilt många är beläggen om flickor, kvinnor och feminina väsen av
olika slag.
Denna användning är inte enhetlig i landet. För det första finns en tydlig koncentration i Götaland och även på vissa håll i norra Sverige, dvs. i dialekter där
grann inte används i bet. 'tunn, smal, fm'. I kärnområdet för den sistnämnda
betydelsen är användningen om kvinnor i bet. 'vacker' o.d. svagt belagd. Från
Jämtland fums t.ex. endast spridda belägg. Det finns ett ex. om storsa från
Myssjö (övriga ex. om storsa bedömer jag av olika orsaker som osäkra), ett om
piga från Mörsil, ett om övernaturligt fruntimmer från Mattmar, ett om brud från
Lockne och ett i förbindelsen kläda sig grann, om kvinna, från Ström. Från
Dalarna är beläggen något fler men ändå jämförelsevis få. Det begränsade antalet
belägg från dessa två landskap, som f.ö. har god täckning i dialektmaterialet, kan
ställas mot en stor mängd från t.ex. Skåne, Blekinge och Småland.
En annan skillnad föreligger också, nämligen i frekvens mellan två olika användningar. Inom 'smal'-området, dvs, där grann även används i bet. 'fm, tunn,
smal', är det vanligen fråga om kvinnor eller flickor som är fint eller vackert
klädda — det är dräkten och elegansen som är i fokus, inte kvinnans eget utseende
— och grann har bet. 'fin, finklädd, högtidsklädd' o.d. I Dalarna handlar det t.ex.
ofta om en kvinna som är klädd i högtidsdräkt eller i fullständig brudutstyrsel.
Utanför 'smal'-området kan grann visserligen också användas om vackert eller
fint klädda kvinnor, men minst lika ofta beskriver ordet ett utseende som
uppfattas som vackert eller tilldragande. Ett par exempel får belysa skillnaden:
'wacker, grann, säges om kläder och annat, som ser wäl ut, men ej om wackert
ansikte', t.ex. °åh sä grann i dag 'ah så wäl och wackert klädd i dag' Umeå lfs,
VB (P. Stenberg 1804); 'wacker, med afseende på ansigtet och wäxten' [jfr fin,
om kläder] (J. Lickn 1859) socknar kring Borgholm, ÖL.
När grann används som i det senare exemplet, rör det sig ofta om kvinnor
med friskt utseende, gärna långa, ståtliga och fylliga unga kvinnor eller flickor.
Rödblommighet, lockigt hår, blåögdhet och vita tänder är drag som nämns.1 Det
är dock inte säkert att detta är att uppfatta som liktydigt med ett allmänt kvinnligt
skönhetsideal. För att få en fullständig bild av ett sådant krävs en undersökning
av hela det semantiska fältet 'vacker, om kvinna'.
De flesta beläggen om kropp och kroppsdelar i grann-materialet gäller också
flickor eller kvinnor. Här får vi ytterligare belägg på de drag i en kvinnas utse1 Mer kuriös är denna beskrivning av havsfrun: °De va ett grant fruntimmer må langt, schwart
hår, som hang ner täter röggen på-na. Ho hade en onge i _fånget, å den töd ['diadel. Brysta va så
langa, så di hang ner på knea, å ib4ann kasta hon dom över axlera ... Ho va omåttlit grann s.

BO.
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ende som beskrivs med grann: ansiktet, hyn och ansiktsfärgen, ögonen, håret
och tänderna. Ssgma grann/agd och grannlätt liknar varandra betydelsemässigt.
De är belagda från olika dialektområden, gratinlagd från Öland, Småland, Västeroch Östergötland och grannlätt från Hälsingland, Härjedalen, Jämtland; båda
orden förekommer dessutom i enstaka belägg från Värmland. Orden har anknytning till grann i bet. 'fm, ej grov', dels i fråga om hyn, dels i fråga om ansiktet
som uppges vara 'fmbildat' eller 'litet'. Betydelsen har för båda orden huvudsakligen övergått till 'vacker'. Jfr avsn. 2.3.3 (kommentaren till mom. 1.3.8).
I anslutning till användningen om kvinna redovisas några ssgr, de flesta
bestående av adjektivet och någon vanlig benämning på flicka eller kvinna, t.ex.
grannjänta, grannbrud. Avvikande är granngärning, grannycica och grannmöle.
På granngärning fmns endast två belägg från 1900-t., ett från Delsbo (1930), där
detta ord tydligen levt kvar in i vårt århundrade, och ett isolerat belägg från Norrbotten (1939). Ordet bör vara sammansatt av adj. grann och verbalsubst. gärning. Det kan röra sig om en bildlig eller överförd användning (granngärning eg.
'fint gjord eller förfärdigad sak' eller 'en som gör grant, utför blott fina sysslor',
vilket möjligen de tidigaste betydelsuppgiftema kan tyda på). Jfr granngöra, göra
grant och även granngärd i granngärds(-)våp, som kan tolkas som ssg eller som
två ord.
Grannyt0a eller -nycka från Hälsingland och Härjedalen har oklar etymologi.
Uttalet är vanligen grannyttja, i Delsbo och Älvros även med -i- i efterleden.
Skilda upptecknare har genom avdelning av ordet åsatt efterleden initialt n-.
Åtminstone två tolkningar tycks mig försvarbara. Efterleden skulle kunna vara
nycka f. 'hake, häkta' e.d. Här kan man då tänka sig en bildlig eller överförd användning. Jfr A. Kock (1893 s. 8) om "nykkia" på klädedräkten i Stiernhielms
beskrivning av Flättia.' Efterleden skulle även kunna vara subst. nyttja f. (enligt
SAOB N 909 "sannol. ombildn. av fsv. nytian, njutning, åtnjutande, nyttjande,
bruk, vbalsbst. till nytia"; se även Hellquist s. 712). Grann-nyttja skulle kunna
vara 'en som nyttjar grant' och kunna ses som en parallell till granngärning. Adj.
grannyttjlig eller -nycklig bör vara bildat till det nämnda substantivet. I materialredovisningen påpekas i en not att det egentligen endast finns ett belägg, som senare har återgivits av andra. Grannmöle, slutligen, betecknar egentligen ett fint
bakverk och används bildligt om 'fin flicka'.
Beläggen om män är mycket färre än de om kvinnor. Grann används om
pojkar och män som ser bra ut eller som är fint eller vackert klädda. Även här är
adjektivet vanligen positivt, men det finns exempel på att ett vackert utseende inte
värderas lika högt hos män som hos kvinnor (jfr det från Lycksele). Användning
av grann om män i betydelser som hör till detta moment förekommer ytterst
sällan inom 'smal'-området. I enstaka exempel där är bet. 'högtidsklädd, finklädd' (f exemplet från Malung).
Även när det gäller personer där könet inte framgår är det i de få fallen från
'smal'-området fråga om utstyrsel. Utanför detta område kan grann också gälla
1 1 ULMA:s ordregister från Hälsingland hänvisas till "Ordb. Dal. nycka f.". 1 OÖD oktav har

vid detta ord hänvisning gjorts till ovan a.st. hos Kock.
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det personliga utseendet. Även här är det dock ofta fråga om klädseln, t.ex. i varianter av ordspråk och talesätt som påpekar det olämpliga i att bära sina finkläder
till vardags. I ironisk användning kan grann ha bet. 'handfallen, hjälplös' e.d.,
enligt detta ex.: åm hånnen ['hunden'] döe, stoe vi där granna Stoby, SK. Detta
bruk kan vara sekundärt till förbindelsen stå grant, jfr mom 111.2.3 (s. 152).
Från Finland anges bet. 'om person el. djur (med avseende på intryck av det
yttre): vacker, stilig, ståtlig, präktig' (FO) och från Bornholm 'om Mennesker
[...]: 'fin, elegant, smykket, pyntet, pxn' (Espersen).

Moment 111.1.1.1. Om höger hand
I detta moment redovisas den särskilda användningen om höger hand i bet.
"vacker", "rätt", vanligen i uppmaningar till barn och i varianter på talesättet ta
skeden i granna handen. Karta 9 visar utbredningen. Användningen uppträder i
geografiskt skilda klungor, en i Skåne—Blekinge—s. Småland—s. Halland med
Bornholm som sydlig utpost, en i Bohuslän—v. Västergötland—Dalsland, en i
Hälsingland—Medelpad och en på den finska sidan i Vasaområdet. Koncentrationen i de södra landskapen är väntad med tanke på att bruket bör ha uppstått ur
användningen av grann i bet. 'fm, vacker'. Grupperingen i Bohuslän—Dalsland
är inte heller anmärkningsvärd. Något mer förvånande är spridningen i det inre
av Hälsingland, inom det område där grann även brukas i bet. 'smal'. Å andra
sidan känner vi också andra användningar av grann i bet. 'fin, vacker' o.d. härifrån. Här är användningen endast belagd i ssgn grannhand, medan den är mer
varierad längre söderut. Märkliga är de stora tomma områdena i Småland,
Halland, Väster- och Östergötland och i de nordligaste landskapen. Detta är områden där grann har starkt fäste i bet. 'vacker'. För att kartlägga hur användningen av grann förhåller sig till andra benämningar på höger hand (och även på
vänster hand) skulle en särskild undersökning behöva göras.
Moment 111.1.2. Om klädedräkt, kläder, prydnader o.d.
Denna användning har nära samband med den om människa, där vi konstaterat
att adjektivet ofta beskriver en person som är fint klädd eller helgdagsklädd.
Grann kan användas om alla delar av en människas klädsel, såväl kvinnors som
mäns, om hela utstyrseln, om olika klädesplagg, huvudbonader och skodon och
även om delar av klädesplagg, pynt och små detaljer. Det är ofta fråga om
"finkläder", antingen kläder som används vid högtidliga tillfällen eller kläder som
bärs av "fint" folk. Det kan också vara fråga om plagg med klara, starka färger
och färggranna mönster.
Inte heller användningen om kläder är spridd i hela landet. Det finns t.ex.
endast ett belägg från Jämtland (ssgn grannkläder). Även denna användning är
belagd från Bornholm och Finland.
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Karta 9. Grann i betydelsen vacker", "rätt", om höger hand.
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Moment 111.1.3. Om djur, kropp och kroppsdel på djur
Gruppen har indelats i benämningar på kreatur (dvs. hästar, nötkreatur, svin och
får), fåglar, fiskar och övriga djur. Givetvis varierar betydelsen hos grann beroende på vilken sorts djur det är frågan om (jfr t.ex. grann häst, grann flärd), men
en annan betydelsevariation framgår också av materialet, nämligen mellan
'präktig, stor och fm' och 'vacker, med vackert utseende'.
När det gäller kreaturen används grann vanligen om präktiga, välfödda och
välväxta djur. När adjektivet brukas om djurens utseende f.ö., är det framför allt
färgen eller färgteckningen, någon gång hårväxten, beträffande hästar även t.ex.
manen och kroppsbyggnaden och beträffande kor även hornen som avses.
Grann brukas även ibland för att beskriva präktiga och välfödda fåglar. Oftare är
det dock fråga om fågelns vackra utseende, särskilt färgen. När det gäller fiskar
används grann vanligen i bet. 'stor och präktig'. Gruppen "övriga djur" är heterogen. I exemplen med fyrfotadjur är det fråga om präktiga och välfödda djur
eller djur med vacker päls o.d. När det rör sig om fjärilar och det mytiska djuret
sk/ framhålls färgerna.
Inte heller användningen av grann om djur är jämnt fördelad i landet. Belägg
saknas från Södermanland, Uppland, Hälsingland och Jämtland. Utanför Sveriges gränser är användningen belagd från Finland och Bornholm.
Moment 111.1.4. Om växt, vtixtdel och växtlighet
I fråga om nyttoväxterna har grann ofta bet. 'präktig, frodig, av god kvalitet,
fin' o.d. Det finns exempel om säd, foderväxter, spånadsväxter, rotfrukter,
grönsaker, frukter, bär o.d. och såväl om hela fält (t.ex. av säd) som om enskilda växter och delar av dem. Någon gång används grann även i bet. 'vacker, som
ser vacker ut', t.ex. om IM med avseende på färgen, och i enstaka fall beskriver
grann ett vackert yttre som inte stämmer med kvaliteten (t.ex. °Äppla ä so granne
utanå, men ini ä di rutne Åby o. Ryssby, SM).
I fråga om prydnadsväxter används grann om blommor och någon gång om
blad i bet. 'vacker, som ser vacker ut'.
I trädgårdar finns ofta (men inte alltid) både nyttoväxter och prydnadsväxter,
varför benämningar på trädgårdar (och deras växtlighet) har fått bilda en egen
grupp, trots att antalet belägg är litet. Grann används här både i bet. 'frodig' och
i bet. 'vacker, praktfull'.
Även den sista gruppen, träd, skog o.d., är heterogen. I fråga om skogsbruk
används grann om välvuxna träd, skog och plantor av god kvalitet; i allmännare
sammanhang är det mer en fråga om det estetiska intrycket av växten i fråga.
Inte heller när det gäller växter och växtlighet används grann enhetligt i landet.
Belägg saknas från Gästrikland, Härjedalen och Jämtland. Från Södermanland,
Västmanland, Dalarna, Hälsingland och Lappland finns endast enstaka belägg
och från Medelpad och Ångermanland endast två sena belägg. Bet. 'vacker, som
ser vacker ut' (om t.ex. blommor, trädgård) är tämligen spridd och förekommer i
viss mån även i kärnområdet för bet. 'smal'. Bet. 'frodig, präktig' o.d. har mer
begränsad utbredning och förekommer så gott som uteslutande där bet. 'smal'
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inte är känd. Förhållandet är ju egentligen inte märkligt, eftersom missförstånd i
annat fall skulle kunna uppstå —jfr Lex. följande två belägg på grann i olika betydelser: på tjoldce granne ferer 'på tjocka granna furor' [var barken tunn] Laxarby,
DSL; °han va grann n henn talin 'smal, liten till omfånget' Borgvattnet, IL.
Belägg om växter fmns även från Bornholm och Finland.
Moment 111.1.5. Om plats, bygd, natur o.d.
Här används adj. grann för att beskriva (upplevelsen av) en yttre omgivning,
t.ex. en plats, ett område, ett stycke natur. Bet. är 'vacker, skön, fin', i allmänhet eller vid något särskilt tillfälle. I momentet redovisas även exempel där
grann är bestämning till ett rumsadv. (utan närmare förklaring), t.ex. här (där) är
så grant. Oftast avses ett sceneri, en plats e.d., men givetvis föreligger en viss osäkerhet beträffande dessa exempel.
Gränsdragningen gentemot grupp 111.1.4 och 111.1.6 kan i något fall diskuteras. I den förra gruppen är det dock vaxtema och växtligheten som är i fokus, i
den senare åsyftar grann vissa typer av "platser", t.ex. gård.
Belägg på denna användning av grann saknas från Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Gästrikland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland och Norrbotten, vilket givetvis inte innebär att den inte kan förekomma i något eller några
av dessa landskap. I detta moment används grann på ett sätt som på det hela taget
är mindre frekvent; ordet brukas ofta mer pragmatiskt. Ett exempel får demonstrera skillnaden mellan en subtilare skönhetsupplevelse och en mer praktisk:
°Men ve hyrt ut n par vicku åt n målar, söm tyckt ve bodd sä grant dell ... [Mannen ritade av den gamla hässjan.] /nr hadd ja vyre sä si na grant ti hondenna, för
hon var duktet ussel å oppruttne södra VB.
Moment 111.1.6. Om gård, byggnad, rum, väg o.d.
Grann används här om (av människor uppförda, anordnade eller iordningställda)
byggnadsverk, inrättningar e.d. eller delar av sådana. Momentet är heterogent
både beträffande de semantiska huvudorden och betydelsen hos adjektivet. Denna är vanligen 'vacker, präktig, ståtlig' o.d. I samband med exemplifiering av
användningen av grann om exteriören (av gård t.ex.) redovisas belägg där den
brukade jorden avses (när adjektivet inte används för att beskriva grödan eller det
natursköna läget). Grann kan här betyda 'välskött', jfr citerat ex. från St. Åby,
ÖG. Även i fråga om interiören kan grann användas i bet. 'välskött, prydlig'
o.d., jfr citerat ex. från Äspinge, SK. Adjektivet har också skilda betydelser i
den sista lilla gruppen med tämligen udda semantiska huvudord, 'som ser fin
eller vacker ut' om staket, grind och t.ex. midsommarstång, 'fin, präktig' o.d.
om väg — det är vanligen fråga om välskötta, breda, raka vägar.
Den mest varierande användningen med flera exempel i varje grupp av semantiska huvudord uppvisar Skåne. Belägg saknas från Västmanland, Gästrikland,
Härjedalen, Jämtland och Norrbotten. Belägg finns också från Bornholm, om
byggnad.

174

Moment 111.1.7. Om åkdon och fortskaffningsmedel
1 detta moment med en liten grupp semantiska huvudord har adj. grann bet. 'fin,
vacker, präktig, ståtlig' o.d. Belägg om vagn finns även från Finland. I svenska
dialekter kan grant användas adverbiellt i anslutning till momentet med verben
köra och åka. Denna användning är inte belagd från det sydliga kärnområdet för
adj. grann i bet. 'vacker' o.d. och avviker således från den "normala" beträffande utbredningen. I momentet redovisas också några ssgr. Inte heller dessa är belagda från det nämnda området. Beläggen är dock få och det är väl snarare konstruktionerna som är vanligare norrut än bet. hos grann.
Moment 111.1.8. Om mat och dryck eller annan vätska
Grann har här bet. 'som har fm kvalitet, präktig', 'som har tilltalande utseende,
vacker', när det gäller vätska även 'ren och klar, med vacker färg'. I momentet
finner vi bl.a. exempel på grann om mjöl och bröd. Här är det fråga om något
som ser fmt eller vackert ut eller har bra kvalitet, inte om fm konsistens i motsats
till grov. Ssgn grannsäd har redovisats här eftersom det uppenbarligen är fråga
om säd som anses vara "fin", av god kvalitet och därför lämpad till brödbak.
Denna användning bör dock vara sekundär till de användningar av grann om
bröd som beskrivs i mom. 1.3.7; jfr avsn. 2.3.3.
Belägg på användning om mat, dryck eller annan vätska saknas från Bohuslän, Gotland, Södermanland, Närke, Uppland och alla nordligare landskap med
undantag av Ångermanland och Västerbotten, varifrån det finns enstaka exempel
om konfekt.
Moment 111.1.9. Om pengar
1 ett exempel om penning från Värmland har grann bet. 'vacker, präktig'. Övriga
belägg (från Skåne och Småland) illustrerar en utvidgad bet., nämligen 'rejäl,
stor ("vacker")'. Den bör ha sitt ursprung i bet. 'vacker', jfr riksspråldiga uttryck
som "en vacker slant" o.d.
Från Bornholm finns detta exempel i Espersens ordbok: e. grajner päjng 'et
glimrende Pengestykke'. Här har grann tydligen inte den nämnda utvidgade
betydelsen.
Moment 111.1.10. Om ljus, färg, himlafenomen o.d.
Här har grann bet. 'som ser vacker ut, fin, klar' eller 'präktig'. Användningen,
som är realtivt klent belagd, är tämligen spridd med belägg från Skåne, Småland,
Väster- och Östergötland, Södermanland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och
Lappland.
Moment 111.1.11. Om bild, bok, mönster, stil o.d.
Något fler belägg finns i detta moment, där grann har bet. 'som ser vacker ut'
o.d. Här har bl.a. redovisats några belägg om stil i bet. 'fm, vacker' (jfr mom.
1.3.3). Hit skulle kanske även ha förts följande belägg, där innebörden är oklar
men där det väl knappast kan vara fråga om bet. 'tunn, smal': °Tryckt i Kalmara
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Sta, utå Lars Lindeblad, tr0 finer å granner bokatryck s. Kalmar län, SM (1763,
Brd 106, s. 392).1
När det gäller böcker används grann här om sådana med vackra bilder i; jfr
mom. 111.2.4, där grann används om böcker med gott (t.ex. andligt) innehåll.
Adjektivet kan användas om bilderna i t.ex. en bilderbok — även i absolut självständig ställning (när man visar dem för barn kan man säga se grant o.d.). I
Norrbotten kan en avledning till adjektivet, granta f., användas om sådana bilder,
och bilderbok kan kallas grantbok (dvs. 'bok med grantor'), jfr mom. 111.4.3.
Moment 111.1.12. Om ämne, redskap, föremål o.d., övrigt ifråga om synintryck
Detta moment har indelats i fyra grupper, grann om skilda ämnesord och
råmaterial, om blånor, gam, tyg, textilier o.d., om olika föremål som inte tidigare redovisats och slutligen alla resterande belägg på grann i fråga om synintryck i
betydelser som hör till detta huvudmoment.
Beträffande grann om jord, sand, grus och kol i den första gruppen kan jämföras med mom. 1.3.6, där grann har bet. 'fint fördelad, fin (i motsats till
grov)'.2 I föreliggande moment har grann bet. 'av fm kvalitet, präktig, mycket
bra' o.d. och även 'vacker, som ser vacker ut' (se t.ex. det citerade belägget om
sand). Följande passus illustrerar en medvetenhet om dubbelheten i betydelsen:
°"Halat fått granne hk da?" [frågade Dalgren]. Jöns han tänkte han skulle va lite
spydi: "Di ä svarte di, patron", sa an. "Da må du tro da, ja vet", sa Dalrgren,
"män ja mente, sm du feck möe, ja" Övre Ullerud, VRM (jfr adv. grant i bet.
'rikligt', nedan).
Här har även redovisats ett par belägg om guld. SAOB har indelat betydelserna hos grann i riksspråket i fyra moment, varav i det tredje upptas grann "om
ädel metall: ren, fm". I mina två exempel om guld har jag inte kunnat se att bet.
hos grann påfallande avviker från tidigare bet. i detta huvudmoment. Jag har ju i
mom. III upptagit alla exempel på grann om företeelser som uppfattas som fina,
vackra, sköna, goda o.d.
I den första delen av huvudmomentet, som hittills har diskuterats, har vi sett
exempel inte bara på bet. 'vacker, som ser vacker ut' utan också åtskilliga på bet.
'av god kvalitet, bra, präktig' o.d. Det gäller dels mer estetiska skönhetsupplevelser, dels mer pragmatiska bedömningar grundade på erfarenhet, men för båda
dessa användningar spelar synintrycket av företeelsen i fråga stor roll.
Beträffande grann om blånor, garn, tråd, tyg, väv m.m. i den andra gruppen
kan jämföras med mom. 1.1.1 och 1.3.5. Som tidigare nämnts, värderas egenskapen 'fm, tunn, icke grov' vanligen positivt i detta sammanhang, och det kan i
enskilda fall vara svårt att avgöra om denna bet. eller bet. 'av god kvalitet' eller
'vacker' föreligger. Här har dock endast redovisats klara belägg på de sistnämnda betydelsema.
1 Angående lokaliseringen av bröllopsdikten, se not till granngärds-våp, mom. 111.1.1.
2 Eftersom egenskapen 'fint fördelad, fm (i motsats till grov)' ibland värderas positivt kan det

vara svårt att avgöra vilken betydelse som avses i enskilda språkprov. I exemplet °Dela ä
såmmastäns grant grus te muligrus, män fåll da måste ä &la möen ståjn i att Pjätteryd, SM, har
jag tolkat grant grus te mul:grus som 'grus som är utmärkt (mycket bra) till murgrus'.
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I gruppen "övriga föremål" används grann såväl om enskilda föremål av
skilda slag som om saker i allmänhet, vanligen i bet. 'vacker, som ser vacker ut'.
Belägg finns också på adj. i neutr. i abs. självst. ställning använt i bet. 'begåvning'. Gruppen innehåller även några belägg på grann om uppställning, uppläggning e.d. i bet. 'fin, präktig' e.d., några på uttryck som se grant ut o.d. och några på andra udda användningar.
Beträffande utbredningen i stort av de olika användningar som sammanförts i
detta moment kan sägas att den följer det förväntade mönstret. Användningarna
är mest varierande i Götaland, men finns också belagda i olika mån i Svealand,
längs norrlandskusten och upp efter de norrländska älvdalarna. Belägg saknas
från Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Härjedalen och Jämtland. Vissa liknande
användningar finns belagda från Bornholm och Finland.
Moment 111.1.13. Ifråga om ljud
Här används grann i bet. 'vacker' o.d. I några fall kan det vara fråga om en samverkan mellan ljud och andra omständigheter, t.ex. mellan melodi och innehåll i
en psalmvers. Där bör bet. ligga nära den i mom. 111.2.4 och placeringen i detta
moment kan kanske diskuteras i något fall.
Denna användning av grann kan jämföras med den i mom. 1.2, i fråga om ljud
som ligger högt på tonskalan. Såväl adjektivisk som adverbiell användning finns
i båda betydelsema, dvs, både i bet. 'gäll' o.d. och 'vacker' o.d. Den här aktuella användningen är, utom i Skåne, Småland, Halland, tämligen glest spridd.
Belägg saknas från Gotland, Södermanland, Uppland, Gästrikland, Härjedalen,
Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Norrbotten. Jfr karta 2, som visar
grann i fråga om ljud som ligger högt på tonskalan.
Moment 111.1.14. Ifråga om lukt
Ett enda exempel finns i materialet, nämligen förbindelsen lukta grant: ... de lu:ta
så grant (!) åsse; de lu:ta så gått [utropstecknet i källan]. Jag tolkar detta som en
tillfällig användning, antingen medveten och i så fall bildlig, eller en felsägning
som omedelbart rättas till när meddelaren byter ut grant mot gott.
2.7.2. Kommentar till moment 111.2
Användning av grann på ett abstraktare plan har indelats i fem undergrupper.
Moment 111.2.1. Om väder, väderlek, tid
Användningen av grann i fråga om väderlek i bet. 'vacker, härlig' är mycket väl
belagd i vissa dialekter. Jag har valt att särskilja användning om tid och tidsrymd
(dag, sommar m.m.), även om det naturligtvis även här, åtminstone huvudsakligen, är fråga om vädret under perioden. Som framgår av exemplen varierar
betydelsen något, beroende på talarens inställning. Grant väder är oftast soligt,
varmt och torrt väder. I vissa fall kan vinden spela en roll, så att vädret t.ex. när
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Karta 10. Grann i betydelsen 'vacker, härlig', om väder, väderlek och tid.
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det gäller att ro bedöms som grant när det är klart och lugnt, när det gäller att
torka hö däremot när det är soligt och litet blåsigt.
Karta 10 visar utbredningen. Kartan visar en varierad användning framför allt
i södra Götaland, men även i Norrland, särskilt uppefter kusten från mellersta
Ångermanland (Arnäs) och norrut. I det sydliga området har fraserna granna
söndag och grant väder lexikaliserats och förekommer med betydelser som är
svåra att direkt genomskåda, dvs, som idiom, se avsn. 3.2.
Utanför Sverige är användningen belagd från Finland. FO har uppgiften: "om
väderlek o.d.: 'strålande, vacker, härlig'. Allm."1 Dessutom upptas grannväder,
-väder(s)-mark, -väders-moln. Dessa ssgr har en utbredning som svarar mot det
norrländska på andra sidan Kvarken. Grant väder är också belagt från Bornholm
(Espersen). Jag har inte funnit några belägg f.ö. i dialektema i Danmark eller
övriga Norden.
Det finns flera skäl till att jag har valt att kartera just grann i fråga om väderlek
bland de många användningar av adjektivet i bet. 'vacker' som redovisas i mom.
III. Användningen är lätt att avgränsa — det finns inte någon konkurrerande bet.
hos grann (t.ex. inom 'smal'-området) — och det är också relativt lätt att få en
uppfattning om utbredningen i de övriga nordiska länderna i mitt befintliga
material. Men framför allt är utbredningsbilden representativ för grann i bet.
'vacker' i dialektema.

Moment 111.2.2. Ifråga om egenskap, karaktär, förhållande, omständighet o.d.
I detta moment används grann i bet. som 'skön, härlig, snäll, bra, god, trevlig,
lätt' o.d. Ordet förekommer både med personligt subjekt och i sats med
opersonlig konstruktion eller saksubjekt. Förbindelse med negationen inte är
vanlig, särskilt i uttryck som det är inte grant att osv. Jfr beträffande användningar i detta moment SAOB (G 7070 god 12 a och b.
Exemplen om människa är inte många och betydelsen varierar. Jag har tolkat
belägget från Harplinge: °so grant männeska! 'vilken skön (eller härlig)
människa!' som gällande en människas sätt att vara, inte i första hand hennes
utseende. Kontexten är dock alltför knapp för säker analys. Exemplet från Öland
(före 1867), ° gör da sä ä du granner, med bet. 'snäll, hygglig', och det från Nordingrå i Ångermanland på ssgn grannpojke 'snäll pojke' (1918) kan knappast ha
något geografiskt samband. I ett par ex., om "krokhumlan" och "staten" (här
personifikation), föreligger bet. 'trevlig, rolig, lätt' e.d. F.ö. används grann
någon gång i bet. 'bra, fin, duktig' (t.ex. om präst), men oftare ironiskt med
motsatt betydelse.
I neutr. används grant i några uttryck: (inte) ha det grant o.d. '(inte) ha det
gott, skönt, bra, fint' e.d., det är (inte) grant o.d. 'det är (inte) behagligt,
trevligt, roligt, bra' e.d., det är inte grant o.d. 'det är inte lätt, "gott", nådigt' e.d.
Adverbiell användning med bet. 'bra, utmärkt' finns i några belägg med verben
gå, klara sig och reda sig från Dalarna.

1 FO ger tre exempel, med 110 m väder Esse och afton Mörskom, Lappträsk.
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De användningar som diskuteras i detta moment är glest belagda och spridda.
Vissa är belagda från 'smal'-området (t.ex. från Hammerdal, JL). En möjlig betydelsemässig anknytning till fsv. fmns för åtminstone någon av dem; Söderwall
(1 s. 420) upptar som sista bet. för grander den av 'behaglig'?: letadho sik grant
mak oc rolikit liffwerne.
1 Danmark är användning om människa vanlig i dialekterna i bet. 'klog, snild,
fortrinlig, dygtig' (0målsordbogen manuskript), 'kvik, opmwrksom, årvågen,
dygtig, klog', ofta om barn (Jysk Ordbogs redaktion). De danska användningarna har troligen uppkommit ur bet. 'noga, noggrann; skarp' o.d. (jfr ODS).
Möjligen kan det öländska belägget anknytas till de danska. Alla användningar i
detta moment får betraktas som utvidgade, men det är inte säkert att de har bildats
efter samma mönster eller utifrån samma betydelse hos grann, trots att de företer
vissa likheter beträffande betydelse eller användning.
Moment 111.2.3. Ifråga om sed, bruk, beteende, arbete, tillställning o.d.

I detta moment är det däremot knappast någon tvekan om att grundbet. är 'vacker'. I momentet redovisas dels adj. grann i bet. 'god, fm, vacker, ståtlig' o.d.,
dels adv. grant i bet. 'fint, artigt, vackert, snällt' o.d. (ibland i ironisk mening) i
fråga om beteende eller handling.
Adjektivet används här dels med abstrakta huvudord: sed, dygd, levande
'leverne', tack, dels — på ett något mer konkret plan — med arbete, bröllop,
slädparti. I några exempel fungerar en hel sats som huvudord. Konstruktionen
påminner om vissa exempel i mom. 111.1.12. Där var det dock i huvudsak fråga
om synintryck, medan det här gäller bedömning av beteende; jfr t.ex. från
Lycksele: innt =ä no grant [när flickorna gå med långa steg] 'inte är det
vackert': hä ä itu grant å si ne på dä fattigän 'det är inte vackert att ringakta de fattiga'. Adv. grant kan, i ironisk använding, ha bet. 'hjälplöst, förläget, handfallet'
i Skåne.
Användningarna i detta moment följer beträffande utbredningen det vanliga
mönstret för bet. 'vacker'. Särskilt den adverbiella användningen har ett sammanhållet sydligt utbredningsområde, Skåne—Blekinge—Småland—Halland.
Moment 111.2.4. Om ord, tal, skrift o.d.
Adj. grann används här framför allt i fråga om innehållet i ett tal eller en skrift,

men eftersom upplevelsen av detta i mer eller mindre hög grad samverkar med
intrycket av formen är betydelserna ibland svåra att avgränsa mot användningen
av grann i fråga om hörselintryck och synintryck (mom. 111.1).
Även i detta moment redovisas adverbiell användning av grann, en användning som är nära besläktad med den i föregående moment. Skillnaden består endast i att det i det föregående är fråga om en handling, ett agerande, medan det
här är fråga om tal eller sång.
Även dessa användningar har sin främsta utbredning i Götaland. Endast de
två ssgma grannord och -svenska har nordligare proveniens.
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Moment 111.2.5. Namn
Namnen har, på grund av sin egenart, fått bilda en egen grupp, trots att beläggen
är få. Grann har här bet. 'vacker, stilig, förnämlig' o.d. med namn som semantiskt huvudord. Belägget från Småland, °Jefta se haa åjt grant IlaM, män da haa
åjn laongå råmpa, i form av ett ordspråk, framställer "Gifta sig" i personifierad
gestalt med lång svans.' Användningen om namn avviker inte från den vanliga
för bet. 'vacker' hos grann.
2.7.3. Kommentar till moment 111.3
Här har samlats belägg på grann i bet. 'vacker' o.d. med alltför knappa uppgifter
om användningen för att denna ska närmare kunna beskrivas. I huvudsak är det
fråga om enbart uttalsform(er) och betydelseuppgiften 'vacker'. Även dessa
belägg fördelar sig i stort sett på väntat sätt, även om det finns jämförelsevis
många uppgifter från 'smal'-området. Några av dessa kan möjligen förklaras så,
att bet. 'vacker' är känd — det är ju här fråga om en riksspråklig betydelse — men
kanske i praktiken inte används i dialekten eller har mycket begränsad användning där.
Betydelseuppgiftema är ibland mycket knappa. Från flera snr i Medelpad
finns t.ex. följande av A. Vestlund: 'grann, fin, smal'. Med ledning av andra
uppgifter av honom, t.ex. från Haverö: grann 1)'grann', 2) 'smal, vek, fm', har
jag tolkat hans uppgift 'grann' som avseende den riksspråkliga betydelsen 'vacker'. Viss osäkerhet kvarstår dock beträffande dessa belägg. Det är troligt att bet.
'vacker' också föreligger i följande ex.: °så grann: hd ä 'så fint det är' Ununge o.
Edsbro, UL. Jfr dock grann 'fin' (även om grovlek) Norrby och grann 1. 'fin'
2. 'fm' = tunn Nora, HL.
2.7.4. Kommentar till moment 111.4

Moment 111.4.1. Adverbiell funktion
Vissa adverbiella användningar redovisas i direkt anslutning till någon
adjektivisk användning. Även de flesta användningarna i detta moment kan
anknytas till någon adjektivisk. Adv. grant har bl.a. anknytning till mom. 111.1.2
(om kläder, smycken o.d.) med kläda, putsa och stoffera sig, till mom. 111.1.3
(om djur) med fodra, mjölka, tjudra, skjuta, till mom. 111.1.4 (om växt, växtdel,
växtlighet) med blomma, palma 'blomma', grönska på, komma upp, till mom.
111.1.5 (om plats etc.) eller 111.1.6 (om gård, byggnad, rum, väg m.m.) medföra
upp, ligga, lägga upp, sitta, spåra, stensätta, ärja, till mom. 111.1.8 (mat etc.)
med jäsa, till mom. MA .1 0 (ljus, färg, himlafenomen o.d.) med brimma,
brinna, bränna, glåsa, lysa, skina, roda, färga och måla, till mom. III.1.1 1 (bild,
mönster, stil etc.) med plita och pränta, skriva; mönstra, randa, krusa ut, skära ut
och till mom. 111.1.12 (föremål etc.) med spegla. Några adverbiella förbindelser
1 Jag associerar till den i olika varianter förekommande sagan om trollet som utklätt till flicka

försöker locka unga män, men som visar sig gömma en svans under kjolarna.
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har oklar momentanknytning eller anknytning till flera moment eller till sådana
med mer abstrakt innebörd, t.ex. bära grant, göra grant, stuta upp grant, sy
grant, grant veixt och grant cedera. Dessutom används grant i fråga om rörelse
med dansa, glida, lyftas, trava, tråda. I de nämnda förbindelserna har grant bet.
'vackert, fint, prydligt, utmärkt, bra' o.d.1
Från Skåne och Värmland finns belägg på en annan användning, nämligen i
förbindelsen grant med ngt 'rildigt med ngt'. Detta bör vara en utvidgad användning av bet. 'fin, god, präktig' o.d.,2 jfr SAOB (B 4124) bra 1.11.
Moment 111.4.2. Sammansättningar

