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Förord

Hvila vid denna källa,
Vår lilla Frukost vi framställa:
Rödt Vin med Pimpinella
Och en nyss skuten Beccasin.

1700-talets franska inflytande på det svenska språket visar sig tydligt i strofen
ovan ur en av Carl Mikael Bellmans mest kända epistlar, nr 82: "Hvila vid
denna källa". Det röda vinet och ordet beccasin är båda fullvärdiga representanter för tidens kulturella anda. Måhända kan beckasinen för min del nu också
anses vara skjuten i och med att min avhandling nått sin fullbordan.
Uppslaget till mitt avhandlingsämne fick jag i mitten av 1970-talet, då jag av
Dalarnas ornitologiska förening genom dess ordförande Kjell Bylin fick i uppdrag att gå igenom samtliga folkliga fågelartnamn i oktavregistret för Ordbok
över folkmålen i övre Dalarna (OÖD). Då jag ända sedan barndomen har varit
amatörmässigt ornitologiskt intresserad, åtog jag mig med nyfikenhet och
glädje uppdraget.
Under arbetets gång visade det sig att vissa fågelarter tilldelats en mängd
olika artnamn inom det övredalska området — av dessa framstod redan från början enkelbeckasinens folkliga namn som särskilt fascinerande. Få fåglar har ett
så trolskt och fantasieggande läte som enkelbeckasinen. Dess gnäggande eller
bräkande läte har särskilt stimulerat fantasin och lockat till att försöka beskriva
det märkliga ljudet. Det som främst kom att intressera mig var följande frågeställningar: Vilka ord kan spåras i de folkliga artnamnen? Hur har de olika artnamnen uppkommit? Hur gamla är de? Kan den kultur som rådde vid själva
namngivningstillfället speglas i enskilda artnamn? Hur har artnamnen spritts?
Då arbetet för Dalarnas ornitologiska förening var slutfört, gjorde jag en enkel skiss över hur de folkliga artnamnen för enkelbeckasinen — sedermera
samtliga egentliga beckasinfåglar — skulle kunna behandlas i avhandlingsform.
Jag framförde mitt förslag till min dåvarande handledare, professor Lennart
Moberg, och fick det godkänt som avhandlingsämne. I samband med professor
Mobergs pensionering 1981 övertogs handledningen av professor Lennart Elmevik.
1983 lämnade jag min dåvarande tjänst vid Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala (ULMA) för en administrativ tjänst inom läkemedelsbranschen och
vistades bland annat under tre år i USA. Vid hemkomsten till Sverige 1991
ville ödet att jag så småningom i mitt sökande efter ett nytt arbete kom att
hamna vid Institutionen för nordiska språk — cirkeln var sluten.
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Professor Elmevik var den som vid min återkomst föreslog att jag på nytt
skulle ägna mig åt beckasinfåglarnas folkliga artnamn. Han har allt sedan dess
varit mitt främsta stöd vad gäller avhandlingens fullbordan, för vilket jag är honom djupt tacksam. Han satte mig i en hård och krävande men synnerligen lärorik skola. Under genomgångarna av mitt manuskript har han visat stort tålamod och en beundransvärd förmåga att sätta sig in i mina inte alltid så klara
tankegångar. Hans ifrågasättanden och förslag till förbättringar har lyft mitt arbete till en nivå dit jag knappast nått på egen hand. Skulle det — trots hans
skarpa blick — kvarstå några ojämnheter i framställningen beror dessa främst på
att skarvarna i mitt ursprungsmanuskript på grund av det långa forskningsuppehållet varit svåra att utplåna.
Jag vill också nämna professor Lars-Gunnar Larsson vid Finsk-ugriska institutionen, som under mina tveksamma dagar våren 1992 bidrog till att jag
slutligen vågade satsa på att avsluta min avhandling. Hans stora intresse för
fåglarnas värld inspirerade mig att på nytt låta mina egna fåglar flytta ner från
hyllan. Han har också lämnat för avhandlingen värdefulla synpunkter av ornitologisk art. För detta tackar jag hjärtligt.
Det kan nu vara dags att en stund "vila vid denna källa". Många har stött mig
under arbetets gång. Förre arkivchefen vid ULMA, Erik Olof Bergfors, bidrog
på ett tidigt stadium genom att godhetsfullt låta mig använda arkivets kontaktnät för min specialfrågelista om beckasinens benämningar, och nuvarande arkivchefen Maj Reinhammar har fortsättningsvis ställt arkivets resurser till min
hjälp. Efter åren som verksam vid ULMA är det en stor ära och glädje för mig
att min avhandling tillåtits ingå i en av arkivets skriftserier.
Med särskild tacksamhet minns jag min kollega och vän förste arkivarien
Margareta Källskog, som omkom på Östersjön i september 1994 i samband
med M/S Estonias förlisning. Hon har under åren funnits till hands både som
medforskare och personligt stöd, och förlusten av hennes inspirerande glädje,
kunnighet och vänskap har känts särskilt svår under avhandlingsarbetets slutskede.
Ett stort tack vill jag rikta till professor Mats Thelander, vilken som prefekt
vid Institutionen för nordiska språk och därmed min närmaste chef under avhandlingsarbetets slutskede välvilligt tillät mig viss ledighet från min tjänst
som högskolesekreterare för att lägga sista handen vid manuskriptet. Han har
också lämnat värdefulla förslag till förbättringar av vissa partier i avhandlingen.
Ett tack också till lektor Donald MacQueen, som snabbt och skickligt språkgranskat den engelska sammanfattningen.
Jag vill även vända mig till alla förutvarande och nuvarande kollegor och
vänner vid ULMA, Ordbok över Sveriges dialekter och Institutionen för nordiska språk. För allas er hjälpsamhet och beredvillighet att lyssna till och kommentera alla mina idéer och för er vänskap tackar jag varmt.
Ett ovärderligt stöd har jag haft i min make, Lars, som haft förmågan att med
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både styrka och humor lyfta mig mentalt då modet sviktat. Trots att hans eget
arbetsområde ligger helt utanför språkforskningens har han med stort tålamod
lyssnat till mina — ibland hastigt påkomna — funderingar. För hans närvaro och
uthållighet är jag djupt tacksam.
Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar, Gun och Stig Björklund. De
gav mig tidigt genom både arv och miljö ett intresse för naturen och alla dess
invånare. Min far har som utgivare av Ordbok över folkmålen i övre Dalarna
varit den som fört mig in på den nordiska språkforskningens område. Det gör
honom säkert gott att veta att hans förhoppningar om mig till sist burit frukt.
Honom tillägnar jag denna avhandling.

Uppsala i mars 1996
Rut Boström Andersson
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1. Inledning

I våra dagars urbaniserade samhälle är den enskilda människans dagliga kontakt med naturen och alla dess representanter för floran och faunan inte längre
en självklarhet. För flertalet är denna kontakt numera minimerad till sporadiska
besök i skogen för bär- och svampplockning eller semestervistelser i fjällen eller till sjöss. De naturliga och ursprungliga hörsel- och synintrycken dränks
ofta i en flod av konstgjorda ljud och bilder — trafikbuller från vägar och i luften, högtalarljud, reklam- och vägskyltar, annonspelare, trafik- och neonljus
m.m. Då vi någon gång upplever naturen utan alla dessa ljud säger vi att tystnaden får det att "slå lock för öronen". Det är kanske inte så underligt med den
spontana kommentaren "jag kan inte ens säga hur en gråsparv låter eller ser ut"
från en nutidsmänniska som får höra att det i våra nordiska dialekter finns och
framför allt har funnits en sådan mångfald av fågelartnamn.
Vår sedan urminnes tider naturliga anknytning till och beroende av skog och
mark har idag till stor del gått förlorad — och med den en rättvisande identifikation och namngivning av många av våra fåglar. Många ursprungligen artbeskrivande fågelnamn har efter hand kommit att sammanblandas, överföras på
andra mer eller mindre närliggande arter eller helt enkelt fallit i glömska, och
namnbilden har därigenom blivit än mer svårtolkad. Trots att det fmns mängder
av olika måsar, trutar och tärnor är en mås numera en vit fågel som man kan
finna på eller vid öppet vatten, som skriker gällt och utdraget och som smutsar
ner på bilar, hustak och bryggor. En bofink kan vara vilken liten sparv som
helst och om en gök vet man bara att den säger "ko-ko". De folkliga fågelartnamn som idag finns tillgängliga i form av uppteckningar i våra arkiv är i de
flesta fall minst femtio år gamla, och en viss begreppsförvirring kan skönjas redan i de under början av 1900-talet upptecknade artnamnen. Sentida uppteckningar kan emellertid i kombination med historiska källor ännu bilda stöd för
en tolkning och analys av det samlade dialektala materialet. Det är därför nu
hög tid att samla in, analysera, systematisera och presentera den ordskatt som
de folkliga fågelartnamnen utgör.
De nordiska dialektala fågelartnamnen är mångskiftande till sin karaktär och
i många fall dunkla och svårtolkade. I mitt material fmns rent nordiska bildningar, lån från andra språk (både direkta lån och översättningslån), tillfällighetsbildningar och svårförklarade sammanfall både till bildning och betydelse.
Att semantiskt, etymologiskt och språkgeografiskt undersöka de folkliga fågelartnamnen är sålunda en spännande men vansklig uppgift. Mitt nedan (kap. 4)
redovisade material ger bl.a. upphov till frågor som dessa: Varför har just
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beckasinfåglarna fått så många som cirka 330 olika artnamn i nordiska språk?
Hur gamla är dessa namn? Vilka namn är inhemska och vilka är lån från andra
språk? Vilken betydelse har de olika beckasinarterna haft i folkmedvetandet?
Vad finns det för anknytningar till utomnordiska kulturer?
Historiskt sett har man uppenbarligen tidigt gjort skillnad på vilka fågelarter
som ansetts vara betydelsefulla eller inte. Många fåglar har i stort sett bevarat
ett eller ett par huvudartnamn under mycket lång tid, medan andra har stimulerat till ständiga nybildningar i dialekterna. Men därav kan man inte direkt sluta
sig till att exempelvis en från jaktsynpunkt särskilt attraktiv fågel har fått det
största antalet namn. Man kan däremot rent allmänt förutsätta att namngivningstillfällena under årtusenden varit många, uppstått vid olika tidpunkter och
på olika platser samt att många olika faktorer spelat in vid själva namngivningen.
I litteraturen finns dialektala fågelartnamn belagda i ornitologiska beskrivningar, ordböcker, ordlistor och skönlitteratur alltsedan medeltiden, och det är
tydligt att forskare inom olika discipliner under lång tid har varit intresserade
av att studera fåglarnas betydelse för människan. Många av dessa dialektala
och regionala artnamn är dessutom förknippade med folkliga föreställningar,
vilket gör tydningen av materialet än mer komplicerad men, enligt min mening,
samtidigt forskningen kring ordens ursprung, bildning, ålder och spridning än
mer fascinerande.

1.1. Disposition
Jag har valt att presentera och diskutera mitt material enligt följande disposition.
Efter en inledning som redogör för syfte, metod, material och terminologi
(avsn. 1.2-1.4) följer en relativt detaljerad forskningsöversikt (kap. 2). Den
sammanfattar dels den forskning som hittills bedrivits kring de folkliga fågelartnamnen och den folkliga klassificeringen av faunan, dels de olika faktorer
som har påverkat artnamngivningen historiskt, vetenskapligt, kulturellt och
folkligt. Därefter presenteras de fyra olika beckasinarter, enkelbeckasin, dubbelbeckasin, dvärgbeckasin och morkulla (de s.k. egentliga beckasinfåglarna),
till vilka jag har valt att begränsa min undersökning (kap. 3). De beskrivs dels
ur vetenskapligt ornitologisk synvinkel, dels i ett rent folkligt perspektiv.
Den därpå följande materialsamlingen (kap. 4) upptar i alfabetisk ordning
samtliga av mig anträffade folkliga artnamn (avsn. 4.2.1), inklusive äldre belägg för de utvalda fågelarterna. Här redovisas även i förekommande fall till
artnamnen hörande folkliga föreställningar.
Den folkliga identifikationen av de olika beckasinarterna, sådan den framkommit av de olika artnamnen, meddelarnas egna beskrivningar och de tillhö16

rande folkliga föreställningarna, ligger till grund för dispositionen av diskussionen i kap. 5. Här behandlas de i artnamnen ingående identifierbara orden efter betydelsekategorierna 1) läte, 2) beteende och utseende, 3) förekomst och
vistelseplats, 4) nytta/användbarhet och 5) folkliga föreställningar. Semantiskt
besläktade artnamnselement har här sammanförts för att tydliggöra olika bildningsmönster. De enskilda artnamnen presenteras i alfabetisk ordning efter
respektive förled. Belysande exempel på denna uppställning är att horsgök
uppträder under hors (avsn. 5.1.1.1), medan skronnehors återfinns under
skronne (avsn. 5.1.1.2). Sist redovisas de artnamn som överförts från annan fågelart.
I kap. 6 behandlas de namngivningsgrunder som framkommit som ett resultat av diskussionen i kap. 5. I anslutning härtill framläggs ett förslag till arbetsmodell för att teoretiskt beskriva den folkliga klassificeringen och namnbildningens skiftande kulturella inslag, följd av en kvantitativ redogörelse för i artnamnen förekommande ord av olika betydelsekategorier.
Kap. 7 innehåller ett försök till åldersbestämning av olika artnamnstyper,
och i kap. 8 presenteras till stöd för framställningen en serie språkgeografiska
kartor.
I kap. 9 sammanfattas resultaten av undersökningen.

1.2. Syfte och metod
Syftet med min avhandling är att presentera en samlad bild av de dialektala fågelartnamn som avser enskilda arter av fågelsläktet beckasinfåglar inom det
nordiska området. Jag vill försöka visa vilka olika faktorer som har påverkat
uppkomst, bildningssätt, förekomst och vidareutveckling av de enskilda artnamnen eller namngrupperna. För detta behövs en semantisk och historisk/
geografisk språkanalys liksom en inblick i olika kulturella förhållanden i äldre
tid. Med hjälp av en sådan helhetssyn vill jag försöka klargöra namngivningens
bakgrund, förlopp och fortlevnad så väl inom som mellan olika geografiska och
kulturella områden.
Då jag eftersträvar att kunna underkasta mitt material en så vitt möjligt fullständig analys har jag funnit det nödvändigt att söka stöd inom flera olika vetenskaper. Jag markerar därigenom min anslutning till de språkforskare som
hävdar nödvändigheten av koppling mellan ord och sak. En av dessa var Lars
Levander (1936:66), som konstaterade att "den språkgeografiska forskningsmetoden tvingar språkforskaren att vid sitt arbete beakta ej blott lingvistiska,
utan även kulturhistoriska synpunkter". Den viktiga kopplingen mellan språkforskning och arkeologisk historia framhölls några år tidigare av Johan Götlind
(1934:264), som hävdar att "studiet av våra dialekter — under gynnsamma förhållanden — kan vara givande även för vår äldsta historia och vårt lands bebyg17

gelse. Dialektologen har därför enligt min mening all anledning att jämföra
sina resultat med den arkeologiska forskningens och tvärtom".
Det insamlade materialet av fågelartnamn har granskats ur en semantisk,
etymologisk, språkgeografisk och språkantropologisk synvinkel under hänsynstagande till vetenskaplig ornitologi men även till etnologi och mytologi.
Huvudvikten är lagd vid en kombination av följande moment:
Härledning
Semantisk gruppering
Folklig (etnobiologisk) systematisering
Dialektgeografisk kartering.

1.2.1. Metodbeskrivning
sin bekanta Atlas linguistique de la France (1903-10) har Jules Gilli&on bl.a.
undersökt och kartlagt en viss kategori fågelartnamn, nämligen ord för 'tupp'
(lat. gallus). Gilli&ons val av ordkategori bestämdes väsentligen utifrån det
faktum att tuppen som husdjur funnits i tusentals år inom det undersökta språkområdet. Språket har följaktligen haft ett ständigt behov av ett uttryck för företeelsen tupp. (Uppgiften om Gilli&ons undersökning av denna ordkategori har
jag hämtat hos Levander 1936:25 ff.)
Mitt val att göra de dialektala artnamnen för beckasinfåglar till föremål för
en språklig analys bygger till stora delar på ett motsvarande resonemang. Å ena
sidan har dessa fåglar uppenbarligen funnits på nordiskt område alltsedan stenåldern; man har i Norge påträffat fossil av morkulla och enkelbeckasin i stenålderslager (Rosenius 1937:136, 162). Å andra sidan uppvisar de nordiska dialekterna en anmärkningsvärd mängd olika artnamn för fåglarna i fråga. Under
initialfasen av mitt avhandlingsarbete hade jag bestämt mig för att begränsa
materialet till att enbart omfatta artnamn för enkelbeckasinen (Gallinago gallinago), men under arbetets gång insåg jag att artnamnen för samtliga de på nordiskt område förekommande fåglarna av släktena Gallinago (gallinago och media), Lymnocryptes (minimus) och Scolopax (rusticola), inalles fyra arter, av
olika skäl måste studeras i ett sammanhang.
Innan jag går in på de olika delmetoderna för en språklig analys vill jag peka
på några fakta som till väsentliga delar påverkar den totala artnamnsbilden.
I den ornitologiska litteraturen betonas att fågelfaunan är dynamisk och att
in- och utflyttningar av arter ständigt sker. Globalt sett anses den nordiska fågelfaunan vara relativt ung, och i historisk tid har tillskotten av fåglar varit fler
än bortfallen. Huvudsakligen följer fågelfaunans sammansättning de växlande
klimat- och växtbetingelserna, även om det finns sentida exempel på att fågelarter till synes utan särskild anledning försvinner från eller börjar uppträda
inom vissa områden. Frånsett vissa köldperioder under medeltiden är det troligt
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att de allmänna livsbetingelserna för beckasinfåglarna under de senaste 1500
åren och fram till mitten av 1800-talet inte nämnvärt har förändrats. Däremot
fmns det tydliga bevis för att förekomsten av enkel- och dubbelbeckasin under
de senaste 150 åren successivt har avtagit i Norden.
I jaktlitteraturen, särskilt i tidskrifter från senare delen av 1800-talet, kan
man finna detaljerade uppgifter om olika populära villebråds växlande förekomst i Norden. Årgång 1879 av Svenska jägareförbundets tidskrift rapporterar flera exempel på vikande förekomst av beckasinfåglar i Norden. I en uppsats "Om jagtförhållandena på Jutland" konstateras att "beckasinerna, i synnerhet 'Tredekkeren' (dubbla beckasinen, som han heter i Sverige) förekomma
här i långt mindre antal än förr var händelsen; Randers amt var i forna tider bekant för sin rikedom på beckasiner under sträcktiden, men den gyllne tiden är
nu förbi. Morkullan skjutes här nästan uteslutande under vårsträcket, men i
Randers amt fållas ej många; flere skjutas i Vendsyssel, hvarest ock flere
'Tredekkere' fällas" (s. 7 f.). Angående "Fogeljagten i sjön Tåkern" rapporteras följande: "Beckasiner förekomma väl, både enlda och dubbla, men i ringa
antal, så att de icke erbjuda någon nöjsam jagt, i synnerhet som de sanka ängarna på många ställen äro svåråtkomliga" (s. 30). Samtidigt konstaterar flera
oroade fågeljägare att beckasinfåglama i allmänhet under seklets gång drastiskt
har minskat i antal, men att året 1879 på flera platser i Norden utgör ett undantag. Starka regn i juli och augusti medförde bl.a. att mängder av beckasiner,
särskilt dubbelbeckasiner, plötsligt uppträdde bl.a. vid Lövsta gård i Funbo
socken i Uppland. Beckasinj akten där i augusti gav enligt en rapporterande jägare 48 fåglar (dubbelbeckasiner) och "påminte om de gamla goda tiderna på
1840-talet" (s. 189). I Norge har ett liknande fenomen samma år iakttagits av
den kände ornitologen J.B. Barth som i sina "Meddelanden från Norge" från
Gudbrandsdalen och Valdres berättar att "mängder av dubbelbeckasiner lågo
på alla fjell ända upp till öfversta gråvidesnåren" och att antalet fåglar inom
Kristians amt (en del av nuvarande Akershus och Oppland fylken) var "3 ggr
större än i de bästa beckasinår", dvs. "hundratusental". Samtidigt påpekar
Barth att "morkulltillgången tål icke någon jämförelse dermed" samt att "äfven
enkelbeckasiner [förekom] lika talrikt som i fjor" (s. 216).
År 1880 rapporteras i den ovan citerade tidskriften att man p.g.a. beckasinarternas avtagande förekomst i Sverige infört fridlysningstid för morkulla
(1/2-10/5) å ena sidan och för enkel- och dubbelbeckasin (16/3-10/7; för norra
Sverige 16/3-20/7) å andra sidan (s. 41). Samtidigt konstateras (s. 124) att tillgången på nedlagda morkullor ej tycks ha minskat; "äfven under den förbjudna
tiden lära morkullor [...] blifvit serverade på de stora restauranterna i Stockholm". Enligt uppgift var dessa fåglar hämtade från Danmark, men sanningshalten i det påståendet var, enligt rapportören, svår att avgöra. Från västra Hälsingland uppges samma år att "morkullor alls icke förekomme der på orten" (s.
154), från södra Smålands jagtförening att "morkulla och beckasin allt mera aftaga i antal" (s. 176), från "öfre Elfdaln" i norra Värmland att "morkullan,
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denna egendomliga och hemlighetsfulla fogel, är fortfarande i aftagande" (s.
229). Slutligen meddelar Barth (a.a. s. 237) att det 1880 är "färre beckasiner än
vanligt" i Gudbrandsdalen och Valdres.
De sporadiska klimatvariationerna under 1870- och 1880-talen till trots är
den största enskilda anledningen till förändringar i flora och fauna i allmänhet
och artförekomsten i synnerhet att hänföra till människans mer eller mindre
drastiska ingrepp i naturen. Framväxten av metoder för ett mer vinstgivande
och rationaliserat jord- och skogsbruk har bidragit till att de för häckande
beckasiner så viktiga våtmarkerna alltmer minskat i omfång. De begynnande
verkningarna av människans framfart visade sig förmodligen redan i samband
med storskiftesindelningen från mitten av 1700-talet, men livsvillkoren för
växter och djur förändrades huvudsakligen från ca 1850 framför allt genom utdikningar av slättsjöar och uppodling av tidigare skogsområden (Nya fågelboken s. 36 f.). En allt ivrigare konstgödning av åker och mark samt en successiv
försurning av kärr- och sjöområden har förmodligen även (p.g.a. förgiftningseffekter) bidragit till att många våtmarksberoende fågelarter under 1900-talet
fortsatt att minska i antal.
Vikten av att vid det språkliga artnamnsstudiet kombinera rent språkliga metoder med ett tvärvetenskapligt perspektiv blir särskilt tydlig i de fall då de dialektala artnamnen inte direkt uppvisar några språkligt sett artsärskilj ande drag.
För ett till synes allmänt artnamn (som samtidigt avser flera olika underarter)
kan t.ex. den ursprungligen namngivande arten identifieras med hjälp av arkeologiska uppgifter om vissa fåglars betydelse som jaktbyte inom en viss region. För den regionale jägaren har en rättvisande identifikation av det tilltänkta jaktbytet förmodligen haft en viss betydelse. Uppgifter om folkliga traditioner kring jakt och hushållning inom en begränsad språkgemenskap kan
därför bidra till en fullständig och rättvisande redogörelse för de olika fågelnamnens uppkomst. Historiska och etnologiska uppgifter bidrar följaktligen till
att både stärka och tydliggöra tolkning och analys av de folkliga artnamnen.
Vad gäller växtnamnens tillkomst har Bengt Hesselman (1935:86) konstaterat följande: "Den likhet, som ligger till grund för namnet, var säkert oftare än
man föreställer sig, troligen alltid, en slående likhet, ett fynd, som måste ha
gladt den förste namngivaren och tacksamt mottagits av den som först hörde
det nya namnet och som sedan förde det vidare. Principiellt och till sin uppkomst äro växtnamnen (liksom andra namn och ord, om de äro vällyckade) att
förstå som alltid i någon mån konstnärliga uttryck, bildade i ett givet ögonblick
av språkbegåvade individer." Detta kan även sägas gälla för fågelartnamn (om
termen fågelartnamn se vidare avsn. 1.4.2).
En kreativ folkfantasi är tillsammans med folklig kultur och tradition betydelsefulla faktorer att ta hänsyn till vid den språkliga bedömningen av fågelartnamn. Olika typer av kulturella kontakter mellan folken har i alla tider varit
tämligen frekventa, och utifrån det samlade artnamnsmaterialet tycks det mig
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som om en interspråklig påverkan kan ha förekommit i större omfattning än
man hittills trott. I äldre tid var man betydligt mer än idag beroende av allt det
som skog och mark hade att ge. Man har i fredliga sammanhang som jakt, fiske,
skogsvallning, pilgrimsvandringar och gränshandel haft ständigt återkommande kontakter över de språkliga gränserna. Härvid har regionala benämningar för olika vardagliga företeelser kunnat förstärkas genom tillägg av fantasieggande historier om märkliga ljud och övernaturliga ting. Dessa skiftande
"brygder" av språkliga uttryck och nedärvd folkfantasi har sedan vandrat över
språkgränserna tillsammans med sina bärare.
En viktig likartad språk- och kulturpåverkan medför också de förflyttningar
mellan länder eller från utflyttningsbygder av allt ifrån enskilda individer och
familjer till hela folkgrupper, som i historiska källor och i litteraturen finns omtalade i mängder. Ett exempel är den samiska påverkan som under årtusenden
kontinuerligt har skett i hela Nordskandinavien och de språkliga och kulturella
influenser som följde av en finsk kolonialisering i de norska och svenska finnmarkerna (Broberg 1981:32 f.). Alla dessa skiftande mänskliga kontakter över
gränserna har bidragit till förändringar i språkbruket, och kulturhistoriska och
regionalpolitiska källor är därför också viktiga att studera då de folkliga artnamnen skall identifieras.
Nedan följer en beskrivning av de olika delmetoder som jag valt att använda
vid analysen av mitt material. I anslutning till beskrivningen presenteras även
några specifika metodproblem som jag blivit medveten om under arbetets
gång.

1.2.1.1. Härledning
Vid härledningen av de olika fågelartnamnen är det av vikt att göra sig en föreställning om hur gamla de kan tänkas vara. Om ett namn förekommer över
hela det nordiska området, låt vara med dialektala variationer, kan man sluta
sig till att det har hög ålder. Ju fler namn en fågel har inom ett relativt begränsat
område, desto yngre kan man förmodligen anta att majoriteten av dessa är. Det
här gäller särskilt för de lätesassocierande namnen, som ofta har haft en rikt varierad lokal språkbas för bildande av namnvarianter. Som exempel kan nämnas
alla de ord för 'gnägga' och 'bräka' som förekommer i nordiska språk och som
(liksom lockord) har frodats i mängd och uppenbarligen kan varieras på en
mängd olika sätt. Lokala fonetiska variationer, som stundtals liknar ljud- eller
ordlek, har med skiftande associationsbanor och med fantasins hjälp kunnat
förändra ett ursprungligt uttal till näst intill oigenkännlighet. Att identifiera de
i namnen ingående appellativerna kan vara nog så besvärligt, framför allt vad
gäller ursprungsformen till unga varianter.
Ur etymologisk synvinkel bör de folkloristiska fågelartnamnen tolkas som
en underavdelning till de fysiskt beskrivande artnamnen, då de i regel utgår
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från respektive arts läte, utseende eller vistelseplats. De har förmodligen sina
rötter i mer eller mindre ålderdomliga folkliga föreställningar, men kan i upptecknad form ändå vara relativt unga. Om det vid tolkningen av artnamnen visar sig att en viss namnled inte längre kan återfinnas som enskilt ord i den aktuella dialekten kan därför motsvarigheter sökas i närliggande nordiska dialekter eller andra germanska språk.
Ett till synes lättförståeligt ord, som ingår som ett av flera led i ett fågelartnamn, kan vid närmare studium visa sig överensstämma dåligt med en viss fågelart. Exempel på sådana delvis svårtydbara fågelnamn är de inom ett mindre
område i Norrland förekommande artnamnen harmäckra och mjäckerhare för
enkelbeckasinen. Ordet mäckra eller mjäckra betyder 'bräka' (om getter eller
får) och fågelns läte har enligt namnen tolkats så att den låter som en bräkande
hare. Ur zoologisk synvinkel tycks det emellertid vara svårt att försvara en uppfattning att haren "bräker". Se vidare diskussionen i avsn. 5.1.2.1 under hare
(harmäckra).
1.2.1.2. Semantisk gruppering
Den semantiska grupperingen är främst att se som ett stöd vid tolkningen av
artnamnen. Genom att identifiera innebörden hos de i artnamnen ingående orden kan dessa — oavsett geografisk hemort — sorteras in i betydelsekategorier
på olika nivåer (betr. termen betydelsekategori se avsn. 1.4.1). På så sätt kan
mer eller mindre allmängiltiga semantiska mönster i namngivningen komma
till synes. Den semantiska gruppering som gått att utläsa av mitt material kommer framför allt till synes i indelningen av kap. 5 (Diskussion av materialet).
Det finns emellertid många fallgropar på vägen till en rättvisande identifiering och sammanställning av olika artnamnselement (betr. termen artnamnselement se avsn. 1.4.1). I namn som horsgök, himmel(s)get och harbävra kan
ju de ingående appellativerna tyckas vara relativt genomskinliga. Men är en nutida tolkning av ordleden densamma som man ursprungligen har lagt in i
respektive artnamn? Som stöd för en antagen tolkning kan det därför ibland
löna sig att göra en semantisk jämförelse mellan de nordiska ord som ingår i
vissa artnamn och motsvarande ord för samma art inom ett icke-germanskt
men geografiskt sett närliggande språk (jfr avsn. 6.4.1).
Bland de artnamn som sammanförts t.ex. bland kategorierna läte eller vistelseplats finns även sådana som har en tydlig (sekundär) anknytning till en annan
semantisk grupp. Vid en jämförelse mellan vissa (finlands)svenska och finska
artnamn för enkelbeckasinen visar det sig bl.a. att det i namnen ingår ord som
är uttryck för gemensamma folkliga föreställningar. Det finska taivaan jaara
för enkelbeckasinen, vilket ordagrant betyder 'himmelsgumse', har sin direkta
motsvarighet i artnamnet himmelsbässe för enkelbeckasinen i Överkalix. Med
det finska vanha piika 'gammal mö', som även kan betyda 'enkelbeckasin',
kan jämföras att man för artnamnet himmelsget från Nyland lämnat den folklo22

ristiska uppgiften att gammalpigor efter döden förvandlades till himmelsgetter,
dvs. enkelbeckasiner. På Jylland anser man att skronnigOgen, skronnihOgen eller skronnehorsen är en efter döden till enkelbeckasin förvandlad ungkarl, som
med sitt "skronnande" (gnäggande el. bräkande) läte uppför en hel dialog tillsammans med vipan, som i sin tur är en förvandlad ungmö. Då vipan klagande
frågar varför han i livstiden inte ville ha henne svarar han: "för jag tordes inte!".
I det aktuella fallet visar den geografiska spridningen av kombinationen artnamn och folklig föreställning att det i grunden förmodligen finns en mycket
gammal tradition.
I avsn. 6.3 redovisas en sammanställning av de olika folkliga föreställningar
som uppträder i samband med skilda artnamn för beckasinfåglar.

1.2.1.3. Folklig systematisering
Det vanligaste tillvägagångssättet då man söker en korrekt identifikation av en
viss fågel är att slå upp den i en ornitologisk handbok. I normalfallet är gemene
mans kunskap om fåglarna och deras artnamn numera inte av det slaget att man
helt kan förlita sig på hörsägen eller muntlig tradition. Vid ett språkligt studium
av de dialektala fågelartnamnen är det därför också naturligt att börja med att
identifiera de olika arterna efter en ornitologiskt vetenskaplig klassificering.
Många av de artnamnsbelägg som man kan finna i dialektala uppteckningar
har en av upptecknare och/eller meddelare utförd artbestämning fogad till
själva uttalsuppgiften. I de flesta fall är dessa artbestämningar helt riktiga och
kan direkt citeras. Men vid tolkningen av artnamnen måste man, enligt min mening, även ta hänsyn till de biuppgifter som ofta lämnas i anslutning till de enskilda beläggen. Ett följdproblem blir då att man tidigt måste bestämma sig för
hur pass stor tilltro man törs sätta till dessa uppgifter. Oberoende av källans ålder beror mycket av beläggens tillförlitlighet naturligtvis på själva uppteckningssituationen och man har all rätt att ställa sig en del frågor. Har uppgiftslämnaren haft kännedom om ornitologisk systematisering? Har upptecknaren
varit insatt i de olika arternas kännetecken? Har en fågels artnamn dykt upp
som en bisak i samtalet eller har fåglar varit ett ömsesidigt intresse för meddelare och upptecknare? Och sammanfattningsvis: vilken typ av identifikation är
viktig utifrån ett uteslutande folkligt synsätt?
I äldre tid, då en vetenskaplig (linnUnsk) artidentifikation och klassificering
var både okänd och ointressant, har namngivningen främst styrts av människans omedelbara sinnesintryck i kombination med regionalkulturella associationer. Vad gäller växtnamn har Sigurd Fries (bl.a. 1994:215 f.) konstaterat att
det är en väsentlig skillnad mellan de vetenskapliga (systematiska) namnen och
de folkliga (naturliga) namnen i det att de motsvarar två skilda klassificeringar
av växtriket. De systematiska namnen består av tvåledade sammansättningar,
där den ena leden motsvarar ett släktnamn och den andra specificerar arten i
fråga. De naturliga namnen å sin sida återger ett folkligt synsätt, där en rent bio23

logisk identifiering är underordnad och artens betydelse för människan är överordnad, vilket också speglas i själva namnen.
För fåglar gäller i stort samma skillnad mellan systematiska och folkliga artnamn som för växtnamn. För en viss fågels existens är det exempelvis viktigt
att näbben har en viss form för att det skall vara lätt att komma åt föda i dyn,
att fjäderdräkten är kamouflagefärgad för att fågeln inte skall synas i sitt rede
och att fötterna har långa gripklor för att kunna gripa tag i byten av olika slag.
Men det är inte främst fågelns detaljerade fysik, äggens färg eller ögats placering som är viktig när det gäller de folkliga artnamnen. I den folkliga klassificeringen har näbbens form, fjäderdräktens färg, fågelns beteende m.m. däremot utgjort stöd för en rättvisande identifikation av fågeln och beskriver också
dess betydelse i en viss språkgemenskap. På ett senare stadium har fågelns
egenheter som uppträdande, sätt att fånga sitt byte, skriande läte osv, givit upphov till allehanda fantasieggande berättelser om dess samhörighet med gudar
och andra övernaturliga varelser. De folkliga artnamnen har m.a.o. skapats
utifrån ett folkligt syfte och genom lokalt folklig association.
Om man har ambitionen att undantagslöst identifiera vilka artnamn som hör
samman med en viss fågelart, kan man tycka att ett mångskiftande källmaterial
borde skapa problem. En källa som innehåller ett mer eller mindre genomskinligt namn tillsammans med en rättvisande artbestämning är i de flesta fall fullkomligt trovärdig. Men bland de upptecknade dialektala artnamnen finns också
bristfälligt identifierade eller inte alls artbestämda namn, som dock inte bör anses vara mindre tillförlitliga som artnamnsbelägg. Själva namnbildningarna i
sig och tolkningen av de i dem ingående orden är här många gånger den viktigaste ledtråden vid identifikationen. De är en spegelbild av ett äldre sätt att bestämma arten i fråga, där faktorer som storlek, matnyttighet, skrämsel och förebud spelat större roll än ornitologiskt artspecifika drag. I de excerperade uppteckningarna finns rent folkliga tolkningar, beskrivningar och berättelser som
jag därför anser vara särskilt viktiga och som jag också har redovisat i min materialsamling. — I det följande ger jag några exempel på folklig klassificering.
En fågel med anmärkningsvärt läte kan ursprungligen ha haft ett namn som
helt enkelt betytt "skrikare". I ett nästa klassificeringssteg specificeras fågeln
genom att man associerar till andra, mer kända läten eller kombinerar lätet med
en utseendebeskrivning eller vistelseplats. En fågel med lång, rak och spetsig
näbb är en snipa (fr. bkasse eller Ucassin). En fågel av viss storlek kan, oavsett ornitologisk art, tilldelas ett namn där gök ingår som namnded. Artnamnet
skata kan ingå i namn för fåglar med en iögonenfallande stjärt. Färg, möjligen
i kombination med storlek, kan medföra att orre används som gemensamt
namn över artgränserna. Vistelseplatsen, som i vissa fall kan vara viktig att
komma ihåg, ger upphov till artnamn med en sammansättningsled som strand
eller myr. Ett visst flygsätt identifierar en "flaxare" och nattligt läte ger,
förutom allehanda skrämselassociationer, namnled med anknytning till
dygnets mörka tid som kväll eller natt. Sist men inte minst har vissa fåglars
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uppträdande och läte legat till grund för tydor om vädrets skiftningar och givit
upphov till namnleder med innebörden 'regn', 'fuktig väderlek', 'stark vind'
eller 'dimma'.
Det är inte minst den individuella associationen som på olika sätt har spelat
en framträdande roll vid den folkliga namngivningen. Påståenden som "låter
som", "ser ut som", "uppför sig som" har starkt bidragit vid en situationell
identifikation av en fågelart och har legat till grund för skapandet av nya namn.
Ett varierande dialektalt uttal av ett existerande namn kan därefter ha givit associationer som bidragit till uppkomsten av nya namnvarianter. Slutligen har
individuella namn kunnat stimulera en kreativ folkfantasi, varigenom nya
namn skapats genom association till mytologi, sägner och övernaturliga företeelser.
1.2.1.4. Dialektgeografisk kartering
För att tydliggöra spridningen av de i artnamnen ingående orden har jag för de
flesta av dessa använt metoden med dialektgeografisk kartering. Undantagna
är äldre belägg (före 1870) och sådana vars proveniens endast utgörs av en
landsangivelse.
Redan i början av mitt insamlingsarbete framställde jag på försök några
språkgeografiska kartor över de ord som ingår i lätesbaserade svenska dialektala artnamn för enkelbeckasinen. De uppdelades då på häst- respektive bock/
get-läte och i ett andra steg på respektive ordforms förekomst i för- och efterled. Av dessa kartor gick att utläsa att de artnamn som uppvisar association till
hästen och dess läte företrädesvis förekommer inom ett område söder om den
s.k. limes norrlandicus, som annars framför allt används inom biologin men i
viss mån också inom etnologin. Man kan därav dra slutsatsen att fågelartnamnen skapats utifrån en i respektive område välkänd husdjursterminologi. Särskilt intressant är det språkliga överlappningsområde som kan iakttas i ett brett
bälte just strax norr och strax söder om gränsen, där blandade fågelartnamn av
typen horsbock och horsget förekommer.
Den slutliga karteringen avser hela det nordiska området och åskådliggör
främst förekomst och spridning av de olika ord som ingår i beckasinartnamn.
En huvudgrupp utgör de lätesbeskrivande orden (ord för gnäggande, bräkande,
grymtande, kacklande, knarrande osv.), vilka presenteras på fem skilda kartor.
Vidare karteras ord för uppträdande eller beteende, kroppsform, utseende
(näbb, ben), vistelseplats (t.ex. terräng), ankomst (års- eller dygnstid) och nytta
samt i vissa artnamn ingående ord som visar på association till olika folkliga
föreställningar. I anslutning till artnamnsbeläggen återfinns även ofta rent etnologiska uppgifter (sägner, övertro). För att åskådliggöra sambanden mellan
vissa beckasinarter (enkelbeckasin och morkulla) och till arterna hörande folkliga föreställningar har dessa karterats per fågelart.
Av arkeologiska och ornitologiska uppgifter att döma har beckasinfåglarnas
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förekomst och häckningsplatser i Norden kunnat variera genom århundradena.
En sådan varierande existens kan möjligen spåras i de artnamn vars betydelse
överlappar mellan de fyra huvudarterna. I vissa språkområden kan överlappningen ursprungligen ha varit avsiktlig, t.ex. genom att man helt enkelt inte haft
något behov av att göra skillnad mellan de olika arterna. Sekundärt har en sådan betydelseutjämning emellertid medfört att ordens egentliga betydelser
blandats samman eller försvunnit ur folkmedvetandet. Några av de mest frekventa betydelseblandade beckasinartnamnen har därför också karterats för att
visa på var ett visst artnamn har bibehållit sin ursprungsbetydelse och inom
vilka områden en överlappning skett med åtföljande osäkerhet i artbestämningen.
Slutligen har också de ord (artnamn) som är gemensamma för beckasinfåglar, nattskärra och "mystiskt djur" karterats. Härigenom åskådliggörs en koppling mellan arternas geografiska förekomst och till olika arter (eller väsen)
knutna folkliga föreställningar, vilka i hög grad bidragit till den artförväxling
som kan iakttas i det dialektala materialet.

1.3. Material
1.3.1. Avgränsning
Mitt material begränsas som framgått redan under 1.1 ovan till enkelbeckasinen, dubbelbeckasinen, dvärgbeckasinen och morkullan, vilkas läte, utseende
och/eller användbarhet i folkhushållet legat till grund för de dialektala artnamnen (ill. 1). Detta innebär samtidigt en begränsning till de arter av beckasinsläktet som klart har kunnat identifieras av namngivarna.
Materialet består av de fågelartnamn som under en längre eller kortare tid utgjort en fungerande del av en språkgemenskap i något av de nordiska folkspråken. Viktiga förutsättningar för godkännande av ett belägg är att det går att placera semantiskt och geografiskt (i en relativ kronologi).
I äldre ornitologiska framställningar och i jägarspråket ingår stundom artnamn, vars ursprung är oklart men som har en viss systematisk prägel. I några
fall har dessa även kunnat beläggas dialektalt. Alla sådana klart identifierade
belägg har medtagits i materialsamlingen, men endast folkliga artnamnsbelägg
efter 1870 har alltså karterats (jfr avsn. 1.2.1.4).

1.3.2. Källor
Beläggen på artnamnen liksom på i dessa ingående ord har hämtats ur både
tryckta (ordböcker, ordlistor, fågelböcker, skönlitteratur) och otryckta källor.
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De redovisas per nordiskt land med angivande av ort (i förekommande fall) och
landskap/annan större geografisk enhet, amt eller fylke.
Det svenska materialet härrör ur samlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), ur det i ULMA förvarade register som upptar samtliga
i Rietz' svenska dialektlexikon redovisade fågelnamn samt ur samlingarna vid
Ordbok över Sveriges dialekter (OSD). Vid OSD har jag även haft tillgång till
kopior ur samlingarna vid Dialekt-, ortnamns- och folluninnesarkivet i Göteborg (DAG), Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
Med ULMA:s hjälp sände jag i början av 1980-talet på försök ut en specialfrågelista om enkelbeckasinen till ett litet urval meddelare. Tyvärr visade det
sig av de spridda och knapphändiga svaren att jag därigenom inte kunde räkna
med några väsentligare tillskott till min materialsamling.
Folkliga föreställningar och sägner om fåglar har i många fall visat sig spela
en betydande roll vid själva namngivningstillfället, och de har särskilt bidragit
vid uppkomsten av lokala varianter. Jag har därför kompletterat det språkliga
materialet med etnologiska uppgifter ur folkminnessamlingarna i ULMA.
Det finlandssvenska materialet har excerperats ur samlingarna vid Byrån för
svenska språket i Helsingfors, huvudsakligen ur dialektordregistret till Ordbok
över Finlands svenska folkmål. Viss komplettering och kontroll har sedan företagits med hjälp av dialektala och litterära samlingar i Åbo Akademis bibliotek.
Det norska materialet har till största delen excerperats ur samlingarna vid
Norsk Ordbok (NO) och vid Norsk MålfOrearkiv (NMA), numera Avdeling for
målfOregransking (MålfOrearkivet), i Oslo. Därutöver har Aasens och Ross'
ordböcker använts som käll- och kontrollmaterial.
De danska artnamnen för beckasinerna är huvudsakligen hämtade ur F.L.
Grundtvigs samlingar av frågelistsvar som finns arkiverade i Dansk Folkemindessamling (DFS) i Köpenhamn.' Åren 1883-1900 verkade Grundtvig som
präst i Iowa, USA, och bedrev därifrån bl.a. sin forskning kring de danska
fågelartnamnen. Förutom att han hopbragt en stor samling språkligt material
och folkloristiska uppgifter har Grundtvig hänvisat till ett stort antal äldre
källor liksom till dåtidens pågående forskning. Det handskrivna materialet utgörs dels av olika nordiska, tyska, engelska m.fl. språkliga och etnologiska
uppgifter i fri dansk översättning, dels av primäruppteckningar (frågelistsvar,
brev etc.). I de flesta fall är de litterära uppgifterna försedda med mycket kortfattade och — i många fall — otydliga källhänvisningar. Trots ett omfattande
sökningsarbete i olika bibliotek har flera av de av Grundtvig angivna källorna

Frederik Lange Grundtvig (1854-1903), son till N.F.S. Grundtvig (1783-1872), Danmarks
störste psalmdiktare och, tillsammans med Adam Oehlenschläger, banbrytaren för den nordiska renässansen. Faderns ställning som folklig och kyrklig uppfostrare kom att starkt prägla sonen Frederik Lange (Nordisk familjebok art. Grundtvig 1 och 4).
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inte gått att identifiera. Belägg ur sådana källor har jag av tydlighetsskäl ändå
valt att låta ingå i mitt material, varvid de redovisas som hämtade ur samlingarna i DFS. — Det danska materialet har kompletterats och kontrollerats med
hjälp av Dansk Ordbog, Feilbergs jylländska ordbok och Ordbog over det
danske Sprog (ODS).
Isländskt och färöiskt material stammar främst ur äldre litteratur och ordböcker, men enstaka fågelartnamn har påträffats med hjälp av frågelistsvar i
Grundtvigs ovan nämnda samlingar i Köpenhamn. Samlingarna till Orbabök
Håskölans i Reykjavik har jag inte haft möjlighet att konsultera.
Vad gäller tryckt material gällande svenskt språkområde utgör Ivar Hortlings Svenska fågelnamn (1944) en rik källa. Hortling redovisar en mängd
svenska (inkl. fmlands- och estlandssvenska) fågelartnamn och gör även en del
försök till härledning av dessa. Hans tolkningar måste emellertid i flera fall användas med stor försiktighet. En äldre, men ur artnamnsbildningssynpunkt inte
desto mindre intressant källa, utgör Carl Sundevalls Svenska Foglarna, vars
första del utkom 1856. Beträffande vadarfåglarnas svenska artnamn diskuterar
Sundevall särskilt det under senare hälften av 1800-talet bland "faunister" uppkomna behovet av att finna passande artnamn till flera av de ditintills (Sundevall veterligt) obenämnda mindre vadarna. Han slår därvid fast (s. 297) att
"namnen så litet som möjligt böra uppgöras vid skrivbordet utan, så mycket
som ske kan, böra hemtas från folkets mun: från jägare, fogelfängare, arbetare
på åkern; från skogens invånare, fiskare, kustboar o.s.v.".
Sist men inte minst har jag sökt belägg och tolkningsgrunder i den äldre
nordiska litteraturen, i äldre handböcker och tidskrifter rörande fågeljakt, i ornitologiska ordlistor och ordböcker som jag funnit i Universitetsbiblioteket i
Uppsala samt i tryckta dialektordböcker. Av mängden sådana framställningar
att döma är det tydligt att ornitologer, språkforskare, jägare och i övrigt allmänt
naturberoende och av naturen intresserade människor i århundraden haft ett
stort behov och/eller intresse av att genom de lokala artnamnen kunna identifiera olika fåglar, deras beteende och eventuella nytta i folkhushållningen.

1.3.3. Källmaterialets karaktär
Både i otryckta och tryckta källor är artnamnsbeläggen av mycket skiftande
kvalitet. En äldre tryckt källa är i många fall påverkad av ett vetenskapligt
namnskick och kan uppvisa en rad direkta lån från andra språk eller översättningslån. De dialektala beläggen är ofta för strikt vetenskapligt bruk ofullständiga och kan dessutom i sin upptecknade form bereda stora svårigheter vid
identifikationen av de i namnet ingående appellativen. Vid bedömningen av
beläggen finns det därför alltid fog för att ställa sig följande frågor: Hur påverkad är källan av andra språk? Är det "rätt" fågel som avses? Har artnamnet ursprungligen avsett "rätt" fågel men överförts att gälla en annan? Kan fågelart28

namnet ha en lång historia och därigenom ha ändrat gestalt genom århundraden
av användning? Är artnamnet möjligen ett interdialektalt eller interspråkligt
lån? Har artnamnet varit utsatt för folketymologiska omtolkningar?
Sett ur en vetenskaplig synvinkel ligger troligen den största svårigheten i
själva identifikationen, dvs. överensstämmelsen mellan den vetenskapliga arten och det tolkade och nedtecknade artnamnet, något som gäller även inom
botaniken. Vad beträffar de folkliga namnen på gräs konstaterar Svahn (1991:
19) att man "alltid [bör] misstänka en diskrepans mellan upptecknarens lärda
och meddelarens folkliga syn på naturen".
Vid bedömningen av de enskilda beläggen bör antalet överensstämmande
betydelser, upptecknarens tillförlitlighet och de i artnamnen ingående ordens
härledning ägnas särskild uppmärksamhet. Därtill måste man vara uppmärksam på att den vedertagna ornitologiska terminologin kan variera mellan olika
länder. Som exempel kan nämnas att enkelbeckasinens riksspråkliga artnamn i
Danmark är dobbelt beckasin, samt att dvärgbeckasinen av danska upptecknare
ofta kallas enkel beckasin. I Sverige har dvärgbeckasinen också kallats halvenkel beckasin.
Då alla tänkbara felkällor är undanröjda eller har fått sin förklaring och fågelartnamnets riktighet således blivit klart styrkt kan man räkna med att ett belägg är tillförlitligt. På vägen har man säkerligen sett sig nödsakad att kassera
ett antal möjliga artnamn såsom inte uppfyllande alla de uppsatta kriterierna på
tillförlitlighet.
Men är detta då det enda rätta sättet att gå tillväga?
Utifrån de ovan nämnda källkritiska frågorna visar det sig att det är få rent
språkliga belägg som kan sägas vara hundraprocentigt tillförlitliga. Efter en
grundlig genomgång av de artnamn som ingår i mitt material har jag emellertid
kommit till slutsatsen att man utifrån en folklig systematisering måste anse alla
de uppgifter, språkliga som etnologiska, som ingår i en uppteckning vara lika
värdefulla vid en språklig analys. Oavsett om fågelartnamnen och deras tolkning stämmer med en vetenskaplig klassificering eller ej, finns grunden till den
folkliga klassificeringen i de uppgifter som ges. Därför blir det desto viktigare
att inte på ett tidigt stadium kassera en udda uppteckning som missvisande utan
att i stället försöka finna eventuella felande länkar till en rättvisande tolkning.
Det är en normal utveckling att ord förändras, förvanskas, ändrar betydelse
och lånas över språkliga gränser. Så har det varit i alla tider. Orden och deras
migration är emellertid fördenskull inte mindre intressanta — tvärtom. Med
utifrån kommande influenser sker en språkutökning som leder till kulturell
mångfald — och mångfalden leder till en utveckling av samhället på alla dess
plan.
Då nya ord och vändningar frekvent lånas in från andra språk kan konsekvensen bli att de enskilda individernas ordförråd och associationer inte förmår
assimilera nytillskotten. Dessa nya ord kan i de lokala folkspråken drabbas av
felassociationer som medför att uttalet blir näst intill oigenkännligt. Ett bely29

sande exempel på detta är det relativt sena lånordet provisorisk 'tillfälligt anordnad', som för vissa språkanvändare uppenbarligen kunnat te sig obegripligt
både till form och betydelse. Trots detta har ordet införts i det lokala språket,
där det emellertid stundom uttalas professorisk. Noteras bör att brist på förståelse av ordets ursprungliga form och betydelse följaktligen inte har hindrat användarna att anamma det i sitt lokala språk. Så har också varit fallet med det
småländska fågelartnamnet bäckastränt(e) för enkelbeckasinen. Lokalt har
detta erhållit uttalet bekastri'nten (b.f.). Det är framför allt p.g.a. ordets accentuering som slutsatsen kan dras att man har hört artnamnet beckasin (bekkasi 'n)
och "översatt" detta till något för det lokala språket mera förståeligt.

1.4. Terminologi
1.4.1. Några semantiska termer
Fågelartnamnen i min materialsamling speglar ett folkligt språkskick. Vid analysen av artnamnen visar det sig emellertid att flera av dem dessutom måste bedömas i ett ornitologiskt perspektiv. För att i diskussionen kunna skilja på de
två olika typerna av artnamn, de som uppstått naturligen och de som skapats i
en linnUnsk anda, har Sigurd Fries (bl.a. 1980:29 f.) för växtnamn myntat termerna naturliga respektive systematiska namn. Dessa termer används också
bl.a. av Ulla Ekvall (1990) och av Margareta Svahn (1991) i deras undersökningar rörande olika växtnamn. I föreliggande undersökning har jag valt att ansluta mig till Fries' terminologi vad gäller den senare typen, systematiska artnamn, medan jag för vad Fries kallar naturliga artnamn i stället använder termen folkliga artnamn.
Termerna ekvivalent och synonym kommer i det följande att användas som
semantisk beskrivning av hur de olika fågelartnamnen förhåller sig till dialekten i allmänhet och till varandra i synnerhet. Dessa termer har enligt Svahn
(1991:22) ursprungligen lanserats av Karl-Hampus Dahlstedt och används bl.a.
av Fries (1980:32).
Med ekvivalent förstås här olika ord för en och samma företeelse i olika
språkgemenskaper. Svahn (a.st.) gör tillägget att ekvivalenter bör ha "relativt
stor utbredning, enstaka belägg räcker inte", något som med viss reservation
kan anses gälla också här. Termen synonym använder jag i betydelsen olika ord
för en och samma företeelse i en och samma språkgemenskap. Av synonymerna kan, till skillnad från vad som gäller för ekvivalenterna, enstaka belägg
förekomma. För att tydligare åskådliggöra skillnaden ges här några exempel.
Beckasinnamnen horsgök (isl. hrossagaukr, no. russgauk), snipa och
snäppa förekommer inom flera olika språkområden i Norden med (i stort sett)
en och samma betydelse. Dessa är med ovanstående definition ekvivalenter.
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Däremot är myrsnipa, rysshök och bräkbock, som inom det dalska språkområdet uppträder vid sidan av varandra som artnamn för enkelbeckasinen, att betrakta som synonymer.
Med konnotationer avses de "biföreställningar som orden väcker till liv"
(Malmberg 1959:174). Vid den språkliga analysen har termen betydelsekategori använts för att beskriva en med avseende på sin grundbetydelse sammanhållen grupp av artnamnsbildningar. Belysande exempel är kategorierna
"lätesassociation", "utseende" och "vistelseplats". För de i respektive betydelsekategori ingående orden (ordgrupperna) med synonyma eller närliggande betydelser har jag valt att använda termen artnamnselement. Exempel på artnamnselement är ord för 'gnäggande läte', 'näbbens utseende' och 'sankmark,
vatten, dimma'.