I moment III finns ett stort antal ssgr, med grann i såväl efterleds- som
förledsställning. När grann står som efterled består förleden oftast av ett substantiv, men det finns även flera exempel med adjektiv i förleden. Verb i förleden är
ovanligare. I materialsamlingen har ssgma indelats efter förledens grammatiska
funktion. De skulle även kunna indelas efter förledens semantiska funktion. Vi
skulle då få en grupp, där förleden har förstärkande funktion och hela ordet bet.
'mycket vacker' o.d., se t.ex. för-, guda-, sket-, skin-, skrov-, våld-, yt-, övergrann och andergrannare. En annan grupp innehåller ord som tillsammans med
grann betyder 'vacker vid första påseende' o.d., t.ex. bråd-, kvick-, snabb"-,
snapp-, snargrann, andra betyder 'varaktigt vacker, vacker i längden' o.d.,
lönngrann, åter andra 'på vissa ställen vacker' eller 'överallt vacker' o.d., t.ex.
lika-, jämn-, uppochnedgrann. En grupp handlar om klädseln och betyder 'vid
vissa tillfällen vackert klädd' — till fint eller till helgdags, t.ex. bort-, helgdags-,
kyrk-, söndags-, friar-, eftergrann, eller till vardags, t.ex. görandedags-, var(n)dags-, yrkdagsgrann. En grupp betecknar föremål, "grannlåter" o.d., nämligen
brud-, krusi-, kyrk-, lapp-, marknads-, namnsdagsgrant. Efterleden är här
subst., liksom i fingergrann, en benämning på ringfingret. Den kan också vara
adv., och orden kan ha en gemensam bet. 'vackert eller pyntat vid ett visst tillfälle' o.d., t.ex. jul-, namnsdags-, sommargrant. Några ssgr är så konstruerade
att de kan omskrivas med frasen "vacker som en (eller ett) ... ", dvs, som en
liknelse, t.ex. blossgrann ('grann som ett bloss'), falbo-, lapp-. Denna typ
används ofta i kritiserande syfte. Klandrande innebörd har också trasgrann och
fes grann. Det sistnämnda ordet har en bland ssgma något avvikande bet. 'tillgjort nätt (kokett)', där det snarare är fråga om en människas beteende än om
hennes utseende (jfr fisförnäm). I ssgn färggrann, som skulle kunna omskrivas
"grann beträffande färgen", är förleden förklarande, och i ssgn ogrann är den
negerande.
Det finns fler varianter på ssgr med grann i efterledsställning än i förledsställning, men i gengäld finner vi bland de senare ett ord med stor spridning i dialektema, grannlåt. Ordet är allmänt — sålunda belagt även i 'smal'-området — men

1 Beträffande bet. hos fodra, putsa, skjuta, se avsn. 2.5.1, not.
2 Jfr det ovan citerade exemplet från Övre Ullerud, VRM

mente, em du feck Wie, ja).
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Ha4u fått granne k» da? ...ja

ställvis ger det intryck av att vara mer riksspråkligt.1 Ordet är väl belagt från
Finland (där det även finns ett verb grannlåtera 'utsira, utsmycka (ngt)', FO);
däremot har Espersens ordbok inte upptagit grannlåt från Bornholm, vilket ju
varit det vanliga beträffande användningar av grann i detta huvudmoment
Till grannlåt har bildats adj. grannlåtig, vilket förekommer hos P. Åhstrand
(Beslcrifning öfver Öland [...] 1768). Hj. Lindroth (1945 s. 134) har följande
kommentar: "grannlåtig, grant utstyrd (i fråga om kläder) Å [= Åhstrand] 146,
fm (om mat) 174, i egen text °Nykomlingar - - - wilja wara något mera grannlåtige. Eftersom ordet saknas i SAOB, får det väl betraktas som dialektalt. Troligen
är det då öländska. Det kunde dock vara individuell nybildning." Det sista är
mindre troligt eftersom ordet (med ändelsen -ug) också är belagt från Uppland,
där i användning om namn.
Grannlåt har i efterleden subst. låt. De flesta ssgr med grann i förleden i detta
huvudmoment har ett subst. i efterleden, men några exempel finns med adj. eller
particip i denna ställning. I mitt material är adj. grannvackeraktig endast belagt i
en bröllopsdikt, författad av Jonas Kåre, f. i Algutsrum, ÖL (Brd s. 546). Hj.
Lindroth kommenterar ordet (a.a. s. 146): "Att lenfin är en poetisk bildning, är
tydligt, så väl ock grannvacker(aktig). Men intetdera ordet finns i SAOB. Skulle
de möjligen vara hämtade från något (eller några) skillingtryck [...]? Dvandvasammansättningarna tillhöra ju renässansens poetiska teknik — hos Stiernhielm
t.ex. ha vi full-stinner och fijn-liuftig [...] liksom sedan (ny)romantikens:
bitterljuv o.d.; men därifrån lär ingen direkt tråd leda till Kåre." — Denna ssg är
säkerligen, som Lindroth påpekar, en poetisk bildning och har troligen aldrig tillhört folkspråket.
Förutom ssgr med grann- i förleden finns grant-, i vissa fall i formen grantao.d. Ssgr med grant- och neutralt subst. (från Jät, SM även med icke-neutralt
subst.) i efterleden har tidigare diskuterats (avsn. 2.3.3, se även avsn. 3.2).
Bland ssgrna finns även grant-huggen, sammansatt av adv. grant och p. ptp av
verbet hugga.
Moment 111.4.3. Avledningar
Jag tolkar subst. granna (neutr. och fem.) i något olika betydelser från ett begränsat område i Dalarna, liksom verbet granna (efter) från samma landskap,
som troligen lokala utvecklingar. Vissa användningar av granna(s) kan också
vara mer tillfälliga, även om de dialektgeografiskt hör till samma område, jfr
karta 11. Kartan visar förekomst av verbet grannas, granna sig m.fl. former
inom ett väl sammanhållet område i Götaland. Mest spridd är formen grannas,
ibland granna sig, i bet. 'krusa, vilja bli krusad' o.d. (jfr mom. 11.7). Äldre
belägg tyder på att verbet tidigt använts i bet. 'vara liten i maten' och 'vara fm
och förnäm' och övergått till att beskriva det formella krusande beteendet vid
fester o.d. Vid användning i bet. 'bli vacker', 'göra vacker' m.m. har verbet ofta
reflexiv form eller uppträder i verbförbindelse, t.ex. granna (upp eller på) (sig).
1 Från Skåne har I. Ingers antecknat på ett tjugotal belägg från olika delar av landskapet att
ordet är ett riksspråkslån, ofta också att det är ett gammalt sådant eller att det är vanligt.
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Karta 11. Grannas, granna sig m.fl. verb.

-494'e

1001cm

BETYDELSE
'krusa(s), vara förnäm,
tillgjord, ängslig,
grannlaga, nätt på maten, nödbjuden' o.d.
grant klädd, stoltHk 'vara
sera i granna kläder,
vara klädd i bröllopsdräkt' o.d.
'mojna', om vind, 'bli
vackert' o.d., om väder
'vara, bli, kalla eller
göra (någon/något)
vacker(t)' o.d.
Al— Annan betydelse

o

FORM
grannas
granna sig

0 granna (av eller
upp)(sig), granna
efter m.fl.

A granta (upp) (sig)

r Före ca 1880

Kartan visar bet. 'krusa' m.fl. (jfr mom. 11.7) i ett götaländskt kärnområde. I
utkanterna av detta förekommer även bet. 'bli (göra) vacker' o.d. Detta bör vara
senare betydelser, uppkomna p.g.a. adjektivets användning i bet. 'vacker'.
Från två socknar i Halland redovisas även ett verb granta (upp) (sig). Detta
tolkar jag som en senare bildning, troligen uppkommen ur den vanliga användningen av grant neutr. i kollokationen grant väder och med en ursprunglig bet.
'bli vacker', om väder.
På adj. grannlig fmns ett isolerat och tämligen sent belägg med bet. 'vacker' från
Småland (1947), men f.ö. har ordet enhetlig utbredning i Sverige inom ett område Hälsingland-Härjedalen-Jämtland. Jag tolkar grantlig 'vacker, söt' i ett sent
belägg (1984) från Vemdalen, HRJ som en urspårad form. Grannlig i bet. som
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närmare hör till tidigare huvudmoment har redovisats där, men en sanunanställning ges i mom. 111.4.3 för att ge en överblick över ordets användning i dialektema. Ordets skilda betydelser belyser även betydelser och betydelseförändringar
hos adj. grann.
Ordet är som tidigare nämnts gammalt. Bet. 'tynd eller smxkker af Figur; om
Person' uppges av Fritzner. I den tredje grammatiska avhandlingen i Snorres
Edda (Gramm. 3 s. 35:8) finns även ett belägg om ljud med bet. 'fin, tenuis' angiven i registret (s. 307).1 Söderwall redovisar ordet i bet. 'noggrann': granglike
aatwakt. W. Åkerlund (1929 s. 108) förtecknar granliker i fsv. källor och påpekar (s. 107) beroendet av motsvarande -lika adverb.
Subst. granta har sin hemvist i norr, framför allt i Norrbotten. Bet. är väl eg.
'något grant' ("en grannlåt"), belagd bl.a. i en 1700-talsuppteckning från Piteå.
Särskilt vanlig är användning om vackra bilder (t.ex. i bilderböcker), men även
användning om vackra kvinnor förekommer. Från Ångermanland finns två
belägg, dels i b.pl. i bet. 'akvileja', dels i ssgn bygranta 'byns vackraste flicka'.
Jag vill gärna se ett samband, om än med oklara orsaker, mellan dessa belägg i
Ångermanland och de norrbouniska.2

2.8. Sammanfattande diskussion
2.8.1. Semantisk och dialektgeografisk diskussion
De tre huvudmomenten är varken så enhetliga eller så jämlika, som figuren på
s. 19 med sina tre lika stora cirklar kan ge sken av. Inom vart och ett av dem har
vi sett exempel på flera olika användningar av grann.
Det finns såväl skillnader som likheter mellan huvudmomenten när det gäller
betydelse och funktion hos grann. I det första momentet är grann form-, ljudeller strukturbeskrivande och neutralt. Ordets funktion är vanligen adjektivisk
och det förekommer oftare i attributiv ställning än i predikativ. I moment II är
adverbiell funktion vanligare — när adjektivet f.ö. förekommer är det oftast i predikativ ställning, gärna i förbindelse med ett efterföljande prepositionsuttryck.
Det förekommer även i en stor mängd ssgr både i efterleds- och förledsställning.
I moment II kan ordet vara såväl negativt som positivt värderande. I moment III
är det vanligen (utom i ironisk användning) positivt värderande, ofta t.o.m.
mycket positivt. I detta moment är adjektivisk funktion mer frekvent än adverbiell, och adjektivet är oftare attributivt än predikativt. Också i detta moment
förekommer ett stort antal ssgr.
Huvudmomenten illustreras i figuren på s. 19 av överlappande cirklar. I de
slcrafferade områdena, gemensamma för två eller tre cirklar, finns användningar
1 Jag har fått uppgift om detta av Ordbog over det norrone prosasprog. Den arnamagnxanske

Kommissions Ordbog.
2 Jfr S. Wallström som (1943 s. 152) pekar på vissa likheter mellan områdena norr och söder

om ett möjligt inbrytningsområde, dvs. mellan Lule älvdal och Ångermanland.
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där betingelser för två eller flera betydelser uppträder samtidigt. I området mellan
cirkel I och cirkel III bör t.ex. till stor del användningen av adj. grann om bröd
befinna sig. Denna bör ha sitt ursprung i användning av grann om fint malet och
siktat mjöl men har på vissa håll kommit att beteckna särskilt fint eller gott bröd,
festbröd. Inom samma slcrafferade område bör även viss användning av grann
om tyg och väv vara att finna. Grann beskriver tyg vävt av tunn, fm tråd, men
också tyg av fm kvalitet. I det nämnda området, och kanske också i det område
som är gemensamt för alla tre huvudmomenten, placerar sig grann om blånor.
Här föreligger bet. 'tunn, smal, fin' om granna blånor i motsats till grova.
Grannblåno rna, som är produkter av en mer omfattande och omsorgsfull
behandling, bedöms också vara bättre, t.ex. lämpligare till finare vävalster. I
området mellan I och II placerar sig bl.a. grann i fråga om arbete med små fina
detaljer, som kräver fult handlag och noggrannhet, liksom vissa termer som
gäller ett andra (eller ett sista) moment av en arbetsprocess, t.ex. i fråga om
linberedning och höbärgning. I det slcrafferade området mellan huvudmoment II
och III kan bl.a. vissa användningar av grann i fråga om beteende förekomma.
Utifrån utbredningen i dialekterna av de olika användningarna kan vi ofta få en
uppfattning om hur och var de har uppstått. Den lokalt i Medelpad, Jämtland och
Ångermanland förekommande användningen av grant om visar sålunda en särdialektal, inomspråklig betydelseutveckling, och med den sydvästliga utbredningen av adv. grant i bet. 'tydligt' o.d. vid vissa verb framväxer bilden av en
inlånad användning med rötter i Danmark. Utbredningen av grann i fråga om
ljud, spridd över ett stort enhetligt område, som i stort sett sammanfaller med
kämområdet för bet. 'fm, smal, tunn' och inte konkurrerar med detta, tolkar jag
som en särskild användning av denna betydelse, en ursprungligen bildlig eller
överförd användning.
Utbredningen av grann enligt de tre huvudmomenten kan jämföras. Huvudmoment I har i svenska dialekter sitt främsta fäste i Svealand och södra och
mellersta Norrland. Utanför detta område finns spridda belägg och "öar" som
visar att betydelserna i fråga — eller åtminstone någon av dem — tidigare har haft
vidare spridning. Utanför Sveriges gränser fmns belägg från Finland, Estland,
Norge och Island. Det bör röra sig om ett större, tidigare sammanhängande,
nordiskt område för åtminstone någon av de användningar som redovisas i detta
huvudmoment.
Huvudmoment II är av mindre enhetlig karaktär; det rymmer både inhemska,
särdialektala utvecklingar och betydelser som kommit utifrån. Enligt A.
J6hannesson (1956 s. 1015) är betydelsen 'noga, tydligt' hos adv. grant i isländskan ett lån från danskans grant 'noga': "der bedeutung nach aus dän. grant
`genau', formai dagegen neutrum zum einheimischen adj. grannr `schmächtig,
schlank, diinn, kin'. Im mnd. findet sich keine entsprechung". Det har också
visat sig i svenskt dialektmaterial att den adverbiella användningen av grant i bet.
'tydligt, klart, skarpt' etc. vid vissa verb bör vara lånad från danskan. En allmännare bet. 'noga, noggrann' bör dock ha inhemska rötter. Inhemska utvecklingar
är bl.a. lexikaliseringarna av förbindelserna grant om och ogrant åt med med186

följande betydelseutvecklingar. Jag bedömer de användningar som diskuterats i
huvudmoment II som sekundära till någon betydelse hos grann enligt moment I
(jfr Jöhannesson ovan). Möjligen har de tidigast uppkommit i adverbiell användning, varifrån den adjektiviska kan ha utgått. Det saknas som vi sett inte semantiska beröringspunkter mellan momenten. Exakt hur dessa tidiga betydelseutvecklingar har gått till kan det nutida dialektmaterialet dock inte upplysa om.
Användning av grann enligt huvudmoment III har sitt starkaste fäste i
Götaland, längs västkusten in i södra Värmland och längs östkusten upp i
Norrland och med anknytning i Finland på andra sidan Kvarken. I söder finns
samband med Bornholm som har varierande användningar när det gäller
betydelserna i fråga (jfr Espersens ordbok). Betydelserna finns f.ö. i ytterst liten
mån i Norden.'
En jämförelse mellan utbredningen i stort av grann enligt moment I och enligt
moment III (jfr t.ex. karta 1 och karta 10) visar att den i huvudsak är komplementär. Ordet förekommer med andra ord i hela landet, och antingen överväger
användningar enligt moment I eller enligt moment III. De båda betydelseområdena, 'smal' -området och 'vacker'-området, överlappar varandra i olika mån i
olika användningar. I det område där 'tunn, smal, fin' är levande har 'vacker'
endast trängt in i liten skala.
Moment I bör representera ett äldre skede än moment III. Bet. 'vacker' kan ha
utvecklats direkt ur betydelser enligt moment I (jfr t.ex. bet. hos grannlig, grannlagd och grannlätt). Användningar enligt moment II kan ha verkat i samma riktning. Bland de dialektala betydelser i moment III som ger ett tämligen ålderdomligt intryck kan särskilt nämnas den av 'fm, förnäm' o.d. med tanke på både
beteende, klädsel och utseende (jfr t.ex. viss användning i fråga om klädsel i
'smal'-området och även ssgr som granngärning och grannyttja (eller -nycka)
och verbet grannas).
Adj. grann använt som i moment I har framför allt i de sydligaste landskapen,
men även längre norrut, givit vika för användning enligt moment III. Mycket
tyder på att denna process fortfarande pågår, bl.a. sena uppteckningar som
uppger förekomst av både bet. 'smal' o.d. och 'vacker' o.d. Den riksspråkliga
bet. 'vacker' ser ut att få allt starkare fäste i dialekterna. Detta innebär givetvis
inte att processen med säkerhet kommer att fortfara. Ord och betydelser kan som
vi vet breda ut sig under en tid för att sedan åter retirera.
2.8.2. Etymologisk diskussion
I inledningskapitlet presenterades kortfattat några uppfattningar om ordets
etymologi. Dessa visade sig i stort sett följa två linjer, som båda bör kunna vara
formellt riktiga: släktskap med substantivet grand och en ursprungsbetydelse 'be1 ODS har förutom citat från Espersens ordbok ytterligare något exempel på bet. "om udseende:

smuk; pxn" och "(poet.) statelig; prwgtig". NO manuskript har till bet. "3) fin, tydeleg, klår,
vakker" fört exemplen grann stil 'små trykktypar i bok', ho gjekk i grannaste gjentedagane
(Olav Hoprekstad, Bjorgedal, 1920) och grann og fin.
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stående av småpartiklar, finfördelad' e.d. (J. E. Rietz, Fr. Tamm) respektive
släktskap med substantivet gran och en ursprungsbetydelse 'spetsig' e.d. (Hj.
Falk och A. Torp, E. Hellquist
Vi kan nu pröva dessa etymologier mot bakgrund av betydelsernas bruk i
dialektema och jämföra utbredningen av ofyllda cirklar och halvcirklar på karta 1
med den av motsvarande fyllda figurer på karta 4. De ofyllda cirklarna representerande bet. 'fm, smal, tunn' visar sig ha större spridning. Att denna betydelse
tidigare haft vidare utbredning i Sverige framgår av spridda rester och några äldre
belägg från trakter utanför det nuvarande utbredningsområdet. Betydelsen finns
även i Norge, Finland, Estland och på Island. De fyllda cirklarna representerande
bet. 'fm, finfördelad' etc. har en snävare utbredning, begränsad till Sverige. Att
emellertid även denna betydelse tidigare bör ha varit spridd längre söderut i
landet visar dels äldre belägg och spridda rester, dels i någon mån utbredningen
av användningen av grann om bröd.
Bet. 'fin, smal, tunn' har ett stabilt kärnområde, medan bet. 'fm, fmfördelad'
dels är glesare belagd, dels främst förekommer i ssgr, varav åtminstone vissa
betecknar handelsvaror och kan ha spritts i relativt sen tid.
Denna bild av de respektive utbredningarna tyder på att bet. 'fin, smal, tunn'
är äldre och att bet. 'fm, finfördelad' sannolikt innebär en utveckling utifrån den.
En undersökning av ordets betydelser i fornspråken styrker i någon mån
denna slutsats. Söderwall (jämte suppl., s.v. grander) anför visserligen endast
ett fsv. belägg med bet. 'fin, smal, tunn' (om lintågor): thäs trangaren thet (3:
linet) saas thes grannaren bliffwa thaago rna. Han anger dock bet.
(tunn)' om
såll (siktis gönom eth granth haar saaldh), kläde (syla ginom eth granth kläde;
swepa han i eth granth klede; twgh ['tvål gran hofwdh cledhe), duk (granne
dwke vtkastede och en stacket gran duk) och lärft (är lärofftith grant). Bet. 'fin,
finstött, finmalen' finns om mjöl, salt och saffran (stöth oc mal them granna som
myöl; saagho spaan granner som myöl; granth salth; thär j blanda grannasta
malith saffran). Söderwall ger också exempel på grant brödh (bet, anges som
'fin, beredd af finmalet mjöl') och en ssg granstötter 'finstött' (botnen skall
göres aff gran stött kool), som jag vill föra hit. Söderwalls exempel är emellertid
inte särskilt gamla. De är hämtade ur texter från 1400-1500-talen.
Bilden blir en annan när även fornvästnordiska belägg beaktas. Fritzner anger
för adj. grannr bet. 'tynd, smeekker' (med hänvisning till Lexicon poeticuml)
och 'fin; om Lyd' ("grannt hljöti mods. digrt", jfr s. 62). Han upptar även grannleikr 'Tyndhed, Smxkkerhed', grannleitr 'tynd og smal i Ansigtet med indfakine
Kinder', grannligr 'tynd eller smxkker af Figur; om Person', grannvaxinn
'smxklcer, tynd af Vxxt eller Figur' och adv. grannliga 'paa en fin, mindre tydahg Maade'. Bet. 'finfördelad' e.d. förekommer uppenbarligen inte.
Bet. 'fin, finmalen, finstött' är således inte belagd i fornspråket eller i dialektema i Västnorden, åtminstone inte i det material jag har därifrån. Det är knappast troligt att denna betydelse skulle ha kunnat försvinna så spårlöst där om den

1 Där återges grannr med 'tynd, smxkker, om kvinder'.
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en gång funnits.' Det är rimligt att anta att bet. 'fm, smal, tunn' är äldre och att
bet. 'fm, finfördelad' tidigt har uppkommit på svensk botten. Exakt hur detta har
gått till kan naturligtvis inte fastställas, men det saknas inte beröringspunkter
mellan betydelserna (av fm, tunn tråd tillverkades t.ex. fmtrådig duk, varigenom
siktades fint mjöl, etc.). Det ökande bruket av adj. grov (med trolig ursprunglig
bet. 'grovIcrossad' e.d.) kan ha haft en viss betydelse (jfr Hellquist s.v. o. avsn.
4.2 nedan). Möjligen kan också subst. grand ha haft någon inverkan. Denna bör
dock ha varit tämligen obetydlig (jfr avsn. 4.3).
Sammanfattningsvis vill jag alltså se 'fin, smal, tunn' etc. som en äldre och
möjligen ursprunglig betydelse hos adj. grann. Jag betraktar övriga i moment I
redovisade användningar som avspeglande betydelseutvidgningar härav.
Med den etymologi som presenteras av Torp, Hellquist m.fl. skulle grann
vara besläktat med trädbeteckningen gran. Andra besläktade ord är enligt Hellquist isl. grqn, fhty. grana, ags. granu 'mustasch', i fhty. även 'fiskben o.
axskägg', till en rot med bet. 'sticka fram, vara spetsig' o.d. Om grann kan knytas till denna grupp utan att det i första hand varit spetsigheten som varit benämningsgrund skulle denna etymologi vara tilltalande. Jag har inte funnit något i
dialektmaterialet eller fornspråken som tyder på en bet. 'spetsig' e.d. hos grann..
Det är hela tiden frågan om liten dimension i ett tvärsnitt, inte om spetsighet.
Alternativt kan man kanske tänka sig en tidig betydelseövergång till 'fin, smal,
tunn'.
Betydelseövergångar underlättas av att flera betingelser uppträder samtidigt,
som i fråga om det granna brödet. Men förändringar i betydelse har inte bara sådana "interna" orsaker. Yttre omständigheter, t.ex. intrång av främmande ord,
påverkan från den närmaste språkliga kontexten, relationer till andra ord och förändringar i den yttre verkligheten, den större kontexten, är andra faktorer att räkna med.

1 I detta sammanhang vill jag nämna att jag ursprungligen även ämnade undersöka adjektivets

förekomst i ortnamn. Dessa kan ju många gånger ge värdefulla upplysningar om ords tidiga
användning. Detta har jag dock avstått från. Vid en översiktlig genomgång av samlingarna i
OAU fann jag att ortnamnen inte skulle ge särskilt mycket för mitt syfte att beskriva betydelser
hos adjektivet grann. Jag kan dock inte underlåta att här kort kommentera några namn, Grann,
en sjö i Håbols och Steneby snr i Vedbo hd, DSL, Granndal(en) i Inlands S. hd, BO och
Grannvik, nu namn på en åker i Inlands S. hd, BO. Det har föreslagits att det skulle kunna vara
adj. grann i bet. 'smal' som ingår i dessa (SOÄ 19 s. 228, OGB 5 s. 126 och 214). Detta anser
jag osannolikt. Som vi har sett används grann i bet. 'smal' om föremål med långsmal, mer
eller mindre cylindrisk form och liten omkrets. Grann kollokerar i dialektmaterialet, vare sig i
Sverige eller övriga nordiska dialekter, inte med föremål som sjö, vik, dal e.d. i betydelsen
'smal'. Sådana användningar finns inte heller belagda i fornspråken. Däremot kan grann som vi
sett i svenska dialekter användas om sand, grus m.m. i bet. 'fin, finkornig' och denna betydelse
kan föreligga i ortnamn (jfr Grannsanden ovan) liksom eventuellt bet. 'vacker' i unga namn.
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3. Adjektivet grann i vissa användningar

3.1. Adjektivkombinationer
Detta avsnitt behandlar adj. grann i kombination med andra adjektiv i olika satsfunktion. Den första delen av undersökningen har inspirerats av en artikel av B.
Loman, Adjektivkombinationer (1964), som är en fristående fortsättning på ett
tidigare arbete av Loman, Om relationen mellan ordföljd och betydelse hos
framförställda attributiva bestämningar till substantiviska huvudord (1956).
Loman indelar, i anslutning till Paul Diderichsen, norninalfältets attributiva bestämningar i två delfält, bestämningsfältet (pronorninella bestämningar) och beskrivningsfältet (adjektiviska bestämningar). I det tidigare arbetet undersökte Loman bestämningsfältet, som indelades i sex positionsklasser med inbördes kommutabla medlemmar. Dessa kunde kombineras med medlemmar av andra klasser
efter vissa regler, t.ex.: (alla) (dessa) (mina) (många) (andra) (sådana) böcker.
I det senare arbetet undersöker Loman beskrivningsfältet. Det är välkänt att
olika adjektiv tenderar att inta olika positioner i förhållande till sitt bestämningsord och Loman visar att vissa regler gäller för medlemmarna av beskrivningsfältet, närmare bestämt de framförställda attributiva adjektiviska bestämningarna,
t.ex. att liten, stor, lång och andra kvantitetsadjektiv som regel har första
placering, liksom gammal, ny och (o)vanlig. Andra placering har däremot vanligen färg- och nationalitetsadjektiv samt de morfologiskt avgränsade grupperna
particip, adjektiv på -(i)sk och adjektiv med slutledsbetoning.
Adjektivkombinationer som framförställt attribut har för svenskans del även
behandlats av S.-G. Malmgren (1990 s. 177ff). Lomans undersökning baserades på ett material excerperat ur ca 6 000 sidor modern svensk prosa, huvudsakligen bamböcker, romaner och fackprosa från 1950-talet, Malmgrens material
består av tidningstext omfattande ca 1 milj. ord från 1965 och är ungefär hälften
så stort.
Jag avser att jämföra det dialektala grann-materialet med Malmgrens och
Lomans skrift- och riksspråkliga — utgångspunkten är asyndetiska adjektivkombinationer som framförställt attribut Vilken position intar adj. grann i relation till
andra adjektiv i denna satsställning? Ändras kombinationstendenserna (det rör
sig om tendenser snarare än regler) vid syndetisk konstruktion och/eller annan
satsställning? Frågan är också om tendenserna är olika för grann i olika betydelser och användningar och om några dialektala skillnader kan urskiljas.
Slutligen vill jag närmare analysera de förekommande kombinationerna från semantisk synpunkt.
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3.1.1. Formella aspekter på kombinationerna
När det gäller de asyndetiska framförställda attributiva kombinationerna av två
adjektiv har jag knappast något att tillägga till Lomans och Malmgrens analys.
Som Loman (1964 s. 76ff) påpekar förekommer dessa attribut i åtminstone två
strukturellt skilda typer av nominalfraser.1 Dessa illustreras i träddiagram på
följande sätt av Malmgren (1990 s. 178) — de övre exemplen är Lomans och
Malmgrens, de undre härrör ur grann-materialet.
1)

2)

NP
AP
A

N

V N
A

karlar
starka
stora
bohuslandskap
frodiga
saftiga
grasnna
fe'ina
veisfla SK
detka BL
° en glalynte granne

NP
A

NP

V N
N
korset
svenska
röda
intellektuell nivå
hög
gra'nne
små
trä'n SM
en liten gra'nner kna'tt ÖL
A

Kriterier för att skilja de två typerna är bl.a. skillnad i betoning och/eller junktur.
Endast fraser av typ 1 kan ha kommatecken mellan adjektiven.2 Det fums ett flertal exempel i grann-materialet på kombinationer av typ 1. Av typ 2 finns endast
några exempel med obetonade adjektiv som jag (i likhet med Loman s. 78) analyserar på detta sätt.
Loman ger förslag på olika faktorer, såväl formella som semantiska, som kan
påverka ordningsföljden mellan adjektiviska attribut. Han menar bl.a. att adjektivens längd och morfologiska struktur inverkar (enkla adjektiv har en tendens att
placeras före sammansatta) och påpekar att attribut som betecknar en mer primär
eller konstant egenskap har en starkare tendens att placeras i andra position omedelbart före huvudordet än adjektiv som betecknar en mer tillfällig eller sekundär
egenskap. Malmgren förefaller mindre optimistisk än Loman när det gäller möjligheten att uppställa regler för ordföljden. Han hänvisar till ett par engelska
undersökningar, Vendler 1968 och Sussex 1974, och stöder sig i huvudsak på
den sistnämnda när han påpekar att de flesta karaktäriserande adjektiv föredrar
första position medan klassificerande adjektiv normalt står i andra position, intill
sina huvudord.
I stort sett pekar siffrorna i Lomans och Malmgrens material i samma riktning.
Undantag är participer som i Malmgrens material (tidningstext) i motsats till i
Lomans material (barnböcker, skönlitteratur m.m.) oftast står i första position.
Malmgren förklarar skillnaden med olikheter i materialens textbestånd. I tid1 Marginellt kan ytterligare en eller ett par typer urskiljas, jfr Malmgren 1990 s. 178, not 6.
2 Givetvis kan kommatecken mellan adjektiv även vara frasskiljande som i detta exempel: di e

så grastina, smau jetsliga Rya, SK.
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ningsspråk är klassificerande adjektiv, t.ex. nationalitetsadjektiv, säkerligen
mycket vanligare än i skönlitterärt språk, och dessa adjektiv placeras normalt
efter particip, påpekar han.
Hur förhåller sig då det dialektala grann-materialet till de tidigare undersökningarna? Till att börja med måste konstateras att grann-materialet är mycket
mindre till omfånget — naturligt nog, eftersom utgångspunkten är ett enda ord —
och att vissa siffror därför blir osäkra. Några tendenser kan dock utläsas.
Jag har sammanställt de adjektiv- och adverbkombinationer med grann/grant
som förekommer i olika satsställning i huvuddelen av mitt dialektmaterial,' totalt
308 kombinationer, varav 296 med två adjektiv eller adverb och 12 med tre
adjektiv.
Följande adjektiv förekommer (antingen som adj. eller i neutr. som adv.) i
kombination med adj. grann (eller adv. grant): blommig, blossandes, blå,
blåögd, bra, brun, bål, dygdig, fager, fet, fin, flat, gammal, gill ('fin, pyntad,
färggrann' o.d.), gladlynt, god, godhällig, grov, grårandig, grödlig ('bra för
växtligheten' o.d.), grön, gul, härlig, hävlig ('ståtlig, duktig, förnäm' o.d.),
hög, högtidlig, ill, jämn, jämnbär (om skog med jämntjocka stammar), klar,
klen, klok, klåk ('frodig'), knottrig, kryllig ('krullig'), kvick, ledig, len,
liten/små, ljus, ljutblank (här 'molnfri'), ljuvlig, loig ('luddig'), lugn, lång,
mjuk, mycken, mångfärgig, månljus, månsken(t), ny, nymodig, nätt, rak, rar,
rask, redig, ren, rik, rolig, rosig, rosklar, röd, rödbrust, rödbrustig, rödmosad,
rödmålad, siktad, slät, smal, snygg, solig, solskin(t), spjålig ('lång och spinkig'), späd, stark, stor, storrutig, strid, ståtlig, stört, tjock, torr, trind, trindlagd,
tung, tunn, ung, utpringlad ('utsirad'), utpyntad, utstyrd, vacker, varm, vild,
vit, vårlig, vän, växtlig, äppelkastad ('apelkastad') och ärbar.
En förteckning över förekommande kombinationer föreligger som bilaga till
detta arbete. Förteckningen anger de aktuella ordens ordningsföljd, kombinationens konstruktion (syndetisk eller asyndetisk) och satsfunktion, momentplacering för grann/grant och proveniens för beläggen. Satsfunktion och momentplacering kan ibland vara oklara eftersom här har medtagits belägg på kombinationer
där användningen på grund av alltför kort sammanhang inte har klart kunnat
fastställas. Beläggen redovisas i adjektivets grundform.2
Inledningsvis kan konstateras att såväl adj. grann som adv. grant vanligen intar
den andra positionen i förhållande till andra adjektiv och adverb i tvåkonstruktioner. Grann/grant intar andra position i 248 av 296 exempel, dvs. i 84 %. Fördelat på satsställning har adj. grann som framförställt attribut andra position i 98
av 119 exempel (82 %), som efterställt attribut i 13 av 15 (87 %) och som predikativ i 88 av 105 (84 %). Adv. grant som adverbial intar andra position i 16 av
17 exempel (94 %). Absolut självständigt har grann i funktion som objekt andra
position i 8 av 9 exempel, alla med adj. grov. Oklar satsfunktion har 31 tvåkombinationer och 24 av dessa (77 %) har grann eller grant i andra position. Tenden1 En liten del sent inkomna belägg har inte tagits med i denna undersökning.
2 Som tidigare i detta arbete ges adj. med suffixen -ot och -ug formen -ig som "uppslagsord".
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sen till andra placering för grann eller grant är således stark oberoende av satsfunktion.
I grann-materialet förekommer asyndetisk konstruktion av framförställt attribut i 73 fall av 119, dvs. i 61 %. Asyndetisk konstruktion föredras framför allt
med adjektiven liten/små och stor (jfr tabell 4). Om dessa ord undantas är de
asyndetiska och de syndetiska konstruktionerna lika många till antalet. Totalt sett
är tendensen till syndetisk konstruktion betydligt starkare än i Lomans material,
jfr dennes tabell s. 73. Förklaringen är säkert helt enkelt att syndetisk konstruktion — med undantag för kombinationer med vissa mycket vanliga adjektiv som
stor och liten — är vanligare i talspråk än i skriftspråk och därför även vanligare i
ett dialektalt material.
För tvåkombinationer med annan satsställning än framförställt attribut är
asyndetisk konstruktion sällsynt eller obefintlig i grann-materialet.
Tabell 4. Tvåkombinationer som framförställt attribut.
a + grann
2
19
9
6
4
4
1
3
färgadjektiv
28
22
a <4 belägg
37
61
Summa
a = annat adjektiv än grann. + = och.

a

stor
liten/små
fin
lång

a grann

granna

grann + a

1
1
2

1

3
5
12

2
6
9

Det dialektala materialet är ifråga om framförställda attribut med asyndetisk konstruktion alltför knappt för att några allmänna tendenser beträffande placering av
grann med olika typer av adjektiv ska kunna utläsas. Resultatet motsäger dock
inte vad som framkommit vid de tidigare nämnda undersökningarna. Vanliga adjektiv som stor och liten intar oftast första position. Denna tendens gäller även
för trekombinationer. Stor/liten förekommer i 7 trekombinationer och intar alltid
första position. Kvalificerande adjektiv är så gott som obefintliga i materialet,
men det visar sig att grann, som ju normalt är karaktäriserande, vanligen placeras
i andra position i sällskap med andra karaktäriserande adjektiv. Det är troligt att
samma tendens till andra placering fmns för grann i riksspråket, även om denna
inte framkommer i Lomans och Malmgrens undersökningar, där ordet är lågfrekvent.
Samma tendens gäller för efterställda attribut och för de predikativa kombinationerna. Av de förstnämnda har 13 konstruktionen a + grann och 2 konstruktionen grann + a. De predilcativa kombinationerna sammanfattas i tabell 5.
När grann är i andra position placeras det längre från sitt huvudord i ställning
som efterställt attribut och predikativ än när det står som framförställt attribut.
Detta tycks dock i stort sett vara av mindre vikt än den inbördes placeringen i
adjektivkombinationen. Placeringen bibehålls även i adverbiella exempel, både
vad gäller adjektivkombinationer som är framförställda sitt huvudord (t.ex. °han
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har rent o grant förstört alltihob SK) och sådana som är efterställda sitt huvudord
(t.ex. [åkerkålen] lyste gult å grant SK). De adverbiella kombinationerna har
konstruktionen a + grant i 16 exempel och grant + a i endast ett
Tabell 5. Tvåkombinationer som predikativ.
a+ grann
a (—) grann
8
7
5
6
4
4
färgadjektiv
9
11
a <4 belägg
42
3
Summa
85
4
a = annat adjektiv än grann. + = och. — = eller.
a

fin
fet
slät
stor
ljus
rosig

grann +a
4
2

10
16

Kombinationer med grov
I detta sammanhang intar adj. grov en särställning. Vi har sett att de asyndetiska
attributen av två adjektiv förekommer i två skilda typer av nominalfraser. Även
vid syndetisk konstruktion förekommer två frastyper, dels en som motsvarar den
typ som illustreras i träddiagram 1 ovan (s. 191) — bindeord mellan adjektiven i
fraser av den andra typen är inte tänkbart — dels en som i dialektmaterialet
exemplifieras av kombinationer bestående av grann och grov.
Kombinationer med grov förekommer i olika satsfunktion i sammanlagt 31
exempel, varav 26 har grann i andra position. I alla exempel har grann betydelser
som hör till moment I och grov är antonym till grann. Dessa två adjektiv kan således inte (utan paradoxalt resultat) samtidigt ha en och samma referent. Jfr
följande fraser innehållande grov och grann med några fraser innehållande andra
kombinationer:
gräver å grannarä trå ['tråd'] Bodum, ÅM.
da va fete å granne okkse du ha Tjärstad, ÖG; dän fineste å granneste skogen
Vist, ÖG.
hänn ä nåkär bålet grövär å grannarä Selånger, MP.
ja kan väl fau me åina tsäri& endau bå rikare å grannare Kalvsvik, SM.
°Å tuppen ... golf bå groffi å grant NK.
De låt ['låter'] som lite tunt å grant Åre, JL.
I exempel (1) är det fråga om tråd av två slag, dels grövre, dels grannare (tunnare), i (2) gäller det oxar som är både feta och granna respektive skog som är
både fin och grann. Bindeordet och har olika funktion i dessa exempel. I
1 Detta enda exempel på asyndetisk konstruktion i tabellen är inte en egentlig tvåkombination

utan ingår i en treledad beskrivning: [Om "kungshattar" (ett slags blommor)] °di va råa, granna,