1.4.2. Termen fågelnamn
Redan av avhandlingens titel framgår att jag valt att använda termen fågelnamn
då jag diskuterar ord för olika fågelarter i nordiska språk. På ett tidigt stadium
under insamlingsarbetet blev det nödvändigt att klargöra och lägga fast en särskild terminologi, och termen "(fågel)namn" visavi "benämning/beteckning"
blev då föremål för särskild diskussion.
Under senare år har förts en debatt kring fackspråksterminologi, som särskilt
kommit att beröra bruket av termen namn för vissa artnamn (växt-, fisk- och
fågelnamn). Enligt namnforskarna bör namn förbehållas kategorin egennamn,
vilka inte har någon egentlig deskriptiv innebörd utan refererar till en specifik
individ eller plats (de är monoreferentiella). Då termen namn används inom
floran och faunan bör den därför förbehållas rena individnamn, exv. Vackra
Klara, där namnet har en specifik referent. Termen fågelnamn, syftande på en
hel art, riskerar således att sammanblandas med individnamn, varför i stället
bör användas termen beteckning eller möjligen benämning' för att inte orsaka
missuppfattningar.
Ordet namn har enligt SAOB (N 50) både betydelsen 1) "ord- 1. ordförbindelse som utan att karakterisera sitt föremål [...] utgör beteckning för en enskild varelse (särsk. person 1. husdjur) [...1; egennamn, proprium" och (N 54)
betydelsen 2) "beteckning för varelse 1. sak (äv. tanketing) som uppfattas ss.
tillhörande 1. representerande en art 1. grupp 1. klass 1. kategori 1. ett släkte o.d.;
[...] särsk. om beteckningar för djur och växter ss. tillhörande vissa arter (1.
släkten 1. familjer) o.d.". Till den senare gruppen hör bl.a. orden djurnamn och

I ett diskussionsinlägg vid ett växmamnssymposium 1988 kring termen växtnamn menar Lennart
Elmevik (Om växtnamn s. 14) att termen benämning, såsom etymologiskt samhörig med namn,
skulle kunna ses som en sammanbindande länk mellan termerna beteckning och namn.
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växtnamn. För ordet beteckning ger SAOB (B 1987) grundbetydelsen "uttryck
(för ngt), bild (af ngt), sinnebild, symbol" samt underbetydelsen "benämning,
namn; term, uttryck". Till nämnda underbetydelse hör bl.a. ordet djurbeteckning. Ordet benämning används enligt SAOB (B 1201) särskilt "konkretare om
ord 1. uttryck hvanned ngn 1. ngt kallas 1. betecknas; namn". Till denna grupp
hör bl.a. orden ortbenämning och släktbenämning.
SAOB:s definitioner ger således ingen vägledning i valet mellan namn, beteckning och benämning som term för ord som betecknar en fågelart.
Då Linné på 1700-talet skapade sitt biologiska system (systema nature)
skilde han noga på terminologi (förrådet av termer inom en viss vetenskap) och
nomenldatur (namn och benämningar inom ett fackområde; jfr Nilsson 1974:
77 f.). De enskilda biologiska arterna beskrivs å ena sidan tekniskt med hjälp
av en inom den aktuella vetenskapen fastställd terminologi, medan nomenklaturen innefattar de (latinska) artnamn som utgör respektive fågelarts specifikt
särskiljande karakteristika. Artnamnen ger således en kortfattad men specifik
bild av respektive art.
Jag har inför mitt val av terminologi konsulterat specialister inom den zoologiska vetenskapen. Definitionen av en art (som biologiskt begrepp) är enligt
dessa zoologer 'individer som reproducerar sig inom en viss krets'. Flera arter
tillsammans sägs bilda ett släkte, som i sin tur ingår i en familj. Det begrepp
som beskriver de i ett släkte ingående arterna (deras egenheter) kallas idag artepitet. Termen artnamn betraktas i detta sammanhang som något föråldrad.
Termen artepitet anses dock vara fast knuten till en latinsk artnamngivning. Att
jag skulle anamma denna term vid mitt avhandlingsarbete har bedömts som
klart olämpligt. På min direkta fråga om man från zoologisk synpunkt hade
några invändningar mot att jag för mitt arbete använde termen artnamn, fick
jag till svar att den "ju var den term som oftast användes i vardagligt tal inom
både zoologin och botaniken". Ur zoologisk synvinkel anser man sålunda att
termen artnamn, inte minst sett i min avhandlings dialektala och tvärvetenskapliga perspektiv, mycket väl kan användas.3
Man kan enligt min mening heller inte bortse från att växtnamn, fisknamn
och fågelnamn sedda i ett historiskt och internationellt perspektiv är väl förankrade i både ett allmänt och vetenskapligt språkmedvetande. Zoologiska och ornitologiska handböcker från förra århundradet använder i diskussioner kring
fåglarnas artnamn genomgående den enkla termen namn (se t.ex. Sundevall
1856:297 f.). Under vårt eget århundrade har termen fågelnamn (Vogelnamen,
bird names osv.) bl.a. använts av Hugo Suolahti i Die deutschen Vogelnamen
(1909) och av Ivar Hortling i Svenska fågelnamn (1944). William Lockwood
har sedan hans The Faroese Bird Names utkom 1961 publicerat en rad små ar-

För dessa upplysningar tackar jag professor Bertil Kullenberg och museiintendent Sten Jonsson,
Zoologiska institutionen, Uppsala universitet.
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tiklar om fågelnamn (bird names) på Färöarna i tidskriftsserien Fr6öskaparrit.
Termen fisknamn används i David Kornhalls bok Sydsvenska fisknamn
(1968).
Namnforskningens syn på dikotomin namn — beteckning diskuterades inledningsvis vid ett symposium "Om växtnamn" i Umeå 1988. Sigurd Fries (Om
växtnamn s. 10 ff.) pläderade för termen växtnamn, varvid hans tyngst vägande
skäl var att den har fast förankring i allmänspråket. I den diskussion som följde
(se a.a. s. 13 ff.) föreslogs från visst språkligt håll den alternativa termen benämning (jfr not 2), medan andra språkmän liksom representanter för naturvetenskaperna (biologi, zoologi) gav ett starkt stöd åt den gamla och väl etablerade termen namn.
I diskussionen åberopades Aimo Seppänens (1974) studie över engelska
egennamn, i vilken framförs förslaget att termen common names använd om
t.ex. elephant grammatikaliskt bör placeras i en särskild underavdelning bland
appellativen (common nouns). Sålunda skiljs "proper names" från "common
names" — på svenska skulle detta innebära att termen artnamn hänför sig till appellativen, medan egennamnen klassas som "egentliga" namn.
Om man sålunda uppfattar termen artnamn som en "namnkategori" under
appellativen bör termerna växtnamn, fisknamn och fågelnamn kunna tolkas
som ellipser av ursprungstermerna växtartnamn, fiskartnamn respektive fågelartnamn.
De senaste årtiondenas debatt i ämnet speglas också i de arbeten om folkliga
namn av olika slag som under denna tid framlagts, och det tycks som om termen växtnamn fortfarande accepteras, åtminstone i vissa kretsar. Både Ulla Ekvall (1990:10 f.) och Margareta Svahn (1991:23 f.) har i sina växtnamnsavhandlingar översiktligt redogjort för den diskussion kring termerna namn och
beteckning som har förts sedan 1983 och till vilken flera framstående namnforskare har lämnat sina bidrag. Båda kommer till slutsatsen att termen växtnamn med den av sammanhanget lätt förståeliga kortformen namn utan olägenhet bör kunna användas.
För ett av de senaste inläggen i diskussionen står Gun Widmark (1992) i en
recension av Svahns avhandling. Hon ger där visst stöd för att den enkla termen
namn även bör kunna användas i artbeskrivande sammanhang. I sitt resonemang kring användningen av termen växtnamn bygger Svahn (1991:24) till
stora delar på Levi-Strauss' (1983) uppfattning att det inte är någon grundläggande skillnad mellan egennamn och artnamn och att namn ges av och inom en
begränsad kultur. Widmark (1992:75 f.) förtydligar detta med ett annat citat av
Levi-Strauss, enligt vilket ett ord bör uppfattas som ett "namn" så snart detta
"inom ett bestämt kulturellt system" uppfattas "på en nivå bortom vilken det
inte krävs någon klassifikation". I en mer bildningshistorisk diskussion bör
växt- och fågelnamn (liksom de flesta beskrivande ortnamn) däremot uppfattas
som "benämningar" vid själva bildningstillfället, dvs, då den verkliga semantiska klassificeringen sker. Inom en begränsad språkkultur har sedan "benäm33

ningen" snabbt kunnat stelna till ett "namn", varefter den följaktligen betraktas
och behandlas som ett sådant.
Under mitt arbete med att identifiera de i mitt material ingående fågelartnamnen och förstå deras bildningssätt och användning i dialekterna har det visat sig att många av dem är starkt appellativiska till sin natur. Framför allt gäller det artnamn som består av ännu levande och fungerande ord. Historiskt sett
och av skäl som har med mytologi och tradition att göra tycks det emellertid
som om många fåglar ursprungligen har uppfattats som individer med vissa
namngivande egenskaper. Många äldre artnamn tycks lätt ha antagit ett slags
stelnad grundform, som i senare tid fonetiskt har kunnat varieras och där det
många gånger därför är svårt att identifiera de ingående appellativen. Bidragande till att en stelnad namnform uppkommer är förmodligen också de associationer och föreställningar som är förknippade med fåglarna och som gör att
vissa fåglar, även för jägare, har kommit att upplevas som "subjekt" — inte som
"objekt". Denna typ av artnamn bör i så måtto kunna likställas med typen öknamn.
Min slutsats är att termen fågelnamn här i främsta rummet bör ses som en
elliptisk bildning till fågelartnamn. Som kortvariant bör namn kunna användas
i de fall då sammanhanget tydligt anger att det är ett underförstått fågelartnamn
som avses. Liksom Sigurd Fries (Om växtnamn s. 13) i fråga om parallellen
växtnamn menar jag att en i allmänspråket väl förankrad och i språkvetenskapliga sammanhang sedan länge använd terminologi mycket väl kan och bör användas så länge den inte leder till missuppfattningar och inte medför några
praktiska olägenheter.
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2. Forskningsöversikt

2.1 Ornitologisk klassificering
Den gällande vetenskapliga klassificeringen av fågelarter har sin grund i Carl
von Linnés naturliga system (Systema natur; Linnd 1758). I Nya fågelboken
(s. 456) har Linnés system lättfattligt beskrivits på följande sätt:
I systematiken är fåglarna ordnade i någonting som kan liknas vid en pyramid. Nederst
har vi den breda basen som utgörs av ett mycket stort antal arter. (Där under fmns en
ännu bredare "källare" bestående av underarter, eller raser.) Antalet arter sätts numera
till omkring 8.600. En allmän definition på en art lyder så här: "En grupp eller population av fåglar som förökar sig inbördes men normalt inte parar sig med individer ur
andra grupper eller populationer."
Nästa kategori, ovanför arterna, är släktet. Det omfattar en grupp arter med väsentliga
inbördes likheter. I det vetenskapliga namnet på en art nämns släktet först, sedan arten.
Sålunda heter kungsörnen Aquila chrysa&os (Örn, gyllene). När det förekommer ett
tredje namn, anger detta att fågeln ifråga tillhör en bestämd underart, eller ras. Vår vanliga grå kråka t.ex. heter Corvus corone cornix; genom det tredje namnet skiljer man den
från den svarta kråkan, Corvus corone corone, med vilken den kan bilda bastarder. [---]
När det föreligger en avsevärd likhet menen två eller flera släkten hänförs de till
samma familj. Kungsörnen t.ex. hör till samma familj som hökar och vråkar, nämligen
familjen Hökartade dagrovfåglar, eller Hökfamiljen (Accipitridae). Inbördes närstående
familjer samlas vidare till ordningar: inalles finns det 27 ordningar av fåglar. Hökfamiljen tillhör ordningen Falconiformes, Dagrovfåglar (eg. "falkliknande"). Alla ordningarna bildar tillsammans klassen Aves, Fåglar, som i sin tur tillhör provinsen Vertebrata, Ryggradsdjur.
PROVINS:
KLASS:
ORDNING:
FAMILJ:
UNDERFAMILJ:
SLÄKTE:
ART:

Vertebrata
Aves
Falconiformes
Accipitridae
Aquilinae
Aquila
Aquila cluysaätos

(Ryggradsdjur)
(Fåglar)
(Dagrovfåglar)
(Hökartade dagrovfåglar)
(Örnar)
(Äkta örnar)
(Kungsörn)

Detta genialt enlda och överskådliga system är av stort värde för vetenskapen. Det har
bland annat lett till att de 25.000 "fågelarter" man tidigare räknat med alltså kunnat reduceras till 8.600 klart åtskilda arter. Ändå är det bara ett slags ramverk, som är uppsatt
efter vissa konventionella normer, och det är därför inte felfritt. Många fåglar är svåra
att klassificera, och ornitologerna är alltjämt oense om var i systemet vissa fåglar ska
placeras.
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2.2. Tidigare nordisk forskning kring folkliga fågelartnamn
I flera äldre fågelböcker redovisas i kortfattad form folkliga fågelartnamn från
geografiskt skilda områden. I sitt arbete Systema nature (1758) presenterar
Linné till de olika fågelarterna också de folkliga fågelnamn som han upptecknat under sina resor. I Linnés efterföljd publiceras i Sverige under 1700- och
1800-talen ytterligare smärre arbeten som upptar fågelartnamn (jfr Leijonflycht 1827). Dessa syftar endast till att redovisa de artnamn som återfunnits
inom ett specifikt område och någon ordanalys är det egentligen aldrig tal om.
I några äldre, rent ornitologiska publikationer finns en del folkliga namn medtagna, men då mest som kuriosum — i övrigt håller man sig huvudsakligen till
fåglarnas latinska artnamn (jfr Fischerström 1785, Öhrlander & Leffler 1852).
Till undantagen hör några äldre framställningar innehållande norska artnamn,
där smärre försök till tydning görs (Strom 1762; Christie 1827).
Under 1800-talets senare del tycks ornitologernas intresse för de folkliga artnamnen öka, vilket bl.a. kommer till synes i Sundevalls Svenska foglarna
(1856). Detta intresse ökar fortsättningsvis in på 1900-talet — i verket Nordens
fåglar (Jägerskiöld & Kolthoff 1925) återges inte bara artnamn från samtliga
nordiska språk utan också deras finska motsvarigheter. Vad gäller de svenska
fågelartnamnen görs även vissa härledningsförsök, bl.a. beträffande några av
enkelbeckasinens dialektala artnamn (a.a. s. 250).
Dialektala fågelnamn och deras ursprung har mer omfattande behandlats av
Ivar Hortling (1944). Tolkningar av enskilda fågelartnamn har bl.a. utförts av
Olof Gjerdman (1921, 1945, 1955), av W.B. Lockwood (1961; färöiskt material) och av Elof Hellquist. I några nyare ornitologiska publikationer har också
folkliga fågelnamn och tillhörande folkliga föreställningar redovisats tillsammans med enklare tolkningsförsök (jfr Bylin 1975; Nilsson 1979). Vad gäller
de etnobiologiska aspekterna i själva namngivningsprocessen och en härav
skönjbar folklig taxonomi har Carl-Axel Silow (1992a—b) nyligen gjort ett försök att systematisera en grupp svenska fågelnamn efter en folklig klassificering
(mer härom nedan). Sett i ett historiskt språkgeografiskt perspektiv har sålunda
få språkforskare givit sig på att samla in och tolka de många skiftande fågelartnamnen i Norden — detta i motsats till förhållandet med folkliga namn på växter
och fiskar (se Fries 1957, Kornhall 1968, Svahn 1991 m.fl.), vilka i fråga om
bildningssätt visar många likheter med de dialektala fågelnamnen.
Det finns alltså på nordiskt område relativt få större framställningar som syftar till att presentera och språkligt tolka de dialektala fågelartnamnen. Hortlings
ovan nämnda arbete framstår som det enda mer omfattande försöket i en sådan
riktning. Signifikativt för 1940-talets vetenskapliga uppfattning är att Hortling
i sin materialredovisning strikt håller sig till den vedertagna ornitologiska systematiken.
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I slutet av Hortlings framställning möter emellertid ett försök till en mera
folklig systematisering och i kap. 3 (Återblick) beskrivs kortfattat vikten av
människans "kontakt med den omgivande naturen" (s. 239). Hortling framhåller (a.st.) att fåglar "i alla tider fängslat mänskans uppmärksamhet", att hon
hade "antingen nytta eller skada" av dem och att sången "tjusade örat" eller
blev till "mystiska fågellåtar" som stimulerade fantasin. Somliga fåglars regelbundna flyttningar och oförklarliga beteenden gav också upphov till "saga, myt
o. skrock". Enligt Hortlings uppfattning (a.st.) var det slutligen människans bofasthet och "intimare beröring med olika slags djur och fåglar" som stimulerade till en alltmer varierad namngivning av enskilda arter.
I sin sammanfattning av olika typer av fågelnamn (s. 240-251) har Hortling
valt att presentera dessa i form av ett slags "lapptäckesklassificering", som till
sitt innehåll inte följer någon genomgående enhetlig ordning, vare sig språkligt, alfabetiskt, ornitologiskt eller folkloristiskt. Mycket kortfattat är huvuddragen följande. Som huvudgrupper redovisas "onomatopoetiska namn" (med
underavdelningarna "enlda", "sammansatta", "avledda" osv.), "namn givna på
grund av dräkten" (med underavdelningarna "hela dräkten", "del av dräkten"
osv.), "allmänintryck", "personnamn (gudanamn) överförda på fåglar", "öknamn" och "jämförelsenamn", sådana som beskriver fåglarnas olika dräktmönster, vanor, uppträdande, föda och ståndort samt sådana av typen humoristiska eller skrockfulla namn, "lånord" och "folketymologiska omtolkningar".
Sist redovisas fågelnamn av typen "med avledningsändelse bildade".
Av Hortlings gruppering av de olika fågelnamnen kan man visserligen (dock
ingalunda alltid) se vilka olika semantiska och grammatiska kategorier dessa
består av, men de faktorer som styrt namngivningen blir genom den strukturlösa presentationen svåra att genomskåda. Många av mina inledningsvis ställda
frågor kvarstår därför.

2.3. Etnobiologisk systematisering
Forskning kring folklig taxonomi är en relativt ny forskningsgren som har
vuxit fram under de senaste 20 åren. Grenens främste företrädare är språkantropologen Brent Berlin (se exv. Berlin 1978), och hans teorier har på senare år
rönt särskilt intresse bland svenska biologiskt intresserade språkforskare. Etnovetenskapen i stort och eMobiologin i synnerhet har sitt ursprung bland antropologer i USA, vilka under längre tid studerat språket i vissa utvalda primitiva
kulturer. Vetenskapens innehåll presenterades bl.a. översiktligt av Carl-Axel
Silow vid ett minisymposium kring folkliga taxonomier i Umeå 1988 (Silow
1992a). De taxonomiska principerna har översatts och applicerats på fågelnamn av Silow (1992b) och på växtnamnsmaterial av bl.a. Ulla Ekvall (1990)
och Margareta Svahn (1991).
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I sin presentation av etnovetenskapen konstaterar Silow (1992a) att det
främst är den av Berlin formulerade och praktiserade generiska etnobiologin
som är användbar för studiet av folkliga biologiska taxonomier. Beträffande de
etnobiologiska teoriernas vetenskapliga tyngd och användbarhet vid semantisk
språkanalys konstaterar Svahn (1991:33) att "Berlins teorier, i synnerhet hans
taxonomiska, har, så vitt jag kan förstå, i stort sett godtagits, även om viss kritik
framkommit".
Grundmodellen för en folklig taxonomi ("universal ethnobiological taxonomic moder) bygger på att växter i folkspråk klassificeras efter ett i alla språk
likartat system, där de olika växterna sammanförs i "taxa" (= grupper). Dessa
taxa sorteras hierarkiskt in på fem klassificeringsnivåer (efter Silow 1992:112):
Unique Beginner (UB), life form (If), generic (g), specific (s) och varietal (v).
Svahn (1991:27 f.) gör en sammanfattning av Berlins resultat, men använder
sig fortsättningsvis väsentligen av en något anpassad och delvis till svenska
översatt terminologi. Med exempel tagna ur min egen artnamnssamling ser den
etnobiologiska modellen ut som följer:
UB = Grundnivån (en medlem som inkluderar alla underordnade nivåer),
t.ex. djur.
lf = Livsformsnivån (en till form och byggnad lätt urskiljbar grupp av organismer), t.ex. fågel.
g = Generisk nivå (de minsta oregelbundna, markant särskiljbara delarna
i naturen), t.ex. gök, snipa, rugda.
s = Specifik nivå (en detaljerad beskrivning av generiska företeelser i naturen), t.ex. horsgök, myrsnipa.
v = Varietetsnivå (sällsynt, oftast namn med tre led eller fler), t.ex. knurremurrepist.
Enligt Berlin utgår namngivningsprocessen i realiteten från den generiska nivån (3), som är den mest produktiva. Därefter sker en ytterligare "fingruppering" på den specifika nivån (4), samtidigt som en gruppering sker på livsformsnivån (2). Slutligen görs en övergripande klassificering på grundnivån
(1).
Då modellen appliceras på växtnamnsmaterial (efter Ekvall 1990:140 f.) kan
följande slutsatser dras:
en folklig, till skillnad mot en vetenskaplig indelning, utgår från morfologiska karakteristika (bladens form, växtens blomställning eller nytto/skadesynpunkter),
namnens form visar på om växten är av större eller mindre betydelse.
Det sistnämnda påståendet underbyggs ytterligare av att orden/namnen förhåller sig till varandra på följande sätt:
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1. Generiska taxa — primära lexem (= naturliga' namn)
simplexord
sammansättningar vars ena led indikerar en överordnad kategori
sammansättningar utan överordnad kategori
II. Specifika taxa — sekundära lexem (= systematiska namn)
sammansättningar, vilka inom gruppen kontrasterar mot varandra och indikerar samma överordnade kategori
Vid en analys av växtnamnsmaterialet framgår sålunda att växtnamn ofta är
polysema, dvs, kan användas på flera olika nivåer (generiskt och specifikt) i
hierarkin. I enlighet med Berlins (1972) teorier kan man med Ekvall (1990:
141) dra slutsatsen att en mindre viktig växt ges namn som uttrycker likhet med
en viktigare växt. Det genetiska namnet kan med andra ord sägas representera
den ursprungliga, "sanna" individen medan det specifika namnet representerar
ett senare, "utvecklat" stadium.
Svahn (1991) har liksom Ekvall (1990) med framgång kunnat applicera Berlins modell på svenska växtnamn. De har visserligen båda förenldat modellen
något, men deras resultat vad gäller växtnamnens framväxt, användning och
förhållande till varandra är i stort sett vunna utifrån Berlins grundtankar.
En annan utländsk språkantropolog, nämnd av Svahn, är Eleanor Rosch
(1978), som har applicerat Berlins teorier på flera olika taxonomier, bl.a. fågelartnamn. Den tillämpning på fågelnamn som jag har studerat närmare har
Carl-Axel Silow som upphovsman. Han har på svenskt område använt Berlins
universella etnobiologiska taxonomiska modell vid analys av ett geografiskt
begränsat fågelnamnsmaterial i den s.k. Sandsjöbackakulturen (Silow 1992b).
I formuleringen av lämplig vetenskapsmetodik betonar etnovetenskapen vikten
av en noggrann insamling, redovisning och analys av den undersökta folkkulturens egna termer och uppgifter. I sin undersökning av Sandsjöbackakulturen
har Silow därför endast anlitat "personer med traditionella, folkliga kunskaper
om fåglar" (Silow 1992b:131), ett synsätt som ju mutatis mutandis också präglar den traditionella dialektforskningen.
Silows resultat är anmärkningsvärda ur flera synvinklar. Han konstaterar för
det första att den folkliga kulturen i Sandsjöbacka tycks äga ett "tydligt om än
ej väldefinierat artbegrepp", men att "det synes adekvat att tala om två olika
klassificeringssystem, som det inte är så helt lätt att samordna, ett som bygger
på morfologi, ett som bygger på läte" (s. 141). Silow drar därutöver den intressanta slutsatsen att mycket av det "universella" i Berlins teorier kring växtnamnen inte stämmer på material av typen fågelartnamn. Artnamn för fåglar tycks
vara en väsentligt mycket mer produktiv grupp på den specifika nivån än på

4

I föreliggande undersökning används härför termen folkliga namn.
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den generiska. Det är också på den specifika nivån som de flesta överensstämmelserna med en ornitologiskt vetenskaplig klassificering uppträder. Beträffande resultatet av en motsvarande analys av de folkliga beckasinartnamnen, se
avsn. 6.2.4.
Med ovanstående som bakgrund har jag i kap. 5 (Diskussion av materialet)
valt att presentera mitt material i semantiska grupper, dvs. så som fågelartnamnen bildningsmässigt och semantiskt tycks höra samman. Denna indelning tydliggör huvudkategorierna i den folkliga klassificeringen vad gäller de i undersökningen ingående fågelartnamnen. En viktig del av den hithörande språkliga
analysen är den etymologiska förklaringen både av de ord som ingår i de olika
huvudgrupperna och av de enskilda artnamnen. Med hjälp härav hoppas jag
också kunna identifiera vilken fågel som i otydliga fall ursprungligen avsetts
med ett visst artnamn.
Naturligen svårplacerade i den folkliga klassificeringen är de rena lånorden
(tyska och franska), vilka inkommit i de nordiska språken i relativt sen tid.
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3. Beckasinema i vetenskaplig och folklig
beskrivning

Från tiden före mitten av 1700-talet, då Carl von Linné skapade sitt naturliga
system för en vetenskaplig beskrivning av flora och fauna, kan man i diverse
historiska, allmänvetenskapliga och ornitologiskt inriktade publikationer finna
uppgifter om våra vanligaste fåglar. Till de fåglar som tidigt beskrivs och klassificeras hör stora och iögonenfallande arter som svan, örn, korp, duva osv.,
men även morkulla och enkelbeckasin förekommer. Redan Aristoteles nämner
arten Scolopax, och i Snorres Edda återfinns det fornnordiska artnamnet mfrisn(pa för enkelbeckasinen.
En tidig och viktig zoologisk auktoritet är den schweiziske läkaren och biologen Konrad Gesner, som 1551-58 skrev sin Historia Animalium i fyra
folioband' (Nordisk familjebok art. Gesner). Dessa innehåller beskrivningar av
alla då kända djur efter ett visst schema: namn på olika språk, hemland, kroppsoch själsegenskaper m.m. Bandet Aves från 1555 var epokgörande för kommande ornitologer och citeras bl.a. flitigt av Linné i hans Fauna svecica från
1746. Olaus Magnus (1555) och 1600-talets nordiska auktoritet Olof Rudbeck
d.y. hör till dem som i både allmänt vetenskapliga och mer eller mindre fantasirika ordalag beskrivit våra vanligaste fåglar och deras betydelse för människorna. Rudbecks planscher av fåglar med tillhörande latinska artnamn och beskrivningar, anförda som källa av Linné (1746), hör till de mer vetenskapligt
klassificerande framställningarna.
I de allra äldsta fågelbeskrivningarna förefaller det inte primärt vara fråga
om en strikt klassificering. Intresset för olika fåglar tycks mera ha varit knutet
till urgamla jakttraditioner, mytologi och tydor än till en ambition att finna något naturligt system eller att strukturera arterna inbördes. Fåglarnas olika artnamn skapades ursprungligen i detta folkliga och mytologiska perspektiv. I
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (1555) nämns t.ex. olika fåglar
utifrån deras förmenta förmåga att kunna spå väder, förutsäga olyckor, krig och
missväxt eller deras samhörighet med gudarna (se exv. s. 118, 131, 154,
161 f.), och flera av de artnamn som här kommer att behandlas har anknytning
till sådana föreställningar. Det är sålunda viktigt att hålla i minnet att artnamn,
antingen de varit systematiska eller folkliga, alltid har skapats i ett mänskligt
perspektiv, dvs, av och för människor.
Enligt NE utkom 1587 även ett femte band (art. Gesner).
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Som ornitologer redan tidigt påpekar är många av de äldsta och mest välkända fågelartnamnen rent onomatopoetiska. Fåglarna "säger själva sina
namn". Enkelbeckasinen var på 1500-talet uppenbarligen välkänd under artnamnet horsgök och namnets koppling till hästen och dess läte ännu levande.
Det framkommer av Olaus Magnus latinska namn på fågeln, cuculus equorum,
vilket är en direkt översättning till latinet av ett vid denna tid följaktligen välkänt svenskt artnamn. En mångskiftande folklig artbestämning och artnamngivning har m.a.o. föregått den vetenskapliga.
I och med att Linné lade grunden för en vetenskaplig klassificering av naturen kom flora och fauna att inordnas i ett system som med få undantag bygger
på arternas fysiska särdrag. I vissa fall överensstämmer den vetenskapliga synen där med den traditionellt folkliga. Det ovan nämnda fornvästnordiska artnamnet mYristripa bär i sig upplysningar om både fågelns vistelseplats (myrmark) och dess utseende (spetsig näbb) och är en namnbildning som väl kan
jämföras med latinska artnamn som Scolopax 'pålliknande spetsig (näbb)' eller
Lymnocryptes 'dold i kärrmark'. Ett undantag från regeln om fysisk beskrivning är möjligen det latinska artnamnet Caprimulgus 'getmjölkaren', som
speglar den från antiken nedärvda föreställningen att nattskärran om nätterna
diade de getter som betade på bergssluttningarna vid Medelhavet.
Helt klart är att det ur både vetenskaplig och folklig synvinkel är de egenskaper som ansetts vara specifika för varje fågelart som ligger till grund för en
därpå följande klassificering. För att tydliggöra detta samband följer nedan en
redogörelse för de specifika skillnader och likheter i synsätt mellan en vetenskaplig och en folklig beskrivning som kan urskiljas i fråga om beckasinfåglama.

3.1. Den vetenskapliga beskrivningen av beckasinfåglarna
Nationalencyklopedin har följande allmänna upplysning om fågelsläktet
beckasiner:
(fr. becassine, diminutivform av becasse 'morkulla', i sin tur en bildning till bec
'näbb'), grupp vadare inom fågelfamiljen snäppor med två släkten och ca 15 arter, av
vilka tre häckar i Sverige, enkelbeckasin, dubbelbeckasin och dvärgbeckasin. De har
normalt en mycket lång, böjlig näbb, som i spetsen är försedd med gropar av känselkroppar. Ögonen är stora och sitter högt och relativt långt bak. Alla är på ovansidan
streckade i brunt och svart, vilket ger utmärkt kamouflage bland tuvorna i de sumpmarker där de förekommer.
Beckasinfåglarna tillhör det fjädervilt som under långa tider bidragit till nyttan
i folkhushållningen. Ursprungligen bedrevs jakten på fågel företrädesvis med
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hjälp av snaror. Under de senaste århundradena, då beckasinjakten alltmer
kommit att uppfattas som ett kulinariskt högreståndsnöje och inte som ett viktigt bidrag till hushållet, har formerna för jakten blivit alltmer sofistikerade.
Härom ger Nationalencyklopedin (art. beckasinjakt) upplysningen att den
"sker med hagelvapen, oftast i samband med andjakt i t.ex. vikar, sankmarker
eller på mader. Jakten bedrivs också med stående eller stötande hundar eller genom att jägaren driver av blöta tuv- och gräsmarker".
Ovanstående allmängiltiga definition av beckasinfåglama är väl den som gemene man idag bör hålla sig till. Inom ordningen vadare tillhör emellertid med
gällande vetenskaplig definition de fyra olika beckasinfåglarna tre olika underarter: Scolopax (morkulla), Gallinago (enkel- och dubbelbeckasin) och Lymnocryptes (dvärgbeckasin). Redan Linné var i detta fall (liksom beträffande
många andra fågelarter) uppenbarligen mycket osäker om arternas inbördes
släktskap och vilka drag som skulle anses vara signifikativa vid identifiering
av en viss art. Vid en jämförelse mellan verken Fauna svecica från 1746, Föreläsningar öfver djurriket från 1748 (med anmärkningar av Einar Lönnberg från
1913) och olika upplagor av Systema naturee från åren 1758, 1766 och 1788,
som tydligt visar att Linné inte varit konsekvent, vare sig i fråga om den latinska eller den svenska artbestämningen (fig. 1). I figuren ingår även en jämförelse med artnamn publicerade 1555 av zoologerna Gesner och Belon samt
av de med Linni samtida Klein och Briirmich, varigenom den brokiga floran
av äldre ornitologiska artnamn ytterligare belyses. Uppgifterna beträffande
Gesner och Belon samt de från 1750 (Klein), 1764 (Briinnich), 1766 och 1788
(Linné) är hämtade från Sundevall & Kinberg 1883:550 f. (Belon benämns
Belloni av Sundevall & Kinberg.)
Linnés olika publikationer hade omedelbart en stor genomslagskraft. Men
den vetenskapliga osäkerheten i hans artbestämningar förde med sig att ornitologer under lång tid hade stora svårigheter att följa en enhetlig linje vid artbedömningen. 1762 skriver således norrmannen Hans J. Ston (1762:251 f.) betr.
skoddefolen:
Imedens den braeger i Luften, flaggrer den stxrkt med Vingeme; og dette er vel Aarsagen, hvorfor nogle mene, at den giver saadan brxgende Lyd fra sig med Vingeme eller
Vingeslagene. Den kaldes i Linnxi Fn. Sv. § 146 Tringa rostri apice punctato, pedibus
livido-virescentibus, dorso fusco viridinitido; men beslcrives dog sammeledes noget anderledes, end den af mig er befunden. Thi paa mit Exemplar er Nebbet 3 Tvxrfingre
langt, smalt, lidt sammentrykt og mod Enden spidst; Laarene halvnogne; Benene meget
lange; Twerne 4 i Tallet, af hvilke de 3 foreste (i mr den udvendende og mellemste) ere
ved en Hinde halvforenede. Hoved og Hals ere graae og hvidspettede, dog den bagerste
Deel morkere end den foreste; og Ryggen san vel som de smaa Fiere, der bedxkke Vingerne, deels bruunagtig-graae med morke Pletter, deels sorte med hvide Pletter om Kantene. De store Vinge-Fiere ere morke; Pennen i den forste er Sneehvid, men i alle de
andre bruun; de 5 forste ere morke overalt, men de 4 efterfolgende have lidt hvidt i Spidsen, san og paa den underste Side en fån hvid Kant rundt omkring sig, hvilken ligeledes
findes paa de ovrige store Vinge-Fiere saa vel som paa en Deel af de smaa og oven for
siddende tectrices [dvs.] Fiere, som bedxkke Vingeme. Den bagerste Deel imellem
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Figur]. Äldre (1555-1788) systematiska artnamn för beckasinfåglarna.
Publikation Scolopax
Gallinago
Gallinago
Lymnocryptes (Actitis
rusticola,
gallinago,
media,
minimus,
hypoleucos,
morkulla
enkelbeckasin dubbelbeckasin dvärgbeckasin drillsnäppa)
1746: Fauna SCOLOPACES:
svecica (FS) Numenius,
Numenius,
Tringa,
Tringa,

Morkulla
(nr 141)
jfr Gesner:
Rusticola

1748:
Föreläsningar,
med
anm. av
E. Lönnberg
(EL) 1913

jfr Gesner:

Gallinago s.
Rusticola minor

SCOLOPACES:
1750: Klein
Numenius,
Numenius,
Scolopax media
Rusticola
Gallinago
(FS nr 141)
(FS nr 143)
Morkulla
Mullsnäppa
Anm. (EL):
Anm. (EL):
Scolopaces = "Enkelbeckasin
allehanda
enligt citatet"
vadarefåglar
(SN = Grallx)

1758:
GRALL/E:
Systema Scolopax,
naturw (SN) Rusticola

(FS nr 141)

1766:
Scolopax
Systema
rusticula
naturx XII

1788:
Systema
nature

Waldsnäppa
(nr 143)

Scolopax

rusticula

Horsgjök
(nr 146)
jfr Belloni:
Cinclus,
gallinago
minima
jfr Gesner:
Gallin genus,
quod nornine
ignoto

Snäppa
(Beccasin)
(nr 147)
jfr Gesner:
Gallinula
aquatica
hypoleucos

Tringa, Cinclus, Hypoleucos,
(FS nr 146)
(FS nr 147)
Horsgiök
"wistas wid
"låta wingarne siöstrander och
ungefärligen
wåta ängar,
som ett lamb, skjutes mycket
då det bräker" af bönder, och
Anm. (EL):
föres till
"FS 146=
Stockholm"
Totanus
ochropus,
Skogsnäppa;
texten = enkelbeckasinen"

Scolopax,
Tringa,
Gallinago
Ochropus
(FS nr 143)
(FS nr 146)
Capella coelestis
och Tringa
Ochropus
(FS nr 146)
Scolopax
1764:
Scolopax
gallinago
Brännich:
gallinula
Scolopax
gallinago
varietas
Scolopax
Scolopax major Scolopax
gallinago
gallinula

Tringa,
Hypoleucos
(FS nr 147)

Kroppen og Stierten er hvid; Stierten selv hvid med graae og Bolgagtige Tvwrstriber;
Brystet hvidt med sorte Spetter; Bugen nxsten ganske hvid; Nebbet sort og F0dderne
S0egronne. Skulle denne ikke vxre den rette Horse-G0g, da bliver den et andet Species,
som med Horse-Gogen er nar beslantet.
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Tvetydighet och vacklan mellan olika släktartnamn har säkerligen bidragit till
att mängder av nya förslag till artindelningar och artnamnsvarianter kom att
frodas även i fortsättningen, långt in i vårt eget århundrade. Ett belysande exempel på tidens brist på enhetlighet är Johan Fischerströms Utkast till beskrivning om Mälaren (1785). Dubbelbeckasinen, som helt saknas som enskild art i
Linnés Fauna svecica, har av Fischerström (s. 164) identifierats som "Dubbelsnäppan, Dubbla Beccasinen, Stor-Spofven (Scolopax Arquata)", dvs, en
sammanblandning av vår dubbelbeckasin och den av Linné (Fauna svecica
s. 51) identifierade storspoven, Numenius arquata. En motsvarande gruppering kan bl.a. ses hos Chr. Hammer i hans Sogne-beskrivelse over Hadeland
(1797), som under rubriken "Langnxb. Scolapax" sammanför "Sc. totanus"
(förmodligen storspov) med både "Sc. arqvata" (småspov), "Sc. gallinago"
(enkelbeckasin) och "Sc. rusticola" (morkulla).
Ett annat exempel är C.U. Ekströms beskrivning över Mörkö socken i Södermanland (1828). Den "Mörka Beccasinen" återges där med Totanus fuscus
(lat. fuscus 'mörkaktig'), en otydlig beteckning som med en nutida artindelning
möjligen kan motsvara Tringa glareola, grönbena, eller Tringa nebularia, gluttsnäppa. Totanus [Tringa] ochropus, skogssnäppa, kallas "Enkla Beccasinen"
medan vår enkelbeckasin kallas "Horsgöken, Scolopax Gallinago". Både dubbelbeckasin ("Dubbla Beccasinen, Scolopax major") och morkulla ("Morkullan, Scolopax rusticola") ges däremot tydliga definitioner (s. 32 f.).
Något som vidare komplicerar bilden är att man senare i vissa ornitologiska
kretsar kommit att slå samman beckasinfåglarna med andra grupper av snäppor. I verket Nordens fåglar från 1926 skriver Jägerskiöld & Kolthoff (J&K)
följande: "Med denna familj [Scolopacidae] sammanslås numera stundom underfamiljen småsnäppor bland snäppfåglarna, och bilda då tillsammans en underfamilj, Scolopacinae, inom Charadriae, vilken familj då anses omfatta även
Totanidae och utgör huvudmassan av Limicolae. Familjen omfattar något över
30 arter och underarter fördelade på ett halvt dussin släkten" (s. 246). I den fortsatta diskussionen och analysen av de folkliga artnamnen för beckasinerna är
denna sammanslagning av ringa betydelse. Det kan emellertid vara värt att
hålla i minnet att Nordens fåglar (som i sin tur är en bearbetning av Sundevall
& Kinberg, Svenska Foglarna, från slutet av 1800-talet) förmodligen varit relativt väl spridd i Sverige bland jägare och en naturintresserad allmänhet och
att uppgiften om artsammanslagningen i fråga alltsedan 1800-talet naturligen
kommit att påverka läsarna.
Med en nutida ornitologisk definition av en beckasinfågel kan man hävda att
morkullan, Scolopax rusticola, inte hör hemma bland de egentliga beckasinerna. Det finns emellertid flera skäl att identifiera den som en egentlig
beckasinfågel. Under mitt arbete med materialinsamling fann jag att särdrag
för enkelbeckasinen samtidigt kunde avse morkullan, och det stod tidigt klart
att man i den folkliga klassificeringen av beckasinerna ("sniporna") inkluderade denna fågel. Inte minst gäller detta de folkliga föreställningar som knutits
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till beckasinerria, där samma övertro kan avse både morkulla och enkelbeckasin. En sammankoppling av arterna är också genomförd i de äldre ornitologiska
handböckerna. I Fauna svecica för Linné morkullan, liksom övriga långnäbbade fåglar, till familjen Scolopaces. Motsvarande gruppering återfinns även
bl.a. hos Hammer (1797), där morkullan sammanförs med spov och enkelbeckasin under familjen Scolapax. I Skandinavisk fauna (1858) redovisar Sven
Nilsson under rubriken "Beckasinslägtet (Scolopax)" som första art just morkullan. Vad beträffar hans beskrivning av en typisk Scolopax — den gäller näbb,
ögon, näsborrar, ben och vingar — avser den morkullan så väl som övriga
beckasinfåglar. Som likhet anförs dessutom att "Beckasinerna äro nattliga foglar, som vanligen ligga stilla om dagen och äro mest i rörelse i skymningen
morgnar och aftnar, eller till och med om natten. Också hafva de, liksom andra
nattfoglar, stora ögon. De vistas i kärr och mossar, eller bland täta buskar i
skogstrakter. De hafva något hönslikt i hela sin hållning och utseende: de löpa
fort, de dölja sig oftast på marken, och de trycka sig för hunden" (s. 258).
En klar subdifferentiering av arterna sker uppenbarligen någon gång kring
senaste sekelskiftet. Lönnberg (1915:231) skiljer sålunda inom underfamiljen
"Beckasinfåglar, Scolopacine" på å ena sidan Gallinago med "underbenets nedersta del naken" och Scolopax med "underbenet fjäderklätt ända till tarsalleden". Beckasinsläktet, Gallinago, består enl. J&K (s. 249) av tre medlemmar
beroende främst på det mellan arterna skiftande antalet stjärtpennor:
I.

Gallinago media (dubbelbeckasinen)
16 stjärtpennor
Gallinago gallinago (enkelbeckasinen)
— 14 stjärtpennor
Gallinago gallinula (halvenkla beckasinen) — 12 stjärtpennor

Trots denna nya uppdelning i underarter räknas enkel-, dubbel- och dvärgbeckasinen liksom morkullan i den ornitologiska klassificeringen fortsättningsvis till familjen beckasinfåglar, Scolopacidae, av ordningen vadarfåglar
(J&K s. 246 f.; Europas fåglar 1980:151 f.). I sin översikt över de i familjen
Scolopacidae ingående släktena följer J&K emellertid Lönnbergs modell och
gör följande artdifferentiering efter benens utseende:
I. Hela underbenet befjädrat
Underbenet i spetsen naket

— Scolopax
— Gallinago

Morkullan skulle således, trots sina typiska vadarfötter, kunna anses vara en
"oegentlig" vadarfågel genom att den företrädesvis vistas och häckar i skogsmark i stället för i våtmarker. I den folkliga klassificeringen och namngivningen har man emellertid i många fall tagit hänsyn till andra faktorer än de
rent ornitologiska. I folkspråken har morkullan, liksom de övriga beckasinerna,
framför allt kommit att klassas som en "långnäbb". Som exempel kan nämnas
det nära nog riksspråkliga artnamnet snipa, som är ett på det germanska språkområdet allmänt folkligt namn för en fågel med lång, rak, spetsig näbb. Ordet
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förekommer både som simplex och som efterled i ett flertal sammansatta dialektala artnamn för morkullan (se materialsamlingen). I efterledsställning tycks
det även förekomma som ett övergripande artnamn för samtliga beckasiner.
Belysande semantiska motsvarigheter i andra språk är fr. Hcasse 'morkulla'
(av bec 'näbb', jfr ovan) samt eng. snipe 'morkulla', common snipe 'enkelbeckasin', great, whole, double och solitaty snipe 'dubbelbeckasin' och jack
snipe 'dvärgbeckasin'. Morkullan tycks mig därför vara lika viktig som övriga
beckasinfåglar vid den följande bedömningen och identifieringen av de folkliga artnamnen.
Sedan tudelningen av beckasinarterna i Scolopax respektive Gallinago tillkom, har ytterligare ornitologiska specificeringar av vissa artnamn genomförts.
En följd av detta är bl.a. att artnamnet Lymnocryptes med tillägget minimus numera är det vetenskapligt vedertagna för (f.d.) Gallinago gallinula, dvärgbeckasinen. I samtliga diskussioner nedan, som inkluderar en vetenskaplig (latinsk) identifiering av arten, kommer därför detta senast antagna artnamn att
användas.
Slutligen bör nämnas att i Nationalencyklopedin (art. beckasinsnäppor) ges
kortfattad upplysning om en grupp "oegentliga" beckasiner. Dessa fåglar har
ingen relevans för den här fortsatta diskussionen, men för tydlighets och fullständighets skull citerar jag nämnda arbetes definition av dem:
[...] Limno'dromus, släkte i fågelfamiljen snäppor med tre arter i Nordamerika och
Asien. De är i sommardräkt tegelröda på undersidan, i vinterdräkt gråvita. Näbben är
nästan lika lång som hos en beckasin, vilket gett upphov till namnet. Större beckasinsnäppa har tillfälligt påträffats i Sverige.

3.1.1. Gallinago gallinago
Enkelbeckasinen är enligt Birds of Europe (s. 409 f.) 26-27 cm lång (från
näbbspetsen till stjärtfjädrarnas bakre del), varav näbben 6-7 cm. Fältkännetecknen är svart och brunt med ljusa längsgående streck. Undersidan är helt vit.
Den har längsgående ränder på huvudet och stjärt med smal vit kant (ill. 2). Utseendemässigt är det föga som skiljer de båda könen åt. I Nya fågelboken (s.
176) ges en i övrigt god allmängiltig ornitologisk beskrivning av fågeln och
som exempel på folkliga artnamn horsgök och himmelget, som förklaras som
uppkomna på grund av fågelns egendomliga läte.
Enkelbeckasinen uppges vara den överlägset vanligaste av våra tre beckasinarter och häckar i hela Norden. I Sverige förekommer den över hela landet i
tuvrika kärr- och sumpmarker från Skåne till nordligaste Lappland. Den trivs
på starrängar och blötmyrar med videsnår samt vid grunda vattensamlingar,
och enligt Ulf Poss (1959:481) vistas den på samma slags lokaler som en gång
dubbelbeckasinen. Födan består av mask, insekter, sniglar och vissa frön. Liksom morkullan och andra släktingar söker den sin föda genom att med kraftiga
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stötar borra med näbben i mjuk mark. Näbbspetsen är försedd med känselkroppar och näbben kan öppnas "bara i spetsen" så att födan kan sugas upp utan att
näbben behöver dras ur jorden eller dyn (Poss 1959:482). Redet utgörs av en
grop i marken fodrad med halm (gräs) och enstaka blad, och det är oftast beläget i högt gräs eller bland videsnår. Ungarna lämnar boet direkt efter kläckningen. Under höstflyttningen visar sig enkelbeckasinen ofta i stort antal såväl
i starrkärr som på mera öppna ängar och i kärrdrag längs kusten.
Det mest anmärkningsvärda med enkelbeckasinen är dess vibrationsläte,
som uppkommer under parningsflykten genom att hannen från ganska stor
höjd störtar sig ner i 45 graders vinkel med halvt hopfällda vingar och utbredda
stjärtfjädrar. De två yttersta, närmast kroppen befintliga smala stjärtfjädrarna
sätts i vibration av luftströmmen, varvid ett mekaniskt läte uppstår (ill. 3). Fågelns dykning upprepas gång på gång, särskilt i skymningen, och eftersom ljudet kan vara svårt att lokalisera är det inte alltid lätt att få syn på själva fågeln.
Lätet har beskrivits som gnäggande eller bräkande, någon gång även som ett
skratt. Poss (1959:482) liknar ljudet "vid en myggas surrande, hört alldeles intill örat".
Enkelbeckasinen har även ett vokalt ljud, ett snabbt och taktfast "tickaticka-ticka", som främst hörs under fortplantningstiden. Då fågeln under det att
den "tickar" sätter sig högt upp, t.ex. på en ängslada eller i en telefonstolpe, kan
ljudet nå långt ut. Direkt före parningen frambringar fågeln dessutom ett ihållande, kacklande läte, liksom från en höna. Slutligen kan ytterligare ett läte höras, som uppkommer då fågeln skräms upp från marken. Det har beskrivits som
ett kraftigt men hest "käsch" och kombineras med att fågeln samtidigt far iväg
i en karakteristisk sicksackflykt, som är unik för just enkelbeckasinen (Nya fågelboken s. 176).
Liksom för morkullan fmns för enkelbeckasinen iakttaget ett märkligt
skyddsbeteende, beskrivet i Birds of Europe (s. 418 samt där anförd litteratur).
Fågeln har vid flera tillfällen setts förflytta sina ungar från en annalkande fara
genom att bära dem en och en med sig i flykten. Det märkliga beteendet har
förmodligen tidigt uppfattats som övernaturligt och därigenom bidragit till
uppkomsten av varjehanda folkliga föreställningar. Ett ytterligare skyddsbeteende består i att fågeln "spelar skadad" genom att tumla på marken, snurra runt,
falla på sidan och slå med vingarna (ill. 4).
Enkelbeckasinen har förr haft en betydligt större utbredning än idag. Utdikningen av myrar och en omfattande kalhuggning har betydligt försämrat livsvillkoren.
De dialektala artnamnen avseende enkelbeckasinen har i uppteckningarna
kommit att begåvas med många olika, mer eller mindre vetenskapliga eller
folketymologiska tolkningar. Men det är tydligt att man också med den gängse
vetenskapliga terminologin har haft svårt att definiera fågeln på ett entydigt
sätt. Hos Sundevall & Kinberg (1883:602 f.) upptas dryga fyrtiotalet olika artnamn.
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De olika latinska och riksspråkligt vetenskapliga artnamn som förekommer
i min materialsamling är följande: Capella gallinago (gallinago), Scolopax gallinago (el. gallinula), Telmatias gallinago, Gallinago gallinago, Gallinago gallinaria (förblandas ibland med ett av dvärgbeckasinens vetenskapliga namn:
Gallinago gallinula), Gallinago minor, (da.) dobbeltbekkasin, (sv.) enkelbeckasin samt (sv.) liten dubbelbeckasin. Av dessa latinska artnamn är capella
diminutiv av capra 'get', "p.g.a. enkla beckasinens bräkande" (Ornitologisk
handbok s. 881), medan orden gallinago, gallinaria och gallinula svarar mot
gallina 'höna', "jfr den plumpa kroppsformen" (a.a. s. 885), och scolopax är
"av grek. urspr. anv. av Aristoteles" (a.a. s. 894). De systematiska artnamnen
sv. enkelbeckasin och da. dobbeltbekkasin har med fågelns storlek att göra; i
Sverige jämförs den med den något större Gallinago media (sv. dubbelbeckasin), i Danmark med den till storleken mindre Lymnocryptes minimus (da. enkeltbekkasin, sv. dvärgbeckasin).

3.1.2. Gallinago media
Enligt Birds of Europe (s. 423) är dubbelbeckasinen 27-29 cm lång (varav näbben 5,5-7 cm), dvs, endast obetydligt större än enkelbeckasinen. Den har enligt
Nya fågelboken (s. 178) en brunspräcklig översida med fyra gulbruna, längsgående streck. Buken är grå med mörka tvärgående band och huvudet uppvisar
längsgående ränder (se ill. 5). Hannen och honan är så gott som lika till utseendet.
Dubbelbeckasinen häckar idag i de svenska och norska fjälltrakterna, fläckvis i Baltikum och allmänt i Ryssland och västra Sibirien (Birds of Europe s.
423 ff.). För ca hundra år sedan var den en vanlig häckfågel i större delen av
Sverige men har sedan dess blivit alltmer sällsynt. Skälen härtill är inte fullständigt klarlagda, men en hänsynslös jakt tycks ha bidragit till den snabba
minskningen. Enligt Poss (1959:481) är en starkt bidragande orsak det faktum
att beckasinerna är särskilt orädda under spelet och förr då sköts i massor. Dubbelbeckasinen häckar idag sparsamt i björk- och videregionen i Jämtland och
södra Lappland men har under 1900-talet förekommit sporadiskt även i Skåne,
Småland, Västergötland och (ev.) Uppland. Den tycks föredra torrare ställen än
enkelbeckasinen men har i likhet med denna art även konstaterats häcka på våta
myrar. "Ett gemensamt drag för alla beckasiner, och även morkullan, är att de
uppehålla sig där det finns döljande växtlighet. Därför får man ytterst sällan
syn på dem på marken utan observerar dem vanligen först då de uppskrämda
lyfta tätt framför ens fötter" (Poss 1959:480). Födan består av insekter, mask,
små musslor, sniglar och frön. Boet liknar enkelbeckasinens och liksom hos
denna lämnar ungarna boet direkt efter kläckningen. Två kullar per säsong kan
förekomma.
Utseendemässigt är dubbelbeckasinen till förväxling lik enkelbeckasinen,
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men i flykten verkar den klumpigare. Till skillnad från enkelbeckasinen sker
uppfloget tyst (eventuellt med ett svagt "bäp"), flykten är rak och relativt långsam. Möjligen har detta bidragit till att dubbelbeckasinen till skillnad från enkelbeckasinen varit lättare att träffa med skott. Då den iakttas under flykt kan
två vita fält längst ut på stjärten ses, något som tydligt skiljer den från de övriga
beckasinerna.
Under parningstiden utför hannarna en egendomlig parningslek, som utspelas i skymningen och på samma plats år efter år. Fåglarna springer några steg,
gör några vingslag och breder ut stjärten så att de vita fälten tydligt syns (ill. 6).
Samtidigt hörs ett speciellt läte, "sivi-disi sivi-disi sisivisi", som växlar med ett
knäppande (bubblande) och accelererande "bip-bip-bip-biperre" (inte helt olikt
tjäderspel). Dubbelbeckasinen faller (i likhet med tjädem) i extas under spelet
och kan därför iakttas på mycket nära håll (Nya fågelboken s. 178).
Beträffande förekomsten av dubbelbeckasin i Sverige konstateras i förordet
till Nya fågelboken (s. 10) följande:
En annan art vars snabba tillbakagång inger verklig oro för utvecklingen i framtiden är
dubbelbeckasinen, om vilken Gustaf Kolthoff skriver så sent som 1896 i "Vårt villebråd": "Allmännast hafva vi funnit honom i Vestergötland, der han på Falbygdens mader, kring Homborgasjön och sjön Östen ännu på 1860-talet vissa år förekom i ofantligt
stor mängd." Också kring Medstugan i Jämtland var den "under ripjakten 1895 ... så
pass vanlig, att omkring 70 stycken fäldes av det jagtparti, jag tillhörde", medan en tredagarsjakt utanför Uppsala 1884 gav till resultat att "136 stycken kunde fällas, och dock
lemnades ett antal qvar". Nu är dubbelbeckasinen totalt utrotad i hela södra och östra
Sverige, och endast en mycket liten stam lever kvar från Jämtland norröver.
I min materialsamling förekommer följande latinska och riksspråkligt vetenskapliga artnamn för dubbelbeckasinen: Gallinago major, Gallinago media,
Scolopax (alt. Telmatias) major, (sv.) dubbelbeckasin och (da.) tredxkker. De
latinska orden major 'större' och media 'medelstor' beskriver storleken i förhållande till övriga till familjen hörande arter (Ornitologisk handbok s. 881).

3.1.3. Lymnocryptes minimus
Dvärgbeckasinen är enligt Birds of Europe (s. 403) 17-19 cm lång från näbben
till yttersta stjärtfjädrarna (varav näbben 4 cm) och därmed den minsta av
beckasinerna. Enligt Nya fågelboken (s. 177) har den ett brunstrimmigt utseende, en brunsvart strimma på hjässan och ett rostgult band på var sida om huvudet. Ryggen är metallglänsande och uppvisar ett par framträdande gulaktiga,
längsgående streck (ill. 7). Näbben är i förhållande till kroppen kortare än hos
enkelbeckasinen. Båda könen är lika till utseendet.
Dvärgbeckasinen är relativt sällsynt i Sverige utom längst i norr, där den
häckar på myrar i Norrbotten och i de tre nordligaste lappmarkerna. Ett slående
undantag utgör en nutida isolerad population om 10-20 par i centrala Småland.
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För övrigt har fågeln sporadiskt påträffats häckande på myrmark i Ångermanland, Uppland och ända ner i Skåne, vilket möjligen kan tyda på att det förr varit vanligare att finna den häckande i Sverige. På övrigt nordiskt område förekommer den i norra och västra Finland, och under höstflyttningen och vintertid
kan den stundtals uppträda på de danska öarna och Jylland. Utanför det nordiska området häckar dvärgbeckasinen i ett brett bälte över de nordliga delarna
av det forna Sovjetunionen (Ryssland och Sibirien) och vintertid kan den även
uppträda utmed Nordsjökusten och på de brittiska öarna (Birds of Europe s.
403 ff.).
Födan består av daggmaskar, små sniglar, skalbaggar och fluglarver samt
olika frön. Fågeln föredrar mycket våt mark och redet läggs företrädesvis på en
moss- eller starrtuva i översvämmade myrar. Liksom hos övriga beckasiner
lämnar dvärgbeckasinens ungar boet direkt efter kläckningen.
Flykten är hos dvärgbeckasinen inte lika vinglig som hos enkelbeckasinen.
Den flyger oftast bara några få meter innan den på nytt slår sig ner. Sedan
trycker den hårt mot marken och är mycket svår att upptäcka. Först då den hotas på mycket nära håll gör den på nytt ett hastigt uppflog.
Liksom dubbelbeckasinen har dvärgbeckasinen en egendomlig och för arten
karakteristisk parningslek. Nattetid flyger den över ruvningsplatsen med fladdrande rörelser, "som om den dras upp och ner i luften längs en osynlig tråd",
och det hörs ett egendomligt ljud som från en travande häst: "kollorapp, kollorapp, kollorapp"; lätet upprepas 15-20 gånger och följs av ett lätt kvitter:
"kirllsi-kirllsi" (Nya fågelboken s. 177).
I min materialsamling återfinns följande latinska och riksspråkligt vetenskapliga artnamn för dvärgbeckasinen: Gallinago gallinula (ger ibland upphov
till sammanblandningar med enkelbeckasinens vetenskapliga artnamn, Gallinago gallinago), Limnocryptes gallinula, Limno- el. Lymnocryptes minimus,
Scolopax gallinula (alt. minima), Telmatias gallinula samt (sv.) halvenkel
beckasin eller dvärgbeckasin och (da.) enkeltbekkasin. Latinets limnocryptes
betyder 'som gömmer sig i mossar' (Ornitologisk handbok s. 889).

3.1.4. Scolopax rusticola
Den ornitologiska beskrivningen av morkullan är hämtad dels ur Birds of Europe (s. 444 f.), dels ur Nya fågelboken (s. 92), vilka båda är moderna och tillförlitliga källor. Med sina 33-35 cm (varav näbben 5-8 cm) är morkullan 2025% större än dubbelbeckasinen. Den har kraftig kropp och en lång näbb, som
liknar övriga beckasiners. Dräkten är rödbrun med tvärbandat huvud och undersida (ill. 8). Könen är lika till utseendet.
Morkullan beskrivs som en "vadare som har gått iland — eller rättare sagt till
skogs" (Nya fågelboken s. 92). Till skillnad från övriga beckasiner vistas den
inte gärna i direkta myr- eller kämnarker. Den är relativt vanlig i Norden utom
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i de allra nordligaste fjälltrakterna och föredrar fuktig skogsmark, där den med
hjälp av sin skyddsfärg tillbringar dagen väl dold i tät växtlighet (ill. 9). Födan
består av daggmask, skalbaggar, insekter, larver, små blötdjur och diverse frön.
Boet läggs i en fördjupning i marken, gärna nära en trädrot, och är klätt med
torra löv. Morkullan har ofta två kullar och ungarna lämnar boet direkt efter
kläckningen.
Morgnar och kvällar kan man i lämplig morkullterräng längs åsryggar och
myrkanter få uppleva det för morkullan säregna s.k. draget. Det går vanligen
efter en fastlagd rutt och det är i regel bara hannar som deltar. I allra första gryningen frambringar morkullan sin egenartade "vårsång": tre till fyra
"knort-knort" följda av ett svagt "psist". "Knortandet" kan påminna om en grodas kväkande.
Ett annat egendomligt beteende som enligt ornitologerna tillkommer morkullan — liksom enkelbeckasinen — är som tidigare nämnts (avsn. 3.1.1) förmågan att vid en hotande fara kunna lyfta med en unge i taget mellan benen, hålla
den fast där under flykten och på så sätt föra ungen i säkerhet. Enligt vissa källor förekommer flyttning av ungarna "endast tillfälligtvis och möjligen icke avsiktligt" (Poss 1959:479). Det märkliga beteendet har emellertid också uppmärksammats i flera äldre källor. Så skriver bl.a. Johan Ludvig von Greiff
(1828:83): "Om man under en jagt träffar en morkulle-kull, och ungarna ej
kunna flyga, tar morkullan en unge i sender emellan fötterna, och flyger undan
hundarna med ett sqwäkande läte." Från Europas fåglar (s. 153) kan citeras följande passus:
"På Öland sköt jag en gång ett beklagligt skott: jag såg nämligen min kamrat skrämma
upp en fågel, som skymtade mellan träden och i hastigheten af mig togs för att vara en
roffågel, som bar ett rof. Fågeln föll emellertid för skottet och befanns vara en morkullhona, som med fötterna bar en nästan halfväxt unge." Detta skrev Gustaf Kolthoff år
1896. Trettio år dessförinnan hade August Holmgren [1866-71] konstaterat att "den
gamla sägnen om att morkullan skulle, vid påkommen fara, flyga bort med ungarna, en
och en i sänder, eger sin fullkomliga riktighet".
För jägaren har morkullan av olika skäl långa tider varit ett eftertraktat byte.
Ekström (1828:33) skriver följande: "Morkullan [...] tillbringar vintren i England, hitkommer så snart kärr och mossar blifvit öpna, och skjutes vanligen i
skymningen. Dess kött är läckert." Men inte bara köttet har varit eftersökt.
Greiff (1828:83 not 2) meddelar (sålunda samma år som Ekström) att "morkullan har en fjäder i främsta delen af hwardera wingen, som är rak och spetsig åt
ändan, hwilken anses för den bästa pensel för finare teckningar och målningar". Dessutom har morkulljakten i alla dess delar i vissa kretsar uppenbarligen ansetts vara en av livets höjdpunkter. Norrmannen F.O. Guldberg (1891:
256) skriver i ett av sina jaktminnen: "hvor uforlignelig smager det saa ikke,
naar du en gang om vaaren kan bede dine venner paa rugder og burgunder og
vise dem udbyttet at dine mange tusende skridt. Ak rugder og burgunder! — det
heender ikke hver kveld. Men det er maaske netop det bedste ved legen, at
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rugden er sjelden og vinen dyr [...] Jeg foretrxkker rugdejagt og rugdesteg og
'rugdevin' — som en gammel ven kalder burgunderen — for alt andet."
Morkullans latinska eller riksspråkligt vetenskapliga artnamn har mestadels
inte vållat några svårigheter vid identifikationen. Fågelns latinska artnamn har
(alltsedan Aristoteles) varit Scolopax, oftast med tillägget rusticola (möjligen
även totanus). Det latinska ordet rusticola förklaras i Ornitologisk handbok (s.
894) av rus 'landsbygd' och colere 'bebo'; jfr även rusticulus 'lantlig'. I de
nordiska riksspråken är idag sv. morkulla, no. rugde och da. skovsneppe vedertagna artnamn.

3.2. Den folkliga beskrivningen av beckasinfåglarna
En rent folklig klassificering av beckasinerna kan å ena sidan spåras direkt i det
insamlade artnamnsmaterialet. De folkliga artnamnen beskriver mer eller
mindre tydligt de olika fåglarnas läten, vistelseplatser, utseende, deras användbarhet i folkhushållningen samt folkliga/mytologiska föreställningar och övertro förknippade med dem. Dessa beskrivningar skapar en språklig bild av den
underliggande folkliga klassificeringen. Å andra sidan möter man i äldre ordböcker och ornitologiska framställningar, i uppteckningar, dialektordböcker
och ordlistor folkliga och situationella tolkningar av artnamnen i fråga. Grunden till en folklig klassificering ligger alltså i en kombination av språkform och
en mer eller mindre utförlig beskrivning av respektive fågelart. Se vidare diskussion i avsn. 6.6.
Fågelartnarrmet beckasin är, som ovan sagts, ofta ett övergripande namn på
de fyra egentliga beckasinartema. Då Carl Mikael Bellman i en av sina episteltexter (nr 82) nämner "en nyss skuten Beccasin" menar han förmodligen en
dubbelbeckasin, men det är inte helt uteslutet att han i stället kan ha avsett en
morkulla. Som en god representant för 1700-talets livsåskådning har väl Bellman mest intresserat sig för fågelns kulinariska förtjänster (Larsson & Hellquist art. beckasin) och morkullan är utan tvekan den av beckasinerna som har
störst värde vad gäller matnyttighet och smak.
Artnamn som associerar till fågelläte är särskilt rikt förekommande vad gäller enkelbeckasinen, och dessa namn har kommit att intressera mig i första
hand. En folklig klassificering av lätesnamn låter sig uppenbarligen inte göra i
en handvändning. Enligt den taxonomiska undersökning som Silow (1992b)
har genomfört kring folkliga fågelartnamn i Sandsjöbacka (jfr avsn. 2.3) utgör
lätesnamnen en grupp "improduktiva primära fågellexem" (s. 141), som ofta
tycks vara betydligt svårare att identifiera än artnamn som bygger på utseende.
Med detta i minne kommer jag nedan att inordna de olika artnamnen efter olika
särdrag, där bl.a. "namn efter utseende" och "lätesnamn" utgör särskilda grupper.
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De folkliga föreställningar som återspeglas i vissa av beckasinens artnamn
kräver också sin särskilda analys. Här uppstår särskilda problem vid identifikationen eftersom fågelartnamnen gärna överlappar varandra då de kopplas till
allehanda mytologiska berättelser och övertro. Dvärgbeckasinens läte, "som av
klapprande hovar", har möjligen givit upphov till berättelserna om "Odens
jakt", enkelbeckasinens gnäggningar kunde påminna om hånfulla skratt från
trollkäringar, och morkullans och enkelbeckasinens märkliga förmåga att i
flykten bära med sig sina ungar har också eggat fantasin. Det som av enskilda
individer uppfattats som "onaturligt" har i folkmun associerats till allt ifrån
spökerier och förbannelser till att den onde själv haft ett finger med i spelet.
Flera sådana fågelartnamn finns företrädda i mitt material.

3.2.1. Enkelbeckasin
Enkelbeckasinen har i nordiska dialekter oftast beskrivits på följande sätt: en
långnäbbad sankmarks- eller myrfågel, som låter som en häst, ett får eller en
get. Fågeln ger ifrån sig ett flertal olika ljud i olika situationer, men det är det
gnäggande/bräkande vibrationslätet som är mest karakteristiskt för arten. Detta
läte har av åhörare upplevts som både märkligt och fantasieggande och har bidragit till att fågeln i dialekterna blivit något av ett "kärt barn" som fått många
namn. Oftast har lätet hörts komma från hög höjd utan att fågeln samtidigt kunnat iakttas. Ett träffande artnamn som himmel(s)get (if taivaan vuohi, ty. Himmelsziege) har därför kunnat få spridning över ett geografiskt sett stort område
(jfr avsn. 1.2.1.2).
En ingående och utmärkt beskrivning av enkelbeckasinen och dess olika läten presenterar den norske ornitologen J.B. Barth (1877:127-131). I fjärde bandet (1937) av Rosenius' Sveriges fåglar och fågelbon finns också (s. 166) en
god redogörelse för enkelbeckasinens olika "horsande", tickande, raspande
och viskande läten samt för dess vistelseplatser och beteende i övrigt. Förutom
det gnäggande lätet har fågeln också ett särskilt intensivt markläte, som produceras vid annalkande fara eller av honan då hon oroligt kallar samman sina
ungar. Detta läte kan liknas vid ett entonigt, hest, ihållande och stundom utdraget tjatande (kacklande) läte (skratt?), som väl kan ha givit upphov till namn av
typen vallpiga i svenska dialekter. Hit hör också finskans vanha piika ('gammal mö') samt folkliga föreställningar om "gammalpigor" eller ogifta ungkarlar som blir horsgökar då de dör.
En långsammare variant av det kacklande lätet är ett intensivt vokalt "tickande", som kan höras över vida områden. Det produceras främst då fågeln sitter
uppflugen på en stängselstör el. dyl., men kan även höras från marken och fortsättningsvis under flykten då fågeln skräms upp av en plötsligt annalkande fara.
Detta läte har förmodligen legat till grund för namn av typen mossticka, även
om efterleden ticka möjligen också skulle kunna föras till de artnamn som beror på association till läte från får eller get (mer härom i av sn. 5.1.3.7).
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Horsgöken har, liksom de övriga beckasinerna, varit ett attraktivt byte för jägaren, och det har varit viktigt att kunna skilja den från övriga "långnäbbfåglar" (exempelvis storspov, drillsnäppa och brushane) av vadarsläktet. Lätet har
förmodligen varit en viktig särskiljande faktor som utgjort stöd vid identifikationen av respektive fågelart.
I sin historia om de nordiska folken beskriver Olaus Magnus i kap. 31 "snäppan", som han till utseendet liknar vid "en rapphöna på ryggen och en sparfhök
på buken" (s. 134). Om fågelns näbb säger han (a.st.): "För att hämta upp sin
föda borrar hon näbben så kraftigt ner i gyttjan, att hon blir ett byte för sina
fiender, om hon ej lyckas draga ut den igen med tillhjälp af foten. Hon håller
sig därför stilla om dagen och ströfvar omkring för att skaffa sig mat om natten
och i gryningen, hvarvid hon icke blott flyger utan äfven löper. Så blir hon
fångad i nät, ty hon har läckert kött, i synnerhet den mindre arten." Trots att beskrivningen av "snäppan" här liknar den av en beckasinfågel, avser Olaus Magnus med "snäppa" troligen en långnäbbad fågel i allmänhet, då han fortsätter:
"Den större arten lefver vid vatten och bådar oväder genom obehagligt skriande." Av lätesbeskrivningen att döma avses här snarare spoven eller (möjligen) vipan. Olaus Magnus' svårighet att klart skilja de olika arterna åt framgår
även senare i kap. 47, "Om vipor" (a.a. s. 154): "Genom sitt klagande läte spår
hon regn. Det göra också fältsnäppor (enkelbeckasiner), som kallas horsgökar;
genom att flyga härs och tvärs och upphäfva ett starkt läte varsla dessa om omedelbart förestående regnskurar. Likaledes spå de större, långnäbbade snäpporna (morkullorna) regn." Att snäppan (liksom flera andra fåglar) med sitt läte
ansetts vara tillförlitliga vädersiare framgår på nytt något senare hos Olaus
Magnus (a.a. s. 162): "Om snäppan flyger i luften under klagande läte, betyder
det tät dimma och regn."
Av olika mer eller mindre fackmässiga beskrivningar framkommer hur man
ofta iakttagit och förundrats över fågelns beteende då den med näbbens hjälp
hämtar sin föda ur jorden eller dyn. I ytterlighetsfallen har man trott att fågeln
åt dyn eller sög näring ur jorden. Beteendet förklarar delvis också varför fågelns näbb i så många fall legat till grund för olika artnamn. Dessutom bidrar
det till uppkomsten av allehanda föreställningar om att fågelns näbb var farlig.
Annan vantro som återges av Olaus Magnus är påståendet att den mindre arten
snäppa "under vintern håller sig gömd i hålor alldeles som turturdufvan" (s.
134). Dylika folkliga föreställningar har i flera fall varit namngivande.
I materialsamlingen redovisas, förutom de dialektala formerna, också de
med fågeln förknippade folkliga föreställningar som ofta finns återgivna i uppteckningarna. Dessa har naturligtvis främst varit ett stöd vid identifieringen av
fågeln men har också bidragit till att ge en trovärdig förklaring till hur namngivningen en gång gått till.
Enkelbeckasinen har en stor spridning på det nordiska området men uppehåller sig också frekvent i det övriga Europa. Intressanta dialektala fågelartnamn återfinns i bl.a. Tyskland, England och Holland. I slutet av 1800-talet var
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enkelbeckasinen den allmännaste av beckasinerna och ansågs — tillsammans
med övriga beckasiner — vara ett attraktivt jaktbyte p.g.a. sitt välsmakande kött
(Wahlström 1875:441, 443).
De mest frekventa folkliga artnamnen hänför sig, som ovan nämnts, till fågelns märkliga vibrationsläte. Man har i många fall kommit att associera lätet
till hästens gnäggning och då i synnerhet till dess läte då den väntar på foder.
Exempel på ett sådant artnamn är framför allt det över hela det svenska språkområdet förekommande horsgök, danskt horseg0g, 'hästgök', som tycks vara
ett av de allra äldsta artnamnen i mitt material. Härmed är att nära sammanhålla
det gotländska russgauk, det övredalska rossgåk, det norska russgauk och isländskans hrossagaukr.
Till samma ljudupplevelse anknyter också en grupp fågelartnamn som associerar till fårets, getens eller bockens bräkande läte. Exempel på sådana artnamn är danskt himmelged (finlandssvenskt himmelsget), det dalska och värmländska bräkbock eller bräkg et, det västgötska och värmländska kväll(s)gimra,
det jämtländska mjäckergök, de norrländska värget, myrmäckra och m(jäckergök (-hök) och det finlandssvenska mäckerbässe.
Vad gäller spridningen av en viss kategori fågelartnamn och därtill hörande
vandringsvägar vill jag hänvisa till diskussionen av respektive artnamn i kap.
5 samt till avsn. 6.4.

3.2.2. Dubbelbeckasin
Utgående från de uppgifter om dubbelbeckasinen som redovisas i materialsamlingen ges arten följande folkliga beskrivning: en medelstor långnäbbad fågel,
som håller till i fuktiga skogsområden, dock normalt inte fullt så myrlänta som
de områden där enkelbeckasinen återfinns.
Angående fågelns förekomst i Norge under 1800-talets senare hälft har Henrik Bahr (1896:86) följande uppgift gällande Stavangerområdet: "Forekommer
ikke sjelden her paa vore Myrer og Moser, sumpige Enge og gresbevoxede Sider af Bekke og Sfäer." Fågeln uppvisar om våren en lek "nesten paa samme
Maade som Aarfuglen. Legepladsen er sedvanlig et aabent og tonere Sted ved
Siden af en Mose eller Myr" (a.st.). Den har ett markant spelläte som delvis liknar orrens spel och som består av en serie varierade läten med tillhörande
"trumningar." Det mest intensiva av dessa läten kan liknas vid ett stigande—fallande (babblande) smatter likt en osmord slipsten, av Bahr (sist a.st.) beskrivet
på följande sätt: "[...] saasnart det bliver morkere, begynder Legen. De lader
derunder hore adskillige, med en vis Takt frembragte hvislende eller pibende
Toner og deriblandt ogsaa en boblende Lyd, omtrent som naar Luftblerer stiger op af Vandet." Av Sven Nilsson (1858:2:268) återges lätet som "ett pollrande ljud 'ungefär som då luftbläddror stiga upp ur vatten' [...] Jag har hört
detta spel uttryckas med stafvelserna
ai-pep Ni-M3p". Möjligen kan därför
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ett artnamn som harbabbla för enkelbeckasinen ursprungligen ha avsett dubbelbeckasinen. Fågelns spelrörelser påminner dessutom om orr- eller tjäderspel. Hannen burrar därvid upp fjäderdräkten, särskilt runt halsen, och har av
denna anledning tillfälligtvis kunnat sammanblandas med härfågeln. Dubbelbeckasinens spel kan företrädesvis ses och höras på våren, och dess läte har för
allmogen bl.a. varit ett tecken på att fåren kan släppas ut på bete.
De folkliga artnamnen avseende dubbelbeckasinen ger inte samma heltäckande bild av fågeln som de för enkelbeckasinen. Klart är att fågeln under långa
tider har varit mycket attraktiv som jaktbyte, varför identifieringen av den
måste ha haft stor betydelse särskilt för vildfågeljägare. Dubbelbeckasinens
spelläte har särskilt i kombination med fågelns märkliga parningslek kunnat bidra till identifieringen. Under parningsleken är fågeln dessutom både "blind
och döv", och om tiden och platsen varit rätt har det varit lätt att komma nära
inpå de spelande fåglarna.
Artnamn som speglar fågelns läte är bl.a. det danska skoggerpladrer och det
västerdalska slipstensdragare. De danska taffelskogger och taffelsnebber beskriver både fågelns beteende och rörelser i samband med parningsleken och
det därtill hörande spelet. Till övriga tämligen säkra folkliga artnamn för dubbelbeckasin hör de danska mosesneppe och myresneppe. Semantiskt närliggande är artnamnet myrsnipa (belagt bl.a. från norra Svealand, Norrland och
Norge), vars motsvarighet i färöiskan och isländskan annars är ett av de vanligaste artnamnen för enkelbeckasinen. Anledningen till att just färöiskan och isländskan avviker härvidlag är förmodligen att dubbelbeckasinen sällan eller
aldrig förekommer på Färöarna och Island. Det samnordiska artnamnet myrsnipa har därför överförts att gälla den fågel som legat närmast till hands vad
gäller utseende och vistelseplats, nämligen enkelbeckasinen. Att myrsnipa ofta
erhållit betydelsen 'beckasinfågel i allmänhet' styrks av att namnet inom
många områden i Sverige och Norge alternativt kan avse morkullan.

3.2.3. Dvärgbeckasin
De dialektala beläggen ger vid handen att dvärgbeckasinen uppfattats som en
mindre beckasinart, som håller till i mycket sumpiga eller myrlänta skogsområden. Dess mest markanta läte, som oftast liknats vid ljudet från en galopperande häst, hörs främst i skymningen och under ljusa sommarnätter fram till tidig gryning. Fågelns namn har ofta kommit att knytas till detta läte, bl.a. i de
danska hingst och vrinsk, och därigenom även (i vissa fall) till sägnen om
Odens jakt (se vidare avsn. 5.5.3). Rosenberg (1977:95) uppger efter en estnisk
källa ("Russow"; baltisk fågelfauna) att man i Estland har liknat lätet vid
"skramlet från ett rullande vagnshjul med trasig fälg" (ljudet återges som
lock-toggi lock-toggi) samt att ett par av fågelns estniska namn följdenligt är
sant wanker 'trasig vagn' och lagunt rattas 'sönderbrutet hjul'. I sydvästra
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Lappland återges lätet med klockoro, klockoro, klockoro och är "snarlikt det
som alstras av kokande vatten" (Rosenius 1937:176). I övrigt har dvärgbeckasinen ansetts vara en relativt tystlåten fågel, något som bl.a. avspeglas i de av
Suolahti (1909:279) redovisade tyska artnamnen die Stumme, Stummschnepfe,
"welche in Jägerkreisen bekannt sind". De förklaras av att fågeln under jakten
"seinen Versteckplatz durch die Stimme nicht meldet, sondem stumm bleibt"
(a.a. s. 280). I Preussen kallas fågeln Stumpfschnepfe, vars förled förklaras som
beroende på en association till det Ity. stump 'dum' (Suolahti sist a.st.). De i
materialsamlingen redovisade danska artnamnen den stumme, stum bekkasin
och stum sneppe är direkt övertagna från tyskan.
De flesta ornitologer är ense om att dvärgbeckasinen är relativt svår att lokalisera. Den vistas i mycket svårtillgängliga vattenrika områden och dess läte
hörs under den mörkaste och i övrigt tystaste tiden på dygnet. Enligt Henrik
Bahr (1896:87) övervintrar den oftare än andra beckasinarter och upplevs av
jägare stundom som oskygg: "Mindst sky av hele Slanten krykker' den saa
stwrkt for Hunden, at man nxsten kan traede paa den; jeg har seet den i lxngere
Tid ligge under Hundens Nwse uden at flyve op." Av några av fågelns franska
artnamn att döma har den därför ansetts vara döv: (Ucassine) sourde och sourdat (Rolland 1879:358). Dess oskygga beteende beror emellertid snarare på en
väl utvecklad skyddsinstinkt.
I den ornitologiska litteraturen kallas dvärgbeckasinen (frånsett det latinska
artnamnet gallinula) omväxlande för halvenkel beckasin, dvärgbeckasin och
(någon gång) hårsnäppa. Beträffande de rent dialektala fågelnamnen förekommer en viss namnöverföring, främst från enkelbeckasinen.
Tidiga försommarmorgnar kan man vid vassrika sumpmarks- eller sjöstränder höra dvärgbeckasinens säregna "galopperande" läte, och artnamn som de
danska kcerstork och rörsnäppa (det senare även i Sverige, i båda fallen av det
tyska Rohrschnepfe) och strandsnäppa beskriver tydligt fågelns kända vistelseplats. Artnamn som de danska (den lille) buk, hjort, hingst och vrinsk återger
alla fågelns läte. Med litet tur kan man i samband med lätet ibland få se fågeln
röra sig i fallande—stigande rörelser ovanför boplatsen, en rörelse som möjligen
ligger till grund för det värmländska artnamnet mygga.
Föreställningen kring den s.k. Odens jakt har ibland kommit att knytas till
dvärgbeckasinens läte. Dess mytologiska bakgrund beskrivs bl.a. i etnologiska
uppteckningar och i litteraturen. Enligt dessa källor ansågs Oden vara en av de
mäktigaste fornnordiska gudarna. På sin åttafotade häst Sleipner red han runt i
lufthavet och kunde bringa stridslycka till dem som tillbad honom. Sedan början av 1300-talet har man i Tyskland uppehållit sägnen om Odens här, och
söder om Mälaren i Sverige finns liknande berättelser nedtecknade. Dvärgbeckasinens mystiska "galopperande" läte har säkert lätt kunnat stimulera fantasin och de danska artnamnen hingst och vrinsk för dvärgbeckasinen kan möjligen ha uppkommit p.g.a. kopplingar till de ovan nämnda föreställningarna.
Det finns emellertid även uppteckningar som tyder på att det eller de ljud som
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ursprungligen stimulerat till föreställningarna om Odens jakt alternativt kunnat
kopplas samman med morkullan och det s.k. morkulldraget (så bl.a. i Danmark). Ljud från flyttande vildgäss eller kringdragande andflockar (särskilt
nattetid) har också framförts som tänkbara anledningar till uppkomsten av
dessa föreställningar.

3.2.4. Morkulla
Det morkullan gällande artnamnsmaterialet, de därtill hörande folkliga föreställningarna och mängder av jägarberättelser beskriver i stora drag fågelarten
som ett slags skogsfågel med lång, spetsig näbb, knorrande läte och speciellt
(mystiskt) beteende. Den söker sin föda (maskar och larver) i humusrik, fuktig
(löv)skogsterräng och kan, om den blir skrämd, rusa iväg med vacklande,
klumpiga rörelser. Om man stöter på fågeln på marken kan den därför skrämmas rejält då den "kraxar" till och ger sig av med tumlande gång eller flykt.
Enligt Rosenius (1937:136) har morkullan "funnits i långa tidsåldrar" och
bl.a. i form av fossil påträffats i stenålderslager i norska Romsdalen. Idag
häckar den i Skandinavien upp till 70:e breddgraden. Dess läte beskrivs som ett
"djupt regelbundet kroho, kroho" eller "kvorr, kvorror eller orrt, orrt ihåligt,
nasah" som omväxlas med ett "gällt och skarpt priesp eller psiep" eller ett "fint
visselläte knisp eller pisp" (Rosenius a.st.). Fågeln kan, då den känner boet hotat, simulera att den är skadad, vingla iväg ett stycke, ligga och vifta med än
den ena än den andra vingen, kvida och jämra sig. Då kläckningen är nära förestående kan morkullan vara så trogen sina ägg att man med handen kunnat
stryka henne över ryggen medan hon fortfarande ligger kvar i boet. Ungarna
har ett eget skyddsbeteende i det att de kan ligga blickstilla "i en klump, än
spridda, orörliga, stundom vända på sidan. Men rör man vid dem börja de få liv
och kravla sig pipande iväg" (Rosenius a.st.). I folkmun anses morkullans
ungar vara de fulaste fågelungar som finns och har därför i vissa trakter (bl.a. i
norra Jämtland) skoningslöst dödats då de påträffats (Hassler 1914:254; jfr
avsn. 6.3.1; ill. 10).
Olaus Magnus beskriver i sin Historia morkullorna som "större, långnäbbade snäppor" som anses spå regn (s. 154). Fågelns ovan beskrivna uppträdande liksom det att den i skymningen drar efter bestämda sträckor relativt nära
marken har givit upphov till allehanda folkliga föreställningar. I fågelns olika
folkliga artnamn avspeglas alla dessa särdrag.
Ett av de förmodligen ursprungligaste nordiska artnamnen för morkullan är
snipa (jfr eng. snipe 'beckasin', som anses vara ett lån från nordiskan), vilket
beskriver näbbens utseende och även förekommer i en mängd sammansatta artnamn för samtliga beckasinfåglar. På Gotland förekommer artnamnet enesnipa, och inom många områden i Sverige och Norge står myrsnipa för morkullan. I Danmark har artnamnet snipa, även i sammansättningar, helt trängts
ut av det från medellågtyskan inlånade snäppa.
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Fågelns hesa knorrande och visslande läte har också legat till grund för
namngivningen. Onomatopoetiska är bl.a. det danska knurremurrepist, det
norska krokkvist, det gotländska korgfisk och de småländska knispa, knortknispa och drarisp, det sistnämnda uppkommet genom association till ljudet
från skomakarens becktrådshantering. Det österbottniska kärrgylta tyder på att
man också kunnat associera morkullans knortande till unggrisens läte.
Särnorskt är artnamnet rugda, som även förekommer i en mängd varianter i
sammansättningar. Det är troligen besläktat med no. dial. r0y, sv. dial. röj(a)
'tjäderhöna' och beskriver fågelns hesa knorrande läte (jfr jämtländskt morröja
'morkulla'). Lätesanknutet är också uttrycket Odens jakt, som lokalt har satts i
samband med morkullans sträckläte, men enligt andra källor återger dvärgbeckasinens "galopperande" läte (se avsn. 3.2.3 ovan).
En säregen folktro, som väl ursprungligen hör samman med nattskärran
("getmjölkaren"), har också kommit att gälla vissa av beckasinfåglarna. På
nordsvenskt område har man ansett att morkullan (överfört även enkelbeckasinen) var farlig genom att den hackade de skogsbetande korna och getterna i
juvren. Hithörande är möjligen uppgifter från Norge att man ansett morkullan
vara en "trollfågel" och att man av denna anledning brukade skära av näbben
på dödade morkullor. Till denna övertro kan förmodligen också de medeltida
föreställningarna om tjuvmjölkande väsen i vissa fall kopplas. Jan Wall (1977
och 1978) har beskrivit denna övertro och dess förekomst i Norden i äldre och
yngre tradition. I den yngre traditionen har det visat sig att detta väsen i vissa
delar av mellersta och västra Norrland kan uppträda i form av en fågel (Wall
1978:137 f., karta 1). Mer härom i avsn. 6.3.1.
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4. Materialsamling

4.1. Redovisningsprinciper
De i materialsamlingen ingående fågelartnanmen uppförs i alfabetisk ordning
under normaliserad uppslagsform. Den geografiska ordningen mellan de nordiska länderna är 1) Sverige (alternativt Finland eller Estland för det finlandssvenska respektive estlandssvenska materialet), 2) Danmark, 3) Norge, 4) Färöarna, 5) Island. För Sverige och Finland redovisas de dialektalt belagda artnamnen och uppgifter om folkliga föreställningar landskapsvis (i Sverige från
söder till norr i enlighet med den ordning som tillämpas i OSD, i Finland från
norr till söder), för Estland i alfabetisk ordning efter ort, för Danmark efter amt
(i alfabetisk ordning) och för Norge efter fylke (från söder till norr). Inom varje
sådan enhet har därefter en alfabetisk ordning efter (i förekommande fall) härad (för Uppland även skeppslag) och/eller socken tillämpats. För socknarna i
övre Dalarna följs den ordning som tillämpas i OÖD.
Ur tryckta källor hämtade belägg, för vilka närmare ortsangivelse saknas, redovisas före belägg av andra kategorier, t.ex. sådana som hämtats ur dialektarkiv eller dialektordböcker och som kan lokaliseras geografiskt. Under varje
uppslagsord där så är aktuellt återfmns också rubrikerna 1) Äldre belägg (i huvudsak sådana från tiden före 1880), 2) Annan art, 3) Annan betydelse, 4) Folkliga föreställningar. De äldre beläggen presenteras i tidsföljd.

4.1.1. Ljudbeteckning
Undersökningen bygger som framgått till sina väsentligaste delar på dialektalt
material. Diskussionen förs emellertid huvudsaldigen på ett semantiskt plan,
varför jag i redovisningen av de enskilda dialektala beläggen använder mig av
en grov beteckning. Principerna för denna följer i stort dem som sedan 1930-talet har praktiserats av svenska språkgeografer.
I källorna återges de dialektala beläggen antingen med landsmålsalfabet eller med grov beteckning. För att tydligt skilja mellan dessa båda typer av källmaterial har jag valt att följa den redovisningsprincip som tillämpas inom OSD
och som innebär att ett "gradtecken" (Q) sätts in före ett belägg återgivet med
grov beteckning.
Äldre belägg återges genomgående med källans beteckning.
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a

öppet och slutet a-ljud
supradentalt d
dj
j-ljud med d-förslag
e-ljud och "schwa" (landsmålsalfabetets a)
"tjockt" 1
hl
tonlöst 1
supradentalt n
1.1
slutet 0-ljud
bakre och främre r-ljud
supradentalt s
sj
främre sj-ljud
sch
bakre sj-ljud
supradentalt t
tf
tj-ljud med eller utan t-förslag
öppet och slutet u-ljud
x
frikativt g (i enstaka danska belägg; jfr Ottsen 1961:3)
å
öppet och slutet å-ljud
(mycket) öppet ä-ljud; ä-haltigt a (t.ex. slutljudet i dial. h8s.ysli
'gnägga, skratta')
cc
"vanligt" ä-ljud
öppet 5-ljud (landsmålsalfabetets o)
slutet ö-ljud
0
8
"grumligt" å-ljud
gravt huvudtryck
akut huvudtryck
jämviktsaccent
bitryck
el. ' el. , dansk "stöt"
Vokallängd markeras med streck under vokalen, konsonantlängd genom dubbelteckning av konsonanten. En ring under n och r markerar att dessa konsonanter är stavelsebildande.

4.2. Materialredovisning
afrikaner
Danmark: afrikaner ' sneppe, Scolopax rusticola' ; "den lyse type; man mente feilagtigt
at den overvintrede i Afrika" (Graae 1973:7, 78; jfr BrOndegaard s. 142).

Se 5.6: Överförda artnamn.
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aftenbakke
Danmark: b.f. aftenbaken ("bakken?")6 'slcrunnehaas', "men hvorledes den egentlig
ser ud kan jeg nippe sige Dem, da den var lidt menneskesky. Derimod har jeg ofte hört
dens Skrig, hvilket omtrent lyder ligesom en gammel hests, der kan have (dvs. vil have)
en Fod (et foder?)7 Halckelse mere. Den bygger ilcke nogen Rede, men ligger sine to
/Eg paa den bare Jord, og de er lidt mindre end Dueig. Viben slcriger: Hvi vii do it?
(Hvi vilde du ikke?)" (1884: Fole och Gram HV).
Annan art: aftenbakke 'Caprimulgus europaeus' (Muller 1776:34); 'Natsvaler, Caprimulgi, Gedemalkere, Natravn' (Fleischer 1796:1198 f.; jfr nattramn).
Norge:
Äldre belägg: pl. Aftenbacker [utan bet.uppg.] (1656: NL; Berndtsen 1:310).
Se 5.6: Överförda artnamn.

aftentaffel
Danmark: aftentaffel, -toffel 'dobbelt bekkasin' (Fly VI; JO).
Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (aften) samt 5.4: Artnamn efter nytta och
användning (taffel).

alblixt
Finland: aliblikkst(u) 'beckasin' (Larsmo ÖB; Vendell).
Annan art: alablikkst 'strandskata' (Kimito ÅBL); al(a)blikkst 'strandskata' (Pojo
NYL; Vendell; jfr Hortling s. 200).
Se 5.1.3.6: Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte' (al)
samt 5.2.1: Beteende (blixt).

alvigg
Finland: alvigg 'en fågel: beckasin' (Nagu ÅBL; Wessman).
Annan art: alaviddjel 'strandskata, Himatopus ostralegus' (Hitis ÅBL; Wessman).
Se 5.1.3.6: Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte' (al)
samt 5.2.1: Beteende (vigg).

beckasin
Sverige: halfenkel beckasin 'Scolopax gallinula' (Wright & PalmM s. 241; Horring
1926:294); beckasin 'Gallinago major' (J&K s. 249); bcekkasi'n (Onsjö och Frosta hd
SK); bixttjesi'n (Räng, Skytts hd SK); bcekkasi'na (form?: Hästveda, Ö. Göinge hd SK
Skrea, Årstads hd HALL); beekasi'n 'Scolopax major och gallinago' (ÖL); bcek(k)asi'n
6 Tilläggsanteckning av F.L. Grundtvig.
' Se föreg. fotnot.
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'beckasin' (Allbo, N. Vedbo, S. Tjusts, Uppvidinge, Vista, Västbo, Västra och Östra hdr
SMAL); bek(k)asi'n 'beckasin' (Faurås, Fjäre hd HALL); bäkkasäin 'bäckasin' (Harplinge, Halmstads hd HALL); belckasin; dåi fly'a så ner bce'kkana dåi kce'nna (Holm,
Halmstads hd HALL); bekasi'n (Barne, Gudhems, Kåkinds, Valle och Vartofta hdr
VGL); '-'bäkkasin ("nöjt namn") 'russgauk, enkel beckasin' (Lau Näs GOTL); be'kkasi'n 'bäckasin' (Ödeshög, Lysings hd ÖGL); i'ngkel å du'bbel bekkasi'n (Solberga,
Redvägs hd VGL Ulrika-Nykil, Valkebo hd ÖGL); du'bel bekasin, bekasin 'Scolopax
major'; engkel bekasin, bekasin 'Scolopax gallinago'; "Öfriga arter af Totanus-släktet
(utom T. hypoleucus) kallas gemensamt bekasin" (SDM; jfr Hortling s. 189 not 2);
(du 'bel) bekasin 'Scolopax major' (SDM); bcekkasin 'beckasin' (Tunaberg, Jönåkers hd
SDM); bekkasi'n "Av jägare brukat för Scolopax major och gallinago, annars koll. för
småvadare i allmänhet" (NRK); e'ngkel, du'bbel bekkasi'n (Skagershult, Edsbergs hd
NRK); bekkasi'n 'beckasin' (Nysund, Edsbergs hd VRML); bekkasi'ner 'Totanus
(Tringa) calidris el. glareola'; "äfven egentl. beckasiner" (UPL; Hesselman Ordb.);
be'kasi'ner 'beckasiner' (Hållnäs, Olands hd UPL); bekasi'n 'beckasin' (Östervåla,
Våla hd UPL Harg, Frösåkers hd UPL); pikkasi'n (pl. pikaschi'ner) 'en art vadare;
beckasin' ("osäkert"; Blidö, Frötuna och Länna sg UPL); "Helsinge-allmogen i allmänhet kallar alla simfåglar änder, vadare beckasinee och småfoglar spörfvar" (HLS);
bekasi'n 'Gallinago' (Indals-Liden MED); bekasin 'beckasin' (NB).
Äldre belägg: beckasin 'enkel horsgök'; enkla beccasinen 'snäppan eller horsgöken',
"som då han upflyger gör et särdeles ljud med vingarne, och vissa år finnes til myckenhet" (1785: Fischerström s. 163 f.); beccasinen 'horsgöken' (1807: Gravander s. 50);
beckasin "En sträckfågel, som wistas wid och på sanka ställen, såsom kärr, wattensjuka
ängar, bland tufvor och högt gräs; äfwen wid sjöstränder och åbräddar. Flyttar om sommaren och hösten; skjutes allmännast i flygten, för hund hwilken stöter honom" (1827:
Leijonflycht s. 2 f.); dubbla beccasinen 'Scolopax major', "är högst sällsynt" (1828:
Mörkö, Hölebo hd SDM; Ekström s. 33); dubbla beccasin "gråspräcklig med långt näf
[...] hålla de sig under kläckningen i kärr och skogsängar, och besöka morgnar och
qwällar ordentliga lekställen. [Not:] Jag hörde en hel wår deras läte, men observerade
dem aldrig, hwarföre jag trodde det wara någon sort stora maskar eller grodor, som lågo
ner uti marken [...] det var dubbla beckasiner, som sprungo som stora råttor emellan
tufworna" (1828: Greiff s. 90); enkla beccasin "är något mindre än den förra (dubbelbeckasinen)"; "Hans flygt är mycket hastig, och är han ibland de swårare att skjuta"
(1828: Greiff s. 91); beccasin 'Scolopax major', "får af jägare det utländska namnet
beccasin" (1857: Aspa bruk NRK; Grill 1964:94); dubbel beckasin 'Scolopax major'
(1858: Nilsson 2:266); enkel beckasin 'Scolopax gallinago' (1858: Nilsson 2:269); halfenkel beckasin 'Scolopax gallinula' (1873: Wright & Palmen s. 241); dubbel beckasin
'Gallinago major' (1875-77: Kjxrbolling s. 539); enkelt beckasin 'Gallinago media'
(1875-77: Kjxrb011ing s. 543); halfenkel beckasin 'Gallinago gallinula' (1875-77:
Kjxrbolling s. 544); beckasin 'Telmatias major' (1877: Malm s. 83).
Annan art: dubbla beccasinen 'dubbelsnäppan, storspoven, Scolopax arquata', "som
trifves bäst på stora tufviga ängar och kärr, der den äfven som den förra [enkelbeckasinen] kan stundom fångas med nät. Af Wipslägtet" (Fischerström 1785:164); "[skogssnäppan] kallas av jägare ibland enkel beckasin" (Nilsson 1858:2:217; jfr Hortling s.
193); do'bbel be'kkasern 'strandskata, Haematopus ostralegus' (Förkärla, Medelstads
hd BLEK); mörka beccasinen 'Totanus fuscus',9 "är här sällsynt"; enkla beccasinen
'Totanus ochropus',1° "är ännu sällsyntare. Hon har en fin Moscus-lukt" (Mörkö, Hö-

En rättande hand har satt frågetecken vid denna uppgift.
Härmed avses förmodligen Tringa totanus, rödbena.
'Härmed avses förmodligen Tringa ochropus, skogssnäppa.
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lebo hd SDM; Ekström 1828:33); bäkkasi'n 'Totanus hypoleucos [drillsnäppa]', "under
vilket namn de flesta småvadare sammanfattas" (NRK); bäckasin 'drillsnäppa' (HRJ;
Hortling s. 190); 2bekasin 'Totanus' (MED NB); belkasi'n 'storspov' (Lövånger VB).
Folkliga föreställningar: o'ngkel beekasi'n hon scho'ngår omm fra‘mtfen (V. Göinge
hd SK); "Då enlda beckasinen höres, tror folk att det är rävikan (dvs. räfhonan), som
skriker" (Växjö SMÅL).
Danmark: dobbelt bekkasin 'Scolopax gallinago' (Horring 1926:300; J&K s. 250); enkelt bekkasin 'Lirnnocryptes gallinula; halvenlda beckasinen, Gallinago gallinula'
(Horring 1926:294; J&K s. 252); stor bekkasin 'Scolopax media (major); Gallinago major' (Horring 1926:305; J&K s. 249); bekkasin 'bekkasin; dobbeltbeklcasin' (FA HJ HO
RA RB RK SO TH VE VI AB ÅL ÅR; JO); 'sneppe' (ÅB; JO); 'lille sneppe' (Vis FA;
JO); bakkasinen 'sneppen'11 (1883: Fyn OD); bekkesin "fxlles navn"; 'Ired.mkker og
dobbelt bekkasin'; "Selv, hvor man har de gamle folkelige Navne, som Taffel, Skrxlck,
Pyt, osv. bruger Almuefolk ved siden af: Bekkasin, Brokfugl osv. Og der er vel
desvxrre nxppe Tvivl om at de gamle folkelige Navne efterhaanden fortrenges af de
andre" (1886: Mejlby, 0. Lisbjerg RA); "Den enkelte Beklcasin fmdes meget sjaalden,
og kjendes neeppe" (1886: Mejlby RA); bcegesi'gn 'bekkasin' då 'vii begesi'gn 'dobbeltbekkasin' (Tvis Hodsager RK; Skautrup 1:130); enkeltbekkasin 'dobbeltbekkasin'
(RK; JO); beggesin 'snebbe, (kun) skovsneppen' (1886: Brudager, Gudme SV); Bakasin 'håskom (jfr horsegummer)' (1879: Mors TH); btega'si,kn 'bekkasin'; då,belt
beega'si,kn 'dobbelt bekkasin' (Mors TH; Skyum 1948:100).
Äldre belägg: begesiner 'bekkasiner'; "ere som hassel-hOns [jfr hasselhöna]" (1696:
Syv; Dahl 1909:61); enkelte begasiner 'horsegOge', "fordi de give en Lyd fra sig hartad
som et Hors eller en Hest der vrinsker og gnxgger (vrOrmar aa gnteygjar elle skrwykjer)" (1804: BO; Skougaard s. 57); stor bekkasin 'Scolopax (Gallinago) major' (1852:
Kjxrbolling s. 299; 1875-77: Kjxrb011ing s. 539); dobbelt bekkasin 'Scolopax gallinago' (1859: DFS).
Folkliga föreställningar: "Bekkasinen: De vel rxwn, de vel rxxn! hjejlen: hvi tier?
hvi tier? (hvornår?) bekkasinen: i mår då, i mår då (i morgen dag)" (Brondegaard s.
140); "Sneppen narrer gamle heste til Vands, idet den siger: gak kun te (til), gak kun te!
og naar de er kommet dervid i, siger den: He-he-he-he! Det er Bakkasinen, som narrer
gamle Heste" (1883: Fyn OD).
Norge: ("Norsk") dobbeltbekkasin 'Scolopax media (major); Gallinago major' (Horring 1926:305; J&K s. 249); (enkelt)bekkasin 'Scolopax gallinago' (J&K s. 250); bekkasin 'Iangnebba vadfugl av fam. Scolopacidae (rugde, storbekkasin, mekregauk, lappbekkasin)' (No. Ordb.); den enkelte bekkasin 'Scolopax gallinago'; "hedder hos os
Myrsnipe, Mekregauk, Horsgauk, sv. horsgök, isl. hrossagaukr, d. Myrehest, t. Donnerziege, Donnertagspferd, Himmelsziege eller Wettervogel, det sidste navn, fordi den
troes i Tydskland at forkynde Uveir. Grimm, D. Myth., 168, efter hvem ovenstaaende
Navne er laante, meddeler, at der til den er knyttet den Folketroens Forestilling, at naar
den for fOrste Gang lader sig hore i Aaret, forkynder den Menneskene deres Skjwbne,
og Navnet sxtter han i Forbindelse med Tordenguden Thor" (NFLS 18:222); halvenkel
bekkasin 'Lymnocryptes minimus' (Haftorn s. 308); halvenkelt bekkasin 'Gallinago
gallinula' (J&K s. 252).
Äldre belägg: dobbelt bekkasin 'Gallinago major' (1875-77: Kjxrbolling s. 539); enkelt bekkasin 'Gallinago media' (1875-77: Kjxrbolling s. 542).
"Står för 'Gallinago gallinago' (jfr avsn. 5.2.3 snäppa).
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Annan art: lille bekkasin 'Tringa hypoleucos' (Muller 1776:25); lille beccasin 'myreller strandsneppe; strandpiber, Tringa hypoleucos' (Hadeland OP; Hammer 1797:142).
Se 5.2.3: Näbbens utseende (beckasin).

biätare
Sverige:
Annan art: biätare 'Merops apiaster'; "Biätareslägtet: Näbben temligen lång, något bågböjd [...] Stor som en trast [...] Biätaren tillhör egentligen de varmare delarna af Europa
och Asien samt Afrika [...] I Juni månad 1816 såg man ett par, hanne och hona, i en by
nära Ystad, der de vistades vid en bäck" (Nilsson 1858:1:174 f.).
Danmark:

Äldre belägg: biceder 'Scolopax rusticola'; "fordi den om Foraaret sidder og snapper
Bieme i Narheden av Kubeme" (1875-77: Mammen VI; Kjarbolling s. 536 not; jfr
Brondegaard s. 142; J&K s. 247).
Annan art: "den gronne Fugl, de arabiske Skrifter tale om under Navn af Koria, som
bringer Budskab om Regn, ikke maa vare nogen anden, end denne vor Bieceder [---]
Saul er uddraget at forfolge eller jage efter ham, som efter en Kore paa Biergene. Vore
danske Versioner oversatte dette Kore ved en Agerhone, men den larde Michaelis ved
en Natravn. Agter man nu, hvad Bellon siger, at man ikke gior noget af Biewderen til at
spise, saa lagger dette mere Vagt till Lignelsen; og dette kunde ikke passe enten paa
Agerlionen eller Sneppen, som Bochart mener at skulle forstaaes med Kore" (Fleischer
1796:653 f.).
Se 5.6: Överförda artnamn.

bjergged
Danmark: bjereged 'dobbeltbekkasin' (Fjeldstrup sJylland; BrOndegaard s. 138);
bjcerreged "Forklaret som Bjargget. Bragede om Aftenen. Mentes at vare Digesvalen
(smaa Fugle, der bygger i Huller i Grusgrave); men er jo sikkert Horsegjögen"12 (1886:
Fjelstrup HO).

Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (berg) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande
läte (get).

bjäckerget
Sverige: b.f. bjäckerjejta 'enkelbeckasin' (Föllinge Sundsjö Åre JTL; Hammarin 1990:

72).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (bäckra) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get).

2

Tilläggsanteckning av F.L. Grundtvig.
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bjäckergök
Sverige: bjekkergauk, bjälkergao'k 'enkelbeckasin' (Offerdal JTL; Persson 1993:41;
jfr Hammarin 1990:73).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (bäckra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

bjäckerhök
Sverige: b.f. bjäckerhaukn 'enkelbeckasin' (Åre JTL; Hammarin 1990:73).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (bäckra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (hök).

blombrygda
Norge: bloombrygda (Evanger HL) blombrigda (Fana HL) 'rugda' (Ross); blombrygda, -brigda 'rugde' (nHL; No. Ordb. art. blomblygde).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (blom) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

blomrikka, -e
Norge: blomrikka 'rugde, Scolopax rusticola' (HL; Haftorn s. 296); blomrikka, -rikke
'rugda' ("Nordre Bergenhus amt", dvs. SOFJ; Aasen art:na Blomrikka och Rugda).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (blom) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

blomrokke
Norge: blomrokki 'rugde' (NMA; utan uppg. om ort).
Äldre belägg: blomrokke ("som paa andre Stxder i Norge efter Beretning skal kaldes
Rutte"), 'et slags bruunspraglede snepper', "med lange Fodder og langt Neb, nwsten af
Storrelse som Ryper, men uden Stiert; hvilket i sr gior dem kiendelige. De opholde sig
gemeenlig i Myrene og blive siddende, indtil man kommer dem ganske nwr, da de i en
Hast flyve op og sxtte Folk i Skrek ved sin hxftige Flugt og den dermed folgende
stwrke Lyd, hvori disse Fugle siges at overgaae andre. End videre siges de om Aftenen
at flyve idelig frem og tilbage i Luften [...] Dette Slags Snepper er uden Tvivl Numenius rostri apice imvi, capite linea utrinque nigra, rectricibus nigris apice albis"13 (1762:
Sunnmore MORD; Ston s. 222 f.); 'rutte, et slags myresneppe' (1767-70: Aphelen

13 Den latinska texten är ordagrant hämtad från Linnés Fauna suecica (1746) § 141.— Textens kevi

'vänster' passar dåligt i sammanhanget och bör nog hellre vara levi (till levis 'blank, glatt'). Översättningen skulle därmed bli: 'Numenius (dvs. spovfågel) med blank näbbspets, på huvudets bägge
sidor en svart linje, stjärtfjädrar svarta, på spetsen vita'.
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1:392); 'Scolopax rusticola' (1776: Sunnmore MORD; Möller s. 23); 'Scolopax rusticola, waldsneppe' (1796: Fleischer s. 1307); 'et Slags brunspraglet Sneppe, Rude, Rutte
(Numenius)' (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 31).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (blom) samt 5.1.3.5: Art-

namnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

blomrugga, -rukka
Norge: blomrukka 'rugde, Scolopax rusticola' (HL; Haftorn s. 296); 'rugda' ("Nordre
Bergenhus amt", dvs. SOFJ; Aasen art. Rugda); bloomrugga 'rugda' (Sogn SOFJ; Ross
art. Blombrigda).

Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (blom) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

blonuykkja
Norge:
Äldre belägg: blonnyckie 'rugda' (1646:14 NMA; utan uppg. om ort); blomryckje 'et
slags brunspraglet sneppe, rude, rutte (Numenius)' (1827: "Bergenhus amt"; Christie
s. 31).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (blom) samt 5.1.3.5: Art-

namnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

bläderbock
Sverige: bjäVärb8kk 'enkelbeckasin' (Grangärde DB).
Annan betydelse: bläsdärb8kk 'sladderaktig person' (Grangärde DB).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (blädra) samt 5.1.2.1: Djur med brä-

kande läte (bock).

bläkbock
Sverige: bläckbock 'enkelbeckasin' (DAL; Tillhagen 1978:280); blätsbuttjin 'enkelbeckasinen' (Älvdalen DAL; Skansvakten 1981:44); blirkbak (Äppelbo DAL)
bhrtjib8kk (Malung DAL) blastjeb8kk (Lima Transtrand DAL) 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (OÖD).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (bläka) samt 5.1.2.1: Djur med brä-

kande läte (bock).

14 Belägget är troligen hämtat ur Christen Jensen, Den Norske Dictionarium eller Glosebog (1646).
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bräkarbock
Sverige: bräkarbock 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (VRML; Hortling s. 201;
Brundin s. 2); Qbräkerbokken 'enkelbäckasinen' (Fryksände, Fryksdals hd VRML);
brceskerbo'kk 'enkelbeckasin, Capella gallinago' (V. Emtervik, Fryksdals hd VRML
Grava, Karlstads hd VRML); brg'kwrbo'kkcen 'enkelbeckasin, Scolopax gallinago?'
(Gräsmark, Frykdals hd VRML); brce'kerbo'kk 'enkelbeckasin, Capella gallinago'
(Nor, Grums hd VRML).
Annan art: 2bräk8rbokk 'nattskärra, Caprimulgus' (Ekshärad, Älvdals hd VRML;
Noreen 1878:134; jfr Hortling s. 201, not 1).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (bräka) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (bock).

bräkbock
Sverige: 2bräkbocken 'enkelbeckasinen' (J&K s. 250; jfr Tillhagen 1978:280);
blyekbo'kk 'himmelsget, enkelbeckasin' (Lekvattnet, Fryksdals hd VRML); brekkbokk
(V. Emtervik, Fryksdals hd VRML); brcelebo'kk 'enkelbeckasin' (Ö. Emtervik, Fryksdals hd VRML); 'horsgök'; "Namnet har uppstått genom det bräkande ljud, som fågeln
frambringar med vingarna vid dykning" (Ekshärad, Älvdals hd VRML); br'kebå'kk
'enkelbeckasin, Capella gallinago' (Färnebo hd VRML); brce'tjibo'kk 'en mindre fågel
som kan åstadkomma ett bräkande ljud' (N. Ny, Älvdals hd VRML); 'enkelbeckasin'
(Dalby, Älvdals hd VRML; Dalbyordb.); brätjebock 'enkelbeckasin' (VSTM; Tillhagen 1978:280); brwtjebåtjen 'horsegjögen' (1882: Nora, Våla hd VSTM; DFS);
brcestjeb8'ttjen 'enlda beckasinen, horsgöken' (By, Folkare hd DB); brästtjib8kk 'enkelbeckasin' (Grangärde DB); brä'tjib8kk 'horsgök, enkelbeckasin' (Hedemora DB); ja
ho'd brästjib8ttjin ä'vä må‘san 'jag hörde horsgöken över mossen' (Hedemora DB);
2brätjeb8tjen 'horsgöken, Scolopax gallinago' (St. Skedvi DB); hör du en brätjeb8kk
övä svit 'hör du en horsgök över slåtterängen!' (Säter DB); Qbrätjäbottjen 'bräkbocken'
(DAL; J&K s. 250; jfr Hortling s. 201); bräkbock (DAL; Tillhagen 1979:280u); brä'tjbåkk (Mora Venjan Gagnef DAL) brä'kb8kk, brä'tjeb8kk (Järna DAL) 'enkelbeckasin'
(OÖD); Qbrätjebuck 'bäckasin' (Hille GST); brcesttjibuttjin 'enkel beckasin, horsgök'
(Järbo GST); 2brätjebuttjin 'horsgök, enkelbeckasin'; "är enfug81 som brätjer som eget
eller buck (därför kallas den ibland himmelsgeten)" (Ockelbo GST); brgstjibu'kk
"namn på horsgöken?" (Ovansjö GST); brce'tjebo'kk 'horsgök, enkelbeckasin' (Torsåker GST).
Äldre belägg: bräkebocken 'Scolopax major', "får af jägare det utländska namnet
Beccasin" (1857: DAL; Grill 1964:41, 94).
Annan art: brcestjibo'kk 'nattskärra', "ses och hörs i skymningen; har ansetts bygga
sitt bo t.ex. bland björkar i skogskanten" (Dalby, Älvdals hd VRML; Dalbyordb.); brtetjibo'kken 'knytnävsstor uggla, vars skrik är ett gällt, forcerat kacklande, haruggla' (N.
Ny, Älvdals hd VRML).
Annan betydelse: brceskebå'kken 'bräkerbocken', "hemlighetsfullt väsen i skogen,
som man skrämde barn för"; 8m du int ev snce'll kåme breekebå'kken å tä' de (Nordmark, Färnebo hd VRML); brce'tjibo'kk 'skrävlande och högröstad mansperson';
("skämts.":) 'gastande pojke' (Dalby, Älvdals hd VRML; Dalbyordb.); P-bnetjebåtjen

"Tillhagen har, rimligen beroende på ett tryckfel, bräkdock.
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'skällsord till person' (Nora, Våla hd VSTM; DFS); brce'tjibu'kk 'öknamn på person
med bräkande stämma' (Ovansjö GST).
Folkliga föreställningar: "Man må aldrig härma brekkbokken. Hvarför vetes ej" (V.
Emtervik, Fryksdals hd VRML; DFS).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (bräka) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (bock).

bräkget
Sverige: brä'kjet 'enkelbeckasin' (Grangärde DB); brx'tjeje'tang 'horsgöken' (Alfta
HLS).
Annan art: brceskjet 'spov' (Skog HLS).
Annan betydelse: brce'tjije't 'skrävlande och högröstad kvinna' (Dalby, Älvdals hd
VRML; Dalbyordb.).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (bräka) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get).

buk
Danmark: buk 'enkeltbekkasin, Limnocryptes minimus' (DFS; IDD: öJylland vSjälland Fyn); Moller 1885:115; SKL; jfr Brondegaard s. 138; J&K s.252); 'Scolopax (Gallinago) gallinula' (Horring 1926:294); (den lille) buk 'horsegjög' (1884: Middelfart
OD); buk 'bekkasin' (RA RK TH ÅL ÅR; JO); 'dobbeltbekkasin' (ÅR; Brondegaard
s. 138).
Äldre belägg: buk 'enkeltbekkasin' (1832-36: DFS); 'enkelt bekkasin, Scolopax gallinula'; "Denne Art yngler sjeldnere hos os, er heller ficka san hyppig som forrige [Scolopax gallinago], men dog talrigere end Tredxklceren" (1852: Kjwrbolling s. 301); pl.
bukkene 'Scolopax gallinula' (1859: DFS); buk 'Gallinago gallinula' (1875-77: Kjxrboning s. 544).
Norge:
Äldre belägg: bukken 'horsgöken' (1876: Sundevall & Kinberg 1883:605).16
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (bock).

bäckfåle
Sverige: bxlIcaf87e 'horsgök, enkel beckasin, Gallinago gallinago' (Åsle, Vartofta hd
VGL).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (bäck) samt 5.1.1.1:
Djur med gnäggande läte (fåle).

"Som källa, vilken jag inte kunnat få tillgång till, anges "Friis, Tilfj[elds] 1876,257".
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bäckget
Sverige: bcelkaje't 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (Vartofta och Kinne hdr
VGL).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (bäck) samt 5.1.2.1:
Djur med bräkande läte (get).

bäckstränt(a)
Sverige: Qbäckastrenta 'morkulla' (Glimåkra, Ö. Göinge hd SK); Qbäickastränte
'bäckasin' (Örkened, Ö. Göinge hd SK); bäckastränte 'enkelbeckasin' (SMÅL; J&K s.
250; jfr Hortling s. 201; Tillhagen 1978:280); bekastri'nten 'beckasinen' (Hjortsberga,
Allbo hd SMAL); bäkkastränte 'Gallinago minor' (Härlunda, Allbo hd SMÅL);
be'kkastrå'nt 'beckasin' (Virestad, Allbo hd SMÅL); be'kkastrå'int8 'beckasiner' (Urshult, Kirmevalds hd SMÅL).
Annan art: bäckasträntan 'Totanus hypoleucos', "fanns fordom allmänt" (Glimåkra,
Ö. Göinge hd SK); Qbäckastränta 'strandgyckla' (Värend SMÅL; HyWn-Cavallius
1864:10); bäckasträntan 'strandstrikaren, strandgycldan', "flyger omkring och piper
och hoppar på stenarna [...] för att hålla sig vaken i soluppgången" (ÅNG; HyltMCavallius 1868:27).
Annan betydelse: bäckasträtta ' skvaltkvarn, vattenkvarn' (enstaka socknar i VG och
BHL; Wadström 1952:119); bäckstränte 'smal rännil med litet vatten' (Bankekind
ÖGL).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (bäck) samt 5.2.1:
Beteende (stränta).

bäva
Sverige: b.f. bävvan 'enkelbeckasin' (Hällesjö JTL; Hammarin 1990:73).
Folkliga föreställningar: "bävvan, som utan att synas bräkte så otrösamt på himlen,
den har jagat mången modig man på flykten" (Hällesjö JTL; Hammarin 1990:73).
Se 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte' (bäva).

den stumme
Danmark: den stumme 'enkeltbekkasin, Lirrmocryptes minimus' (öJylland; IDD 1934;
jfr Brondegaard s. 138); 'bekkasin' (Tåning ÅR; JO).
Se 5.1.3.9: Artnamnselement för 'avsaknad av vokalt läte' (stum).

dobbelt horsegummer
Danmark: dobbelt hoskommer Iredxkker, Gallinago media' (Jylland; Hansen 1941:
126; jfr Brondegaard s. 138).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (dubbel) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (hors).
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drarisp
Sverige: dra 'resp 'morkulla' (Listers hd BLEK); drarisp 'Scolopax rusticola'; "Benämningen lånad av lätet" (Mörrum, Listers hd BLEK Härlunda, Allbo hd SMÅL);
draresp 'Scolopax rusticola' (SMÅL; J&K s. 246; jfr Hortling s. 203 f.); Qdrarisp 'morkulla': drarespen "sl[ags] fågel" (Urshult, Kirmevalds hd SMÅL).
Äldre belägg: drarisp 'morkulla' (1859: BLEK; Cimmerdahl s. 11).
Annan betydelse: dra 'resp 'becktråd' (Listers hd BLEK).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (drarisp).

dreng med lang ncese
Danmark: drenge med lange ~ser ("jxgerslang") 'dobbeltbekkasiner' (VE; VAF
31/5 1950; jfr Brondegaard s. 138).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (dreng) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (långnäsa).

dubbelsnäppa
Sverige:
Äldre belägg: dubbelsnäppan 'dubbla beckasinen, storspoven (Scolopax arquata)',
"som trifves bäst på stora tufviga ängar och kärr, der den äfven som den förra [enkelbeckasinen] kan stundom fångas med nät. Af Wipslägtet" (1785: UPL; Fischerström
s. 164).
Danmark: dobbelt sneppe 'Scolopax gallinago' (1890: Hjarup, Anst RB; Horring
1926:300; jfr J&K s. 250).
Äldre belägg: dobbeltsneppen 'Scolopax gallinago' (1796: Fleischer s. 1309); dobbeltsneppe 'Scolopax gallinago' (1804: ICielsen s. 113; jfr Brondegaard s. 138); dobbelte snepper 'myresnepper' (1767-70: Aphelen 5:512).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (dubbel) samt 5.2.3: Näbbens utseende (snäppa).

dublett
Norge: b.f. dubletten ("i jegerspråket") 'dobbeltbekkasin, Gallinago media' (Barth
1881:189; Haftorn s. 302); doublet 'Gallinago major' (J&K s. 249).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (dublett).

dysnäppa
Sverige: dysnäppa 'Lymnocryptes minimus', "trycker på sanka ställen" (Hortling
s. 202).
Äldre belägg: dysnäppa [trol. 'dvärgbeckasin'] (1856: Sundevall s. 299).
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Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (dy) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

doggreyv
Färöarna: döggreyv 'enkelbeckasin'; "His call was held to portend wet weather and in
this connection the name was heard: nå er döggreyv farin at låta" (Lockwood 1961:
16f.).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (dOgg) samt 5.2.5: Övrigt utseende (reyv).

ensnipa
Sverige: einsneipe 'morkulla, Scolopax rusticola' (GOTL; J&K s. 247; jfr Rosenius
1937:137; Hortling s. 203 f.); ainsnäipå (Alskog Rone Näs Sundre GOTL) ainsnäipa
(Bunge GOTL) b.f. ainsnäipu (Garde GOTL) 'morkulla' (Gotl. ordb.); ainäsnäipå
'morkulla' (Lau GOTL; Laumålsordb.).
Äldre belägg: ainasneipa, ainesnipa, ainäsnäipä, ein(e)sneipe (GOTL 1700-t. och
framåt; Gotl. ordb. s.v. med hänv.); einsneipe 'morkulla' (1871: Kolmodin).
Folkliga föreställningar: "Ainsnäipa lofvar bonden: två, två, två korgar fisssk!"
(Bunge GOTL; Gotl. ordb. s.v.); "Har 9-10 ägg, som äro ljusgröna med röda prickar. I
ainsnäipus bo sättas stickor mellan ägg, då hon värper, till det åter blir jemt" (Garde
GOTL).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (en) samt 5.2.3: Näbbens
utseende (snipa).

fiskelit(a)
Sverige: fissstjelit 'vad[ar]fågel vid sjöstränder; beckasin? snäppa?' (Venjan Lima
DAL); fi'schtje/i't "om enkelbeckasinen: som sitter efter ålanden och nickar och niger"
(Hede HRJ).
Äldre belägg: fisskje-lit 'liten dubbelbeckasin' (1842-57: Venjan DAL; Säve UUB R
632:2:405); fässkje-lit 'vadfogel vid sjöstränder s. fiskar' (1842-57: Lima DAL; Säve
UUB R 632:2:497).
Annan art: fisklita 'Totanus hypoleucos, muddersneppe' (Kjxrb011ing 1875-77:519);
'drillsnäppa' el. 'roskarl' (Hortling s. 183, 190); 'vadarfågeln Tringoides hypoleucos
(Lin.), drillsnäppa' (SAOB art. fisklita); fi'sstjälitti' (öMora DAL) fi'sstjerit (Venjan
DAL)fi"sstjilitta, fi'sstjilitta (Sollerön DAL)fesstjeli't (Lima Transtrand DAL) 'drillsnäppa, Tringa hypoleucos' (OÖD art:na fiskelit och fiskelita); "(fågeln sade:) fl
litta,fi 'sstjilitta, vi 'tt-uti'di , vi 'tt-uti'di (fiskelita, fiskelita, vicka el. kasta uti dig!)" (Sollerön DAL; OÖD art. fiskelita); fisstji-Iistä 'drillsnäppa' (Malung DAL; OÖD art.
fiske-litet); Qfisji-li'te "så heter strandpiparen här, ty så ropar han, fisji-li'te, fisji-li'te
(Idre DAL); fe'n'tjeh'te 'strandpipare' (Tärmäs HRJ).
Norge:
Annan art: lita, fisklita 'Tringa lobata'; "Naar Fiskerne blive bemeldte Fugl vxr paa Havet, agte de samme for et vist Tegn til, at Vinden vil snart blxse fra Nord-Vest" (Leem
1767:290); fisk-litta, lita 'Tringa lobata' (Möller 1776:24); fiskelita, -lit; äv. -litor
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(Dovre Lesja OP) 'lita snipe som om sumaren rugar ved ferskvatn og fjordbotnar;
strandsnipe; Tringa hypoleucos' (Fonda' Os Solnr HM Valdres OP Vartdal MORD
NTRL STRL TR; No. Ordb.); flsklita 'strandvip; Tringa lobata' (Hadeland OP; Hammer 1797:142); fiskelita 'en vis strandfugl'; "Jf. Sv. fisklita: Totanus hypoleucos"
(Trondheim STRL; Aasen art. Fiskelita).
Se 5.6: Överförda artnamn.

flyvende gedebuk
Danmark:flyvende gedebuk 'dobbelt bekkasin' (Broager SO; JO).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get).

fiCe(g)
Danmark:
Äldre belägg: fler "fuglenavn, rusticula, fix" (Kalkar; jfr Brondegaard s. 142).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (flo(g)).

Mik
Danmark: floita 'et slags liden sneppe, saa kaldt formedelst sin floitende stemme'
(Gudhjem BO; Espersen 1908:77); flOjte, floita 'sneppe, Scolopax rusticola', "efter
stemmen" (BO; Brondegaard s. 142).
Äldre belägg: Myter "et [...] Slags, [...] smaa [Snepper], kaldes formedelst Stemmen
f." (1804: BO; Skougaard s. 63).
Annan art:flöjter 'navn til forskellige fugle'; "i Brorup, Malt h., sagtens regnspoven;
I Fredericiaegnen: stwren" (Feilberg).
Annan betydelse: floita 'kvindfolk eller pige, som er meget overgiven, forfloien'
(Gudhjem BO; Espersen 1908:77).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (fle>jte).

fårpiga
Sverige:
Äldre belägg: fårpiga 'horsgök' (1828: Mörkö, Hölebo hd SDM; Ekström s. 33; jfr Rosenius 1937:162).
Annan betydelse: °fåt-piga 'jungfru Maria nyckelpiga' (Jönåkers och Oppunda hdr
SDM); fåYpige 'nyckelpiga' (Regna, Finspånga läns hd ÖGL); lårpiga 'nyckelpiga,
Coccinella septempunctata' (NRK; Hofberg 1868:245).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (piga).

galyre
Danmark:
Äldre belägg: galyre (ca 1700) '(dobbelt) bekkasin' (Kalkar; ODS; jfr Brondegaard
s. 138).
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Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (galyre).
geitpik

Norge: gjeitpik 'rugda', "pildcer i juret paa Gjeden" (NMA; utan uppg. om ort).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get) samt 5.2.3: Näbbens utseende (pik).

gethök
Sverige: gethök 'enkelbeckasin' (DAL; Tillhagen 1978:280); gjet(h)Qk 'rysshök (horsgök)' (Venjan DAL).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (hök).

gimmer
Danmark: gimmer 'navn på en art bekassin, Scolopax gallinago' (Mors TH; Feilberg
s.v. bet. 2); 'dobbelt bekkasin' (Mors TH Tätting ÅR; JO); gimmer, gemmer 'dobbeltbekkasin' (Brondegaard s. 138; DFS).

Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (gimmer).

gråget
Sverige: grå' djet 'enkelbeckasin': "beckasinens färg grå" (Venjan Sollerön DAL;

OÖD).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (grå) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get).

gummegOg
Danmark: gumme-, gommegO(g) 'dobbeltbekkasin' (öJylland; Brondegaard s. 138);
gomme-, gummegöen 'dobbeltbekkasin[enr; "hona" (HV); gommeg0 'horsegog, dobbelt bekkasin' (1878: Lonborg RK; Skanderborg ÅR); gummegOg 'dobbelt bekkasin'
(Ullerup VE Hvirring Tåning Skanderborg ÅR; JO); gommegog 'horsegjög' (1886:
Vorde VI Tåning ÅR); sfummego 'en fugl, dobbelt bekkasin' (Skanderborg ÅR); 'dob-

beltbekkasin' (Tåning ÅR).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (gumra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

gummer
Danmark: gommer 'horsgummer' (1886: Skjern RK); gummeren 'dobbelte bekkasinen' (Tåning ÅR).
Äldre belägg: gumre 'Gallinago gallinago' (1837: Jylland Fyn; Outzen art. nöggre).
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Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (gumra).

gumme(r)hors
Danmark: gummerhors 'dobbeltbekkasin' (Sunde mJylland; Brondegaard s. 138);
gummehors 'dobbelt bekkasin' (Sunds RK; JO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (gumra) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (hors).

gummerhäst
Sverige: gummerhäst 'enkelbeckasin' (VRML; Rosenberg 1977:79); g8mmerhästen
'horsgöken' (Visnums-Kil, Visnums hd VRML).
Folkliga föreställningar: "Märke av när g8mmerhästen låter höra sig (rörande hästbete)" (Visnums-Kil, Visnums hd VRML).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (gumra) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (häst).

hagkärrsbäsen
Sverige: hagkärrsbäsen 'enkelbeckasinen' (VRML; Rosenberg 1977:79).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (bäs(s)e).

halvbeckasin
Sverige: halvbeckasin 'Gallinago gallinula' (J&K s. 252); 'Lymnocryptes minimus'
(Hortling s. 202).

Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (halv) samt 5.2.3: Näbbens utseende
(beckasin).

halvsneppe
Danmark:
Äldre belägg: halvsneppen 'den stumme Sneppe' (1796: Fleischer s. 1311).

Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (halv) samt 5.2.3: Näbbens utseende
(snäppa).

harbavra
Sverige: harbavra 'enkelbeckasin' (DAL; Tillhagen 1978:280); °eråbavra 'enkelbeckasin' (Älvdalen DAL; Skansvakten 1981:44); e"råbave'r,
-babe 'l 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (Älvdalen DAL; GÖD; jfr Steensland 1986:34).
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Annan art: härobarbro 'nattuggla' (DAL; Ihre 1766:66); harbavran 'en fågel med
babblande läte, Upopa epops' (Älvdalen DAL); ° eråbaver (eråbavel, eråbabel, eråbaber) 'pärluggla' (Älvdalen DAL; Steensland 1986:34); ä"roba'bill 'pärluggla' (Mora
DAL).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (hare) samt 5.1.3.1: Artnamnselement för
'bubblande, darrande, porlande läte' (bavra).

harbävra
Sverige: hcesrabiT'ven 'enkelbeckasin'; "Den frambringar med vingarna ett läte som
liknar harens' (Jörn VB); hceraba'ver 'enkelbeckasin' (Arvidsjaur LPL).
Annan art: hasrabä'ver 'pärluggla'; "som popplar" (Norsjö VB); b.f. hce Yabw'ven
(Byske VB) b.f. he 'rabte'v e n (Jörn VB) hä'rabä'ver (Skelleftebygden VB) 'pärluggla'.
Folkliga föreställningar: "Enkelbeckasin kallas harabävern av svenskarna i Arvidsjaur. Hörde man den på våren, när den kom, så var det fegtecken (lapsk sagesman)" (Arvidsjaur LPL).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (hare) samt 5.1.3.1: Artnamnselement för
'bubblande, darrande, porlande läte' (bävra).

harm(jäcker, -m(jäckra
Sverige: haramäckra 'enkelbeckasin' (J&K s. 250); haramåker 'Gallinago media'

(MED; Rosenius 1937:162); haramjaker 'enkelbeckasin' (MED ÅNG; J&K s. 250; jfr
Hortling s. 201); härämje'kkra 'enkelbeckasinen' (Ström JTL); b.f. häramjäckern,
häramäckra 'enkelbeckasin' (Lit JTL Tåsjö ÅNG; Hammarin 1990:73); haramjåker
'enkelbeckasin' (ÅNG; Tillhagen 1978:280); 'haramäkra 'Scolopax gallinago?'
(ÅNG); hä'ramälker 'enkelbeckasin' (Edsele ÅNG); häramäkkre 'en fågel; horsgöken' (Multrå; Nordlander 1933:44); häramäckra 'enkel bäckasin, Telmatias gallinago'
(Tåsjö ÅNG; Modin 1916:24); häramäckra ("af starrgräset 'hära' "); 'enkel beckasin,
horsgök' (VB); hw'ramce'kkra 'horsgök' (Dorotea LPL).
Annan art: häramäkkra 'fjällpiparen, Charadrius mosinellus'; "av hära = växten, och
mäkkra = pipa" (HRJ); härämje'kkra 'pärlugglan', "fastän man trott det var haren som
frambringade det för h. karaktäristiska ljudet" (Ström JTL); Mceramäkra 'Caprimulgus
europaeus' (ÅNG); haramä'kkern 'liten uggla' (Anundsjö ÅNG); hä'ramä'kker 'pärluggla' (Edsele ÅNG); häramäkkra 'pärlugglans lockrop under våren' (Gudmundrå
ÅNG); "uggla som skriker" (Högsjö ÅNG); b.f. hä'ramä'kkera "trol. en art hackspett
(el. en sorts uggla)" (Hemsö ÅNG); häramäckra 'pärluggla, Strix tengmahni' (Tåsjö
ÅNG; Modin 1916:23); hcesrame'kker 'unge av kattuggla' (Burträsk VB; Lindgren art.
mäckra).
Annan betydelse: hä'ramä'krä 'harens läte om våren' (Vilhelmina LPL).
Folkliga föreställningar: "Förr trodde man att det var haren, som utstötte det bräkande
ljud som man hörde under vårvinterkvällarna. Då syftade väl ordet haramä'kker närmast på lätet. När man kom underfund om att lätet kom från en fågel fick denna överta
namnet. Men ännu finns det några som påstår att det är haren som mäckre — bräker" (Edsele ÅNG).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (hare) samt 5.1.2.2: Verb med betydelsen
'bräka' (mäckra).
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hasseldrom
Danmark: håsseldrom 'dobbelt bekkasin' (Vendsyssel HJ; Espegaard 2:50 f.).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hassel) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (drom).

hassel-, hässelhöna, hassel-, hässelhöns
Sverige: hasselhöna 'morkulla, Scolopax rusticola' (SK; J&K s. 246; jfr Hortling
s. 203).
Äldre belägg: hasselhöna 'morkulla, Scolopax rusticula' (1858: SK; Nilsson 2:259;
1875-77: SK (-hOne) Kjeerb011ing s. 536).
Annan art: hasselhöna "(Prov.:) Nötkraka" (Leijonflycht 1827:22).
Danmark: hesselhOne ("dial.") 'skovsneppe, Scolopax rusticola' (ODS art, hasselhone; jfr BrOndegaard s. 142); hesel-, hceselhö'ns 'skovsnepper, Scolopax rusticula'
(Fjolde HB; Bjerrum 1974:230); hejselhön 'den store skovsneppe' (Tåning ÅR; Feilberg art. hesselhöne).
Äldre belägg: hassel- (birk-)hOns "rimeligvis agerhOns; godwit = kobbersneppe"
(1696: Syv; Dahl 1909:62, not 23); "ere noget mindre end Urhons, haver temmelig langt
neb, formxngde farver i fxdrene, graa, hvide, rode-brune. De opholde dem altid i stort
lyng eller tykke buske om haver; fanges ej anderledis, end at de skydes, men ere ikke
gode at komme til; thi mand kand ej see dem for mand er oven paa dem og de flyve op,
hvorfor Skytterne passe heel vel paa, hvor de falde igen, efterat de ere forstegang opflojne, saa kand de komme dem saa nr som de ville. De skydes baade vinter og sommer, dog ere vare, saa at mand faar dem meget sjelden at see. Godwit. A. som de vare
et slags gode Viter" (a.a. s. 62 f.); hesselhOne 'skovsneppe'; "I Vesterjylland skal den
[•••] undertiden benwvnes HesselhOne" (1852: Kjxrbolling s. 297); 'Scolopax rusticola'
(1875-77: vJylland; Kjxrbolling s. 536; jfr J&K s. 247).
Annan art: hasselhOne, -hOns ("nu sj.":) 'jxrpe, Bonasia bonasa'; ("sj.":) 'agerhone'
(ODS); "En spiselig vild Fugl, af Storrelse som en liden Hone, har spraglede Fedre,
laadne Fodder og et temmelig langt Neb, og opholder sig meest i Hasselbuske. Saavel
Hannen som Hunnen kaldes saaledes, ligesom og Agerhöne, Lagopus Attagen" (1802:
DO).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hassel, hässle) samt
5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (höna).

hasselorre
Sverige: hasselorra (ob. pl.) 'morkulla'; "fanns i hassle (hasseldungarna) där man samlade nötter". — "Liknar en orrhöna men mindre. Tuppen kallades beckasin av jägarna.
Kom tillbaka till samma ställe om de bommade. Knorta på kvällen när den flög omkring" (Lindome, Fjäre hd HALL; Silow 1992b:144).
Annan art: hasselorre 'brushane' (VGL; Hortling s. 185; Tillhagen 1978:283); 'Corvus guttatus' (Aspa bruk NRK (1857) Grill 1964:91); 'nötkråka, Nucifraga caryocatactes' (Hortling s. 12).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hassel, hässle) samt 5.2.2:
Kroppens form, storlek och färg (orre).
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havretiggare
Sverige: b.f. hafretiggern 'horsgöken' (S. Möre hd SMÅL; Hortling s. 201; jfr Tillhagen 1978:280).
Annan betydelse: havretiggare 'fästman, som vid juletid ber om sädessäd, vanl.
havre' (Värend SMÅL).
Folkliga föreställningar: "Säger: ge min häst lite hafre — ibland tillägger han efteråt:
hör du" (S. Möre hd SMÅL).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (havre) samt 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (tiggare).

heidblcera
Norge: heiDeblere 'myrbock', dvs. 'enkelbeckasin' (NFLS 15:81).
Folkliga föreställningar: "Der er ingen Fugl, som har saa stygt Maal, uden Gasten, der
ogsaa siges vxre En som lider Syndestraf, og Myrebukken, eller Heibeblxren, som
snart brxger som en Geed, og snart tuttrer som en Hare. Mange lader sig slcrxmme af
disse Fugle, og mene at det er Troldskab og Huldrebildcjer, som gjor ad dem" (NFLS
15:81).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (heid) samt 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (blädra).

himlaget
Sverige: himlageten 'enkelbeckasinen' (Brundin 1948:2); himlaget 'enkelbeckasin'
(NRK VSTM; Tillhagen 1978:280); hi'mmlaje't 'enkelbeckasin, Capella gallinago'
(Färnebo VRML).
Folkliga föreställningar: "När himlageten hörs, kan man släppa hästen på bete"
(NRK; Tillhagen 1978:280).
Finland: himlaget 'beckasin' (Korpo ÅBL; Hortling s. 201 f.); himmblajäit, himmlajedt
'en fågel med bräkande läte' (dvs. 'enkelbeckasin'); "något slags djur som hörs om våren, låter som en tacka" (1955: Houtskär ÅBL).
Se 5.3.4: Artnamnselementet himmel samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte

(get).

himmelhund
Danmark: himmelhund 'dobbelt bekkasin' (Horsens Tolstrup ÅR; JO: jfr Brondegaard
s. 138); "kaldes i Sönderjylland en Fugl, man hörer flyve og skrige om Aftenen" (1884:
sJylland).
Annan art: himmelhund 'ett slags and' (1885: Skanderborg Tåning ÅR); 'andefugl af
slxgten Oidemia Hem. (hvis skrig ligner en hunds goen)', "if. folketroen om den vilde
jxgers (Odinsjxgerens) hunde" (ODS).
Se 5.3.4: Artnamnselementet himmel samt 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (hund).
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himmelsbässe
Sverige: 92imelsbessu 'beckasin, enkel (hane)' (1976: Överkalix NB).
Se 5.3.4: Artnamnselementet himmel samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte

(bäs(s)e).

himmel(s)get
Sverige: himmelsget ("i vissa trakter") 'enkelbeckasin'; "jfr ty. himmelsziege, ävensom
sv. dial. värget; senare ssgsleden föranledd av fågelns läte" (SAOB); 'enkel beckasin,
Gallinago gallinago' (SMAL ÖB; J&K s. 250); he'mmelsje' t 'beckasin' (Lekvattnet,
Fryksdals hd VRML Köla, Jösse hd VRML); hemmelsjerta 'beckasinen' (Köla, Jösse
hd VRML); he'mmelsje'ta 'enkelbeckasinen' ; "fågeln lever enl. uppgift vid myrmarker
och är ungefär så stor som en skata" (N. Finnskoga, Älvdals hd VRML); himmelsget
'enkelbeckasin' (DAL; Tillhagen 1978:280); hismmelsje' t 'enkel beckasin, horsgök,
Gallinago media' (Skog HLS); b.f. himmelsjejta 'enkelbeckasin' (Alsen JTL; Hammarin 1990:73); bl 2himmelsdjaita 'enkelbeckasin' (Skellefteå VB); ghimmelsget(a) 'enkelbeckasin' (Umeå VB; Fischer 1980:97; hi'melsdje't 'fågeln enkelbeckasin'; "Namnet av dess bräkande läte" (Nederkalix NB).
Äldre belägg: himmelsget 'Gallinago gallinago' (1804: Umeå VB; Stenberg art. myrmäckra); 'Scolopax gallinago' (1873: Wright & PalmM s. 236) 'enkel beckasin' (1874:
Bollnäs HLS; Wiström s. 10).17
Annan art: hi'mmelsje' t 'spov' (Skog HLS).

Finland: himmelsget 'Scolopax gallinago' (ÖB Brändö ÅLD); himmälsjäit 'en fågel
med bräkande läte' (Houtskär ÅBL); hemelsjeit, himmelsjeit, himälsjäit 'en fågel, bräker som en get; Scolopax gallinago' (Korpo ABL; Vendell; jfr Hortling s. 200); himmels
geit 'Gallinago media' (Nagu ÅBL); himmälsgäit 'beckasin' (Pargas ÅBL);
himils(d)jäit, -jäit, -jet 'Scolopax gallinago' (NYL; Vendell; jfr Hortling s. 200 f.);
himmelskt 'enlda beckasinen' (Karis NYL); himilsgeät 'Scolopax gallinago' (Sjundeå
NYL; Vendell; jfr Hortling s. 200); himmelsjeit 'Telmatias' (Pernå NYL); himilsgäit
(Borgå Mörskom NYL) himilsjeit (Borgå NYL) 'enkelbeckasin, Scolopax gallinago'
(Vendell; jfr Hortling s. 200).
Annan art: himmälsjäit ("ä. dial.") 'tornsvala' (Houtskär ÅBL); himmelsgie't 'gärdsmyg' (Sjundeå NYL).
Annan betydelse: himmelsjeit "Okv. för kvinna, som går med näsan i vädret" (Bromarv NYL; Wessman); himmelsgäit 'högfärdig kvinna' (Pargas ÅBL; Bromarv NYL).
Folkliga föreställningar: "När himmelsgeten flyger högt och bräker blir väderleken
varm och regnig. När himlageten 'mäckrar' (bräker), blir det regnväder" (FSF 7:4:28);
"Enl. skrock uppt. på Br[än]clö i Kyrk]sl[ätt] förvandlades gammalpigor till sådana"
(Brandö ÅLD; Vendell; jfr Hortling s. 201); "I meddelarens barndom före sekelskiftet
talades ofta om himmelsgäiten utan att den talande kanske hade klart för sig, vad där-

9 En äldre källa (Fleischer 1796:1309 f.) redovisar följande uppgifter från Livland (området mellan
Estland och Kurland): "Liflwnderne paa deres Sprog [kalde den] Himmelsgeeden nemlig fordi den
i Flugten, isxr naar den daler nedad, lader hore en Lyd, som naar en Geed brxger. Nogle har vdl
foregivet, at, da denne Lyd kun hores, naar den flyver, den da skulde komme af Vingernes
Bevwgelse, men dette er urimeligt, thi man horer den kun almindelig, naar Fuglen daler, og hvorledes lader denne Bevxgelse sig daa tanke?"
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med avsågs. Kanske var det lärkan, som förde sådant bud däroppe i skyn utan att man
kunde få syn på den; andra åsyftar en kvinna som går med näsan i vädret = högfärdsanda, högfärdsbloså alltså" (Pargas ÅBL); "Gammalpigor förvandlas till himmelsgetter" (Kyrkslätt NYL).
Danmark: himmelged 'dobbeltbekkasin' (Brondegaard s. 138 och där anförd litt.);
("dial.") 'bekkasin'; "(bekkasinen siger) nixe, prwcis som en lille Gedemoder brxger
paa sit Kid — og derfor kalder ogsaa Jyden Bekkasinen for Himmelgeden!" (Jylland;
ODS); himmelsgjed 'horsegjög'; "Om Vaaren i Parringstiden braeger den som en Gjed
eller Lamunge. Jeg er selv bleven narret og har rendt om, for at fmde den stakkels Lamunge. Senere fik jeg bedre Besked" (1884: Vwggerlose MA); himmelged 'dobbelt bekkasin' (Kousted Nimtofte RA Nees RK EJ; JO).
Äldre belägg: himmelsgjed 'enkeltbekkasin' (1877: Barth s. 127).
Se 5.3.4: Artnamnselementet himmel samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte
(get).

himmelsgök
Sverige: b.f. himmelsgautjn 'enkelbeckasin' (Föllinge JTL; Hammarin 1990:73).
Se 5.3.4: Artnamnselementet himmel samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och
färg (gök).

himmerhest
Norge: himmerhest f. 'humregauk' (Lofoten NL; Aasen art. Humregauk); 'enkeltbekkasin' (NL; Haftorn s. 300).
Se 5.1.3.6: Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte' (himmer) samt 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (häst).

hingst
Danmark: hingst 'enkeltbekkasin, Limnocryptes minimus' (vSjälland Fyn; IDD; jfr
Brondegaard s. 138); ("jxg., 1. br.":) 'enkelt bekkasin' (ODS s.v. bet. 3); 'enkeltbekkasin' (0M0).
Se 5.1.3.8: Artnamnselement för 'ljud som från ett galopperande fyrfotadjur'
(hingst).

hingstfugl
Danmark: hingstefugl 'Scolopax gallinago' (Horring 1926:300); 'dobbelt bekkasin,
Scolopax Gallinago' ; "navnet hentyder till, at hannen i parringstiden frembringer nogle
ejendommelige, vrinskende lyde" (ODS; SKL); hings«ugl 'Scolopax gallinago' (J&K
s. 250); 'enkeltbekkasin, Limnocryptes minimus' (0Mon PR; 1DD; jfr Brondegaard
s. 138); 'dobbelt bekkasin' (Nees RK; JO).
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Äldre belägg: hingsoligl 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago'; "af dens vrinskende
Stemme" (1852: Kjxrbolling s. 300; 1875-77: Kjaarbolling s. 542).
Norge: hings«ugl 'Gallinago gallinago, enkelt bekkasin, myrsnipe' (Stavanger RL;
Bahr 1896:87).
Se 5.1.3.8: Artnamnselement för 'ljud som från ett galopperande fyrfotadjur'
(hingst) samt 5.2.5: Övrigt utseende (fågel).

hjort
Danmark: hjort 'enkeltbekkasin, Limnocryptes minimus' (ODS s.v. bet. 2.1; jfr Brondegaard s. 138); 'bekkasin' (Spentrup RA; JO).
Äldre belägg: b.f. pl. hjortene 'Scolopax gallmula' (1859: DFS).
Se 5.1.3.8: Artnamnselement för 'ljud som från ett galopperande fyrfotadjur'
(hjort).

holtrugda
Norge: holterugde 'rugde' (Barth 1881:103).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hult/holt) samt 5.1.3.5:
Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

holtskryta
Norge: holteskryta 'skovsneppe, rugda' (OF; Aasen; jfr Haftom s. 296).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hult/holt) samt 5.1.3.5:
Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (skryta).

holtsneppe
Danmark: holtsneppe '(skov)sneppe, Scolopax rusticola' (1884: Vxggerlose MA;
Vorbasse RB; Lws0 HJ; sJylland; ODS; Horring 1926:310; J&K s. 247; Espegaard
1980:126; jfr Brondegaard s. 142).
Äldre belägg: holzsneppe 'Scolopax rusticola' (1776: Miiller s. 23); pl. holdsnepper
'Gallinago'; "treekke her om For- og Efteraar, og opholde sig hver Gang nogle Dage.
Deres lange Neb lader formode, at de opsoge Orme og Insekter nede unde de faldne
Lov. Af fuglevildt faaes neppe en kosteligere Ret" (1795: Vium VI; Blicher s. 64);
holtssneppe 'et slags store og velsmagende snepper, som opholde sig i skove' (1802:
DO); pl. holtzsnepper 'skovsnepper' (1804: BO; Skougaard s. 63); holtsneppe
'skovsneppen, Scolopax rusticola' (1823: DFS; 1852: Kjxrbolling s. 297; 1875-77:
Kjxrbolling s. 536).
Folkliga föreställningar: "H. kommer efter Jxgersagd den Söndag man har Evangeliet om Djwvelens Uddrivelse (Marts)" (DFS).
Norge: holtsneppe 'Scolopax rusticola' (Stavanger RL; DFS; jfr J&K s. 247); 'rugde'
(MORD; Haftom s. 296).
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Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hult/holt) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

hornsgök
Sverige: b.f. hornsgautjn 'enkelbeckasin' (Föllinge JTL; Hammarin 1990:73).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (gök).

horsbock
Sverige: håsgbåkk 'enkelbeckasin' (Norrby, Simtuna hd VSTM); h8's.yb8'kk 'enkel
beckasin, horsgök'; "h. har sitt namn därav att han 'horsar', dvs, frambringar ett bräkande läte. En fågel som håller sig i mossar och bräker som getter" (Norberg VSTM);
Morsböcken 'horsgöken' (Sldnnskatteberg VSTM); h8'ssb8kk 'enkelbeckasin' (Grangärde DB Malung DAL); 'hoersbottjoen 'Scolopax gallinago' (Söderbärke DB); hörsbottjen 'Scolopax (Gallinago) gallinago' (DAL; Hortling s. 201; J&K s. 250); horsböck
'enkelbeckasin' (DAL; Tillhagen 1978:280); h8'ssb8kk (Floda Nås Järna DAL) h8'ssbåkk (Äppelbo DAL) 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (OÖD).
Folkliga föreställningar: "Då h. bräker, är tid att så. Om h. låter höra sig, så blir det
ombyte av väder" (Skinnskatteberg VSTM); "Då gubbarna gick och hängde sej, blev dä
hörsböcker å döm. Då döm fick repet öm halsen, blev dä så tätt att själen inte slapp ut
rätta vägen utan måste pina säj ut genom baken. Då blev den så skitig att varken Gud
eller fan ville ha den. Och så blev dä en hörsböck av'n" (Säfsnäs DB; Tillhagen 1978:
281).
Norge: horsebukk 'humregauk' (OF; Aasen art:na Horsebukk och Humregauk); horsebuk 'horsegauk, humregauk' (Friis 1877-81:390); horsebukk 'enkeltbekkasin' (OF;
Haftorn s. 300); 'mekregauk' (Råde OF).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande
läte (bock).

hors(e)gimmer
Danmark: horsegimmer 'horsegög' (1885: Bindslev HJ Magleby, Mon PR Sindbjerg
VE).
Äldre belägg: horsgymmer 'Gallinago gallinago' (1837: Jylland Fyn; Outzen art.
nöggre).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande
läte (gimmer).

horsegnarre
Danmark: horsegnadrer 'dobbeltbekkasin' (Grundtvig 1909:68); horsegnarre 'Scolopax gallinago' (Falster MA); håsegnare "Navn paa en Fugl horende til Bekkasinerne"
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(Thoreby MA; Jorgensen 1943:203); horsegnarre "er her folkeligt Navn paa HorsegjOgen" (1884: Vxggerlose MA).
Äldre belägg: horsegnarre 'bekkasin, Scolopax gallinago', "hvortil denne Fugls
gneggende Lyd har givet Oprindelse" (1841: Falster MA; Molbech s. 217).
Arman betydelse: horsegnarre 'bruges tillige som Oqvemsord om den, som ofte
skoggerleer' (Falster MA; Molbech 1841:217); hårsegnarre "Du griner jo lisom en
Hårsegnarre! Ti nu stille, din Hårsegnarre! (sagde Fader tul os)" (1891: Systofte MA).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för
'knarrande, skrapande läte' (gnarre).

hors(e)gumme(r), -gumra
Danmark: horsgumme 'dobbeltbekkasin' (Aakjxr 1899:46); b.f. horsgumren (ODS
art. horsegumme); hoskommer 'horsegOg' (Jensen 1915:167); horsegumme 'horseggig ';
horsegumre 'horsegog' (Graves 1921:221); hossgöm 'horsgök' (utan uppg. om ort;
Tillhagen 1978:279); horskommer ' dobbeltbekkasin' (vJylland; Hansen 1941:126);
håssego(.)m, håssego.ng, håssigo.m 'dobbelt bekkasin' (Vendsyssel HJ; Espegaard 2:
50 f.); håskgom, håsegom 'en bekkasin, Scolopax gallinago' (Vendsyssel HJ; Feilberg
art. horsegumme); hosselgong 'dobbeltbekkasin' (Tårs HJ; Brondegaard s. 138); horsegumme 'bekkasin' (HJ RA RK Lxso TH VE VI ÅL ÅR; JO); 'dobbelt bekkasin' (1-1.1
Sams0 HO RA RK TH VE VI ÅL ÅR; JO); 'lille bekkasin' (Orum VI; JO); 'enkelt
bekkasin' (Rxer TH; JO); kredxkker' (Rxer TH; JO); 'sneppe' (Lem VI; JO); horsegumme, hossigumme 'dobbeltbekkasin' (HJ RA ÅL ÅR; JO); horsegumme "En Fugl
lidt mindre end Viben" (1884: Ingstrup HJ); håssegom 'horsegjög' (Besser HO; 1886:
Kolby, Sams0 HO); haasegommen 'den dobbelte bekkasin' (1885: Sams0 HO Skanderborg ÅR); håsgåmer 'horsegjog, den dobbelte bekkasin, Scolopax gallinago'; "Den har
sit navn efter nogle lyde, den lader hore; disse have nemlig lighed med en hests gumren"
(Sejerö HO; Thorsen 1894:144); ho 'rsegum 'horsegog' (1879: Vwrslev HO); horsgummer 'dobbelt Bekkasin' (1886: Mejlby RA); hossegomme 'skronneged' (1892: Ebdrup
RA); håsegomme(re) 'Scolopax gallinago' (Stovring RA; Feilberg art. horsegumme);
hå'sgomer "ter cc ha'ntafel, thi tafel er nemlig dialektens ord for dobbeltbekkasinen, og
det er jo isxr hannens 'trommehvirvel' man lxgger mxrke til" (Tvis Hodsager RK;
Skautrup 1:130); håskom 'Scolopax gallinago' (1879: Hammerum RK); horsegommer
'dobbelt bekkasin' (1886: Skjern RK); horrskummer 'taffel' (1884: Tvis Orre RK; jfr
taffel); håsgomm 'Scolopax gallinago' (Sallinge SV; Feilberg art. horsegumme); horsekummer 'dobbeltbekkasin' (IDD 1925: vHanherred TH); horsgumme, hosgom, håskom
(1879: Mors TH); håsgom 'Scolopax gallinago' (Mors TH; Feilberg art. horsegumme;
Skyum 1948:100); hosgom (1887: Hanherred Mors TH); hosgomm, horsegummer
(1887: Nybo, Mors TH); håsgom, hdsgomer 'Scolopax gallinago' (Thy TH; Feilberg
art. horsegumme); horsegumma 'Gallinago gallinago' (Thy TH; J&K s. 250); horsegummer 'horsegjög' (1885: Fredericia VE); b.f. horsegommeren (1892: Give VE) håsgomer 'Scolopax gallinago' (Viborg VI; Feilberg art. horsegumme); haasgom 'horsegjög' (1886: Sir RK; Lihme, Salling VI); hossegom (1892: Dall ÅL) håssgommer
(1891: Havbro ÅL) hårsekummer (1886: LOgstor AL) horsegunger (Ulsted ÅL) 'dobbeltbekkasin' (Brondegaard s. 138; JO); horsegomme 'horsegog' (1892: 0. Hornum
ÅL).
Äldre belägg: horsegummer 'dobbelt bekkasin'; "Ordets sidste del hxnger vistnok
sammen med gumre, brxge, da fuglen oftere her fåt navne efter sin brxgende lyd (ty.
haberbock, -geisz, -ziege)" (ca 1700: Kalkar; 1798: Wilse s. 190); "Et Slags Smaa Snepper, som opholde sig i Moser og paa sumpige Steder, og paa visse Tider om Sommeren
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imod Aften give flyvende en Lyd fra sig, som ligner en Hestes Gumren" (1802: DO);
hossegomme 'dobbelt bekkasin' (1802: Lxs0 HJ; Bing s. 150); horsgymmer 'enkelbeckasin' (1837: Jylland Fyn; Outzen art. näggre); bl. horsegommen 'Scolopax gallinago' (1838: Blicher s. 98); hors(e)gummer "kaldes Bekkasinen fordi Almuen troer at
denne Fugl helst opholder sig i Nxrheden af Heste; af Hors og Gume, Ledsager
(Becher). Men det gamle Ord Gume ell. Gumme har ilcke blot bemxrket en Ledsager;
men overhovedet en Mand, hvoraf Isl. Brudgumi, Brudgom" (1841: Jylland; Molbech
s. 217); horsegumme (1859: DFS).
Annan art: horsegumme 'rordrum' (Tved Voldby RA; JO).
Folkliga föreställningar: "h. brxger mod tordenvejr" (Brondegaard 1985:140); "Naar
Horsegummen flyver hurtig op og ned, saa faar vi Regn" (1884: Ingstrup HJ); "Lxsöboerne tror, at Horsegummen frembringer sin Lyd med Vingerne" (Lxso HJ; Bing
1802:150); "Naar Håssegommen skronner meget om Aftenen, faar vi Regn nxste Dag"
(1885: Besser, Sams0 HO; DFS); "Han griner som en horsgomme" (Falster MA Anholt
RA); "Hossegommens Han siger: St dig! sxt dig! Hun svarer: Hå, hå, hå, hå!" (1892:
Ebdrup RA); "Når x Hosgom 'skomrer' el. 'skogrer' får vi regn" (1883: Mors TH); "En
horsgom over land — giver vand; horsgom over kjaen (kxrene) — giver taen (torvejr)"
(Mors TH; Brondegaard 1985:140); "Hosgom ower Kjarr gi' Tau"; "Når Gjögen höres,
vii det snart regne. Detsamme gjelder x Hosgomm (Horsegummer)" (1887: Mors TH);
"Den susende, snurrende Lyd, som denne Fugl — vistnok ved sine hurtige Hvingeslag —
frembringer, gengives i Ö. Hornum ved: Hwofaa will do et? Hwofaa will do et? — For a
tur et! for a tur et! (Hvorfor vilde du ikke? —For jeg turde ikke)" (1892: 0.Hornum ÅL).
Norge: horsegomra f. 'en fugl' (Lista VAGD).

Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.1.2: Verb med betydelsen
'gnägga' (gumra).
horse gump
Danmark: horsegump 'dobbelt bekkasin' (Lxs0 HJ; Espegaard 1980:217; JO).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.2.5: Övrigt utseende
(gump).

horsekok
Danmark: ?horsekok 'dobbelt bekkasin af hankon' (Harring TH; JO).

Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för
'djur med kacklande läte' (kok).

hors(en)bilta
Sverige: håsssa-, hd'ssenb8llta 'morkulla' (Torsås, S. Möre hd SMÅL).

Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.2.1: Beteende (bilta).
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hors(e)nodder
Danmark: horsenodder 'bekkasin' (Angel FA; JO); 'dobbelt bekkasin' (Fjolde HB;
JO); "navn på en sneppe" (Fjolde HB; JO); hors(e)nodder 'dobbeltbekkasin' (sSlesvig
GO; Brondegaard s. 138); håsnaMer 'horsegumme' (Fjolde HB; Feilberg art. horsenodder); hå'ssnå'dder 'bekkasin, Scolopax gallinago' (Fjolde HB; Bjerrum 1974:
239).
Äldre belägg: horsnodder 'Gallinago gallinago' (1837: Angel FA; Outzen art.
nöggre).

Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.1.2: Verb med betydelsen
'gnägga' (nodre).

hors(e)nOgger
Danmark:
Äldre belägg: horsnögger, horsegögger 'Gallinago gallinago' (1837: Slesvig; Outzen
art. nöggre); horsgOgger, -nOgger 'horsog'; "v. nöggre (gnegge) hvilket Sonderjyderne ogsaa bruge" (1841: sJylland; Molbech art. nOdderg0g).
Annan art: hössegögger "(Wisserome) Wiesenbock, d.i. die Nachtschwalbe; Caprimulgus europaea; wir nennen ihn auch h." (Flensborg FA; DFS).

Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.1.2: Verb med betydelsen
'gnägga' (noggre).

horseskronner
Danmark: horseskrOnner 'dobbeltbekkasin, horsegjög' (Nim ÅR; Brondegaard s. 138;
Biylle OD).
Folkliga föreställningar: "Horsegjögen har vret en Hest. Den kaldes ogsaa Horseskrönneren, og siges at lokke gamle Heste ud hvor de synker igjennem Dyndet. H. fmdes enkelte egne paa Fyn almindeligt f. eks. ved Brylle hvor fölgende Sagn vistnok hörer hjemme i alt Fald fra Odense Herred. Da det er mange Aar siden jeg hörte det tör jeg
ildce indestaa for Enkelthederne medens Hovedtanken er afgjort rigtig: 'En mand ejede
en Hest som blev gammel og graa i hans Tjeneste; da den ikke duede mere, jog han den
bort. Den sank saa igjennem Hxngesxkken, men dens Sjx1 (?) blev til en Fugl som
endnu besad den evne at kurme efterligne Hestens 'Skrönnen'. Det blev nu dens
kjxreste Syssel, naar den saa en gammel Hest, da at flyve ud over Hxngedyndet, og ved
sin Stemme lokke den derud, for at faa sig en Kammerat. Derfor ser man altid en först
flyve op og 'skrönne', og saa en anden fölge efter'. 'H.' er dannet af Hors og ovenstaaende Ord 'Skrönnen', der er den Lyd, som Hesten frembringer, naar den befinder sig
vel, og som nöjagtig ligner den af Fuglen frembragte Lyd" (1892: Brylle OD).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.1.2: Verb med betydelsen
'gnägga' (skronne).

horsget
Sverige: b.f. h8rssejeta 'fågel som man får höra i skymningen'; "vistas mest i sankmark" (Edsleskog, Tössbo hd DLS); gh8schejet 'enkelbeckasin' (Långserud, Gillbergs
hd VRML); h8'sseje'ta "(en fågel); enkel beckasin?" (Segerstad, Grums hd VRML).
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Annan art: h8rsegetta 'kattugglan' (Håbol-Steneby, Vedbo hd DLS).
Annan betydelse: h8rsegett 'hörsande (skrattande) flängande kvinna' (Blomskog,
Nordmarks hd VRML); h8'scheje't 'gast' (Nordmarks hd VRML). Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande
läte (get).

horsgnägga
Estland: hemknägg 'horsgök' (Nuckö ESTL; Danell).
Äldre belägg: horsignägja 'Schnepfe; Scolopax gallinago' (1855: Dagö Vippal
ESTL; Russwurm s. 330; jfr Hortling s. 201); hårsignägja 'horsgök' (ca 1860: Dagö
ESTL; Rietz 263a art. horsagök).
Folkliga föreställningar: "Wenn die Schnepfe (horsi-gnägja, d.i. die Pferdewiehernde, scolopax gallinago) schreiend auffliegt, kommt Regen" (Ormsö Rågö
ESTL; Russwurm 1855:198).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.1.2: Verb med betydelsen
'gnägga' (gnägga).

horsgök
Sverige: horsgök "hästgök" (Lönnberg 1915:234); (allm.) 'enkelbeckasin' (J&K s.
250; jfr Hortling s. 201; Tillhagen 1978:279); hasssajO'g, ha'rrsajo'g 'enkelbeckasin,
Capella gallinago'; "benämningen p.g.a. det gnäggande ljudet från fågelns utspärrade
stjärt- och vingfjädrar när den störtdyker under parningsleken" (V. Göinge hd SK; Sjöstedt; jfr Tillhagen 1978:279); .2hossagög 'enkla beckasinen' (Glimåkra, Ö. Göinge hd
SK; DFS); h8's.yj1Zk (Köping-Egby, Köping hd ÖL); hörsagök (SMÅL; Hortling s.
201); Qhorsadjök 'Gallinago minor' (Allbo hd SMÅL); h8'ssaM'k "en fågel, som ger
ifrån sig ett läte, som liknar hästens, då han gn8ssa - inte då han vresna: hå, hå, hå, hå,
Jul" (V. Torsås, Allbo hd SMÅL); Qh8rsegök, h&y.yegök 'enkelbeckasin' (Högsby, Handbörds hd SMÅL); hä'ssagOk "ett sl[ags] fågel" (Öjaby, Kinnevalds hd SMÅL);
h8-ssajo'k '(enkel)beckasin' (Konga, Mo, N. Vedbo, S. Vedbo, Tveta, Uppvidinge,
Vista, Västbo, Västra och Östra hdr SMÅL); haåsssak'k "Ej så vanligt namn på enkelbeckasinen" (Ö. Torsås, Konga hd SMÅL); hä 'ssäjOk 'ett slags fågel' (Åby, N. Möre
hd SMÅL); h8'sj•M'k 'horsgök' (Sevede och Tunaläns hdr SMÅL); ha'ssakg 'slags
beckasin' (Hallaryd, Sunnerbo hd SMÅL); Qhåssajok 'bekkasin'; dä ä håssajOkän såmm
du hörä schärra på dä dära visät (Pjätteryd, Sunnerbo hd SMÅL); h8'ssak'k 'horsgök'
(Traryd, Sunnerbo hd SMÅL); ghoässajök (S. Möre hd SMÅL; Hortling s. 201);
hässsejAk 'ett slags fågel' (Hagby, S. Möre hd SMÅL Hultsjö, Västra hd SMÅL); 2hasajök 'dubbelbeckasin' (Mortorp, S. Möre hd SMÅL); Qh8rsjök 'horsgök'; "Med horsgök menas bäckasinen (dubbelbäckasinen?). Lätet påminner något om ett bräkande
lamm" (Hallingeberg, S. Tjusts hd SMÅL); ha'ssajo'k (Uppvidinge hd SMÅL);
hErsajg'k 'beckasin' (Bosebo, Västbo hd SMÅL); h8'.y.yajOken fly'jer så h8ljt 8p å så
sce'ngker han si ner å kn8'rra 'horsgöken flyger så högt upp och så sänker han sig ner
med ett knurrande läte' (Hylletofta, Västbo hd SMÅL); h8'rrsuk'k 'strandsnäppa, enkel beckasin, Scolopax gallinago' (Ås, Västbo hd SMÅL); hassajok, h8'ssej0k, häässajOk '(enkel)beckasin' (Östbo hd SMÅL); ha'rrsajäg (Slcrea, Årstads hd HALL);
°horsgök 'halvenlda beckasinen (Gallinago gallmula L.)' (VGL); h8gejök (Barne hd
VGL); hå'.y.yajök (Torsö, Vadsbo hd VGL); h8'.y.yajOk (övrVGL); h8s.y.yegA'k 'enkel
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beckasin' (Håbol, Vedbo hd DLS); °horsgök 'enkel bäckasin' (Tjällmo, Finspånga läns
hd ÖGL); hä'ryjo'ken sk8 -rrer m vi'nnga (Drothem, Hammarkinds hd ÖGL); °horsgök (SDM; Hortling s. 201); h8'.y.yjg'k, htz'y.yjg'k '(dubbel)beckasin' (Jönåkers, Oppunda och Rönö hdr SDM); 'halvenkelbeckasin' (Lunda, Jönåkers hd SDM); hirgjok
"fågel" (Tystberga, Rönö hd SDM); hå'.gjo'k (Överselö, Selebo hd SDM Ljusterö,
Åkers sg UPL); hX.y.yjg'k 'beckasin, Telmatias gallinago'; "h. gnäggar som en häst"
(Mellösa, Villåttinge hd SDM); horstejök (NRK; Hortling s. 201); 2hårsjök "blott känd
av sitt gnäggande läte" (NRK; Hortling s. 201); hä'ytök, ho'yjok 'beckasin'; dä ä barä
en knappir sjött [skicklig skytt] sämm kann sjutä en h. i flökktä, för hann kastär så, når
hann fligir (St. Mellösa, Askers hd NRK); hässchäjo'k "fogel" (Knista, Edsbergs hd
NRK); ner h8sschjå'kn b8rjar pet' å gnw'gga då kan bo'n .yke'ppa mcesrra på be'te 'enkelbeckasin' (Skagershult, Edsbergs hd NRK); h8syyo'ken brw'ke y8m en
la'mmo'nng (Segerstad, Grums hd VRML); Qh8schjOk 'horsgök, beckasin' (Karlskoga,
Karlskoga hd VRML); h8'.yygg'k 'enkelbeckasin' (Dalby, Älvdals hd VRML; Dalbyordb.); hiLyyjOk (Färentuna, Färentuna hd UPL); hadok (Munsö, Färentuna hd UPL);
h8'ygo'k (Husby-Långhundra, Långhundra hd UPL); hå'.yyjo'k; du e firtig som en
hå'yyjA'k (Närtuna, Långhundra hd UPL); h8'yyjg'k 'horsgök, beckasin' (Nora, Våla hd
UPL); h8'.5..dök (Fellingsbro, Fellingsbro hd VSTM); h8'yyjok, h8'.gajök (Nora och
Hjulsjö hd VSTM); h8'yyjo'k 'horsgök, enkel beckasin' (Grangärde DB Årsunda GST
Ljusdal HLS).
Äldre belägg. horsgjök 'Tringa [...] Cinclus' (1746: Linné s. 53 f.); "Cinclus. Horsgiök. Höres ofta om aftnar och mornarne wårtiden; då han flyger, och han skall wända,
låta wingarne ungefärligen som ett lamb, då det bräker, utan att öpna mun; han håller
sig mäst i kärr eller sanka ängar. Det räcknas för stort nöje att jaga efter denna, och emedan han flyger ganska fort och konstigt, räknas den för en god skytt, som i flygten kan
skiuta honom. På marken kan man nästan aldrig se honom" (1748: Linné; Lönnberg
1913:113 f.);3 Hors-gjök 'der Pferd-Geyer, Riittel-Geyer' (1749: Lind s. 352; jfr rosselgök); hårssgök 'en fogel, hvars läte liknar ett fult skrattande' (ca 1750: VSTM; Herweghr s. 57); horsgöken "Enkla Beccasinen eller Snäppan [...] som då han upflyger gör
et särdeles ljud med vingarne, och vissa år finnes til myckenhet" (1785: UPL; Fischerström s. 163 f.); 'beckasinen' (1807: Gravander s. 50); 'Scolopax gallinago'; "Benämningen härleder sig ifrån Hors, gamla namnet på Hästen, emedan hans ljud, under det
han flyger, liknar ett gnäggande" (Mörkö, Hölebo hd SDM; 1828: Ekström s. 33); horsgök 'en mindre beckasinart' ; "Wistas i kärr, på wattensjuka ängar, sjö- och åstränder, i
skogsbäckar. Igenkännes af det skarpa och hastigt knorrande läte, som han, i synnerhet
under parningstiden, åstadkommer. Skjutes helst, sedan han blifwit stött af hunden, med
hagel" (1827: Leijonflycht s. 23); "Hårsnäppa kallas i allmänhet: Hörsjöken" (1828:
Greiff s. 92); h8rsägökg 'enkel beccasin, Scolopax gallinago'; "Anledningen till namnet är det gnäggande eller bräkande ljud, som fogeln under flygten åstadkommer med
stjertpennorna" (ca 1840: Lerbäck, Kumla hd NRK; Grill 1964:41); horsagök 'Sco-

" "Hänvisningen till Fauna svecica (no. 146) lemnar beskrivning på Skogssnäppa men hela den
svenska texten här jämte beskrivning på lefnadssätt, läte, flykt, jakt o.s.v. hänför sig till enkelbeckasinen eller, som den af gammalt kallas på grund af de gnäggande ljud den frambringar, horsgök = häst-gök (af hors = häst). Såtillvida har äfven Linné rätt i sin observation, att lätet ej kommer
frän näbben, utan genom de yttre styfva och elastiska stjärtpennornas vibrationer, när fågeln hastigt
sänker sig under flykten" (Lönnberg 1913:417). Betr. Linnés stundom förvirrande artbeskrivningar
i relation till de av honom själv åsatta artnamnen och deras numrering i Fauna svecica, se avsn. 3.1
(inkl. jämförande tabell).
a9 Här motsvarar ö-ljudet (8) ett "ljud mellan o, u, och ö [...j som Hoof i Dial. Vestrog. sökt uttrycka med ou och Kal6n i Östergötadialekten med ö" (Grill 1964:8).
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lopax gallinago'; "emedan lätet liknar en hästs gnäggande eller homring" (1858: SK
SMÅL; Möller s. 75); horsgök 'Scolopax gallinago' (1858: SK; Nilsson 2:269,271 f.);
hörsagök [ö > å] 'enkel beckasin, Scolopax gallinago'; ("Allm.") "Benämningen deraf
att denna fogels läte liknar en hästs smågnäggande" (ca 1860: Rietz 263a); hörsgök'
'enkel beckasin' (1874: Bjuråker HLS; Wiström s. 10); horsgök 'Gallinago media'
(1875-77: Kjwrbolling s. 542); 'Telmatias gallinago' (1877: Malm s. 83).
Annan art: ha'ssajO'g 'storspov, Numenius arquata' ; "benämningen p.g.a. det gnäggande lätet" (Finja, V. Göinge hd SK; Sjöstedt); hä'rsjök 'härfågel, Upopa epops' (Gamleby, S. Tjusts hd SMÅL); horsagök 'nattskärra' (Flundre hd VGL; Brundin 1948:2);
'spillkråka' (Skara VGL; Brundin 1948:2 f.); h&yajök "så kallas orren, då han frambringar sitt underliga ljud med stjärten" (Skånings-Åsaka, Skånings hd VGL); h8'gjo'k
'Caprimulgus europaeus' (Rönö hd SDM); hårsajök 'kråka'; "Tira där flyger en
hårsajök" (Stockholm; Thesleff 1910-12:43).
Annan betydelse: en ga'mmal ha'ssajo'g 'gammal ungkarl' (Vittsjö, V. Göinge hd
SK; Sjöstedt); ghussajög "om en gammal ungkarl": däe ä enganga pris pau gammld
hussajöga (Markaryd, Sunnerbo hd SMÅL); håssajök 'öknamn på ogifta kvinnor över
30 år' (Pjätteryd, Sunnerbo hd SMÅL); "om skrikigt barn": han galer som en h8sgjo'k
(Misterhult, Tunaläns hd SMÅL); ho'ssajy'k 'person som gormar och skriker' (Burseryd, Västbo hd SMÅL); hårsagök 'en som talar el. sjunger hest' (Östbo hd SMÅL; Rietz
263a); "om person som är med om mycket; är rastlöst verksam; är livlig": han fa'r
imilla hi'mmel å jo'r s8m en h8'ssajok (Alseda, Östra hd SMÅL); h8sjjajök 'person
som talar alltför högt' (Laske-Vedum, Laske hd VGL); h8'.gajök 'spefågel' (Jung, Skånings hd VGL); "En märmiska som skrattar högljutt kallar mani Västmanland en horsgök" (VSTM; Tillhagen 1978:281).
Folkliga föreställningar: "H. var en Hest, som blev grxsset, hvor det inget Vand var.
Da Bonden en Aften kom ud, var den bleven til en Fugl" (DFS); "Då horsgöken pipande
ropar: Kibi! blir det torrt väder" (ULMA); "Om horsgöken gnäggar blir det oväder"
(ULMA); "Horsagöken har varit en gammal jungfru, ej kunnat bli gift, derför skriker
hon: "He-he-he-herana! han ä käppen, käppen, käppen!" [sydsv. dial. her(d)e 'pojke']
(1881: Ö. Göinge hd SK; DFS); h8'nyjo'k, d e et(t) ga'mmelt fru'nnti'mme som i'nte ha
vat(t) je fft (Stenåsa, Möckleby hd ÖL); "När horsagöken låter höra sig om kvällarna,
blir det regn nästa dag. Om horsgöken spinner långa drillar blir linet långt, men spinner
han korta låtar blir det kort" (SMÅL; Tillhagen 1978:280 f.); "Horsgöken spår regn.
Därför ej älskad av jordbrukarna under slåttern" (V. Torsås, Allbo hd SMÅL Döderhult,
Stranda hd SMÅL); "horsgöken troddes ha till uppgift att påminna om utfordringen och
sades ropa: jä [giv] min häst hö å havre å k000n [kom]! (Högsby, Handbörds hd
SMÅL); "Ogifta kvinnor menas (skämtsamt) bli horsagökar efter döden. Dessa ropar
heerana, heerana" (Ö. Torsås, Konga hd SMÅL); "När man härmar horsgöken, kommer den för att slå ut ögona på en" (1879: Dalhem, N. Tjusts hd SMÅL; DFS); "Då horsgöken flyger, säger han följande: sa du fulja me te masrken å tk spa en lue'st: ska du
följa med till marknaden och köpa en häst?" (Frirmaryd, N. Vedbo hd SMÅL); "Då hanen är ute på matfångst ropar han: ja vila ho,' te min hce'-x'-ce'-st. Sedan kan man höra
honan ropa: ha'nn fe'kk, ha 'fln fe'kk, ha'nn fe'kk" (Linderås, N. Vedbo hd SMÅL);
"Man sade att en kvinna som ej blev gift innan hon uppnått 30 år blev en håssajök, och
sprang omkring i mossarna och ropade: he-he-herana vella inte ha me, he-he-herana
vella inte ha me" (Pjätteryd, Sunnerbo hd SMÅL); "Hässlahuven blir horsagök på våren. Du flarrer el. blarrer som en horsagök (om ngn har ett gnäggande skratt)" (S. Möre

Wiström har här 6 för 8; "kort, mera närmande sig ö-ljudet".
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hd SMAL); "Håssajök är ett annat namn på samma fågel [dvs. vestolken], när den [...]
i flykten låter höra sitt karaktäristiska flygljud" (Torsås, S. Möre hd SMÅL); han
ko'mmer ni ene ve'ka (Kristdala, Östra hd SMAL); [betr. dvärgbeckasinen:] "Lätet
antagl. upphov till sägnen om Odens jakt" (VGL); "Hur horsgöken uppstått: göken som
blivit hök, flög in i en betande häst; sen kunde hästen flyga" (Hagelberg, Kåkinds hd
VGL); "Haren, staren och horsgöken är de farligaste djuren" (Varola, Kåkinds hd
VGL); "Hörsgöken gnägger, då svälter inte gållmärra ihjäl" (Regna, Finspånga läns hd
ÖGL); "Horsgöken skriker om våren när den bygger redet: Jag vill ha hö-ö-ö, men så
är det en liten fågel som är avundsjuk på den, och den skyndar sig att säga: Han fik!
han fik!" (1879: Hycklinge, Kinda hd ÖGL; DFS); "Naar H. höres, er der Gräs nok tul
Hestene" (SDM; DFS); "Häraf det gamla ordspråket hos Allmogen: då Horsgöken
gnäggat, dör ingen Häst på betet det året" (Mörkö, Hölebo hd SDM; Ekström 1828:33);
mo'domsfirkko ["mödomsflickorna", dvs, de ogifta kvinnorna] blir licesok'ka då di dr
fOr hce sgjg'ken skri'ker: ja fikk ingen ba'sse [karl] mce-ce-ce (Lunda, Jönåkers hd SDM);
"härrsgöken ropär då ä tier på te så" (Vingåker, Oppunda hd SDM); "När göken gal ve
husa blir det våtår, är han hes, ventar han mycket nerböl [nederbörd], dä ä en härrsgök
i år, han venter barä rusk i år" (V. Vingåker, Oppunda hd SDM); "När härsgöken låter
höra sig, skall man släppa vall, då finns gräs"; "Härsgöken det är alla ungkarlar som blir
döda. En alldeles utmager häst tros dö och husbonden säger det åt honom. Hästen hör
härsgöken, går ut och börjar äta och dör ej" (Mellösa, Villåttinge hd SDM); "När horsgöken hörts så kan hästen lifnära sig på utbete" (Åkers och Österrekame hdr SDM);
"När det är såningstid kommer horsgöken och skriker: Strö, strö!" (NRK; ULMA); "När
'härsgöken' (horsgöken) höres, kan en häst leva ute, bete fmns. 'Inga märr svälter ihjäl!'
sjunger den då" (Lerbäck, Kumla hd NRK; Tillhagen 1978:280); "När horsgöken ropar,
börjar bonden att mixtra med redskapen. Smörjer och ordnar inne i skjulet" (Karlskoga,
Karlskoga hd VRML); "När horsgöken ropar, då stundar sommaren, och då är tiden
inne att så" (Alsike, Ärlinghundra hd UPL); "När horsgöken kretsade fram och tillbaka
i luften, blev det regn" (Folkäma DAL).

Estland: hårsagök, hårsgauk 'enkel beckasin, Scolopax gallinago' (Runö ESTL; Hortling s. 201; Rietz 263a).
Danmark: hors(e)g(j)0g 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago; horsegumme' (Espersen 1908:135; Feilberg art. horsegjOg; Graves 1921:221; jfr J&K s. 250; Tillhagen
1978:279); "Navnet p.gr. af den (vrinskende) lyd, fuglen frambringer med styrefjereine" (ODS art. horseg0g); horsagjöj 'enkelt bekkasin', "saa kaldet, fordi den vrönnar
og gnäjgg,jar som ett hors; den opholder sig sädv. i Moser" (1886: Ö. Marie BO; Espersen 1908:135); horsegjögen ("Tredäkker i Jägersproget") "fmdes enkelte egne paa
Fyn" (1892: Brylle, OD); horsgjög "Kaldes saaledes paa Grund af dens Röst, der lyder
som en Hests Skrönnen el. Vringsen" (1884: Vigerslev OD); haasgoj 'horsgog' (1887:
Vissenbjerg OD); horsegjög (1884: Middelfart OD); horsegog 'bekkasin' (Ulfborg RK
Thy TH Vium VI; JO); 'dobbelt bekkasin' (Toftlund HV Spentrup Vindbläs RA Tim
RK Fur VI Tåning ÅR; JO); haasgouv (1886: Vinding, Ulfborg RK); horsegWög
(1886: Tim, Hind RK); horsgöj 'snebbe, (kun) skovsneppen' (1886: Brudager Gudme
SV).
Äldre belägg: horsegOg 'horsegummer' (ca 1700: Kalkar); horsegOyer "som give en
Lyd fra sig ligesom en Horses eller Hestes, hvoraf den og har faaet sit Navn; her siges
om den, den Vrimar og Skrägkier d.e. Vrinsker og Skrekker; Nogle holde fore, at det
skulde väre et Slags Snepper, men andre forsikre at have seet og fundet deres Reder
oppe i Träer i Skovene, og at de ere rod-bruun spättede, og saa store som Stärer; Efter
de forst bemeltes Mening, skal det vxre de saa kaldede enkelte Bekkasiner, som gierne
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opholde sig i Moser, og at den Lyd man hOrer fra dem, skal mere skee med Vingeme,
naar de fare i Luften, end med ROsten; Paa Tydsk skal deres Navn vane Grass-Ziegen"
(1756: BO; Thurah s. 16); hossegjog 'Scolopax gallinago' (1767: Jylland; Leem s. 250);
horsegOg 'barge, capriceps, ochropus', "En Vandfugl, som [...] ligner nogenledes en
Spove. Denne Fugl er meget lekker at spise, dens Skriig efteraber Bukkens og Gedens
Brxgen. Den soger sin F0de om Natten i saltagtige Moradser ligesom de fleste Natfugle
giOre. [...] HorsegOgen, heder det i den norske naturlige historie, er stor som en Skade,
den brxger som en Geed, den lader sig heldst hore om Natten, og sees heldst i Taage,
hvilket alt jeg af egen Erfaring kan belcrxfte" (1767-70: Aphelen 3:492); hossegiög
'Scolopax gallinago' (1776: Miiller s. 23); hossegjog 'de smaae eller enkelte begasiner'
(1795: Vium VI; Blicher s. 64); horsegiOg 'dobbeltsneppen, Scolopax gallinago' (1796:
"jYsk"; Fleischer s. 1309); horsegiög 'Horsegummer'; "Han synger som en HorsegjOg,
dvs. meget slet" (1802: DO art. Horsegummer); (pl.) horsagjOja 'enkelte begasiner';
"fordi de give en Lyd fra sig hartad som et Hors eller en Hest der vrinsker og gnxgger"
(1804: BO; Skougaard s. 57); horsegjOg 'steensneppe; fugl (Tringa)' (1827: "Danmark"; Christie s. 275 art. ROsse-gouk); horsgOg 'NocIderg0g, Horsgummer' (1841: Jylland Fyn; Molbech s. 384); horsegjOg 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago L.'; "af
dens vrinskende Stemme" (1852: Kjxrb011ing s. 300); 'dobbelt bekkasin' (1859:
"jysk"; DFS); horsegiOg "Navn paa en Strandfugl, hvis ROst noget skal ligne Gedens,
eller den vrinskende Hests" (1859: Molbech s. 968); horsegjOg 'dobbelt bekkasin'; "af
dens vrinskende Stemme" (1875-77: Kjxrbolling s. 542).
Annan art: horsegiög 'Totanus ochropus' (Mailer 1776:25); horsegOg 'Tringa ochropus' (Fleischer 1796:1322); "ogs. om hxrfugl, Upupa epops L., p.g.a. dens skrig"
(ODS; Kjxrbolling 1875-77:122).
Annan betydelse: horsegjög 'skjxlsord' (1879: sSjälland).
Folkliga föreställningar: "Gnwgger H. om Morgenen = Godt Vejr" (DFS); "Vil med
sin Vrinsken lokke Heste ud i Mosen — og ler siden" (DFS); "Frembringer sin Lyd ved
at sxtte Nxbbet i Enden af et Rör" (DFS); "Begynder H. om Vaaren at hvine i Luften
er den strenge tid forbi" (DFS); "H. er Sjxlen af en, der er nedmanet i en Mose" (DFS);
"Förste Gang man hörer den, skal man önske sig en Bestilling, som man saa faar den
Sommer" (DFS); "Lokker Folk ud: Gaa dl! — og ler siden" (DFS); "Har hördt Gögen (=
h.) thi hvilken, som hörer hannem, begaaer sig det Aar" (DFS); "Man maa ikke efterligne H.'s Lyd" (DFS); "Naar H. skriger, faa vi Regn. Horsegjögen siges at vxre fredlöse Menneskeaander, der ere manede ned i Moser" (1882: Holeby MA; Forslev SO);
"Gjögen bliver Hög, naar den har holdt op att kukke" (1886: Asnxs OD); "Horsegjögen
har vret en Hest og siges at lokke gamle Heste ud hvor de synker igjennem Dyndet"
(1892: Brylle OD); "Naar Horsegjögen om Foraaret flyver skronnende omkring, kalder
den paa de gamle Fölhopper at de skal ud paa Gran" (1887: Vissenbjerg OD); "Gögen
bliver dl en Hög" (1886: Stadil RK); "Gjöger og Horsegjöger er lystige imod Regnvejr"
(1885: V. Örum VE); "Horsegjögen söger om sommaren ved sin "Skrönnen" at lokke
de gamle Og ud i Moseme, for at fax dem til at gaa fast i dynd og Mudder. Her kommer
den da og hakker Öjnene ud paa dem" (1892: 0. Hornum ÅL).
Norge: horsegjOg 'enkeltbekkasin' (NO); horsegog(en) (Skiptvet Rodnes OF); hossgouke 'horsegcbg' (vTM; Ross art. Horsegauk); horsegjOg 'humregauk' (SunnmOre
MORD).
Äldre belägg: hOrsegOg 'skoddefoll' [jfr skoddefole] (1762: SunnmOre MORD;
Strom s. 234); horsegjOg 'enkeltbekkasin' (1877: Barth s. 127); horsegauk 'bekkasin,
myrsnipe, Gallinago gallinago' (1877-81: Stavanger RL; Friis s. 390; jfr Bahr 1896:
87).
Annan betydelse: hosrsegouk 'ein som held spetalckel, er voldsomt lystig el. driv med
narrestrekar' (TM).
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Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (gök).

horshjort
Danmark: håsgjort 'dobbeltbekkasin' (1892: Verninge OD).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.3.8: Artnamnselement för
'ljud som från ett galopperande fyrfotadjur' (hjort).

horshök
Sverige: h8'sjit8'k 'enkelbeckasin, Capella gallinago' (Östervåla, Våla hd UPL);
h8'ssh8k 'Scolopax gallinago' (Väddö, Väddö och Häverö sg UPL); hårshök 'horsgök,
Scolopax gallinago' (Nora, Våla hd VSTM; DFS).
Folkliga föreställningar: "Gök blir hök efter första året" (ÖL SMAL VB); "Om våren
gök, på hösten hök; de gamla trodde att göken på hösten förvandlades till hök, förmodligen beroende på gökens stora likhet med sparvhöken; dessutom flög ju göken höstetid
omkring utan att gala, ytterligare 'ett bevis' om förvandlingen" (Ragunda JTL).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (hök).

horsjude
Sverige: Morsjude 'enkelbeckasin' (SDM; Tillhagen 1978:280); 2horsjuden 'horsgöken' (Åkers och Österrekarne hdr SDM; DFS).
Folkliga föreställningar: "För jägaren är h. icke något godt möte. Derföre heter det
ock om hans läte: Nu är den förbannade horsjuden ute med sina tiggarevagnar och tigger
hö; eller: Nu är juden ute och drar snålkärran. Fogelns läte anses något likna ljudet af en
rankig vagn eller ett rankigt redskap och anses olycksbådande" (Åkers och Österrekarne
hdr SDM; DFS).
Danmark: horsjOde 'dobbeltbekkasin' (BrOndegaard s. 138); b.f. horsjöden 'horsegjög'; "Om Vaaren i Parringstiden brwger den som en Gjed eller Lamunge. Jeg er selv
bleven narret og har rendt om, for at fmde den stakkels Lamunge. Senere fik jeg bedre
Besked" (1884: Vxggerlose MA).
Folkliga föreställningar: "Horsjöder var tidligere Hesteplagere. Er endnu ondskabsfulde og siger til Hestene: Ga te! ga te! for at de skal gaa ud i Mosen. San griner de"
(DFS).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.5.1: Föreställningar med
mänsklig association (jude).

horsluv
Sverige: h8'ssaluen 'horsgöken' (Rydaholm, Östbo hd SMÅL).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.5.1: Föreställningar med
mänsklig association (luv).
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horsskvarra
Sverige: hårsaskvarra 'horsgök' (Döderhult, Stranda hd SMÅL).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för
'knarrande, skrapande läte' (skvarra).

horsskärra
Sverige: ha'ssaska'rra, -sja'rra, ha'rrsasja'rra, hå'rrsasja'rra, håsssasja'rra 'horsgök,
enkelbeckasin' (V. Göinge hd SK; Sjöstedt); hassaschee'rra 'fågel med skrikigt läte'
(Nättraby, Medelstads hd BLEK); håssaschärran 'horsgöken' (V. Torsås, Allbo hd
SMÅL); hassascha'rra "en fågel som har ett fult läte; hästarna bruka vanligtvis vara
rädda för densamma" (Bergunda, Kirmevalds hd SMÅL); håa'sasche'rra 'fågel' (Tävelsås, Kinnevalds hd SMÅL); 2horsaskärra 'nattfågel' (Vederslöv, Kinnevalds hd
SMÅL); haåsssascha'rra 'enkelbeckasin' (Nöbbele, Konga hd SMÅL); 2haasaskärra
'en fågel' (Uråsa, Konga hd SMÅL); h8u'ssaschew'rra 'en fågel med knarrande läte'
(Femsjö, Västbo hd SMÅL).
Annan art: °h8'rsaschx 'ra 'Ortygometra crex' [kornknarrl (SMÅL); 2horsaskärra
'spillkråka' (Göteryd, Sunnerbo hd SMÅL).
Annan betydelse: ha'ssaska'rra etc. (se ovan) 'harskramla', "bl.a. använd till att driva
hästar på bete med" (V. Göinge hd SK; Sjöstedt); ha'sasche'rra 'man med pipig röst'
(Nättraby, Medelstads hd BLEK); haå'ssascha'rra 'träklossar fastsatta på en trissa som
sitter på ett skaft'; "Denna apparat snor man runt med, klossarna slå då mot varandra
och åstadkomma ett skrällande ljud varmed de gamle skrämde bort obehöriga kreatur"
(Jät, Kinnevalds hd SMÅL); 'en skallra som användes som leksak eller till att skrämma
upp villebråd med' (Nöbbele, Konga hd SMÅL); hoa'sasche'rra 1) 'fruntimmer som
pratar ohejdat' 2) 'fågelskrämma' (Tävelsås, Kinnevalds hd SMAL); hosrsaska'rra
'hästskramla' (Laholm och Veinge, Höks hd HALL; Ränneslöv, Höks hd HALL; Wigforss 1913-18:220); ho'ssaska'rra 'hästskramla' (Veinge, Höks hd HALL; Wigforss
1913-18:316); h8'.gascharra 'horsskrämma' (Jung, Skånings hd VGL).
Folkliga föreställningar: "Horsgöken kallades horsskärra då den d välkomnades
med regn; horsgök då den välkomnades och regn behövdes" (V. Torsås, Allbo hd
SMÅL).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för
'knarrande, skrapande läte' (skärra).

horsök
Sverige: 2horsaögen 'enkelbeckasinen' (HALL; Sjunneson 1953:262); hu'rso'g 'enkelbeckasin' (Ö. Kamp, Höks hd HALL; Wigforss 1913-18:579).
Danmark: horsog 'dobbeltbekkasin' (1892: öJylland; Brondegaard s. 138); harsög "h.
skogrer" (1892: öJylland); horse0g 'bekkasin' (Randlev ÅR; JO); horsög 'sneppe,
bekkasin' (1892: Randlev og Saksild ÅR).
Annan betydelse: horsöj 'og, hest af hunkjön, hoppe' (Gudhjem BO; Espersen 1908:
136).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors och ök).
93

hultdämpa
Sverige: hultadåmpa 'morkulla, Scolopax rusticola' (NRK; J&K s. 247; jfr Hortling
s. 203).
Norge: holtdempe, holttempe 'rugde' (Barth 1881:103); holtdempe 'rugde, Scolopax
rusticola' (HL; Haftom s. 296).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hult/holt) samt 5.2.1: Beteende (dämpa).

hultenbilt(a)
Sverige: hu'Itenbilt 'morkulla' (Vissefjärda, S. Möre hd SMÅL); hultenbolta, -bölta
'sneppe' (S. Möre hd SMÅL; DFS).
Äldre belägg: hultenbilta 'morkulla, Scolopax rusticola' (1867: Vissefjärda, S. Möre
hd SMÅL; Linder s. 69; jfr J&K s. 246; Hortling s. 203); hultenbolta 'morkulla, Scolopax rusticola' (1867: Torsås, S. Möre hd SMÅL; Linder s. 69; jfr J&K s. 246; Hortling
s. 203).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hult/holt) samt 5.2.1: Beteende (bilta).

hulten-, hultingskrabba
Sverige: huttingsskrabba 'morkulla' (SK; DFS); hå Iltenskra 'bba 'morkulla' (Vanneberga, V. Göinge hd SK); hulten-, holtenskrabba 'morkulla' (1884: Glimåkra, Ö. Göinge hd SK; DFS); holtenskrabban 'morkullan' (1881: Ö. Göinge hd SK; DFS).
Äldre belägg: hultingskrabba 'morkulla, Scolopax rusticula' (1858: Villands hd SK;
Nilsson 2:259; 1867: Linder s. 69; 1875-77: Kjxrbolling s. 536; jfr J&K s. 246; Hortling s. 203).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hult/holt) samt 5.1.3.5:
Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (skrabba).

hummergeit
Norge: b.f. hommergjitta 'enkeltbekkasin' (HM; Haftom s. 300); hummergjeit 'skoddefole' (MORD; jfr skoddefole); ho-mmerjcet 'humregeit' (Stangvik MORD).
Folkliga föreställningar: "Når humregeita brektar, blir det kaldver" (MORD).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (humre) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get).

humme(r)gök
Sverige: hå'mmåjdg 'horsaskärra'; hå'mmåjågen hå'mra: a ha ha ha; dce håsmmåjdgen da (Glimåkra, Ö. Göinge hd SK).
Danmark: hummeog 'dobbeltbekkasin'; "tul hesten siges "hum!" når den skal gå
baglxns eller tul siden" (Brondegaard s. 138); hommelgög 'horsegög' (1878: Lonborg
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RK); hommeog 'slcronnehOg' (jfr skronneh0g; Silkeborg ÅR; Feilberg art. hummeglob; hummegOg 'bekkasin' (Silkeborg ÅR; JO); humlegog 'bekkasin' (Tåning ÅR)
'dobbel bekkasin' (Vitten ÅR; JO).
Norge: humregauk 'en fugl, hvis lyd eller stemme ligner en dxmpet gnxggen; horsegjog, Scolopax gallinago' (Trondheim STRL NL; Aasen); 'horsegjOg, rossegauk' (NL);
'enkeltbekkasin' (Haftorn s. 300); hommergauken 'mwkkergjöken'; "Naar den flyver
hOit i Luften og av og 61 vibrer med Vingene, saa det hores ut omtrent som en gammel
Gjeit skulde brxke, da venter den Regn" (Hattfjelldal NL); hOmmergauk 'myrbuldc'
(Lyngen TR).
Äldre belägg: hummargouk 'steensneppe (fugl: Tringa)'; "Denne fugl lader sig aldrig
hore uden i Skumringen eller Tusmorket; og navnet kommer nok altsaa af det Isl. hum,
Tusmorke, eller: humas, at morknes, eller af humra, at vrinske. Maaske skal det vxre
kummar-gouk, da kumra (Isl.) er: at vrinske sagte. See MxIcre-gouk" (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 126); humergouk (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 220).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (humre) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

hummerhest
Norge: hommerhest "Hoyrer ein hommerhest, så kan ein venta uver snart" (Alstahaug
NL; NFLS 40:93); ho'mmerhxst 'mekregauk, Telmatias gallinago' (Nesna NL); hornmerhxst 'mekregauk' (Velfjord NL); hOmmerhest 'mekregauk' (Skjerstad NL); 'enkeltbekkasin' (TR; Haftorn s. 300).
Äldre belägg: hummerhest 'enkeltbekkasin' (1877: Barth s. 127).
Annan betydelse: humrehest "han humra paa, d'x ein Humrehest" (Bygland AAGD;
Ross art. humra 2).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (humre) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (häst).

huntrulla
Norge:
Äldre belägg: huntrula 'Scolopax jacireka el. limosx; valdsneppe' (1775: Hammer
s. 183; 1776: Muller s. 24).

Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (hun) samt 5.2.1: Beteende (trulla).

hyckle, -a
'dubbelbeckasin (?); vadarefågel'; "har sitt namn efter sitt läte" (Lima
Sverige:
DAL); 'dubbelbeckasin' (Transtrand DAL).
Annan art: hyckla "benämning på viss fågel (fågeln Lynx Torquilla Lin.; göktyta?)"
(SAOB); ö"k/Ii'v, ö"kli'v, hökli 'åkerhöna' (Venjan DAL); hylkle 'ljung- el. regnpipare, Charadrius apricarius' (Äppelbo Malung DAL); hyckle "ljudhärmande för ljungpiparens vårspel, som av en sagesman återgivits som ökliv-ökliv-ökliv, vilket blivit ökliv, öklöv, hökli m.m. [...] Det råder dock oenighet om denna artbenämning. Nu aktiva
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ornitologer i Lima och Malung anser att det ligger närmare till hands att tro att hyckle
avser gluttsnäppan, eftersom ljungpiparen är så sparsam åtminstone som häckfågel i
dessa bygder att den inte är känd av allmänheten. Med annorlunda betoning blir ju
hyckle också en god beskrivning av gluttsnäppans vårspel. Det intressanta är dock att
gluttsnäppan först under de båda senaste decennierna blivit uppmärksammad i Lima av
ornitologer" (Venjan Äppelbo Malung Lima Transtrand DAL; Bylin 1975:157); hyckli
'gluttsnäppa' (Malung Lima DAL; Bylin 1975:157); hi kkli ljungpiparen' (Lima
DAL).
Annan betydelse: hilddi "om en mycket mager person säges: han är som en hyckle"
(Transtrand DAL).
Folkliga föreställningar: "Märke för fårens utsläppande" (Lima DAL).
Se 5.6: Överförda artnamn.

hårsnäppa
Sverige: hårsnäppa 'halvenlda beckasinen, Gallinago gallinula' (J&K s. 252); 'Lym-

nocryptes minimus'; "hår-snäppa på grund av den strimmiga dräkten" (Hortling
s. 202); horssnäppa, hårsnäppa 'halvenkelbeckasin' (Brundin 1948:2).
Äldre belägg: hårsnäppa "wäl mindre, men i öfrigt lika enlda Beccasin. Dess tillhåll
är som den förras, men mest i skogskärr: hon låter höra sig tidigt och före dagningen om
morgnarna. Detta läte frambringas ej genom näfwet, utan då hon flyger och för hwarje
gång hon gör en sänkning i luften låter i wingarna som en häst gnäggade, hwarföre
denna fågel i allmänhet kallas Hörsjöken"' (1828: Greiff s. 92); 'halvenkel beckasin'
(1858: Nilsson 2:274); 'Gallinago gallinula' (1875-77: Kjxrbolling s. 544).
Danmark:
Äldre belägg: haarsneppen 'halvsneppen, den stumme sneppe'; "den er isxr merkelig

af sine Fixre, der ere overmaade fme, og see nxsten ud som Haar, hvorfor man og i
Tydskland, hvor den og er temmelig sielden, kalder den Haarsneppen" (1796: Fleischer
s. 1311).
Se 5.2.5: Övrigt utseende (hår) samt 5.2.3: Näbbens utseende (snäppa).

hårvindel
Danmark: hårvindel 'dobbelt bekkasin' (Hjerm RK; JO).

Se 5.6: Överförda artnamn.

hässeluv
Sverige: häss(jeluv 'enkelbeckasin' (NRK VSTM; Tillhagen 1978:280).
Annan art: häs(s)eluv 'berguv; hornuggla; kattuggla' (Hortling s. 99 f.); b.f. håjsluan

'ugglans hanne' (Asarum, Bräkne hd BLEK); (b.f. n.) hwsslshuet 'ugglan' (Eringsboda,

21 Tillhåll och dygnsrutin stämmer med dvärgbeckasinen, men lätet avser med största säkerhet enkelbeckasinen.
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Medelstads hd BLEK); b.f. he'slehu'e 'nattskärran?' (Förkärla, Medelstads hd BLEK);
b.f. hce'sslehu'e 'en fågel som säger ho-ho-ho'; "en 80-års man trodde det var en uggla;
hans moder hade ofta sagt att 'det var en annan fågel'; modern har möjligen även sagt
hce'sslehu'en i b.f." (Ronneby, Medelstads hd BLEK); b.f. hw'slehu'e 'uggla' (Kristianopel, Östra hd BLEK); b.f. hässlahuven 'Strix bubo' (S. Möre hd SMÅL); härsselhett 'berguv' (Torsås, S. Möre hd SMÅL).
Folkliga föreställningar: "Hässlahuven (hornugglan) blir horsagök på våren" (S.
Möre hd SMÅL); "När hässjeluven hörs, kan man släppa hästen på bete" (NRK; Tillhagen 1978:280).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (hässle) samt 5.1.3.6: Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte' (uv).

hästgnägga(re)
Estland: hcestkncegge f., hcest(a)knceggjar m. 'horsgök', 'morkulla' (Nuckö ESTL; Danell); hässtagnäggijar 'enkelbeckasin' (Nuckö Ormsö ESTL; Hortling s. 201);
häs(s)taknäggiWar (Nuckö Ormsö ESTL) häs(s)tgnäggiWar (Vippal ESTL)
häs(s)tgnägg (pl. -i(j)ar; Nuckö Vippal ESTL) 'horsgök, Scolopax gallinago' (Freudenthal & Vendell; Vendell; jfr Hortling s. 201).
Äldre belägg: hästgnägja 'Schnepfe; Scolopax gallinago' (1855: Nuckö Ormsö
ESTL; Russwurm s. 330).
Folkliga föreställningar: "Wenn die Schnepfe (häst-gnägja, d.i. die Pferdewiehemde,
scolopax gallinago) schreiend auffliegt, kommt Regen" (Ormsö Rågö ESTL; Russwurm 1855:198).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (häst) samt 5.1.1.2: Verb med betydelsen
'gnägga' (gnägga).

hästlom
Sverige: hässtalomm 'enkelbeckasin'; "Hästalommen hördes förr över madam. Har
inte hört den på 10-15 år. Lätet liknar en hästs gnäggande" (Lindome, Fjäre hd HALL;
Silow 1992b:147).
Folkliga föreställningar: "Hästalommens plats i taxonomin beredde informantema en
del huvudbry. Någon undrade om den kanske är en fladdermus. Andra säger att den flyger som en fladdermus eller att den liknar en sådan, men att den är en fågel" (Lindome,
Fjäre hd HALL; Silow 1992b:147).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (häst) samt 5.1.3.6: Artnamnselement för
'(djur med) skrikande, klagande läte' (lom).

jordgeit
Norge: jorgjeit 'et navn paa horsegjogen (bekkasinen)' (NO; utan uppg. om ort); jargjeit 'horsegjOg' (Hardanger HL; Aasen art. Jordgeit; jfr Haftorn s. 300); "Han remja
som ej jargeit" (Kinsarvik HL); (h)jargWeit 'mekregauk' (Samnanger HL); jordgeit
'humregauk' (SunnmOre MORD; Aasen arena Humregauk och Jordgeit; Haftorn
s. 300).
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Äldre belägg: jordgied 'Scolopax gallinago' (1775: Hammer s. 39); jargjeit (jordgeed) 'en art sneppe'; "See Myrebuk (Steensneppen, Scolopax Gallinago)" (1802:
vNorge; Hallager s. 51); jordgeed "Et norsk Navn paa Horse-g0gen; Tringa Ochropus.
Linn."22 (1820: DO).
Annan art: jordgeed 'Tringa ochropus' (»iller 1776:25).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (jord) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande
läte (get).

jude
Sverige: juden 'horsgöken' (Åkers och Österrekarne hdr SDM; DFS).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (jude).

keldusvin
Island:
Äldre belägg: kjeldusvin 'beckasin, Scolopax rusticola' (1823: Vestmannaeyar; DFS).
Annan art: kieldusvin "Tringa, rostro brevi nigro, tota dilute cinerea"22 (Miiller 1776:
2524); keldusvfn 'Rallus aquaticus' (Gröndal 1895:42).
Se 5.3.3: Aitnamnselementet 'sankmark, vatten, dimma' (källa) samt 5.1.3.3:
Artnamnselement för 'djur med grymtande läte' (svin).

kjulbening
Finland: tjulbeningg 'enkelbeckasin' (Kökar ÅLD; Hortling s. 201).
Annan art: tjylbening 'drillsnäppa' (Föglö ÅLD; Hortling s. 190).
Se 5.2.4: Benens utseende (kjulben).

klapfugl
Danmark: klapfugl 'dobbeltbekkasin' (Fjolde HB; JO; Bjerrum 1974:294; jfr Brondegaard s. 138).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (klap(hingst)) samt 5.2.5: Övrigt utseende
(fågel).

22 Ett tydligt exempel på hur Linnés oklara klassificering kan skapa bekymmer. I Fauna suecica
(1746) är art nr 146 "Tringa. Cinclus. (Horsgjök)" (s. 53 f.) men i Systema naturx (1758) är
"Tringa Ochropus" (s. 149) lika med nr 146 i Fauna suecica.
23 Ung. 'Tringa med kort, svart näbb, helt och hållet spräckligt askfårgad'.
24 Efter en källa från 1772.
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klödra
Sverige: klödran 'sneppe' (1883: Loftahammar, N. Tjusts hd SMÅL; DFS); klödra
'snäppan' (Oppeby, Kinda hd ÖGL).
Annan art: kleran "(Trasten) har många läten och kan härma alla språk [...] hon
klagar på vallheren, som tagit hennes ungar" (Hylten-Cavallius 1868:32); klädra
("Prov.":) 'talltrast' (Leijonflycht 1827:32); klödra, kledra "Börketröst (T. musicus)"
(Aspa bruk NRK (1857); Grill 1964:94).
Folkliga föreställningar: "En skomakare gick bort en morgon att göra skor och hade
en pojke med sig. Så gick de fram, der ldödran befans: God måron, god måron! Skomakaren besvarade genast helsning. Vart skall vi gå? — Bort å göra skor. — Se så fif ! skomakarepojken är, se så fusl! — Det rår jag inte för! — Bytt bort en! — Det är ingen som vill
ha en! — Ge i mellan! — Ja har inget att ge. — Syl å knif, syl å knif! — Vad skall jag sen
försörge mej med? — Gör som ja! drik vatten å skrik, drik vatten å skrik!" (1883: Loftahammar, N. Tjusts hd SMÅL; DFS); "En skomakare gick mä sin pojke i en skog, å så
sa klödra till skomakaren: Si skomakarpojken! si så svart han är! Bytt bort en! — Dät vill
ingen ha en, sa skomakaren. — Gör du som ja, ge mella å skryt" (Oppeby, Kinda hd
ÖGL; DFS).
Se 5.6: Överförda artnamn.

kl0js
Danmark: ?k/Ojs 'bekkasin' (0. Lisbjerg RA).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (k/ojs).

knispa
Sverige: knispa 'morkulla, Scolopax rusticola' (SMÅL; J&K s. 246; jfr Hortling s.
203 f.).
Annan betydelse: °Icni'spa 'argt fruntimmer' (Riseberga, N. Åsbo hd SK); kni'spä
'lättsinnig och näsvis ung kvinna' (Björkvik, Jönäkers hd SDM).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte'
(knispa).
knispfugl
Norge: knispefuggel 'rugde, Scolopax rusticola' (NTRL; Haftorn s. 296).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (knispa)
samt 5.2.5: Övrigt utseende (fågel).

knorrknispa
Sverige:
Äldre belägg: knurrknispa 'morkulla, Scolopax rusticola'; "Namnet är af hennes läte"
(1867: S. Möre hd SMÅL; Linder s. 85).
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Folkliga föreställningar: "När hon om aftnarne låter höra sig, så anses det vara tid att
upphöra med arbetet" (S. Möre hd SMÅL; Linder 1867:85 art. knurr-knispa).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (knorra) och
5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (knispa).

knortknispa
Sverige: knårtknispa 'morkulla, Scolopax rusticola' (SMÅL; J&K s. 246; jfr Hortling
s. 203 f.); knotknispa 'dubbelbeckasin' (Kallnar SMÅL; Rosenius 1937:151); kno'rkni'sspe 'morkulla' (Blackstad, S. Tjusts hd SMÅL).
Folkliga föreställningar: "Var en Pige, som skulde fmde Okseme, Knorr og Knisp.
Önskede tilsidst at blive til en Fugl. Blev det og söger nu i Skumringen, raabende:
Knorr, knisp!" (DFS); "Morkulla kallas också knortknispa. Hon köpte sig engång et par
stude som hon kallade knort og knisp. Dem skulle hon släppa på utbete, men så la de å.
Efter sin död håller hon på att flyga om kvälla och locka på sina stude. Knort hålt hon
mycket utaf. Derför locker hon jemnt på den, och blott en gång så ropar hon knisp"
(1879: Dalhem, N. Tjusts hd SMÅL; DFS); "En Bonde sendte om Aftenen en 'flicka'
ud, for at söge efter Oksene og Köerne; men hver hun sögte i 'Hageme' fandt hun dem
dog ildce; og kaldte forgxves paa 'Knorr' og 'Knisp', som Oksene hed. Endelig onskede
hun, at hun maate blive til en flyvende Fugl, for at kunna fan Ret paa Oksene, og san
blev hun tu en Morkulla, der alltid i Skumringen farer sogende over Hageme kaldende:
Knorr, Knisp, Knorr, Knisp" (Boxholm, Göstrings hd ÖGL; DFS).
Norge: knorteknispe 'rugde' (Barth 1881:103); 'rugde, Scolopax rusticola' (OF; Haftom s.296).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (knorta) och
5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (knispa).

knurremurrepist
Danmark: knurremurrepist 'sneppe, Scolopax rusticola', "efter stemmen" (Jylland;
Brondegaard s. 142).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (knurremurre)
samt 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte'
(piste).

kobberhone
Danmark: kobberhöen "Navnet paa en eller anden Sneppe-art (Tredxkkeren?)" (1884:
utan uppg. om ort; DFS); kovverhöen 'sneppe' (1884: utan uppg. om ort; DFS).
Annan art: kobberhone 'Limosa xgocephala', "i Sommerdragt" (Kjwrbulling 187577:532; jfr Gröndal 1895:40).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (kobber) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (höna).
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kokar(e)kona
Sverige: kokarekunå 'morkulla, Scolopax rusticola' (Fårö GOTL; Gotl. ordb. art kokarekåna bet. 2).
Äldre belägg: kokerkuna 'morkulla' (GOTL; 1700-t. och framåt; Gotl. ordb. art. kokarekåna med hänv.).
Annan betydelse: kokarkunä, kokarekunå 'matlagerska vid gästabud' (Sundre
GOTL; Gotl. ordb. art. kokarekåna bet. 1).

Se 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte' (koka)
samt 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (kona).

kokar(e)mor
Sverige: kokarmor 'morkulla, Scolopax rusticola' (Rone GOTL; Gotl. ordb. art. kokaremor bet. 2).
Annan betydelse: kokaremor 'infmner sig för att laga till' (Alskog GOTL Bunge
GOTL); ko'ukamo'ur (Bro GOTL) 'kokerska vid kalas' (Gotl. ordb. art. kokaremor
bet. 1).
Se 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte' (koka)
samt 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (mor).

korgfisk
Sverige: kårgfisken 'morkullad; "säger: tva tva tya kårrgar fissssk!" (GOTL; Gotl.
ordb. art. korgfisk).
Folkliga föreställningar: "Korgfisken (fig. = morkullan) har intet ropat än; då först,
sent, får man göra aftå, sluta arbetet" (Hall GOTL; Gotl. ordb. art. korgfisk).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (korgfisk).

krokkvist
Norge: krokkvist 'rugda, Scolopax rusticola' (NMA; utan uppg. om ort); krok-visst

'rugde'; "Navnet etter dens lyd i paringsflukta" (Andebu VF; Bråvoll 1964:123b).
siges [...] om Aftenen at flyve idelig frem
Äldre belägg: kro gqvist 'blomrokke';
og tilbage i Luften; og da de i Flugten lcrumme Halsen og give en Lyd fra sig, som ligner
det Ord Qvist, saa have nogle deraf taget Anledning til at kalde den Krog-Qvist" (1762:
Sunnmore MORD; Sem s. 223; jfr Fleischer 1796:1307); 'blomrokke, et slags brunspraglet sneppe, rude, rutte (Numenius)' (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 174).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (krokkvist).

kronnehekg
Danmark: kronnehOg 'dobbelt bekkasin' (Fårup ÅR; JO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (kronne) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (hök).
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kula
Sverige: kula 'morkulla' (NRK; Hortling s. 203).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (kula).

kummergauk
Norge:
Äldre belägg: kummargouk (?) 'steensneppe (fugl: Tringa)' (1827: "Bergenhus amt";

Christie s. 126 art. Hummargouk).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (kumra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

kurbits
Finland:
Annan betydelse: kurrbitts 'kanalje' (Bromarv NYL) 'ökn. för lättfärdiga kvinnor'
(Tenala NYL; Vendell s.v.).

Estland: kurrpits 'morkulla (Scolopax rusticola)' (Vippal ESTL; Freudenthal & Vendell); korrpits 'morkulla, Scolopax rusticola' (Vippal ESTL; Wessman); "(eg. pumpa)"
(Hortling s. 203).
Folkliga föreställningar: "den, som äter en morkulla före d. 25 apr. g. st. (Sant från),
tros däraf hafva stort gagn" (Vippal ESTL; Freudenthal & Vendell).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (kurbits).

kvartbekkasin
Norge: kvartbekkasin ("Norsk") 'Scolopax (Gallinago) gallinula' (Horring 1926:294;
jfr J&K s. 252); 'Lymnocryptes minimus' (Haftom s. 308).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (kvart) samt 5.2.3: Näbbens utseende
(beckasin).

kvällknispa
Sverige: kvällknispa 'morkulla, Scolopax rusticola' (SMAL; J&K s. 246; jfr Hortling
s. 203 f.); 2kvällknispa 'morkulla' (N. Sandsjö, Västra hd SMAL).
Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (kväll) samt 5.1.3.2: Artnamnselement för
'gnisslande, klingande, pipande läte' (knispa).

kvällknorr, -knort
Sverige: kvällknorr, -knort 'morkulla, Scolopax rusticola' (SMÅL; J&K s. 246; jfr
Hortling s. 203 f.).
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Annan betydelse: Qkwällknort 'kvälls-sen person'; dä ä en rektiä lcwällknort (Kulltorp, Västbo hd SMÅL).
Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (kväll) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för
'knarrande, skrapande läte' (knorra, knorta).

kväll(s)gimra
Sverige: kvällgimra 'enkelbeckasin'; "av gimra: ungt får" (Torsö, Vadsbo hd VGL;
J&K s. 250; jfr Hortling s. 201 f.); kvällsgimra 'enkelbeckasin' (VRML; Tillhagen
1978:280).
Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (kväll) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande
läte (gimmer, gimra).

källgylta
Finland: tjälljyltto 'morkulla, Scolopax rusticola' (Pärnå Liljendal NYL; Vendell; jfr
Hortling s. 203).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (källa) samt 5.1.3.3:
Artnamnselement för 'djur med grymtande läte' (gylta).

kärrgylta
Sverige:
Annan art: "Märk att nattskärran av Linné kallas kärrgylta" (Hortling s. 203, not 1);
kärrgylta "Nattskräfva" [dvs. 'nattskärra'} (Leijonflycht 1827:36).
Finland: kärrgyltto (Helsinge NYL) tjärrdjyltto (Lappträsk NYL) kärrgyllto (Sibbo
NYL) 'morkulla' (Wessman; jfr Hortling s. 203); kärrgiltto 'morkulla, Scolopax'
(Borgå NYL; Wessman); tjärrjylto 'morkulla' (Pärnå NYL).
Annan art: kärrgylta 'nattskärra' (Hortling s. 81 f.); tjärrjylt(t)o 'nattskärra' (Pärnå
Lappträsk NYL).
Estland: kärrgillta 'beckasin, morkulla' (Danell); kärrgil(t)t 'beckasin, morkulla, Scolopax' (Nuckö ESTL; Freudenthal & Vendell; Vendell; jfr Hortling s. 203).
Folkliga föreställningar: "ger lycka om den ätes före S:kt Irjan = 23 April" (Danell).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (kärr) samt 5.1.3.3:
Artnamnselement för 'djur med grymtande läte' (gylta).

kärrmäckra
Finland: tjärrmekkru ("bör vara") 'enkel beckasin, Capella gallinago' (Björköby ÖB);
kärrmäkkro 'enkel beckasin, Scolopax gallinago' (Björköby ÖB); tjärrmekro 'enkelbeckasin' (Björköby Replot ÖB; Hortling s. 201); tjärrmäk(k)ru, tjärrmäkär 'Scolopax
gallinago' (Pörtom Replot ÖB; Hortling s. 201); b.f. tjärrmekron 'enkelbeckasin' (Solv
ÖB).
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Annan art: kärrmäckra 'nattskärra' (Replot Vörå ÖB; Hortling s. 80); "Här måtte ett
misstag föreligga, liksom beträffande VEVW:s25 uppgift att samma ord dessutom skulle
betyda 'haruggla, strix aluco' . Visserligen har ju nattskärran sitt bekanta spinnande läte,
och kattugglans sång kan väl i nödfall kallas 'påpplande' — men en som känner fåglarna
och fågellätena, har svårt att godkänna dessa namn. Samma uppfattning har också
Tgm,26 som skriver att uppgifterna äro oriktiga" (Hortling s. 200); tjärrmeker (b.f. tjärrmekru) 'nattskärra' (Korsholm ÖB); tjärrmeker 'nattskärra, Caprimulgus europaeus'
(Petalax ÖB; Wessman); tjw'rrmekkru 'nattskärra' (Vörå ÖB; Freudenthal 1889:128);
tjärrmekro 'haruggla, Strix aluco' (Replot ÖB; Wessman); tjärrmekron 'ett slags sjöfågel' (Replot ÖB).
Annan betydelse: tjärrmekron '(öknamn på) en viss argsint och slcräbelaktig äldre
kvinna' (Replot ÖB).
Folkliga föreställningar: "Då kämnäckran hörs skall det komma regn" (Korsholm
ÖB); "regnvädersmärke: tå tjämnekron bön hösj; tjärrmekron je stedit i skojin. Di knysär fösst mot kveldin. Di flygär rett opp såm in lärtjo, tå di far. He va tesama va måsa an
kom tel, så flöjg tej de opp å melcra me ens. Tå di knyst, va he na såm tå jetren mekrar,
mähähähä lejt e" (Solv ÖB).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (kärr) samt 5.1.2.2:
Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra).

kärrsnäppa
Sverige:
Äldre belägg: kärrsnäppa 'enkelbeckasin' (1829: Sandström; SAOB).
Annan art: kärrsnäppa 'grönbent snäppa, Totanus glareola' (Öhrlander & Leftler
1852:305a); 'Calidris alpina' (Hortling s. 186); 'grönbena' (VRML; Tillhagen 1978:
284; jfr Hortling s. 192).
Danmark:
Annan art: kjwrsneppe 'Totanus glareola' (Kjxrbolling 1875-77:527).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (kärr) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

kcerstork
Danmark: ber-, kjåstork 'enkeltbeklcasin, Limnocryptes minimus' (sJylland; Bondegaard s. 138); kcerstork 'beckasin' (Voel ÅR; JO).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (kärr) samt 5.6:
Överförda artnamn.

lappbekkasin
Norge: lappbekkasin 'Lymnocryptes minimus' (Haftom s. 308); lapbekkasin 'Gallinago gallinula' (J&K s. 252).

25

26

Förkortningen avser V.E.V. Wessman.
Förkortning för Tegengren, en av Ivar Hortlings uppgiftslämnare.
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Se 5.3.6: Artnamnselement för geografisk förekomst (lapp) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (beckasin).

lauvskogskryte
Norge: lauvskougskryte 'rugde' ("Finskoven"; Barth 1881:103); lauvskogsktyte
'rugde, Scolopax rusticola' (Vestlandet; Haftorn s. 296).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (lauvskog) samt 5.1.3.5:
Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (skryta).

lauvtaska
Norge: läuvtask 'rugde' (NMA; utan uppgift om ort); lautaske 'rugde, Scolopax rusticola' (RL; Haftorn s. 296).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (lauv) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (taska).

lyngsneppe
Danmark: longsnceppa ("Lyngsneppe") '(skov)sneppe' (1886: Ö. Marie BO).

Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (lyng) samt 5.2.3: Näbbens
utseende (snäppa).

långnäbb(a)
Sverige:
Annan art: långnäbba 'spov' (Gravander 1807:51).
Finland: langgnebb 'morkulla, Scolopax rusticola' (Gamla Karleby ÖB; Hortling s.
203); långnäbbo "syfta på den långa näbben" (Gamla Karleby ÖB; Hortling s. 204;

Krank 1898:49).
Danmark: langnat ("jxgerslang") 'dobbeltbekkasin' (Brondegaard s. 138).

Norge:

Äldre belägg: langnceb 'Scolopax' (1797: Hadeland OP; Hammer s. 142).
Annan art: langneeb 'Scolopax arquata' (Muller 1776:22).

Se 5.2.3: Näbbens utseende (långnäbb).
långnäsa
Sverige:
Annan art: långnäsa 'småspov' (Tillhagen 1978:283).
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Danmark: ("jxgerslang") langnceser 'dobbeltbekkasinef (Moller 1885:89; Brondegaard s. 138).
Se 5.2.3: Näbbens utseende (långnäsa).

madvipa
Sverige: 2mavipa 'horsgök, Totanus ochropus' (Eksjö, S. Vedbo hd SMÅL).
Annan art: madvipa 'Tringa ochropus, skogssnäppa' (SMÅL; Hortling s. 193);
ma'vi'pe "Namn på olika slag av strandfåglar. Somliga mena därmed strandvipa" (Vimmerby, Sevede hd SMÅL).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mad) samt 5.2.2:
Kroppens form, storlek och färg (vipa).

mekregjod
Norge: megrejo 'fflekregauk' (Dalane RL; Ross art. Mekregjod); mekregjod, mekrejo
'enkeltbeklcasin' (ML; Haftom s. 300).
Annan betydelse: mcekkerjo 'en som skrattar i tide og utide'; "Ross hev mekregjod =
melcregauk. I Namdalen må då m. vera overfort på folk" (NTRL; NO).
5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.1.3.6: Artnamnselement
för '(djur med) skrikande, klagande läte' (gjod).
memregauk
Norge: memregauk 'melcregxuk' (VF).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (mimra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

mickergök
Sverige: mji'kkergötc'k "Beskrivningarna ge vid handen att m. avser horsgöken. Namnet av fågelns läte" (Frostviken
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

mickerhare
Sverige: mikerhä'ra "uppg. av två gamla, goda meddelare"; mitjelhä'ra, mikelhä'ra
("ej så vanligt"); "Enl. säkraste sagesman avses en uggla som på våren säger ho, ho, ho,
(ho) och ibland visslar (kattuggla? sparvuggla?). En meddelare fr. socknens västra del
beskrev — utan att känna fågeln till utseendet — enkelbeckasinens läte. Åtskilliga anse —
till synes utan fastare grund — att ordet avser haren som påstås ha vissa läten för sig på
våren" (Ragunda JTL).
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Annan betydelse: b.f. gmekelharan "Förr i tiden trodde man allment att det var en hare
(mekelharen) som framkallade det hoande, som sparvugglans läte framkallar, man får
höra [...] mäst i April, maj, samt på vintern då det är mycket kallt" (Tuna MED).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (hare).

m(fäckerget
Sverige: b.f. mjäckerjeta, mäckerjejta (Bodsjö Hackås Hällesjö Laxsjö Oviken JTL;
Hammarin 1990:72); b.f. mä'kkerjeita 'fågel', väl 'enkelbeckasin'; "låter som en get

med vingarna = kornknarr?" (Oviken Sunne JTL).
Finland: mäkärgäit 'beckasin' (Pargas ÅBL).
Annan betydelse: mäkärgäit ("öknamn för") 'högljutt skrävlande kvinna' (Pargas
ÅBL).
Norge: mekregeit, mwkkergjeit 'horseg0g, humregauk' (Trondheim STRL; Aasen art.
Mekregauk); mekkergeit 'enkeltbekkasin' (NL; Haftorn s. 300).

5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get).

m(jäckergök
Sverige: mäckergök, mjäckergauk 'enkelbeckasin' (JTL; Rosenius 1937:162; jfr Hammarin 1990:73); mjekerg8uk (b.f. mje'kker-, me'kke(g8u'tjen) 'enkelbeckasin' (Hammerdal JTL); b.f. mjekkergauken 'enkelbeckasin' (Offerdal JTL; Persson 1993:63);
mje'kkerg8u'k 'beckasin' (b.f. mje'kkerg8u'tjen) (Ström JTL); mje'ker-, me'kkergäu'k

'horsgök' (Åre JTL).
Äldre belägg': mäckergjök "hinc kallas en fogel, som under flygten har samma läte
som en get, och låter sig höra i skogen, särdeles vid sjöar" (1715: MED; Ihre UUB
96:1 s. 1).
Norge: mcekregauken 'enkeltbekkasinen' (Guldberg 1891:266 f.); mcekregauk 'Gallinago gallinago' (J&K s. 250); mekkregauk 'myrsnipe' (Andebu VF; Bråvoll 1964:
143b); megregou'k 'bekkasin (fugl)' (Eiken VAGD); megregaug 'enkeltbekkasin'
(Bjerkreim RL); mcekregauk 'Gallinago gallinago, enkelt bekkasin, myrsnipe' (Stavanger RL; Bahr 1896:87); mekregauk 'enkeltbekkasin' (RL; Torp; Haftorn s. 300); b.f.
mekregauken "m--im! m--im! mekrer den" (Fjeld HL); mekkregceuk m. 'myrsnipe, horsegjog' (Modum BU); mekkregauk 'enkeltbekkasin, Capella gallinago', "av

storrelse som en trost, natt- eller skumringsflyver. Under paringsleiken om våren styrter
hannen ned gjennem luften, så der oppstår en brekende eller mekrende vibrasjon i de
utspilte halefjxrene, derav navnet" (Sandsvxr BU); mekkergauk 'enkeltbekkasin' (Os
HM); mekregauk (Hardanger OP); mekregauk (Lunde TM Stryn SOFJ); mekkregxuk
'horsegjog' (Porsgrunn TM; Reynolds 1952:25); mekkrgeuk (Hemne STRL); mce'kkergeuk "en fugl" (Leinstrand STRL); mekkergauk 'enkeltbekkasin' (STRL NTRL TR;
Haftorn s. 300); mekregauk 'horseg0g, humregauk' (Trondheim STRL; Aasen); b.f.
mcekkergjöken 'hommergauken' (Hattfjelldal NL; jfr humme(r)gök); b.f. mcekregauken
'mxkkastale [samiska] dvs. 'enkelbeckasin' (Nesseby Polmak FM; Qvigstad & Sandberg 1887:113 f.).
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Äldre belägg: mokergouk "Saa kaldes i een Del Egne udi Trundhiems Stift een Fugl,
hvilken jeg ildce rwttere veed, end at dend i Danmarch kaldes een Myre-buk" (ca 1740:
STRL; Leem 1923:132); mwkkregouk "fillxgges her den i Dannemark saa kaldte
Horse-G0g [...] har en Rost, som ligner en Geeds Brxgen [...] Imedens den brxger i
Luften, flaggrer den st.mrkt med Vingeme; og dette er vel Aarsagen, hvorfor nogle
mene, at den giver saadan brxgende Lyd fra sig med Vingerne eller Vingeslagene"
(1762: Sunnmore MORD; Stim s. 251; jfr DO 1826); =eker-, mekkergouk 'Scolopax
gallinago' (1767: FM; Leem s. 249 f., not 100); mxkregauk 'Horseggig' (1767-70: Aphelen 3:492); mcekergouk 'Scolopax gallinago' (1776: Möller s. 23); mekkergouk 'dobbeltsneppe, Scolopax gallinago', "fordi den i Flugten, isxr naar den daler nedad, lader
hore en Lyd, som naar en Geed brxger. Nogle har vel foregivet, at, da denne Lyd kun
hores, naar den flyver, den da skulde komme af Vingemes Bevxgelse, men dette er urimeligt, thi man horer den kun almindelig, naar Fuglen daler, og hvorledes lader denne
Bevwgelse sig daa txnke? [...] under sin ommeldte brwgende Lyd Mxkkerx-Ret-Ret
styrter sig som en Piil ned tul Jorden" (1796: Fleischer s. 1309 f.); mcekkregouk 'skoddefoll, Tringa ochropus' [se skoddefole] (1796: Fleischer s. 1321 f.); mcek(k)regouk
'steensneppe'; "Fugl: Tringa" (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 126, 220); mcekregauk 'Scolopax gallinago' (1858: Nilsson 2:269); 'Gallinago media' (1875-77: Kjxrboning s. 542); mcekkregauk 'enkeltbekkasin' (1877: Barth s. 127).
Annan art: mcekkregouk 'Tringa ochropus' (Möller 1776:25); mekregauk 'åkerhöna'
(Norddal MORD); mekkergauk ("lokalt namn for") 'natravn' (Halsa MORD); mekregauk 'perleugle'; "Enkeltbekkasinen kjennes ikke. De gamle sa at det var jasen [haren]
som melcret" (Mo TM).
Folkliga föreställningar: "Når melcregauken brektar, blir det kaldver" (MORD);
"Naar den flyver hojt i Luften og av og til vibrer med Vingene, saa det hores ut omtrent
som en gammel Gjeit skulde brxke, da venter den Regn" (Hattfielldal NL); "Når en finner mekregaukens egg, skal en gå 3 ganger omkring dem mot solen og så te dem itu.
Melcregauken er en trollfugl" (Sor-Varanger FM); "skulde spå ulykke [eller endog Oden] for det menneske, der fik bes0g af den" (Nesseby Polmak FM; Qvigstad & Sandberg 1887:113 f.); "M. daarer Renen, d.v.s. faar man forste Gang om Vaaren hore den
paa fastende Hjerte, spaar det galt for vedkommendes Rener" (Kautokeino FM).
Annan betydelse: mekkregauk "Her brukt som skjellsord om og till en unggutt som
stildcer seg frem med prat blandt voxne folk. Höll kjxften påddx, din meldcregauk!"
(Andebu VF; Bråvoll 1964:143 f.).

Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

mjäckerhök
Sverige: b.f. mjäckerhaukn (Hammerdal Lit JTL; Hammarin 1990:73); b.f.
mje'kerh8uVen 'enkelbeckasin' (Hammerdal JTL).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (hök).

morkulla
Sverige: morkulla 'Scolopax rusticola'; "egentligen = skogsjungfru" (J&K s. 246; jfr
Hortling s. 202); rnå'rkulla (S. och N. Åsbo hdr SK); moscekulla (Härlöv, Allbo hd
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SMÅL); mo'rkolla (Konga hd SMÅL); måsrrkolla (Ljuder, Konga hd SMÅL);
most-kulla (Mo och N. Vedbo hdr SMÅL); moakolla 'morkulla' (Asa, Norrvidinge hd
SMÅL); most-kulle 'morkulla' (Frödinge, Sevede hd SMÅL); mårrkulla, måkulla (Sunnerbo hd SMÅL); må Yrkålla (Vissefjärda, S. Möre hd SMÅL); murrkulle (Rydaholm,
Östbo hd SMÅL); mosrrkulla (Solberga, Redvägs hd VGL); moderkulla 'morkulla'
(Ärtemark, Vedbo hd DLS); mor(d)kullå "ainsnäipå" dvs. 'morkulla' (Lau GOTL);
mor(r)kullte 'morkulla' (NRK; Hortling s. 203); mo'rkull "Har varit föremål för skytte
i flykten under vårkvällar vid fågelns sträckning" (Dalby, Älvdals hd VRML; Dalbyordb.); mo-rkuller 'morkullor' (Gräsö, Frösåkers hd UPL; Schagerström 1945-49:
112); morkulla 'Scolopax rusticola' (VSTM; DFS); most-kulla 'morkulla, beckasin'
(Färila HLS).
Äldre belägg: morkullan 'Scolopax rusticola', "som gästar öfver vinteren i Engeland,
och hitkommer då Orren leker; som gärna tillhåller på skoglösa marker, oftast skjutes
vid dagbräckningen, eller i skymningen om qvällarne, och kan låckas och fällas så väl
under pamingstiden som då ungarna framkommit" (1785: UPL; Fischerström s. 163);
morkulla "En sträckfågel. Finnes om wåren, och äfwen om sommaren, ganska talrik och
allmän. Wistas helst i stor, tät, kärrfull och bergbeströdd skogsmark; stundom i hagar
och löfskog. Sträcker bäst om wåren och i början af sommaren, strax efter solens nedgång om aftonen, samt i första gryningen" (1827: Leijonflycht s. 43); 'Scolopax rusticola' (1828: Ekström s. 33; Greiff s. 82 f.; 1857: Aspa bruk NRK; Grill 1964:94); [i
not:] "Betyder Kärrflicka af mohr, myr, kärr, och kulla, kolda flicka" (1858: Nilsson 2:
259); "Mosepige"; 'Scolopax rusticola' (1873: Wright & Palm&I s. 226; 1875-77:
Kjxrbolling s. 536; 1877: Malm s. 83).
Annan betydelse: b.f. mosakullan 'skämts. benämning på gift kvinna' (V. Torsås,
Aflbo hd SMÅL).
Folkliga föreställningar: När n gar pa morkulljakt, så jär de um kvällar i skäumningi,
sum mor(d)kullår drägar, sum jägrar kallar de förä. Di flaugar ifrån dain skoglund n
till dann n, el. yvar a glap i skogän (Lau GOTL); "I Jmtl. har befolkningen den vidskep-

liga föreställningen att morkullan använder sin näbb till att med den sticka sönder juvret
på getter o. kor, varför man dödar ungarna, då de påträffas" (JTL; Hortling s. 203).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (mor) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (kulla).

morripa
Sverige: morypa 'morkulla' (HRJ; Hammarin 1987:25).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (mor) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (ripa).

morrOja
Sverige: 2moröja 'morkulla' (HLS HRJ JTL; jfr Hortling s. 203, Hammarin 1990:74);
'Scolopax rusticola' (Färila HLS HRJ; jfr J&K s. 247); moröjja 'morkulla'; "icke ovanlig" (1828: HRJ); "ej sällsynt: (slutet av 1880-talet)" (HRJ; Rosenius 1937:137); 'morkulla' (Hede Storsjö Tännäs HRJ; Hammarin 1987:25); moröje 'morkulla' (Haverö
MED); moröjj (b.f. moröjjan); moröjja knärka "morkullan knarkar" [knarka 'knorra']
(Ragunda J11); morrejan 'morkullan', "har funnits sedan längre tid" (JTL; Rosenius
1937:137); moröjen 'morkullan' (Åre JTL; Svenska jägareförbundets tidskrift 1879:
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168); moröja 'morkulla' (ÅNG; Tillhagen 1978:282); 2moröjja 'morkulla, Scolopax
rusticola' (Tåsjö ÄNG; Modin 1916:24).
Äldre belägg: moröja 'morkulla' (1841: HLS; Unström s. 19).
Folkliga föreställningar: "Moröjan klyfver sönder spenarna på getterna i skogen"
(HLS); "moröja hackade sönder juvren på skogsbetande getter. Ingen hade egentligen
sett det, men mor Anna berättade att moröjans bett gav trekantiga sår" (Offerdal JTL;
Hammarin 1990:75); "Ansågs hacka sönder spenarna på kor och getter, av denna orsak
föga tåld" (Ragunda JTL); "Mången föreställer sig kanske att morkullan knapt skulle
vara till fifflandes i de jemtländska fjelltrakterna, men hon förekommer här verkligen ej
så alldeles sällsynt. Emellertid har dock folket helt underliga föreställningar om "moröjen" som hon kallas: man anser henne för en skadlig fogel, som med näbben hugger
hål i fårens och getternas jufver! Under slåttern påträffas här vanligen rätt många ännu
ej flygfärdiga morkullungar, och utan förbarmande dödas de för nämnda galna fördoms
skull, hvilken sitter fast i skallame, huru man än predikar deremot" (Åre JTL; Svenska
jägareförbundets tidskrift 1879:168).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (mor) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (röja).

morvipa
Sverige: mo'rvi'pa ("vid kärren":) 'beckasin el. morkulla (?)' (Mjölby ÖGL).

Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (mor) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (vipa).

mos(e)lam
Danmark: mueslam 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago' (Framlev ÅR; DFS; jfr
Brondegaard s. 138).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mosse) samt
5.1.2.1: Djur med bräkande läte (lam).

mosesneppe
Danmark:

Äldre belägg: mosesneppe 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago'; "ca 1700; nu nxppe
br[ugligt]" (ODS; jfr Brondegaard s. 138); "Et Slags Snepper, som opholde sig i og ved
Moser; Scolopax Gallimila" (1826: DO).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mosse) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

mosevagtel
Danmark: (den lille) mosevagtel 'enkel bekkasin, dvärgbeckasin' (1884: Middelfart
OD).
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Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mosse) samt 5.2.2:
Kroppens form, storlek och färg (vaktel).

moshakker
Danmark: moshakker 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago' (BrOndegaard s. 138).
Äldre belägg: moshakker 'navn paa en fugl, den samme som mosesneppe' (1826:
DO).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (mossa) samt 5.2.1: Beteende (hakke).

mossmäckra
Finland: måsamäkkrå 'enkel beckasin, horsgök' (ÖB; Rietz 453b art. mäkrä); måsamäkru 'enkelbeckasin' (Larsmo Pedersöre Purmo ÖB; Hortling s. 201); må 'same'kru
(Larsmo Pedersöre Punno ÖB) måsamäkkrå, måsamäk(k)ru (Pedersöre ÖB) 'horsgök,
Scolopax gallinago' (Vendell).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mosse) samt
5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra).
mosspytta
Sverige: mosapytta 'enkelbeckasin' (SK SMÅL; Tillhagen 1978:279); 'dubbelbeckasin, Gallinago major, Capella media' (V. Göinge hd SK SMÅL; J&K s. 249; jfr Hortling
s. 200); b.f. Qmosapyttan 'beckasin' (V. och Ö. Göinge hdr SK); "bäckasinen säger: Lille
Pälle, lille Pälle, skjut hit, skjut hit!" (V. Göinge hd SK; Wigström 1898-1914:31);
2måsapytta 'morkulla' (SMÅL HALL; Tillhagen 1978:282); m8'sapy'ttan 'beckasinen'
(Kvenneberga, Allbo hd SMÅL); Qmåsapyttan 'morkullan' (Kalvsvik, Kirmevalds hd
SMÅL); må'sapy'ttan "någon snäppa" (Tävelsås, Kinnevalds hd SMÅL); mnapy'tta
'beckasin'; "trol. dubbel" (Bonstorp och Källeryd, Mo hd SMÅL); m8u'sapy'tta
'beckasin' (Hinneryd, Sunnerbo hd SMÅL); b.f. pl. m8såpy'ttene "relativt små grå fåglar m. lång näbb. Möjl. dubbelbeckasiner" (Vittaryd, Sunnerbo hd SMÅL); 2m8sapytta
'halvbeckasin' (Långaryd, Västbo hd SMÅL); mnapy'tta 'beckasin' (Ödestugu,
Västra hd SMÅL); 2mussapytta 'dubbla beckasinen' (Byarum, Östbo hd SMÅL).
Annan art: må'sapy'tta 'storspov, Numenius arquata' (Verum och Hörja, V. Göinge
hd SK; Sjöstedt); m8'sapy'tta 'vadare, tro!. vipa' (Slätthög, Allbo hd SMÅL); 'ljungpipa[re]' (Vislanda, Allbo hd SMÅL); Qmåsapytta 'storspov' (Väckelsång, Konga hd
SMÅL); mosapytta ljungspole, ljungpipare, Charadrius apricarius' (S. Möre hd
SMÅL; Linder 1867:111); Qm8sapytta "äv. storspoven kallas så" (Långaryd, Västbo hd
SMÅL).
Annan betydelse: må'sapy'tta 'högfärdig flicka el. kvinna' (Verum, V. Göinge hd
SK; Sjöstedt); Qmåsapyttånå 'kvinnorna som arbetade i mossen' (Göteryd, Sunnerbo hd
SMÅL).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mosse) samt
5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (pytta).
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mossticka
Estland: musa-tika, -tikk "S[äve]: = Horsgök" (Nuckö ESTL; Danell); musatikk 'enkelbeckasin, horsgök, Scolopax gallinago' (Nuckö Vippal ESTL; Freudenthal & Vendell;
Vendell; jfr Hortling s. 201 f.); "efter honans läte ticka, ticka" (Hortling s. 202).
Annan art: musa-tika, -tikk "= lillsnäpp(a); en fågel (med höga röda ben och lång
näbb)"n (Nuckö ESTL; Danell).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mosse) samt
5.1.3.7: Artnamnselement för 'tickande läte' (ticka).

muddersneppe
Danmark: muddersnceppe 'sneppe' (Besser Sams0 HO; Skanderborg ÅR).
Annan art: muddersneppe 'muddersneppe-klire, Totanus hypoleucos' (Kjxrbeilling
1852:288; 1875-77:519); 'vadefuglen Actitis hypoleuca' (ODS).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (mudder) samt
5.2.3: Näbbens utseende (snäppa).

mullsnäppa
Sverige:
Äldre belägg: "Gallinago, Mullsnäppa. Håller sig bland högstarr på våtagtiga ängar. På

hufvudet har hon längs efter mörkgula linjer, och vid spitsen af näfven sitter en knyla"
(1748: Linné; Lönnberg 1913:113); "Enkelbeckasin (Gallinago gallinago L.) enligt citatet. Med uttrycket 'vid spitsen ...' menas, att näbben i spetsen är något förtjockad"
(Lönnberg 1913:416).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (mull) samt 5.2.3: Näbbens utseende
(snäppa).

mussnipa
Sverige: mau'ssnaip 'beckasin' (Älvdalen DAL).
Äldre belägg: maussnaipa 'snäppa, beckasin' (1842-57: Älvdalen DAL; Säve UUB
R 632:1:2:91; 632:3:605).
Se 5.2.1: Beteende (mus) samt 5.2.3: Näbbens utseende (snipa).

mygga
Sverige: mygga 'halvenkel beckasin, Gallinago gallinula' (VRML; J&K s. 252; jfr
Hortling s. 202).
Se 5.2.1: Beteende (mygga).
" Förmodligen avses här rödbenan.
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myrbock
Sverige: mirbottjen 'enkelbeckasinen' (DAL; J&K s. 250; jfr Hortling s. 201);
mfrbo'kk (Mora DAL) mö 'rbu'kk (Ore DAL) mfrbottj8n 'Scolopax gallinago' (Rättvik
DAL); my'rbokk (Leksand Bjursås Ål Mockfjärd DAL) 'enkelbeckasin, horsgök, Capella gallinago' (OÖD); 2myrbokk 'Scolopax gallinago' (MED); my'rbå'kk 'enkel
beckasin, horsgök' (Torp MED); 2myrb8kken 'enkel bäckasin'; "vid parningstiden i maj
gör bäckasinen störtdykningar och framkallar med vingarna ett visst bräkande ljud, som
påminner om en gets bräkande" (Tuna MED).
Äldre belägg: 'myrböck' 'enkel beckasin' (1874: Arbrå HLS; Wiström s. 10).
Annan art: °myrbåkk 'Caprimulgus europaeus' (MED).
Norge: myyrabukk 'humregauk' (HL; Ross art. Myrbukk); myr(e)bukk 'horsegjog' (HM
OP SOFJ; Aasen artna Humregauk och Myrbukk); myrbukk 'enkeltbekkasin' (OP
SOFJ; Haftorn s. 300); my'rbokk 'ein fugl, ein bekkasin' (Norclre Land OP).
Äldre belägg: myrebok 'et slags fugl, der braner som en buk'; "Guul paa Farve, og
nanten saa stor som en Skade. Kaldes i Trundhiems Stift Mekergauk: den brxgende
Gigig" (1750: HL; NO); myrebuk 'Scolopax gallinago' (1767: FM; Leem s. 249); myrebok 'ds.' (1776: Miiller s. 23); b.f. myrebuckien 'ds.'; "brxger som en Gied om Aftenen
i taaget Veir ved Myrer, og har deraf faaet sit Navn" (1786: Seljord TM; Wille s. 151);
myrebuk 'en art sneppe, steensneppen, Scolopax gallinago' (1802: vNorge; Hallager s.
79); myr(a)buk 'steensneppe' (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 219); myrbuk 'enkeltbekkasin' (1877: Barth s. 127).
Folkliga föreställningar: "Når myrbukken brektar [bräker], blir det kaldver"
(MORD); "Myrebukken, som snart brxger som en Geed, og snart tuttrer som en Hare.
Mange lader sig skrxmme af disse Fugle, og mene at det er Troldskab og Huldrebikkjer,
som gjOr ad dem" (NFLS 1927:81).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.1.2.1:
Djur med bräkande läte (bock).
myrfågel

Sverige: möir-, myrfugl ("coll.") 'beckasiner' (GOTL; Säve; Gotl. ordb.; jfr Hortling
s. 274).
Island: myrifugl 'hrossagaukur' (Blöndal).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.2.5:
Övrigt utseende (fågel).

myrgörel
Sverige: mfrdyrel (Skellefteå VB) my'rdjö'rel (Norsjö Skellefteå VB) mysrjO'rel
(Vännäs VB) 'beckasin'; my'rjö'rel 'enkel beckasin' (Degerfors VB).
Annan art: myrgörel 'drillsnäppa' (Hortling s. 190, 192); 'grönbena' (Hortling s. 192;
jfr Tillhagen 1978:28429); 'storspov' (Lövånger VB); 'ett slags fogel' (VB; Unander

" Wiström har här 6 för 8; karakteriseras som "kort, mera närmande sig ö-ljudet".
Hos Tillhagen felaktigt -göte! för -görel.
29
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1857:26); myrgörel, -göril 'större strandpipare' (VB; Hortling s. 176 f.); myrgöril
'strandpipare, Charadrius hiaticula' (VB; Rietz 430a art. mar 1); myrgö'rel 'spov, Scolopax phxopus'; "har ett långt och krokigt näbb" (Umeå VB; Widmark 1966:87); 2myrgörel(n) 'småspov' (Umeå VB; Fischer 1980:97); Q(Iill)myrgörel 'grönbena, Tringa glareola' (Umeå VB; Fischer 1980:98); my'rjA' rel 'storspov' (Burträsk VB; Lindgren art.
myra); mysrjdräl 'ett slags fogel' (Lycksele LPL).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.2.1:
Beteende (görel).

myrhest
Norge:
Äldre belägg: myrehest "saa kaldes paa Sundmor een Fugl, hvilken jeg ikke rxttere
veed, end at dend i Danmarch kaldes een Myre-buk" (ca 1740: Sunnmore MORD;
Leem 1923:132); 'Scolopax gallinago' (1767: FM; Leem s. 249; 1776: Miller s. 23);
'en art sneppe, steensneppen, Scolopax gallinago' (1802: vNorge; Hallager s. 79 art.
Myrebuk).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.1.1.1:
Djur med gnäggande läte (häst).

mfriskitur
Island: mfriskitur 'hrossagaulcue (Blöndal); mfriskitr 'Gallinago gallinago' (J&K
s. 250).
Äldre belägg: myrskitt 'Scolopax gallinago' (1776: Möller s. 23); myri-, myruskitr
'Gallinago media' (1875-77: Kjxrbolling s. 542).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.2.1:
Beteende (skita).

mlrispöi
Island: mfrispöi 'hrossagaukur' (Blöndal).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.2.2:
Kroppens form, storlek och färg (spov).

mfrispita
Island: mfrispita Irossagaukur, Scolopax gallinago' (Gröndal 1895:41); 'Gallinago
gallinago' (J&K s. 250); mfrispjua Irossagauler' (Blöndal).
Äldre belägg: myrispita 'Gallinago media' (1875-77: Kjxrbolling s. 542).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (spjla).
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myrmäcker, -mäckra
Sverige: myrmäckra 'Gallinago gallinago' (Frostviken JTL; Hassler 1914:255);

my'rmx'kkern '(enkel)beckasinen' (Anundsjö ÅNG); my'rmä'kker 'enkelbeckasin; fågel' (Arnäs ÅNG Vännäs VB); myrmäkra 'en fågel med bräkande läte' (Nordingrå
ÄNG); my'rmä'kkra 'dubbelbeckasin' (Tåsjö ÅNG); myrmäckra 'Scolopax gallinago,
enkelbeckasin; dubbel beckasin' (VB NB; J&K s. 250); myrmäkker 'horsgök' (VB;
Hortling s. 201 f.); my'rme'kker (b.f. mysrme'kkra) 'enkel beckasin' (Burträsk VB;
Lindgren art. myra); my'rma'kker, mrrme'kker 'enkelbeckasin', "kallas myrmäcker av
sitt läte" (Norsjö VB); myrmäkra, myrmäcker(n) 'Gallinago gallinago' (Umeå VB; Fischer 1980:97); myrmäkker (VB) möjrmäkker (Överkalix NB) "en fogel som låter likt
en get"; ("troligen") 'Scolopax gallinago' (Rietz 430a); myrmäckra 'enkelbeckasin'
(LPL; Tillhagen 1978:280); 2myrmäckra 'harabäver' (Arvidsjaur LPL); my'rmäckra
'(enkel)beckasin' (Fredrika Stensele LPL); my'rmce'kkcer "en fogel som låter likt en
get" (Lycksele LPL); 'enkel beckasin' (Sorsele LPL); myrmäckran 'enkelbeckasinen' ;
"tämligen allmän" (Sorsele LPL; Rosenius 1937:162); b.f. my'rmo'kken 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (Tärna LPL); mysrmw'kkra 'beckasinare; "finns på fjället"
(Vilhelmina LPL); 'enkel beckasin' (Örträsk LPL); my'rtnee'kker "en fågel, som låter
likt en get"; 'Gallinago gallinago, enkelbeckasin'; "andra dial. horsgök" (Åsele LPL);
myrrme'kkwr 'enkelbeckasin' (Edefors NB); mOrrmie 'kker (Ersnäs NB); myi'rme'kker,, moi'rme'kker 'enkelbeckasin'; "fågel som håller till i myrkanten"; merme 'kbm en fågel, en snäppa'; "trol. kärrsnäppan, som under sin flykt, helst nattetid i
den tidiga våren, låter höra sitt bräkande läte, som av folk uppf. som barngråt" (Nederluleå NB); möjrmäkker 'enkelbeckasin' (Överkalix NB; Hortling s. 201 f.);
me 'kkra "fågel som håller till på myrar och vars läte liknar getens" (Överkalix NB; Pihl
s. 133); Qmöinnäckra 'beckasin, enkel (hona)' (Överkalix NB).
Äldre belägg: myrmä'cker, myrmä'ckra; (b.f. pl.) myrmä'ckren "en något mindre fogel än myrgöreln, som wistas på myror. [...] förmodeligen är det en Scolopax. Han har
sitt namn af sitt läte [...] som aldeles liknar getens, hwarföre den ock på andra orter kallas himmelsgeten" (1804: VB; Widmark 1966 art. myrmäckra); Myr-mäkkr "en fogel,
som låter likt en get; troligen Scolopax gallinago"; "af v. mäkkär" (1857: VB; Unander
s. 26).
Annan betydelse: "myrmäckra;[...] mäckra = bräka (Li[d]mål; de citerade lokalnamnen äro ofta gemensamma med dem på den norska sidan)" (Frostviken JTL; jfr Hassler
1914:255).
Folkliga föreställningar: "När myrmäckra (beckasinen) skriker, blir det regn" (Vilhelmina LPL).
Finland: myrmäklo 'enkelbeckasin' (Närpes ÖB; Hortling s. 201 f.).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.1.2.2:
Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra).