å e smutta gurt stack ut på blrommera NK.
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exempel (1) är och obligatoriskt, i (2) är det fakultativt.
Även när attributet är efterställt sitt huvudord finns en semantisk och strukturell skillnad mellan fraser med grov och grann och övriga tvåkombinationer. I
exempel (3) omtalas två slags nålar, dels grova, dels granna (smala), i exempel
är det fråga om en enda kvinna som är både rik och grann (vacker).
Mellan de adverbiella användningarna finns motsvarande skillnad. I exempel
gol tuppen omväxlande grovt (med djup ton) och grant (i diskant), medan
exempel (6) gäller ett instrument, en notstock, vars ton lät på samma gång tunt
och grant (högt på tonskalan).
I grann-materialet finns inte något exempel på samordnad kombination av
grann och grov som predikativ. Detta är dock inte omöjligt att tänka sig, även om
disjunktiv kombination förmodligen ligger närmare till hands. Märklig konstruktion har (som upptecknaren anmärker) följande elliptiska fras: eg jr i: 'e
gra'nner o gru:ssver 'det är en (dvs, klocka i klockstapeln) med ljusare klang och
en med mörkare klang' Älvdalen, DAL (G. Nyström). Även i detta exempel har
grann och grov två olika, här underförstådda, referenter, nämligen två klockor.
Kombinationer med grov kan, som exemplen visar, inte direkt jämställas med
övriga kombinationer. Även med grov placeras dock grann vanligen i andra
position och uteslutning av kombinationer med grov från beräkningarna ovan
påverkar knappast resultaten.
Innan de förekommande kombinationerna analyseras närmare från semantisk
synpunkt, ska vi försöka besvara frågan om placeringstendensen är beroende av
betydelsen och om dialektala skillnader kan påvisas. I följande sammanställningar visas siffror som gäller för a = grov inom klammer. Konstruktioner med
eller (5 st.) har uteslutits. Tabell 6 visar förekomsten av grann i andra respektive
första postition fördelad på adjektivets olika användningar enligt momentplaceringarna i kapitel 2. Tabell 7 visar samma förekomst fördelad på landskap.
Tabell 6 visar att adjektivkombinationer finns i flera olika användningar;
exempel finns från alla tre huvudmomenten. Bruket av kombinationer är dock
mycket vanligare i moment III än i de två övriga. Detta förklaras delvis av materialets fördelning på de tre huvudgrupperna, men framför allt visar det att det är i
grupp III som det största behovet av kombination finns, t.ex. för att förstärka
eller närmare precisera betydelsen (se vidare avsn. 3.1.2).
I alla huvudmoment, liksom i alla undermoment som finns representerade,
överväger placering av grann i andra position. Denna placeringstendens är
aningen svagare i moment I än i moment III, där de flesta beläggen finns, särskilt
gäller detta om vi bortser från kombinationer med grov. Antalet belägg i moment
I är dock så litet att skillnaden mycket väl kan falla inom felmarginalen.
Intrycket av en skillnad förstärks i någon mån av utbredningen; jfr tabell 7,
som visar en något högre frekvens av grann i andra position i Götaland, där betydelserna inom moment III har sitt centrum, än i Svealand och södra Norrland.
Eftersom beläggen är så få är dessa skillnader dock mycket osäkra. I stort sett
kan konstateras att grann har en tämligen stark tendens att placeras i andra position i tvåkombinationer oavsett satsfunktion, betydelse och proveniens.
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Tabell 6. Tvåkombinationer. Konstruktion och moment.
Moment
1.1.1
1.2
1.3.2
1.3.3
1.3.5
1.3.6
1.4.1
I(?)
11.5
111.1.1
111.1.2
111.1.3
111.1.4
111.1.5
111.1.6
111.1.7
111.1.8
111.1.10
III.1.1 1
111.1.12
111.1.13
111.1 (?)
111.2.1
111.2.2
111.2.3
111.2.4
111.2.5
111.4.1
III(?)
oklara
Summa

a +

rann
9(4)
10(5)
1
1(1)
1(1)
1(1)
5(5)
5{5}
4
41
7
18
28
5
25
1
11
3
3
23
2
2
15
1
2
2
1
1
13
3
244

rann + a
2
4(3)

1
1(1)
13
6
2
3
2

1
1
5
1
1
2

1

Tabell 7. Tvåkombinationer. Konstruktion och landskap.
Landskap
SK
BL
ÖL
SM
HA
VG
BO
DSL
GL
ÖG
SDM
NK
VRM
UL
VSTM
DAL
GST
HSL
HRJ
MP
JL
ÅM
VB
LPL
NB
Summa

a(+) grann

70
8
2
31
28
6
3
3
6
11
3(1)
13(4)
4(1)
8(3)
7(1)
1
6(2)
1
3(2)
5(2)
8(3)
7121
5(1)
5
244

grann (+) a
12
1
1
5
2

2

3
2
1
7(3)
1
2
2(1)
3
2
1

47

a = annat adjektiv än grann.
+ = och.

1
47

3.1.2. Semantiska aspekter på kombinationerna
Jag har ovan visat att kombinationen av grov och grann skiljer sig från andra
förekommande kombinationer. Denna kombination, liksom ytterligare några
kombinationer i grann-materialet, utmärker sig även genom att ha bildat vad som
med G. Bendz (1967) kan kallas ordpar. Bendz avser med denna term kombinationer av ord (vanligen två ord av samma ordklass, t.ex. liv och död, stort
och smått, nu eller aldrig, välja och vraka) av stående art. Dessa kombinationer
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utgör med andra ord ett slags lexikaliserade fraser.' Bendz indelar ordparen i tre
huvudgrupper: antitetiska, enumerativa och synonyma. Dessa grupper kan även
gälla för mer tillfälliga adjektivkombinationer.

Antitetiska kombinationer
Grov och grann förekommer dels i mer tillfällig kombination, dels i ett antitetiskt
ordpar. Bendz' karaktäristik av antitetiska ordpar (s. 8) stämmer mycket väl,
framför allt på uttrycket grovt och (eller) grant. Motsatsen mellan leden är som
Bendz påpekar inte absolut, utan uttrycket renodlar begreppen och förenklar omvärlden, så att vi bortser från mellanstadier och övergångsformer.
Uttrycket grovt och grant ('fmt') finns i skilda betydelser och användningar,
från konkreta (t.ex. i fråga om stor och liten stil) till mer abstrakta, vanligen i
fråga om arbete. Uttrycket är sammanfattande — det omfattar även alla mellanstadier mellan det grova och det granna (fina) — och det består av ytterligheter,
men innebär en helhet. Exempel med konkret användning: Ja kan läse bd groft å
grant Mangskog, VRM; °Då rovaa va gallra, ss valla fall lata lättsammara. Då
vana hann-arbeta, lappa å laga bei grofft å grant Ed, ÅM. Mer abstrakt: °Bra på
arbet är dsm, a Stina å a Marta kan då göra presis va sam hällst bd groft å grant
Vilhelmina, LPL; Han dug dil ba groft å grant 'han duger till både det ena och
det andra' Lövånger, VB.
Bendz (a.a. s. 11) visar att antitetiska uttryck kan förlora sin antitetiska innebörd och rentav uppfattas som ett synonympar, t.ex. "För dem var makten allt.
Sedan fick det gå med folkets andliga väl och ve som det kunde" (min kursivering). Allitteration eller rim kan vara en bidragande orsak till att uttrycken uppfattas som en enhet också i fråga om betydelsen, menar Bendz. En liknande betydelseförskjutning kan vi se hos det allittererande uttrycket grovt och (eller) grant i
användning om arbete, t.ex. °De finns mång ta dom [dvs. kvinnfolken], bd gift å
ogift, nu för fin å, som int håll sä för go tä å gjara vå som hälst, bd groft å grant,
'nschönt dom väjt dom våk verbitin å får groft i skinn på hännrom JL. Med
disjunktiv form: °Firdbusn, da kalla di en tåkken-en, sam int va rädd för te för
nsnting, Mick dd va grofft kalle grant Hällefors, VSTM. Egentligen är det väl
bara grovt som avses i dessa exempel; grant har fått följa med av bara farten och
är snarast förstärkande.
Synonyma kombinationer
Det finns exempel på såväl tillfälliga kombinationer som mer frekventa kollokationer, ordpar, med mer eller mindre synonyma komponenter i grann-materialet.
Svårigheten är att dra en gräns mellan synonymier och enumerativa kombinationer, en svårighet som beror på att exakta synonymer knappast existerar. Något
skiljer sig även ord som brukar accepteras som synonymer, t.ex. i betydelseomfång, stilvärde e.d.
Bendz har satt en liberal gräns för synonymier. Han indelar dessa (a.a. s.
14ff) i emfatiska och interpretatoriska. I de emfatiska är synonymin god. Syftet
1 Jfr Anward & Linell 1976 s. 81.
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med dessa är att förstärka det för de båda synonymerna gemensamma begreppet.
Hit hör t.ex. saker och ting, (i) grund och botten, lös och ledig, först och främst.
De interpretatoriska synonymiema är mer ofullständiga. I dessa ger det andra
ledet något utöver det första eller inskränker detta, förklarar, preciserar och
determinerar det eller meddelar en följd av det. Hit räknar Bendz gammal och
klok gammal och trött, gammal och skröplig, lång och gänglig, lång och ståtlig,
klart och redigt, klart och tydligt, klart och enkelt, klart och skarpt m.fl., dvs.
kombinationer där andra leden fungerar som ett sorts determinativ som låter betydelsen hos huvudordet framträda tydligare. Ibland anger det andra ordet en följd
av det första: gammal och (därför) trött.
Jag har valt att sätta en något snävare gräns. Orsaken är att det i mitt material
finns kombinationer som skulle kunna kallas interpretatoriska, där den andra
komponenten har en relativt liten del av betydelsen gemensam med grann, t.ex.
gul och (därför) grann, lång och (därför) grann. Som synonymier har jag
accepterat kombinationer som klarat uteslutningsprov, dvs, om betydelsen fortfarande har tyckts mig klar och inte nämnvärt ändrats — en viss förändring sker
alltid — sedan jag uteslutit först det ena och sedan det andra av adjektiven.'
Exempel: 'fagat u grant vädar Lau, GL: [fagert och grant väder] [fagert väder]
[grant väder]. Även med denna gräns finns det svårigheter; gränsen är flytande, och bedömningen måste i viss mån bli godtycklig.
Det går inte att dra alla kombinationer med samma komponenter över en kam.
En viss kombination kan godkännas som synonymi i ett sammanhang, medan
den måste bedömas som enumerativ i ett annat. Jfr:
[Någon sa till en torpare:] °Det ägor å granner jolt du har Korsberga, VG.
[De är minsann fyrastyverskakor] bodde gosa å grasnna [men 011e estimerar
dem inte] Oxie, SK.
I exempel (1) där jord avser jordarten, jordmånen, kan ordparet god och grann
accepteras som synonymi, men i exempel (2) är det enumerativt. Ännu tydligare
blir den enumerativa effekten i följande exempel, där god kommer som en eftertanke: sillen bler gra'nn å go' å'sse (genom rökning) Raus, SK.2
Det finns i grann-materialet kollokationer som har fått en egen betydelse och
uppfattas som ett enda begrepp. Hit hör t.ex. de adverbiella uttrycken rent och
grant och stört och grant som betyder 'alldeles, fullständigt, helt och hållet' (se
moment 11.5 och kommentaren avsn. 2.5.3). Grant fungerar i dessa ordpar som
emfatisk förstärkning. Jag har fört rent och grant och stört och grant till synonymiema.
Hit räknar jag även till moment 1.1 (enskilda föremål med liten dimension)
grann i kombination med smal och späd, till moment 1.2 (ljud som ligger högt på
tonskalan) grann i kombination medfin, smal och tunn, till moment 1.3.6 (ämne
som består av små delar eller partiklar) grann i kombination med fin och till
1 De kan även kallas tautologiska kombinationer eller tautologier, jfr V. Andersen 1890-92,
särsk. s. 83, A. Noreen 1912, särskilt s. 61-64. Andersen hade enligt not s. 85 tillgång till ett
kort referat av det föredrag Nore,en höll 1890, som i reviderad version utgavs 1912.
2 Exemplet kan även tolkas så att också är bestämning till hela kombinationen grann och god.
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moment III (bet. 'fin, fömäm, vacker, skön, god' o.d.) grann i kombination
med bra, fager, fin, gill, god, härlig, hävlig, klar, ljuvlig, nätt, rar, snygg, solig,
solskin(t), ståtlig, vacker och vän. Av dem i sistnämnda kategorin beskriver
fager, härlig, klar, solig och solskint (endast eller bland annat) väder eller tid.
Det förekommer även exempel på synonymi i tre steg, vilket ökar den emfatiska
effekten: °döm feck i töcica tavla på väddja — hö vart vådli fint å grant å snyggt
Leksand, DAL.
Flera av synonymiema bedömer jag som mer tillfälliga. Några exempel: [Jag
blev förälskad i Anka.] °Int för dä hon va sä grann å vacker opp i öga ...
Gnuidsimda, ÅM; °sekken jill grann klännio Slättåkra, HA; °Då dsm komme ne
dit dsm bodde [dvs. i havet] se vare fale snögt å grant dar Nordingrå, ÅM; en
ha:rli grannår da: Hjämarp, SK.
Andra synonymier har starkare karaktär av ordpar, t.ex. kollokationer med
fin, god och klar. Ex.: °så klart o grant som dö e på Petrus, så klart o grant ska
da ble julada Äsphult, SK. Främst bland dessa, i en klass för sig, står kollokationen med fin.
Adj. fin förekommer tillsammans med grann i tvåkombination i 31 exempel
(varav 22 har grann i andra position) och i trekombination i 3 exempel. Tvåkombinationen kan ha fin och grann i olika synonyma betydelser. Några exempel:
obegriplet fin å gra 'nn-a piolrer 'synnerligen fint klingande små skällor' Amäs,
ÅM; nån gra'nn en fi'n en sa'nn 'fint söndersmulad' (sagt om mo) Åre, JL; feina
granna valla 'fina, vackra vägar' Loshult, SK; °Å alleri sir'n nå fine å granne
stinte nu fsr ti'n. Smal å ves'n å blek allehop ... Färila, HSL; ° int förstå ja mä på
att stava å dekt na fint å grant, såm hö bruk vara ti böckrän, int Nordmaling, ÅM;
°hon vart nalta [något litet] grannare a finare för wår ga'ang hon var belatn ve
nanting, a deill slut vart a da lika grann a fin såm hon hadd vöre förr Norsjö,
VB.
Kollokationen fin och grann kan karaktäriseras som en emfatisk synonymi,
där den andra komponenten, vanligen grann, har till uppgift att förstärka det för
de båda orden gemensamma begreppet. I någon mån kan den även vara interpretatorisk, eftersom den andra komponenten kan hjälpa till att inringa och precisera
betydelsen.
Bendz (a.a. s. 16) nämner en inte ovanlig typ av synonymi, nämligen den där
ett inhemskt och ett utländskt ord sammanställs. Han påpekar att det är högst
osäkert huruvida det inhemska avser att förklara det utländska, i synnerhet som
lånordet tydligen lika gärna står sist. Adj.fin är ett tidigt lånord, men det är så väl
etablerat i dialekterna (om än inte i samma betydelser överallt), att det knappast
upplevs som ett främmande ord. Lånet har dock berikat språket med ett ord som
— åtminstone i dialekterna — kan användas tillsammans med grann i emfatiskt och
preciserande syfte i ordpar.
Enumerativa kombinationer
De enumerativa kombinationerna är flest till antalet. Eftersom jag inte har accepterat flertalet av de interpretatoriska kombinationerna som synonymier, har dessa
i stället förts till enumerativema, där de bildar en särskild grupp. De innehåller
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paradjektiv som har en del av betydelsen gemensam med grann. Olika typer av
interpretatoriska kombinationer framträder i grann-materialet: 1) preciserande,
där den andra komponenten inringar och preciserar betydelsen hos den första,
förklarande, där den andra komponenten utvecklar eller förklarar den första,
kausala, där den andra komponenten är en följd av den första. Jfr följande
exempel:
va de e granne, roseklare farjer L. Isie, SK.
de grälet grant vä: 'a i da Glimåkra, SK (grädligt väder är gott groväder,
väder som är bra för växtligheten).
blommeda å granna (om tallrikar) Degeberga, SK; 00 va så utpynta å grann
(om ett troll) Söderbärke, DAL.
I exempel (1) preciserar den andra komponenten i ordparet betydelsen hos den
första — färgerna är granna på så sätt att de är "rosklara". I exempel (2) utgör den
andra komponenten en förklaring till den första — det är grödligt (åtminstone till
stor del) eftersom det är grant väder. 1(3) slutligen utgör andra leden en följd av
den första — tallrikarna är blommiga och (åtminstone till stor del) därför granna,
trollkvinnan var utpyntad och därför grann. Jag har i fortsättningen sammanfört
typerna (1) och (2) eftersom de (särskilt den senare) innehåller relativt få fall och
det i enskilda språkprov kan vara svårt att bedöma om syftet med den andra komponenten är i första hand preciserande eller förklarande. Flertalet interpretatoriska
kombinationer i grann-materialet är av den tredje typen.
Det finns även enumerativa kombinationer där komponenterna inte uttrycker
något egentligt eller påtagligt interpretatoriskt samband. Dessa kan indelas i två
typer som jag kallar additiver och neutrala. Hos additiverna finns det ett samband
av annat slag mellan komponenterna, ett samband på ett emotionellt plan. De kan
sägas ha samma laddning, positiv eller negativ, vilket gör att det andra ledet fungerar additivt till det första, förstärkande, stegrande eller kompletterande. Summan av de två komponenterna ger med andra ord en starkare positiv eller negativ
effekt än komponenterna var för sig. I de neutrala enumerativerna har komponenterna varken del av den egentliga betydelsen eller emotionell laddning
gemensam. De innebär helt enkelt en uppräkning av (åtminstone så gott som)
inbördes oberoende ord. Till de neutrala kombinationerna bör även alla attributiva strukturer av den typ som visas i träddiagram 2 (avsn. 3.1.1) föras. Jfr:
Mun va la bån granner å ärbar nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson 1880); °en
glalynte granne däka Rödeby, BL; 'peijken vajste åpp å ble rasker å granna
Mjällby, BL.
°ja har itt grant gammalt siltjetårkle Lyngby, SK; itt lided, grant stelle hade
han Gårdstånga, SK.
Exemplen i den första gruppen innehåller tvåkombinationer av adjektiv som båda
beskriver "goda" egenskaper, dvs, positivt additiva kombinationer. I den andra
gruppen är kombinationerna neutrala.
De olika typer av enumerativer jag här har nämnt framträder enligt min mening
klart i grann-materialet. Detta innebär dock inte att det alltid är lätt att i enskilda
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språkprov bedöma vilken typ det är frågan om, och givetvis kan kombinationer
som innehåller samma ord klassificeras olika i olika exempel. Jfr:
han haadd en sto 'r gra'nn egendom å krettur [men hade förslösat allt] Gustav
Adolf, VRM; da va en lake gra'nne kar hu ha fått Idala, HA.
°da va den grannaste o störste sjal som konne faus V. Torup, SK; °Pettär an
hadd sitt, hur o jeck lång å grann, så ä slcan åv o Grangärde, DAL.
djöni kå'jya gör i le:en, grann ste:e6Pg 'genom korsen [i varpstolen] går en
lång, smal stång' överkalix, NB.
Kombinationerna i (1) är interpretatoriska — egendomen var grann (åtminstone till
stor del) därför att den var stor och i bedömningen av karlen som grann ingår det
faktum att han är lång. I (2) är kombinationerna väl snarare positivt additiva —
sjalen var grann och oberoende av detta även stor; den mytiska kvinnofiguren var
lång (oftast en positiv egenskap) och dessutom grann så att det sken av henne.
Kombinationen i (3) är neutral.
Några kombinationer med färgadjektiv illustrerar svårigheten att klassificera
enskilda språkprov. Jfr:
inni [svartkonstboken] va da gra'nne, rö 'ye stöy:l Månsarp, SM.
[jag skulle leta fräkne att gnugga ostkorgama med] å ha: dem wi't å gra'nn
Skellefteå, VB; °kaftin ['kaptenen'] sulle ha en hwiter granner häst N. Vedbo
hd, SM (Lothigius 1862).
granna, bruna hesta Ö. Nöbbelöv, SK.
n hop å gra - fln-a, vi 't-a kor Arnäs, ÅM.
Kombinationerna i (1) och (2) är interpretatoriska; i (1) är kombinationen
preciserande (eller förklarande) — stilen var grann på så sätt att (eller eftersom)
den var röd, i (2) är kombinationerna kausala — korgarna blir vita och därför
granna och kaptenens häst var vit och (åtminstone delvis) därför grann. Eftersom
vita hästar ansågs vara särskilt vackra finns det en betydelsegemenskap mellan
vit och grann i detta exempel. I (3) är grann och brun däremot oberoende
egenskaper, denna kombination är neutral. Hur är förhållandet i (4)? Kombinationen kan antingen, liksom i (1), vara interpretatorisk (preciserande eller förklarande), positivt additiv (nämligen om grann här har bet. 'fet och präktig' e.d.
och vit färg är en positiv egenskap) eller, liksom i (3) neutral. Jag har med
tvekan bedömt den som interpretatorisk — dvs, korna är granna ('vackra')
(åtminstone delvis) därför att de är vita. Bedömningen grundar sig på att det
verkar troligt att vita kor kan ha ansetts särskilt vackra och att grann i bet. 'fet
och präktig' i fråga om djur är svagt belagd i ÅM.
Till förklarande eller preciserande interpretatoriska enumerativer har jag fört
grann i moment 1.1.1 i kombination med spjålig, grann i moment 1.2 i kombination med ill och grann i moment III i kombination med grödlig,
månsken(t), rosklar, röd, slät, stor, tung och vit. Till kausala interpretatoriska
enumerativer har jag fört grann i moment Ii kombination med klen och i moment
III i kombination med blommig, blossandes, blå, blåögd, bål, fet, grön, gul,
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hög, jämn, jämnbär, klåk, knottrig, ljus, ljutblank, loig, lugn, lång, mjuk,
mån gfärgig, månljus, rak, redig, ren, rik, rosig, röd, rödbrust(ig), rödmosad,
rödmålad, siktad, slät, stark, stor, storrutig, strid, tjock, trind, trindlagd, ung,
utpringlad, utpyntad, utstyrd, vit och växtlig. Till additiva enumerativer har jag
fört grann i moment III i kombination med bra, dygdig, gladlynt, god, godhällig,
högtidlig, klok, ledig, ny, rask, rik, rolig, stor, torr, varm, vårlig och ärbar. Till
neutrala enumerativer slutligen har jag fört grann i moment 1.1.1 i kombination
med jämn, lång och mjuk, grann i moment 1.2 i kombination med kvick och
grann i moment III i kombination med brun, gammal, liten/små, mycken,
nymodig och vild.
Flera av exemplen på enumerativa kombinationer har jag bedömt vara tillfälliga, men några är mer frekventa och har ibland karaktär av ordpar av stående
art; hit hör t.ex. kollokationer med stor, fet, lång, rak, slät, jämn, lugn, redig,
ren, rik, röd, ljus och ung. Några exempel: [Vid tillverkning av bast ska man]
°skrapa au den grau yttäbaken å klövja allt så dä bleä råjnt å grant Pjätteryd, SM;
här a ju vaijn sa jä'mnar å gra'nna [så jag begriper inte hur han kunde köra och
välta] Jämshög, BL; da jime så jä: 'mt o gra 'nr 'de gingo i sådan fm ordning (om
gäss)' Ö. Kamp, HA; ja ha fått gåppkan sä sle 'tt å gra'nn nu 'jag har fått min
gårdsplan, gård, så slät och fm nu' Lycksele, LPL.
Vi ska se närmare på ett par kombinationer med grann, nämligen med stor och
fet. Kombinationer av stor och grann förekommer i 33 exempel i grann-materialet, av vilka 31 har grann i andra position. Kombinationen beskriver människor,
djur, växter och föremål av olika slag och är antingen interpretatorisk, vanligen
så att den andra leden uttrycker en följd av den första, eller positivt additiv.1
Kombinationen fet och grann kan beskrivas som ett interpretatoriskt enumerativt ordpar, där den andra leden är en följd av den första. Ordparet förekommer i
11 exempel i grann-materialet och endast i denna form, dvs. i syndetisk konstruktion med grann i andra position. De flesta exemplen handlar om djur.
Gränsen mellan synonymier och enumerativer är som tidigare nämnts
flytande. Vissa ordpar, t.ex. stor och grann, fet och grann är ibland mycket nära
synonymier och skulle kunna bedömas som sådana i vissa exempel. När det
t.ex. var fråga om kreatur var stor och fet ideala egenskaper, vilket innebar att ett
djur med sådana egenskaper även kunde betecknas som grant. En naturlig följd
av detta blev att grann kom att uppfattas som nära nog synonymt med stor och fet
om kreatur. Detsamma gäller om fisk, jfr följande exempel:
°Bartålorneuss fekk fyre store granne abborre Hjorted, SM; [fetsik:] han ä så
fel å gra'nn så rä ['det är'] re:ne
'tn i gry'ta Vamum, VRM; då va den så
sto 'r å fe 'då gra'nn (näml. sillen) Flädie, SK.
grann weddie 'vacker vittling, dvs, stor och präktig' Rönnäng, BO; då va e
grann jädde 'det var en grann (stor) gädda' Fämebo, VRM; ha va-n grann-n
1 Det bör kanske påpekas att dessa är de i materialet förekommande varianterna; givetvis
kan andra tänkas.
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sra ti makä i m8 'röst 'det var en grann (stor) laxöring i mjärden i morse'
Selånger, MP.
Kombinationerna i (1) skulle i ljuset av exempel som 1(2) kunna accepteras som
synonymier.
Uttryckens nedslitning till formler kan också göra att de kan uppfattas som
synonymier. Det gäller framför allt de tidigare nämnda adverbiella ordparen rent
och grant och stört och grant, men även i viss mån det adjektiviska ordparet ren
och grann och ordpar som jämn och grann, slät och grann, stor och grann och fet
och grann. Även om sådana uttryck kan uppfattas som synonymier är dock ursprunget enumerativi
Ordningsföljden
Bendz (a.a. s. 21ff) kommenterar ordningsföljden mellan komponenterna i ordpar. Denna är vanligen fast, dock mindre i de antitetiska än i de övriga ordparen,
säger han (s. 21). Han nämner några principer för ordningsföljden i antitetiska
ordpar, men ingen av dessa tycks mig passa in på grovt och grant — såvida inte
ordningsföljden har fonetiska eller rytmiska orsaker. En möjlig bidragande orsak
till att grovt vanligen placeras först kan vara att detta ord varit (eller kommit att
bli) bättre känt i den aktuella betydelsen. Detta gäller t.ex. uttryckets användning
i fråga om arbete (jfr t.ex. grovarbete). Vad orsaken ursprungligen än har varit
till att grov har placerats före grann i tvåkombination, så har lexikaliseringen av
uttrycket inneburit att ordningsföljden så småningom blivit mer fixerad. Samma
ordningsföljd finner vi även i sammansättningen grovtgrant och i den musikaliska termen grovt och grant (se avsn. 2.3.2 s. 63).
Även när det gäller synonymier (så vitt dessa inte har sitt ursprung i enumerativer, jfr nedan) och additiva och neutrala enumerativer är det svårt att komma åt
orsaken till ordningsföljden mellan komponenterna. Grann/grant intar andra
position i 69 % av de kombinationer som jag har fört till synonymier, i 70 % av
de kombinationer som jag har bedömt som additiva och i 80 % av de kombinationer som jag har bedömt som neutrala. I diskussionen om orsaker till ordningsföljd i ordpar pekar Bendz bl.a. på den tendens som brukar kallas "de växande
ledens lag", en viktig rytmisk tendens som, säger Bendz (s. 23), alltsedan antiken iakttagits i stor utsträckning och på olika områden inom retorik och stilistilc.1
Bendz visar att nämnda lag delvis sätts ur spel vid sammanställning av ett enstavigt och ett tvåstavigt ord (möjligen av rytmiska skäl), men anser tendensen
till växande led tämligen obestridlig vid sammanställning av ett enstavigt eller
tvåstavigt ord med ett flerstavigt. Denna tendens har inte kunnat undersökas i
grann-materialet, där de flerstaviga komponenterna är alltför få för att några slutsatser ska kunna dras.
I interpretatoriska kombinationer, åtminstone av preciserande och kausal typ,
är ordningsföljden lättare att förklara. I de preciserande kombinationerna betecknar första leden vanligen en mer allmän egenskap och den andra en mer speciell
1 Det är väl denna tendens som i Lomans undersökning ger som resultat att enkla adjektiv som

regel går före avledda eller sammansatta och t.ex. particip gärna placeras sist.
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egenskap, som preciserar och detenninerar den första. Grann/grant intar första
position i 92 % av de preciserande och förklarande kombinationerna.
Enumerativa kombinationer med grann/grant är som vi har sett ofta interpretatoriska av kausal typ, dvs. av den typ där den andra komponenten är en följd av
den första. I sådana kombinationer är det naturligt att det ord som beskriver
följden placeras efter det ord som beskriver orsaken. Den inbördes ordningen
mellan komponenterna är logisk och oberoende av kombinationens satsställning.
I alla exemplen på kombinationer av den nämnda typen har grann betydelser som
hör till moment III (dvs. 'fm, vacker, god' o.d.) och den första komponenten är
ett annat adjektiv som anger en mer speciell egenskap hos referenten, en egenskap som har till följd att referenten även kan benämnas grann.
Grann i moment III är ofta ett mer allmänt beskrivande och positivt bedömande adjektiv som får ange följden i en interpretatorisk kausal kombination. Det är
denna funktion hos grann som är den främsta orsaken till att ordet i så hög grad
totalt sett i grann-materialet har andra position i tvåkombinationer. Möjligen kan
denna mycket vanliga användning ha påverkat tendensen till placering av grann
så att andra position har känts naturlig även i andra typer av tvåkombinationer.
Sammanfattningsvis kan sägas att en undersökning av semantiska förhållanden i adjektivkombinationer inte bara bidrar till kunskap om de ingående
orden utan även till kunskapen om språkets struktur och utveckling. I denna lilla
undersökning med utgångspunkt från ett enda ord har bland annat några olika
semantiska typer av kombinationer påvisats och några tendenser beträffande
komponenternas ordningsföljd i dessa kunnat utläsas. En större undersökning
baserad på ett mer omfattande dialektalt material och utgående från flera ord
skulle säkerligen ge värdefulla resultat.