myrsnipa
Sverige: mörsnajpa 'ett slags fågel på myrar, Scolopax gallinago' (DAL; Rietz 430a;
jfr Hortling s. 201 f.); måjrsnäipa 'horsgök' (DAL; Hortling s.201 f.); mesna'ip (Älv-

dalen DAL) mö'rsnajpa (Våmhus Mora DAL) mösrsnäjpa (Venjan Ore DAL)
mersnajpa (Orsa DAL) my'rsnipä (Bjursås Järna DAL) my'(r)snipa (Malung DAL)
mrsnipa (Lima DAL) mfrsnipa (Transtrand DAL) 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (OÖD); my'rsepä 'morkulla' (Bjursås DAL); my'rsepe (Idre DAL); myrsnipa
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'enkelbeckasin' (FILS; J&K s. 250; Tillhagen 1978:280); myr-, mirsnipa 'Scolopax rusticola' (HLS; Hortling s. 203; J&K s. 247; Wennberg); myrsnipan 'enkelbeckasinen'
(HLS; Rosenius 1937:162); mir-, myrsnipa 'Gallinago media, enkel el. dubbel beckasin' (Bergsjö HLS; Hortling s. 201); my'sni'pa 'dubbel beckasin' (Bergsjö HLS);
my'rsni'pa 'myrsnäppa' (Färila Ljusdal HLS); my'(r)sKpa 'morkulla' (Ljusdal HLS);
my'rsni'pe, my'schni'pe 'beckasin; sannolikt dubbelbeckasin' (Hede HRJ); Qmyrsnipa
'enkel bäckasin' (Sveg HRJ; jfr Hammarin 1987:25); mirsni'pce 'klevvjä, värjit' [jfr väderget]; "har långt näbb; uppehåller sig efter åstränder" (Älvros HRJ); myrsnipa 'Gallinago gallinago' (Frostviken JTL; Hassler 1914:255); my'rsni'pa 'beckasin' (Ström
JTL); my'rsnip 'Scolopax gallinula'? (Hammerdal Ström JTL); myrsnipa 'morkulla'
(ÅNG; Tillhagen 1978:282); mysrsni'pa 'beckasinart', "mindre än myrmäckern"
(Anundsjö ÅNG); my'sepa 'morkullan' (Bodum ÅNG); mysnipe 'fågel med lång
näbb' (Multrå ÅNG; Nordlander 1933:15); my'schni'pe "fågeln" (Dorotea LPL);
my'schn.Up 'snäppa' (Vilhelmina LPL).
Äldre belägg: myrsnipa 'morkulla' (1841: HLS; Unström s. 19); mörsneipa 'dubbelbeckasin' (1842-57: Venjan DAL; Säve UUB R 632:2:405); mör-snaipa 'beck[a]sin'
(1842-57: Mora DAL; Säve UUB R 632:2:313); märsnaipa 'snäppa, beckasin' (184257: Orsa DAL; Säve UUB R 632:2:230); mir-, myrsnipa 'Gallinago media, enkel el.
dubbel beckasin' (1874: Bergsjö HLS; Wiström s. 10).
Annan art: myrsnipa 'grönbena' (DAL; Tillhagen 1978:284); myrsnipä (HRJ ÅNG)
myrsnipa (MED) 'Limosa rufa'; myrsnipa 'småspov' (HRJ; Hortling s. 199; Tillhagen
1978:283); mysni'pe '148vvi' [en mindre snäppart; gluttsnäppa?]; "omtyckt, ss. förebud
för våren" (Linsäll HRJ); my'rsnipa 'fjällpiparen' (Tännäs FIRA myrsnipa 'gemensamt
namn för de mindre [av de] mindre vadarna' (Frostviken JTL; Hassler 1914:255);
mysrsnip(a) 'strandpipare' ("möjl."; Hammerdal JTL); my'rsni'pa 'samtliga snäppor
utom drillsnäppan'; Qmyrsnipa 'grönbena, Tringa glareola' (Umeå VB; Fischer 1980:
98).
Annan betydelse: mysschni'p 'trollslända' (Stensele LPL).
Folkliga föreställningar: "m. säges springa längs myrarna utan att flyga upp och påstås hacka getterna i juvren" (Venjan DAL); mirsnipa ha' vari' ihop me' gjeåttan (våre)
(HLS; Wiström 1874:10); mir-snipa 'morkulla?'; ho skratte lissum e skata feganna,3°
umm vintern (Delsbo HLS; Säve 1851: UUB R 631:268); "M. river sönder juvren på
korna (en allm. uppfattning förrn betr. stor-myrsnipan: "Ni ser ju vilken näbb, så det
är inte underligt att de river sönder juvren på korna" (Edsele ÅNG).
Norge: myrsnipa 'sumpsneppe; Scolopax gallinula (?)'; "Navnet er maaskee almindeligt, men synes ikke allesteds at betegne den samme Art" (Aasen); myrsnipe 'rugde'
(Barth 1881:103); 'doubletten [dvs. Gallinago gallinago] ' (Barth 1881:189); myrsnip
'rugde, Scolopax rusticola' (Haftorn s. 296); 'enkeltbekkasin' (Vestlandet; Haftom s.
300); myrsnipe 'Gallinago major' (J&K s. 249); "Et Slags Snepper saa kaldede" (J&K
s. 250); myrsniba ['enkelbeckasin'] (NO; utan uppg. om ort); my'resnipe 'sneppe' (Aremark OF); myrssnipe (Notteroy VF; Paulsen 1981:227); myrsni'pe 'vadfugl' (Lunde
TM Stryn SOFJ); myrsnipe 'rugde' (Mo TM); myrsnipe 'Gallinago gallinago, enkelt
bekkasin' (Stavanger RL; Bahr 1896:87); my'rsni'pa, my'rsnipa 'sneppe' (Voss HL);
myrsnype, -snipe "fuglnavn" (Os HM); my'rsnipe 'rugde' (Nordre Land OP); my'rsnip
"fuglnavn" (Leinstrand STRL).
Annan art: myrsnip "(Myresneppe)"; 'en brun fugl, som opholder sig i moser, og gior
rede i tueme'; "Den kaldes og Aakerrixe, fordi den gemeenlig om Sommernxtterne lober om i Ageren og skriger" (1700-tal; Surnadal MORD; Hagland 1986:49).
" Adv. feganna 'nästan, tämligen' (Wennberg art. fögan).
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Äldre belägg: fvn. m9risnipa 'myrsneppe, Scolopax gallinago L.' (Fritzner); (pl.) myresniber (utan övers.; 1656: NL; Berndtsen 1:310); myrsnipe "Et slags Snepper san kaldede" (ca 1740: Leem 1923:132); myrsnipe "er en bekiendt og velsmagenede Sneppe,
som holder tul i Myrer eller Sumpige Stxder, er bruunspraglet af Farve, og har adskillige
Shiber paa Hovedet tillige med et langt Neb" (1762: Sunnmore MORD; Ston s. 247);
'Scolopax Gallinago' (1776: Möller s. 23); myresnipa 'Scolopax rusticola' (1786: Seljord TM; Wille s. 151); myrasnipa 'en Sneppe' (1827: "Bergenhus amt"; Christie
s. 219).
Folkliga föreställningar: " 'Minne ongxrr er di vakkifesste', sa my'rsnipx. (Kjend frå
eventyret)" (NOtteroy VF; Paulsen 1981:227); "Myre-Snipa er i Bondens Oine den hxsligste af alle Fugle, og have de om den adskillige latterlige Fortxlninger" (Seljord TM;
Wille 1786:151).
Färöarna: mujresnujpa, myrusnipa 'morkulla, Scolopax rusticola' (J&K s. 247); myrusnipa 'Gallinago gallinago' (J&K s. 250); m9ri-, myrisnipa 'dobbelt beckasin, horsegOg
(Capella gallinago)' (Jacobsen & Matras; Lockwood 1961:16).
Äldre belägg: mirosnujba 'Numenius minor, Scolopax gallinago, den enkelte bekkasin'; "den opholder sig meest og bygger sin Rede i Hjemmemarken. Den findes baade
Vinter og Sommer" (1800: Landt s. 266); mujresnujpa, myrusnipa 'morkulla, Scolopax
rusticola' (1875-77: Kjxrbolling s. 536); mujresnujpa, myrusnipa 'Gallinago media'
(1875-77: Kjxrbolling s. 542).
Folkliga föreställningar: "Naar den flyver, tier den sjelden, men enten brununer, og
daa troer man den spaaer Regn, hvilket og oftest indtreffer, eller og den med en bibende
Stemme raaber: Kibi, kibi, hvilket spaaer hut Vejr" (Landt 1800:266).
Island: mfrisnipa 'hrossagaulcur, Scolopax gallinago'; "snipa er eitthva5, sem stendur
fram e5a mxnir upp, eiginlega sam or5i5 og nypa, lanpur, gnypa, gntipur, og xtti M a5
ritast me5 y (snYpa)" (Gröndal 1895:41; jfr J&K s. 250).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snipa).

myrsnäppa
Finland: myrsnäppa (utan bet.uppg.; Wright s. 217).
Danmark: myrsneppe 'Scolopax gallinago' (Christianso BO; DFS); myresneppe 'navn
paa forsk. sneppefugle, isxr dobbelt bekkasin (Scolopax gallinago) og mudderklire
(Actitis hypoleucos)' (ODS).
Äldre belägg: myresneppe 'becassine, Gallinago minor'; "En Trxkfugl, nxsten af en
Vagtels Storrelse, anmerkelig ved sit Nebs Lxngde, som er nwsten tre tommer. Rygfixrenes Farve ligner Lerkens; den er hvid under Bringen og Vingerne, men behageligen blandet med Sort paa mange Steder; Oye-Ringen er af Hasselnodders Farve, Føddeme bleeggrOnne, Txerne lange og sxrskilte strax ved Foden. Myresnepperne ere
Trxkfugle, i det mindste de fleste af dem; de opholde sig paa moradsige og sumpige Steder, paa Myrer eller Moser; de soge med deres Neb Madiker, nemlig smaa Orme, i stilstaaende Vandputter, hvor de gierne vil vxre. De bygge og deres Rede i Moser (Myrer);
Hunnen lxgger fire eller fem Eg. Naar denne Fugl flyver op, giver den et lidet Skrig:
den er meget vanskelig at skyde, med mindre man passer paa det Oieblik den flyver i
lige Linie. Man seer mange Myresnepper i Frankeriges sydlige Provintser; de der meget
ahnindelige i Holland fra December indtil Foraarets Begyndelse. Af disse Fugle fmdes
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og en temmelig Deel i Dannemark og Norge. [Not:] Norden for Tronhiem kaldes denne
Fugl Myrsnipe ligesom i Iisland, paa andre steder i Norge kalder man den Trold-Ruke.
De Danske kalde disse Fugle dobbelte Snepper og ofte Becassiner. [...] Svendsk
Waldsnäppa. Disse Fugle ere meget lekre og sOges meget" (1767-70: Aphelen 5:512).
Annan art: myrsneppe 'Tringa hypoleucos' (1776: Muller s. 25).
Norge:
Äldre belägg: myrsneppe 'Scolopax gallinago' (1776: Mailer s. 23); myresneppe 'Scolopax rusticola' (1779: Spydeberg OF; Wilse s. 61); myrsneppe 'Scolopax gallinago',

"Hvis Flugt ligner en Geeds Brxgen. Har lxkkert Kjöd" (1797: Hadeland OP; Hammer
s. 142); myresneppe ("Norsk Navn paa en Sneppeart") 'steensneppe, horsegiog, mosesneppe; Scolopax gallinago' (1826: DO).
Annan art: myrsneppe 'lille bekkasin, strandsneppe; strandpiber; Tringa hypoleucos'
(Hadeland OP; Hammer 1797:142); myresneppe "Ligeledes i Norge Navn paa en anden
Fugleart, der ogsaa kaldes den lille Myrstikkel eller Bekkasin", 'Tringa hypoleucos'
(DO).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (myr) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

mäckerbässe
Finland: mäker-, mäkkelbäss 'enkel beckasin, horsgök' (ÖB; Rietz 453b); mäkelbäss
'Scolopax gallinago' (Jakobstad ÖB; jfr J&K s. 250); mäkälbäss, mäk(k)erbäss(e) 'enkel beckasin, Telmatias gallinago' (Karleby Kronoby Pedersöre Nykarleby ÖB; Krank
1898:49; Wessman; jfr Hortling s. 201); mekebessn 'Telmatias gallinago, enkla beckasinen'; mäkelbäss 'dubbelbeckasin, Capella media' (Larsmo ÖB); mekärbäss (Pedersöre ÖB) mekälbäss (Närpes ÖB) 'enkelbeckasin' (Hortling s. 201 f.); mekärbdge,
mä(k)kerbäs(s)e 'enkelbeckasin, Telmatias gallinago' (Nedervetil ÖB; Wessman);
mäkärbäss 'horsgök' (Terjärv ÖB); me 'kke(r)be'ss 'enkel beckasin' (Pedersöre Purmo
ÖB); me'käbess 'enkel beckasin' (Esse ÖB); b.f. mekärbessin 'fågel, vadare' (Närpes
ÖB); mäkäibäss 'horsgök, Scolopax gallinago' (nVasa ÖB; Vendell); mäkebäss
'beckasin' (Öja ÖB); b.f. mekärbessp 'beckasin' (Lappträsk NYL); b.f. mekärrbessp
'beckasin' (Pernå NYL); mäkälbässä 'enkel beckasin, horsgök' (Snappertuna NYL);
b.f. mäkärbessp 'beckasin' (Strömfors NYL); mäkerbäss 'enkelbeckasin' (Pyttis NYL;
Hortling s. 201 f.).
Äldre belägg: mäkelbäss 'Scolopax gallinago' (1873: Wright & Palm6i s. 236).
Annan betydelse: mekäbess 'skrattlysten person' (Munsala ÖB); melkerbe'ss 'okv.
för en som skrattar mycket' (Pedersöre Purmo ÖB); mäkärbäss, mäkäffläss 'Okv. för en
person, som skrattar mycket' (nVasa; Vendell); mäkebäss 'en som skrattar med ett bräkande läte påminnande om beckasinens' (Öja ÖB).
Folkliga föreställningar: "utbölindji skrattar å råmer å ä värst på släkte" (Larsmo
ÖB); "utbölinng, gengångare efter mördat barn; säges sitta på stränderna gråtande och
skrattande" (Pedersöre Purmo ÖB); "Dess skratt förvexlas ej med utbölingens; utbölingdjis skratti (skrattasi) fick man ibland höra i skogen. Man skiljer klart dess skratt
från mäkärbässins" (Terjärv ÖB).
5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (bäs(s)e).
118

mäckerhare
Sverige: Qmäkerhara 'Scolopax gallinago' (MED); nuekkcerhe'ra "Jag har hört perso-

ner uppge sig ha hört mw‘kkcerha'ran, något slags djur, men har aldrig fått klart besked
om djurets art. Flera säga det vara en fågel och i så fall är det väl fråga om den enkla
beckasinen" (Selånger MED); mekkärhdra "genom hans meckrande läte med stjärtpennorna mot luften" (JTL); b.f. mekkärha'ran "åstadkommer ett 'meckrande' läte när
den dyker i luften och luften får stjärtpennorna att vibrera" (Ragunda JTL); mäckerhära
'enkelbeckasin' (Ragunda JTL; Hammarin 1990:73).
Annan art: Qmäkerhara 'Caprimulgus europaeus?' (MED); mälkärhirrän 'ett slags
uggla' (Anundsjö ÅNG).
Annan betydelse: mcekkcerha'ra "Djur som blott firmes i folkton. Troligen är det
rävhonans skall i parningstiden som föranlett allmogen till tron att detta ljud skulle härleda sig från ett slags hare" (Indals-Liden MED); mx‘kkrhara 'mystiskt djur' (Tynderö
MED); mekkärhasra 'individ som småfnittrar jämt och ständigt (mekkrä)' (Ragunda
JTL).
5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (hare).

mäckra
Finland: mäkru 'horsgök, Scolopax gallinago' (Pedersöre Purmo ÖB; Vendell; jfr

Hortling s. 201).
Annan art: meker 'nattskärra' (Petalax ÖB; Wessman).
Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra).

märrfrälsare
Sverige: b.f. marfre'lsarn 'en liten fågel (horsgök?)' (Österlövsta, Olands hd UPL);

'en fågel'; ("av beskrivningen att döma") 'enkelbeckasinen, himlageten';
masrfrellsa 'horsgök' (Västland, Örbyhus hd UPL).
Folkliga föreställningar: "En fågel som hörs på kvällarna på försommaren å låter som
när fåren knåttrar [bräker lågmält]. Han anses bebåda att man nu kan släppa ut märar
och hästar på bete" (Österlövsta, Olands hd UPL).

Qmärfrälsare

Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (märr) samt 5.5.1: Föreställningar med
mänsklig association (frälsare).

märrgök
'horsgöken' (Knista, Edsbergs hd NRK); marregöken 'enkelbeckasinen' (VRML; Tillhagen 1978:280); märrjök 'Scolopax gallinago' (Kolbäck,
Snevringe hd VSTM); märrgök 'horsgök' (Kolbäck, Snevringe hd och V. Skedvi,
Åkerbo hd VSTM; jfr J&K s. 250; Hortling s. 201).
Folkliga föreställningar: "Då man hörde den, sade man: Nu reder sig stoet och fölet
med!" (VRML; Tillhagen 1978:280); "Märke av 'märrgöken' för hästbete" (V. Skedvi,
Åkerbo hd VSTM).

Sverige: meräjö
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Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (märr) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (gök).
män-skärra

Sverige: Q märaskärra 'horsgök, beckasin' (Gnosjö, Västbo hd SMÅL).
Annan betydelse: ma'rrascha'rra 'hästskrämma' (Ljungarum, Tveta hd SMÅL); te å
skrce'mma va'rrja mce"att skrämma vargar med'; "något som liknade en harskramla"
(Lekeryd, Tveta hd SMÅL); mceraschä'rra 'harskramla', 'pratsjukt fruntimmer' (Bredaryd, Västbo hd SMÅL); mo 'raschw'rra 'hästskrämma' (Dannäs, Västbo hd; SMÅL);
2märaskärra 'ung. samma som en riktig skvallertants ordflöde' (Gnosjö, Västbo hd
SMÅL); mcerraschx'rra 'harskramla'; "I ändan på en brädbit med handtag fästs en liten träkula med en rem. Genom att svänga redskapet fås ett skarpt ljud. Anv. vid klappjakt" (Bringetofta, Västra hd SMÅL); -gmärraskärra "nu mest skällsord om elakt fruntimmer; äv. om kvinna som pratar ohejdat" (Svennarum, Västra hd SMAL); 2marraskarra 'ordrikt fruntimmer' (Byarum, Östbo hd SMÅL).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (märr) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för
'knarrande, skrapande läte' (skärra).
nattramn

Sverige:
Äldre belägg: b.f. gnattramnen "En annan gast, som likaledes uppenbarar sig i skepnad
af ett fogelväsen [...] Förmodligen någon art snäppa eller Beckasin" (1863: Värend,
Kronobergs län SMÅL; HyMn-Cavallius 1864:467).
Annan betydelse: 2nattramm 'mystiskt, nästan mytiskt flygande väsen, ungefär detsamma som Odens jakt'; "Flög om höstkvällar med ett kusligt läte" (Angelstad, Sunnerbo hd SMÅL); 2nåttaramnare 'person som är uppe mycket nattetid' (N. Rörum,
Frosta hd SK); n8sttara'mnare 'nattsuddare' (Nävlinge, Ö. Göinge hd SK).
Norge: nattram 'rugda' (NMA; utan uppg. om ort); nattravn 'morkulla, Scolopax rusticola' (Norges västkust; J&K s. 247); 'rugde' (Vestlandet; Haftorn s. 296).
Annan art: natravn 'Caprimulgus' (Miller 1776:34); b.f. natteravnen 'Caprimulgus
europaeus', "flyver meget om Aftenen og Natten og da lader sin pibende Stemme hure"
(Seljord TM; Wille 1786:152); natravn 'Caprimulgus europaeus' (Hadeland OP; Hammer 1797:157).
Se 5.6: Överförda artnamn.
nattrugda

Norge: nattrugge 'rugde, Scolopax rusticola' (OP; Haftorn s. 296); nattrugga 'et slags
bekkasin' (NL; Ross).
Äldre belägg: natrugen 'Scolopax rusticola, waldsneppe' (1796: Fleischer s. 1307).
Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (natt) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för
'knarrande, skrapande läte' (rugda).
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nodderbuk
Danmark:
Äldre belägg: nodderbok 'Gallinago gallinago' (1837: Angel FA; Outzen art. nöggre;
jfr Feilberg art. noddregi0g).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (nodre) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (bock).

nodderg0g
Danmark: nodregOg 'bekkasin' (Agerskov HV Magstrup HO Oster-Logum ÅB Tolstrup ÅR) 'dobbelt bekkasin' (Lojt ÄR; JO).
Äldre belägg: nOddergog 'Steensneppe (Fugl: tringa)' (1827: "jydsk"; Christie art.
Mcekkre-gouk); Noddergög 'Gallinago gallinago' (1837: sJylland; Outzen art. nöggre;
jfr Feilberg art. noddregjOg); nöddergög "Navn paa en Fugl (Die Heerschnepfe), Horsg0g" (1841: sJylland; Molbech s. 384).
Annan art: nodregog ("mul. ogs.") 'regnspove' (Magstrup HO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (nodre) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

nodderhors
Danmark:
Äldre belägg: nodderhors 'Gallinago gallinago' (1837: Angel FA; Outzen art. nöggre;
jfr Feilberg art. noddregjOg); nodrehors 'bekkasin' (Angel FA; JO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (nodre) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (hors).

nodderkok
Danmark: nodrekok 'bekkasin' (Oster-Logum AB; JO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (nodre) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (kok).

nordanväderspligg
Sverige: nolavärspliggen 'beckasinen' (Gnarp HLS).
Annan art: nolavärspligg 'storspov' (Hortling s. 198); 'småspov' (Hortling s. 199;
Tillhagen 1978:283); nolavärspligg 'spov' (HLS).
Folkliga föreställningar: "När beckasinerna Nordanväderspliggarnal hörs — vindar
från norr o. fulväder" (Gnarp HLS).

Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (nordanväder) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (pligg).
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nordanvädersspov
Sverige: nolcivädewjo'g 'dubbelbeckasin' (Värmdö UPL).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (nordanväder) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (spov).

nordhOg
Danmark: nordhog 'dobbeltbekkasin' (IDD; JO; jfr Brondegaard s. 138).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (nord(re)) samt 5.2.2: Kroppens
form, storlek och färg (hök).

nord(re)g0g
Danmark: nordgö(g) 'dobbeltbekkasin' (IDD; JO; jfr BrOndegaard s. 138); nordre-,
norregOg 'dobbeltbekkasin' (sJylland; BrOndegaard s. 138); nårregö 'skrunnehås' dvs.
'horsegjög' (1884: Haddeby GO; 1884-87: HV; 1882: Taps VE); norregOg 'bekkasin,
skronnehors' (Agerskov HV; Feilberg art. nordgjOg); nordg0g 'dobbelt bekkasin'
(Agerskov HV; JO); nårregög 'horsegjög' (1886: Halk HO).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (nord(re)) samt 5.2.2: Kroppens
form, storlek och färg (gök).

nord(re)kok
Danmark: nordkok 'dobbeltbekkasin' (IDD; JO; jfr Bondegaard s. 138); norrekåk
'bekkasin, skronnehors' (Agerskov HV; Feilberg art. nordgjOg).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (nord(re)) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (kok).

Odens hundar
Sverige: o'dens hu'nna 'horsgöken' (Alseda, Östra hd SMAL).
Annan art: odins hå'nna "då andhannarna flyger uppstår ett ljud som påminner om
hundskall. Man trodde det var O[dens hundar] som skällde" (Göteryd, Sunnerbo hd
SMAL).
Folkliga föreställningar: 0(d)ens hundar "kallas (söder om Laholm) några flyttfåglar, hvilka höst och vår låta om aftnarne höra ett skällande läte. Troligen Anser albifrons, som, för sitt läte, på franska kallas oie rieuse, och på engelska: laughing goose.
Enligt Sundevall [1856] kallas den i några orter Odensjagt, hvilken benämning förekommer norr om Halmstad. På några ställen i Skåne säges Noachs hundar och berättas
att de jaga en trollpacka (Rz.). Blek. Odens hundar (Öller, Jämshög); tsk, der wilde Täger, das wiithende Heer" (BLEK; Möller 1858:137 f.); h8'ssajO'ken ha de trott ha vatt
Q'dens hu'nna såm a flujet i luffta å schollt (Alseda, Östra hd SMAL).
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (Odens hundar).
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Odens jakt
Sverige: Odens jakt 'morkullan' (HALL; Tillhagen 1978:282).
Folkliga föreställningar: ons jat, on-schat 'det skällande läte som några flyttfåglar
låta höra höst- och våraftnarna' (S. och N. Åsbo hd SK); o'dens jakkt "hararnas oljud
under parningstiden kallades för Odens jakt" (Västra hd SMÅL); "Tit höres Larm og
Skrig i Luften. Det er 'Johans Jagt' (1886: Rävinge, Halmstads hd HALL; DFS); "Lyd
i Luften som af Hunde og andre Dyr, kaldes Huajagten. Det er Mennesker, forvandlede
til Dyr" (1886: Skrea, Årstads hd HALL; DFS); oans ja'jt 'Odens jakt' (Bredared, Vedens hd VGL; Wigforss 1913-18:370).
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (Odens jakt).

orregOg
Danmark: årregög 'horsegjög' (1886: Vilstrup H0).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (orre och gök).

perhan
Danmark: perhan 'sneppe'; "uden artsbest." (Erö SV; IDD); 'Scolopax rusticola'
(Brondegaard s. 142).
Äldre belägg: perhan 'sneppe'; lille perhan 'enkelt sneppe'; stor(e)perhan 'dobbelt
sneppe' (1834: ./Erö SV; Iltibertz s. 250).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (Per) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (hane).

pisse-nisse
Sverige: pisse-nisse 'horsgöken' (Gladhammar, S. Tjusts hd SMÅL).
Folkliga föreställningar: "En kvinna kallade alltid horsgöken för pisse-Nisse, detta
med häntydning på att fågeln spådde väta = pissa. Jfr pisseveckan: den våta veckan =
fruntimmersveckan" (V. Torsås, Allbo hd SMÅL).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (pissa) samt 5.5.1: Föreställningar
med mänsklig association (nisse).

plytte
Danmark: plyt (pl. plyder) 'sneppe, bekkasin'; "den lever i Engene. Dens Råb: 'Plyt,
Plyt' hores langt bort. Navn af Råb" (Hostrup TN; Ottsen 1965:84); plytte 'sneppe,
(dobbelt)bekkasin' (Hostrup TN; JO; jfr BrOndegaard s. 138); plytte 'klire el. bekkasin?' (Oster-Logum ÅB).
Se 5.2.1: Beteende (plytte).
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pytting
Danmark: pytting 'enkeltbekicasin, Limnocryptes minimus' (Mon PR; IDD; jfr Brondegaard s. 138).
Se 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (pytta).
rantfrälsare
Sverige: ranrälsare 'dubbelbeckasin' (?) (Lima DAL).
Annan art: ranO.rälsare 'ljungpipare' (Malung Lima DAL; Bylin 1975:157); rantfrälsaren 'gluttsnäppan' (Lima DAL; Bylin 1975:157).
Folkliga föreställningar: "R. kommer av att det var dags att släppa ut fåren på bete när
man första gången hörde ljungpiparen (Malung Lima DAL; Bylin 1975:157); "Fågelns
läte var ett märke för fårens utsläppande" (Lima DAL).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (rant) samt 5.5.1: Föreställningar med
mänsklig association (frälsare).

rasbock
Sverige: ra'sa(n)b8'kk (Ovanåker HLS); b.f. Q rasabötjen 'enkel beckasin' (Ovanåker
HLS; ULMA: Johansson 1980:2, 16).
Se 5.2.1: Beteende (rasa) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (bock).

rasgök
Sverige: ra'sajo'tjen 'horsgöken' (Alfta HLS).
Äldre belägg: grasgök 'enkel beckasin' (1874: Bollnäs Norrbo HLS; Wiström s. 10).
Folkliga föreställningar: "Då rasajötjen flyger i väre å väler [bräker] blir dä rägn"
(Alfta HLS).
Se 5.2.1: Beteende (rasa) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (gök).

regndrypa
Sverige: regndrypa 'beckasin' (Vilhelmina LPL).
Annan art: Qrängndrype 'lavskrika' (ÅNG; Dahlstedt 1950:190).
Folkliga föreställningar: "Då regndrypa skriker, blir det regn" (Vilhelmina LPL).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (regn och drypa).

regngråta
Sverige: regngråta 'horsgök' (Döderhult, Stranda hd SMÅL).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (regn och gråta).
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re g n klipa

Sverige: räsngkk'pe "sannol. om enkelbeckasinen, som säger klybby, klybby" (Tännäs
HRJ).
Annan art: räsngkll'pe "I tidigare ant. om spillkråkan" (Tännäs HRJ).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (regn) samt 5.2.3: Näbbens utseende (klipa).

regnmäckra
Finland: regnmäckra 'enkelbeckasin' (Korsholm Kvevlax ÖB; Hortling s. 201); rein-,
renngmekro 'enkel beckasin, Gallinago (alt. Telmatias) gallinago' (Korsholm Kvevlax
Munsala ÖB; Wessman).
Folkliga föreställningar: "Då regnmäkron låter, blir det regn" (Korsholm ÖB).

Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (regn) samt 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (mäckra).

regnvädersbock
Sverige: rä'nngwädäsbu'kk 'beckasin' (Ore DAL).
Folkliga föreställningar: "Det blir regn, så snart denna fågel låter höra sig" (Ore

DAL).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (regnväder) samt 5.1.2.1: Djur
med bräkande läte (bock).

regnvädersget
Sverige: b.f. rä'nngwersjetang 'horsgöken' (Alfta HLS).

Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (regnväder) samt 5.1.2.1: Djur
med bräkande läte (get).

rispfågel
Sverige: re'sspafu'l 'morkulla' (Nävlinge, V. Göinge hd SK); rrspafu'len 'morkullan'

(Glimåkra, Ö. Göinge hd SK).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (risp)
samt 5.2.5: Övrigt utseende (fågel).

rispherde
Sverige: respa-, respehere 'morkulla' (Glimåkra, Ö. Göinge hd SK; DFS).
Annan betydelse: 2respahere 'skom[alcar]lärl[ing] som gör beckrespar; liten skomakarepojke, som ännu ej får sula skor' (Värend SMÅL); Qrespehele 'skomakarlärling,

elev' (Järpås, Kållands hd VGL).
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Folkliga föreställningar: "Respeheren har uppkommit af kullans bekannta ljud under
sträcket om aftname, i hvilket den väntande Göinge-jägaren tyckte sig höra: rasp, rasp,
risp! Men 'risp' eller 'resp' är den beckade tråd, med hvilken skomakaren syr, och rispaheren är således detsamma som skomakarpojken, eller den, som hade på sin lott att
tillreda risperna" (1884: Glimåkra, Ö. Göinge hd SK; DFS).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (risp)
samt 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (herde).

rosselgök
Sverige: rosselgök ("i vissa trakter, bygdemålsfärgat") 'vadarfågeln Gallinago gallinago Lin.; enkelbeckasin' (SAOB under art. rossla v. smss.); rösselgök 'Gallinago gallinago' (J&K s. 250); r8schlgek 'enkelbeckasin' (Delsbo HLS).
Äldre belägg: rosselgjök 'der Riittelgeyer' (1749: Lind s. 711;3' jfr SAOB under
rossla v. smss.); b.f. rorlgöken "kallas then fogel här i landet, som är af samma storlek
som Göken; och nästan av samma färg, doch något mörckare; han höres intet för, utan
efter midsommaren, endast om qwällarne och när mulit wäder är, en tekntydare tul rägnwäder [...] Här i landet nämnas the Rorlgökar dels ther af at [the] rorssla och gahla:
Rorl, Rorel, Roul; dels wistas wid sjöar och strander och wattuartiga orter, som här
rorssla nämnas" (ca 1730: HLS; Broman 1912-54:284,432); råschlgekjen 'horsgöken'
(1851: HLS; Säve UUB R 631); 2rösselgök 'enkel beckasin' (1874: Jättendal och Tuna
HLS; Wisftöm s. 10).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (rossla) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

rossgucku
Sverige: rossguggu 'enkelbeckasin, horsgök' (DAL; Hortling s. 201 f.); rossgucku 'enkelbeckasin' (DAL; Tillhagen 1978:280); 'morkulla' (DAL; Tillhagen 1978:282);
rå 'ss-, rå'sstgu'kku 'art snipa el. beckasin (?)' (Venjan DAL); rå'ssgukku 'enkel
beckasin' (Våmhus DAL).
Äldre belägg: röss-gukku [ö > å] 'enkel beckasin, Scolopax gallinago'; "Benämningen deraf att denna fogels läte liknar en hästs smågnäggande" (Våmhus DAL; Rietz
263a).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (ross) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (gucku).

rossgök
Sverige: russgauk 'enkelbeckasin, Gallinago (Capella) gallinago' (GOTL; J&K s. 250;
jfr Hortling s. 201 f.); 'enkel beckasin, Capella gallinago' (Lau GOTL; Laumålsordb.);
russgauken 'enkelbeckasinen' (GOTL; Rosenius 1937:162); russagauk 'enkelbeckasin'; "hästgök" (GOTL; Tillhagen 1978:280); russgauk (Atlingbo GOTL) russegauk

' Under uppslagsordet Rättel-Geyer (s. 1296) anges betydelsen 'rossel-gjök eller hök'.
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(Sundre GOTL) 'horsgök' (Gotl. ordb. art. russgäk); b.f. 2russ(a)gauken (Garde GOTL)
2russegauk (Lau Näs Vamlingbo GOTL) ru'ssgausk (Atlingbo GOTL) 'enkelbeckasin,
horsgök'; r8ssgek 'enkelbeckasin' (Delsbo HLS); rossagaukr 'enkelbeckasin' (HRJ;
J&K s. 250; jfr Hammarin 1987:25).
Äldre belägg: rossgåk 'horsgök' (1768: Älvdalen DAL; Ihre UUB R 100:7); russa-,
russegauk 'horsgök; dubbelbeckasin' (GOTL 1700-t. och framåt; Got!. ordb. s.v. med
hänv.); russgauk 'Scolopax gallinago' (1871: GOTL; Kolmodin s. 12).
Norge: rossegauk 'horsegjog' (nHL; Aasen art:na Humregauk och Rossegauk; Haftorn
s. 300); rOssegaug 'enkeltbekkasin' (RL HL; Haftorn s. 300).
Äldre belägg: rossegouk "Saa kaldes i Augvoldsnxs Egn een Fugl, hvilken jeg ikke
reettere veed, end at dend i Danmarch kaldes een Myre-buk" (ca 1740: RL; Leem 1923:
156); rösgouk 'Sc. gallinago' (1775: Hammer s. 39); rOssegiog 'enkeltbekkasin, Scolopax gallinago, raagied', "Horsegummer paa Dansk og Beccasin paa Fransk, et Slags
Myre-Snepper, opholder sig i Myrer; i Opflugten Or den saaden Lyd med Vingene,
som ligner en Gieds Brxgen. Den flyver sa 110)1, at den ey kand sees, inxn vel beres;
endog naar den sidder ned, er den vanskelig at faae Skud paa, fordi den skiules af
Gran og Mose" (1779: Spydeberg OF; Wilse s. 63 f.); rOssegouk 'Steensneppe (fugl,
Tringa)'; "kaldes saaledes fordi dens Sang ligner Hestes Vrinsken. Den kaldes paa
Sondmeer: skodde-foll [dvs.] Taagehest (Fole), fordi den ei gjerne lader sig hore uden i
skodde-veer (taaget Veir)" (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 275).
Annan art: rosgouge 'Totanus ochropus' (Minier 1776:25).
Island: hrossagaukur 'horsegog, sneppe, bekkasin' (Blöndal); 'Scolopax gallinago';
"hrossagaukur af hljööinu (luiegginu)" (Gröndal 1895:41).
Äldre belägg: hrossagaukr 'horsegjog, enkel bekkasin, Scolopax gallinago' (Fritzner
291a).
Folkliga föreställningar: "Paa Island, hvor Gjegen aldrig kommer, trxder den saakaldede Horsegjög, den dobbelte Bekkasin, i Gjogens Sted" (Grundtvig 1883:23); "Gnwgger först, naar den har spist Fölhinde om Vaaren; Heylo syngur sumarid inn, semur ferlög gaukurinn, adur en vetrar uti er praut, aldrei spoinn vellir gaut; I austri ununargaukur
(el. andr gaukur), i sudri sxls gaukur, i vestri vesals gaukur, i nordri nåms gaukur. Uppi
er andr gaukur (el. ununargaukur) nidri er nå gaukur" (Amason 1862:623); "Sudri —
Sxlsgaukur; nordri — Någaukur; austri — Audsgaukur (gjör en rig); vestri — Vesalsgaukur" (1891: ÅrnessSrsla; DFS).

Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (ross) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (gök).

rugda
Norge: rugde 'Scolopax rusticola' (Barth 1881:103; jfr J&K s. 247); ruggde 'ein fugl,
skogsnipe' (Notteroy VF; Paulsen 1981:277); rugda 'skovsneppe, Scolopax rusticula'
(BU; Aasen); 'myrsnipe' (Mo TM); rogda 'Scolopax rusticula' (VAGD RL; Ross art.
Rugda); rogde, rogda (AAGD VAGD TM) rugd, rOgg (NTRL) rogg (MORD) 'Scolopax rusticola' (Haftorn s. 296).
Äldre belägg: rugga (7), ruge, rudde, rutte 'Skovsneppe, Scolopax rusticula' ("Efter
xldre Skrifter"; Aasen art. Rugda); rutte 'et Slags bruunspraglede Snepper, med lange
Fodder og langt Neb, nxsten af Storrelse som Ryper, men uden Stiert; hvilket i sr gier
dem kiendelige. De opholde sig gemeenlig i Myrene og blive siddende, indtil man kommer dem ganske nxr, da de i en Hast flyve op og sxtte Folk i Skrek ved sin hxftige
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Flugt og den dermed folgende stmrke Lyd, hvori disse Fugle siges at overgaae andre.
End videre siges de om Aftenen at flyve idelig frem og tilbage i Luften" (1762: SunnmOre MORD; StrOm s. 222 f., 249); 'Scolopax Rusticola' (1776: SunnmOre MORD;
Miller s. 23); rudder 'Scolopax rusticola' (1779: Spydeberg OF; Wilse s. 61; jfr DO
1829); rogde 'Scolopax rusticola' (1785: TM; NMA); rutter 'Scolopax rusticola,
Waldsneppe' (1796: Fleischer s. 1307); rutte 'Sc[olopax] rusticola', "Er en Lxkkerbisken" (1797: Hadeland OP; Hammer s. 142); 'en Art Sneppe, Scolopax Rusticula' (1802:
vNorge; Hallager s. 97); rude, rutte 'et Slags brunspraglet Sneppe (Numenius)' (1827:
"Bergenhus amt"; Christie s. 31); rutte 'Norsk Navn paa Fuglen Skovsneppe, Scolopax
rusticola' (1829: DO); rugde 'Scolopax rusticola' (1875-77: Kjwrbolling s. 536).
Annan betydelse: rugge 'stort, lcrafti kvinnf011k'; "også om store dyr" (Notteroy VF;
Paulsen 1981:277).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

tyssegauk
Norge: ryssegauk 'humregauk' (.1wderen RL; Aasen; jfr Haftom s. 300).
Äldre belägg: ryssegiOg 'Scolopax gallinago' (1767: FM; Leem s. 249).
Folkliga föreställningar: "Skri ger Ryssegauken (d.e. Mxlcregauken, en Art Bekkasin)
ventes Regn" (Jxderen RL; NFLS 10:64).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (ryssa) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (gök).

rysshök
Sverige: rysshök 'enkelbeckasin' (DAL; Tillhagen 1978:280); ri'ssho'k 'horsgök, enkelbeckasin' (Venjan DAL).
Se 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (ryssa) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek
och färg (hök).

Tåget
Sverige: rå je 'horsgöken' (Östervåla, Våla hd UPL); rå"djiet "en vattenfågel" [väl
enkelbeckasin] (Våmhus DAL); rå"dje't, rådje't (Mora DAL) rå' djet (Orsa DAL) 'en
fågel med bräkande läte; enkelbeckasin, Scolopax gallinago' (OÖD).
Annan betydelse: rå"djiet "namn på ugglan" (Våmhus DAL).
Folkliga föreställningar: "När rågeten (horsgöken) bräker, kan hästen ta sig födan
ute" (Östervåla, Våla hd UPL); "Man skulle lämna kvarblivna hötappar på stängerna i
hässjan åt r., som då innebar god höskörd även nästa år" (Våmhus DAL); "Rågeten höres då säden skall till och mata" (Mora DAL).
Norge: raagjeita 'enkeltbekkasinen', "holder sig altid paa raalende [våt mark]" (Guldberg 1891:267); råjett 'fugl, Capella gallinago' (Ralckestad OF); råjeit, rå'freit 'en liten
fugl (mekregauk?)' (Andebu VF; Bråvoll 1964:175b); b.f. rågeita 'mekregauk'
(Skedsmo AH); raageit 'humregauk' (HL OP; Aasen art:na Humregauk och Raageit);
'humregauk' (RL; Ross); råjeit 'Scolopax gallinago' (Lier BU); b.f. reittä 'ein fugl;
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myrsnipe (mekregauk)?; gallinago scolopacina' (Elverum HM); rågeit 'enkeltbekkasin' (HM OP; Haftorn s. 300); raajeit 'liten fugl som skrik stygt' (Ostre Gausdal OP).
Äldre belägg: raagied 'Scolopax gallinago', "Rossegiog, Horsegummer paa Dansk
og Beccasin paa Fransk, et Slags Myre-Snepper, opholder sig i Myrer; i Opflugten gior
den saadan Lyd med Vingerne, som ligner en Gieds Brxgen. Den flyver saa limit, at den
ey kand sees, meen vel hores; endog naar den sidder ned, er den vanskelig at faae Skud
paa, fordi den skiules af Grws og Mose" (1779: Spydeberg OF; Wilse s. 63 f.); raageed
'Scolopax gallinago', "Hvis Flugt ligner en Geeds Brxgen" (1797: Hadeland OP; Hammer s. 142); raagjeit 'Scolopax gallinago' (1858: Nilsson 2:269); 'Gallinago media'
(1875-77: Kjxrbolling s. 542); 'Gallinago gallinago, enkelt bekkasin, myrsnipe' (1877:
Stavanger RL; Barth s. 127).
Annan betydelse: råjceit "skjellsord" (Andebu VF; Bråvoll 1964:175b); raageit "Jolegeit" (RL) "Flogsa, Flangsa" (AH RL; Ross); raagjeit 'en formummet Person, som
agerer Spogelse' ("Bergenhus amt"; Christie 1827:263); rågeit "et formummet Menniske med et Sengeklxde paa et Trx giort som en Taug over sig og skremmer smaa
Bom" (Bo NL).
Folkliga föreställningar: "Når gamle folk for lenge siden horte et dyr (rådyr?) skrike
i skogen om våren: De (r) rå jceitce" (Andebu VF; Bråvoll 1964:175b); "Raageit er
Navnet paa et Skrxmsel" (NMA; utan uppg. om ort).
Se 5.1.3.6: Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte' (råget).
rafs-nisse
Sverige: räfsenisse 'horsgök' (Döderhult, Stranda hd SMÅL); b.f. rwfsenessen 'ett
sl[ags] fågel'; "troddes spå regn" (Drev, Uppvidinge hd SMÅL).
Annan art: re ffs8niss8 'gröngölingen' (Kristdala, Tunaläns hd SMÅL); nr ffsenisse
'hackspett'; re'ngni'sse el. nefseni'sse bd 'ar re 'ngn 'gröngölingen', "som ofta hörs imder slåttern" (Alseda, Östra hd SMÅL).
Folkliga föreställningar: "När Räfse-Nisse låtit höra sig två dar å rad, blir det regn den
tredje, särsk. om fågeln låter höra sig även den tredje dagen" (Döderhult, Stranda hd
SMÅL).
Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (räfsa) samt 5.5.1: Föreställningar med
mänsklig association (nisse).

rOdsneppe
Danmark: rOdsneppe 'sneppe, Scolopax msticola' (HOrring 1926:310; Graae 1973:
78); "varietet" (J&K s. 247); "om meget [...] rOdlig type" (Brondegaard s. 142).
Äldre belägg: rOdsneppen 'skovsneppen, Scolopax rusticola'; "I Jwgersproget adskiller man undertiden den saakaldte sorte eller märke og en rodagtig Skovsneppe, som
benxvnes Torn- eller Rodsneppen, men som heller ikke kunne antages for andet end
Varieteter" (1852: Kjxrbolling s. 298); rOdsneppe ("jxgersprog") 'en rodagtig
skovsneppe' (1875-77: Kjxrbolling s. 536, 538).
Annan art: rOdsneppe 'islandsk strandlOber, Tringa islandica', "i Sommerdragt [...]
ovenpaa sort med mstgule Pletter, Underkroppen rustbruun, nxsten rustguul" (Kjwrbolling 1852:277).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (röd) samt 5.2.3: Näbbens utseende
(snäppa).
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rOnnefugl
Danmark: rOnnefugl 'Scolopax gallinago' (HOrring 1926:300; BrOndegaard s. 138);
rönnefugl 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (J&K s. 250); rönnefovl 'bekkasin,
skronnehaas' (1884: Harreby HV); rOnnefugl 'dobbelt bekkasin' (Als SO; JO) 'bekkasin' (110rup Oksb01 SO; JO).
Äldre belägg: rOnnefugl 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago'; "af dens vrinskende
Stemme" (1852: Als SO; Kjxrb011ing s. 300; 1875-77: Kjxrbolling s. 542).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (Orne) samt 5.2.5: Övrigt utseende
(fågel).

rOnitegOg
Danmark: rOnnegOg 'bekkasin' (Hostrup TN; JO); rånneg0' x 'bekkasin' (Hostrup TN;
Ottsen 1965:164).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (ronne) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (gök).

rannehors
Danmark: ronnehås (Anst RB) rynnehås (Sundeved SO) 'skronnehors, bekkasin';
"navnet kommer sagtens af dens lyd" (Feilberg art. ronnehors); rOnnehors (Hanved Vis
FA Verst RB) rånnehås (Hostrup TN; Ottsen 1965:164) 'bekkasin'; ronnehaars "Naar
vi hörte Ronnehårs "skvaldre" var det mod Regn" (1886: Ål RB); rOnnehors 'dobbelt
bekkasin' (Sottrup Sundeved SO; JO).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (rOnne) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (hors).

rfinnehOg
Danmark: rOnnehOg 'bekkasin' (Hostrup TN Felsted ÅB; JO); rånnehO' x 'bekkasin'
(Hostrup TN; Ottsen 1965:164).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (rOnne) samt 5.2.2: Kroppens form,
storlek och färg (hök).

rörsnäppa
Sverige: rörsnäppa 'halvenkel beckasin' (Hortling s. 202).
Äldre belägg: rörsnäppa 'Lymnocryptes minimus, halvenkel beckasin, dvärgbeckasin' (1749: Lind art. riet-schnepfe); rörsnäppan [endast artnamnet] (1807: Gravander s.
51); rörsnäppa 'Scolopax gallinula'; "Rohrschnepfe, b&asse des roseaux, sourde, petit
b&assine, half-snipe, sack-snipe' (1852: Öhrlander & Leffler s. 489a); 'Scolopax gallinula' (1858: Nilsson 2:274); 'Gallinago gallinula' (1875-77: Kjxrbolling s. 544).
Danmark:
Äldre belägg: rörsneppe 'Scolopax minima' (1767-70: Aphelen 7:421; 1776: Möller s.

130

23; jfr Brondegaard s. 138); rOrsneppe 'fugl af sneppearten, Scolopax gallinula' (1829:
DO).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (rör) samt 5.2.3: Näbbens
utseende (snäppa).

sandrulling
Sverige: sandrulling 'enkel beckasin, Scolopax gallinago' (SK; Rietz 557b).
Annan art: sandrulling 'större strandpipare'; "s. syfta på fågelns sätt att röra sig"
(Hortling s. 176 f.); 'svartbent strandpipare', "tillh. släktet Charadrius" (SAOB);
'1Egialites hiaticula'32 (Malm 1877:84).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (sand) samt 5.2.1: Beteende (rulla).

sitta-före
Sverige: si"tifiri 'beckasin, enkel- el. dubbel-' (Venjan Sollerön DAL); "sitter jag före
(= i vägen), ropar fågeln" (Sollerön DAL).
Annan art: si'ttifi"ri 'drillsnäppan', "kallades [så] ibland efter lätet; lät som han anklagade den störande (sitter jag i vägen)" (Älvdalen DAL).33
Se 5.1.3.7: Artnamnselement för 'tickande läte' (sitta-före).

själasörjare
Sverige: schwslasö'rrjare 'halvenlda beckasinen, Gallinago gallmula' (Åsle, Vartofta
hd VGL).
Annan betydelse: scholasö'rrjare 'prästman' (Åsle, Vartofta hd VGL);
sch(ä)wlas8'rjare 'präst' (Västbo hd SMÅL).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (själasörjare).

skoddefole
Norge: skoddefole 'humregauk' (SunnmOre MORD; Aasen); "betyder horsegauk. Således inne i fjordbygdene; i kystbygdene: havhest, en sjofugl som alltid er på ferde i
skodde" (Sunnmore MORD).
Äldre belägg: skouddefolle "Saa kaldes på SundmOr een Fugl, hvilken jeg ildce rxttere veed, end at dend i Danmarch kaldes een Myre-buk" (ca 1740: Sunnmore MORD;
Leem 1923:175); skoddefoll "er et Navn, som lige efter Ordene betyder Taage-Hest,
men tillxgges her den i Dannemark saa kaldte Horse-G0g, fordi den ildce gierne lader
sig hore uden i taaget Veir, som her kaldes Skodde eller Skoudde, og har en Rost, som
nogenledes ligner en Foles eller Hestes Vrinsken, men allermeest en Geeds Brwgen;
hvorfor den ogsaa kaldes Mcekkre-Gouk, da mivIckre betyder hos os at brwge. Imedens

" Avser förmodligen Charadrius hiaticula, den större strandpiparen.
" Enligt uppteckning av Gunnar Nyström efter Sven Sjungare i Nomäs 1974.
131

den brxger i Luften, flaggrer den stxrkt med Vingerne; og dette er vel Aarsagen, hvorfor nogle mene, at den giver saadan brxgende Lyd fra sig med Vingeme eller Vingeslagene" (1762: Sunnmore MORD; Stim s. 251 f.; jfr Aphelen 1767-70:3:492; Heischer 1796:1321 f.).
Annan art: b.f. skoddefolen "Fra Mceker-Gouken skille vi her i Stiftet Skodde-folen
(i.e. Hinnulus nebularius) ellers og kaldet Ploug-Mand, samt Klov-Mand" (FM; Leem
1767:250); skodefole 'Tringa littorea' (Mtiller 1776:25).
Annan betydelse: skoddefole 'seig og doyen kar (ironisk)' (Vestnes MORD).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (skodde) samt
5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (fåle).

skoddefugl
Norge:
Äldre belägg: skoddefugl 'Scolopax gallinago' (1775: Hammer s. 39); 'Tringa ochro-

pus' (1776: Muller s. 25); skoddefol "Norsk Provindstal: Benxvnelse paa en strandfugl.
Totanus ochropus" (1848: DO).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (skodde) samt 5.2.5:
Övrigt utseende (fågel).

skoddefol
Norge: skoddeföl 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (J&K s. 250); skoddefol 'enkelt
bekkasin, myrsnipe' (Stavanger RL; Bahr 1896:87); skoddef011 'enkeltbekkasin' (OP
SOFJ; Haftom s. 300).
Äldre belägg: skuddeföll "dimmehäst" (1858: Nilsson 2:272).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (skodde) samt
5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (föl).

skoggerpladrer
Danmark:
Äldre belägg: skoggepladrer 'Scolopax major' (1823: DFS).

Se 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte' (skogre
och pladre).

skomakare
Sverige: bl. skomakaren 'morkulla' (1884: Räng, Skytts hd SK; DFS).
Danmark: skomagere 'sneppe' (1884: Vxggerlose MA).
Annan art: skomager 'staalsneppe' (1934: Smidstrup VE).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (skomakare).
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skovsneppe
Danmark: skovsneppe 'Scolopax rusticola' (Horring 1926:310; Gilleleje 1941:22; jfr
J&K s. 247); skovsnxppa (1886: Ö. Marie BO) skovsneppe (1884: Vxggerlose MA)
skovsnepp (1886: Lövborg/Mejlby Ö. Lisbjerg RA) 'sneppe'; skovsneppe 'snebbe'
(1886: Brudager Gudme SV).
Äldre belägg: skovsnepper 'wald- eller holzsnepper' (1804: BO; Skougaard s. 63;
1833: TfIN; 1859: DFS); skovsneppe "Navn paa en Skovfugl af Snxppeslxgten, omtrent saa stor som en almindelig }Ione; Scolopax rusticola Lirm." (1848: DO; 1852:
Kjxrbolling s. 297; 1875-77: Kjxrb011ing s. 536).
Folkliga föreställningar: "der ikke, stikker kun sit nwb i jorden og exkker dens
kraft" (Jylland; Feilberg).
Norge:
Äldre belägg: skovsneppe 'Scolopax rusticola' (1779: Spydeberg OF; Wilse s. 61).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (skov) samt 5.2.3: Näbbens
utseende (snäppa).

skranne0g
Danmark: skranne0g 'dobbeltbekkasin'; "hesten skranner, skrunner: vrinsker" (1895:
öJylland; Brondegaard s. 138); 'dobbelt bekkasin' (Tåning ÅR; JO).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skranne) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (ök).

skronneged
Danmark: skronneged '(hannen af) den dobbelte bekkasin' (ODS art. skronne); skrunneged 'horsegjög' (1885: Bindslev HJ Magleby MOn PR Fredericia VE; jfr Tillhagen
1978:279); skronegid 'hossegomme' (1892: Ebdrup RA); skronnegijea 'den dobbelte
bekkasin' (Anst RB Tyrsted VE Vrads ÅR; Feilberg art. skronnegjed bet. 2); skrunnegied 'dobbeltbekkasin' (1885: Vorbasse RB); skrån(n)ege "horsegjög' (1886: Hjarup
RB); skron(n)iged 'dobbelt bekkasin'; "fordi dens Lyd ligner en Geds skronnien"
(1892: Uldum VE; JO; jfr Brondegaard s. 138); skronnegeed 'sneppe'; "Om Sneppen
ved jeg intet kun detta at jeg har adskillige Gange hört den nxvnes ved Navnet Skronnegeed" (1883: Kolding VE); skronnegjed 'horsegjög' (1892: Gadbjerg VE); skrönnegjed 'bekkasin' (1892: Give VE); skronneged (1892: Hvirring ÅR) skronnigjed (1891:
Tamdrup ÅR) 'dobbelt bekkasin' (DFS); skronneged 'bekkasin' (RB VE ÅR; JO);
skronniged 'dobbelt bekkasin' (RB VE ÅB ÅR; JO).
Annan art: skronneged 'rOrdrum' (Erritso VE) 'hjejle' (SOften ÅR; JO).
Annan betydelse: skronnegijeD 'en meget leende pige' (Anst RB Tyrsted VE Vrads
ÅR; Feilberg art. skronnegjed bet. 1).
Folkliga föreställningar: "Naar e Skronegid snorre nedad, faar vi Regn" (1892:
Ebdrup Djurs RA); "I Mosene var der en fugl, vi kaldte Skrånnege. Naar den flöj op,
sagde den: Dekke, dekke, dekkedek! saa brxgede den som en Ged. Naar den rigtig var
i Tur, blev det Regn. Naar denne 'Skrårmege' flöj op, sagde den: Degge, degge! Naar
den stak ned, sagde den: Hahaha! saa blev det altid Regn" (1890: Hjarup Anst RB);
"Naar Skronnegeden skronnier, bliver det Tordenvejr" (1892: Hvirring Nim ÅR).
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Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.1.2.1: Djur med
bräkande läte (get).

skronnegumme
Danmark: skronnegumme 'dobbelt bekkasin' (Ringlobing RK; JO).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne och gumra).

skronnegOg
Danmark: skronnegog '(hannen af) den dobbelte bekkasin' (ODS art. skronne);
'bekkasin' (Todbjerg RA Verst RB 110jst TN Bjerre VE; JO); sgrånnego' x 'bekkasin'
(Hostrup TN; Ottsen 1965:164); skronnegog 'dobbelt bekkasin' (1892: Dallerup ÅR
Gjern ÅR; JO).
Äldre belägg: skronnigiog 'et slags bekkasin, der giver en lignende [dvs. gnäggande]
lyd; horsegum' (1841: Molbech art. skronne).
Annan art: skronnegOg 'rordrum' (Erritso VE; JO).
Folkliga föreställningar: "Der fortelles at en Gang var en Karl og en Pige som inge
gik og syntes godt om hinanden, men ingen af dem kunde faa det sagt; men da de döde
blev han tul en 'Skronnegög' og hun til en Vibe; derfor siger Viben altid når 'hun' skriger 'Hwi wi do it, hwi wi do it?' — og Skronnegögen svarer 'A turrr it, a tum it' " (1892:
Dallerup ÅR).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.2.2: Kroppens
form, storlek och färg (gök).

skronnehals
Danmark: skronnehals 'dobbeltbekkasin' (sJylland; Friis 1928:170; Friis 1932:469;
Fleuron 1930:67; jfr Brondegaard s. 138); 'ds.' (Braband ÅR; Schmidt 1963:220).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.2.5: Övrigt utseende (hals).

skronnehors
Danmark: skronnehors '(hannen af) den dobbelte bekkasin' (ODS art. skronne);
skronnhås, skronnehåse, skro'mmehås 'den dobbelte bekkasin, Sc[olopax] gall[inago]'
(Agerskov HV; Feilberg art. skronnehors); skronnerhors 'Scolopax gallinago' (Horring
1926:300); skronni-, skronne-, skrunnehors 'dobbeltbekkasin' (Brondegaard s. 138 och
där anförd litt.); b.f. skrunnehaasen 'snxp; bekkasin'; "Hvorledes den egentlig ser ud
kan jeg nxppe sige Dem, da den var lidt menneskesky. Derimod har jeg ofte hört dens
Skrig, hvilket omtrent lyder ligesom en gammel hests, der kan have (dvs. vii have) en
Fod (et foder?)34 Hakkelse mere. Den bygger ikke nogen Rede, men lxgger sine to /Eg
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paa den bare Jord, og de er lidt mindre end Duexg. Viben skriger: Hvi vil do it? (Hvi
vilde du ikke?)" (1884: Fole Gram HV); skronnehors 'bekkasin' (HV HO Arslev RA
RB RK TN VE ÅB Horsens ÅR; JO); 'dobbelt bekkasin' (HV Vonsbxk HO RB RK
Vodder TN VE Kliplev ÅB Tåning ÅR; JO); 'sneppe' (Aller HO; JO); skronnehos
'dobbeltbekkasin' (1884: Gram Haderslev ROdding HV); skrunneho(r)s 'dobbeltbekkasin' (1885: Gram Haderslev HV); skronnehors, skronnihors (RB RK ÅR) skronnihors
(TH VI) 'dobbeltbekkasin' (JO); skronnehaas "Den underlige brummende Lyd frembringer den under Flugten, kim naar den efter at have hxvet sig i Luften atter daler. Den
bevxger sig i Luften mest i langstrxkte Kredse. Grunden tu at Almuen kalder den
'Skronnehaas' er dens underlige Lyd som ligner lidt en Hests vrinsken, som kaldes
'skronnen' " (1884: Damm RB); skronnihors 'horsegög, dobbelt bekkasin' (1886: Tim
RK); skronnehors "om Foraaret lader [den] sin ejendommelige Lyd höre" (1886: Lonborg RK) skronnhås 'Scolopax gallinago' (1879: Hammerum RK); sgrånnehås 'bekkasin' (Hostrup TN; Ottsen 1965:164, 257); skrån(n)ehårs, skronnehaars "Over Mosen
floj om Aftn[eme] en F[ugl som s[agde] Ho, ho, ho" (1886: Rise ÅB); skronnehosse
(1884: sJylland).
Äldre belägg: skronnihors 'Navnet paa en Fugl: Tringa ochropus',35 "hvorom man
der paa Landet fortxller eller fortalte et Slags Fabel. Gamle Ungkarle eller Pebersvende
forvandles efter DOclen till Skronnihorser, gamle Jomfruer ffi Viber. Disse flyve omkring Mosen og spOrge: hvi vi' do it, hvi vi' do it [dvs.] hvi vilde Du ikke? — Skronnihorsen i Mosen, som dette SpOrgsmaal gielder, svarer i Flugten: Fo je turr it — fo je turr it
[dvs.] for jeg turde ikke; og derpaa istemmer han sin Latter: Haa-ho-hoa! der om Aftenen h0res at lyde over hele Mosen. Da baade Viber og Skronnihorser tilforn i Mxngde
opholdt dem paa den nu opdyrkede SkrObelov Hede paa Langeland var det en staaende
Talemaade, hvormed aldrende ugifte Mandfolk og Fruentimre drillede hverandre: Vi to
skal vel engang samles paa SkrObel0v Hede og en Advarsel til knipske Piger: Vogt dig
for SkrObel0v Hede" (1841: Langeland SV; Molbech s. 500; jfr Brondegaard s. 138).
Folkliga föreställningar: "lokker heste i blOcle; Hjejlen piber ynkelig: hille-do, mi
bien; s. svarer, grov i mxlet: x dr clowl i di bien mo? Forste gang man horer den, kan
man göre et onske, som opfyldes" (Feilberg art. skronnehors); "En Fabel om Skrormihorsen maa vistnok henföres til Horsegjögen (F.G.36)" (DFS); "Der var en Gang en
Mand, som satte sig fast med Heste og Vogn i en Torvegrav; saa hörte han en Slcronnehosse som sagte: Kö tx, kö tx! og han trode, det var en som raabte til ham. Saa kjörte
han lxngere ud i Mosen og blev mere fast. Saa hörte han den samme sige: Haa, haa, haa!
Saa blev Manden vred, og bandte efter den" (1884: sJylland). — Se även ovan under
Äldre belägg.
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (hors).

skronnehOg
Danmark: skronnikg 'skronnehors' (Silkeborg ÅR; Feilberg art. skronneh0g); skronnelubg '(hannen af) den dobbelte bekkasin' (Jylland; ODS art. skronne; jfr Brondegaard
s. 138); 'dobbelt bekkasin' (RB RK SO TN VE VI ÅB; JO); 'bekkasin' (Hostrup TN
Holka ÅB Linå Ning ÅR; JO); sgrånneho' x 'bekkasin' (Hostrup TN; Ottsen 1965:

" Uppgifterna i det följande visar att det i stället är Scolopax gallinago som avses.
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164); skronnihog 'dobbelt bekkasin' (ÅR; JO); skrånnihögen "Navnes kun i bestämd
Form" (1891: Gjern Linå ÅR).
Folkliga föreställningar: "Ugifte mxnd og Kvinder bliver tul Horsegjöge og Viber.
Wib: Hvi vi do it (Hvi vilde du it)? Skrånnihögen: Får a tur it (A tur' (de) it)!" (1891:
Gjern Linå ÅR).
Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.2.2: Kroppens
form, storlek och färg (hök).

skronnelone
Danmark: skronnehone 'dobbeltbekkasin' (sJylland; Friis 1928:170; Friis 1932:469;
jfr Brondegaard s. 138); 'ds.' (Braband ÅR; Schmidt 1963:220).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (höna).

skronnekok
Danmark: skronnekok 'dobbeltbekkasin' (sJylland; Friis 1928:170; Friis 1932:469;
Fleuron 1930:67; jfr BrOndegaard s. 138); 'ds.' (Braband ÅR; Schmidt 1963:220); 'dobbelt bekkasin' (RB SO TN Rise ÅB; JO); skronnikok 'dobbeltbekkasin' (RA RK VI
ÅR; JO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (kok).

skronnemette
Danmark: skronnemette 'dobbeltbekkasin' (JO); 'ds.'; "mette er navn tul ged" (Brondegaard s. 138); 'bekkasin' (Stepping HO Taps VE; JO).
Annan art: skronnemette 'hjejle' (Sommersted HO; JO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.1.2.1: Djur med
bräkande läte (mette).

skronne0g
Danmark: skraanniog 'Scolopax gallinago' (1892: Framlev ÅR); skronneog 'bekkasin' (Sjelle ÅR; JO).

Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne) samt 5.1.1.1: Djur med
gnäggande läte (ök).

skronning
Danmark: skronning 'dobbelt bekkasin' (Uldum VE; JO); skronnig 'Scolopax gallinago' (Uldum VE; J&K s. 250).
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Se 5.1.1.2: Verb med betydelsen 'gnägga' (skronne).

skrummelgOg
Danmark: skrommelgeg 'dobbelt bekkasin' (öJylland; IDD; jfr BrOndegaard s. 138);
skrumlegog 'bekkasin' (öJylland; JO).
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (skrummel) samt 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (gök).

skrummehig
Danmark: skrummeleg 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago' (0Jylland; Brondegaard s. 138 och där anförd litt.); 'skronnehors' (Skanderborg ÅR; Feilberg); skrumleog
'dobbelt bekkasin' (Vejlby VE Skanderborg Tåning ÅR; JO).
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (skrummel) samt 5.1.1.1:
Djur med gnäggande läte (ök).

skråbock
Sverige: skr4'b8kk 'enkelbeckasin' (Järna DAL; OÖD art. skråpuk bet. 2).
Annan betydelse: skråbokk (SMÅL) skråbuk (VGL) 1) 'insektslarv' 2) 'skråpuk,
masque' (Rietz 602b f.); skrå'b8'kk 'en ansiktsmask som man har klippt till för att
skrämma' (Ramsele ÅNG); skråbokk 'skrämsel, maskerad och lik ett troll' (Degerfors
VB).
Finland:
Annan betydelse: skrobok(k) 'skråpuk, mask; maskerad person' (Malax Kvevlax Nykarleby nVasa ÖB; Vendell); skrobokk 'maskerad, utklädd person'; "sådana som i äldre
tider infunno sig på bröllop och där ställde till allehanda ofog" (Vörå Oravais ÖB;
Wessman).

Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (skråbock).

skrcekk(e)
Danmark: skrwkke 'dobbeltbekkasin' (Feilberg art. 2. skrcekke; jfr Brondegaard s.
138); (lille) skrtekk 'dobbelt bekkasin'; store skrakk Iredxkker' (1886: Lonborg RK);
skrcekke 'bekkasin' (Mejlby RA LOnborg RK) 'sneppe' (Lyne RK; JO).
Folkliga föreställningar: "Navnet Skrcekk(e): Fuglen har faaet det Navn fordi den tit
skrwkker Folk, det den — navnlig daa den ligger paa Reden — först flyver op med Larm,
naar man lige trxder ved siden af den" (1886: Lonborg RK).
Se 5.6: Överförda artnamn.

skummerhors
Danmark: skomrhås 'Scolopax gallinago' (1879: Hammerum RK).
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Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (skummer) samt 5.1.1.1: Djur med gnäggande läte (hors).

skvaldergås
Danmark: skvaldergås 'dobbelt bekkasin' (Hammerum RK; Feilberg; JO; jfr Bondegaard s. 138).
Se 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte'
(skvaldre) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med kacklande läte' (gås).

skvaldermette
Danmark: skvaldermette 'dobbelt bekkasin' (Brundegaard s. 138); skwallemtet 'bekkasin' (Dalby VE; Feilberg).
Se 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte'
(skvaldre) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (mette).

slipstensdragare
Sverige: hlispstajnsdra'garn 'dubbelbeckasinen'; "fågel, vars läte liknar det som en
osmord slipsten åstadkommer" (Malung Transtrand DAL).
Finland:
Annan art: $figgeity.ydragar 'stjärtand, Anas acuta' (Gamla Karleby ÖB; Wessman; jfr
Hortling s. 136 f.: "sammanhänger möjligen med honans läte").
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (slipstensdragare).

småbeckasin
Sverige: småbeckasinen 'den halvenlda beckasinen' (Rosenius 1937:173).
Danmark: smaabekkasin 'enkeltbekkasin, Linuiocryptes minimus' (S0borg FR; Gilleleje 1941:22; jfr Brondegaard s. 138).
Norge: smaabekkasin 'Gallinago gallinula, halvenkelt bekkasin' (Jxderen RL; Bahr
1896:87).
Äldre belägg: smaabeckasin 'Scolopax gallinula' (1858: Nilsson 2:274; jfr J&K
s. 252); smaabekkasin 'Gallinago gallinula' (1875-77: Kjwrb011ing s. 544).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (små) samt 5.2.3: Näbbens utseende
(beckasin).

snaphone
Danmark:
Äldre belägg: snaphOne "gallinago, gallinx sylvestris genus, grxca voce scolopax",
'rustica perdix' 1622, 'Scolopax, sneppe' 1680 (Kalkar).
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Se 5.2.1: Beteende (snappe) samt 5.1.3.4: Artnamnselement för 'djur med
kacklande läte' (höna).

sneppeflue
Danmark: sneppeflue ("Nu nxppe br[ugligt]") 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago'
(ODS art. sneppeflue bet. 2).
Äldre belägg: sneppeflue 'et slags smaa snepper'; "Ellers sxdvanligt: Horsegummer"
(1848: DO).
Se 5.2.3: Näbbens utseende (snäppa) samt 5.2.1: Beteende (flue).

snipa
Sverige: sneipä, sneipa 'fågel; långnäbbad fågel' (GOTL; Gotl. ordb. art. snipa bet. 2).
Norge: sni'pe 'snipe' (Aremark OF); snipe 'myrsnipe, strannsnipe (fuglar)' (NOtter0y
VF; Paulsen 1981:335); 'myrsnipa, strandsnipa' (Eiken VAGD); sni'bå 'namn på fuglar med lang nebb av vadfuglexte "Konservator Schaaning fortel meg at ornitologer
no meir og meir bruker norsk snipa og dansk sneppe som ålment samnamn for slike fuglar. Upphavleg var det helst arti scolopax som hadde dette namnet" (Stavanger RL);
sneipa "Kor bur ho snipe? Burtme ej aa" (Aurland SOFJ).
Se 5.2.3: Näbbens utseende (snipa).

sniprugda
Norge: sniperuude 'Scolopax rusticola' (Stavanger RL; DFS).
Se 5.2.3: Näbbens utseende (snipa) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

snåljude
Sverige: snåljude 'enkelbeckasin' (SDM; Tillhagen 1978:280); snåljuden 'horsgöken'
(Åkers och Österrekarne hdr SDM; DFS; jfr SAOB art. snåljudas).
Annan betydelse: snåu'lju'de 'mycket snål person' (Andarum, Albo hd SK);
snålju'de 'snål person' (Ravlunda, Albo hd SK).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (jude).

snäppa
Sverige:
Äldre belägg: snäppan 'enkla beckasinen eller horsgöken'; "som då han upflyger gör et
särdeles ljud med vingarne, och vissa år finnes tul myckenhet" (1785: UPL; Fischerström s. 163 f.); snäppa 'beckasin, horsgök' (1827: Leijonflycht s. 61).

Danmark: sneppe 'Scolopax rusticula' (HOrring 1926:310; jfr Tillhagen 1978:282);
"Om sneppen ved jeg intet, kun dette, at jeg har adskillige Gange hon den nevnes ved
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Navnet Skronneged" (1883: utan uppg. om ort; DFS); "små snepper = bekkasiner"
(Hanved FA; JO); 'bekkasin' (ÅB; JO); "snepperne kaldes som regel bekkasiner" (S0vind ÅR; JO); snceppe"muddersnxppe kjendes her" (Besser Sams0 HO); sncep 'sneppe,
Scolopax' (Fjolde HB; Fole og Gram HV; Bjerrum 1974:194; Espegaard 4:176); sneppe
'morkulla' (SO; J&K s. 247); "2 Slav [slags] snwbbe" (1890: Hjarup, Anst RB); snebbe
'skovsneppe' (1886: Brudager Gudme SV); snep ("rgsm.") 'sneppe' (Agger TH; Feilberg art. sneppe); sneppe (1882: Hads ÅR); sncepp 'horsog, bekkasin' (1892: Randlev
og Saksild ÄR).
Äldre belägg: snippe 'sneppe; snipper eller anden vildfugl' (ca 1700: Kalkar); dobbelsneppe 'horsgök, Scolopax gallinago' (1767: FM; Leem s. 250); sneppe 'Scolopax'
(1767-70: Aphelen 7:420); dobbelt sneppe 'Scolopax gallinago' (1776: Miller s. 23);
"Under Navn af Scolopax angiver Systemerne os en nye Slagt, der egentlig indbefatter
vore Snepper, er samme danske Navn, som og undertiden bruges i Flxng med Beccasiner, tillxgge vi og endeel af den folgende systematiske Tringaslagt, hvoraf der lettelig
kan forvoldes en Confusion; mangfoldige ere og Arterne deraf, men iswr inddele vore
Nordmand dem i trende Familjer: Myrsnepp kalde de dem, som opholde sig ved Moser
og Sumper; Skovsnepper dem, som forekomme i Skovene, og Strandsnepper andre,
som vise sig ved Strandbreddene. Jagerne opgive os ogsaa deres tredobbelte, dobbelte
og enkelte Beccasiner" (1796: Fleischer s. 1306 f.); (den) stor(e) sneppe 'Scolopax major' (1796: Fleischer s. 1309); snepper "ere her adskillige Slags" (1804: BO; Skougaard
s. 63); sneppe "Et Fuglenavn, der deels bruges som Feelledsnavn for alle langbenede
Sumpfugle; deels som Slxgtsnavn for Slwgten Scolopax; deels isxr som Artsnavn for
Scolopax Gallinago" (1848: DO); snceppe(slogten) "Een Art, Skovsneppen, opholder
sig og yngler i Skovene; de andre — de egentlige Bekkasiner eller Sumpsnepperne — have
sumpige Steder til Opholds- og Ynglesteder" (1852: Kjxrbolling s. 296 f.); dobbelt
sneppe 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago' (1852: Kjxrbolling s. 300; 1875-77:
Kjarb011ing s. 542); sneppe 'Scolopax rusticola' (1875-77: Kjxrbolling s. 536).
Annan betydelse: sneppe "(nu isxr dial.) som nedsxt. betegnelse for kvinde, pigebarn, undertiden spec. om snakkesalig kvinde ell. losagtigt pigebarn, der trxkker paa
gaden" (ODS art. II. Sneppe bet. 2).
Folkliga föreställningar: "Drager S. starkt om Morgonen = Godt vejr" (DFS);
"Schnepfensonntag retter sig efter Paasken" (DFS); "Den der om Foraaret skyder den
förste S. er Sneppekonge" (DFS); "Naar Hvidvesen (Anemone nemoralis) kommer,
pakker S. sig" (DFS); "Hugger Hul paa Gedernes Yver"; "I Christiania falbyder Bönderne S. mellem Hjerper og for at man ildce skal gjenkjende dem, hugger de Neebbene
af, da de anser dem for uspiselige og henregner dem til Troldfuglene" (DFS; Dansk
Jagtleksikon 1944:80); "I Norge og Sverige synes man at betragte Sneppen (Rugden,
Morkullan) som en Truldfugl, og flere Steder vil almuen under ingen Omstxndigheder
spise den. Wille [1786:151] skriver i sin Bog om Sillejord, at man om sneppen har 'adskillige latterlige Fortxllinger' men desvxrre anförer han ingen" (F.G.37; DFS); "Hörer
man S.'s Skrig, tror man, det er Heksene, der faser gjennem Luften" (DFS); "der Jord"
(DFS; jfr skovsneppe); "S. er en Troldfugl. S. kan gjöre sig usynlig. At möde S. er et
uheldigt Varsel. S. har Faldsot. Smitter den, der rörer den. Hörer man S. paa Draget =
Ulykke; Fanger Drenge S. i Snare, sparker de til den og spytter tre Gange" (DFS); "Drager S. starkt = Regn v. Midnat" (DFS); "Opdager man S.'s Rede, bxrer den sine Unger
bort" (DFS); "S. er Thors fugl" (DFS); "Det er uheldigt at möde en S. "(DFS); "Snepperne samles paa 'Kneffestej' (et Sted, hvor de knebrer med Nxbbet). Der bliver de rikket 'trin'. De stäcker Nxbbet i Jorden og Enden i Vejret. De er saa tamme, at man kan
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slaa dem med en Stok. (Meddeleren paastod, at det var Snepper, jeg mener dog, at det
snarere er BrushOns)" (1885: utan uppg. om ort; DFS); "Sneppeme, der holder til ved
Slien, har deres bestemte Dag og det endda paa en Sondag, idet de vender tilbage Oculi"
(Brodersby GO); "Skaertorsdag og Langfredag er der altid snepper i skoven" (1948:
Hillested MA); "Sneppen synes altid bedst om sine egne Bom. Dette ordsprog er almindeligt ved Jungshoved og Medd. mener (men er dog ikke ganske sikker i sin Sag) sig at
have hort Fortaellingen om Jxgeren, der gik ud i Skoven og modte Sneppen, som gav
han Lov til at skyde de grimmeste Fugle. Jxgeren skod Sneppens Unger. Da han igjen
modte Sneppen, beklagede den sig; men han sagde, han havde skudt de grimmeste"
(1883: Jungshoved PR); "Af en gl. Skytte under Rathlousdal, nr Gersdorflund, har jeg
hon, at S. kom den Söndag, vi har det evangelium at Jesus uddrev en Djwvel" (1887:
Hads ÅR; jfr vallsnäppa).
Norge:
Äldre belägg: snippe 'Scolopax totanus' (1797: Hadeland OP; Hammer s. 142); "Norsk
Benwvnelse, der bruges om flere Slags langnxbbede Sumpfugle; ism' Scolopax totanus: Snippe — Langnteb" (1848: DO).
Se 5.2.3: Näbbens utseende (snäppa).

spoling
Sverige: spoling 'enkel beckasin' (?) (Stavby, Olands hd UPL).
Annan betydelse: spoling 'ung pojke, liten pojke' (belagt bl.a. från Stavby, Olands hd
UPL).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (spola).

spolkäring
Sverige: spoltjä'ring 'kärrfogel som spolar' (Forsmark och Harg, Frösåkers hd UPL);
spoltjärng 'enkelbeckasin (1. spof?)' (Stavby, Olands hd UPL).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (spola) samt
5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (käring).

spovvippa
Sverige: spu'vippa 'beckasin' (Hanebo, Bollnäs tg HLS).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (spov) samt samt 5.2.1: Beteende
(vippa).

spånkäring
Sverige: b.f. spu'ntjwrringa "lär vara identisk med morkullan" (Ryssby, N. Möre hd
SMÅL); Qspånatjäringän 'horsgöken' (Göteryd, Sunnerbo hd SMÅL); spaåsnnatjä'ring 'slags beckasin'; "vars läte påminner om en spinnrock" (Hallaryd, Sunnerbo hd
SMÅL); spet'ntkringen "ett sl[ags] fågel, s[om] bebådar ombyte i vädret" (Ekeberga,
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Uppvidinge hd SMÅL); sp8u'natjäringen 'horsagöken' (Kulltorp, Västbo hd SMÅL);
spunntjärring 'morkulla' (Darmemora, Olands hd UPL); °spånkärringen 'morkullan'
(Nora, Våla hd VSTM; DFS).
Annan art: spånkäring 'nattskärra' (SK SMÅL SDM NRK GST HLS NYL; Hortling
s. 80 f.); 'spillkråka' (S. Möre hd SMÅL; Hortling s. 90); 'hackspett' (SDM; Hortling
s. 87); "spånekäringen är verkligen nattskärran, såvida denna fågel sitter i träd och blott
låter höra sig om kväll och natt; jag har aldrig hört henne förr än nu i Göinge, der hon
kallades nattskärran, det andra namnet var nu, så att säga, gammaldags. Hennes ljud liknar grodornas, men är skarpare, i fråga om r-ljudet är grodan skåning, nattskärran uppsvensk" (Ö. Göinge hd SK; DFS); spåsnnetjte'ring 'ängsnärpa; kornknarr; hackspett'
(SK); spån(a)kärring 'Caprimulgus' (SMÅL SDM NRK; Rietz 658a); spånakäring
'nattskärra', "knarra förr om sommarnätterna som en spinnrock. Har aldrig sett den,
bara hört den. Många gamla menade att det var ett troll. Kanske lurade de oss barn. Tror
ej de visste att det var en fågel" (Lindome, Fjäre hd HALL; Silow 1992b:148); 'Nattskräfvan (Caprimulgus europaeus)'; "kallas äfven Spånkäring af sitt läte, som liknar en
surrande spånrock" (Mörkö, Hölebo hd SDM; Ekström 1828:30); 9spånnkäring 'nattskärra' (NRK; Hofberg 1868:218); spånkäring 'nattsvala, Caprimulgus europaeus';
"Östergötl. Spångumma" (1857: Aspa bruk NRK; Grill 1964:92); gsponkärng 'nattskärra' (Hogdal HLS; Wiström 1874:10); spontjäring 'trädkrypare, Certhia familiaris';
"Detta namn torde härröra sig av denna fågels vanor att intensivt undersöka trädstammarna, något som väl tolkats vara lika, när folk "röner" träd för att se om det lämpar sig
till material för takspånsklyvning" (Ragunda JU).
Annan betydelse: gsponnkäring 'mullvadssyrsa' (Torsås och Gullabo, S. Möre hd
SMÅL); spu'natjä'ring 'kvinna som spinner åt andra' (Landa, Fjäre hd HALL);
2sp8nntjäring 'spindel' (Ekshärad, Älvdals hd VRML).
Folkliga föreställningar: "Bondqvindfolken gifva noga akt på ljudet af den första utaf
dessa foglar, som låter höra sig om våren. Är det länge uthållande, spå de långt lin det
året; är det åter afbrutet i korta stropher, skall förhållandet blifva tvärtom" (Mörkö, Hölebo hd SDM; Ekström 1828:30 not); "Spånkärringen har engang vret en Kjelling,
som var saa gjerrig at hun ikke nxnte at standse Rokken for at give en Skjxrv til en Tigger. Hun blev da forvandlet til en Fugl" (Nora, Våla hd VSTM; DFS).
Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (spån(ad)) samt
5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (käring).

stensnäppa
Danmark: stensneppe 'dobbeltbekkasin, Gallinago gallinago' (Horring 1926:300; jfr
J&K s. 250; BrOndegaard s. 138).
Äldre belägg: steensneppe 'Scolopax gallinago' (1776: Midler s. 23); 'dobbeltsneppen, Scolopax gallinago'; "Paa nogle steder hos os skal den og kaldes Steensneppe"
(1796: Fleischer s. 1309); stensneppe 'Scolopax gallinago' (1804: Kielsen s. 113);
steensneppe 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago' (1852: Kjxrbolling s. 300); stensneppe 'dobbelt bekkasin, Gallinago media' (1875-77: Kjwrbolling s. 542).
Norge:
Äldre belägg: steensneppe 'Scolopax gallinago' (1767: FM; Leem s. 250); 'Fugl:
tringa' (1827: "Bergenhus amt"; Christie s. 126).
Se 5.3.2: Artnamnselement för 'mark' (sten) samt 5.2.3: Näbbens utseende
(snäppa).
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stolk
Sverige: stålk 'en fågel' (Hablingbo GOTL); 'en art Bäckasin' (Näs GOTL); b.f. Qstålkän 'enkel beckasin' (?) (Vamlingbo GOTL).
Annan betydelse: stålk 'en liten strandfogel: Tringa' (SK GOTL; Rietz 692b) 'rödbena' (Hortling s. 194); stulk 'rödbena' (GOTL; Tillhagen 1978:284); stålk 'fågel,
"tolk", Totanus calidris'; En kalläs för Stålk, träi ggar [gånger] så storar sum Russgauken. Stålk, dän dubblä ällar ängklä Bäckasi'n, de vait ja int vacken de jär (Hablingbo
GOTL).
Se 5.2.4: Benens utseende (stolk).

strandlo
Sverige: stra'nn/o"beckasin' (Revsund JTL).
Annan art: strannlo 'drillsnäppa' (HRJ; Hortling s. 190); 'grönbena' (HRJ; Tillhagen
1978:284); strandlo "Tringa-arter kallas 'strandlo' i Jtl." (JTL; Hortling s. 191 not 2).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.1.3.6: Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte' (lo).

strandpikel
Sverige: strå'npfkel 'beckasin' (Lännäs, Askers hd NRK).
Annan art: strandpikel 'drillsnäppa' (NRK; Rietz 684a).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.3: Näbbens utseende (pikel).

strandpipare
Sverige: strasnnpi'pare 'halvenkel beckasin, Gallinago gallinula' (Bolum, Valle hd,
Marka, Vilske hd VGL).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (pipa).

strandskrika
Sverige: 2strannskrik 'enkel beckasin' (Grundsunda ÅNG).
Äldre belägg: strannskrika 'strandskiika' (1851: Torsåker GST; Säve UUB R 631:
390).
Annan art: 2strandskrika 'strandpipare' (Njutånger HLS; Wiström 1874:10).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.1.3.6: Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte' (skrika).
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strandsnipa
Sverige: stra'nnsni'pa 'halvenkel beckasin, Gallinago gallinula' (Vartofta-Åsaka,
Vartofta hd, Torsö, Vadsbo hd VGL).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.3: Näbbens utseende (snipa).

strandsnäppa
Sverige: stra'nnsne'ppa 'halvenkla beckasinen, Gallinago gallinula' (Skörstorp, Vartofta hd VGL).
Danmark:
Annan art: strandsneppe 'Limosa agocephala eller lapponica (i vinterdragt)' (Kjarbol-

ling 1875-77:532, 534).
Äldre belägg: strandsneppe 'Char[adrius] hiaticula, strandpiper' (1796: Fleischer
s. 1324).
Norge:
Annan art: strandsneppe 'Tringa hypoleucos' (Miller 1776:25); 'lille bekkasin, myr-

sneppe, strandpiber, Tringa hypoleucos" (Hadeland OP; Hammer 1797:142).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.3: Näbbens utseende (snäppa).

strand(s)pyrel
Sverige: strannpyril 'enkelbeckasin' (Ytter-Järna, Öknebo hd SDM); stra'nnpy'ril,
stra'nspy'ril 'enkel beckasin' (Gräsö, Frösåkers hd UPL; Schagerström 1945-49:28,
43); stra'npy'rrilär 'beckasiner' (Vendel, Örbyhus hd UPL).
Annan art: strandspyril 'strandpipare' (Harg, Frösåkers hd, Hållnäs, Olands hd
UPL); stra'nnpy'ril "strandbrokel" (Vätö, Bro och Vätö sg UPL).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.3: Näbbens utseende ((s)pyrel).

strandstickel
Finland: strandstikil 'beckasin' (Pargas ÅBL); strandstitjil 'beckasin' (Kimito ÅBL;
Hortling s. 201).
Annan art: strandstickel 'drillsnäppa' (Hortling s. 200); 'strandpipare' (Sibbo NYL);
strannstikkel 'strandpipare, Charadrius' (Vårdö ÅLD; Wessman).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.3: Näbbens utseende (stickel).
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strandstrek
Sverige: stra'nnstre'k 'enkel beckasin' (Bergsjö HLS).
Annan art: strandstrek 'strandpipare, Charadrius hiaticula' (HLS; Rietz 684a—b);
stra'nstri'k 'strandpipare'; "minner om måsen" (Amäs ÅNG).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.1: Beteende (streka).

strandstrickel
Sverige: strasnnstryttjcel 'ett slags beckasin' (Lycksele LPL); strendstrittjil 'enkel
beckasin' (Överkalix NB).
Äldre belägg: strandstrykel 'ett slags beckasin' (1868: SMAL; Hylten-Cavallius
s. 24).
Annan art: strandstrykel "Strandfikel eller Strandgycklare. En liten fågel. Finnes
ganska talrik, och vistas om sommaren, wid steniga och bergiga sjöstränder. Skjutes lätt
med hagel" (Leijonflycht 1827:65 art. strandfikel); b.f. strandstrykelen 'Tringa hypoleucos' (UPL; Fischerström 1785:164); stra'nstry'ttjel 'strandpipare' (Holmön VB);
2strannstritjel(n), -strykel(n), -strytjel 'drillsnäppa, Actitis hypoleucos' (Umeå VB; Fischer 1980:98); stranstryljel(1) "en liten hwit grå fågel, som springer snält på hafsstränder [...J förblandas ock ofta med Charadrius hiaticula" (Umeå VB; Stenberg 1804;
Widmark 1966:125 art. strandstrykel); strändstrikjel 'strandpipare, Charadrius hiaticula' (NB; Rietz 684a—b); 2strä(n)tstritje1, strändstrissel 'bekasin, Totanus' (NB);
stra'tstri'ttjel 'snäppa' (Bdefors NB); stra'tstr(8)y'ttje1 'strandfågel' (Nederkalix NB).
Finland: stra'nn(d)strittjil 'beckasin' (Kvevlax ÖB; Wessman art. strandstrekel);

stränstrytjäl "kallades av andra sagesmän himmelsget" (Närpes ÖB); stra'nnstri'ttjilar
'beckasiner av flera arter' (Oravais ÖB); strandstrittjel 'beckasin' (Replot ÖB; Wessman art. strandstrekel); stranndstritjil 'beckasin' (Vörå ÖB; Vendell).
Annan art: Jtrann(c1)stritsil 'mindre vadare, snäppa' (Karleby ÖB; Wessman art.
strandstrekel); stran(d)stritjel 'strandpipare; Charadriusarter' (Petalax ÖB); strannd-,
strandstritsil (Larsmo ÖB) strandsträtjäl (Malax ÖB) strandstritjil (Brändö ÅLD)
strandstrikil (Borgå NYL) 'drillsnäppa' (Vendell); strann(d)strittjil (Ekenäs NYL)
strannstrikel (Esbo NYL) 'mindre vadare, snäppa' (Wessman art. strandstrekel).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.1: Beteende (streckla).

strandstrit(t)a
Sverige: b.f. stra'nnstrfta ("onomatopoetiskt") 'antagligen en beckasinart' (Anundsjö

ÅNG).
Annan art: strandstrita 'drillsnäppa' (MED ÅNG; Hortling s. 190); stra'nstri'tt
'strandpipare' (Anundsjö ÅNG); stra'nnste 'ds.' (Edsele, Fjällsjö ÅNG); strannstrit
'drillsnäppa, Actitis hypoleucos' (Tåsjö ÅNG; Modin 1916:23 f.); strandstrit 'rödbena'
(VB; Hortling s. 194; jfr Tillhagen 1978:284); 2strannstrit 'drillsnäppa, Actitis hypoleucos' (Umeå VB; Fischer 1980:98); stra'nnstri't 'fågel (ljungspoven)' (Vilhelmina
LPL).
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Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.1: Beteende (strit(t)a).

strandstrittel
Sverige: stra'nnstri'ttel 'beckasin' (Värmdö UPL).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (strand) samt 5.2.1: Beteende (strit(t)a).

stukas
Danmark: stukas 'dobbeltbeklcasin'; "efter de tyske styrtebombefly under anden verdenskrig" (sJylland; Brondegaard s. 138).

Se 5.2.1: Beteende (stukas).

stum bekkasin
Danmark: stum bekkasin 'enkeltbekkasin, Limnocryptes minimus' (Justesen 1891:54;
Horring 1926:294; jfr J&K s. 252; Brondegaard s. 138).
Äldre belägg: stum bekkasin 'enkelt bekkasin, Scolopax gallinula'; "har en flagermuusagtig, usikker, flagrende Flugt, der almindelig ilcke er ledsaget med nogen Lyd"
(1852: Kjxrbolling s. 301); stum bekkasin 'Gallinago gallinula' (1875-77: Kjxrbolling
s. 544).

Se 5.1.3.9: Artnamnselement för 'avsaknad av vokalt läte' (stum) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (beckasin).

stum sneppe
Danmark:
Äldre belägg: (den) stumme sneppe 'halvsneppe' (1796: Fleischer s. 1311).

Se 5.1.3.9: Artnamnselement för 'avsaknad av vokalt läte' (stum) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

Staffen
Sverige: stäffen 'horsgöken' (Vallstena GOTL; Gotl. ordb. art. Stäffen bet. 2).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (Steen).

suder
Danmark: suder 'bekkasin' (Harboor RK; JO).
Äldre belägg: sudde(r) 'dobbeltbekkasin' (ca 1870: Harboor RK; Thuborg 1928:34;

jfr Brondegaard s. 138).
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Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (suder).

sumpsnäppa
Sverige:
Annan art: sumpsnäppa 'kärrsnäppa, Calidris alpina' (Hortling s. 186).
Danmark: sumpsneppe 'sneppe, Scolopax rusticola' (Graae 1973:7, 78; jfr Bondegaard s. 142); 'sneppefugl af slwgten Gallinago, der fomemmelig lever i sumpede egne;
bekkasin; Muddersneppe' (ODS; jfr Brondegaard s. 138).
Äldre belägg: sumpsneppe 'Scolopax major' (1859: DFS).
Norge: sumpsneppe 'myrsnipe' (NO; utan uppg. om ort).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (sump) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

sädesvittja
Sverige: Quesvittja 'Scolopax gallinago', ev. också 'Caprimulgus europaeus' (VB).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (säd) samt 5.2.1: Beteende
(vittja).

siidgök
Sverige: Qsäajök 'halvbeckasin, enkelbeckasin' (Långaryd, Västbo hd SMÅL).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (säd) samt 5.2.2: Kroppens
form, storlek och färg (gök).

sögätare
Sverige: b.f. söugetarn (Frostviken JTL; Hammarin 1990:73).
Se 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (sö) samt 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (gätare).

taffel
Danmark: taffel 'dobbeltbekkasin' (vJylland; Brondegaard s. 138); store taffel 'en art
bekkasin, dobbeltbekkasin; Scolopax major' (vJylland); lille taffel 'enkeltbekkasin,
Lirrinocryptes minimus' (vJylland; Brondegaard s. 138); tafwl 'bekkasin'; "nok Scolopax gallinago; de to arter bekkasiner kaldes: store og lille taffel" (vJylland; Feilberg
art. taffel bet. 3); taffel, toffel 'dobbelt bekkasin' (Vis FA Grindsted RB Tvis RK Fredericia VE VI Skanderborg ÅR; JO); 'bekkasin' (Mejlby RA RK VI; JO); kredxkker'
(RK; JO); talk 'dobbeltbekkasin' (Karup HJ; Brondegaard s. 138); lille taffel 'dobbelt
bekkasin' (RK; JO); store taffel Iredwkker' (RK; JO); tafel 'dobbeltbekkasin'; ha 'n147

ta fel 'dobbeltbekkasin' (Tvis Hodsager RK; Skautrup 1:130); taffel 'hårskummer'
(1884: Tvis og Ore RK); tofle(r) 'dobbeltbekkasin' (Salling VI; Aakjxr 1905:23; 1906:
80).
Folkliga föreställningar: "siger tul Herren paa korset: 'tag ham!' "; "i fuglevisen: 'taffelen og rylen de skulde hente vand' " (Feilberg art. taffel bet. 3; jfr Bröndegaard s. 140).

Se 5.4: Artnamn efter nytta och användning (taffel).

taffelskogger
Danmark: taffelskågger Iredxkker, Gallinago media' (vJylland; Hansen 1941:126; jfr
Bröndegaard s. 138).

Se 5.4: Artnamn efter nytta och användning (taffel) samt 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte' (sko gre).

taffelsmed
Danmark: taffelsmed 'bekkasin' (Lonborg RK; JO).

Se 5.4: Artnamn efter nytta och användning (taffel) samt 5.5.1: Föreställningar
med mänsklig association (smed).

taffelsnebber
Danmark: taffelsncever 'tredxkker, Gallinago media' (vJylland; Hansen 1941:126; jfr
Bröndegaard s. 138).
Se 5.4: Artnamn efter nytta och användning (taffel) samt 5.1.3.1: Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte' (snebber).

taffelsneppe
Danmark: taffelsneppe 'dobbelt bekkasin' (Vis FA; 10).

Se 5.4: Artnamn efter nytta och användning (taffel) samt 5.2.3: Näbbens utseende (snäppa).

tinksmed
Danmark: tinksmed 'dobbeltbekkasin' (Agerskov HV Hoven RK; JO; jfr Brondegaard
s. 13838); 'dobbeltbekkasin, Scolopax gallinago' ("maaske"; ODS); tenksme 'sneppe'
(Vendsyssel HJ; Espegaard 4:174; jfr BrOndegaard s. 142); tengksmaj(j) (Agerskov HV
Darum RB) tengksme (Lyne RK) tennsme (Thy TH) 'en sneppeart, Scolopax gallinago'

" Enl. Brondegaard a.st. "ellers anden fugl".
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(Feilberg); tinksmed "en art sneppe, måske skrormehors" (Agerskov HV Hoven RK)
'sneppe' (Janderup RB) 'bekkasin' (Darum RB Assing Ulfborg RK Orslevkloster VI;
JO).
Äldre belägg: tingsmed, pinksmed 'en langnebbed mindre fugl'; "sees overalt ved
Syser, Vandsteder og Damme i Byerne. Den lever af Insekter og yngler i Nwrheden af
Moeser, Damme og Vandsiiger" (1795: Vium VI; Blicher s. 64); tinksmed 'dobbeltbekkasin, Scolopax gallinago' (1875-77: Kjwrb011ing s. 527).
Annan art: tinksmed 'tinksmed-klire, Totanus glareola'; "meget omhyggelig for sin
Yngel [...] med et xngsteligt 'Tink tink tink' (Hvoraf det jydske Navn 'Tinksmed') omkredser den Reden eller Ungerne og udsxtter sig derved for Livsfare" (Kjxrbolling
1852:292); 'kliren, Totanus glareola; kwrsneppe' (ODS; Kjxrbolling 1875-77:525);
'svalebekkasin' (LOnborg RK; JO); 'en strandlOber, Tringa glareola' (Mors TH; Feilberg).
Folkliga föreställningar: "den lille, arrige Fugl, der kaldes Tinksmeden, er alle Boni
[...] raulde for, fordi den uden Skaansel hugger dem Huller i Hovedet" (Jylland; ODS).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (tinke)
samt 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (smed).

dald
Danmark:
Äldre belägg: tjald 'sneppe' (1811: Schaade s. 190; jfr BrOndegaard s. 142); thiall, tiall
'navn paa en fugl af sneppearten, Scolopax totanus' (1841: Mors TH; Molbech s. 593;
jfr Brondegaard s. 142).
Annan art: "Man kalder en lang og rodbenet Sneppeart en Tjaahl el. Tjaal og en sortbenet do. en Tink" (1882: V. J0lby Mors TH; DFS).
Annan betydelse: tiald 'en stakkel, usling, ynkvxrdig person' (Stxvns PR; Molbech
1841:593).
Se 5.6: Överförda artnamn.
todcekker
Danmark: todtekker 'dobbeltbekkasin' (0M0); 'bekkasin' (Ejsing RK Hundslund
ÅR).

Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (todcekker).

to/k
Sverige: tålk 'ett slags mindre vadarefågel' [trol. ett slags beckasin; jfr vestolk]
(BLEK); tålik, tålk, t81k 'beckasin' (ÖL); t8rk, tårk 'enkel beckasin' (Ryssby, S. Möre
hd SMÄL); tålk 'enkelbeckasin; en strandfågel med långa ben' (Atlingbo GOTL); tålk
'enkelbeckasin' (Atlingbo GOTL) tål(1)k "af två slag, större och mindre" (Martebo
GOTL; Gotl. ordb. art. tolk bet. 2).
Äldre belägg: tulik 'en sorts beckasin, Tringa'; pl. tolker 'beckasiner' (GOTL 1700-t.
och framåt; Gotl. ordb. s.v. bet. 2 med hänv.).
Annan art: tålk 'strandskata' (ÖL); tåtk (Rone GOTL) tål(1)k, tulik 'strandfågel; Totarms calidris' (GOTL; Gotl. ordb. art. tolk 1 bet. 1); tolk 'rödbena'; ("Oerne i Os149

tersoen"; Kjxrb011ing 1875-77:523); tolk, stolk 'Totanus calidris', "är en af våra mest
allmänna foglar; förekommer talrikt i de större myrarna, på holmar och skär" (1871:
GOTL; Kolmodin s. 12); tolk 'Tringa'; "lik en Wipa, men ej större än en Kramsfogel
[...] en hwit fläck war under hakan, en annor wid öronen, en annor i pannan [...] Näfvet
war kort, syl-likt, trubbugt, svart [...] benen blodröda"39 (1745: GOTL; Linné s. 217);
tolk 'rödbena' (GOTL; Tillhagen 1978:284); "tolkn iär gra u iausari [ljusare] undar
venggar u har raude leggar [ben]" (Gothem GOTL); 'fågel Totanus calidris'; "säger
klp, kip" (När Lau GOTL); jfr även vatten-, vattnatulk, vatatullk 'fågel'; "i myren — beccasiner?"; "den minsta tulik" (GOTL; Gotl. ordb. art. vattentolk).
Danmark:
Annan art: b.f. tolken 'rodbeen-klire, Totanus calidris' (BO; Kjxrbolling 1852:290;

Kjxrb011ing 1875-77:523).
Se 5.2.3: Näbbens utseende (tolk).

tornsneppe
Danmark: tornsneppe 'sneppe, Scolopax rusticola' (Horring 1926:310; Graae 1973:
78; jfr J&K s. 247); 'ds.'; "om meget mOrk [...] tYPe" (BrOndegaard s. 142).
Äldre belägg: tornsneppen 'skovsneppen, Scolopax rusticola'; "I Jwgersproget adskiller man undertiden den saakaldte sone eller morke og en rodagtig Skovsneppe, som
benxvnes Torn- eller ROdsneppen, men som heller ikke kurme antages for andet end
Varieteter" (1852: Kjxrbolling s. 298); tornsneppe ("Pegersprog") 'den sorte eller
mOrke Skovsneppe' (1875-77: Kjxrbolling s. 536, 538).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (torn) samt 5.2.3: Näbbens
utseende (snäppa).

tredobbelt bekkasin
Danmark:
Äldre belägg: 3dobbelte Begasiner Iredxkkere'; "som stOrste og beste, der intet skulle

give Holdsnepper efter i Velsmag" (1795: Vium VI; Blicher s. 64); tredobbelt begasin
"findes ogsaa hertillands, skjont ikke hyppig, dog ligge de Unge ud her" (1804: BO;
Skougaard s. 57); tredobbelt bekkasin 'Scolopax major' (1859: DFS).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (dubbel) samt 5.2.3: Näbbens utseende (beckasin).

tredwkker
Danmark: tredcekker 'en slags bekkasin, Scolopax; Gallinago major el. media' (ODS
bet. 2.2; Feilberg; Horring 1926:305; Brondegaard s. 138; jfr J&K s. 249); tredceger
'tredwkker' (Skyum 1948:100); tredcekker 'den storste bekkasin el. sneppe' (Agerskov
HV; JO); 'bekkasin' (Spentrup RA RK Erslev TH Give VE Vroue VI ÅR; JO); ("i

" Förmodligen avses härmed (dock inte så tydligt) Tringa totanus, rödbena.
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Jxgersprogen) 'horseskrOnner'; "findes enkelte egne paa Fyn" (1892: Brylle OD); b.f.
tredcekkeren 'Gallinago media' (1884: Middelfart OD).
Äldre belägg: tredcekkere '3-dobbelte Begasiner'; "de stOrste og beste, der intet
skulle give Holdsnepper efter i Velsmag" (1795: Vium VI; Blicher s. 64); tredwkker
'Scolopax major' (1852: Kjxrb011ing s. 299); 'Gallinago major' (1859: DFS; 1875-77:
Kjxrbolling s. 539).
Norge: tredekker 'dobbeltbekkasin, Gallinago media' (RL; Haftom s. 302); tredcekker
'Gallinago major' (Jwderen RL; J&K s. 249); 'dobbelt bekkasin'; "vore Jwgere kjender
den under Navnet Tredxkker" (Stavanger RL; Bahr 1896:86).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (treckekker).

treckekkerbekkasin
Danmark: tredcekkerbekkasin 'Scolopax media (major)' (HOrring 1926:305; jfr J&K
s.249).
Äldre belägg: tredwkkerbekkasin ' Scolopax el. Gallinago major' (1852: Kjxrbolling
s. 299; 1875-77: Kjxrbolling s. 539).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (tredtekker) samt 5.2.3: Näbbens utseende (beckasin).

trollrogg
Norge: troldrogg 'rugda' (NMA; utan uppg. om ort); trollrogg 'rugde, Scolopax rusticola' (MORD; Haftorn s. 296).
Äldre belägg: troldrugge 'Scolopax gallinago' (1767: FM; Leem s. 250).
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (troll) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

trollrokk
Norge: trollrokk 'rugde, Scolopax rusticola' (NTRL; Haftorn s. 296).
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (troll) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rock).

trollrucka
Sverige: b.f. trållru'kkan 'enkelbeckasin, Gallinago gallinago' (Tärna LPL).
Danmark:
Annan art: trolddrukke 'Caprimulgus'; "er lidet storre end en skade, flyver om natten
silde [sent] til det som hvidt er"; [Not 10:] 'natravn'; "I Gust. Storms udgave af Peder
ClaussOns saml skrifter er (p. 390) trolddrukke fejlagtigt henfort til skovsneppen. Stedet
her er citat efter Arend Bemdtsen (Danm. frugtb. Herlighed, I, p. 310)" (Syv 1696; Dahl
1909:65).
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Äldre belägg: troldruke 'Gallinago minor' (1767-70: Aphelen 5:512); troldrukke
'Scolopax gallinago' (1776: Möller s. 23).
Norge: troldrucker 'rugda' (NMA; utan uppg. om ort).
Annan art: pl. troldrucker "stOrre end Skader; flye om Natten oc soge det som hvit
er" (1656: NL; Berndtsen 1:310; jfr DO 1863: 'Caprimulgus europaeus').
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (troll) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (rugda).

trollruckla
Sverige: tro/kuckla 'morkulla, Scolopax rusticola' (Frostviken JTL; Hassler 1914:
254; J&K s. 247; Rosenius 1937:137; jfr Hortling s. 203); 'morkulla' (Hotagen Revsund
JTL; Hammarin 1990:74 f.).
Folkliga föreställningar: "Anses av befolkningen skadlig, säges hacka sönder jufret
på getterna; de visserligen allt utom tilltalande ungarna dödas därför samvetsgrant, där
de påträffas" (Frostviken JTL; Hassler 1914:254).
Norge: trollrokkel, -rukkel 'rugde, Scolopax rusticola' (STRL NTRL; Haftorn s. 296);
trollrukle, trollrokla 'ds.' (Velfjord NL; NFLS 19:114).
Folkliga föreställningar: "Trollrulda pikkar kyrne i juret. Ho pikkar både så at kyrne
får sår på juret, og så at kyrne byrjar mjolka blod" (Velfiord NL; NFLS 19:114).
Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (troll) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (ruckla).

trådrispa
Sverige: Qtrårispa 'morkulla, Scolopax rusticola' (Växjö SMÅL; J&K s. 246; jfr Hortling s. 203 f.).
Se 5.1.3.2: Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte' (risp).

trwsneppe
Danmark:
Äldre belägg: trcesneppe 'herfugl, Upupa epops'; "Svensk Hårfogel" (1767-70: Aphelen 3:403); 'En bekient sumpfugl, Scolopax rusticola' (1863: DO; jfr Brondegaard
s. 142).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (tro) samt 5.2.3: Näbbens
utseende (snäppa).

tåkehest
Norge: tåkehest 'enkeltbekkasin' (MORD; Haftorn s. 300).
Äldre belägg: taagehest 'horsegog' (1762: Stummore MORD; Semi s. 251; 176770: Aphelen 3:492); 'skoddefoll, Tringa ochropus' (1796: Fleischer s. 1321 f.; jfr skoddefole).
152

Annan art: taagehest 'Tringa littorea' (Möller 1776:25; jfr DO).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (tåke) samt 5.1.1.1:
Djur med gnäggande läte (häst).

täppy
Sverige: täppy 'enkelbeckasin' (Hällesjö JTL; Hammarin 1990:73).
Se 5.1.3.7: Artnamnselement för 'tickande läte' (täppy).

uglehoved
Danmark: uglehoved 'sneppe, Scolopax rusticola' (Jylland; Graae 1973:7, 78; jfr
Brondegaard s. 142).
Se 5.2.2: Kroppens form, storlek och färg (ugle).

vallpiga
Sverige: vallpiga 'enkelbeckasin, Scolopax gallinago' (SDM; J&K s. 250; jfr Hortling
s. 201 f.; Tillhagen 1978:280).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (piga).

vallsnäppa
Sverige: vallsnäppa 'Scolopax rusticola' (1884: Räng, Skytts hd SK; DFS).
Äldre belägg: waldsnäppa ("svendsk":) 'dobbelt sneppe' (1767-70: Aphelen 5:512).
Danmark:

Äldre belägg: pl. valdsnepper "som ere brune, og de allerstrbrste; de Trakke over Landet

i Foraaret og i Efterhostens Tid, da de her opholde sig omtrent en forten Dages Tid, ligesom Vinden er til" (1756: BO; Thurah s. 20; jfr Skougaard 1804:63); waldsneppe
'Scolopax rusticola', "det er den, vi kalde Waldsneppe; Ingen Fugl kan vare mere udbredt i Verden end Sneppen" (1796: Fleischer s. 1307).
Folkliga föreställningar: "Det skal ellers vare en gammel Jxger-Regel, at naar den
Soldag indfalder med Evangelio, Christus fristes af Dievelen, som er forste Sondag i
Fasten, pleie Vald-Snepperne gemeenligen om Foraaret at indfmde sig" (BO; Thurah
1756:20; jfr BrOndegaard s. 142; Grundtvig 1883:17).
Norge:

Äldre belägg: valdsneppe 'Scolopax jadreka' (1775: Hammer s. 183; jfr Miiller 1776:

24); 'Scolopax rusticola', "Er en Lxkkerbisken" (1797: Hadeland OP; Hammer s. 142).
Se 5.3.1: Artnamnselement för 'terräng, växtlighet' (vall) samt 5.2.3: Näbbens
utseende (snäppa).
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vandskank
Danmark: vandskank 'bekkasin' (Lxso HJ; JO).
Annan art: vandskank 'regnspove; gog' (Lxs0 HJ; JO).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (vatten) samt 5.2.4:
Benens utseende (skank).

vandskrank
Danmark: vandskrank 'dobbeltbekkasin' (Lxs0 HJ; Espegaard 1980:332; jfr Bondegaard s. 138).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (vatten) samt 5.2.1:
Beteende (skrank).

vandsneppe
Danmark:
Äldre belägg: vandsneppe 'dobbelt beckasin, Gallinago media' (ca 1700: Kalkar; jfr
ODS; Brondegaard s. 138); pl. vandsnepper 'brogede [snepper] med lukte fodder, der
holde sig i mose og kjxf (1804: BO; Skougaard s. 63).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (vatten) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (snäppa).

vangeledsknirken
Danmark: vangeledsknirken 'horsegogen' (Soborg so FR; Gilleleje 1941:9; jfr Bron-

degaard s. 138).

Se 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (knirke).

vattenspove
Sverige: vattenspoe '(fågel), dubbel beccasin' (Martebo GOTL; Got!. ordb.).
Annan art: vass-spove 'vattenspov' (VGL; Rietz 800a); va'ttspu'v, -speuv 'storspov'
(Hållnäs, Olands hd UPL).

Finland:
Annan art: vatuspouv 'storspov' (Vörå ÖB; Hortling s. 197).

Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (vatten) samt 5.2.2:
Kroppens form, storlek och färg (spov).

vattuglylla
Sverige: wa'ttugrylla 'enkelbeckasin' (Älvdalen DAL).
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Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (vatten) samt
5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (grill(a), gryna).

vestolk
Sverige: vesstå'lk '(mindre) bäckasin' (Listers hd BLEK Kristianopel, Östra hd BLEK)
'lilla bäckasinen' (Rödeby, Östra hd BLEK); 2väjstållk 'enkelbeckasin'; "Håssajök är
ett annat namn på samma fågel, när den [...] i flykten låter höra sitt karaktäristiska flygljud" (Torsås, S. Möre hd SMAL).
Annan art: väjstolk 'rödbent snäppa, Totanus calidris' (S. Möre hd SMAL; Linder
1867:191); ve'ffistållk 'snäppa, rödbenan' (Torsås, S. Möre hd SMAL).
Se 5.3.3: Artnamnselement för 'sankmark, vatten, dimma' (vesa) samt 5.2.3:
Näbbens utseende (tolk).

villget
Sverige: b.f. villgeta 'enkelbeckasin' (Hällesjö JTL; Hammarin 1990:73).

Folkliga föreställningar: "Man kände sig 'vill' eller 'hörde vill', då man försökte lokalisera det bräkande ljudet från den spelande fågeln. Om det nu verkligen var en fågel?" (Hällesjö JTL; Hammarin 1990:73).

Se 5.5.3: Föreställningar om övernaturliga väsen (villget).

vrinsk
Danmark: vrinsk 'enkeltbekkasin' (0M0).

Se 5.1.3.8: Artnamnselement för 'ljud som från ett galopperande fyrfotadjur'
(vrinsk).

vårget
Sverige:
Äldre belägg: b.f. Qvårgetta 'enkel beckasin' (1874: Forsa HLS; Wiström s. 10; jfr Rosenius 1937:162; Hortling s. 201).
Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (vår) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte
(get).

vårsfåle
Sverige: vå'sfole 'dubbel beckasin' (Ryssby, Sunnerbo hd SMÅL).

Se 5.3.5: Artnamnselement för 'tid' (vår) samt 5.1.2.1: Djur med gnäggande
läte (fåle).
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våtars
Sverige: b.f. vau'taa'sän 'fågel, "horsaskärra" ' (Kinnevalds hd SMÅL).
Annan art: Qvåtasa 'gröngöling' (SK BLEK SMÅL; Hortling s. 88); vaudassa, -a8sa
'hackspett' (Listers hd BLEK).
Annan betydelse: b.f. vau'taa'sän 'fruntimmer som pratar ohejdat' (Kinnevalds hd
SMÅL).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (våt) samt 5.2.5: Övrigt utseende
(ars).

väderbock
Sverige: vä'rb8kk 'enkelbeckasin' (Delsbo HLS); vederb8ttjen 'enkelbäckasinen'
(Färila HLS).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (väder) samt 5.1.2.1: Djur med
bräkande läte (bock).

väderget
Sverige: we"derdjiet 'enkelbeckasin' (Älvdalen DAL); b.f. wederdjiete 'enkelbeckasin' (Älvdalen DAL; Skansvakten 1981:44); vce'rie'ta 'horsgök' (Idre DAL);
Qvä(de)rgett 'horsgök, Gallinago media' (HLS; jfr Hortling s. 201); bi. Q värgetta 'enkelbeckasin' (HLS; J&K s. 250; jfr Hortling s. 201); vw'rje't, vw'rje8tt 'horsgök, enkel
beckasin' (Delsbo HLS); vwderje't 'horsgök' (Järvsö HLS); väderget 'horsgök';
skrattgök?" (Ljusdal HLS); Qvärgeta 'enkla beckasin, horsgöken' (HRJ Haverö MED;
J&K s. 250; Rosenius 1937:162); Q värget 'enkelbeckasin' (HRJ; Tillhagen 1978:280; jfr
Hammarin 1987:25); ve'rje't 'horsgök' (Hede HRJ); Qvärjet 'myrsnipa, enkelbäckasin'
(Sveg HRJ); ver 'rje't 'dubbel beckasin'; "låter i luften som när en get bräker; ljudet uppkommer genom att luften sätter vingpennorna i dallring?" (Tännäs HRJ); vär-ji -t "kallas
så, då hon flyger i luften och låter som en get" (Älvros HRJ); b.f. värjeta, värjejta 'enkelbeckasin' (Föllinge Klövsjö Rätan Undersåker; Hammarin 1990:72 f.).
Äldre belägg: Qvärgett 'enkel beckasin' (1874: Bjuråker HLS; Wiström s. 10); vä'rgeten 'ds.' (HLS; Wiström a.st.).
Folkliga föreställningar: "Enkla beckasinen, som tros vänta regn, då han under flygten låter höra det gnäggande ljudet" (HLS; Wiström 1874:8).
Norge: vedegjeit 'horsegjog, humregauk' (Sunnmore MORD; Aasen artnaHumregauk
och Vedergeit); bedegjeit,vede(r)gWeit,vergWeit 'horsegjog, humregauk' (MORD; jfr
Haftorn s. 300).
Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (väder) samt 5.1.2.1: Djur med
bräkande läte (get).

väderknarr
Sverige: vcerknw'rr, -(ng)ngw'rr [ä. variant] 'enkelbeckasin' (Dalby, Älvdals hd
VRML; Dalbyordb.).
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Se 5.5.2: Föreställningar om väderspådomar (väder) samt 5.1.3.5: Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte' (knarra).

väktaren på Sions murar
Sverige: väktaren på Sions murar 'en liten grå fågel, en mindre beckasinart'; "sätter sig
på murpipan (skorstenen) till det hus, där den fege [dödsmärkte] bor o. spelar 'sin sorgeliga klagosång'" (Vilhelmina LPL).
Se 5.5.1: Föreställningar med mänsklig association (väktare).

välget
Sverige: vceslig't 'en fågel'; "en get som står och väler?; spoven? så kallad för sitt läte"
(Arbrå HLS).

Se 5.1.2.2: Verb med betydelsen 'bräka' (våla) samt 5.1.2.1: Djur med bräkande läte (get).
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5. Diskussion av materialet

5.1. Lätesassociation
I de folkliga artnamnen för beckasinfåglarna i allmänhet och för enkelbeckasinen i synnerhet förekommer ett stort antal ord som associerar till olika djurläten.
Artnamn för enkelbeckasinen åsyftar i första hand hästen eller geten/bocken
(fåret/gumsen) och deras respektive läten. I sina ordgeografiska studier kring
benämningar på de unga husdjuren har D.O. Zetterholm (1937) bl.a. geografiskt tydliggjort sin studie genom att jämföra med husdjursbeståndets skiftande
representation på svenskt område. I hans arbete ingår några kartbilagor som visar den vid tiden aktuella förekomsten av bl.a. hästar, getter och får. De olika
boskapsslagens skiftande koncentration enligt dessa kartor stämmer rätt väl
överens med spridningen av motsvarande i denna avhandling behandlade lätesåtergivande fågelartnamn.
I de traditionella bondebygderna i norra Sverige, Norge och Finland har
kreatursskötselns struktur troligen inte förändrats speciellt mycket under de senaste århundradena. Man skulle därför kunna anta att de hithörande fågelartnamnen inte heller nämnvärt har skiftat under samma tid. Det verkliga förhållandet har emellertid visat sig kunna vara det omvända. Ett nära samband och
beroendeförhållande mellan djur och människor i en viss arbets- och boendegemenskap ger ofta upphov till en rik flora av varierade uttryck, något som bl.a.
David Kornhall pekar på i sin undersökning av fisknamnen i södra Sverige
(1968:30 f.). I sina nordiska ordgeografiska studier kommer Zetterholm in på
samma tankegångar och påpekar att det framför allt är bebyggelsens art och
samhällets fasta organisation som borgar för en mindre föränderlig tradition
(1937:145 f.). Språket i de väl organiserade bondbyarna i mellersta och södra
Sverige skiljer sig på så sätt väsentligen från de enstaka gårdar som karakteriserar skogs-, bergs- och skärgårdsbygderna. Grunderna för ordens beständighet, särskilt beträffande husdjursterminologin, tycks därför vara mer traditionsbundna och stelnade i de mellansvenska och sydliga, numera alltmer urbaniserade delarna av det nordiska språkområdet.
Bruket och mängden av särskiljande ord för husdjur av olika kön och ungdjur av olika ålder har till stora delar skiftat genom århundradena. Somliga ord
har uppenbarligen varit livskraftiga under mycket långa tidsperioder, medan
andra har dött ut eller ersatts av andra (utifrån kommande) beteckningar. Zetterholm (1937) har i sina undersökningar av dessa ord visat att förhållandet be158

varande : försvinnande hänger samman med förekomsten av en väl sammanhållen bondebebyggelse. En koncentrerad bebyggelse och stark bygdegemenskap borgar således, oavsett geografisk belägenhet, för att ålderdomliga ord
och uttryck bevaras. Följden av en sådan slutsats är att förekomsten av en utspridd bebyggelse, som t.ex. i Norrland, trots sin isolering från utifrån kommande influenser inte ger någon garanti för ordens bevarande (Zetterholm
1937:141 f.). Detta förhållande är viktigt att hålla i minnet då man försöker
spåra vissa till synes dunkla ursprung till de här aktuella fågelartnamnen, i
vilka de ingående orden kan associeras med djurläten.