3.2. Lexikaliserade fraser
Ordpar av stående art är som nämnts en typ av lexikaliserade fraser. Ordparen
består av två vanligen samordnade led, där båda komponenterna är adjektiv, t.ex.
fin och grann, grov och grann, fet och grann, även absolut självständiga sådana,
t.ex. (göra både) grovt och grant, eller adverb, t.ex. rent och grant, stört och
grant. I avsn. 2 har exempel på andra mer eller mindre lexikaliserade fraser
givits. De viktigaste typerna ska här kortfattat diskuteras.
Lexikaliserade fraser, kollokationer och idiom
Först några ord om förhållandet mellan lexikaliserade fraser, kollokationer och
idiom. Lexikaliserade fraser kan beskrivas som lexikonlagrade fasta förbindelser.' Kollokationer är två eller fler ord av en viss betydelse som ofta förekommer
tillsammans. Att en viss kombination av ord är vanlig är inte i sig ett tillräckligt
kriterium på lexikalisering. En kollokation behöver med andra ord inte vara en
lexikaliserad fras. Däremot kan lexikaliserade fraser sägas ha uppstått ur kollokationer, eftersom det är frekvent användning av vissa ord tillsammans i en viss
1 Se vidare Anward & Linell 1976 och L. Ekberg 1989, särskilt s. 32 ff.
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betydelse som har gjort att frasen stelnat till en fast förbindelse.
Graden av lexikalisering av en fras kan variera från lätt stelnade fraser med
genomskinliga betydelser till idiom, vars betydelser inte har någon relation till
konstituentemas egentliga eller bokstavliga betydelser.
De typer av lexikaliserade fraser som diskuteras av Anward & Linell (1976)
har genomgående konnektiv prosodi i riksspråket, dvs. de binds ihop prosodiskt
genom att vissa led deaccentueras. Från riksspråklig synpunkt innebär detta vanligen deaccentuering till vänster eller högerdominans. Ett annat, för dialektologen
ofta mer lättillgängligt kriterium, är betydelsen. En lexikaliserad fras har fått en
egen betydelse, som går utöver eller inskränker de olika komponenternas betydelser och ibland inte ens är direkt härledbar ur dessa. Andra kriterier är begränsningar i fråga om böjning av de ingående komponenterna, morfologiska och
syntaktiska oregelbundenheter och specialregler (se vidare a.a.).
Förbindelser med substantiv
Den vanligaste funktionen hos adj. grann är den som framförställt attribut. I
moment 1.1.1 är förbindelserna grann tråd och grant garn vanligast. Dessa fraser
är inte lexikaliserade. Grann/grant används om tråd och garn helt enkelt därför att
detta är ofta använda bruksföremål, där man för olika ändamål inte sällan behöver skilja tunnare från grövre. Grann är det vanliga adjektivet för liten dimension hos långsmala, cylindriska föremål som tråd och garn i ett mellansvenskt
och norrländskt dialektområde. I något enstaka exempel kan en viss grad av lexikalisering skönjas: grant gan 'tunt, mjukt garn i motsats till grovt och hårt'
Näshulta, SDM. Här är betydelsen hos grant garn mer inskränkt än hos komponenterna var för sig. En rimlig förklaring bör vara att adj. grann i SDM vid
denna tid (uppteckningen är gjord 1948) förlorat mark gentemot konkurrenterna
fin, tunn, smal (i dessa betydelser) men fortfarande i något inskränkt betydelse
levde kvar i den tidigare vanliga användningen om garn.
Parallell utveckling finner vi hos förbindelsen grann ved i moment 1.1.1. En
viss lexikalisering kan skönjas i ÖG, där grann ved uppges betyda 'dålig ved'.
Följande exempel från Norrby, UL visar hur en sådan betydelse kan ha uppkomär
mit: grann ve (vö) 'av smala vedpinnar bestående (= dålig) ved'. Adj. grann
mycket sparsamt belagt i ÖG i bet. 'smal' etc. och frasen grann ved är troligen
(liksom grant garn i SDM) en kvarleva, en stelnad användning, som har fått speciell betydelse.
Om en fras ofta förknippas med en viss handelsvara, en viss produkt eller någon särskild företeelse ligger lexikalisering nära till hands. Den lexikaliserade
frasen kan sedan spridas utanför det område där fraskomponenterna är levande i
de enskilda betydelsema. Ett exempel är den musikaliska termen grovt och grant,
som i nutid spritt sig långt utanför gränserna för grann i fråga om ljud som ligger
högt på tonskalan (jfr avsn. 2.3.2 s. 63).
Ett annat exempel är den attributiva förbindelsen grant bröd. Denna fras (av
samma typ som riksspråkets salt sill, varm korv) är i hög grad lexikaliserad. Den
har lexilcaliserats i olika mån i olika dialekter och även med något skilda betydelser. I samlingarna finns exempel på grant bröd med deaccentuering till höger,
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t.ex.: gra 'ni brö' österbittema, VG, gra 'nr brö Frödinge, SM och gra 'nt brö
Pelame, SM.'
Några exempel får demonstrera dels betydelsevariationer, dels fraskaraktären:
°Grant brö(d), n. hvete bröd eller "jästbröd" Tjust, SM (B. E. Hägge 1877-79
Lm!); grant brö 'finare bröd, bakat av råg med mer eller mindre vetemjöl i'
Lindome, HA; Till jul bakades ett mindre parti ° grant bröd, stålsikt Gällersta,
NK; grant bröd 'siktbulle, aldrig rågbröd el. vetbröd' Torsång, DAL; [Vi få lov
att baka] en deg grant brö 'vi få lov att baka en deg grant bröd' Blackstad, SM;
°ett par kakor grant brö Upphärad, VG.
I moment II är attributiv användning av grann ovanlig. Förbindelsen grann akt
i moment II är belagd i en enda dialektuppteckning men framstår i SAOB och i
SAOS som en formaliserad fras. I moment III är attributiv användning mycket
vanlig. Mest frekvent är förbindelsen grant väder. Detta är en levande användning av adj. grann om väder, men exempel finns även på lexikalisering, t.ex.
°tjena grant vär 'smickra, muta o.d.': °ja tökke inte åm sönna såm vell Oena grant
vär Perstorp, SK; åm di] än löfte ('lovade') han/im "gra'nt va: 'a" ('stryk'), sa
... Jämshög, BL. Upptecknaren av det sistnämnda exemplet har noterat att frasen
har konnektiv prosodi. Frasen grant väder används i båda exemplen i betydelser
som knappast kan härledas ur komponenterna var för sig, dvs, som idiom.
Fler exempel på attributiva förbindelser med fraskaraktär i moment III är växtbenämningen granna fåglar: gra'nne fs:s gke 'Orobus vemus, vårärt' Skeda, IDG;
uttrycken grann peng (SK) och granna pengar (SK SM), t.ex.: åm ettårhö:sten
kan di tjena en gra 'nn pä'm Ystad, SK; [det är ] granna pänga (bra betalning)
Onsjö hd, SK; uttrycken grant ord (SK) och granna ord(en) (SK BL), t.ex.:
[Modem som skulle skicka pojken till grannen, sa:] °Når du nu komtnor inj, ska
du sia et grant or Ö. Tommarp, SK; °Hadde ja vått i dina klär, så skåll'et min
sann, bleet aent au än gull å granna or Nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson
1880).
De attributiva fraser som hittills har diskuterats, har indefinit form. Bland
exemplen på uttryck som betecknar höger hand finns ett med sådan form från ÖL
(Så ginge wi så näswist å slo dåm grann hån), men vanligare är bestämd form
(jfr t.ex. riksspråkets svarta börsen, friska luften): granna handen (SK BL SM
HA VG BO VRM), granna handsen (SK SM), granna handsingen (SM), granna
näven (SK BL SM DSL) och granna gullan eller gullen (BO DSL). Ytterligare en
attributiv frastyp finns, med indefinit huvudord och svag böjning av adjektivet:
granna hand (SK SM), jfr t.ex. riksspråkets röda hund.
Attributiva fraser kan i sin tur ingå i längre uttryck av fraskaraktär, t.ex. i talesätt som tjäna grant väder och ta skeden i granna handen (se avsn. 3.3).
Attributiva fraser och sammansättningar
Bildningen av lexikaliserade fraser liknar semantiskt bildningen av avledda ord
och sammansättningar, vilket bl.a. har påpekats av Anward & Linell (1976
1 Givetvis kan deaccentuering även ha andra orsaker än lexikalisering, t.ex. vara uttryck för
kontrastiv betoning (grant i motsats till grovt).
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s. 102ff). Att attributiva fraser med grann står nära sammansättningar visas i
dialekterna av att de ofta vid sin sida har en motsvarande sammansättning.'
Ibland lever frasen sida vid sida med sammansättningen i samma dialekt, men
oftare finner vi samma begrepp som fras i vissa dialekter och som sammansättning i andra. Det är ju väl känt att vissa dialekter har större benägenhet att
bilda sammansättningar och att denna benägenhet grovt sett är större i norr än i
söder; jfr t.ex. grant bröd som är belagt från SK SM HA VG DSL ÖG NK UL
VSTM DAL med grannbröd belagt från HA GL UL DAL HSL JL VB NB, och
grann(a) hand(en) som är belagt från SK BL SM HA VG BO VRM med grannhand belagt från SK BL UL DAL HSL MP ÅM och LPL.
Även sammansättningarnas form kan visa släktskap med fraser. Grannhand
har i SK vid sidan av förledsformen grann- även granna-, t.ex. ta fe 'n i grasnnaha'un 'foga sig, bliva foglig' Kvidinge. Denna form bör ha uppkommit ur den
attributiva frasen granna hand med konnektiv prosodi, som har kommit att
uppfattas som och övergått till sammansättning.
Med väder och bröd finns, som tidigare nämnts, även sammansättningar med
grant neutr. i förleden: grantbröd från SM HA VG NK och grantväder från SK
BL SM HA VG. I några fall har upptecknarna bedömt det som en fras grant
väder, ibland tecknad med sandhibåge, här återgiven med bindestreck: gra:'nt
vä'r Ysby, HA; gra' nt-vä'r Ignaberga, Nävlinge, Skepparslöv SK; gra'nt-vä'a
Vittsjö, SK. Dessa skiljer sig inte från prosodisk synpunkt från exempel som
tecknats som sammansättningar, t.ex. gra' ntvä'r Farstorp och V. Torup, SK,
och jag har redovisat dem som sammansättningar. Grantbröd har upptecknats
som gra 'nt-brö' och ofta även, liksom g rantväder, med förledsformen granta(grante- o.d.).
Dessa sammansättningar bör som tidigare nämnts (avsn. 2.3.3 s. 67) ha uppkommit ur de attributiva fraserna, som dialektalt har fått konnektiv prosodi med
vänstertyngd eller deaccentuering till höger vid lexikalisering och så småningom
övergått till att uppfattas som sanunansättningar. Bindevokal har de fått i anslutning till den vanligaste formen av sammansatta substantiv i dialekterna i fråga,
nämligen den med substantiv i förleden.

Förbindelser med prepositioner och prepositionsfraser
I nominal ställning kan adj. grann böjas som ett substantiv, t.ex. i frasen till
granns, belagd från Leksand, DAL (jfr t.ex. riksspråkets till fots, till havs), som
används i fråga om häckling, kardning och skäktning. Ex.: två äkkirsr ['häck, ena tä granns å ena tä gro:ft (ULMA 29199 s. 2); kaarl tä granns 'finkarda'; fääkt tä granns 'finskäkta'.2
1 Även ordpar kan vid sin sida ha sammansättningar som bildats ur asyndetiska kombinationer;

jfr grovt och grant — grovtgrant, noga och grann (flera belägg i SAOS, t.ex. hafva därå noga
och grann uppsikt) — noggrann.
till
2 Andra uttryck med ursprungliga adjektiv och liknande konstruktion i DAL är till nyes och
'så
att
du
får
så
du
få
nöran
te
nies
t.ex.
[Om
du
har
nött
ut
det
där,
måste
jag
väl
ordna]
jäms,
något nytt igen' Transtrand, DAL (under nyttja ut, OÖD oktav); Kåmm läidms ina [ngn] 'råka
ngn, när man går åt samma håll' Leksand, DAL (OÖD oktav).
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I materialsamlingen ges flera exempel på grann i predikativ funktion med en
efterföljande prepositionsfras. Konstruktionen är belagd i alla huvudmoment
men mest frekvent i moment 1.2 om ljud som ligger högt på tonskalan och i
moment 11.4 i betydelser som är besläktade med 'noga, noggrann'. Det är också i
dessa moment som de starkaste tendenserna till lexikalisering finns. I det senare
momentet finns även flera exempel på grann i predikativ funktion med en efterföljande preposition i absolut ställning.
Lexikaliserade fraser i moment 1.2 är t.ex. grann i målet (VRM UL DAL HSL
HRJ JL), grann i rösten (VRM GST HSL JL), grann i ljud (VSTM HSL), grann
på mål (VRM DAL); jfr i riksspråket t.ex. stor i truten, glad i håg, het på gröten.
Några ex.: (1) °Tänk så grann i måle Anna-Stina er Nora, UL; (2) gra'nn i ju'
'[som har] gäll röst' Bollnäs, HSL; uttr. graw i må 'Lee, om en som har pipig röst
Hede, HRJ; (3) °an e gra'nn på må 'k rö jnt sam äj kastta Lima, DAL; (4) [Man
såg deras] "kor och hörde deras skällor cpitjagälf-stjällor som voro ovanligt
°grannär i måki (hade en ovanligt hög ton); °rådndi [ett slags mytiska väsen] voro
också ovanligt °grannär i måki då däm krikätt (granna i rösten när de lockade
kreaturen)" Sollerön, DAL; (5) [Vi har] e ku - sam ä gra -uu i mirkan 'en ko, som
har ljus stämma' Uthärdat HRJ.
Frasen i (1) hålls samman, dvs. inte: °Tänk så grann Anna-Stina er i måle.
Fraserna i (2) är tecknade med konnektiv prosodi och frasen i (3) saknar slutartikel. Exemplen i (4) och (5) visar en utveckling av frasbetydelsen, eftersom
ordet mål inte i vanliga fall används om ljud från t.ex. skällor eller kor, utan
endast om mänsklig röst eller tal. Frasen grann i målet har sålunda fått en vidare
användning.
Lexikaliserade fraser i moment 11.4 är t.ex. (vara) grann på maten, (vara)
grann på det, (vara) grann om och grant om, (vara) grant åt och ogrant åt. Dessa
fraser har ofta upptecknats med konnektiv prosodi och ibland med bindestreck
eller sandhibåge mellan konstituentema, grann på 't, grant åt, ogrant åt med
högertyngd och huvudtrycket på prepositionen, grant om ibland med högertyngd
i DAL. Hög grad av lexikalisering visar bruket av frasen grant om med ickeneutralt subjekt (t.ex. °hu e fali grant-om bana Borgvattnet, JL). Betydelseutvecklingen av framför allt förbindelserna grant om och ogrant åt visar att dessa
brukats som lexikala enheter. Lexikaliseringen har beträffande grant åt och
ogrant åt gått så långt att frasen i fråga smält samman och uppfattats som ett enda
ord med akut accent på sista stavelsen (t.ex. granntå: 't Ulrika o. Nykil, ÖG). Det
har t.o.m. varit svårt att uppfatta var stavelsegränsen gått, jfr s. 78 not 1. Att
ogrant åt uppfattats som ett ord framgår bland annat av att det i sin tur i vissa mål
kan följas av en prepositionsfras, t.ex. i förbindelsen ograntåt mellan (två
personer).
Förbindelser med verb

Den förbindelse av verb och adverb som har flest belägg i grann-materialet är se
grant i moment 11.6, härefter kommer höra grant. Även andra förbindelser i detta
moment, t.ex. minnas grant och komma ihåg grant, är väl belagda. Dessa förbin208

delser visar inga tecken på lexikalisering, de sammanbinds inte prosodiskt efter
något visst mönster, ordföljden kan variera, de delas ofta av bestämningar, pronomen, adverb m.m., båda leden kan böjas (verben t.ex. tempusböjas, adverbet
kompareras) och båda leden kan samordnas (t.ex. hon hö 'r å se 'r gra 'tu Halmstad, SK; 'tjöäkeklåckänä höädes så väl å grant i da Pjätteryd, SM), detta för att
nämna några egenskaper som lexilcaliserade fraser saknar eller har i mycket begränsad omfattning. Å andra sidan har vii avsn. 2.5.4 (s. 113ff) sett att dessa
förbindelser har speciell användning och utbredning: de används inom ett sydvästligt dialektområde för att tala om att något uppfattas eller framstår eller inses
klart eller skarpt och tydligt. Dessa förbindelser kan knappast sägas vara fria
kombinationer; det är här frågan om icke lexikaliserade kollokationer.
Det fums även förbindelser av verb och adverb med fraskaraktär i grannmaterialet, t.ex. i moment 11.3 gå grant (åt eller med ngn eller ngt), ta grant och ta
det grant, i moment 111.2.4 prata grant och snacka grant. Några exempel: ga:u
gra 'ni 'gå försiktigt' Getinge, HA; en faur gå gra 'nr a: 'd 'vackert, nätt' össjö,
SK; i förb gau gra 'ni mä nej: 'n 'gå skonsamt till väga med ngn' N. Ålcarp, SK;
°ta grant sao fao du ta omijen 'ta nätt' Hällaryd, BL; dän såm taa gra'nt fa ta
gaå'Es Hallaryd, SM; ta dä gra'nt 'vara lat, inte anstränga sig nämnvärt',
han ko'nne Mick, männ-an to dä gra'nt Ronneby, BL; Han måtte a'u va jnen å
prata gra 'ni mä gravekarnan Degeberga, SK; snaldw-gra'nt 'tala någon tillrätta
med vänliga ord' Hedeskoga, SK.
Det fums också fraser med verb och grant (adj. neutr.) i absolut självständig
ställning, t.ex. i moment 111.1.12 köpa grant. Ex.: °Di ska le in åt Stan Pålsmesseda'n å köpa grant. 'De skola väl fara till Staden Pålsmessdagen för att köpa
Fästegåfvor' NK (G. Djurklou 1860-t.); fästfolk skulle resa till marknad för att
tjö'pa gra 'ni; han skulle köpa psalmbok, brosch, schal och luktvatten; fästmön
skulle köpa strumpor och skjortor [etc.] Hälleberga, SM.
I ett lexikaliserat uttryck verb + grant är det ibland svårt att avgöra vilken
ordklass grant har. Vi ska särskilt se på förbindelser med verbet göra. Först några exempel: (1) iä-yä gra'uu ' göra sig fm' (dvs, sätta på sig fina kläder, kamma
sig fint etc.) Lillhärdal, HRJ; (2) °Han gjol ä nä grant 'gjorde det bra, fullkomligt' [Skellefteå o. Norsjö] VB (J. A. Linder senast 1861); (3) Och när de
reste takstolarna på ett bygge, då skulle de gå med gröt ... å dä jo'de di så gra'nt
mä kane '1, så'jer å öskser V. Ryd, ÖG; (4) °Da va då inte meed grant fort
['vackert handlat'] sydöstra V. Göinge hd, SK; (5) [det är bara fruntimmer som
syssla med] 00 jsra letta särskelt grant i stäusrna Harplinge, HA; (6) °göra grant
'krusa, vara förbehållsam' (Ö.S. [östra socknama]) H. [genuint Helsingeord]
(Wennberg 1873); uttr. je'ra gra'nt 'låta truga sig' Färila, HSL;1 °ja'ra grant
'vara försynt' cja'ran int grant nu tis ttan ta fsr dekk! 'var inte så försynta nu utan
tag för er!' Berg, JL.
Grann/grant är adjektiv i det första exemplet, adverb i de tre följande och
adjektiv i exempel 5, där objektet är underförstått. De återstående exemplen visar
en särdialektal lexilcaliserad fras som inte lika lätt låter sig analyseras; grant skulle
1 Står gra: 'fl:, felskrivning.
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kunna vara såväl adverb som adjektiv med objektliknande funktion (jfr t.ex. göra
väl, göra illa, SAOB G 1725, och göra gott, göra ont, SAOB G 1711). Detsamma gäller för grannliga i det jämförbara uttrycket jefra gräsnnele 'göra sig till'
Järvsö, HSL. En lexikaliserad fras kännetecknas ju av att den utgör ett mer eller
mindre sammansmält begrepp; om det inte framgår av t.ex. äldre belägg hur frasen har uppkommit, och om det inte tycks finnas någon klar närstående parallell
med känt bildningssätt, kan det vara svårt att dela upp begreppet och inplacera de
enskilda leden i sina rätta "fack" både i fråga om betydelse och "satsdel".
Grann-materialet har givit exempel på flera olika typer av mer eller mindre
lexikaliserade fraser. Vi har sett att dessa inte nödvändigtvis är de oftast förekommande eller bäst belagda ordkombinationerna, och skillnaden mellan kollokationer och lexikaliserade fraser har illustrerats. Vi har sett exempel på att lexikaliserade fraser kan spridas utanför det egentliga dialektområdet för de ingående
komponenterna i en viss betydelse, att de kan fortleva efter det att enskilda
komponenters betydelse upphört att vara levande och att de har sammansmält till
mer eller mindre enhetliga begrepp, som har fått en egen betydelseutveckling och
där en analys av komponenterna var för sig inte är rättvisande. Bland annat dessa
förhållanden demonstrerar vikten av att man tar hänsyn till de lexikaliserade
fraserna såväl vid betydelseanalys som i ordgeografiska resonemang.

3.3. Ordspråk, ordstäv, talesätt, gåtor, rim och ramsor
Ordspråk, ordstäv, talesätt, gåtor, rim och ramsor har liksom de tidigare diskuterade lexikaliserade fraserna bunden form och (med något undantag) en total betydelse som går utöver de enskilda konstituentemas betydelser.
Ordspråk och ordstäv är mer komplicerade till sin struktur än de nämnda
fraserna, ofta med konstfull form innehållande stilgrepp som rim, allitteration,
kontrast m.m., och de har vanligen medvetet skapats i ett visst syfte. Ordstäv ger
uppgift om sagesman, verklig eller fiktiv (t.ex. "[...], sa käringen, [...]"), och
kan därigenom skiljas från ordspråk. Att skilja ut ordspråk från talesätt i vid bemärkelse är svårare. Rent allmänt kan sägas att ordspråk är ordknappa, koncentrerade och fasta och ofta mer konstfullt konstruerade, medan talesätt visar större
variation och är lösligare. De senare kan t.ex. bestå av kortare fraser av idiomkaraktär som kan infogas i olika satser beroende på omständigheterna. Särskilda
grupper av talesätt utgör liknelser, metaforer och jämförbara uttryck och fraser
som yttras i avvärjande syfte. Någon exakt gräns mellan ordspråk och talesätt är
förmodligen omöjlig att dra.1
Det är inte heller självklart hur talesätt ska avgränsas. Dessa är vedertagna
stående uttryck (med visst innehåll etc.), men i ett dialektalt material är det, särskilt när det gäller enstaka belägg, ibland omöjligt att veta vad som är vedertaget
och vad som är individuellt, särskilt om yttrandet har ordspråksliknande form
eller innehåll. Det är möjligt att jag i sammanställningen nedan felaktigt har upp1 För en utförligare diskussion, se t.ex. inledningarna i S.-B. Vide 1957, P. Holm 1964, A. B.

Rooth 1968 och M. Hellquist 1986.
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höjt något sådant individuellt yttrande till talesätt. Nedan har ett urval av talesätt
gjorts; bl.a. har vanliga liknelser, t.ex. vacker som en brud, och vissa tidigare
diskuterade fraser, t.ex. (kunna) både grovt och grant, uteslutits.
Också om man bortser från uttryckens yttre form är gränserna mellan ordspråk, ordstäv och talesätt flytande. Ordspråken innehåller vanligen levnadsregler och praktiska lärdomar, de förmedlar levnadsvisdom, medan ordstäven är
skämtsammare, ofta med en poäng som bygger på kontrast. Men samma sentens
kan uppträda i olika former, ett ordspråk kan byggas ut till ett ordstäv, ett ordstäv
förlora sin "ursprungsangivelse" och kortas ned till ett ordspråk eller ingå i ett
talesätt, ursprungliga språldiga uttryck slipas ned och omformas eller infogas i
nya uttryck.
I följande sammanställning har en grov indelning efter innehåll och form
gjorts så att i varje grupp först presenteras ordspråk och talesätt, ordstäv, liknelser och/eller metaforer, därefter förekommande avvärjande fraser, gåtor, rim och
ramsor.
Sparsamhet, granntyckthet, kinkighet, försiktighet m.m.

En grann spar och en grov nöter. Ex.: In grann spar o in gråo nooit 'en
grann (= noggrann, sparsam) spar, och en grov (= vårdslös, slösare) nöter'.
Man vill säga: Det är sannerligen ej någon i& att spara, när en annan ändå
tar det. Nederluleå, NB; variant från Edefors, NB.
2 °Han som int ä lagrann, Jo n mange go e mak 'den som inte är bortskämd får
många goda mål' Själevad, ÅM; även Amäs, ÅM.
3 Han fo nt va lagrann han sum int ha na int 'den som ingenting har, får inte
vara nogräknad' Anundsjö, ÅM.
4 °Ä en kar myttjä lagränn, få 'n e din geaktiga käreng ['är en karl mycket
kräsen, får han en lortaktig käring'] Attmar, MP.
5 Det blir grannlagt (VRM) eller det varder laggrant (VB LPL), vid bannor elgrannlaklct
ler hotelse: "annat av" e.d. Ex.: Ni ska pass-er, fsr da kann
ut
å
gå
på
brannvakkt
annat
blrir da
Ekshärad, VRM; ur gammal visa:
Sävar,
VB.
grann lakkt N. Råda, VRM; Jär-e nu, annay valt e laggrant!
6 °Dän som taa grant faoå ta om :fän Hovmantorp, SM; varianter från
Hällaryd, BL och Hallaryd, SM.
7 Man säjer: °Hon sitter så grann vid bordet, hon gluffar ej i sig, utan låts ej
vilja äta VSTM (D. Herweghr väl 1760-t.).
8 Sett 'nt å grannas, fä da ea ä grann, fö d-ä min se: ['sitt inte o. grannas, för
det jag är grann, för det är min sed'.] För att uppmana någon att inte vara
blyg, Dörby o. Kläckeberga, SM.
9 °Sändasgrann å varrdas likadann, sade man om en fjäsker, som också ville
att alla skulle fjäska för'n (för honom) Kumla, VSTM.
10 °Är det grannlagt? sa stor-Bolla Fryksände, VRM, tillägg snarast ö. Emterviks sn: ä da graannlalcict (= noga)? sa stoor-bs:r.
1
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11 Höfitisgrann såm en veestabo [virestadbo] Virestad, SM; högtidsgrann används enligt källan om personer som är nödbedda och ska krusas vid placering vid gästabudsbord.
Bröd
12 °I brölösan äter en grant brö Hossmo, SM (1870-0.
13 Nu ä da ykutt på jura å da granna bröt 'nu är det slut på julen och det granna
brödet' Ryda, VG; varianter från SM HA VG ÖG NK VSTM; talesättet
brukas när julhelgen (eller annan högtid, ledighet e.d.) övergår i vardag,
även f.ö. när goda tider blir kärvare eller i samma bet. som nr 76.
14 °Edji vallande, sa Kong Anna, när ho skrynkt kav grannbrö [eget vållande,
sa K. A. när hon rentav (nästan)1 skrynklade grannbrödet] Grangärde,
DAL.
15 Drypa på grannbrödet. De dröup pau de dann grannbrö å sades om en
vacker flicka som råkat i "olycka" Berg, JL.
Skönhet, klädsel, flärd m.m.
16 °Grannheden kan en gott fördra, en glemmer gammal ave ['agg, motvilja'
e.d.; jfr OSD 1 s. 28: laga II] Holmby, SK.
17 ° Hon eller han haa inte vatt mä ntia däi granna byttes 'delades ut' (om fula
personer) Hällaryd, BL.
18 Ulan ['ugglan'] tyttjår, hiuues uma e grannast Vemmenhögs hd, SK.
19 Udan grann å iman kra&k, talesätt om saker som se prydliga ut utvärtes men
osnygga el. ohållbara invärtes Lund, SK; exempel ges om ett hus.
20 °Granner uta män raten tjarne, säges om ett kärnskadat träd, även om en
sjuklig människa som eljest ser frisk och vacker ut; ° skrabbir uta å gor
tjarne, säges i motsatt fall Korsberga, VG.
21 °Di gälra, sam /Amma grannast, ger den sämsta säa Ydre hd (väl Asby sn),
ÖG.
22 °Grannare ha ja sett å-n,te grete Råggärd, DSL.
23 Ju lätige på daen ju grannare falk 'ju senare på dagen, desto vackrare folk'
Källeryd, SM.
24 En vit märr och en grann käring ... Ex.: iii wider mar å åi granner tjäri& ska
åin inte skaffa seg, för mara kan åin inte hala rån ['ren'], å tjärip får åin inte
ha i fre Skällinge, HA; °E vit märr å e grann käring ä bonns bekymmer
Råggärd, DSL; varianter från HA BO DSL.
25 °E grane käreng å en wide båd ['vit båt'] ä dyra i unnerhall Orust, BO.
26 °Grann kvinja o granna ödj, de bier lett fortrödet ['lätt förtrutet', dvs, väcker
lätt avundsjuka] Ö. Sallerup, SK (Rooth 1968 s. 83).
1 0. Blixt 1935 (exc. i OSD); av densamme (ULMA sedes): 'kw 'nästan, närapå' (1938) och
säkerligen utifrån ovanstående språkprov: 'slayetik kav 'skrynkla ned' (1949). Jfr kav 'rentav,
nästan': ho höl kav på leta dö på-en Malung (ULMA 24545 s. 77). Jfr även OÖD s. 1093.
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27 °Av de grannästa fiecicorna bli de fulaste kärngarna Grangärde, DAL.
28 °Na din däka di sau grannå kan öin åndra pau uaaifrau di gamle däringana
lcåmmå Asarum, BL.
29 Da granneste fielckena feme da laieste pajlcana 'de grannaste flickorna fingo
de fulaste pojkarna' Reftele, SM.
30 Granna deke ä int mönna 'vackra flickor äro inte många' Torsås, SM.
31 °Vell bara mor gå granner, får far snat ssndria bölckser Ryda, VG.
32 °Hon går o grannas Ind låningskläder Stoby, SK; variant från Jät SM.
33 Grann jogke-yekter ijrje mjsk [' grann junker siktar inget mjöl'] Långserud,
VRM; varianter med tomte finns från SM och UL. Jfr följande yttrande av
tomten som fått nya kläder (i en berättelse): °Nääj, joker ä fsr grann te å
tvätte käla nu VRM.
34 De granna barned spillår pu si, de fula tårrår åw si ['torkar av sig'] Vemmenhögs hd, SK.
35 ° Frysa går nog an, blott man får vara grann Anundsjö, ÅM (M. Hellquist
1986 s. 127).
°Grannä
kiräder mot/Jr tin [eller ti] i väre [eller i vår] Åkers och Österrekarne
36
hdr, SDM (G. Ericsson 1800-t. före 1886).
37 ° Grann klesel mårdar tien ['grann klädsel mördar tiden'] Onslunda, SK
(A. P. Onsdorft 1878, exc. i OSD); även Långaröd, SK (Rooth 1968 s.
40).
°Dä
ä mätter maje, såm danse, å inte granner forte Aspelands hd, SM; även
38
från nordöstra SM.
39 Nu ha rdu jortt hu 'se ti grannböxanl (nu har du gjort något alldeles galet, nu
är måttet rågat) Njurunda, MP (ULMA 25040 s. 389).
40 Alltid grann går inte an; Vardags grann är söndags likadan m.fl. talesätt om
att bära sina finkläder till vardags; varianter med grann SK VG NK VB,
v ar(n)dags grann SK ÖL SM VG ÖG SDM NK VRM LPL, yrkdags grann
NB, bortgrann SK, söndagsgrann SK ÖL, helgdagsgrann VG, kyrkgrann
SM. Ex.: allti grann gar eint ann Norsjö, VB (ULMA 2911 s. 60; Den som
går hvär da grann, får gå om söndan hår hon kan L. Bedinge, SK; Maordes
grann ä sändes liadan Vinslöv, SK; °Hvanda granner och harda likadanner
Vadsbo hd, VG (J. Nordvall 1864); °Vanndags grann blir inte söndass fin
ö. NK; Den ssm vel gå vaaddasgranner an få gå tjörrkelajjer N. Öreryd o.
N. Unnaryd, SM; o jär örkdasgrann å helridastjitu 'hon är vardagsgrann och
helgskitig' Nederkalix, NB (ULMA 19759 s. 26f); Dän såm ä haurdasgrann, han ä inte söndesgrann o dän såm ä söndesgrann han ä inte båttgrann
'fm (i sin bästa kostym) vid bjudning' Sörby, SK; ° söndasgrann å vardasfiti
Köping o. möjligen Källa, ÖL; 'hältdas-grannr, hvanda likedannr talesätt om
sprättar VG; °Den som går körke granne han få gå vardassamme Slätthög,
SM.
41 °Mina onga e grannast, sior uglan Högestad, SK; även från Vemmenhögs
hd, SK.
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42 °Lutt app ['lyft upp'], sa mor te brura, furr jä ved atte du ä grane unner
Orust, BO.
43 °Gud väla dig, som är lagom grann, mig slita de rent upp, sa göterydsflickan
på dansen Hallaryd, SM; "Det var vid en lekstuga i Göteryd. En flicka, som
inte var särskilt vacker, blev inte uppbjuden, varför en firad skönhet tröstade
henne med de citerade orden" (Vide 1957 s. 1890. 265).
44 °Grant män inte praulet sae hin å maulade råmpena äntagrön Mjällby, BL.
45 °Dä här var int grant, sa målarn, när han tippa på sig målarburken Grangärde, DAL; skämtsam användning av grann i två betydelser, 'det här var
inte trevligt, behagligt' och 'vackert'.
46 °Oxen ä grannå, sa smaulännioen; säges när man skall berömma något
Väckelsång, SM.
47 °Hon står där, Elsa, så rö-brusti o grann som en rikti sting-kake-balcare
sydöstra BL.
48 °[Ho ä] ss grann, ss en kunne maka brö te na Ärtemark, DSL; möla bröd i
DSL eg. 'äta bröd utan sovel'. Här används uttrycket bildligt för hög grad
av skönhet; jfr °han skratta se en kunne muke brö ve 't Håbol, DSL.
49 Hon var yä grann se he blraasst bara a:-n 'hon var så fint klädd, så att det
"blåste" utav henne' Burträsk, VB.
50 Di där kära ä se graann se di kåme-te lyys te byss [genitiv av by] (säges om
kläder med granna, lysande färger) Ransäter, VRM.
51 °Granner så ho kunne flada 'grann [dvs, grant och pråligt klädd] så att hon
kunde flyga' Ugglum, VG.
52 °Granner ssm e husaremundering ö. NK.
53 °Grann sum grindi. °Prustinnu kled na bräud så grann sum griruii, brä ukä n
sägä (0Lau s. 276a); även från När GL; °Grann som en grinn, där svinen
kryper ut å in Sjuhundra hd, UL.
54 °Grann sum gräisar När, GL; jfr: ° annulinfärg blai grant som gräisskinn,
som di bräukt sägä När, GL.
55 °Hon bier grannare i må ren, når du får näsan i r-en [röven] Asmundtorp,
SK.
56 Om någon kommer [på marknaden] och säger °Det va e grann märr du har så
säger du [i avvärjande syfte] °Köss a i råva [Barnen gladdes över varje
kaka modern bakade och sal °En sådan grann kaka mor. [I avvärjande syfte
sa modern:] °Köss a i råva! Råggärd, DSL.
57 Anna, da granna, slo prästen i panna ... S. Hestra, SM.
Vädret

58 °Rälia däringar ha grant tvättevär N. Rörum, SK.
59 Ain kan inte leva på bare sokfen å grant vär Frillesås, HA. Jfr: Leva båte
grannväre 'leva av vackervädret'; skämtsamt uttryck för 'leva vid svältgränsen' Norrfjärden, NB.
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60 °Jära grannväre, eg. 'göra grannvädret (vackert väder)'. Uttrycket användes
när barnen ouppfostrat äter upp allt som finns på brödfatet enligt en uppteckning från Piteå, NB. Liknande uttryck avser i regel enligt M. Hellquist
(1986 s. 41) "att äter man tomt i ett fat så blir det vackert väder"; jfr t.ex. P.
Holm (1964 s. 361): Vackert väder i morgon (när allt på fatet är uppätet).
61 °Dä blea grant väa i man sade man när man tappade en smörgås på golvet
och smöret kom uppåt Göteryd, SM; jfr: de bier grant Wir i maren, får
smöred kåm åppfår (när en smörmat släpptes i golvet) Billeberga, SK (P.
Ågård omkr. 1878).
62 Det granna metvädret (BL SM) Ex.: si nu ä dä granna meteväret, ' se nu är
det vackra metvädret!' (ett vanligt utrop när solen börjat skina efter regn);
annars brukade adj. vacker användas om väder, Näshult, SM; metväder
förklaras t.ex. som 'väder då fisken brukar nappa vid metning' (bäst vid
uppklamande ("vackert väder") efter regn).
63 °Tjena grant vär 'smickra, muta' o.d. Perstorp, SK.
64 °Dä b4ir inte grant väder, förr än dä onne kommer ner, sa tjarga, når ho
trilde å taket Aspelands hd, SM.
Övriga förhållningsregler, erfarenheter, iakttagelser m.m.
65 Lykica ä it mangrann 'lyckan räknar inte alla' (dvs. 'det är långt ifrån alla,
som bli lyckliga') Ragunda, JL; även från Åre, JL.
66 Djäspen gar mangrant 'gäspning smittar' Edefors, NB; även från DSL.
67 Granna byta sällan hästa, fö da tjänna warannras fel fö grant Burseryd, SM.
Jfr: Dä ä sällan dä granna byte hästa 'det händer sällan att grannar byter
hästar' Edsele, ÅM (ULMA 23457 s. 5).
68 Mugga nöwa ['nävar'] jårr mtjed grant arbe: j Vemmenhögs hd, SK.
69 °Ni ska 'nte bygga så granna hus så ni får sitta ijämter väggar ö. NK.
70 °Grann skön gör grant garn sydöstra BL; skön är betalning in natura (utom
arbetslönen), t.ex. en brödkaka och sovel.
71 °Jefta se haa åjt grant nam, män dä haa åjn laongå råmpa Kalvsvik, SM.
72 Da grannast na slakten föls aut ['när släkten följs år] Augerum, BL; även
från SM.
73 Ha do slant no få do [eller no finns e] grant Töre, NB.
74 Grannlåten sam kssster pilåten (= 16 skillingar = 1/3 krona) Bergsjö, HSL;
även från LPL och NB.
75 °Dä ä granna pägå, brukade de äldre ofta säga när de fått bra i stutabyte eller
vid annan handel Göteryd, SM; liknande från SK.
°Nu
ä da slut mä te varä irang å åka i granner vang V. Vingåker, SDM; om
76
en person som varit välbärgad, men "rumlat slut på sitt". Jfr nr 13.
77 Ta skeden i granna hand(en) (SK SM), granna näven (SM) eller grannhand
(SK BL) 'ta skeden i vacker hand', dvs. (motvilligt) finna sig (i ngt), ha
måttliga anspråk e.d. Ex: de e bäst o ta fe:n i granna haun 'bäst att ha mått215

liga anspråk och vara foglig' Kvidinge, SK; [När pengarna är slut] fao
naokk paijken ta faijna if grannhaonn 'får nog pojken ta skeden i vacker
hand (dvs, vara sparsam)' Jämshög, BL.
78 °Jag läser inte utanåt, så länge jag ser så grant att läsa i bok, sa Kilman till
prästen på husförhöret Hallaryd, SM (Vide 1957 s. 162).
79 °Dä va möen å granner läsning, sa Skam, nar han titta i psalmboka Fagered,
HA.
80 Jo, du ha e grant du. Äta gatt å jara barre da du vell, sa n Egge åt n Janne.
'Jo, du har det bra du. Äta gott och göra bara vad du vill', sade Erik till
Johan. Erik härmade, vad bonden sade till grisen, men Johan kände inte till
"härmelsen" och blev förfärligt arg. Edsele, ÅM.
81 °Han säjer fälle han, söm fan Erker sa, når han feck pussen i källarn: da va
grannlåt! san Linde, VSTM.
82 Ja såi sa grant, sa ja kan såi na lus paå maånen, u ja höre, sa ja kan höra
löpps huusta 'jag ser så bra, så jag kan se en lus på månen, och jag hör, så
jag kan höra loppor hosta' Hallaryd, SM.
83 Laga till en grann soppa. °Som en koka, faur en äta, säges när någon råkat i
självförvållat elände, °lajat te en granna såppa te sej Väckelsång, SM.
84 Kvåtn an låt .2Jäikså sugga an å, fast lita grannära Mora, DAL (ULMA
2174:22 s. 74); kvant är en liten gris. Yttrandet fälldes vid träta om ett ämbar, där även motståndarens son deltog. Jfr: Det gnäller så gris som gammalt svin grymtar (P. Holm 1964 s. 119).
85 [Gåta:] °Fyre jumfrör sitt på e tuva å spinn lika grant. [Svar] Jufret Järvsö,
HSL (V. Engelke 1876); variant från Enånger, HSL.
86 °Hytjed e di grannaste i vären? [Svar:] Di e gul (guld) Onslunda, SK (A. P.
Onsdorft 1878).
87 En seo mä t åk, en keo mä g klaug, en gärig mä t bleått öga? Va ha di da: fa?
Fa sina granne döjde 'en so med ett ok, en ko med en klamn [klave], en
kärring med ett blått öga? Vad ha de det för? För sina vackra dygder!'
Listerby, BL; Jfr: dai granna dögder! (ironiskt) Ramdala, BL.
88 Gamla grau gaus jekk gadan, gnava grönt grant gadegräs Röke, SK.
89 I lek: °Spin, spin silkes huf sa grant som i hinne hår, sä groft som i mara
lår 'Spin, spin silkes hufwa, så fint som ett hinde hår, så groft som ett märr
lår' Umeå lfs, VB (Stenberg 1804); Jfr: Grant ssm ett häggenes hår å groffi
sam ett inarralår 'fint som ett hängande hår o. grovt som ett märrlår' (skämtsamt uttr. om ojämnt spunnet garn) Dalby, VRM; i dikt: °Iblann spann hon
grant, iblann märalår Ovanåker, HSL.
90 [Björnen:] Granna hoq å säktjipipsr / låldcar meg te fslik å kritur / mn grova
hoa å ä:t-lurar / skrä:mar meg svver bärg å så:gka murar Järbo, GST;
översättning i avsn. 1.2.
Några av de ovanstående ordspråken etc. ska kortfattat kommenteras.
Den närmaste riksspråldiga motsvarigheten till ordspråk nr 1 (en grann spar
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och en grov nöter) är snål spar och fan tar. I MP ÅM VB och LPL finns varianter
med adj. ann (även i best. form armen) i stället för grann, t.ex. Ärmen spar, å
grömmen nöte Amäs, ÅM; Än arm spar å dn grym fötdr Lycksele, LPL. I
varianter med arm möter grym eller gammeln, och i varianter med snål förutom
fan även sju! (IL) och skam (VG). Antonymen grov finns endast i ordspråket
från NB tillsammans med grann, vilket givit det allittererande uttrycket.
Talesätten i nr 7-9 kan jämföras med följande, som inte finns i dialektsamlingen: Grann som brud i blå mantel (S. Cederroths ordspråkssamling, ULMA
34629). Jfr även densamme: "Man får ej altid sitta som brud i blå mantel, d. ä.
man får taga i och hjelpa tu. ... Han sitter som brud i blå mantel. (Han är
högdragen och håller sig på sin kant.) — Talesättet begagnades enligt Grubb
speciellt om den som 'sitter bordgranner', dvs, inte tar för sig vid bordet, därför
att 'han antingen är för hårt spänder eller snörd i trånga kläder och kan därföre
inte äta, eller eljest av grannhet [kräsenhet] inte vill få sig mat'." (Även SAOB
B 3525, B 4304.)
Talesätt nr 5 kan sägas förekomma som ordstäv i nr 10 men med grannlagt i
en annan betydelse, 'noga, kinkigt'. Ordstävet kan emellertid även tolkas i linje
med talesättet — dubbeltydigheten utgör en vits. Andra exempel på att samma fras
eller sentens förekommer i olika former är nr 18 och 41 (talesätt i 18, ordstäv i
41) och nr 89, där ett bildligt uttryck förekommer som liknelse i en lek och i ett
skämtsamt uttryck och som metafor i en dikt.
I talesätt nr 15 är grannbröd metafor för en vacker (eller "fm"?) flicka. V.
Reinhammar har förklarat för mig att brödet, oavsett kvalitet, förvarades öppet
och obetäckt på vinden och kunde förstöras av takdropp. Jfr motsvarande från
Örträsk, LPL: °Hd hönn hd dryp på finkackun (det fina brödet) å. Jfr betr. bildspråket: hon ha bevaff votte söm e grannbrö: seda hon var e Ståkkhåkm 'hon
har bevars blivit fasligt fin av sig (eg. som ett grannbröd), sedan hon var i
Stockholm' Umeå lfs, VB (E. Larsson & S. Söderström 1980 s. 28).
Talesätten i nr 40 ger uttryck för det olämpliga eller opassande i att använda
sina helgdagskläder till vardags. Detta sammanfattas kortast (med allitteration och
slutrim) i formen alltid grann går inte an. Den vanligaste formen bygger på
kontrast och är vanligen tvåledad och ofta rimmad. Första ledet uttrycker vanligen förhållandet 'grann klädsel på vardagen' och andra ledet följden av sådant
beteende, nämligen att man inte har något fint att sätta på sig på helgdagen. En
treledad version finns också, där man även gör skillnad mellan söndagskläder
och (ännu fmare) "bortkläder". I några exempel har första och andra leden omkastats, så att förhållandet 'grant klädd på helgdagen' kommer först. Talesättet
kan då t.ex. användas för att kritisera en som är lortaktig till vardags (söndagsgrann och vardagsskitig) eller en sprätt (helgdagsgrann, vardag likadan).
Denna omvända placering av leden har även talesättet nr 9 från VSTM, där det
inte är fråga om klädsel: °Söndasgrann å varrdas likadann, sade man om en fjäsker, som också ville att alla skulle fjäska för'n (för honom) Kumla, VSTM. Jag
tolkar detta så att talesättet vardagsgrann och söndags likadan (om vådan av att
använda finkläder till vardags) eller söndagsgrann och vardags likadan (kritiserande sprättar) spritts till Kumla och antingen missuppfattats och anpassats till
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dialekten (där betydelsen 'vacker' hos adj. grann har trängt in på senare tid) eller
medvetet utnyttjats (och eventuellt omformulerats) för ett annat syfte, nämligen
kritik av någon som var överdrivet "kruserlig".
Det enstaka oöversatta exemplet med kyrkgrann i första ledet är svårare att
förklara: Den som går körkegrann han få gå vardassamme Slätthög, SM. Talesättet kan givetvis vara missuppfattat eller korrumperat. Det kan också ha haft en
annan användning; en vanlig betydelse av kyrkgrann i området är 'kyrksam' (om
någon som ofta går i kyrkan). Det är också möjligt att talesättet har lexikaliserats
så att man inte längre tänkt på de två ledens egentliga betydelser. Man har kunnat
kasta om leden utan att reagera för att innebörden blivit absurd. Att antitetiska
uttryck stundom kan förlora sin antitetiska innebörd och uppfattats som
synonyma har visats ovan (avsn. 3.1.2, jfr även Bendz 1967 s. 11).
Talesättet i nr 53 finns i en kort version (grann som en grind) och en längre
(... där svinen kryper ut och in). Troligen är den längre en utbyggnad, där den
andra leden kastar ett nytt sken över betydelsen av grann. Detta talesätt har av P.
Holm (1964 s. 117; citerat från Grabb 1665, 2 uppl. 1678) försetts med förklaringen "där råheten sticker fram genom den pråliga ytan". Här är innebörden
alltså i grunden kritisk. Den korta versionen används däremot berömmande om
någon eller något som uppfattas som vacker(t). över huvud taget används liknelser med grann i moment III (med något undantag) berömmande i dialekterna,
vilket inte alltid är fallet i riks- eller skriftspråket.
Nr 55 och 56 är exempel på avvärjande fraser, grovkorniga besvärjelser som
yttrades för att avvärja den olycka som beröm av utseende ansågs föra med sig.
E. Wigström, som upptecknat frasen från SK, skriver (i SvLm 8:3 s. 397, även
exc. i OSD): "Det var ej brukligt att tala stort ock mycket om människors skönhet, den gåvan ansågs mäst bringa sorg. I varje fall var det opassande att tala
därom i personens närvaro. Berömde någon ett barns skönhet, sedan det blivit
gammalt nog att förstå det, kunde smickraren lätt utsätta sig för svaret: °Hon blir
grannare i morgon, när du får näsan i r-n. Ej heller fick man °granna — säga °det
är grant — om glas eller porslin. Då slogs det snart sönder, om man ej kunde
skydda det medelst samma mustiga svar."
Även kreaturen kunde skadas av beröm. Ex.: [Främmande folk kan] äämme
[skämma, dvs, skada] konna, sm di säljer: "dä va granne ko:-ni har" Nor,
VRM. Om denna folktro skriver P. Heurgren (i Västsvensk fomtro och folksed
1923 s. 12): "I synnerhet var man rädd för att dessa [främmande personer] [...]
skulle [...] säga att de voro °granna. Detta var i synnerligen hög grad olycksbringande då det gällde kor och svin. Att däremot säga att djuren voro °duktiga
medförde icke otur" Veinge, HA. Att det inte alltid var ordet grann som var
olycksbringande visar följande uppgifter: Man borde icke säga att djuren voro
°vackra utan att de voro °granna Ugghnn, VG; En sulle sälja, att koa va grann, ej
vacker eller fm, för då blidde det otur Torpa,03G.
Vilken utbredning denna tro att vissa ord förde otur med sig hade och vilka
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berömmande ord det gällde har jag inte kunnat utröna närmare.1 Företeelsen är
intressant för detta arbete eftersom den skulle kunna påverka användningen av
adj. grann, antingen hämmande så att ordet undviks, eller främjande så att ordet
väljs i stället för andra "skadliga". Eftersom antalet belägg i grann-materialet är litet, tror jag dock inte att den kan ha haft någon större betydelse för användningen
av adj. grann.
De uppräknade fraserna, ordspråken, talesätten etc. lockar med sina färgstarka
bilder, hyperboler, kontraster, vitsar m.m. till stilistisk analys vilket dock inte
fmns utrymme för här. De är emellertid intressanta även från mer allmän semantisk och dialektgeografisk synpunkt. Ofta har de ett syfte eller en betydelse som
inte kan utläsas direkt av de ingående komponenterna. Denna överförda betydelse är inte alltid lätt att förstå för den som inte har samma referenser (jfr t.ex.
nr 80). Vi har sett att talesätten (etc.) kan vridas och vändas på och användas i
olika sammanhang och i olika betydelser. Det finns också tecken på att de kan
spridas utanför det egentliga betydelseområdet för i dem ingående ord och anpassas till rådande förhållanden.

3.4. Ironisk användning
I föregående avsnitt såg vi några exempel på ironisk användning av adj. grann,
t.ex. i talesätt nr 83, laga till en grann soppa, och i nr 87, som har den yttre
formen av en gåta och svaret: för sina granna dygder. I kap. 2 har vi sett andra
exempel på ironi, dvs. i detta sammanhang sådan behandling av språket att det
undersökta ordet får en betydelse som är (i det närmaste) motsatt den egentliga
(lexikaliska). Ironi består ofta av att berömmande uttryck används i ett klandrande, kritiserande eller förlöjligande syfte. Detta gäller även i grann-materialet,
där beläggen på ironisk användning av grann/grant inryms i moment III.
Grann/grant kan användas ironiskt om personer, någon gång som kritik av
personens yttre, t.ex. jo nu ä du grann! 'jo, nu är du just fin!' (till ngn som sölat
ned sig) östmark, VRM. Vanligen riktar sig dock kritiken mot andra personliga
egenskaper eller brister, t.ex. du öst amn granner haike, du 'du är en elak
(avskyvärd) pojke, du' Fagered, HA; i nedsättande bet.: jo, da ä just 'n grann
polis da ssm tjyvfut åkjen! 'jo, det är verkligen en fm polis som tjuvskjuter älg!'
Edsele, ÅM.
Ironin kan också rikta sig mot ett visst beteende, t.ex. Ja du går grant 'du tror
du är duktig men är till åtlöje' Andrarum, SK; Stå å fubbäk sanna, ha a grant 'att
stå och bära sig så där fumligt åt, det är ren skam' (det är (minsann) vackert!)
Lycksele, LPL; Uti väll inget ao skryta ao el. VW grant ao skryta ao (grant avser
här närmast motsatsen, 'fult, simpelt' etc.) Hällaryd, BL; [Man kan väl inte
beräkna bara ett per person heller!] °Da skulle ja men se grant ud! Sejs ägg] te
sejs menniskor! Järrestads hd, SK.
1 Föreställningen hänger samman med ideer om avunden som en destruktiv kraft, se vidare
0. Löfgren 1991 och där redovisad litteratur. Jag vill tacka Wolter Ehn vid ULMA som har
gjort mig uppmärksam på L,öfgrens arbete.

219

Även när grann används om sak är avsikten i grunden att klandra någons beteende, t.ex. De e granna takke en fåu 'det är vacker tack man får' Slätthög, SM;
dai granna dögder! ['dygder'] Ramdala, BL.
Ironin kan också gälla en situation, som man försatt sig i eller försatts i, t.ex.
jo de va grant! (det var just vackert, nu har vi det illa ställt!) Ljungby, HA; [Den
giriga käringens ben hade gått av och hon hade fått lång näsa.] °Ja, där sadd hon
så grant, å där sidder hon vell inu L. Bedinge, SK; °Måtro, där sto ja grant
['vackert'] å skämdes som am hong ingfor haila forsamlingen! Bjuv, SK; Då sto
man där så grant 'hjälplöst, förläget, handfallet' Burlöv, SK; [En herre hade åtta
drängar. De gick sin väg mitt i brådaste tiden.] °Då sto han där grant å veste rakt
inte, va han sulle ta sä te Emådalen, SM. Mot dessa exempel på stå grant kan
följande °översatta språkprov förstås: (ironiskt) åm hånnen döe, stoe vi där
granna ['om hunden doge, stode vi där granna'] Stoby, SK.
Även sammansättningar med grann kan användas ironiskt, t.ex. grannstinta
om flicka som klär sig uppseendeväckande fint och grannhandel om dålig affär
eller någon otur (ÅM). Den andra leden i sådana sammansättningar är dock vanligen inte neutral utan har en (i sammanhanget) negativ klang, t.ex. grannhjon
(VB) och grannstycke (NB) med ung. samma bet. som grannstinta i belägget
från ÅM; även t.ex. trasgrann om ngn som klär sig alltför pråligt och bondgrann
om något som är pråligt och smaklöst Sådana sammansättningar är i sig negativa
eller nedsättande; de kan knappast användas i positiv bemärkelse, och kan inte
sägas vara exempel på ironisk användning.
Vi har tidigare i detta kapitel sett att när grann ingått i vissa lexikaliserade
uttryck och fraser, har ordet kunnat spridas i frasen utanför det egentliga utbredningsområdet för betydelsen i fråga. När det gäller ironisk användning av ett ord
eller uttryck är det rimligare att tänka sig att den egentliga betydelsen först blivit
väl etablerad, innan ordet används ironiskt för att inte missförstånd ska uppstå.
En så begränsad undersökning som denna kan inte visa om detta är en allmän
regel, men det motsägs inte av dialektmaterialet, som uppvisar ironisk användning av grann där den positivt värderande användningen av adjektivet är, om inte
alltid gammal, så åtminstone välkänd.
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4. Synonymer, antonymer och homonymer

4.1. Synonymer
Både ur synkron semantisk synvinkel, för att ringa in betydelsen hos adj. grann,
och ur diakron historisk är det av intresse att undersöka ordets synonymer i
dialekterna. Det är dock en alltför stor uppgift att i detta sammanhang göra en
fullständig kartläggning av alla ord och uttryck som där kan ha samma betydelser
som grann i alla dess olika betydelser. Ännu omöjligare vore det att med betydelserna som utgångspunkt försöka kartlägga alla ekvivalenter till grann, dvs.
alla de ord och uttryck som i någon användning har samma semantiska innehåll
som grann men en annan utbredning. Jag har begränsat mig till en kortfattad
genomgång av de synonymer som framkommer i grann-materialet.
I uppteckningarna ges inte sällan uppgifter om ordens och uttryckens synonymer, ibland i form av uppräkningar, ibland som en anmärkning eller upplysning.
Jag har bedömt orden nedan (avsn. 4.1.1) som överensstämmande i någon eller
några aspekter med grann, dvs, som relativa eller partiella synonymer. Bedömningen grundar sig inte enbart på de exempel som ges, utan även på min kunskap
om betydelsen hos grann i de aktuella dialekterna. Förteckningen innehåller ord
som framkommit i en undersökning omfattande större delen av mitt svenska
grann-material; endast några sent inkomna språkprov har inte kunnat tas med. På
det sätt som beskrivits kan man givetvis inte ge någon fullständig bild utan
endast en antydan om synonymförhållandena i dialekterna.
4. 1 . 1. Material
Relativa eller partiella synonymer till grann/grant framtagna ur grann-materialet
betydlig adj. Ex.: De e it betydlit vär i da 'det är vackert väder idag'; ngn gång
grant L. Isie, SK.
bra adj. o. adv. Ex.: Ja sar inte su bara, män ja höer grant wa i sinn 'jag ser ej
så bra, men jag hör tydligt vad ni säga' S. Hestra, SM.
bål adj. Ex.: °Di bsle Skärmnäs jäntera ... Di ha sagt, att jäntan i Skärmnäs ä di
likerste. Nåek blir di annre gefte åg, men di tnanfslka, di tetter allt ätter di
väneste, å inga unner ä dä Brunskog, VRM; i samma källa: [Mamsell] Oho va
granner å vänner än bå tapetera å kronera å alle glasbetera å alltihopa.
dål adj.1 Ex.: fager vanl.: grann(er); [jämförelse görs i källan med] döl(er) 'täck,
rar, dejlig, fager' Slcrea, HA.
däl adj. Ex.: [Beteckningar för 'vacker' använda om människor:] OÄ wa je fin
menistj ädan 'det var en vacker människa det där'. °Du e så dälr 'du är så
1 Jfr Torp s. 65: doll.
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vacker'. °Ä wa je grann menistj 'det var en välskapad människa' Venjan, DAL
(ULMA 3183 s. 160.
fager adj. Ex.: / tuukk å Anna jär värkkit grann. —Nää no tukk i å Elin jär feger
'Jag tycker Anna är mycket vacker. — Nää, nog tycker jag Elin är vackrare'
Norrfjärden, NB.
fin adj. Ex.: °å spiö grannanl. finan tråg 'hon spinner fm tråd' Våmhus, DAL
(C. Säve 1857); nån grann en fin en sann 'fmt söndersmulad' Åre, IL; Bröd
bakat av siktat mjöl kallades °fint brö, grant brö Kräklinge, NK; De klutade ut
sig, sade de, ... nä 4i va fine å lite ovanlit granne Tjärstad, ÖG; Da granna
sola, hu ä fin 'den granna solen, den är fm' Villstad, SM; Då man visar barn
bilder i bok el. dyl., bruka man säga: se grant! ... tett! tett sa finni! Dalby,
VRM; Uppehållsväder kallades °fint vär eller °grant vär Ärtemark, DSL; hä
glssa sa grant, gwitt sum selver ... dam såg, hur bs: ft fint hö glasa Delsbo,
HSL. Se kommentar.
fjasig adj. Ex.: vara grant am 'visa sig vänlig mot, smeka' = vära fjasit mä =
,flase mä Torp, MP.
förbördsam adj. Ex.: °Förbålsam och ° gränn, 'som är blyg, at taga för sig mat'
MP (A. A:son Hiilphers 1758?).
gill adj. Ex.: jill(er) 'fm pyntad': bruen va sa jill å grann Slcrea, HA.
glosig adj. Ex.: ° grann ... 'vacker (om vädret, om lysande, bjärta farger); utstyrd i kläder af lysande, brokiga färger'. Jfr glosug: ° gks:su 'af lysande och
bjärta färger' Bergsjö, HSL.
god adj. Ex.: de luta ['luktade'] så grant åsse (!); de luta så gått Högestad, SK.
gred adj. Ex.: grej adj., som adv. grett 'väl, fullkomligt, klart': da feylogg ja
grett 'det förstog jag mycket väl.' — Syn.: grann Dalby, VRM.
gäll adj. Ex.: an e djell å måk 'har gäll röst'; an a grant må k Venjan, DAL.
gäv adj. Ex.: °Gu quäl go Härshofding, min smucke Herr Mönshl / Hua ä no
tit, maj har så opstussat Ehr? / föll pla J wära giäf; men aller wa J magen, If
ä så farli grann, bå frammant å på bagen Tjörn, BO (omkr. 1750, Brd 90 s.
342); [knallen drog fram] Min hail håber mä grant ty, bån fala å sölkeklä å allt
aent jävt Nedre Ätradalen, HA (A. Bondeson 1880).
härlig adj. Ex.: vi ha en ha:rli grannår da Hjämarp, SK.
hävlig adj. Ex.: °Når omycki grant å häfli Fålk wa tall stäs på kallasä UL
(1751, Brd 91 s. 345).
jälmen adj. Ex.: 'som har en röst med högt tonläge; pipig': han e jakmen i
måkan (förklarat: tunn å grann i röstn) Åre, JL.
klar adj. Ex.: ° så klart o grant som da e på Petrus, så klart o grant ska da ble
julada Äsphult, SK.
klen adj. Ex.: de slig, kkent at-a 'det låter så tunt för honom' [när han spelar på
notstock]. Övers.: de låt som lite tunt å grant Åre, JL. Se kommentar.
lik adj. Ex.: Beteckningar för fma kläder: ... °di granne kkära, di fine kkära, di
likkste kkära Korsberga, VG.
liten adj. Ex.: °Smalheita [hos en stock:] smal ... grann litn Bodsjö, JL.
ljuvlig adj. Ex.: °Han sjång ('sjöng') så jyveled å grant så Knäred, HA.
nätt adj. Ex.: di da:nsede så grant å nett Glostorp, SK.
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pen adj. Ex.: så grant el. pent dä va Kville, BO.
pipig adj. Ex.: o a piput el. grant målf 'hon har pipig röst' Järna, DAL (ULMA
34288 s. 17).
rar adj. Ex.: [Beteckningar för 'vacker' använda om människor] Vanligaste ordet är grann ... På allra senaste tiden har man börjat använda ordet rar i betydelsen 'vacker' Lycksele, LPL (ULMA 16890 s. 15).
rent adv. Ex.: °han blai raint å grant sönnertrasad au tornana nedre Ätradalen,
HA (A. Bondeson 1880).
rätt adj. Ex.: °dän grannä hårman el. °dän rättä hånnan 'högra handen' Fryele,
SM.
skön adj. Ex.: Beteckningar för 'vacker' använda om människor: °sköner, fager, fajer, finer, granner, snägger Korsberga, VG.
smal adj. Ex.: °Dam va ss smal, ss dam va sam grann snar 'De [dvs. bältningsremmarna] voro så smala, så de voro som smala snören' Malung, DAL (Niss
Hj. Matsson 1976 s. 293); ä låt toskiri, då du språkär: smalt å grannt Venjan,
DAL. Se kommentar.
smuck adj. Ex.: Målets vanliga ord för vacker äro ° granner c'smöcker är en
numera föråldrad beteckning för vacker; °cid ä smökt vär; ho ä smäcker tösa,
dä ä ente falk; di ä smöcka allihop Korsberga, VG.
små adj. Ex.: grann 'smal, med liten dimension' (om virke); där kolbottnen var
lägst brukade man resa grannesta ven — grant (virke) — den (veden) höggs
ganska grann, små 'der Östervåla, UL; Grov timmerstock = °grov, mindre =
c'smo o. ° grann Ramsele, ÅM; [I dag snöar det inga "lindslarvor" (stora
flingor)] fer ed i so små:tt (grant), e so kumb 'för det är så smått (fint), det
som kommer' Älvdalen, DAL (G. Nyström).
smäcker adj. Ex.: grann 'späd, fin' (om tråd, nålar, spik, unga trädstammar).
Jfr °smäcker [här blott hänvisning till grann] Bergsjö, HSL. Se kommentar.
snygg adj. Ex.: Synonyma med ... vacker äro, grann 'grann', fin 'fin', snigg
'snygg' Nederluleå, NB; °Då dsm komme ne dit dam bodde se vare fale snögt
å grant dar Nordingrå, ÅM.
snäll adj. Ex.: °Du ska taldca snällt el. gra:nt ('vackert'), nårr du går (maning till
barn, som skall gå på besök el. bjudning i annan familj) Knäred, HA.
solig adj. Ex.: °vackart vär, ä tvärt am, sulfit å grant Drothem, OG.
solskint adj. neutr. Ex.: °Dä va solfint å grant väder Emådalen, SM.
späd adj. Ex.: spe:(d) är nog levande i målet, när det gäller smågrisar ... [Ordet
används också i stället för] smal ... Som synonymt beg. ibl. grann Nederluleå, NB. Se kommentar.
ståtlig adj. Ex.: °nog har ho granne å ståtelie klär OG (1763, Brd 107 s. 401).
stört adv. Ex.: °stört och grannt 'helt och hållet' HA och BO (omkr. 1840).
synlig adj. Målets vanliga ord för vacker äro °granner sköner, sunnlir om det
som framträder vackert ... ° han har böjt stik ena sånner sunnlir stuva Korsberga, VG.
tunn adj. Ex.: [Om spel på notstock:] de låt som lite tunt å grant Åre, JL. Se
kommentar.
täck(lig) adj. Ex.: [Beteckningar för 'vacker' använda om människor] °Pen,
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grann [...], täcker Foss, BO (ULMA 35128 s. 7). [Om vacker kvinna:] Dä ä e
täkkki mänifa, sä di [i samma källa även grann om kvinna] Torpa, OG
(ULMA 20922 s. 14).
vack(er) adj. Ex.: "vakk; -er har uppfattats som mask.-ändelsen och följaktligen
analogiskt bortfallit. Ordets frekvens är dock ringa, ojämförligt vanligare är
'grann' "Ljungby, HA; Va de fkekka ä bkåöjjder å granner. Da ä de vakkresta
å allihop Alseda, SM; [Jag blev förälskad i Anka] °Int för da hon va sä grann å
vacker opp i öga Grundsunda, ÅM; Ta dan grane harma (el. vakkre
hanna) uppmaning till barn 'att räcka rätt hand' Torp, BO (BOB); Da ä grant
vär i da (oftast säger man dock vakket veir ) Åsle, VG; grant 'noga, väl,
tydligt', ja mios så grant finare: ja mims så vakkårt (!) Barsebäck, SK.
vass adj. Ex.: [Månfas:] °de e vasst — eller: °grant, smalt — e ny nu Norderön,
JL. Se kommentar.
våld adj. Ex.: de va brokketa dam däre sluta å sisså levanes granna å da bre ena
vålla oksa ... de va de granneste oksa på heke marknen Alseda, SM.
väl adv. Ex.: 'tjääkeklackänä häädes så väl å grant i da 'kyrkklockoma hördes
så väl och högt i dag'; grant 'lyhört' Pjätteryd, SM.
väll adj. Ex.: °väll (i måkan); grann (i röstn) betecknar en pipig stämma Marieby, JL.
vän adj. Ex. se bål ovan.
åbäglig adj. Ex.: Mbeijjelejjen, adj. 'vacker i hela hållning [så!], vacker o. fin
(ss. om en karl i flickors ögon)' Linsell, HRJ (J. Nordlander 1876ff); av
densamme från samma ort: 'heigtele grauu 'mycket vacker'.
älsklig adj. Vacker på Arbrå-mål: °fin ... grann ... älskelen Arbrå, HSL.
4.1.2. Kommentar och diskussion
De synonymer som framkommit i uppteckningarna är som nämnts relativa eller
partiella. Sådana synonymer till grann i användningar som redovisas i moment I
är fin, gäll, jälmen, klen, liten, pipig, smal, små, smäcker, späd, tunn, vass och
väll. Några av dessa ord har begränsad användning i betydelser som även adj.
grann kan ha; gäll, jälmen, pipig och väll används endast ifråga om ljud, liten
och små kan lokalt användas i fråga om dimension av ved, smått kan någon gång
användas i fråga om snö eller regn. Adj. vass har andra betydelser än grann i
dialektema, huvudsakligen 'vass, skarp; spetsig' i motsats till 'trubbig' eller
'slö'. Jag tolkar förekomsten i det citerade språkprovet som ett försök att finna
rätt ord (grann, vass, smal) för att beskriva månskärans form. Användningen av
grann är i sammanhanget udda
Smäcker och späd har ganska små betydelseområden gemensamma med
grann. Smäcker 'smal, späd, tunn, spenslig (och smidig)' är glest belagt i dialektema och används främst om träd, stock, gren o.d. och om tåg, lina o.d., särskilt
som sjöterm, någon gång även om andra föremål eller om person.
Späd, som är något vanligare än smäcker, används huvudsakligen om person
(ofta barn) eller djur, någon gång om växt eller växtlighet, i bet. 'smal, tunn,
klen, spenslig; ung', någon gång bildligt om röst i bet. 'tunn, svag'.
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Smal
Adj. smal, av germanskt ursprung med egentlig bet. 'liten', är belagt i fsv. i bet.
'smal (icke bred); tunn'(?).1 Bet. 'smal (icke bred)', som är gemensam för de
nordiska länderna, anses vara lånad från Ity. (Se SAOB S 7442, Hellquist s.
1000, Torp s. 657, Söderwall 2 s. 438 o. suppl. s. 771.)
Den vanliga användningen av smal i dialekterna är som motsats till bred i bet.
'som har (relativt) liten utsträckning i sidled, som har ringa bredd', t.ex. om
band, remsa, väv, dörr, väg, gång, gata, tilta, fåra, dike, älv o.d. Användningen
är belagd i samtliga landskap. Adverbiell användning är ovanlig och förekommer
främst i fråga om plöjning o.d. (jfr grann mom. 1.1.3). Ex.: ta fö smalt (om plog
då den tar för smalt i sidled) Flymen, BL.
Ibland står smal i motsats till vid och har bet. 'smal, trång'. Ex.: fotta
['skjortan'] ä fs pnale ikriu& halsen ('för trång') Lindome, HA; Di ä smale, så di
sitter åt sem ett ksrv finn Tjärstad, ÖG; °De va så smakt så de va lönn te kåmmä
fram Sorunda, SDM.
Adj. smal kan även, vanligen ifråga om människa, djur eller kroppsdel (t.ex.
midja, ben, hals), stå i motsats till tjock (grov) och ha bet. 'smal, spenslig,
smärt, slank; mager'. Användningen är belagd i nästan alla landskap. Ex.: °Jiden
('geten') å tjäringen e ha smala Äspinge, SK; tjååkk ben 'vaden', smaal ben
'smalbenet' Algutsrum, ÖL; [Talesätt] °leva smale Hans "dra åt svångremmen"
Broddetorp, VG; mott huvu å lite vett, smal i ään såm ett spett [förklenande om
person] Torsåker, GST.
Användning av smal i motsats till grov i fråga om långsmala föremål av liten
dimension som t.ex. tråd, snöre, nål, (strump-)sticka, rot, käpp, pinne, ten,
skaft, tarm, timmer, ved e.d. förekommer. Relativt vanlig är sådan användning i
liknelser som avser människa eller kroppsdel. Användning om vissa föremål,
t.ex. störar, käppar, pinnar, stickor o.d., är ganska vanlig (åtminstone i Götaland), medan det endast finns enstaka belägg gällande andra föremål, t.ex. tråd,
snöre, nål, ved. Tämligen vanlig är också användning av smal om den smalare (i
motsats till den grövre) änden (av ngt). Några ex.: °smal som en tarm (om
mager, smal person) Segerstad, ÖL; smals såm åin sytrail ('sytråd') Hallaryd,
SM; [Bildligt i talesätt] Dä sa vara stot å brätt i den smak ännen (klandrande om
någon som "slår på stort" utan att ha så god råd) Hällestad, VG; am n ska lyoa
['ljuga'] /agg å smalt så dö går i fakk Frillesås, HA.
Adj. smal kan också användas i bet. 'liten, obetydlig, ringa; knapp, begränsad' o.d. Ex.: °Smal bid 'liten bit eller litet stycke väg' Viken, SK; °Kom någon
på besök [i] ett smalt ärnde under julen skulle han fägnas med något Kumla,
VSTM; dö bi-Okk smallt fö-ctsm 'det blir nog knappt för dem' (om de ska leva
på den där lilla förtjänsten) Lekvattnet, VRM; uttr. (ngt är) en smal sak '(ngt är)
en obetydlig eller enkel sak' e.d. (SK BL SM HA VG DSL VRM UL HRJ ÅM).

1 Söderwalls exempel (till bet. "tunn?") är: "manga fruso saa the finge skam the hadhe smala
stöffia". Betydelsen skulle här väl även kunna vara 'smal, trång'.
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Av denna översikt över viktigare betydelser i dialektema hos small framgår att
detta adjektiv kan vara (relativt) synonymt eller — utanför området för grann i
moment 1— ekvivalent med grann, men också att stnal vanligen beskriver en annan dimension än grann, nämligen den av utsträckning i sidled, bredd. I språkprovet från Malung i förteckningen ovan (°D am va ss smal, ss dam va sam
grann snar 'De [dvs. bältningsrenrunarna] voro så smala, så de voro som smala
snören') har både smal och grann översatts med 'smal' — bättre vore en
översättning 'de var så smala, så de var som tunna snören'. De i exemplet omtalade bältningsremmarna var så smala, dvs, de hade så ringa bredd eller utsträckning i sidled, att de var som granna snören, dvs, de hade så liten grovlek eller
omkrets eller diameter i ett tvärsnitt. Adj. smal och grann är i detta exempel
egentligen inte synonyma i dialekten.
Tunn
Adj. tunn är ett samgermanskt ord besläktat med tänja och tinning. Grundbet.
kan vara '(ut)sträckt' e.d. Se t.ex. Magniisson s. 1202.2
I dialekterna används tunn i betydelser som kan samlas i två huvudmoment:
(1) 'som har (relativt) liten utsträckning mellan motsatta ytor; som har ringa
tjocklek', (2) 'som består av eller är sammansatt av delar som befinner sig på
(relativt) långt avstånd från varandra; som har ringa tjockhet eller täthet'. Till
dessa huvudmoment kan fogas andra betydelser. Alla dessa kan inte redovisas
här. Eftersom materialet är mycket stort kan endast en översiktlig betydelsebeskrivning ges.
Användning av tunn enligt (1) finns belagd i alla landskap, t.ex. om löv, blad,
bröd, kaka, bräda, vägg, skiva, läder, tyg, plåt, is. Några ex.: kneklcebrö — de
va tynna kagår Hammarlunda, SK; °Bröskiva va så tönne så dä lysste ijsmena
('igenom den') Valdshult, SM; [Talesätt] ja ba n så tunt såm ett löv 'jag bad honom så innerligt bevekande' Algutsrum, ÖL; [Gåta:] °Hva ä tynnarste mella hett
och kallt? — Fynsterruta Nordals o. Vedbo hdr, DSL (gåtan finns även från ÖG).
I riksspråket kan tunn även användas om föremål med liten omkrets (eller diameter i ett tvärsnitt) i förhållande till längden, t.ex. om garn, sticka, pinne, hårstrå. Denna användning är belagd från SK och i enstaka exempel från BL SM
HA NK UL och ÅM. Ex.: de va garn, såm va tynt Ö. Nöbbelöv, SK; tynna
pima ['pinnar'] Ystad, SK; °tönnaste kvestana ['smalaste, klenaste'] Morup,
HA.
Adj. tunn kan brukas om person, djur o. (mer sällan) kroppsdelar i bet.
'mager, spenslig; ej fet eller tjock' (SK BL SM HA VG BO ÖG NK VRM
VSTM DAL HSL ÅM VB LPL NB); även om flicka el. kvinna 'ej havande'
(SM). Några ex.: tönna spiwkada bain Fleninge, SK; °da va amn tönne häst
1 Betydelsebeskrivningen beträffande smal är endast översiktlig. I detta sammanhang vill jag

påpeka att sådan användning av smal som i det andra exemplet (från Venjan) i förteckningen är
ensamstående i dialektmaterialet och illustrerar h u r ordet kan användas och inte ett vanligt dialektalt bruk.
2 Mindre trolig är enligt min mening en mer begränsad ursprunglig bet. 'långsträckt' som ofta
anges i litteraturen (Torp s. 1816 m.fl.).

226

'mager' Öreryd, SM; hun e blien så förmer i kröppen 'tunn, smal, mager'
Trönninge, HA; [Tilda, käringen,] °ho va lönn å vet 'skrämd Gunnarskog, VRM;
°han ha att ble tönner i ktikan 'tunnare i kinderna' [om en som magrat genom
sjukdom] Gustav Adolf, VRM; tunn på (eller om) sidorna 'mager, avmagrad',
om djur och utvidgat om människa (SK VB); ifttr. som tunn som hopslagna
bräder (om djur o. människa) (SK SM VG).
Bildliga användningar förekommer, t.ex.: ja ä tönnå i kakästan ['kakstaden',
dvs. magen] 'hungrig' Göteryd, SM; °sa du ljuja, så sa du göra dö tönnt å fint
satt dö går i farlk Bäreberg, VG (jfr smal i samma användning, ovan s. 225);
°Rädder man e lykkan tunn Knivsta, UL; uttr. lova runt och/men hålla tunt o.d.
(SK SM VG DSL SDM VRM UL GST MP JL ÅM VB), även lova tjockt — hålla
tunt (SM MP).
Användning av tunn enligt (2) finns i hela landet, t.ex. om säd (korn, vete etc.),
gräs, skog, hår. Några ex.: °va hären tynj, ble dänn gråiv i stråd ['var linet glest,
fick det grova strån'] Gårdslöv, SK; °Tönner så en kan räkna stråa [om säd]
Korsberga, VG; °tunn som ha gran ['havren'] på förtifyra (missväxtåret 1844)
Nora, UL.
Ordet kan även brukas om väv och tyg i bet. 'tunn och gles'. Ex.: °å en nätterduksklä, så tönt, att fiugera krupe ut mällan varpa och väfta 'ett nätteldukskläde,
så tunnt att flugorna krupo ut imellan trådarne' Hångsdala, VG (J. F. Mellin
1812); de här tyje är tenni sam ett grissel Ockelbo, GST.
Uttr. tunt om (eller med eller av) ngt 'glest med ngt; ont om ngt' är tämligen
spritt (belägg finns från SK BL ÖL SM BO GL OG SDM VRM). Ex.: här ble får
tynnt åm åulen 'ont om [ollon]' Gislöv, SK; °tönnt åmm fållk [om folkglest land]
N. Munkarp, SK; de börjå noj å ble tånnt me vatten i brånna 'det börjar nog att
bli tunt med (ont om) vatten i brunnarna' Gårdby, ÖL; °du har nåck lite tönnt mä
bå' vet' å förstånn i detta stygge havve dett Gunnarskog, VRM.
Adj. tunn kan användas om vätska, välling, gröt m.m. i bet. 'som har ringa
tjockhet; (lätt)flytande; vattnig; blaskig' i nästan alla landskap (belägg saknas från
DSL VB LPL) och även om rök, luft o.d. i bet. 'som har ringa täthet; lätt' (SM
VG UL JL LPL). Ex.: °han (grisen) staa bara o sua i se daj tynna 'det tunna (om
vätska)' Näsum, SK; I stället för subst. vätska användes ... uttrycket någe tunnt
Tjärstad, ÖG; tätter rök, tönner rök Dimbo, VG; Hö ä tunnt te lufta sä an hör
föyn[' forsen'] Lycksele, LPL.
Några ordspråk och talesätt: cfattimatudöppan e allti lönn Äspinge, SK; °fattiä
knä koka tönnii vällio Fryele, SM; °hon står o be dej så tynnt som vann sydöstra
BL; °Hur tunnt blo't ä så ä de tjockare än vatten Slätthög, SM; [ofta om svagt
kaffe, vattnig välling e.d.:] da ä tönt såm yvnavann [eg. ögonvatten] Osby, SK
(även BL SM); de så tönt som oggkåstavann Vugnkvastvatten1 V. Torsås, SM.
Även talesättet (lite och) tunt män väl unt (GL SDM DAL) används om dryck
(t.ex. kaffe) men även om annat som man bjuder på.
Adj. tunn kan användas i fråga om ljud i bet. 'som är hög på tonskalan och
svag; gäll och spröd' (VRM JL). Ex.: [Han] °va se tönn å vesen i rösta Gunnarskog, VRM.
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I utvidgad eller bildlig användning kan tunn ibland också ha bet. 'klen, svag,
dålig' e.d. Ex.: Vao bier sämjan tynn 'dålig' Hällaryd, BL; tönnt bröst 'svagt
bröst', dvs, klen och bröstsjuk Östmark, VRM.
Sammanfattningsvis kan sägas att tunn inte uppträder som synonym till grann i
kärnområdet för detta ord i moment I utom i ett par exempel med bildlig användning om ljud upptecknade i Åre, JL. Om föremål med liten omkrets (eller diameter i ett tvärsnitt) i förhållande till längden används tunn i Skåne och för övrigt
sparsamt. Denna användning finns inte belagd inom kärnområdet för grann i
motsvarande betydelser. Användning om människor, djur och kroppsdelar är
mer spridd men här används tunn vanligen inte i motsats till grov utan i motsats
till tjock, fet, fyllig o.d. I kärnområdet för grann i moment I (och även utanför
detta område) beskriver tunn en annan dimension än grann, nämligen utsträckning mellan motsatta ytor, dvs. tjocklek. Adj. tunn har även en annan viktig
funktion i alla dialekter liksom i riksspråket, nämligen att beskriva tjockhet eller
täthet i betydelser som 'gles; (lätt)flytande; vattnig; lätt' m.m. Adj. tunn är
sålunda ytterst sällan synonymt med grann och endast i de sydligaste dialekterna
ekvivalent med grann i moment I. I huvudsak har orden skilda betydelse- och
användningsområden.
Klen
Adj. klen (av mlty. kleine, klene och med trolig ursprunglig bet. 'glänsande,
hal') är belagt i fsv. i bet. 'fager, tjusande, fm, prydlig, förträfflig, liten, späd,
tunn, ringa, lätt, veklig, ömtålig, svag' (se Söderwall 1 s. 661 o. suppl. s. 400,
SAOB K 1180ff, Hellquist s. 465).
I dialekterna används klen (i motsats till grov) i bet. 'smal, spenslig, späd,
tunn', någon gäng 'liten' (övergående i bet. 'svag, dålig') i fråga om människor,
djur eller kroppsdelar eller sak, t.ex. timmer, virke, träd, gren, spröt, stjälk,
käpp, skaft, tråd, snöre, teln, järn, (kniv)blad (SK BL ÖL SM HA VG BO GL
ÖG UL). Klen används även bildligt i fråga om ljud (från människor, djur eller
föremål och även överfört om något som avger ett "klent" ljud) i bet. 'gäll, tunn'
(övergående i 'svag') (SK HA VG och möjligen JL, se dock s. 229). Några ex.:
dän klene tarmen ' tunntarmen' Sparlösa, VG (jfr °granna tarmar GST); 0.., där
en mycke stark å klen (ju Idenare ju bättre) cirka 3 meter long lina taffs är fästad
Ventlinge, ÖL; [Det är så när man hugger staver] °att en blir ksrter å en långer å
en grover å en aen klrener Korsberga, VG; [Om en smal kedja:] °så klen
[upptecknaren anmärker att klen används mycket i stället för smal, tunn] Edsbro,
UL; di ä så smidia å klena (om knivarna på en slåttermaskin) Ödestugu, SM. Det
sista exemplet visar att klen även kan användas om flata, tunna föremål.
Utan motsvarighet hos grann används klen i alla landskap i bet. 'svag, dålig'
och i bet. som ansluter sig därtill, t.ex. 'svag, skröplig, sjuklig eller sjuk', om
människor (och djur) (alla landskap) och 'svag, bräcklig, dålig, usel, skral,
bristfällig' o.d., t.ex. om person med avseende på förmåga eller moral e.d. eller
om syn, hörsel, handling, omständighet, sak, föremål, tid, väder m.m. (samtliga
landskap utom BO VB LPL); särskilt 'svag; blaskig; mager', om t.ex. brygd,
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kaffe, mjölk (SM DSL GL VRM UL GST HSL), även 'dålig' eller 'illasmakande (-luktande)' eller 'sur' (VRM DAL HSL HRJ); 'liten, knapp, ringa' om t.ex.
lön, mat, värme (SK SM GL VRM UL DAL HSL MP JL); 'svår' (DAL JL).
Adj. klen används neutralt formbeskrivande i bet. 'smal, tunn' o.d. framför allt
inom det område som ligger utanför motsvarande betydelseområde för grann.
Klen är sålunda inte en synonym till grann utan en ekvivalent. Inom kärnområdet, där grann är levande i bet. 'smal, tunn', har lånordet klen inte trängt in i dessa betydelser; men har däremot brett ut sig — i något olika grad i olika dialekter — i
den ur de nämnda betydelserna utvecklade bet. 'svag, dålig, sjuk(lig)' m.m.
I en uppteckning från Dalarna framstår grann och klen i förstone som relativa
synonymer: an va grann å kken 'den var tunn o. smal' Leksand. Vid närmare
studium av källan (ULMA 30254 s. 7) visar det sig att en annan tolkning är möjlig. Raden ovanför står: kken adj. 'svag, som lätt brister'. Mot bakgrund av denna uppgift och av att adj. klen för övrigt inte fmns belagt i betydelsen i fråga i
dialekten, tolkar jag översättningens 'smal' som felskrivning för 'svag'.
Betydelserna 'svag, dålig, usel' m.fl. närliggande sådana (även några som
inte har redovisats här) är väl belagda från hela Jämtland, men något belägg på
formbeskrivande bet. 'smal, tunn' fmns inte. Det gör att det enstaka belägget i
fråga om ljud från Åre framstår som osäkert. Har upptecknaren verkligen hittat
rätt översättning på klen? En tolkning 'det låter så illa (eller möjligen svagt) för
honom', med den närmare förklaring som meddelaren givit, 'det låter som litet
tunt och grant', är ju fullt möjlig.
I utkanterna av området för grann i bet. 'smal, tunn' har klen trängt in i dessa
betydelser, men det är i de sydliga landskapen utanför det egentliga utbredningsområdet för grann i dessa betydelser som klen har sin främsta användning i
betydelserna i fråga. Längst i norr är bilden mer splittrad och ordet ger ställvis intryck av att vara tämligen ungt. Jfr beträffande Överkalix sn: "Målet har motsättningen kke:n a. 'klen, svag' : kkainagta a. i sam. bet. Av dessa är kke:n säkert
nytt rspr.-lån" (C. Pihl 1924 s. 267).
Vi kan sålunda konstatera att i neutrala formbeskrivande bet. 'smal, tunn' är
klen och grann egentligen inte synonyma utan ekvivalenta. I vissa användningar
av klen i bet. 'svag, dålig' etc. (t.ex. klent väder 'dåligt väder') är klen snarare
en antonym till grann. Jag har vid min översiktliga genomgång inte kunnat finna
några spår i dialekterna av bet. 'fager, tjusande, fm, prydlig, förträfflig' angivna
i SAOB (K 1180) (efter Söderwall 1 s.661).
Fin
Adj. fin, som även kan ha betydelser liknande dem hos grann i moment II och
III, intar en särställning. Ett samband mellan grann ochfin och likheter i betydelseutveckling mellan dessa ord har flera gånger påpekats i den etymologiska litteraturen och har bl.a. av Rietz använts som ett argument för att grann i olika
betydelser inte utgår från två ord utan från ett enda (jfr avsn. 1.4).
I sin skrift om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden skriver
Elias Wessn (1967 s. 25): "Många gånger har vi ett tyskt ord och ett inhemskt
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vid sidan av varandra, med någon skiftning i betydelse eller i stilvärde: ära och
heder, släkt och än, språk och mål, del och lott, ansikte och anlete, löfte och lov,
vakt och vård, klar och skär, fin och grann [...]." Wessn ger följande förklaring
(s. 250: "Tyskarna utgjorde i vårt land en ekonomiskt och kulturellt ledande
klass. De tyska adelsmännens och köpmännens språk var därför ett 'fmt' språk.
De tyska orden blev ofta modeord, som man gärna brukade, även när ett svenskt
ord fanns att tillgå. De nya, finare orden trängde ut i allt vidare kretsar, från de
högre stånden till de lägre, från staden till landet."
Adj. fin (av mlty. fin, enligt Hellquist s. 210 ytterst till lat. finis 'slut', alltså
eg.: 'fulländad, fullkomlig' o.d.) finns belagt redan i fsv. i bet. 1) 'fullkomligt
el. väl renad, luttrad, fin — i andlig mening: ren, klar', 2) 'klar, glänsande, fm',
3) 'fin, utmärkt, kostbar, ädel, äkta', 4) 'om personer: förträfflig, utmärkt'
(enligt Söderwall 1 s. 250). De formbeskrivande betydelserna uppträder senare,
först i fråga om något som består av mycket små (tätt intill varandra befintliga)
delar eller partiklar (även enstaka prick e.d.) (se SAOB F 554 Ill). SAOB:s
första belägg är från 1640 och gäller mjöl. Det första belägget i SAOB på
användning om långsträckt föremål, (utdragen) spets o.d. i bet. 'av (ytterst)
ringa tjocklek, mycket tunn el. smal' är från 1733 (Dalin Arg. 1).
När det gäller riksspråket kan man säga att fin till stor del har ersatt grann i
bet. 'tunn, smal, fint fördelad' etc. Med undantag för viss fackspråklig användning har grann i riksspråket fått en ganska begränsad betydelse 'vacker' etc.
Detta framgår vid en jämförelse mellan artiklarna fin och grann i Illustrerad
svensk ordbok, där betydelserna enligt inledningen ordnats så, att uppslagsordets vanligaste och egentliga betydelse kommer först, därefter närliggande och
mindre vanliga betydelser och till sist överförda och bildliga betydelser (indelningen är sålunda inte historiskt betingad).
fln 1. tunn, smal; vass, spetsig. 2. småkornig, fint fördelad, finmalen; f-t regn duggregn. 3.

liten, petit f stil. 4. icke grov, glatt, slät, mjuk o. len; späd, spenslig, gracil, välbildad;
ömtålig, skär, mjäll. 5. väl renad, haltfull f-t gult, silver. 6. prydlig, snygg, proper, städad;
elegant, chic; smakfull, dyrbar, utsökt, vacker; läcker, kräslig. 7. mondän, förnäm, av
familj, kultiverad, belevad; angenäm, behagfull; taktfull, försynt, grannlaga. 8.
omdömesgill, skarp, säker. 9. utmärkt, lysande, förstklassig. 10. hög, gäll f ton; svag,
knappt hörbar f-t pip. (S. 310.)
grann 1. brokig, prunkande, färgstark, färgrik, lysande, gräll g-a fjädrar, dräkter, en g.
solnedgång, det röda har blivit alltför grant. 2. yard.: ståtlig en g. karl; vacker en g. tös. 3.
högtravande g-a fraser. 4. fackl.: fin, klen, smal (om järnvaror); klen, finhuggen (om ved).
5. i högre stil el. yard., provins.: noggrann märkas, förstå grant. (S. 465.)

Jämför även Svensk ordbok (1987):
fln 1. som har hög kvalitet [...] spec. som passar till fest [...] äv. fördelaktig [...] äv. mänsk-

ligt högstående [...] äv. med allmänt positiv innebörd bra, utmärkt [...] 2. mycket tunn [...]
äv. som består av små partiklar [...] äv. utvidgat om abstrakta företeelser som kräver ett
skärpt sinne för att uppfattas [...] 3. som har hög social ställning [...] äv. med negativ
bibetydelse struntförnäm [...] (S. 297.)
grann 1. (alltför) uppseendeväckande vacker om person [...] äv. om föremål, särsk. sådant med
klar färg [...] äv. överfört [...] äv. iron. [...] 2. noggrann (åld. utom i sms.) [...] 3. klen om
vissa järn- el. trävaror (tekn.) (S. 414.)
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Hur är då förhållandet mellan grann och fin i dialekterna? Först kan vi konstatera, dels att fin finns i alla dialekter, dels att detta ord även i dialektmaterialet
framstår som en synonym framför andra till grann, men också attfin inte sällan i
dialekterna står i ett komplementärt och inte i ett synonymt förhållande till grann.
Adj. fin kan (som grann i moment 1.1) användas i bet. 'smal, tunn, klen' o.d.
om föremål med i huvudsak långsmal form, t.ex. tråd eller garn, rep, nål, hö,
ris, stock, ved, hår, ben (alla landskap utom DSL GST JL VD), även som adv.,
t.ex. spinna fint (SK OG) och klyva fint (OG). Fin finns även belagt i bet.
'liten', om hål (SK SM NK), i bet. 'ren, befriad från grova delar' (övergående i
'av god kvalitet'), om lin (ÖL SM OG), även i uttr. skäkta fint (OG), och (som
grann i moment 1.2) bildligt i bet. 'tunn, ljus, pipig' (övergående i 'svag, späd'),
om ljud (SK SM VG GL SDM ÅM LPL).
Fin kan även (som grann i moment 1.3) användas om föremål, ämne o.d. som
har, eller består av, delar med liten dimension eller som har fin (i motsats till
grov) struktur i bet. 'tunn, tät' o.d., t.ex. om redskap med pinnar eller taggar
som kam, vävsked eller häckla (SK SM VG BO OG VRM VSTM HSL), om
slip- eller brynsten (HA VG BO GL), om redskap med maskor eller hål som nät,
sikt, såll eller rissel (SK BL SM HA VG BO ÖG VRM). Fin finns belagt i bet.
'liten', om stil (SK OG UL), 'tunn' (övergående i 'av god kvalitet') om väv eller
tyg (BL ÖL SM GL ÖG SDM NK), 'fint fördelad, finmalen, finkornig, små(tt)'
e.d. om ämnen som t.ex. salt, socker, mjöl, gryn, sand, grus och korn och även
ifråga om regn och snö (alla landskap utom BO DAL GST HSL HRJ och VB,
möjligen även JL, se nedan s. 232); även som adv. i uttr. som mala (krossa,
skava eller stöta) fint (SK VRM NB).
Likaså kan fin användas om bröd och kakor i liknande betydelser som redovisats för grann i moment 1.3.7 (SK BL ÖL SM HA VG DSL GL OG SDM NK
UL VSTM) och om hy och skinn av fm i motsats till grov struktur (övergående i
'mjuk' eller 'ömtålig') (SM VG GL ÖG SDM VRM VSTM LPL).
I motsatsförhållande till grov eller stor, tjock eller tät har fin något vidare
användning än grann: fin kan t.ex. användas om enstaka, små föremål i bet.
'liten' (SM VG VRM DSL), om udd eller spets i bet. 'spetsig, tunn' (SM ÅM), i
bet. 'slät, jämn' om (yta på) föremål som t.ex. planka, berghäll m.m. (GL VRM
UL) och 'tunn' övergående i 'genomskinlig', om t.ex. rök (HA). I bildliga och
överförda användningar har fin ett vidare användningsområde än motsvarande
grann, t.ex. i bet. 'obetydlig, klen, knapp' i uttr. som det är fint med det (eller
med ngt) (SK ÖL SDM VSTM ÅM).
Belägg på adj. fin i åtminstone någon av de användningar som motsvaras av
moment I för adj. grann finns från de flesta landskap, men i några av dessa är
användningarna mycket svagt belagda. Från Gästrikland saknas belägg på fin i
dessa användningar.
De är svagt belagda i Dalarna. Egentligen rums endast det av C. Säve ovan
citerade belägget och en uppgift från Idre socken om att man skiljer på °finns hsj
och 'groft hsj. Ett belägg i bet. 'tunn', om sågblad (OÖD s. 459, bet. 4) avser ju
ett föremål som är platt och tunt, dvs, en användning som är främmande för
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grann.' En betydelseuppgift 'fm.hylle (Mal. öVd.) i OÖD (s. 459, bet. 5) avser
knappastfin i motsats till grov.2
Från östra Hälsingland finns belägg på betydelserna i fråga om tråd (Enånger), hö eller vass (Arbrå och Bergsjö), häckel (Rengsjö). Från Forsa (mellan
Bergsjö och Enånger) finns denna uppgift: "fin 'vacker, präktig', aldrig: 'liten,
vek' enbart." Uppgiften (från 1965) visar att de form- och strukturbeskrivande
betydelserna inte har trängt in i dialekten. Den vanliga bet. hos fin i hela
Hälsingland är 'utmärkt, vacker, präktig'.
Från Härjedalen finns endast ett belägg: fln 'fin, vacker (om m:skor o. djur);
[tillagt] smal, fm om tråd' Älvros (J. Nordlander 1876f0. Den vanliga bet. hos
fin i landskapet är 'vacker, präktig, utmärkt' som i detta ex.: Man har däremot
skilt på bättre och sämre hö. Bättre hö har man betecknat mjukt e hö, finnt e hö
Lillhärdal.
Från Jämtland finns inte något säkert belägg påfin i bet. 'smal, tunn, klen'. I
det ovan citerade belägget från Åre om sand ska grann kanske uppfattas som
neutralt strukturbeskrivande och fin som positivt värderade, dvs, sanden är
grann (bestående av mycket små partiklar) och (därför) fin (utmärkt e.d.). Sådan
användning av fin, dvs. i bet. 'utmärkt' o.d., är vanlig i landskapet, t.ex.: Det
var endast överst i säcken som mjölet var skadat. Under så var det sa finnt e finnt
e mjök Bodsjö, JL.
Från Njurunda i Medelpad (ULMA 25040 s. 246) finns betydelsen 'fm, icke
grov', om tråd och salt (i en sen källa 1962). Den vanliga användningen avfin i
landskapet är i betydelser som 'vacker, snygg, präktig, prydlig, förnäm'.
I Värmland ruins belägg på åtminstone någon form- eller strukturbeskrivande
användning avfin från socknarna Brunskog, Färnebo, Gustav Adolf, Hammarö,
Högerud, Karlanda, Kroppa, Mangskog, Nor, Ransäter, Silbodal och Varnum,
dvs, från den södra och mellersta delen av landskapet. I norra Värmland är
betydelsen inte känd. Dalbyordboken anger följande betydelser: 1. (allm.) bra,
utmärkt; 2. vacker; 3. (adv.) försiktigt, måttfullt; 4. hövlig, artig, kultiverad,
älskvärd e.d.; 5. fömäm, värdig; elegant, proper, helgdagsfin el. likn. — Jfr från
grannsocknen S. Finnskoga: da vat finer om o spann granner 'det bleve
vackrare, om hon spunne tunnare'.
Denna beskrivning skulle kunna göras mer ingående, omfattande alla landskap,
men det torde framgå att fin i neutrala form- eller strukturbeskrivande användningar och i bildlig användning i fråga om ljud som ligger högt på tonskalan inte
har trängt in i de dialekter som utgör kärnområdet för adj. grann i motsvarande
betydelser. Dessa användningar avfin är vanligast i de sydsvenska målen, göta1 Uppgiften bygger på en uppteckning: finära Ned 'finare (såg-)blad' (ULMA 1441:3 s. 35) och

betydelsen är kanske inte helt entydig. Det är kanske i första hand fråga om att bladet har fina
tänder, sågar fint. (Jfr grann i mom. 1.3.1.)
2 Jag har inte funnit någon uppteckning från Malung (Mal.) och OÖD:s uppgift från Övre
Västerdalarna (ÖVd.) bygger på en uppteckning från Transtrand: bkömmlen = birömme å fin i
eygöm 'rosig och finhyllt i ansiktet' (ULMA 3040:2 s. 45). Jfr i samma källa (s. 90) o e
bkömme d lin'hon är rosig och vacker'.
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målen och de mellansvenska målen och förekommer i något växlande omfattning
uppefter kusten och i de nordligaste landskapen, dvs. i de dialekter där grann inte
alls eller i mindre grad används enligt moment I. Fin och grann är sålunda i
första hand ekvivalenter i sådana användningar.
Hur är förhållandet i fråga om sådana användningar av grann som redovisas i
moment II och III? Jag har i mitt material inte hittat någon uppgift om synonymi
mellan grann i moment II och fin. Det fmns användningar av fin/fint som är jämförbara med användningar av grann/grant i detta moment, men dessa uppträder
inte inom samma dialektområden och är ofta inte heller helt ekvivalenta. Fin är
belagt i alla landskap i åtminstone vissa användningar motsvarande dem i moment III och kan ibland uppträda som åtminstone relativt synonymt med grann.
Materialet till adj. fin är mycket stort och jag har valt att i första hand översiktligt jämföra två landskap, Skåne, som har mycket varierande användning av
adj. grann i moment III, och Jämtland med mer begränsad användning av grann i
detta moment. Båda landskapen har ett stort material gällande fin.
I Skåne används fin ofta form- eller strukturbeskrivande. Vanlig är också användning i bet. 'förnäm; prydlig; förnämlig, utmärkt' o.d. Fin används om person i bet. 'förnäm, fin'; 'vackert klädd, "uppklädd", helgdagsklädd' (även ironiskt). H0sem är t.ex. folk, herrskap, herre, fru, dam, fröken. Uttrycken de fina
om stadsfolk eller herrskap (ofta ironiskt använt) och vara fin på det 'ha förnäma
vanor eller fina fasoner, vara tillgjort förnäm' är tämligen spridda. Ex.: °Han e
sau fin paa ed sau han e nåklc född mö krave om halsen Perstorp; °Hon va allti så
fin au se N. Rörum; di hå:lt si litt finare en di andre Sjörup; [ironiskt] Di va en
fin priffe ['skälm, gynnare'], denn Vanstad; Den såm vill va fin får ha pin
Lyngby; Den såm gaa te haadas fin, faa gau te sändas såm schin Näsum (jfr
motsvarande talesätt med grann moment III.1.1).
Ordet används ofta om något som inte brukas till vardags, t.ex. fina rummet,
fina vägen (i motsättning till köksingången), eller annat som förknippas med
stadsfolk eller herrskap i bet. 'fömäm, "flott", fm', även 'ömtålig' (även ironiskt
använt). Ex.: åppfostrada i fina himm Gårdstånga; fint ska de va, lcåsta va de vill
Tottarp; prästår de bo fint Åhus; 'pantåffler va inte fint nåldc ti jille V. Tommarp;
strompår de lötår ['låter'] finare (än hosor) Borrby; °Hon e rädd om sjenged
['skinnet'] pau sina fine näva N. Rörum.
Fin kan även användas i bet. 'snygg, prydlig', t.ex. i uttrycken rent och fint
och göra fint 'snygga upp, städa ett rum, pynta', och som adv. i bet. 'bra, utmärkt' i uttr. det går fint (för sig) och i bet. 'förnämlig, utmärkt, präktig;
vacker', om sak, väder m.m. Ex.: en stor finår tjykkspis tfrå Amerika Båstad;
den finaste fisken här e, de e aulen Kävlinge.
Det är framför allt i användningar som de sist nämnda som vii Skåne finner
ett gemensamt betydelseområde för fin och grann. Synonympar med dessa ord
förekommer, men även här kan vi ofta se eller ana en nyansskillnad i betydelsen.
Ex.: feina granna välja 'fina, vackra vägar' Loshult; de e liasåm staten ha böggt,
män fint å grant ha di V. Broby.
I Jämtland används fin så gott som aldrig form- eller strukturbeskrivande utan
vanligen för att beskriva företeelser som är tilltalande för ögat eller på annat sätt
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uppfattas som vackra, sköna, goda e.d. Det används om person i bet. 'vacker,
som ser bra ut, stilig, söt' o.d., även 'prydlig, vackert klädd' o.d. och 'fömäm'.
HOsem är t.ex. tös, dotter, kvinna, fröken, brud; pojke, karl, herre; folk,
främmande. Ex.: kan a mormor ha vyry såfin? 'kan mormor ha varit så vacker?'
Åre; °hu tyckt de pöjkan va finar ju Mnglättar dom va [dvs, ju mer långsmal
ansiktsform de hade] Sunne; fara sä fin 'fiffa upp sig' Hammerdal; °hu feck så
fint e främtnen ['främmande'] Häggenås.
Fin används även i bet. 'vacker, prydlig; präktig, utmärkt, av god kvalitet'
o.d. om bl.a. kläder, djur, växt, växtdel och växtlighet, landskap, plats, område,
byggnad, rum, väg, bil, mat, färg, himlafenomen, bild, föremål av olika slag
och även om väder och tid. Några ex.: n finen ralck 'en snygg rock' Hammerdal;
[man har ibland kallat] nät med större maskor netta at finar-n fisk Norderön;
Finnt e hö är detsamma som extra prima for ['foder']. Stykkt e hö är dess
diametrala motsats Bodsjö; fin bkoomm 'vackra blommor', finnt i föör 'bra
snöföre (dvs, lätt att åka el. köra i)',finnt i tjött (av god kvalitet) Ström (V. Reinhammar); °Man vå hen va trivleje å finnt bå iinn å uut Häggenås; °n hen blåbera
[koll.], hu va fin hu Lit; somm ven e fin å somm stygg 'somlig ved är bra, och
somlig dålig' Åre; fin e tjårå ['tjära'] och /dein e tjårå eller stygg e tjårå
Norderön; [soligt] fint e häver (höjver) ['väder för höbärgning'], [hotande
regn:] klient e haver Norderön.
Fint neutr. som adv. betyder ofta 'vackert; utmärkt, bra'; även 'herrskapsalctigt, tillgjort', t.ex. i förb. tala fint. Några ex.: såug du, håre finnt bjänn
['björnen'] danse? Hackås; Jag har fångat bltinnsill i en säck ... Dä jekk finnt da
Bodsjö; må finnt 'vara i god form (e.d.)' Ström (V. Reinhanunar); °Ja, han [födelsedagstalaren] tala nu sa fint att n 01 Nilssa [och den ena näsduken efter den
andra kom upp] Berg; [kvinnorna utifrån kan inte lära sig vårt mål] °uttan bärre
tyll på å tala fint å sväänsk Rödön.
Fin kan även användas i bet. 'försiktig, försynt' o.d. om person med tanke på
beteende, karaktärsegenskaper e.d.; även som adv. i bet. 'försiktigt', t.ex. i
förb. fara fint med (ngt), färdas fint med (ngt); även i uttr. vara fin i synen (eller
ögonen) 'vara inställsam eller vänlig ansikte mot ansikte med någon, men snar att
baktala'. Ex.: °Svinn och fin kallades ungdomen, som var blygsam och tillbakadragen Kyrkås; [han kom] °stigen så fint gönom döra ['stigande så försynt
(försiktigt) genom dörren'] Mörsil o. Mattmar; °hu e fin i syna Häggenås.
I Jämtland har fin sålunda ett begränsat betydelseområde gemensamt med
grann i moment III i fråga om person och kläder. I huvudsak är grann och fin
dock inte synonymer i landskapet.
Vi har sett att i de form- och strukturbeslcrivande betydelserna är fin och grann
ekvivalenter i Skåne och Jämtland. Även i positivt värderande betydelser (jfr
moment III) är de båda adjektiven huvudsakligen ekvivalenter i dessa landskap.
Vi kan också jämföra den adverbiella användningen av fint i bet. 'försiktigt' i
Jämtland motsvarande den av grant i Skåne (se avsn. 11.3). Något tillspetsat
skulle man kunna säga att användningen av fin i Jämtland liknar användningen
av grann i Skåne och vice versa.
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Även i övriga landskap har grann och fin i huvudsak olika roller. Till och med
i den zon, där betydelseområdena överlappar, finns det ofta nyansskillnader
mellan ordens betydelser.
I uppteckningarna ges inte enbart uppgifter om relativt synonyma ord, utan
ibland också uppgifter om hur ord skiljer sig i fråga om innehåll eller användning. Några exempel får illustrera förhållandet mellan fin och grann: "aldrig
säger han [dvs. ölänningen] vacker, då han vill uttrycka sig om en persons förmånliga utseende, utan i stället grann t.ex.: °en grann poejk, e grann fäent, aldrig
säger han grann utan fin, då han skall uttrycka att klädebonad eller annat är af
wacker beskaffenhet" socknar kring Borgholm, ÖL (J. Lid6n 1859); °en grann
däga 'en vacker flicka' men °en fin däga 'en fm flicka' (man menar i detta uttryck
fina kläder) Harplinge, HA; ° grannr ... 'prydd, utpyntad'. I denna bemärkelse
begagnas ordet dock sällan, utan då säges: °rarer, finr osv. v. NK (H. Hofberg
omkr. 1860).
Sammanfattningsvis kan konstateras att grann och fin har interagerat på olika sätt
i olika dialekter. Inom övriga delar av kärnområdet för grann i bet. 'smal, tunn'
liknar användningen av fin den i Jämtland, medan den i övriga delar av Götaland
liknar användningen i Skåne.1 Längre norrut är bilden mer splittrad. Jfr från
Överkalix sn (not till fina brälLib:): "Adj.fi-n, fint, fi"na är nytt rspr-lån" (C. Pihl
1959 s. 210).
I det nämnda kärnområdet har användningen av grann som neutralt formbeskrivande och som ljud- och strukturbeskrivande varit stabil i dialekterna. Här
har lånordet fin inte konkurrerat med grann utan funnit en helt annan plats som i
första hand positivt beskrivande och värderande av skönhet och god kvalitet. I
dialekter där grann så småningom har fått positivt värderande betydelser, 'vacker, god' etc., har lånordetfin och det inhemska grann delvis fått överlappande
betydelseområden. I sådana dialekter har de positivt värderande betydelsema hos
grann så småningom tagit överhand och grann har blivit obrukligt som neutralt
formbeskrivande ord. I denna funktion har grann fått ersättare i bl.a. fin. Både
grann och fin har under hand fått nya användningar och nya betydelser i dialektema och orden har fått olika roller.
I stort stämmer säkert den bild Wess6n skisserade över lånordens inträngande
i svenskan, men vi har sett att förhållandet mellan grann ochfin är mer komplicerat än så. Ordet fin har spritt sig ut över landet men har inte ersatt det inhemska
grann utan lever sida vid sida med detta ord, dock vanligen inte som synonym
utan i andra användningar och med andra betydelser.
Ur historisk synvinkel är förhållandet mellan grann i moment I och dess
synonymer kanske mest intressant. Ur semantisk synvinkel vore ett studium av
förhållandet mellan grann i moment II och III och dess synonymer säkert mycket
1 Detta gäller översiktligt. Jag har här inte redovisat alla betydelser som adj. fin kan ha och det
totala betydelseområdet för fin är inte exakt detsamma som för grann; så kan t.ex. fin men inte
grann betyda 'kry' (i uttr. inte fin i VG).
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givande. Flera av de ord som i förteckningen ovan uppträder som synonyma till
grann i dessa betydelser är också historiskt sett intressanta.' Här ska jag dock
begränsa mig till att citera några uppgifter som visar skillnader mellan grann och
ett par av de ovanstående adjektiven: °en "vacker" karl = en "bra" karl; "grann":
skön Jämshög, BL (Fr. R. Rietz 1857); °Granner, adj. 'vacker' ("hvilket senare
ord högst sällan brukas") S. Möre hd, SM (N. Linder 1867); va dö va finnt; va
vakket da va "vackert" användes inte i den äldre dialekten, i stället användes
"grant" o. "fint" Torsås o. Gullabo, SM; nu ä de grant vär 'nu är det grant
(vackert) väder.' "Uttr. grann användes alltid i stället för vacker" Lindome, HA;
°Fagerlund(en) ... hemman. "Förleden kan vara adj. °fager. Jag har dock ej
påträffat detta ord i målet, i stället användas °pen, grann och (mindre ofta)
°vacker" Mo, BO; grann 'vacker, stilig'; Adj. vacker användes ej utan i dess
ställe grann Lur, BO (BOB); Om klar och ren färg sades °klar och °ren, min. Om
lysande färg sade man °grann, vilket egentligen i huvudsak torde betyda 'vacker'
Hellvi, GL.
I vissa betydelser finns en mycket stor mängd synonyma och/eller ekvivalenta
ord och uttryck till grann (många fler än de som ingår i ovanstående förteckning), t.ex. i betydelser som 'kräsen, kinkig, nogräknad, petig' o.d. och i
betydelser som 'vacker' o.d. Andra betydelser är mer synonymfattiga; hit hör
t.ex. de formbeskrivande betydelserna. Det är väl känt att somliga begrepp har få
benämningar i dialekterna, medan andra har många. Diskussionen om orsakerna
till detta har dock främst rört substantiviska begrepp.2 Även i fråga om adjektiv
kan konstateras att vissa semantiska områden uppvisar stor ordrikedom, medan
andra områden är ordfattiga. Såväl adjektivets "laddning" som dess typ tycks här
spela roll. Semantiska områden där adjektiven är neutralt beskrivande eller endast
konstaterar fakta efter en antonym skala (t.ex. stor: liten, hög: låg) verkar vara
ordfattigare, medan områden där valet av adjektiv (eller adverb) innebär ett visst
känslomässigt engagemang (detta gäller t.ex. ord med pejorativ innebörd och
förstärkningsord) eller en bedömning efter mer komplicerade skalor där olika ord
kan uttrycka olika grader eller olika aspekter (t.ex. näpen, söt, rar, tilldragande,
snygg, tjusig, grann etc.) är ordrikare. Det finns säkerligen flera faktorer som
bidrar till att vissa adjektiviska begrepp är ordrikare än andra och Idarläggandet
av dessa är en angelägen uppgift.

4.2. Antonymer
Även motsatsord, antonymer, anges ibland i uppteckningarna. Dessa ord
uttrycker någon form av motsatsförhållande till grann men är inte alltid diametralt
motsatta. Nedan ges en översikt över sådana ord som framkommit i en under-

1 Beträffande förbördsam vill jag hänvisa till V. Jansson 1969, beträffande liten och små till

K. G. Ljunggren 1944 och beträffande bra till G. Widmark 1991.

2 Se t.ex. M. Svahn 1991 s. 118ff och där refererad litteratur och I. Ejskjxr 1991 s. 339.
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sökning omfattande större delen av mitt svenska grann-material, där endast några
sent inkomna språkprov inte har kunnat tas med.1
4.2.1. Material
Antonymer till grann/grant framtagna ur grann-materialet
blek(aktig) adj. Ex.: °Å alleri sir n nå fine å granne stinte nu får tin. Smal å
vesn å blek allehop Färila, HSL; int va on grann on va mer söm bkekakte
'inte var hon vacker, hon var mera blek' [eg. 'blekaktig'] Lycksele, LPL.
diger adj. Ex.: °Du alr gjärå digran, grannan taunga 'du skall göra tjock, smal
tånge' Älvdalen, DAL (C. Säve 1843); [om grovlek av stock] °grov ..., diger
..., stor ..., tjuklc Smalheita [..] smal ..., grann, litn, Bodsjö,
duktig adj. Ex.: °på tre fots djup där va ha bara grant slark, men ättär kantanii va
hö stora, duktiga, alnslånga kal Grangärde, DAL.
dålig adj. Ex.: Var bärgningsvädret gott, sade man: da ä bra hötsrk, da ä grant
yirsttevär, da ä stive-tsrk. Var vädret regnigt sade man: dä ä då/dr hötsrk,
S. Vånga, VG.
ful adj. Ex.: de granna barned spillår pu si, de fula tårrår åw si Vemmenhögs
hd, SK; [om vindfallen:] ja vet iint åm de bre grannere elle fukere nå barken
kåmmer å Böda, ÖL; han va falri fuke ... men hade aj (en) granne hustru å
granna ban Vallda, HA; °vackart vår, ä tvärt sm, solrit å grant, ... blåst å regn
ssm smiter på bruker en kalle fukt vär, Drothem, ÖG; °Av de grannästa
fleckorrza bli de fulaste känzgama Grangärde, DAL.
grov adj. Ex.: [Två snälldon på spinnrocken, nämligen för] gräver å grannarä
trå Bodum, ÅM (ULMA 19632 s. 79); Hann ä nåkär båclä grövär å grannarä
Selånger, MP; °Denhär e för grann ['liten, smäcker'], ge me en grövre Singö,
UL; [karlen tog i] grannare iindn udi snaisn a stjöilo, å kuno udi grövre iindo
... 'smalare ändan av skylsnesen och kvinnan (tog) i grövre ändan' Överkalix, NB; [I mila:] °da va lite grannar n vö ['ved'] illa gma ss han kunna
fylle ti tomroma mulla gropksbban ['de grova kubbarnal Vemdalen, HRJ;
°Åså vare ju ksrve bå gräver å grannare 'så var det korv[ar] både tjockare och
smalare (på kalaset)' Ljusdal, HSL; [De fick höra] ° så mycke bjella, granjer å
gräver Linsell, HRJ; [Mässingskam:] De va gropar tendgålr på-n ene si:n tå
kamma s grauuar tendgåk på-n a:r si:n Hede, HRJ; rsgmjök, grövar å
granna ra ... Ed, ÅM.
grum adj. Ex.: [somliga] 'snaldca grant, o andra gromt Harplinge, HA.
grym adj. Ex.: granner ['vacker']. Mota. grömm, la:j Burseryd, SM.
led adj. Ex.: den granna nevän 'den högra handen'; det är särskilt till småbarn,
man talar om den granne och lajjä nevän V. Torsås, SM; [om rötmånaden:]
halve ble granner å halve låier 'hälften blev vacker och hälften ful' Ekeberga,
SM; da granneste flekkena fege da laieste pajkana 'de grannaste flickorna
fingo de fulaste pojkarna' Reftele SM.
1 Här framkommer givetvis inte ord som har antonym betydelse men annan utbredning än
grann i den aktuella betydelsen. Ett sådant ord är Lex. adj. ben som används om tråd, garn,
spånad m.m. i bet. 'grov' i SK BL HA.
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rälig adj. Ex.: där e meed grant ['vackert] å meed rälit V. Broby, SK.
skit(t) adj. Best. sg. m. -e. Ex.: granne synnda, gammalt namn på påskdagen (i
motsats till fitte lärda, påskafton) Grönby, SK.
smal adj. Ex., se blek.
stor adj. Ex.: [Om sork, dvs. små koll granna kat sam bir kvara nå-sism
harrkär u-clam stora Ljusnarsberg, VSTM; se även diger.
stygg adj. Ex.: [om skogsrån:] °Velle ho ha tak i en kar som ho lika, ss jorde ho
sej ss grann, sa grann, menne va de nåen ho velle väre le imot, ss jorde ho sej
ss stygg ho kunne Nössemark, DSL; [Till barn:] °Räck fram granna gulla!
Kom inte med den stygga näven! Råggärd, DSL.
tjock adj. Ex., se diger.
usel adj. Ex.: uppförande: °di håller ett urselt levanne; levannt ä ente förgrannt
Korsberga, VG.
vissen adj. Ex., se blek.
ör adj. Ex.: Man kunde dock reglera fmheten på mjölet [från handkvarnen] genom att mata på mycket eller litet kom: litet kom gav finare (grannare) mjöl,
mycket kom gav grövre mjöl (öte mjak örare mjak ) Indals-Liden, MP.
4.2.2. Kommentar och diskussion
Antonyma till grann i moment I är diger, duktig, grov, stor, tjock och ör. Av
dessa ord används ör endast om sand, jord o.d. i bet. 'torr, sandig' samt om
mjöl i bet. 'för känseln påminnande om sand, grov' och duktig endast som positivt värderande av storlek eller grovlek i bet. "rejäl", "präktig" e.d. Även tjock
och stor har begränsad användning som antonymer till grann. Diger har möjligen
tidigare varit vanligare som motsatsord till grann, men ordet har nu begränsad
användning.
Grov

Adj. grov (av mlty. grof och med trolig ursprunglig bet. 'grovIcrossad, grovmalen', se t.ex. Hellquist) finns redan i fsv. (även i antonymt förhållande till
grann) enl. Söderwall (1 s. 425) i bet. 1) 'grov, tjock'; 'grov, fördelad i stora
partiklar eller delar', 2) 'grov, bastant, fast, kraftig', 3) 'grov, konstlös, simpel',
4) 'grov, plump', 5) 'obildad', 6) 'stor, ymnig, betydlig', 7) 'stor, betydande
viktig', 8) 'stor, svår, sträng'; n. adv. 'grovt, plumpt'. Jfr SAOB G 973ff.
Medan grann lever kvar endast som form- och strukturbeslcrivande i vissa
dialekter, har grov bibehållit sin plats som sådant adjektiv såväl i rspr som i
dialektema utanför kärnområdet för motsvarande grann.
När det gäller ljud som ligger högt på tonskalan är grov det enda motsatsordet
till grann i det svenska dialektmaterialet. Det finns även sammansättningar med
grov motsvarande dem med grann. Grovljud finns från VRM NB, grovljudad
från VSTM DAL, grovljudd från ÖG VRM, grovmålad från SK SM GL VSTM
DAL och NB. Sammansättningarna med grov finns som synes redan av dessa
exempel i ett vidare område än motsvarande med grann. Ytterligare några sammansättningar finns med grov, t.ex. grovmålt 'grovröstad' från GL och
238

grovmäld, -mält från SK BL SM GL och VRM. Ifråga om ljud har grov ofta en
bibetydelse 'sträv, skrovlig'.
Både i sammansättningar och som simplex har grann om ljud som ligger högt
på tonskalan mindre utbredningsområde än motsatsordet grov. Detta illustreras
av ett par exempel: 1) En text från senare hälften av 1600-t. av konrektorn i
Nyköping Kristofer Morxus lyder: "Sen war en med messings lur, / Men han
böla som en tjur. / Stundom groft, stundom grant [...]." (SvLm Bih. 1.1 s.
155). Kommentar härtill: "'Stundom groft, stundom grant;' dock har jag i fråga
om tonhöjd aldrig hört allmogen sätta grov och grann, utan grov och fin emot
hvarandra" Hossmo, SM (J. Jonsson 1875-77); 2) °Groft = Motsats till °sjaatt
('gällt') alltså baston. °Nu töcke ja du sjonge fö groft Ronneby lfs, BL. I det
första exemplet ärfin, i det andra skär ekvivalent till grann.
I kärnområdet för grann i moment I står sålunda grov i motsatsförhållande till
grann; utanför detta område har orden vanligen av varandra oberoende roller.
Tillfälligt kan grov och grann t.o.m. uppträda som, om inte synonymer, så åtminstone ekvivalenter. Jfr t.ex. uttr. granna pengar och grova pengar (SAOB G
977:6a).
Antonymerna i förteckningen ovan är av olika slag. C.-E. Lundbladh (1988 kap.
3) diskuterar adjektivens graderbarhet och olika skaltyper för adjektiv. I fråga om
graderbarhet finns en tydlig skillnad mellan grann i moment I och i moment II
och III.
I det första momentet är adjektivet grov "sann" antonym till grann. Med en
sådan antonym menar Lundbladh en som i ett ofta förekommande ordpar bildar
en binär antonym skala. En sådan skala är öppen i båda ändar och kan tecknas:
gammal
ung

för grann i bet. 'tunn, smal, fm, klen'

grann
grov

Lundbladh beskriver den antonyma skalan som en komparationsskala, där
komparerade former anger relativa värden och där positivvärdena anger värden
med orientering åt vardera polen men varken ett absolut topp- eller bottenvärde.
Man måste skilja en sådan skala från vad Lundbladh kallar en referentiell skala,
dvs, en skala som anger mått på grovlek.
Lundbladh undersöker adjektivens motsatsförhållanden och graderbarhet
genom att sätta in dem i fraser och undersöka om de är reciproka enligt följande
modell (efter Rusiecki 1985 s. 6):
NP' är A-are än NP" —› NP" är Å-are än NP'
NP" är Å-are än NP' —› NP' är A-are än NP"
A och Å är reciproka.
Med grann i bet. 'tunn, fm' om tråd:
Tråd 1 är grannare än tråd 2 --> Tråd 2 är grövre än tråd 1
Tråd 2 är grövre än tråd 1 --) Tråd 1 är grannare än tråd 2
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Om detta stämmer är grann och grov reciproka. Förhållandet verkar rimligt, men
metoden är inte tillämplig i denna undersökning. Eftersom jag själv inte behärskar de olika dialekterna, måste jag hålla mig till den information som det insamlade materialet ger eller komplettera detta med (i detta fall svårgenomförda) intervjuer. Dialektmaterialet visar dock att Lundbladhs binära antonyma skalmodell
kan passa för grann (i moment I) och grov. För denna modell talar flera exempel
som dels visar ett motsatsförhållande, dels innehåller komparerade former av
grann och/eller grov, men framför allt det stora antalet ordpar med dessa ord.
Till grann i moment II och III rums inte på samma sätt någon självklar
antonym. Som motsatsord till grann i bet. 'vacker' finns t.ex. ful, dålig, grum,
grym, led, rälig men inget av dessa ord intar en sådan särställning som grov.
Detta talar för att vi här har att göra med ett annat slags skala. Lundbladh placerar
till skillnad från andra semantiker (se a.a. s. 30 och där refererad litteratur) en
mängd adjektiv, däribland vacker och ful, inte i en binär antonym skala, utan i
icke-binära symmetriska skalor, som innebär att ett adjektiv ensamt anger värde
på en skala. Förhållandet kan tecknas:
grann

ful

Även dessa skalor är öppna både upptill och nedtill.
Lundbladh (sist a.st.) skriver beträffande tolkningen av vacker och ful som
icke-binära: "Jag är helt medveten [om] att denna tolkning kan strida mot vissa
människors språkkänsla. Det finns ju odiskutabelt ett samband mellan vacker och
ful, bägge adjektiven kan sägas ha med dimensionen 'utseende' att skaffa [...]".
Han menar dock att icke-binära skalor, använda för att illustrera den graderbara
betydelsen, mer övertygande beskriver vår uppfattning om många komparativers
betydelse än modeller, där man behandlat samma adjektiv parvis. Han exemplifierar bl.a. med adjektiv som har med utseende att göra, t.ex. söt, ful, vacker,
skön, grann, fager, tjusig och vedervärdig. Det absoluta flertalet adjektiv är ickebinära enligt Lundbladhs defmition.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det fmns en klar skillnad mellan grann i
moment I och i moment II och III i fråga om graderbarhet och motsatsförhållanden. I moment I har grann en "sann" antonym, grov. Det ter sig utifrån dialektmaterialet sannolikt att förhållandet mellan dessa ord kan beskrivas med en binär
antonym skala av Lundbladhs modell. I de övriga momenten finns dels proportionellt sett mycket färre exempel som innehåller grann och ett motsatsord,
dels inget motsatsord som framstår som en antonym framför andra. Detta tyder
på att en icke-binär skalmodell skulle passa bättre, åtminstone i de flesta fall, i
dessa moment. Dialektmaterialet för adj. grann visar sig sålunda väl följa de
modeller Lundbladh har ställt upp vid sin analys och kan också sägas utgöra ett
stöd för deras riktighet.
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4.3. Homonymer
I riksspråket uttalas adj. grann och subst. grand vanligen på samma sätt, dvs.
med kort öppet a och utan slut-d. I dialektema är förhållandet ofta annorlunda.
Uttalet av adj. grann framgår av materialredovisningen. Här ska formerna
endast kort sammanfattas. Jag bortser från neutrumformer, som vi (i avsn.
2.5.4) har sett kan ha annan stamvokal, och ändelser (-e, -er o.d.). Formen
grann (alltså med öppet eller halvöppet a-ljud) är belagd i alla landskap, dock
endast med enstaka belägg i HRJ och JL; från BO fmns även gra:n. Formen
grann (med slutet a-ljud eller ett ljud mellan a och å) är belagd från VG ÖG SDM
NK UL VSTM DAL GST ÅM LPL och i enstaka fall från HA och BO; från NK
finns även grånn. Formen grann är belagd från ÖL SM och norrut från UL till
NB; dessutom finns grauu i HRJ och gränn, gräann i NB. På GL möter även
grandur eller grandur (-år).
Beträffande uttal och förekomst i dialekterna av subst. grand vill jag hänvisa
till A. Westerberg (1991 s. 68ff, 120ff och karta 16). Ordet är framför allt belagt
i uttr. lite grann (-a el. -e). Westerberg redovisar belägg på uttalet grann från
DSL och SDM och från VRM norröver till LPL med undantag för JL, på gra:n
(el. kr-) från BO och ÖG, på grann från SM HA VG SDM VSTM DAL HSL
ÅM VB och LPL, på gra:n (el. kr-) från VG BO ÖG och VB, på grånn från SK
norrut till VG samt ÖG NK och VRM, på grå:n från SK, på graunn el. graung
från SK BL SM och VG, på grunn från ÖL och VG, på grann från VG, och på
grann från UL DAL (Idre o. Säma) GST HSL MP JL och LPL. Hon redovisar
även former med -nd: grand från GL UL VSTM DAL och NB, grand från UL
DAL och GST och grand från HRJ.
Det framgår av ovanstående att de båda orden inte sällan har olika uttal i dialektema. Någon risk för homonymkollisionl föreligger knappast ens i områden
där uttalet av de båda orden överensstämmer, eftersom det rör sig om ord av
skilda ordklasser. Möjligen kan det någon gång råda osäkerhet om vilket ord
som ingår i gamla sammansättningar och avledningar, jfr grannvar avsn. 2.5.5
(s. 1190, granngivlig avsn. 2.5.4 (s. 1170.
Åtminstone delvis homonymt med verbet granna(s) är verbet granda, som är en
avledning av substantivet grand 'skada', möjligen delvis med anknytning till
grand 'grus, stoftkorn' (se vidare Hellquist s. 296 granna, SAOB G 816f
granda). Hur är förhållandet mellan granna(s) och granda i dialekterna? Kan man
tänka sig någon påverkan dem emellan?
Grannas och/eller granna sig (se moment 11.7) uttalas granna(s) eller granne(s) i BL ÖL SM HA VG och ÖG; från BO finns endast belägg med grov
beteckning: °grannas. Granna (upp) (sig) och/eller grannas (se moment 111.4.3)
uttalas granna(s) i BL HA och VG, granna (o.d.) i DAL, granna (perf.) på ÖL;
från SK och SM fmns endast belägg med grov beteckning: 'granna(s).
1 Följderna av homonymkollisioner (homonymkonflikter) har ofta diskuterats. Se t.ex. Lyons

1968 s. 90f och där refererad litteratur.
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Granda

v.: SK ett fåtal belägg från Ingelstads, Ljunits, Oxie och Skytts hdr; SM Kalmar län
utan sn-uppg., belägg från 10 snr i N. och S. Tjusts, Sevede, Sunnerbo, S. Vedbo, Tunaläns,
Västra och Östra hdr; HA Fagered, Morup; VG: Redvägs och Vättle hdr utan sn-uppg., belägg
från 15 snr i Gudhems, Kåkinds, Laske, Marks, Skånings, Vadsbo, Vartofta, Vilske, Väne och
Ås hdr; DSL Ärtemark; ÖG Ydre hd utan sn-uppg., Ekebyborna, Hällestad, Regna, Vånga, V.
Harg och Norrköping; SDM Åkers och Österrekarne hdr utan sn-uppg., 22 snr i Jönåkers,
Oppunda, Rönö, Sotholms, Svartlösa, Villåttinge och Österrekarne hdr; NK Sköllersta hd och
Kil och Täby i Örebro hd; VRM Karlskoga, Grava, Ransäter, Ölserud och Gustav Adolf;
VSTM Västerfårnebo.

Från södra Skåne finns några få äldre belägg på verbet granda. Uttalet är grå:nal
och betydelsen 'gräma' eller 'förorsaka grämelse'. Ex.: De grå:nede mi mied ad
di to di glyttana ifrå mi Oxie hd.
Utanför Skåne möter verbet granda huvudsakligen i varianter av ordspråket
det är litet som grandar (ögat). Detta används i betydelsen 'även det lilla (litet
nog) kan vålla stor skada eller förtret', eller 'det är det lilla som gör det (som det
kommer an på)'. Av beläggen från Småland framgår att ordspråket även kan
byggas ut, t.ex. Dö ä lite sum grsnner, sa fan, fekk grakutten ['grankotten'] i
öget Dalhem; °Det är lita som graunar öjat, men minre som graunar själa Kalmar
län. I några exempel betyder granda 'vara det som fattas eller skiljer eller gör ngn
skillnad', t.ex. Dä ä bake lite såm grånner (om bräder, som inte sitter precis intill
varandra) Vimmerby. Uttalet i Småland är gränna, granna, granna, graånna (-au)
e.d. Från Halland finns endast två belägg. Uttalet är granna resp. gränna. Uttalet
i Västergötland är vanligen grånna, i enstaka fall granna eller granna. Ett ensamstående belägg från Dalsland är skrivet med vanligt alfabet: °grannar. Alla exempel från Värmland innehåller ordspråket, t.ex. °Ja hade vesst lite för möe salt i
denne gröten, å de ä lite, som granner Ölserud.
Att granda från Södermanland även kunnat användas på annat sätt, visar
denna uppteckning: ° inte lssas att d(ä) någe som granda Dunker. Uttalet är
granda, granna eller granna. Från Närke finns, förutom ordspråket, följande:
[En pojke sökte råd hos sin gudmor, hon frågade honom] 5näsamma, va sam
gränna mä-n. Uttalet i Närke är gränna (med grov beteckning även °granna).
Varianter av ordspråket förekommer också i Östergötland; uttalet är gränna,
granna eller granna. Från Norrköping finns följande uppgift: °Grannas, dep. =
det skadar, gör illa (P. A. Säve 1855).
Av ovanstående framgår att när verben granda och granna(s) har samma proveniens, så uttalas de vanligen olika. Dessutom förekommer s-form av granda i ett
enda (äldre) belägg, medan denna form är den vanliga hos granna (jfr karta 11).
Granda 'skada' etc. finns belagt i fornspråken (Fritzner s. 630, Söderwall 1 s.
420 o. suppl. s. 258) liksom i nutida isländska (Blöndal s. 267) och i norska
dialekter (Aasen s. 237). Granna(s), till grann i bet. 'noga, nogräknad' o.d.,
finns i ett relativt begränsat område i Sydsverige och Götaland. SAOB:s tidigaste
belägg är från 1700-t. och jag har inte funnit något belägg i fomspråken.
Granna(s) till grann i bet. 'vacker (o.d.)' är mer sporadiskt belagt i dialekterna.
1 Jag bortser från variation av slutvokalen som jag här normaliserar -a.
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Användningen betecknas som föråldrad av SAOB, som redovisar ett belägg från
1600-t. Den är inte känd från fomsprålcen.
Vi kan dra slutsatsen att verbet granda är en äldre avledning, som en gång haft
vid spridning och lever kvar i svenska dialekter huvudsakligen i det nämnda
ordspråket, medan granna(s) är en relativt ung avledning till adj. grann, dels i
bet. 'noga, nogräknad' o.d., dels i bet. 'vacker' -o.d. Den sistnämnda avledningen har karaktären av en mer tillfällig bildning som (med något undantag) knappast varit ordentligt etablerad vare sig i dialektema eller i riksspråket. Risken för
sammanblandning och därmed för betydelseinterferenser mellan dessa verb får
bedömas som minimal.

4.4. Homonymi och polysemi
Adj. grann har sålunda knappast någon homonym att räkna med i dialekterna —
om man med homonym menar likalydande ord med historiskt sett olika ursprung. Hur förhåller det sig då med grann självt? Historiskt sett är det knappast
något tvivel om att det är fråga om ett enda ord, men hur blir förhållandet om vi
anlägger ett synkront perspektiv? Uppfattas grann av de dialekttalande som ett
enda ord med flera betydelser eller som flera ord? Vi närmar oss här en kärnfråga
inom ordsemantik och lexikografi, förhållandet mellan homonymi och polysemi.
Hans Jonsson formulerar frågan sålunda (1985 s. 141): "Hur avgöra när vi har
synkrona-funktionella polysemer och när vi har homonymer å ena sidan eller, å
andra sidan, när polysemi föreligger och när det i stället gäller betydelsenyanser?" Han förklarar polysemi på följande sätt (a.a. s. 140): "Det man räknar som
ett ord uppfattas ha två el. flera skilda innehåll (t.ex. slå 'utdela slag' : 'meja
(hö)'; skära 'arbeta med kniv' : 'gå el. sträcka sig tvärs över (ngt)' : 'meja (säd)
el. skörda'; björn 'djuret i fråga': 'björnbindsle'). Trots flertydigheten uppfattas
dock, måste man förutsätta, innehållet hos det polysema ordet som en enhet
visavi uttrycket." Jonsson återkommer (1988) till komplexet polysemi—homonymi och diskuterar bland annat lexikografens praktiska problem — vad som ska föras upp som två (eller flera) betydelser hos ett uppslagsord och vad som två (eller
flera) uppslagsord överensstämmande till uttrycket (a.a. s. 130. Jonssons slutsats blir att det ur renodlat strukturell—funktionell synpunkt nog vore riktigast att i
huvudsak omvandla den traditionella polysemin till homonymi och sätta likhetstecken mellan lexem (dvs, funktionella lexikaliska enheter med ett bestämt innehåll) och uppslagsord. Han rekommenderar dock inte ett sådant förfarande av
följande skäl: det är oekonomiskt ur beskrivningssynpunkt, det är många gånger
svårt att avgöra vad som är lexem och vad som är särfall av sådana och ett sådant
synsätt innebär oftast våld på språkkänslans orduppfattning.
Jag delar Hans Jonssons åsikt och vill påpeka att frågan huruvida ett uttryck, i
det här fallet adj. grann, uppfattas som ett ord i olika betydelser och användningar eller som flera ord inte endast är en fråga om klassifikation. Svaret kan
vara avgörande för hur ordet och dess betydelser kan komma att fortleva och
utvecklas, efter delning i med tiden allt mer åtskilda banor, eller i en huvudfåra
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(där det kan råda konkurrens mellan betydelser'). Vi har sett exempel på en
utveckling efter olika linjer i dialekterna, nämligen av adv. grant i delar av Skåne,
där det är uppenbart att det uppfattats som ett ord i bet. 'tydligt' i förbindelse med
vissa verb och som ett annat ord i bet. 'vackert', eftersom grant uttalas olika i
dessa betydelser. Det är troligt att grann kan uppfattas som två (eller flera ord)
även när uttalet är detsamma, dvs, skilda användningar kan uppfattas som homonyma, inte polysema. Det är t.ex. rimligt att anta att grann med bet. 'noga, kinkig(t)' inte uppfattas som sammanhörande med grann i bet. 'smal' eller (där
denna bet. inte förekommer) med bet. 'vacker'.
Frågan om homonymi eller polysemi föreligger blir givetvis inte mindre komplicerad när man även tar hänsyn till skillnader me 11 an dialekter. Det har framgått att grann i bet. 'smal' etc. och 'vacker' etc. i huvudsak har olika geografisk
utbredning. Även om det skulle vara så att grann uppfattas som ett enda ord med
skilda betydelser inom respektive 'smal'- och 'vacker'-området, så uppstår
förmodligen tveksamhet i mötet mellan dessa områden. Det är knappast troligt att
skåningen på besök i Jämtland omedelbart inser att det grann han där möter med
bet. 'fm, smal, tunn' historiskt sett är samma ord som grann 'vacker, präktig'
etc. i hans eget mål.
I dialcront perspektiv kan grann sålunda ses som ett ord i den bemärkelsen
att de olika betydelsema och användningarna har ett gemensamt ursprung. I ett
synkront perspektiv finner vi att det i olika användningar kan upplevas som
skilda ord.

1 Se t.ex. A. Rudskoger (1952 s. 487), som i sin undersökning av några adjektiv i engelskan
bl.a. kommer fram till följande: "As the chief cause of loss of sense, however, must be
considered polysemy in its pure form, i. e. ambiguity of understanding [—]."
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5. Sammanfattning

Detta arbete är en undersökning av ett ords öden och äventyr i vårt språk såsom
dessa kan följas i det upptecknade dialektmaterialet. Inriktningen är semantisk.
I kapitel 1 redogörs för bakgrund, syfte, tidigare forskning, material och
metodik. Syftet är att beskriva hur adjektivet grann (som simplex, i neutrum som
adverb, i sammansättningar och avledningar) används i dialektema. Någon ordsemantisk undersökning av svenskt dialektmaterial med liknande inriktning och
omfattning har inte tidigare gjorts och det är därför ett delsyfte att undersöka det
insamlade dialektmaterialet med tanke på dess lämplighet för semantisk analys.
Dialektmaterialet är snedfördelat ur flera aspekter: när det gäller beläggens
ålder (det är brist på material äldre än från slutet av 1800-t.), beträffande fördelning inom landet (vissa landskap har glest, andra har tätt med uppteckningar),
och ifråga om språkligt innehåll (andelen ovanliga och särdialektala ord är oproportionerligt stor), utformning (uppteckningarna grupperas i 9 typer, av skiftande värde för semantisk analys) och kvalitet för övrigt, t.ex. tillförlitlighet.
Orsaker till felaktigheter och risker för feltolkningar diskuteras.
Materialets egenskaper medför begränsningar vid valet av semantisk metod.
Den jag valt möjliggör en adekvat beskrivning av användningen av grann, dvs.
så fm att dialektskillnader framträder. Den kombineras med dialektgeografisk
metod för att belysa sammanhang mellan betydelser och användningar.
Beskrivningen utförs primärt i två steg. Först indelas betydelsen hos grann i
dialekterna grovt i huvudmoment. För att finna dessa har betydelseuppgifter och
kontext i uppteckningarna studerats. Huvudmomenten, tre till antalet (på s. 19
illustrerade med tre delvis överlappande cirklar), indelas vidare i undermoment.
Vid denna indelning tas bland annat hänsyn till grammatisk funktion (adjektivisk
eller adverbiell) och användning. Termen semantiskt huvudord (HOsem) införs
för det ord (eller den fras) som semantiskt sett är viktigast för adjektivet i det
språkliga sammanhang som det uppträder i.
I kapitel 2 redovisas, kommenteras och diskuteras dialektmaterialet. Varje
huvudmoment redovisas och kommenteras för sig. Slutligen (i avsn. 2.8) sammanfattas kapitlet och förhållandet mellan de tre huvudmomenten diskuteras.
Det första huvudmomentet innehåller grann i bet. 'fin, tunn' och i bet. som
närmast ansluter sig härtill. Vanligast är användning i fråga om enskilda föremål
o.d. med långsmal, vanligen mer eller mindre cylindrisk form (som bet. anges
'fm, smal, tunn' o.d.). I momentet redovisas också bl.a. användning i fråga om
ljud som ligger högt på tonskalan; bet. anges här som 'tunn, ljus, gäll, hög'
o.d., vilken bedöms som bildlig, utgående från den tidigare nämnda bet. 'fin,
smal, tunn'. I momentet redovisas även användning i fråga om föremål, ämne
o.d. som har (eller består av) delar med liten dimension eller som har fin struk245

tur, varvid som bet. uppges 'fm, tunn, tät' o.d. Härunder redovisas bl.a. användning om redskap med smala, tätt sittande pinnar, taggar o.d. eller med små,
fina maskor eller hål och om ämnen som består av små, fma (i motsats till grövre) partiklar.
Det andra huvudmomentet omfattar grann i bet. 'noga, noggrann' och i bet.
som närmast ansluter sig härtill, det tredje grann i bet. 'fm, vacker, skön, god'
och i bet. som närmast ansluter sig härtill.
De tre huvudmomenten är inte homogena — vart och ett av dem innehåller flera
olika användningar av grann. Det finns också såväl skillnader som likheter
mellan huvudmomenten. I det första momentet är grann form-, ljud- eller strukturbeskrivande och neutralt. Ordets funktion är vanligen adjektivisk och det förekommer oftare i attributiv ställning än i predikativ. I det andra momentet är
adverbiell funktion vanligare; när adjektivet f.ö. förekommer är det oftast i predikativ ställning, ofta i förbindelse med efterföljande preposition eller prepositionsuttryck. Det förekommer även i en stor mängd sammansättningar, i såväl
efterleds- som i förledsställning. I detta moment är grann knappast neutralt utan
negativt eller positivt värderande. I det tredje momentet är grann vanligen (utom i
ironisk användning) positivt värderande. Där är adjektivisk funktion mer
frekvent än adverbiell och adjektivet intar oftare attributiv än predikativ ställning.
Också i detta moment förekommer ett stort antal sanunansättningar med grann i
förleds- och efterledsställning.
Användningar av grann där betingelser för två eller flera betydelser förekommer och där betydelserna glider i varandra diskuteras särskilt, eftersom sådana
användningar kan illustrera betydelseförändringar. Hit hör t.ex. användning av
grann om bröd, om tyg och väv och om blånor samt vissa användningar om
mänskligt beteende. Några ord avledda av grann eller sammansatta med detta ord
har liksom grann självt betydelser som sträcker sig över fler än ett av de nämnda
huvudmomenten — det gäller t.ex. adj. grannlig 'smal, späd, spenslig; med fina
ansiktsdrag; fm (om hud); försynt, tillbakadragen eller kruserlig; nätt, näpen, söt;
vacker' o.d., grannlagd 'finhyad; spenslig; välbildad; vacker' o.d., subst.
grannlek 'tunnhet (t.ex. om tråd); skönhet' och verbet grannas 'vara nätt på
maten eller kräsen eller nödbjuden; vara blyg eller tillgjord; vara grant klädd;
mojna, bli vackert' (om vind eller väder)' o.d.
Dialektgeografin belyser sambandet mellan olika användningar och betydelser. Bl.a. visas att den lokalt i Medelpad, Jämtland och Ångermanland förekommande användningen av uttrycket grant om med personligt subjekt är en särdialektal, inomspråklig utveckling. Detta är också fallet med de i Dalarna förekommande användningarna av ogrant åt, ett uttryck som har anknytning till
ogrann och grant åt längre söderut. Däremot är bet. 'tydligt' o.d. hos adv. grant
(vid vissa verb), med sydvästlig utbredning, exempel på en från Danmark (och i
viss mån från Norge) inlånad betydelse.
Med dialektgeografins hjälp kan också ställning tas till olika förslag till
etymologi för grann. Som grundbetydelse har ansatts dels 'bestående av småpartiklar, finfördelad' e.d. (J. E. Rietz, Fr. Tamm), dels 'spetsig' e.d. (Hj. Falk
och A. Torp, E. Hellquist m.fl.). I det förra fallet skulle adjektivet vara besläktat
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med subst. grand, i det senare fallet med subst. gran. Det kan visas att en grundbetydelse enligt det förstnämnda alternativet inte är trolig, varför den andra etymologin torde vara den riktigare. Dock vill jag hellre räkna med en grundbetydelse 'fin, smal, tunn' (eller alternativt en tidig betydelseutveckling 'spetsig'
> 'smal' etc.), eftersom bet. 'spetsig' inte står att finna i dialektmaterialet.
Vad utbredningen av betydelsema hos grann beträffar, gäller att den enligt det
första huvudmomentet, dvs. 'smal' etc., och den enligt det tredje, dvs. 'vacker'
etc., i stort sett är komplementära, även om området för bet. 'vacker' överlappar
det för bet. 'smal' (i olika mån i olika användningar). I det område där bet. 'fm,
smal, tunn' är levande (här kallat 'smal' -området) har 'vacker' trängt in endast i
liten skala. Dialektgeografin visar att området för bet. 'smal' etc. tidigare bör ha
varit större och sammanhängande i Norden. Bet. 'vacker' etc. kan ha utvecklats
direkt ur bet. 'smal' etc., men utvecklingen kan ha understötts av användningar
av grann i bet. enligt det andra huvudmomentet ('noga, noggrann' etc.). Även
relationer till andra ord kan ha inverkat på betydelseutvecklingen.
I kapitel 3 undersöks ordets språkliga närmiljö, dess förhållande till de omgivande orden och olika språkliga sammanhang i vilka det uppträder. I kapitlet
behandlas adjektivkombinationer, lexikaliserade fraser, ordspråk, ordstäv, talesätt, gåtor m.m. samt ironisk användning av ordet
Undersökningen av de semantiska relationerna i adjektivkombinationema
leder bl.a. till att några olika typer av kombinationer kan påvisas: antitetiska, synonyma och enumerativa, de sistnämnda i sin tur interpretatoriska (preciserande,
förklarande eller kausala), additiva eller neutrala. Några tendenser beträffande
ordningsföljden mellan komponenterna i dessa kombinationer uppmärksammas
också.
Förhållandet mellan lexikaliserade fraser, kollokationer och idiom diskuteras
och några olika typer av förbindelser med grann — sådana med substantiv, med
prepositioner och prepositionsfraser och med verb — kommenteras. Fraserna kan
vara mer eller mindre lexikaliserade. Det framkommer att de lexikaliserade
fraserna inte alltid är de oftast förekommande eller bäst belagda ordkombinationerna. Förekomst av bl.a. lexikaliserade fraser som spritts utanför det egentliga området för de ingående komponenterna i en viss betydelse (t.ex. den musikaliska termen grovt och grant) och av fraser som har sanunansmält till mer eller
mindre enhetliga begrepp, där en analys av komponenterna var för sig inte är
meningsfull (t.ex. gra'nt va: 'a 'stryk', eg. 'vackert väder'), visar vikten av att ta
hänsyn till lexikaliserade fraser vid betydelseanalys och dialektgeografiska
resonemang.
Förhållandet mellan ordspråk, ordstäv och talesätt diskuteras och i materialet
förekommande sådana, liksom även avvärjande fraser, gåtor, tim och ramsor,
förtecknas (grovt indelade med hänsyn till innehåll och form). Några av ordspråken etc. kommenteras. De avvärjande fraserna, som har sitt ursprung i en tro
på att vissa berömmande uttryck för otur med sig (t.ex. att främmande kan skada
kreaturen genom att säga att de är granna) kommenteras, och slutsatsen blir att
företeelsen knappast kan ha haft någon större betydelse när det gäller användningen av adj. grann.
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Ironisk användning av grann förekommer nästan uteslutande i det tredje huvudmomentet, där en positivt värderande betydelse 'vacker, god' etc. genom
ironi vänds till kritik och klander. Sannolikt måste den positiva betydelsen vara
väl etablerad i en dialekt innan ett grepp som ironi tillgrips, ett antagande som
inte motsägs av materialet.
I kapitel 4 undersöks förhållandet mellan grann och dess synonymer, antonymer och homonymer. Beträffande synonymer och antonymer begränsas undersökningen till sådana ord som framkommit i samband med min genomgång
av materialet för adj. grann. Det framhålls att synonymema är relativa eller partiella, dvs, de överensstämmer i fråga om någon eller några betydelseaspekter,
men inte alla. Antonymerna uttrycker någon form av motsatsförhållande till
grann men är inte alltid diametralt motsatta. Dessa relativa synonymer och antonymer förtecknas och kommenteras, dock huvudsakligen sådana till grann i det
första huvudmomentet. Bl.a. konstateras att smal och tunn vanligen beskriver
andra dimensioner än grann (som beskriver liten dimension hos långsträckta mer
eller mindre cylindriska föremål): smal beskriver dimensionen utsträckning i sidled, bredd, tunn den av utsträckning mellan motsatta ytor, tjocklek. Tunn har
även en annan funktion i dialekterna liksom i riksspråket, nämligen att beskriva
tjockhet eller täthet. Dessa båda adjektiv har huvudsakligen andra funktioner än
grann inom 'smal'-området och är sällan synonyma med grann där. Utanför detta
område kan smal och tunn användas som ekvivalenter till grann, dvs, orden har
samma betydelse men olika geografisk utbredning. I huvudsak har sålunda grann
respektive smal och tunn skilda betydelse- och användningsområden i dialekterna.
Inte heller klen och fin är ofta synonyma med grann i bet. 'fm, smal, tunn'
o.d., eftersom dessa betydelser hos klen respektivefin, som båda är lånord, inte
har vunnit mark inom kärnområdet för grann i betydelserna i fråga. Även för
övrigt visar sig grann ochfin — trots attfin såväl i materialet som i ordböckema
(t.ex. hos Hellquist och i SAOB) framstår som synonymen framför andra till
grann — i huvudsak ha skilda användningsområden och vara ekvivalenta.
Som antonym framför andra framstår grov. Förhållandet mellan grann i det
första huvudmomentet och grov diskuteras och det åskådliggörs med hjälp av en
binär antonym skalmodell (enligt Lundbladh 1988). Till grann i de andra huvudmomenten framkommer inte någon självklar antonym, vilket talar för att en binär
modell här är olämplig. En icke-binär symmetrisk skalmodell (enligt a.a.) anses
kunna passa för dialektemas grann i bet. 'vacker' o.d.
I riksspråket kan substantivet grand betraktas som homonym till grann. Detta
gäller inte i samma utsträckning för dialekterna, där orden ofta har olika uttal.
Eftersom de dessutom hör till olika ordklasser kan det här inte vara fråga om
någon homonymkonflikt. I gamla sammansättningar (granngivlig 'noggrann,
uppenbar', som adv. 'noggrant, uppmärksamt; tydligt, klart' o.d., grannvar
'grannlaga, kräsen, nogräknad; känslig, lättretlig, snarstucken' o.d.) kan det
någon gång vara svårare att avgöra ursprunget för grann. Eventuell homonymkonflikt mellan verben granna 'vara kräsen eller nödbjuden; vara grant klädd; bli
vacker' o.d. (till grann i bet. 'noga, noggrann' eller 'vacker') och granda 'gräma
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eller förorsaka grämelse; vålla skada eller förtret' undersöks också och kan
uteslutas: när granda och granna har samma proveniens, uttalas de vanligen
olika, vartill ska läggas att s-form av granda ytterst sällan förekommer, medan
grannas är den vanligaste formen på verb avledda av adj. grann. Ur historisk
synvinkel, dvs, om man med homonymer menar likalydande ord med olika ursprung, visar sig företeelsen homonymi vara av mycket liten betydelse såväl för
adjektivet grann som för grann-orden över huvud taget.
Slutligen diskuteras i kapitlet frågan om förhållandet mellan homonymi och
polysemi. Det är knappast något tvivel om att grann historiskt sett är ett enda ord,
men det visar sig att det inte alltid upplevs så i dialekterna — bl.a. därigenom att
adverbet grant uttalas olika i bet. 'tydligt' o.d. (i förbindelse med vissa verb) och
i bet. 'vackert' o.d. i dialekter i Skåne. Frågan om ett uttryck, i det här fallet adj.
grann, uppfattas som ett ord i olika betydelser eller som flera ord är inte endast
en fråga om klassifikation. Upplevelsen av ordet som ett eller flera kan vara avgörande för hur det och dess betydelser kan komma att fortleva och utvecklas.
Våra dialekter, som har vuxit fram under århundraden och som representerar
skilda utvecklingar av det talade språket, utgör en rik Lilla för språkforskaren.
Flera värdefulla undersökningar med semantisk inriktning har utförts med dialekterna som grund. Dessa undersökningar har dock vanligen utgått från betydelsen
och mycket litet har gjorts med ordet självt som utgångspunkt. Jag menar att
även en undersökning av den typ som här har utförts, en ordsemantisk studie
som följer ett (eller flera) ord i dess skiftande betydelser och användningar i
dialekterna, har en viktig funktion att fylla.
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Summary

In this work the adventures of a word in our language have been traced through
recorded dialect material. The approach is semantic.
Chapter 1 gives an account of the background, purpose, earlier research, material and methods. The aim is to describe how the adjective grann (as simplex,
in neuter as adverb, in compounds and derivatives) is used in the dialects. Since
no word-semantic study based on Swedish dialect material of this kind and scope
has been made before, special attention is paid to the use of recorded dialect
material (mainly from hand-written collections in archives) for semantic analysis.
The dialect material is unevenly distributed in several ways. Very little of the
recorded material dates back more than about 100 years. Different parts of the
country are unequally represented, son e being only sparsely recorded. The material varies considerably with regard to linguistic content (the share of unusual
and uniquely dialectal words is disproportionally large), form (the records are of
9 different types, of varying value for semantic analysis), and quality, for example, reliability. Sources of error and the risk of misinterpretation are discussed.
The nature of the material poses limitations on the choice of semantic method.
The one chosen here allows an adequate description of the use of grann that is
fme enough to allow discemment of differences between dialects. It is combined
with a dialect-geographic method to show connections between meanings and
uses.
The description is primarily performed in two steps. Firstly, the meanings of
grann in the dialects are roughly sorted into three main groups. In order to find
these, definitions and contexts in the records have been studied. The three main
groups, illustrated on p. 19 by three partly overlapping circles, are divided further into subgroups. In this process, grammatical function (adjectival or adverbial) and use, among other things, are taken into account. The term semantiskt
huvudord (HOsem), semantic main word, is introduced for the word (or phrase)
which from a semantic point of view is most important for the adjective in the
linguistic context where it appears.
In chapter 2, the dialect material is documented, analyzed and discussed. Each
main group is treated separately. Finally (in section 2.8), the chapter is summarized and the relationships among the three main groups are discussed.
The first of the main groups contains grann with the meaning 'fine, thin' and
other closely related meanings. The most common use concerns individual objects, etc., with a long and narrow, usually more-or-less cylindrical shape (the
meaning is given as 'fine, thin, narrow', etc.). This group includes use concerning sounds located high on the musical scale: the meaning here is `thin, light,
shrill, high', etc., and is considered to be metaphorical, emanating from the
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earlier-mentioned 'fine, thin, narrow'. The group also includes use concerning
objects, substances, etc., which have (or consist of) parts with small dimensions
or which have a fine structure. The meaning is given as 'fine, thin, close', etc.
The usage about tools with thin, closely placed pegs, spikes, etc., or with small,
fine mesh or holes, and about substances consisting of small, fine (contrary to
coarse) particles is also presented here.
The second main group comprises grann with the =aning `careful, particular' and closely related meanings. The third group consists of grann with the
beautiful, nice, good' and closely related meanings.
meaning
The three main groups are not homogeneous—each one of them comprises
several different uses of grann. There are also differences as weil as similarities
among the main groups. In the first one, grann is descriptive of shape, sound or
structure, and is neutral. The function of the word is usually adjectival and it
occtirs more often in the attributive than in the predicative position. In the second
main group adverbial function is more common: when the adjective appears, it is
usually in the predicative position, and is often followed by a preposition or a
prepositional phrase. It also occurs in a large number of compounds, both as the
last and as the first element. In this group, grann is rarely neutral, but has a
negative or positive sense. In the third group, grann usually denotes positive
appraisal, unless used ironically. There, the adjectival function is more frequent
than the adverbial one, and the adjective more often takes an attributive than a
predicative position. This group also includes a great number of compounds with
grann in the first and last position.
Uses of grann where the conditions of two or more meanings are present, and
where the meanings glide into each other, receive special attention, since such
uses can illustrate changes of meaning. Examples of this are, for instance, the
use of grann in connection with bread, cloth, and flax, as weil as certain usages
concerning human behaviour. Some words derived from grann or compounded
with this word have, like grann itself, meanings which overlap among the main
groups, for example, the adjectives grannlig `thin, slender, slim; with fine
(facial) features; fine (of skin); tactful, timid or ceremonious; dainty, cute, pretty;
beautiful', etc., grannlagd `delicate-complexioned; slint; weil made; beautiful',
etc., the noun grannlek `thinness (for example of thread); beauty', and the verb
grannas 'to be a light eater or to be fastidious or to have to be persuaded; to be
shy or affected; to be finely dressed; to slacken, to become beautiful (of wind or
weather)', etc.
The dialect geography sheds light on the connections among different usages
and meanings. For example, it shows that the expression grant om, with a personal subjective used locally in Medelpad, Jämtland and Ångermanland, is
limited to the dialects in these provinces and has developed locally. This is also
the case for the uses in Dalarna of ogrant åt, an expression which connects
further south with ogrann and grant åt. The meaning 'clearly, sharply' in the
adverb grant (together with certain verbs), with its distribution in south-west
Sweden, is, however, an example of a meaning borrowed from Denmark (and,
to some extent, from Norway).
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Dialect geography can also help in the evaluation of different suggested
etymologies of grann. Suggested original meanings are: `consisting of small
particles, fmely divided', etc. (J. E. Rietz, Fr. Tarrun), and 'pointed', etc. (Hj.
Falk and A. Torp, E. Hellquist and others). In the former case the adjective
would be related to the noun grand 'small particle' and in the latter to the noun
gran `spruce'. One can show that the former original meaning is unlikely, so that
the second ought to be correct. However, I would rather consider the original
meaning
thin, narrow' (or, altematively, an evolution from 'pointed' to
'thin') since the meaning 'pointed' is not represented in the dialect material.
Regarding the spread of meanings of grann, one must recognize that the
meanings in the first main group, i.e., `thin', etc. and those of the third, i.e.,
'beautifur , etc. are complementary, even though the region for the meaning
'beautiful' overlaps that for the meaning `thin' (to different extents with different
uses). In the region where the meaning 'fine, thin, narrow' is active (called here
the `thin'-region) the usage 'beautiful' has made very little inroad. Dialect geography shows that the region for the meaning `thin', etc., must have been larger
and coherent earlier. The meaning 'beautiful' can have arisen directly from the
meaning `thin' etc., but the development may have been supported by uses of
grann with the meanings of the second mein group, i.e., 'accurate, precise'. Relationships with other words may also have influenced the development.
Chapter 3 deals with the linguistic environment of the word, its relationship to
other words and different linguistic contexts in which it appears. Adjective combinations, lexicalized phrases, proverbs, sayings, modes of expression, riddles,
etc., are discussed, along with ironic usage of the word.
Analysis of the semantic relationships in adjective combinations reveals that
some different types of combinations can be demonstrated: antithetic, synonymous, and enumerative, the last being in its tum interpretive (specific, explanatory or casual), additive or neutral. Some tendencies regarding the sequence of
components in these combinations also receive attention.
The relationships among lexicalized phrases, collocations and idioms are
discussed and a few different types of connections with grann—such as with
nouns, prepositions and prepositional phrases and with verbs—receive comment. Phrases can be more or less lexicalized. It tums out that the lexicalized
phrases are not always the most frequent word combinations. The existence of
lexicalized phrases that spread outside the proper domain of the constituent parts
in a particular sense (for example, the musical term grovt och grant) and of
phrases that have melted together into more-or-less unified expressions so that
analysis of the individual components is meaningless (for example, gra'nt va: 'a
`whipping', literally 'beautiful weather'), shows the importance of considering
lexicalized phrases in connection with the analysis of meaning and dialect-geographic arguments.
The relationships among proverbs, sayings and modes of expression are
discussed, and such that occur in the material, also including deterring phrases,
riddles, rhymes and doggerels, are compiled (roughly divided with regard to
content and form). Some of the proverbs, etc., receive particular comment. The
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deterring phrases, which originate from a belief that certain praising expressions
bring bad luck (for example, that strangers can harm cattle by saying that they are
granna `splendidg are also analyzed, the conclusion being that their existence can
have had very little importance in connection with the use of the adjective grann.
Ironic usage of grann occurs almost exclusively in the third main group,
where the positively evaluating meaning `beautiful, good', etc., is transformed
by irony into criticism and abuse. Probably the positive meaning must be weil
established in a dialect before the expression becomes used ironically, a supposition that is not contradicted by the material.
Chapter 4 deals with the relationship between grann and its synonyms,
antonyms and homonyms. In the case of synonyms and antonyms the investigation is limited to those words that have turned up in connection with my
review of the material for the adjective grann. I contend that the synonyms are
relative or partial, that is, they agree with regard to one or a few meanings, but
not all. Antonyms express some degree of opposition to grann, but are seldom
diametically opposite. These relative synonyms and antonyms are compiled and
discussed, primarily those associated with meanings of grann in the first main
group. For example, smal `narrow' and tunn `thin' usually describe other dimensions than does grann (which refers to the short dimension of long, more-or-less
cylindrical objects): smal describes the width dimension, whereas tunn refers to
the distance between opposing surfaces, thickness. Tunn has an additional function in dialects as weil as in standard Swedish; namely, to describe denseness.
Both of these adjectives have mainly other functions than grann within the `thin'region and are seldom synonymous with grann therein. Outside this region smal
and tunn can be used as equivalents to grann, that is, the words have the same
meaning but different geographical distributions. Grann, smal and tunn thus
have different meaning- and usage regions in the dialects.
Also klen and fin are seldom synonymous with grann in the meaning 'fine,
thin, narrow', etc., since these meanings of klen and fin, respectively, both of
which are loan-words, have not gained ground in the core region for grann with
the above-mentioned meaning. Despite the fact that fin is presented both in the
material and in dictionaries (for example Hellquist and SAOB), primarily as a synonym of grann, the two words have different areas of usage and are equivalents.
The predominant antonym is grov `coarse'. The relationship between grann in
the first main group and grov is discussed and elucidated by means of a binary
antonym scale model (according to Lundbladh 1988). There are no obvious antonyms to grann in the other two main groups, which means that a binary modet
cannot apply there. A non-binary symmetrical scale modet is presumed applicable for the dialectal grann in the sense of `beautifult, etc.
In standard Swedish the noun grand can be regarded as a homonym of grann.
This does not apply to the same extent for the dialects, where the words are often
pronounced differently. Furthermore, since they betong to different classes,
there can be no question of homonym clash. In older compounds (granngivlig
`careful, obvious', as an adverb `carefully, attentively; clearly, sharply', etc.,
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grannvar `delicate, fastidious, particular; sensitive, touchy', etc.) it is sornetimes
difficult to decide about the origin of grann. Possible homonym clash between
the verbs granna `to be fastidious; to be furely dressed; to become beautiful',
etc., (from grann in the meaning 'particular, carefur or leautifun and granda
'to grieve or mortify; to cause damage or harm' was investigated and can be
eliminated: when granda and granna are used in the same region they are usually
pronounced differently, and the s-form of granda occurs very seldom, whereas
grannas is the most common form of the verb derived from the adjective grann.
From a historical point of view, that is, if the word homonym is used to mean a
word that sounds the same but which has a different origin, the occurrence of
homonomy has very little importance for either the adjective grann or for grann
words in general.
Finally, the chapter deals with the question of the relationship between
homonymi and polysemi. There can be little doubt that grann is, historically,
only one word. That this is not always recognized within the dialects is obvious,
however, for example, the adverb grant is pronounced differently when used to
mean 'clear', etc. or to mean 'beautifur, etc., in dialects in Skåne. The question
of whether an expression, in this case the adjective grann, is regarded as one
word with different meanings or as many words is not only a question of classification. Whether it is experienced as one or many words may decide how the
word and its meanings will develop.
Our dialects, which have grown forth over centtuies and which represent different developments of the spoken language, constitute a rich source for linguistic researchers. Many valuable investigations with a semantic approach have been
done with the dialects as a base. However, in these the point of departure has
been the meaning, and very little has been done from the standpoint of the word
itself. I mean that also an investigation of the type described herein, a wordsemantic study that follows one (or more) word(s) through shifting meanings
and usages in the dialects serves an important function.
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5. Ordregister

Efterleder och förleder med formen grann skrivs inte ut i förteckningen nedan,
dvs. -band = grannband, bedel- = bedelgrann.
-band 36; 132
-banda 65
bandslek 132
-bent 37
-bil 140
-blaggarn 48
blaggarnsväv 48
blomma 137
-blån 57
blån(or) 57; 40; 186
blånsgarn 40
blånsväv 40
blår 40; 57
-bod 160
bok 47; 65; 143; 176
-borr 36
braska 125
braskkulla 125
brud 125; 170
-bröd 50; 51; 67; 217
-brödbulle 51
bröddeg 51
brödhosta 51
brödskaka 52
brödsmjöl 51
-bröst 46; 65
bulla 50, 52
-bulle 50, 52
-bullgås 52
bullhörning 52
bullkaka 52
-bullåtting 52
-byggning 139
-byxor 132
-dag 150
-del 146
-dela 50
draga 40; 57
-drucken 95; 119
egg 37; 56
faren 95
flaska 146
foder 136
-fodrad 95; 119
-fälltäcke 144

färg 142
fårgerska 142
-född 95
fciden 95
-för 165
förkläde 132
gam 35; 46; 56
givlig 86; 117; 248
-givliga 86
-givligen 86
-givligt 86
gjord 37
-gosse 127
-gott(a) 49
gårig 47
-gärd 170
gärds(-)våp 126; 170
-gärning 126; 170; 187
-gästabud 152
-göra 54; 129; 170
halm 137
-hahnad 36
halsad 96; 119
hand 130
handel 152; 220
hane 127
-hark 44
-harrad 36
harv 44
-harva 44
-harvträ 44
-hilka 132
-hjon 128; 220
-huggen 37; 56
hyssjig 130
-hålig 38
-häckel 43; 64
-häckelblånar 64
-häckla 43; 44; 64
-häcklad 44
-häckling 44; 64
-härsken 96; 119
-häst 134
-hätta 132
hörd 85

-jänta 125; 170
kaka 50; 52; 67
-kam 44
kammadkaka 142
-kammare 140
-kand 44
karda 44
karding 44
-karl 127
-kjolsväder 132
-klyfta 40; 57
-klyva 37
-kläda 129
klädd 129
-kläde 132
-kläder 132; 171
-klänning 132
ko 134
kofta 132
-kulla 125
-kvinna 125
-kvinnfolk 125
-käfta 40; 57
-känslig 85
-käring 125
-lag 121
-laga 96; 121
-lagakäsi- 97
-lagalip 97
-lagaphe 97
-lagasnip 97
-lagat 121
-lagd 37; 53; 70; 97;
129; 170; 187; 246
-lagen 96; 121
lagenhet 97
-laghet 97
-lagt 121
-lapp 144
-lek 38; 56
lemrnad 37
-lemmig 37
-lin 35; 40; 57
ljud 42
-ljudad 42
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-ljudd 42
lodbössa 39
lodd 39
-lott 46
luktad 85; 116
lukten 85
luktig 85
-lydande 85
lynt 37
-låt 160; 164; 182; 183
låtask 163
låter 164
låtera 183
-låtig 164; 183
-Iåtsbarn 163
-låtsbod 163
-låtsbygge 163
-låtsbyggning 163
låtsdag 163
-låtsdjur 163
-låtsdocka 163
-låtsdon 163
-låtsfärger 163
låtsglitter 163
-låtsgocka 163
-låtshandel 163
låtshandlare 163
-låtshandlerska 163
låtsherde 163
-låtshäst 163
låtsjänta 163
-låtskarl 163
låtskaxe 164
-låtsklädd 164
låtskläder 164
låtsko 164
låtskruttel 164
-låtskräk 164
låtskviga 164
låtskvinna 164
-låtskäring 164
-låtsmat 164
låtsmänniska 164
-låtsmärr 164
-låtsmöbler 164
låtspojke 164
låtssaker 164
-låtsskor 164
-låtssläde 164
-låtstapet 164
låtstyg 164
-låtstös 164
låtsverk 164
låtsväder 164
-låtsäpple 164
-länk 146
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-lätt 53; 70; 130; 170;
187
-läten 165
-magd 132
-malen 50
-marknad 152
-mat 141
-matad 97; 119
-målad 42
-mänlig 53
-människa 125
-möbel 146
-möle 126; 170
-nacke 132
-nagga 45
-noppa 40; 57
-nosig 97; 117; 119
-not 46
-nycka 126; 170; 187
-nycklig 126
-nyttja 126; 170; 187
-nyttjlig 126
-näsduk 132
-nät 65
-ord 153; 180
-ost 142
-ostmesa 142
-ostmessmör 142
-pint 45
-pojke 127; 150; 179
-rak 72
-raka 72; 102
-raking 72
-rep 36
-rinsel 46
-rissel 46
-rissla 46
-riva 102
-romströmming 49
-ros 143
-rosa 137
-rosig 143
-rosigtäcke 144
-rum 140
-rustad 129
-råsnad 36
-råsnig 36
-räfsa 72
-röad 45
-röig 45
-röv 95
-saggig 48
-salt 49
-sand 49
-savig 47; 66
-sele 146

-sia 36
-sida 164
-sikt 46
-siktad 97; 119
-silke 132
-sint 97; 119
-skaka 40; 60
-skinnad 53
-sko 132
-skrinda 141
-skymlig 165
-skådd 165
-skäkta 40; 60
-skäktdån 41
-skäktfall 41
-skälla 42
-slarva 144
-slipe 45
-smaken 85
-snus 50
-snö 49
-sten 45
-sticka 36
-stilld 97; 119
-stillt 97; 119
-still 47
-stinta 125; 220
-stråad 36
-stycke 126; 220
-svenska 153; 180
-synt 85
-såll 46; 65
-säd 67; 130; 170; 187
-tand 130
-tinne 36
-tint 45
-tjur 65; 66
-to 35; 40; 57
-trasa 132
-tråd 35; 56
-tycken 97
-tycksen 97
-tyckt 97; 119
-tyg 146
-räcke 144
-tägt 36
-vackeraktig 165; 183
-val 98
-var 98; 248
-varkäse 99
-varp 46
-varslig 99
-vaxt 38
-vorden 38
-vuxen 38
-väder 67; 95; 150; 179

vädersdag 150
-väder(s)mark 179
vädersmoln 179
-vär 98
-värken 99
-vässel 144
väv 48
vävsände 48
-växen 38
växt 38
-yrken 99; 119
-åk(a) 141
åkning 141
-år 165
-ände 37
äta 141
-äten 99; 119
-ätt 99
andergyannare 160; 182
bedel- 86; 118
begravningsgrannlåt
163
betydlig 221
blek(aktig) 237
bloss- 157; 182
bokstavs- 86; 118
bond- 157; 182
bondgrannlåt 163
bort- 160; 182
bra 221
brud- 182
brudgrannlåt 163
brudgrant 157
bråd- 159; 182
bröllopsgrannlåt 163
bud- 86; 118
bygranta 167; 185
bål 221
bål- 94; 119
dalgrant 157
diger 237
duktig 237
dynglag- 88
dål 221
dålig 237
däl 221
döger- 87; 118
efter- 160; 182
fager 222
falbo- 157; 182
fes- 157; 182
fin 222; 229; 230
finger- 158; 182
fingrantor 167
fiasig 222
foder-87; 118
folk(s)- 87; 118

folklag- 89
friar- 158; 182
ful 237
färg- 158; 182
fönstergrannlåt 163
för- 160; 182
förbördsam 222
gill 222
glosig 222
god 222
gorrlag- 88
grand 79; 111; 241; 248
granda 79; 111; 112;
241; 242; 243; 248;
249
grandade 79; 111
grandaste 79; 111; 112
grann mot 74; 104; 105
grann om 75; 104; 208
grann på 78; 109; 208
granna sig 99; 121;
122; 183; 184
granna(s) 99; 100; 121;
122; 165; 183; 184;
187; 241; 242; 243;
246; 248; 249
grannare om 105
grannaresåll 46
granne 166
grann(e)liga 80; 100;
104; 122
granneligen 80; 100;
122
grannhand 207
grannhet 166
granninge 166
grannia 79; 111; 112
grannlastan 80; 112
grannlek 166; 246
grannlig 38; 53; 56; 70;
100; 122; 166; 184;
187; 246
gransk 101
granska 101; 122
granskare 101
granskande 101
granskepotatis 101
gransklig 38; 56
gransk(n)ing 101
grant för 74; 104; 105
grant om 74; 75; 104;
105; 106; 186; 208;
246
grant åt 78; 109; 208;
246
granta 79; 111; 112;
167; 176

granta (upp) (sig) 168;
183
grantbok 167
grantbröd 50; 51; 67;
207
grantbrödsdeg 52
granthuggen 165; 183
grantkläder 67; 132
grantlig 168; 184
grantlåter 67
granttyg 67; 146
grantväder 150; 207
grantvädersmoln 150
gred 222
grov 237; 238
grovt- 42
grovtgrant 63; 159
grum 237
grym 237
guda- 158; 182
gäll 222
gäv 222
görandedags- 158; 182
halvgrannyttja 126
helgdags- 158; 182; 217
håll- 159; 182
härlig 222
hävlig 222
högtids- 87; 118; 158
julgrant 158; 182
jälmen 222
jämn- 94; 119; 159;
182
klar 222
klen 222; 228
klädlag- 89
Kristianiasgrannlåt 163
krusigrant 159; 182
kvick- 159; 182
kyrk- 158; 182; 218
kyrk(es)- 87; 118
kyrkgrannlåt 163
kyrkgrant 182
lag- 88; 119; 121
laggrann(s)påse 89
laggrannskoppe 89
laggrannskorv 89
laggrannsläpp 89
laggrannsömn 89
lapp- 158; 182
lappgrant 182
led 237
lik 222
lika- 160; 182
liten 222
ljuvlig 222
lopp- 89; 116; 118
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luft- 89; 116; 118
lukt- 85; 116; 117; 118
lönn- 158; 182
man- 89; 118; 119
mangrant 90
marknads- 158
marknadsgrant 182
mat- 90; 118
matlag- 89
mellangrannyttja 126
namnsdagsgrant 158;
182
nog- 94; 119
noggrannhet 95
norskgrannlåt 163
nos- 90; 117; 118
nätt 222
o- 75; 95; 107; 160;
246
ogrannla 111
ogrannlaga 97
ogrant (åt) 76; 77; 80;
95; 107; 109; 111; 186;
208; 246
ord-91; 118
os-92; 116; 118
pen 222
pipig 223
rar 223
rent 223
rent och grant 78; 110;
198
rälig 238
rätt 223
samvets- 92; 118
sinn- 92; 118
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själa- 73; 92
skam- 92; 118
skamgrannhet 92
skat- 37
sket- 158; 182
skin- 159; 182
skit(t) 238
skott- 92; 118
skrov- 38; 42; 158; 182
skäl- 92; 118
skön 223
slätt och grant 110
smal 223; 225; 238
smitter- 49
smuck 223
smuts- 92; 116; 118
smutslag- 89
små 223
små- 94; 119
smågrannlåt 163
smäcker 223
snabb- 159; 182
snapp- 160; 182
snar- 160; 182
snygg 223
snäll 223
solig 223
solskint 223
sommargrant 159; 182
sot-92; 118
späd 223
still- 93; 119
stor 238
storgrannyttja 126
stygg 238
ståtlig 223

stört 223
stört och grant 79; 110;
198
synlig 223
syssel- 92; 118
sytes- 94; 119
söndags- 93; 118; 159;
182; 217
tid- 93
tjock 238
topp- 37
tras- 159; 182; 220
tunn 223; 226
tyck- 94; 119
täck(lig) 223
uppochned- 160; 182
usel 238
vack(er) 224
var(n)dags- 159; 182;
217
vass 224
vattu- 93; 118
vissen 238
våld 224
våld- 159; 182
väder- 93; 116; 117;
118
väl 224
väll 224
vän 224
yrkdags- 159; 182
yt- 159; 182
åbäglig 224
älsklig 224
är- 93; 118
ör 238
över- 160; 182

Bilaga. Förteckning över adjektivkombinationer

Teckenförklaring
Tecken
+ (plus)
— (minus)
" (hake)

Förklaring
och
eller
enstaka belägg äldre än omkr.
1880

Förkortning
f attr
e att
Ped
advl

Satsfunktionl
framförställt attribut
efterställt (app.) attribut
predikativ
adverbial

(2), (3)

2 respektive 3 belägg

obj

objekt

1. Tvåkombinationer
position 1
blommig +
blossandes +
blå +
blåögd +
bra +
grann
grann
bål +
dygdig +
fager +
fet +

position 2
grann
grann
grann
grann
grann
bra
brun
grann
grann
grann
grann

fin +

grann

4
7

fm
grann +

grann
fin

2
2
1
1
1
1
3

grann
gammal
grann
gill +
gill
gladlynt
god +

fm
grann
gammal
grann
grann
grann
grann

1
1

grann +
godhällig +

god
grann

antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
18

moment och proveniens
111.1.12 SK
111.1.12 SK
111.1.4 GL
111.1.1 SM
II1.1.8 SK
B1.1.2 SK
111.1.3 SK
111.1.4 SK
III.1.3 SM
111.2.1 GL
B1.1.3 SK VG ÖG(2) NK VRM NB,
111.1.4 VB, 111.1.8 SK, B1.1 SK(2)
1.2 ÅM, 111.1.1 VG VRM VSTM
DAL HSL(2) LPL, 111.1.4 e5G,
111.1.5 SK, 111.1.6 SK SM, 111.1.11
SM, III.1.12 SK HSL, 111.2.4 ÅM,
III SM HA
B1.1.1, 111.1. 6, I11.1.12(2) SK
4 f attr
111.1.1 SM HSL HRJ VB, B1.1.2
2 fatt, 4 pred,
VRM,111.1.12 SM, 111.1 VSTM
1 oklar
1.3.6 JL, 1.2 el. B1.1.13 DAL
2 f attr
B1.1.2 BL, III.1.11 VSTM
2 f attr
111.1.2 SK
If attr
111.1.1 HA
1 pred
111.1.2 HA
1 f attr
B1.1.1 BL
1 f attr
1 f attr, 1 e attr, 111.1.8 SK VG,111.1.12 VG
1 pred
B1.1.2 SK
!pred
III.1.1 SK
1 f attr

satsfunktion
1 oklar
1 pred
1 pred
1 pred
if attr
1 f attr
if attr
1 pred
if att
if attr
3 f attr, 7 pred,
1 oklar
6 f attr, 8 pred,
2 e attr, 2 oklara

1 Vid indelning av appositivt attribut och predikativ har jag följt M. Bolander 1980.
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antal position 1
22 grov +

position 2
grann

4 grov—

grann

4

grov

grann +

1 grann—
1 grödlig
2 grön +
2 gul +
1 gul
1 härlig
1" grann +
2 hög +
1 grann +
1 grann +
5 jämn +

grov
grann
grann
grann
grann
grann
hävlig
grann
högtidlig
ill
grann

1 jämn
grann
1 jämnbär +
grann
2 klar +
grann
1 grann +
klen
1" klok +
grann
1 klåk +
grann
1 knottrig +
grann
1 grann +
kryllig
1 kvick +
grann
1" ledig +
grann
1 len
grann
10 liten/små grann
1 grann
(1)
6 ljus +

liten/små
grann

1 ljutblank +
grann
1 ljuvlig +
grann
1 loig +
grann
3 lugn +
grann
3 lång +
grann
4 lång
grann
1 mjuk +
grann
1 grann +
mjuk
1 mycken +
grann
1 mångfårgig + grann
1 månljus +
grann
1 grann +
månskent
1 grann
ny
1 nymodig +
grann
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satsfunktion
2 f attr, 5 e attr,
2 advl,
8 obj,
5 oklara (varav
1 namn)
3 pred,
1 oklar
1 e attr, 1 pred,
2 oklara
1 obj
1 f attr
2 pred
1 pred, 1 advl
1 f attr
1 f attr
1 f attr
1 f attr, 1 pred
1 pred
1 f attr
1 f attr, 1 e attr,
1 pred, 2 advl
1 f attr
1 f attr
2 pred
1 pred
1 advl
1 f attr
1 pred
1 pred
1 advl
1 precl
1 f attr
9 f attr
1 oklar (namn)
1 f attr (även 1
pred + f attr)
1 f attr
4 pred
1 advl
1 pred
1 advl
1 pred
1 pred, 2 oklara
3 pred
4 f attr
1 pred
1 pred
1 f attr
1 pred
1 pred
1 oklar
1 f attr
1 f attr

moment och proveniens
1.1.1 VSTM HSL MP ÅM 1.2 NK
VRM UL DAL HSL, 1.3.3 VRM,
1.3.5 o. 1.3.6 ÅM, 1.4.1 MP JL(2)
VB LPL, I VRM(2) VSTM(2) VB
1.1.1 VB, 1.2 DAL, 1.4.1 VRM, I
DAL
1.2 DAL(2) HRJ, I DAL,
I DAL
I11.2.1 SK
111.1.4 VRM, 111.1.5 SK
111.1.4 SK GL
111.1.2 VRM
B1.2.1 SK
111.1.1 UL
111.1.1 ÖG, 111.1.6 BO
HI.1.13 HSL
1.2 DAL
1.1.1 JL, 111.1.5 LPL, 111.1.6 BL,
B1.1.13 HA, 111.2.3 HA
BI.1.12 SM
B1.1.4 VB
111.1.8 HA, 111.2.1 SK
1.1.1 DAL
111.2.4 HA
BI.1.1 SM
111.1.12 GL
B1.1.1 BL
1.2 HSL
HMA UL
111.1.12 SM
1.3.2 SM, HI.1.1 SM(2), 111.1.2 HA,
111.1.4 SK, HI.1.5 SM, 111.1.6 SK,
111.1.8 ÖL, B1.1.12 o. B1.2.2 SM
111.1.4 SM (11.1.2 SK)
BI.1.5 SK, 111.1.6 SK SM, 111.1.8
SK, 111.2.1 SK, 111.4.1 SK
1112.1 DAL
111.1.13 HA
111.1.12 HA
111.2.1 SK, HI HA(2)
1.1.1 GST, 1111.1 DAL, 111.1.4 SM
1.1.1 VSTM NB(2), 111.1.1 HA
111.1.1 DSL
1.1.1 DAL
111.2.4 HA
111.1.12 VB
111.2.1 ÅM
111.2.1 SM
1111.12 SK
111.2.5 SK

antal position 1
1 grann +
3 rak
1 rar +
2 rask +
3 redig
7 ren +

position 2
nätt
grann
grann
grann
grann
grann

2
4

ten
rik +

grann
grann

1
1
4

grann +
grann +
rosig +

rik
rolig
grann

1
6

grann
röd +

rosklar
grann

1
1
2
1
1
1
1
8

röd
grann
rödbrust +
rödbrustig+
rödmosad +
rödmålad +
siktad +
slät +

grann
röd
grann
grann
grann
grann
grann
grann

3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
12

slät
grann +
smal +
grann +
snygg +
solig +
grann +
solskint +
grann +
grann +
stark +
stor +

grann
slät
grann
smal
grann
grann
solig
grann
spjålig
späd
grann
grann

19

stor

grann

grann +
grann
storrutig +
strid +
ståtlig +
grann +
stört +
tjock +
tjock
torr +
trind +

stor
stor
grann
grann
grann
ståtlig
grann
grann
grann
grann
grann

1"
1
1
1
1
1
1"
1
1
1
1

satsfunktion
1 advl
3 f attr
1 advl
2 pted
3 f attr
3 pred
3 advl, 1 oklar
2 f attr
if attr, 1 e attr,
2 pred
pred
if attr
4 pied

moment och proveniens

BI.4.1 SK
111.1.4 SK SM, 111.1.6 SK
111.1.1 1 VSTM
111.1.1 BL SM
B1.1.10 SK, 111.1.12 SK(2)
11.5 SK HA(2), ffi. 1.12 SM, HI SK
BO, H el. III HA
I11.1.4 HA(2)
111.1.1 SM(2) HA, B1.1.2 SK
II1.1.1 HA

B1.1.12 SK
111.1.2 ÖG, 111.1.6 SM, B1.1.12 SK
UL
B1.1.10 SK
1 f attr
111.1.1 SK DAL, 111.1.4 ÖG, 111.1.1 2
1 f attr, 3 pred
GL, III SK(2)
2 oklara
111.1.4 NK
1 pred
111.1.1 1 SM
1 f attr
I11.1.1 SK SM
1 pred, 1 oklar
III.1.1. BL
1 pred
III.1.1 SK
1 oklar
B1.1.6 MP
1 pred
BI.1.8 SK
1 pred
5 pred, 3 oklara 111.1.6 SK(2) LPL, 11111 2 HA, II
el. III SK(2), III SK HA
111.1.4 SK, 111.1.6 HA, 111.1.1 2 SK
3 f attr
111.1.6 o. 111.1.12 SK
2 pred
1.2 DAL
1 advl
I JL
1 oklar
11116 ÅM
1 pred
111.2.1 SM ÖG
if attr, 1 pred
111.2.1 ÖL
if attr
111.2.1 SM
1 f attr
1.1.1 GST
1 pred
1.1.1 JL
1 oklar
111.1.8 VRM, 111.1.10 DAL
2 f attr
2 f attr, 3 e attr, 111.1.1 DSL ÖG VSTM, 111.1.3 SK
HRJ, 111.1.4 SK Bl SM, B1.1.6 ÖG,
6 pred, 1 oklar
111.1.8 ÖG o. ÅM, Ill SK
111.1.3 SK(3) SM VG, 111.1.4 SK(3)
19 f attr
SM HA, 111.1.6 SK(3) BL SM VG
VRM(2) 111.1.7 VRM
111.1.2 SK
1 f attr
111.1.6 UL
1 f attr
111.1.2 VRM
1 pred
111.1.4 HA
1 pred
111.1.1 NB
1 f attr
111.1.2 ÖG
if attr
11.5 HA
1 advl
111.1.3 GL
if attr
111.1.4 DSL
1 f ath•
111.2.1 NB
if attr
111.1.3 SK
1 pred
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antal position 1
position 2
1 hindlagd +
grann
1 grann +
tung
2 tunn +
grann
3 ung +
grann
1 ung
grann
1 utpringlad + grann
1 utpyntad +
grann
1 utstyrd +
grann
2 grann +
vacker
1 varm +
grann
1 varm
grann
1 grann
vild
2 vit +
grann
2 vit
grann
1 grann
vit
1 vårlig +
grann
1" grann +
vän
1 växtlig +
grann
1" grann +
ärbar

satsfunktion
1 pred
1 f attr
1 pred, 1 advl
2 f attr, 1 pred
1 f attr
1 oklar
1 pred
1 pred
1 e attr, 1 pred
1 oklar
if attr
1 f attr
2 pred
2 f attr
1 f attr
1 pred
1 pred
1 f attr
1 pred

moment och proveniens
111.1.1 BL
111.1.4 SK
1.2 JL(2)
M.1.1 Öl BO LPL
HUA UL
HI SK
1H.1.1 SK
HI ÖG
M.1.1 OG ÅM
B1.2.1 SK
1112.1 SK
111.1.4 VRM
111.1.10 SM, M.1.12 VB
111.1.3 SM, 111.1.12 HA
111.1.3 ÅM
B1.2.1 HA
111.1.1 VRM
111.1.4 VB
111.1.1 HA

2. Trekombinationer
antal position 1

position 2

position 3

1 stor +
1 stor
1 stor
1 stor
1 stor
1 stor
1 liten
1 fin+
1 grårandig +
1 rak +
1 grann+
1 gam]

fet +
gammal +
grann
grann
grann
grann
nätt
grann+
grann +
grann +
lugn +
slät

grann
grann
flat
slät
äppelkastad
vit
grann
snygg
fet
nätt
fin
fm
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satsfunktion
PPM
pred
f attr
f attr
f attr
f attr
f attr
pred
pred
Ped
Fred
oklar

moment,
proveniens
111.1.3 SK
BI.1.4 SK
BI.1.12 SK
111.1.6 SK
H1.1.3 SM
111.1.2 SK
111.1.4 SK
111.1.6 DAL
111.1.3 VG
HI SK
HI SK
111.1 SK
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