5.1.1. Association till djur med gnäggande läte
Till artnamnselementet 'djur med gnäggande läte' hör hingst, sto och föl. Aktuella i sammanhanget är även substantiv som beskriver en viss funktion hos
eller användning av dessa djur. I regel avser de hithörande artnamnen enkelbeckasinen.
I vissa dialekter förekommer ännu ett flertal ord för hästens olika kön och
funktioner. I det sydjylländska Fjoldemålet (Bjerrum 1974:338) avser yOg (=
sv. ök) dels "hesten som trxkdyr, både han- og hundyret", dels, och som det
tycks främst, stoet ("dragdjuret") till skillnad från hingsten ("rid- och stridsdjuret"). Samma dialekt använder olika lätes- och situationsbetingade ord för
hingsten resp. stoet för att belysa djurens olika status. Så används yOg och hors
för "det voksne hundyr" medan hest, hingst, springehest, vrinsk och vrinskhest
avser "det voksne avledygtige handyr". "Moderdyret" har fått beteckningen
fOlhors (Bjerrum a.st.). Ett annat exempel på en sådan uppdelning kan ges från
Redvägs härad i Västergötland (Sundén 1903:20 f.) där "den okastrerade hanen" benämns hingst, "den kastrerade hanen" häst eller vallack, "honan" kallas
märr eller fölmärr, då hon har ett föl vid sin sida, och det gamla, slutkörda djuret skörk.
Vid analysen av förekomsten av till hästen hörande könsbundna ord i de här
behandlade fågelartnamnen framkommer följande uppdelning:
hingst —
sto
föl

hingst, häst, klap(hingst), vrinsk
hors, märr, ross, ryssa, ök
fåle, föl

Av de dialektala uppteckningarna att döma tycks det som om skillnaden mellan
könen, särskilt i äldre tid, varit viktig att uppehålla. Hingsten hade i gammal tid
betydligt högre status än stoet och djurens respektive användning var strikt
uppdelad — hingsten var huvudsakligen riddjuret och sin husbondes stolthet,
medan stoet i första hand kom till nytta som dragdjur. Det förefaller därför troligt att dessa tidigt åtskiljts genom olika utmärkande drag: i fråga om hingsten
har tagits fasta på dess förmåga att snabbt (under ljudlig galopp) kunna bära sin
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ryttare, i fråga om stoet dess läte, särskilt under arbete i skog och mark och i
kontakt med avkomman. Först i senare tid, med hästens alltmer vikande betydelse för människans dagliga arbete, har en utjämning skett så att ord som ursprungligen avsett ett visst kön i stället erhållit betydelsen 'häst i allmänhet'.
Exempel på en sådan utjämning utgör enligt min mening de etymologiskt identiska hors och ross (fvn. hross). En senare tids allmänna betydelse kan också
ses i orden häst och ök. Se vidare under respektive ord nedan.
En följd av den i äldre tid upprätthållna skillnaden mellan hingsten som riddjur och stoet som dragdjur speglar sig i användningen av ovan nämnda ord i
artnamn för beckasinfåglarna. En särskild grupp utgör de ord, oftast i simplexform, som åsyftar det ljud som uppkommer då en häst, särskilt hingsten, eller
andra fyrfotadjur löper i full fart. Dessa ord har visat sig förekomma så gott
som uteslutande i artnamn för dvärgbeckasinen och redovisas därför (med tillhörande fågelartnamn) som artnamnselement för 'ljud som från ett galopperande fyrfotadjur' (avsn. 5.1.3.8).
5.1.1.1. Djur med gnäggande läte
Simplex: k/ojs.
Förleder: hors, häst, klap(hingst), märr, ross, ryssa.
Efterleder: fåle, föl, hors, häst, ök.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord avseende 'djur med gnäggande läte' framgår av karta 8.1.

fåle
Detta ord för 'unghäst' (fvn. foli) förekommer som efterled i enstaka artnamn
för enkelbeckasinen. Belägg finns från Ryssby i Småland, Åsle i Västergötland
och Sunnmore i Norge. — Förleder är bäck, skodde (avsn. 5.3.3) och vår (avsn.
5.3.5).
föl
Ordet föl (urn. *fulja-, en diminutivbildning till stammen i fåle; se t.ex. Hellquist), förekommer som efterled i ett norskt artnamn för enkelbeckasinen. Belägg finns från Stavanger i Rogaland fylke samt från fylkena Oppland och Sogn
og Fjordane. — Förled är skodde (avsn. 5.3.3).
hors
Om ordets (fvn. hross n.) etymologi se Holm 1991 och där anförd litteratur.
Mest tilltalande förefaller Holms eget förslag att ordet är att härleda ur ett germ.
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*hrut-sa- > *hrussa, en bildning till svagstadiet av verbet germ. *hreutan, fvn.
hrjöta, sv. ryta med betydelsen 'skrikare, gnäggare'. Grunden för -sa-avledningen är enligt Holm ett verbalnomen *hrut-, som bl.a. ingår i no. dial. rot n.
'morrning, snarkning' och i fvn. hrotgarmr 'morrande hund'.
Med utgångspunkt i de med betydelsen 'läte från häst' sammanhängande fågelnamnen finner jag det, liksom Holm, troligt att ursprungsbetydelsen av
*hrut- snarare varit 'snarka, morra, grymta' än 'skrika, gnägga (ljudligt)'. Det
läte som åsyftas i de hästlätesassociativa fågelnamnen är det låga, halvslutna,
grymtande ljud som hästen bl.a. ger ifrån sig "då den väntar på hö" (jfr humra
avsn. 5.1.1.2).
I äldre tid har ordet hors framför allt betecknat stoet. Som jämförelse kan
nämnas att betydelserna 'häst' och 'sto' även återfinns i ags. hors, i fsax. hross
och hers, i mlty. ros och ors, holl. ros och fhty. ros (ty. RO). Det sistnämnda
förekommer också (poetiskt) i betydelsen 'stridshäst'. I danskan är ordet hors
i betydelserna 'häst' (i allmänhet) och 'sto' (i synnerhet) numera att betrakta
som föråldrat (Falk & Torp art. hors). I det svenska medeltidsspråket avser
hors stoet (Söderwall) och betydelsen 'sto' uppträder också i äldre svenska dialektala källor från ex.-vis Småland, Västergötland och Värmland. I senare
uppteckningar finns betydelsen 'häst' (i allmänhet) och 'sto' (i synnerhet) upptecknad från Skåne (Västra Göinge hd) och östra Småland.
I vissa dialektala belägg framkommer ordets pejorativa konnotationer genom tillägg till bet.-uppgiften som "gammal häst" eller "ök" (södra Sverige).
Jfr horsmärrsord 'okvädinsord' (Rietz s. 263a), som är belagt från Öland och
Småland och vars etymologi särskilt har behandlats av Ivar Mo&er (1928:
44 f.), samt uppgiften i en äldre källa från Västmanland (ca 1750) att hors kan
användas som skällsord (Herweghr s. 57).
I norska dialekter är betydelsen 'sto' enligt Aasen och Ross belagd från fylkena Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, MOre og Romsdal
samt Nordland. Tillägget 'uselt ök' finns från Telemark och Hordaland medan
betydelsen 'lättfärdig kvinna' anges från Sogn og Fjordane och Nordland.
Enligt Vendell har ordet hors i Österbotten maskulint genus och betydelsen
'häst, hingst'. (Maskulint genus har förmodligen uppkommit genom inflytande
från genus hos hingst och är följaktligen sekundärt.) I samma område förekommer även häst för hingsten liksom sammansättningen hårrshäst med betydelsen '(vild) hingst, avelshingst'. Det senare ordet tyder emellertid på att ordet
hors i äldre tid även här haft betydelsen 'sto' — avelshingsten förs ju samman
med stoet och ordet horshäst bör ordagrant avse "sto-hingsten". Jfr även det i
Telemark upptecknade adj. horsgalen 'parrelysten (om hingst)' (Ross; jfr motsvarande uttryck för stoet under häst nedan).
En bildning till hors är verbet horsa, som enl. Rietz (s. 263b) uppträder i
svenska dialekter med betydelsen 'gapskratta' (Värmland, Hälsingland, Medelpad), vilken med all sannolikhet utvecklats ur en äldre betydelse 'gnägga'.
Den äldre betydelsen uppträder bl.a. i Hälsingland och Jämtland (Rietz a.st.)
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samt i no. dial. hosse 'gneggja' (Mo i Telemark fylke; Aasen art. horsa). I dialektala ordsamlingar (i ULMA och OSD) förekommer betydelserna 'skratta
(fult)' (Dalsland, Västmanland) och 'storskratta' (Dala-Bergslagen, övre Dalarna, Gästrikland, Härjedalen, Lappland). Denna betydelse hos verbet speglas
bl.a. i vissa sammansatta fågelartnamn; i ett belägg för artnamnet väderget från
Ljusdal ges t.ex. förklaringen "horsgök = skrattgök?" och i en äldre (ca 1750)
västmanländsk källa (Herweghr s. 57) översätts hårssgök med "en fogel, hvars
läte liknar ett fult skrattande". — En ytterligare vidareutveckling är bet. 'leka'
(Hälsingland) och no. dial. hOrsse i uttrycket hOrsse å haTrje "bxrx-se
upassxnne at" (Notteroy i Vestfold fylke; Paulsen 1981:131).
I ett par andra artnamn för enkelbeckasinen (mäckerbässe och mekregjod)
förekommer en liknande koppling till ett verb (mäckra) med betydelsen
'skratta', här utvecklad ur betydelsen 'bräka'. Betydelseutvecklingen har
medfört att artnamnen i fråga i Österbotten även kan användas om personer:
mäckerbässe 'en som skrattar med ett bräkande läte påminnande om beckasinens' (Öja), 'okv. för en som skrattar mycket' (Pedersöre och Purmo) och
'skrattlysten person' (Munsala). Jfr mäckra (avsn. 5.1.2.2).
Då ordet hors ingår i fågelartnamn är det huvudsakligen i förledsställning. I
de fall då det förekommer som efterled utgörs förleden av verben gumra,
nodre, rOnne och skronne (avsn. 5.1.1.2) och subst. skummer 'skymning'
(avsn. 5.3.5).
Horsbock

Förekommer i Sverige (Västmanland, Dala-Bergslagen, övre Dalarna) och
Norge (Ostfold fylke) om enkelbeckasinen. Till sin bildning består det av ord
för två olika husdjur (märren och bocken) och associerar till både ett gnäggande och ett bräkande läte.
Namnet har sannolikt sin grund i att förleden hors övertagits från artnamn av
typen horsgök, som med sin association till märren har en övervägande sydlig
utbredning på det nordiska språkområdet, och efterleden bock från de i norra
Sverige och Norge förekommande artnamnen med en koppling till geten eller
bocken (se vidare avsn. 5.1.2 nedan betr. association till djur med bräkande
läte). I det område i mellersta Skandinavien där dessa båda artnamnstyper möts
(ungefärligen utmed "limes norrlandicus") har blandbildningar av typen horsbock kunnat uppstå.
Hors(e)gimmer

Artnamn för enkelbeckasinen, känt från Danmark (Jylland, Fyn och Mon). Det
är närmast ett kombinerat lätesnamn, vars förled associerar till hästens (stoets)
läte då den väntar på hö och efterleden till det unga fårets (gimmer; jfr avsn.
5.1.2.1) bräkande. Jfr kväll(s)gimra (avsn. 5.3.5).
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Horsegnarre
Känt från Maribo amt (Falster) i Danmark som artnamn för enkelbeckasinen.
Senare leden är en bildning till verbet gnarre 'knurre; snerre', varom se avsn.
5.1.3.5. Ordet kan även användas pejorativt om person, (ung.) 'den som skrattar på ett knarrande och irriterande sätt'. Som fågelartnamn bör ordet tolkas
som 'fågel som knarrar och muttrar som ett sto'. Den av Grundtvig angivna formen horsegnadrer torde visa anslutning till verbet gnadre 'gnave paa h0rlig
maade' o. likn. (ODS).
Horsegump
Ett danskt artnamn för enkelbeckasinen (La3s0). Det är snarast att förstå som en
urspårad form av artnamnet horsegummer (se nedan). Efterleden gump ger hela
namnet en pejorativ prägel. Det har sin direkta motsvarighet i artnamn med efterleden ars och (får.) reyv (se avsn. 5.2.5).
Horsegummer
Detta artnamn avser enkelbeckasinen och är välbelagt i danskan (nordvästra
Själland samt norra och mellersta Jylland). Efterleden är en bildning till verbet
gumra (da. gumre; se avsn. 5.1.1.2) i betydelsen 'gnägga (återhållsamt)' . På
norra Jylland förekommer, vid sidan av håsgom, håsgomer, formerna hoskommer (Jensen 1915:167), horskommer (västra Jylland; Hansen 1941:126), håskom (Hammerum, RingkObing amt), horrskummer (Tvis og Orre, Ringkobing
amt), horsekummer (västra Hanherred, Thisted amt), håskom (Mors, Thisted
amt) och hå'rsekummer (Logstor, Ålborg amt). Dessa former med uddljudande
k i efterleden beror sannolikt på skärpning av g till kunder påverkan av den tonlösa spiranten s i sammansättningsfogen. — I sammanhanget bör noteras förekomsten av det synonyma norska artnamnet kummergauk, vars förled innehåller verbet kumra 'gnägga lågmält' (avsn. 5.1.1.2). Detta verb finns dock inte
belagt i danskan.
Med avseende på betydelsen kan jämföras med gummerhäst och hästgnägga(re).
Horsekok
Känt bara genom ett enda (osäkert) belägg från Jylland i betydelsen 'hane av
enkelbeckasin'. Efterleden kok 'tupp' (jfr avsn. 5.1.3.4) är emellertid inte helt
okänd i artnamn för enkelbeckasinen (se nodderkok). Den knyter delvis an till
betydligt mer frekventa efterleder med betydelsen 'höna' (se höna och pytta
avsn. 5.1.3.4). Bidragande kan också vara att kok betonar en maskulin innebörd
och därmed anknyter till de på Jylland förekommande berättelserna om ungkarlen som dog ogift och som förvandlades till enkelbeckasin (jfr bl.a. skronnehors).
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Hors(en)bilta
Upptecknat, i formerna hå'ssa- och hå‘ssenb8lita i Torsås sn, Södra Möre hd,
Småland, som namn på morkullan. Enl. uppteckningen är namnet "numera ur
bruk". Då förleden hors normalt förekommer i artnamn för enkelbeckasinen är
det troligt att det rör sig om en tillfällig bildning som framför allt ger uttryck
för att man i folkmun ansett arterna vara besläktade. Namnet är därför att betrakta som en variant till det i samma område förekommande hultenbilta för
morkullan (jfr avsn. 5.3.1, äv. för horsen-).— Om efterleden bilta se avsn. 5.2.1.
Hors(e)nodder
Ett artnamn för enkelbeckasinen, belagt från de sydligaste delarna av det
danska språkområdet (Angel, Fjolde, Slesvig). Efterleden innehåller verbet
nodre 'gnägga lågmält' (avsn. 5.1.1.2), vilket även uppträder som förled (jfr
nodderhors). Namnet är att förstå som 'fågel som låter som en (lågmält) gnäggande häst'.
Hors(e)nOgger
Förekommer på Sonderjylland och i danska dialekter i Slesvigområdet som artnamn för enkelbeckasinen. Efterleden innehåller verbet nOggre 'gnägga' (se
avsn. 5.1.1.2), som i kombination med hors beskriver fågelns hästlätesliknande
läte. Hit hör även sydda. dial. horsgogger 'horsgök' (SOnderjylland 1837-41)
och hOssegOgger 'nattskärra' (Flensburg 1868), i vilka efterleden tycks kunna
förklaras som beroende på sammanblandning med da. dial. horseg0g. Jfr horsgök (nedan).
HorseskrOnner
Belägg finns från Arhus amt (östra Jylland) och från Odense amt (norra Fyn)
och avser enkelbeckasinen. I kombination med efterleden skronner 'gnäggare'
(jfr skronne avsn. 5.1.1.2) är artnamnet till sin bildning identiskt med det från
betydligt sydligare danskt område belagda namnet hors(e)nodder. Beträffande
uppkomsten av namnet berättas från Brylle i Odense amt följande historia om
enkelbeckasinen, i fri översättning från danskan:
Enkelbeckasinen har en gång varit en gammal häst, som blev gammal och
inte längre var till någon nytta. Mannen som ägde hästen jagade då bort den.
Hästen kom ut på en mosse, där den sjönk ner och drunknade medan dess själ
blev till en "skronnande", dvs. (lågt) gnäggande, fågel. Sedan dess flyger den
omkring för att locka ut andra hästar i dyn så att den ska få en kamrat. Berättelsens konldusion är att man därför ofta kan se hur enkelbeckasinen först flyger upp ensam och "skronnar", varefter en annan fågel följer efter.
Innebörden av artnamnet bör vara 'fågel som låter som en (lågmält) gnäggande (gammal) häst'.
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Horsget
Belagt från Värmland (Långserud och Segerstad) i bet. 'enkelbeckasin'. Från
Dalsland uppges dels att namnet avser en "fågel som man får höra i skymningen" och som "vistas mest i sankmark" (Edsleskog), dels att det betyder
'kattuggla' (Håbol). I Nordmarks hd i Värmland har för horsget antecknats betydelserna 'hörsande (skrattande) flängande kvinna' och 'gast'. Betr. den första
betydelsen kan jämföras med att några andra namn på enkelbeckasinen, himmel(s)get, horsegnarre, galyre och snäppa, också lokalt fungerar som öknamn
för person, särskilt kvinna. Betydelsen 'gast' anknyter till folkliga föreställningar som gärna uppkommer kring fåglar som uppträder under dygnets mörka
timmar (jfr avsn. 6.3). — Betr. efterleden get, se avsn. 5.1.2.1.
Horsgnägga
Ett est1.-sv. artnamn för enkelbeckasinen, beskrivande fågelns hästlätesliknande läte. Jfr hästgnägga(re) under häst nedan.
Efterleden gnägga (jfr verbet gnägga avsn. 5.1.1.2) kan möjligen sättas i
samband med bruket av noaord för husdjuren och har i så fall samband med den
folkliga tabuföreställningen att man första tiden efter det att hästen släppts på
bete om våren inte fick kalla den vid dess rätta namn (Zetterholm 1940:60). Eftersom enkelbeckasinen särskilt uppmärksammades om våren, då grönbetet
började växa till, kan den i samband härmed ha kommit att förknippas med viss
övertro. Det mellansvenska artnamnet märrfrälsare för enkelbeckasinen
(nedan under märr) tycks avspegla en motsvarande association.
Horsgök
Artnamnet horsgök (da. horseg0g) är den östnordiska motsvarigheten till fvn.
hrossagaukr 'enkelbeckasin'. Jfr shetl. horsegouk, horsgok, -guk med samma
betydelse (Jakobsen s. 321b, Lockwood 1961:16) och skotskt hoarsgouk,
horsegouk. Namnet har stor spridning i södra och mellersta Sverige, i Danmark
och (lokalt) i Norge. Ett enstaka belägg finns från Estland (Runö). Det var uppenbarligen känt redan på Olaus Magnus tid; i den svenska översättningen av
hans historia om de nordiska folken (bok 19, kap. 47, s. 154) talas om
"fältsnäppor (enkelbeckasiner), som kallas horsgökar". I den latinska originalversionen av samma verk är artnamnet cuculus equorum, en direkt översättning
av horsgök (Bernström 1959:622). Jfr rossgök. — Som en urspårad form av
horsgök betraktar jag det i Jämtland (Föllinge sn) upptecknade hornsgök.
I materialsamlingen finns enstaka exempel på att artnamnet horsgök kunnat
användas i betydelsen 'dvärgbeckasin' (Greiff 1828:92 samt dialektalt från
Småland och Västergötland). Brundin (1948:4) hävdar i enlighet härmed att
namnet horsgök överförts, från att ursprungligen ha avsett den halvenkla
beckasinen, till den enkla beckasinen, då den halvenkla försvann från vissa
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bygder. Namnet skulle i så fall primärt ha åsyftat dvärgbeckasinens "galopperande" läte, varefter en namnöverföring mellan fågelarterna har skett på ett senare stadium. Denna teori verkar emellertid inte särskilt trolig, då förleden
hors- i grunden tycks avse ett speciellt lågmält gnäggande läte och inte ett galopperande ljud (se härom ovan avsn. 5.1.1). Horsgök är både historiskt och
dialektalt ett frekvent förekommande artnamn för enkelbeckasinen och det faktum att dvärgbeckasinen är en relativt sparsamt förekommande fågel minskar
ytterligare stödet för Brundins teori.
Då horsgök i ett danskt belägg från Svendborg amt avser morkullan, visar
det på att namnet erhållit en mer allmän betydelse 'långnäbbad vadarfågel av
beckasinsläktet'. En sådan kännedom om fågelarternas inbördes släktskap har
givit upphov till liknande förväxlingar bl.a. vad gäller de mer allmänna artnamnen beckasin och snäppa.
Till horsgök är i Skåne och Småland knutna varierande folkliga föreställningar om att enkelbeckasinen ursprungligen varit en kvinna, som ej kunnat bli
gift. Motsvarande föreställning uppges från Småland om "gammal ungkarl":
däe ä enganga pris pau gammld hussajöga (Markaryd, Sunnerbo hd). Denna
folktro har en direkt motsvarighet i finlandssvenskan (Åland och Nyland), där
himmelsgeten ansetts vara en efter döden till enkelbeckasin förvandlad gammal
ungmö. I danskan finns en välbelagd liknande folktro, enligt vilken enkelbeckasinen ansågs vara en förvandlad gammal "mödräng" (se bl.a. skronnegOg
nedan avsn. 5.1.1.2).
Horshjort

Ett danskt artnamn för enkelbeckasinen, känt bara genom ett enda belägg, från
Odense. En koppling till det danska artnamnet hjort (se avsn. 5.1.3.8) för
dvärgbeckasinen tycks här föreligga. Förleden hors- skiljer m.a.o. de båda arterna från varandra samtidigt som artsläktskapet framhävs. Jfr artnamnet bock
(avsn. 5.1.2.1), vilket (som simplex) förekommer som namn för dvärgbeckasinen, men i sammansatta artnamn även avser enkelbeckasinen.
Horshök

Ett mellansvenskt (Uppland och Västmanland) artnamn som avser enkelbeckasinen och som tycks innefatta flera folkliga associationer. Förleden hors
anknyter till stoets muttrande gnäggning och efterleden hök (avsn. 5.2.2) speglar förvandlingstron gök/hök, som även delvis ligger till grund för den folkliga
uppfattningen att fågeln var farlig för de skogsbetande kreaturen p.g.a. sin
långa och spetsiga näbb.
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Horsjude
Ett artnamn som förekommer lokalt i Södermanland (Åkers och Österrekarne
hdr) samt i Maribo amt på Lolland. Det är märkligt att de enda beläggen för ett
så udda artnamn återfinns på två så helt skilda håll. Förleden hors är vanlig i
artnamn för enkelbeckasinen både i Danmark och Sverige. Efterleden jude (da.
jOde) betecknar entydigt en individ av folkslaget judar. Betr. möjligheten att efterleden är att sammanhålla med fin1.-sv. dial. gjud, -gju(de)r 'fiskgjuse', rsv.
dial. judar pl., se jude (avsn. 5.5.1). Jfr gjod (avsn. 5.1.3.6).
I DFS uppges om horsjoden (utan ort) att den tidigare (i livet) var en hästplågare som i skepnad av en enkelbeckasin narrade gamla hästar ut i mossen. I
Södermanland säger man att fågelns läte liknar "ljudet af en rankig vagn eller
ett rankigt redskap" och att man om detta läte brukar säga: "Nu är juden ute och
drar snålkärran." Jfr vangeledsknirken (under knirke avsn. 5.1.3.5).
Horsskvarra
Ett artnamn för enkelbeckasinen som endast är belagt från Småland (Döderhult). Det bör ses som en lokal synonym till horsskärra och förstås som 'fågel
som låter som en hästskrämma'. — Betr. efterleden skvarra se avsn. 5.1.3.5.
Horsskärra
Känt från Skåne och södra Småland, där det avser enkelbeckasinen. Från
Skåne, Småland, Halland och Västergötland finns horsskärra belagt i betydelsen 'hästskrämma, harskramla'. I Småland kan det dessutom betyda 'kvinna
som pratar ohejdat' och 'fågelskrämma' (Kronobergs län), i Västergötland
'grant utldutad person'.
Även om efterleden skärra (avsn. 5.1.3.5) är relativt vanlig i fågelartnamn
(jfr nattskärra), är användningen av horsskärra om enkelbeckasinen förmodligen sekundär i förhållande till den om 'har- el. hästskrämma'. (Det aktuella
redskapet är välkänt i södra Sverige och kallas i Västergötland även horssurra,
-skrämma och -smattra.) Betydelsen 'kvinna som pratar ohejdat' är sannolikt i
sin tur sekundär i förhållande till fågelartnamnet. Jfr bl.a. att artnamnet horsgök
används som öknamn.
Den pejorativa funktionen hos horsskärra framgår tydligt även av att man i
Småland ansåg att enkelbeckasinen med sitt läte spådde regn. Man kallade den
för horsgök då den förde med sig välkommen nederbörd, men horsskärra då
man redan hade fått tillräckligt med regn.
Horsök
Ett från Östra Karup i Halland och från delar av Danmark (östra Jylland och
Bornholm) känt artnamn för enkelbeckasinen. Ordet hors har i södra Hallands
folkmål betydelsen 'ök' (jfr ök nedan), varför horsök där möjligen kan ses som
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tautologiskt med betydelsen 'fågel som låter som en gnäggande gammal märr'.
Som semantiskt och bildningsmässigt stöd för en sammansättning horsök kan
ordet märrök 'nedsättande benämning på sto' i ett belägg från 1694 (SAOB)
anföras, liksom den på Bornholm iakttagna maskulina motsvarigheten hästöj
'hest af hankjonnet" (Espersen 1908:146).

häst
Ordet häst, urgerm. *hanhista- 'den snabbaste', har sannolikt ursprungligen
avsett hingsten (jfr Hellquist: "förr o. i dial. ofta 'hingst' "); jfr hingst <*hangista-, grammatisk växelform till *hanhista- (se gängse etym. ordb.). Ordet häst
'hingst' har i nordiska språk ersatts av det lågtyska lånordet hingst (se detta ord
i avsn. 5.1.3.8), varefter häst kommit att avse 'häst i allmänhet'.
Ordet häst är relativt produktivt som förled i artnamn för vattenfåglar med
ljudliga, anmärkningsvärda läten. Då det i artnamn för beckasinfåglar förekommer som senare led, är förlederna gumra och humre (avsn. 5.1.1.2), himmer (avsn. 5.1.3.6), myr och tåke (avsn. 5.3.3).
Hästgnägga(re)
Förekommer endast i estlandssvenskan. I kombination med efterleden
gnägga(re) (jfr gnägga avsn. 5.1.1.2) hör det semantiskt närmast samman med
det i området upptecknade horsgnägga (se d.o. under hors ovan). Namnet avser
mestadels enkelbeckasinen, dock finns i ett fall bet. 'morkulla' upptecknad
(Danell).
Hästlom
Känt endast från Lindome i nordligaste Halland (hässtalomm) som artnamn för
enkelbeckasinen. Namnet åsyftar i första hand hästens läte. Efterleden lom
(avsn. 5.1.3.6) anknyter till fågeln med detta namn och har förmodligen med
båda arternas respektive läten att göra, vilka kan upplevas som högljudda och
i överförd bemärkelse spöklika. Dock kan efterleden också knyta an till verbet
loma och syfta på det till synes skadskjutna beteende som beckasinerna ibland
ger prov på då de känner sig hotade.
Uppgiften att fågeln i fråga "flyger som en fladdermus" styrker på sitt sätt
artnamnets giltighet för enkelbeckasinen med dess kastande uppflog. Den kan
emellertid även vittna om association till nattskärrans fladdrande flykt och bidrar därigenom till förståelsen av hur dessa båda arter lätt kunnat förväxlas. Jfr
aftenbakke (avsn. 5.6).

klap(hingst)
Ordet da. klap 'slag, smäll' (fvn., sv. klapp) utgör förled i ett enstaka artnamn
för enkelbeckasinen, klapfugl, belagt från Sonderjylland (Fjolde). Med tanke
168

på att fågelns vibrationsläte ofta tycks ha associerats med ljudet från en gnäggande häst, är klap- här snarast en elliptisk bildning till ordet klaphingst 'en genom sönderslagning av testiklarna kastrerad hingst' (Falk & Torp art. klap II).
Namnet beskriver troligen likheten mellan fågelns "horsande" vibrationsläte
och hästens (vallackens) lågmälda gnäggning. — Betr. efterledenfugl, se fågel
avsn. 5.2.5.

kl0js
Känt genom ett enda (något osäkert) belägg från Randers amt på Jylland. Betydelsen är enligt källan 'beckasin', men väl att märka är att artnamnet beckasin i samma trakt specifikt avser enkelbeckasinen. Namnet är sannolikt identiskt med da. k/Os (äv. med uttalsformen k/Ofs) 'klump', som i överförd bemärkelse kan användas om 'klodset ell. ubehxndig person' (ODS). En parallell till
k/Os 'klump' tycks vara jyll. klod (k10j, klåj, Vendsyssel) i bet. 'en hesteplag'
och 'halvvoksen dreng' (ODS; Feilberg art. 1. klod bet.1), som även ingår i
fOlklod 'fOlplag' (Sams0; Feilberg). Jfr ODS hesteplag 'ung hest (fra ca 1 aar
til 3-4 aar)' , även '(kastreret) hingstplag' samt Feilberg folplag 'årsgammelt
fel' (västra Jylland). — Att artnamnet som grund skulle ha da. k/Ojs (v. dep.) i
bet. 'have opkastninger; kaste op; braekke sig' (ODS art. klOge bet. 1) förefaller
inte sannolikt.
Enklast är kanske att anta att artnamnet i fråga är identiskt med Hojs 'klodset
ell. ubehxndig person' med syftning på fågelns rörelser på marken. Eftersom
namnet sannolikt avser enkelbeckasinen, föredrar jag emellertid — även om det
kan synas djärvt — att tänka mig att kläjs liksom klod lokalt har kunnat erhålla
bet. 'unghäst'.

märr
Ordet märr (fvn. merr, urgerm. *marhi, till *marha- 'häst') återfinns i några
artnamn för enkelbeckasinen. Det används i danskan huvudsakligen som
skällsord; "dieser gebrauch geht aufs anord. zurtick" (Falk & Torp art. mer).
Jfr i samma användning da. rakkermcer, en ombildning i anslutning till rakker
'hudavdragare' av det från ty. lånade Ackermähre 'dålig arbetshäst' (Falk &
Torp art. rakker).
Märrfrälsare
Detta uppländska artnamn har en starkt folklig spådomskaraktär men ger också
en association till hästens gnäggning, varför jag valt att sammanföra det med
de hästlätesassociativa namnen. Det bör emellertid i sin helhet tolkas utifrån de
förhållanden som ofta präglade boskapsskötseln i äldre tid. Kreaturen hölls om
vintern inne i ladugården och utfodrades med fjolårshö tills årsgräset var till-
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räckligt utvuxet på vallarna och i skogen. Under svåra vintrar tog höet ofta slut,
och då våren kom fick djuren lov att svälta tills dess det på nytt grönskade. Eftersom enkelbeckasinen i allmänhet börjar höras i samband med att den första
späda grönskan visar sig, blev dess läte ett tecken på att det var dags att släppa
ut djuren på bete och därmed frälsa dem från svältdöden. Jfr samma folktro i
fråga om märrgök. — Betr. efterleden frälsare se avsn. 5.5.1.
Märrgök
Namnet är belagt från Närke, Västmanland och Värmland. Det är i kombination med efterleden gök (avsn. 5.2.2) att förstå som 'fågel som ser ut som en
gök och som har ett gnäggande läte', men bör delvis också uppfattas som pejorativt, eftersom både förled och efterled har nedsättande konnotationer. I de
dialektala uppteckningarna finns en både semantisk och föreställningsmässig
koppling till artnamnet märrfrälsare genom uppgifterna att fågeln genom sin
ankomst markerade att vintern var över och att det fanns utomhusbete för
kreaturen.
Märrs kärra
Ett artnamn för enkelbeckasinen, känt endast genom ett belägg från Gnosjö i
Småland. Det är en direkt parallellbildning till horsskärra och har liksom detta
en grundbetydelse 'häst- eller harskramla', som kommit att användas om enkelbeckasinens vibrationsläte. Liksom horsskärra har märrskärra även betydelsen 'kvinna som pratar ohejdat', belagt från Västbo, Västra och Östbo hdr i
Småland. — Betr. efterleden skärra se avsn. 5.1.3.5.

ross
Ordet är i etymologiskt hänseende identiskt med fsv. hors etc. Se hors ovan.
Rossgucku
Detta artnamn för enkelbeckasinen, känt från socknarna Venjan och Våmhus i
Dalarna, utgör med sin hästlätesassociativa förled i kombination med efterleden gucku 'gök' (jfr avsn. 5.2.2) en direkt synonym till horsgök, humme(r)gök,
märrgök, rossgök, rosselgök, lyssegauk och skronneg0g. Namnformen rost- i
Venjan beror möjligen på anslutning till det i dalmålet förekommande, dock
svagt belagda (endast Floda sn), reflexiva verbet rosta sig 'harkla sig' (OÖD
art. rosta 2).
Då rossgucku inom samma område används om morkullan (Tillhagen 1978:
282) beror det närmast på en artförväxling efter utseendet, föranlett av båda arternas anmärkningsvärt långa och spetsiga näbbar.
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Rossgök
Artnamnet (isl. hrossagaukur) är belagt från Gotland, Hälsingland och Härjedalen samt från sydvästra Norge och Island. Äldre belägg finns bl.a. från
Dalarna. Namnet representerar (liksom horsgök) semantiskt en av de mest
frekventa grupperna av nordiska namn för enkelbeckasinen: de som innehåller
en förled med betydelsen 'ord för häst el. hästläte' och en efterled som utgörs
av ordet gök (avsn. 5.2.2).
Noteras bör att horsgöken på Island är föremål för många av de folkliga föreställningar som i övriga Skandinavien gäller för göken. Denna visar sig endast undantagsvis på Island, varför den folktro om göken som bebyggama av
Island under landnamstiden förde med sig från västra Skandinavien har överförts på en annan "gök", nämligen hrossagaukur, horsgöken. Sålunda har t.ex.
den väl kända spådomsåtergivande ramsan om gökens läte i de olika väderstrecken på Island kommit att avse enkelbeckasinen.
ryssa
Ordet sv. och no. dial. ryssa 'sto' (fvn. hryssa), en femininbildning med
iön-suffix till urgerm. *hrussa, fvn. hross (se hors ovan och t.ex. Hellquist art.
russ), förekommer som förled i ett par artnamn för enkelbeckasinen.
Ryssegauk
Är belagt från Rogaland i Norge som artnamn för enkelbeckasinen. Namnet,
vars förled åsyftar stoets lågmälda läte, bör uppfattas som en relativt lokal synonym till andra i området väl belagda artnamn med efterleden gauk (se gök
avsn. 5.2.2).
Rysshök
Detta artnamn är endast upptecknat i Dalarna (Venjan). Förleden syftar på
stoets lågmälda läte, medan efterleden hök (avsn. 5.2.2) möjligen knyter an till
den folkliga föreställningen att beckasinen med sin näbb kunde attackera de
skogsbetande kreaturens juver. Föreställningen om skador på ben, spenar och
juver finns emellertid endast belagd vad gäller får och getter, och då från Norrland. Artnamnet kan jämföras med gethök, som förekommer inom samma
dalska område. Med i bilden finns ev. också association till de folkliga föreställningarna om att göken förvandlades till hök om hösten.
ök
Ordet ök (fvn. eykr 'lastdjur, häst, dragoxe', no. dial. Oyk 'häst, sto', da. og, urgerm. *jaukia- 'dragare' till ieur. roten *jug 'spänna för, binda samman'; se
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t.ex. Hellquist s.v.) förekommer som efterled i några danska och ett sydvästsvenskt artnamn för enkelbeckasinen. Anledningen är väl association till stoets
(lågmälda) läte. — Förleder är hors (ovan), skranne, skronne (avsn. 5.1.1.2) och
skrummel (avsn. 5.5.3).

Sammanfattning
Vissa ord för hästens kön, användning eller ålder har varit mer produktiva än
andra som sammansättningsled i artnamn för enkelbeckasinen. Så tycks bl.a.
de ord som har nära motsvarigheter i andra germanska språk bilda grund för det
största antalet synonyma artnamn.
Den i beckasinartnamn skarpt avgränsade användningen av ord för 'mär
(ök)' och 'föl' å ena sidan (läte) och 'hingst (riddjur)' å den andra (ljud som av
galopperande hovar) leder till antagandet att det är ett visst slags (situationsbetingat) hästläte som avses i de artnamn där ord för 'män' och 'föl' ingår.
Typiskt för märren och fölet är ett lågmält, ivrigt, "smeksamt" eller vänligt
muttrande, som i nordiska språk bl.a. har kommit att beskrivas med verben
sv. horsa (jfr hors ovan), no. humre och da. skronne (jfr avsn. 5.1.1.2). Belysande för den skillnad som man iakttagit beträffande hästens olika läten är
följande småländska uppgift om horsgöken: "ger ifrån sig ett läte, som liknar
hästens, då han gn8ssa — inte då han vrena: hå, hå, hå, hå, hå" (V. Torsås,
Allbo hd). Ljudbeskrivningen stämmer här väl med enkelbeckasinens vibrationsläte, varmed hingstens högljudda gnäggning eller dominanta skriande
inte har någon som helst likhet. Denna iakttagelse utgör enligt min mening ett
viktigt stöd för Gösta Holms mening att hors är att återföra på ett germanskt
*hrussa med grundbetydelsen 'den som snarkar el. morrar' (se under hors
ovan). Lätet är således i första hand att hänföra till stoet (dragdjuret) och fölet.
Mot ovanstående bakgrund menar jag att hingst, då det används som beckasinartnamn eller ingår som led i ett sådant namn, inte ursprungligen avser att
beskriva enkelbeckasinens "gnäggande" vibrationsläte. De avspeglar i stället
association till ljudet från galopperande hovar (se avsn. 5.1.3.8), varför det
tycks mig klart att artnamnen i fråga ursprungligen avsett dvärgbeckasinen.

5.1.1.2. Verb med betydelsen 'gnägga'
Förleder: gumra, humra, kronne, kumra, mimra, nodre, rossla, Orne, skranne,
skronne.
Efterleder: gnägga, gumra, noggre.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
verb med betydelsen 'gnägga' framgår av karta 8.1.
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gnägga
Bildningar till verbet gnägga (-gnägg, -gnäggare) förekommer som efterled i
artnamnen horsgnägga och hästgnägga(re) avseende enkelbeckasinen (om
förledema hors och häst se avsn. 5.1.1.1). Dialektalt har verbet även kommit
att få bet. 'skratta (gnäggande)', bl.a. i Dalarna (Mora, Lima; OÖD). Jfr horsa
v. under hors (avsn. 5.1.1.1).
Efterleden -gnägga(re) kan förmodligen likställas med en del andra eufemistiska ord (noanamn) med anknytning till tabuföreställningar i samband med
aveln. Zetterholm (1940:60) har beskrivit denna företeelse och uppger bl.a. att
man på Ormsö (Estland) under årets första vårbetesdagar använder orden bräkjan "bräkaren" (för fåret), bäkjan "råmaren" (för nötkreaturet) och knäggjan
"gnäggaren" (för hästen), då man inte fick "nämna dem vid deras rätta namn".

gumra
Sv. dial. gumra 'gnägga svagt, vänligt' o. likn. (se t.ex. Nilkn 1879:44b, Sundén 1903:22) med motsvarigheter i danska dialekter (gumre), där verbet också
uppvisar betydelserna 'frembringe en svag, brummende lyd', "om vaderen (i
brunsttiden) og faaret (ved synet av sine lam olgn.)" och (om människor) 'udtrykke glade ved udsikt til mad', 'brumme i skaggee, 'le hjerteligt' (ODS).
Danskan tycks även ha haft en form utan r,*gumme (jfr ODS art. horsegumme:
"2. led er besl. m. gumre og hentyder til den lyd, fuglen frembringer"). Synonymt härmed är no. dial. humre (se d.o. nedan); jfr även no. dial. gumsa, humsa
'skratta kluckande'. Alla de här nämnda orden är till sitt ursprung av onomatopoetisk natur (se Falk & Torp art. gumre). Förekomsten av verbet gumra,
gumre i både svenska och danska dialekter tyder på att ordet har en gemensam
östnordisk bakgrund.
Oavsett om verbet gumra ursprungligen åsyftat läte från häst eller får, torde
det efterhand också kommit att avse ett visst "brummande" djurläte i allmänhet. Brondegaard (1985:138) menar att verbet i danska fågelartnamn beskriver
ett "brummende dyrelyd; vrinske, brage". Det kan jämföras med no. humra
'gnägga tyst' (se nedan) och da. humme 'brumme' och 'vrinske sagte' (ODS
art. H. humme). Den gemensamma nämnaren, oavsett husdjursslag, tycks vara
ett vänligt och förväntansfullt brummande läte. — Förleder är hors (avsn.
5.1.1.1) och skronne (nedan).
GummegOg
Förekommer i Danmark (mellersta Jylland) och avser enkelbeckasinen. Efterleden Og (se gök avsn. 5.2.2) medför att artnamnet kan tydas som '(gökstor)
fågel som har ett lågt gnäggande läte'. Det har därmed en direkt motsvarighet
i det välkända namnet horsgök. Beläggen gommegö, gummegö (Haderslev
Vesteramt) har specifikt tolkats som avseende fågelhonan och åsyftar därför
kanske särskilt det vänliga läte som stoet frambringar (till sitt föl).
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Gummer

Känt från Danmark: gommer (Ringkobing amt), b.f. gummeren (Århus amt)
samt äldre (1837) gumre (Jylland, Fyn) och avser enkelbeckasinen. Det är här
väl snarast fråga om en bet. 'gnäggare' som har sin grund i en läteslikhet. Ordet
bör därför som fågelartnamn tolkas som 'fågel som låter som en (lågmält)
gnäggande häst'. Jfr horsegummer (avsn. 5.1.1.1).

Gummerhors
Detta artnamn för enkelbeckasinen är känt från mellersta Jylland. Namnet, som
innehåller efterleden hors (avsn. 5.1.1.1; jfr horsegummer), kan översättas med
'fågel som låter som en sakta och lågt gnäggande häst'.
Gummerhäst

Detta från Värmland kända artnamn för enkelbeckasinen kan direkt knytas till
värml. dial. gumra ' smågnägga' . Artnamnet betyder ordagrant "gnägg(ar)häst"
(jfr häst avsn. 5.1.1.1) och utgör därmed en parallell till no. hummerhest.

humra
Verbet humra 'gnägga tyst' förekommer i danskan, norskan och svenskan.
Från danskan kan nämnas det lätesbelysande exemplet "de magre heste [...]
humrer ad mig [...] ligesom de vilde klage sig" (ODS humre 2 bet. 2). Synonymt är da. humme, en sidoform till humre (ODS). Ordet innehåller den germ.
stammen *hum-- (ieur. *kum-), som är av ljudhärmande art och som också ligger till grund för ordet humla (se t.ex. Falk & Torp art. humle I).
Från Lima och Transtrand (västra Dalarna) uppges formen hosmmbra i betydelsen 'smågnägga, gnägga tyst och inställsamt' (OÖD art. humra) och från
Jämtland formen hosmmer 'gnägga' (Föllinge). Från södra Norge härrör uppgiften "hesten humra (ettir mat t.d.): noko lågare lyd enn å kneggja" (Vest-Agder). I samma trakt (NOtteroy) kan verbet även brukas om person: "Såmmti'rr
hommrxrr (små-ler) besstefar lett i sjxgg'e, hann au" (Paulsen 1981:133).
Betydelsen 'storme afsted med stive og larmende Bevxgelser; fare frem
plumpt stoiende og videlxggende' hos no. humra (Aust-Agder; Ross art. humra
2 och Humrehest) är förmodligen en vidareutveckling av betydelsen 'gnägga'.
Visst stöd för detta antagande ger adj. humren, som i Aust-Agder (Bygland)
även uppvisar betydelserna 'tilboielig til at "humra"' och 'klodset fremstormende' (Ross art. humra 2). Jämförbar är betydelseutvecklingen hos verbet
horsa, som i vissa svenska dialekter kommit att få innebörden 'stoja, larma
(särskilt om barn)' (jfr OÖD art. horsa bet. 3).
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Hummergeit
Detta artnamn för enkelbeckasinen är belagt från Wire og Romsdal (hummergjeit och ho'mmerjot) och Hedmark (b.f. hommergjitta) fylken i Norge. Sannolikt rör det sig om en association till två olika läten, dels hästens (lågmälda)
gnäggning, dels getens bräkande (jfr get avsn. 5.1.2.1). Möjligen har man att
utgå från en (äldre) betydelse 'avge ett brummande läte' hos humra, varför en
association till ett likaledes brummande läte hos geten inte känts främmande.
Tolkningen av artnamnet skulle då bli 'fågel, vars läte liknar det lågmälda
brummande lätet från en get'.
Humme(r)gök, (hummel-)
Artnamnet avser entydigt enkelbeckasinen. Det är främst känt från Norge men
även från Skåne (håsmmää g) och norra Jylland, där med förledsformerna
homme(1)-, humme- och humle-. Om växling r: 1 se avsn. 5.1.3.1 art. bavra. I
Norge uppträder formerna humre- (Sor-TrOndelag och Nordland fylken),
hOmmer- (Lyngen i Troms fylke) och hommer- (Hattfjelldal i Nordland fylke).
Christie (1827:126, 220) redovisar formerna Hummar-gouk och Humer-gouk
från "Bergenhus amt".
Trots att förleden i första hand associerar till hästens gnäggande läte, har
man i vissa uppteckningar av detta artnamn sammanhållit fågelns läte med
getens bräkande: "Naar den flyver hoit i Luften og av og til vibrer med Vingene, saa det hOres ut omtrent som en gammel Gjeit skulde brxke, da venter den
Regn" (Hattfjelldal i Nordland fylke). Liksom verbet gumra (ovan) har humra
därför troligen kunnat användas i bet. 'bräka'. Trots detta bör namnets tolkning, i sammansättning med efterleden gök (avsn. 5.2.2), väl vara 'gökstor fågel med ett läte som liknar en lågmäld gnäggning'.
Hummerhest
Belagt huvudsakligen från de nordligare delarna av Norge. Förledsformen är
hommer- (Nordland fylke) och hOmmer- (Nordland och Troms fylken) som här
kombinerats med efterleden hest (se häst avsn. 5.1.1.1). Artnamnet avser enkelbeckasinen och är att förstå som 'fågel som låter som en lågmält gnäggande
häst'.

kronne
Detta danska verb med bet. 'om hest: vrinske, isxr i forventning om foder'
(ODS bet. 1) uppträder i ett enstaka artnamn för enkelbeckasinen, kronneh0g,
belagt från Fårup i Århus amt. Då efterleden är Nig (se hök avsn. 5.2.2) bör det
väl delvis kunna sammanhållas med det på Jylland välbelagda artnamnet
skronnehOg (se nedan under skronne), avseende samma fågelart.
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kumra
Verbet, som är känt från isländskan och från norska dialekter i betydelsen
'gnägga svagt' (Christie 1827:126; Bandle 1967:264, 412), förekommer i ett
enstaka äldre artnamn för enkelbeckasinen, kummergauk ("Bergenhus amt").
Christie (a.st.) har redovisat detta namn under uppslagsordet hummar-gouk,
men menar att det "maaske skal vare kummargouk", eftersom förleden då kan
knytas till isl. kumra 'at vrinske sagte'. Efterleden gauk (se gök avsn. 5.2.2)
medför att betydelsen av artnamnet bör vara 'gökstor fågel som låter som en
lågmält gnäggande häst'. Jfr det synonyma humme(r)gök.

mimra
Detta i norska dialekter förekommande verb med betydelsen 'gjore gjentagne
lydlOse uvilkaarlige bevxgelser med 12eberne; mest om gamle folk, b0rn og
heste' (Ross) ingår som förled i ett enstaka artnamn för enkelbeckasinen, memregauk (Vestfold fylke). Verbet motsvaras i danskan av mimre 'foretage smaa
hastige ell. sitrende bevxgelser med 12eberne' (ODS), vilket anses vara
"maaske opr. lydord" och enl. ODS (a.st.) är att jämföra med ett i danskan numera föråldrat memme, mimre 'brxge, mxkre'. Tydligtvis har i danskan en förskjutning skett från bet. 'göra små rörelser med läpparna' till bet. 'bräka'. En
motsvarande betydelseförskjutning kan bl.a. iakttas hos det i övre Dalarna förekommande verbet bladra 'bräka' (avsn. 5.1.2.2).
Då artnamnet memregauk endast är belagt i norskan bör det snarast anknyta
till betydelsen 'hastigt röra läpparna (om häst)'. Med tanke på de ovan nämnda
betydelseförskjutningarna hos mimre i danskan är det dock fullt tänkbart att
förleden även i norskan sekundärt associerar till visst läte som frambringas i
samband med dessa läpprörelser, dvs, en lågmält "muttrande" eller smågnäggande ljud. Namnet är därför kanske att förstå som en variantform till det i norskan betydligt mer frekventa namnet humregauk. Jfr även vrinsk. — Betr. efterleden gauk, se gök avsn. 5.2.2.

nodre
Detta i danskan förekommande ord (nu endast dialektalt) med bet. 'udstode
en brummende, knurrende ell. summende lyd; brumme; nynne; (om hest:)
vrinske kaldende' (ODS) har som förled i dialektala fågelartnamn — framför allt på Sonderjylland — ett större antal uttalsvarianter. Feilberg (s.v. noddre)
uppger för verbet uttalsformerna nåäber, noter och nårr och bet. ' småsynge, nynne' (ordet kan även användas om "otydelig tale"). I Fjoldemålet
finns två varianter: noder och Oder, båda med betydelsen 'vrinske (om hest)'
(Bjerrum 1974:74 f. under nudre resp. nydre). I vissa fall har närliggande uttalsvarianter kopplats samman med det i danska dialekter förekommande verbet nOgre 'gnEekke' (Brondegaard s. 138) eller kommit att associeras till adj.
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nord(re) (se avsn. 5.5.2). — Förekommande förled i beckasinartnamn är hors
(avsn. 5.1.1.1).
Nodderbuk
Artnamnet avser enkelbeckasinen i ett äldre belägg från sydligaste Jylland
(Angel). Förleden speglar här snarare verbets grundbetydelse 'brumma' än den
mer specifika betydelsen 'gnägga'. En fullt jämförbar bildning är bl.a. artnamnet hummergeit till verbet humre 'brumma; gnägga' (se ovan). Artnamnet, i
kombination med efterleden bock (avsn. 5.1.2.1), är att förstå som 'fågel som
låter som en brummande (lågmält bräkande) bock'.
Nodderg0g
Ett i danska (jylländska) dialekter förekommande artnamn för enkelbeckasinen. Betr. de varierande dialektala uttalsformerna av namnet hänvisas till rnaterialsamlingen. Här torde det vara fråga om betydelsen 'gnägga' hos nodre; jfr
även nord(re)gog (avsn. 5.5.2). Efterleden Og (se gök avsn. 5.2.2) medför att
tolkningen av artnamnet bör vara 'gökstor fågel som har ett lågmält gnäggande
läte'.
Nodderhors
Detta artnamn för enkelbeckasinen, med efterleden hors (se avsn. 5.1.1.1), förekommer endast i ett äldre danskt belägg från Angel i nuvarande norra Tyskland (Outzen art. nöggre). Det hör emellertid tydligt samman med övriga dialektala artnamn med förleden nodder- från Sonderjylland (det redovisas av
Feilberg under uppslagsordet noddregjOg). Namnet bör tolkas som 'fågel som
låter som ett smågnäggande sto'.
Nodderkok
Artnamnet förekommer endast på Jylland (Oster-LOgum i Åbenrå amt) i formen nodrekok 'bekkasin, skronnehors '; jfr även nordkok avsn. 5.5.2. Efterleden kok 'tupp' (avsn. 5.1.3.4) kan möjligen ha sin grund i att man i Danmark
ansett den "gnäggande" enkelbeckasinen vara av hankön. Hit hör också folkliga föreställningar liknande dem som redovisas under artnamnet skronnehors.

nOggre
I äldre källor från SOnderjylland (Slesvig) återfinns artnamnet hors(e)nOgger
'enkelbeckasin' (se detta under hors avsn. 5.1.1.1), vars efterled innehåller en
bildning till verbet noggre 'etwas leise, oder doch nicht stark, wiehern' (Outzen 1837:227; Molbech 1841:384, art. NOdderg0g). En synonym från samma
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område är horsogger, vars efterled väl bör betraktas som en bildning till en
hybrid av verben gncegge (jfr gnägga ovan) och nOggre. Viss påverkan kan
även ha utövats av det från Jylland välbelagda verbet nodre (nöddre) 'gnägga
sakta' (se d.o. ovan). En liknande konsonantväxling g : d i verbstammen redovisas av Outzen (a.st.), som sammanställer de båda verbformerna gniggern
(Dithmarschen) och gniddern (Eiderstedt) 'gnägga' med ags. hncegan (eng.
neigh).

rossla
Verbet rossla 'rossla, grymta' uppträder enl. SAOB (bet. 2 c) även ("bygdemålsfärgat") med den särskilda betydelsen 'ge ifrån sig ett karakteristiskt
gnäggande ljud'. Jfr att verbet i vissa dalska dialekter (Orsa: ru'.y.yla och Transtrand: r8',gla) har betydelsen 'frambringa svagt rosslande halsljud; smågnägga'; i Transtrand används det särskilt "om häst då den humrar". I Hälsingland finns r8schla i betydelsen 'rossla; grymta (om gris)'. Enl. SAOB hör ett
hos Broman (1912-54:284, 432) belagt rösselgök 'enkelbeckasin' till detta
rossla i bet. 'grymta, gnägga lågt'. Själv menar Broman (1912-54:284) att förleden är ett i Hälsingland förekommande ord rorssla 'sankmark'. Beträffande
detta ord säger M. Eriksson (ULMA) i ett brev till SAOB 's ordboksredaktion
den 14/111956 följande: "Något ord rorssla i bet. 'sankmark' har vi [...] inte
kunnat finna i våra samlingar. Prof. Strömbäck, som tittat på fallet, säger att
den gode Broman inte så sällan konstruerar ord som han behöver." Däremot är
rossel f. och n. 'sank, mosstäckt myr, träsk' o. dyl. känt från Norrbotten (se
NONELex och Wiklund 1992:67). Rösselgök skulle i och för sig kunna innehålla en hälsingsk motsvarighet till detta rossel och därmed höra till de artnamn
som beskriver fågelns vistelseplats. Med hänsyn till att efterleden är gök (jfr
avsn. 5.2.2), är dock SAOB:s tolkning av förleden med all sannolikhet den riktiga. Det främsta skälet härtill är att gök som efterled i samtliga övriga hithörande artnamn endast kombineras med en lätesåtergivande förled.

Orme
1 danska artnamn för enkelbeckasinen förekommer förleden rOnne- (ronne-),
innehållande det (syd)jylländska verbet ronn(e), Orme, lynne i betydelsen
'småvrinske, om hesten el. hoppen, når de krxver fode eller kalder på andre
heste' (Feilberg art. ronne 2).' Beträffande verbets förekomst i artnamn för
enkelbeckasinen påpekar Ottsen (1965:164) att "Hesten rånner. Det samme gor
Bekkasinen med Sving-fjerene, når den fra Hojden styrter skråt nedad. Lyden
er blot mere spinkel".
ODS upptar Orme v. som en "rimeligvis sideform" till skrOnne 'vrinske' (jfr
4° Min uppslagsform rOnne efter ODS (jfr nedan).
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skronne) och jämför det med sv. dial. 7ni(a) med samma betydelse. Det används enl. ODS dialektalt "om forsk. (dyrs) lyd, isxr om hest" med bet.
'(smaa)vrinske; rimme'.
ROnnefugl
Artnamnet är belagt från södra delen av Jylland (Haderslev Vesteramt och Sonderborg amt; förled rOnne-). Om efterleden fugl, se fågel avsn. 5.2.5. Enligt
Kjxrbolling (1852:300, 1875-77:542) beskriver namnet fågelns "vrinskende
Stemme"; enligt ODS avses "dobbelt bekkasin (hvis stemme er skrigende,
hxs)".
ROnnegOg
Känt med betydelsen 'bekkasin' genom ett par belägg från Sonderjylland (Tonder Norreamt; förled route-, rånne-). Det bör betraktas som en lokal parallellbildning till det i området och norr därom mer frekventa namnet skronneog
för enkelbeckasinen. — Betr. efterleden og, se gök avsn. 5.2.2.
ROnnehors
Belagt från Ribe amt och Sonderjylland (SOnderborg, Flensborg og Angel amt
samt 'Fonder Norreamt). Förledens form växlar: ronne-, ronne- och lynne-. I
området anses att enkelbeckasinen med sitt läte har förmågan att spå regn:
"Naar vi hörte Ronnehårs skvaldre var det mod Regn" (Al, Ribe amt). Enligt
Feilberg (art. ronnehors) kommer namnet på fågeln "sagtens af dens lyd". Då
efterleden hors (avsn. 5.1.1.1) i danskan i första hand betyder 'märr' bör artnamnet närmast förstås som '(fågel som låter som) lågmält gnäggande märr'.
RonnehOg
Namnet är belagt från Tonder Norreamt och Åbenrå amt med betydelsen
'bekkasin'. Efterleden Og (se hök avsn. 5.2.2) medför att det är närmast att
uppfatta som en variant till rOnnegOg (här ovan) samt skronnegOg och skronnehOg (se d.o. nedan).

skranne
Detta danska verb uppträder enligt både ODS (art. II. skranne) och Feilberg i
betydelserna 'vrinske efter hoppen' (om hingst) och 'skoggerle'. I artnamnet
skranne0g för enkelbeckasinen, belagt från östra Jylland (Århus amt), speglar
förleden säkerligen betydelsen 'vrinske', särskilt i kombination med efterleden
Og 'häst, sto' (jfr avsn. 5.1.1.1). —1 betydelsen 'skoggerle' ingår verbet bl.a. i
ordet skrannebasse (DO 1848), vilket uppges användas "I lav Tale" om "En
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Person som ideligen skranner eller skoggerleer"; en skranneged avser "Det
samme om et Fruentimmer som Skrannebasse om et Mandfolk". Jfr skronneged nedan.
Artnamnet skranneOg bör uppfattas som en variant till det inom samma område förekommande synonyma namnet skronneOg (se nedan).

skronne
ODS anger som första bet. för verbet skronne (skrynne, skrOnne) "om hest":
'vrinske, bl.a. i forventning om foder, ved synet af mennesker, den kender,
olgn. ' , men även "om bekkasinens han (i parringstiden)" 'frembringe en
vrinskende ell. brxgende lyd'. Ordet ingår även i "betegnelser for (hannen af)
den dobbelte bekkasin".
Som förled eller efterled (som nomen agentis: "skronnare") i fågelartnamn
tycks skronne vara särskilt produktivt i artnamn som avser enkelbeckasinen.
Även om verbet historiskt sett i första hand har avsett visst läte från hästen, har
det uppenbarligen även, som framgår av vissa efterleder, kunnat brukas om läte
från får eller get. — Förekommande förled i beckasinartnamn är hors (avsn.
5.1.1.1).
Skronneged

Artnamnet är i formen skrunneged upptecknat på MOn i Preesto amt strax sydost om Själland. I övrigt kommer beläggen framför allt från mellersta och norra
Jylland. I HjOrring amt (norra Jylland) är formen skrunneged, Randers amt har
skronegid och Århus amt skronnegijeb (skronnigjed). Inom Vejle amt förekommer formerna skronnegijeb, skron(n)iged och skrOnnegjed. Ribe amt har
formerna skrunnegied och skrån(n)ege'. Efterleden ged (se get avsn. 5.1.2.1)
tyder på att förleden skronne här snarast beskriver ett bräkande läte; från Vejle
amt (Uldum) uppges att namnet uppkommit "fordi dens Lyd ligner en Geds
skronnien". En annan meddelare, i Kolding, associerar artnamnet med "sneppen" och säger: "Om Sneppen ved jeg intet kun detta at jeg har adskillige
Gange hört den nxvnes ved Navnet Skronnegeed." Troligt är att man med
"sneppe" här avser enkelbeckasinen, trots att ordet i Danmark vanligtvis betecknar morkullan (jfr snäppa). Föreställningen att fågeln spådde regn kommer
till uttryck i belägg från Randers och Ribe amt. I Århus amt ansågs den t.o.m.
bebåda "Tordenvejr".
Överfört kan fågelartnamnet även beskriva ett visst beteende hos en person.
I Ribe, Vejle och Århus amt betecknar skronnegzjeä 'en meget leende pige'.
Skronnegumme

Är känt genom ett enda belägg från Ringlobing amt på Jylland. Efterleden
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gumme(r), en bildning till verbet gumre ovan, uppträder även inom samma område i simplex som artnamn för enkelbeckasinen. Förleden i skronnegumme har
därför kanske närmast en förtydligande funktion. Avsaknaden av r i senare leden beror väl på dissimilatorisk inverkan från förra ledens r.
SkronnegOg
Artnamnet är upptecknat från mellersta Jylland (Randers, Ribe, TOnder Norreamt, Vejle och Århus amt) och förekommer även hos Molbech (1841:500,
art. skronne). I kombination med efterleden Og (se gök avsn. 5.2.2) är det att
förstå som 'gökstor fågel som låter som en gnäggande häst'. Till uppteckningen från Århus amt (Dallerup) är fogad den i Danmark välkända berättelsen
om den fege friaren som i livet inte vågade tala om sina känslor för flickan och
som efter döden blev förvandlad till en "skronnegOg" som ropar "A turr it, a
turr it [jag tordes inter. Berättelsen har även upptecknats i sammanhang med
andra artnamn (t.ex. skronnehors) för enkelbeckasinen (jfr avsn. 6.3.5).
Skronnehals
Detta artnamn, känt från Sonderjyfland och från Århus amt på mellersta Jylland, bör uppfattas som en variant av det betydligt mer frekventa skronnehors.
Namnet förekommer endast i sentida källor (den äldsta från 1926), där betydelsen inte helt klart angivits. Brondegaard (s. 138) redovisar dock namnet endast i betydelsen 'enkelbeckasin', och med tanke på förledens betydelse och
frekventa förekomst i artnamn för denna fågel är detta säkert riktigt. Möjligen
visar efterleden hals (avsn. 5.2.5) på att man ansett det gnäggande ljudet vara
vokalt, dvs. komma från fågelns hals, men naturligare är att anta att namnet
som helhet är pejorativt (jfr den svenska öknamnsliknande beteckningen skrikhals).
Skronnehors
Ett på Jylland välkänt artnamn för enkelbeckasinen, innehållande efterleden
hors 'häst; sto' (avsn. 5.1.1.1). På Langeland (Svendborg amt) uppges namnet
vara "betegnelse for (hannen af) den dobbelte bekkasin". Från Haderslev Vesteramt (mellersta Jylland) finns formerna skronnhås, skronnehås(e), skrunneho(r)s och bl. skrunnehåsen med tillhörande beskrivning av lätet: "lyder
[omtrent] ligesom en gammel hests". Det av Feilberg från samma trakt redovisade skrosmmehås bör uppfattas som en delvis till skrummel 'spOgeri,
spogelse' (se avsn. 5.5.3) ansluten form. Från Damm i Ribe amt (västra Jylland) uppges 1884 formen skronnehås jämte förklaringen "Den underlige
brummende Lyd frembringer den under Flugten, hin naar den efter at have hxvet sig i Luften atter daler. Den bevxger sig i luften mest i langstrxkte Kredse.
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Grunden tul at Almuen kalder den 'Skronnehaas' er dens underlige Lyd som
ligner lidt en Hests vrinsken, som kaldes 'skronnen' ".1 Ringlobing amt (nordvästra Jylland) förekommer skronnihors, skronnehors och skronnhås och från
Åbenrå amt (Sonderjylland) stammar beläggen skrån(n)ehårs, skronnehårs
och skronnehosse. I äldre källor (t.ex. Molbech 1841:500) uppges skronnihors
avse 'Tringa ochropus', dvs. skogssnäppan (efter Linné; se diskussionen kring
vetenskaplig klassificering i avsn. 3.1). Artnamnet avser dock tydligt Gallinago gallinago, vilket visas av att det uppträder i sammanhang med fabeln om
gamla ungkarlar som förvandlas till horsgökar efter döden (jfr avsn. 6.3.5). Föreställningen har också upptecknats i sammanhang med andra artnamn för enkelbeckasinen (t.ex. skronneg0g) men är förmodligen ursprungligen knuten till
namnet skronnehors. Jfr citatet (gällande Langeland) från Molbech i materialsamlingen att "Gamle Ungkarle eller Pebersvende forvandles efter Doden till
Skronnihorser, gamle Jomfruer til Viber".41
Enligt andra, från Sonderjylland upptecknade föreställningar om "skronnehorsen" lockar den människor och (gamla) hästar att gå ner sig i blötmossar.
Hit hör också traditionen att man bör uttala en önskan då man första gången på
våren hör fågeln, eftersom denna önskan enligt folktron går i uppfyllelse (jfr
avsn. 6.3.3). Jfr horsegummer, rOnnehors och skronneg0g.
SkronnehOg
Artnamnet är känt från mellersta Jylland och bör, med efterleden Og (se hök
avsn. 5.2.2), betraktas som en variant till skronneog (ovan). Uppteckningarna
inkluderar även den folkliga föreställningen om gamla ungkarlar, som efter döden förvandlas till horsgökar, vilken annars (ursprungligen) hör till artnamnet
skronnehors.

4 ' Artnamnleden skronne (i betydelsen 'bräka') kombinerad med de folkliga föreställningarna
kring ungkarlen kan möjligen även associera till antikens bruk av vissa ord med anknytning till betydelsen 'getabock'. Ämnet har enl. Hans Furuhagen (1994) behandlats i en uppsats av John W.
Winlcler (1989), som framför teorin att det till grek. tragos 'bock' hörande verbet tragizein 'bräka
som en bock' ligger till grund för ordet tragedi (av mask, pl. tragoidoi 'bocksångare'), vilket i
grunden avser en kör (grupp) av "unga män med begynnande skäggfjun". Ett stöd för en sådan vidare användning av betydelsen 'getabock' kan också iakttas i lat. caper och hircus 'bock', vilka
överfört fått betydelsen 'armsvett, svettlukt'. Furuhagen gör en långtgående anknytning mellan
denna överförda betydelse och det kollektiva öknamnet "getabockar" för läroverkspojkarna i Norrköping. Vad gäller artnamn för enkelbeckasinen, vilka ofta innehåller en anknytning till bocken
eller dess läte (här: skronne) kan man tänka sig att den folkliga föreställningen om ungkarlen (den
ogifta "ynglingen") har sina rötter i den antika traditionen kring de s.k. bocksångarna. Den i tyskan
förekommande leden Haber- i artnamn för enkelbeckasinen (lat. caper) skulle möjligen kunna ha
sin grund i vissa anknytningar till liknande tankegångar. Jfr not 42.
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SkronnehOne
För detta artnamn finns endast ett enstaka sentida belägg från SOnderjylland.
Det bör ses som en lokal variant till övriga artnamn med en förled skronn(e)-.
Efterleden hOne (se höna avsn. 5.1.3.4) visar på att beckasinfåglarna kunnat associeras med små hönor, en uppfattning som också speglas i fågelns latinska
artnamn, som går tillbaka på ett gallina 'höna'. Här bör artnamnet tolkas som
'hönliknande fågel som låter som en gnäggande häst'.
Skronnekok
Artnamnet, vars efterled är kok 'tupp' (jfr avsn. 5.1.3.4), är belagt från södra
och mellersta Jylland. Det är (liksom skronnehOne) förmodligen en relativt ung
variant till övriga artnamn innehållande förleden skronne. Det avser möjligen
att närmare ange den aktuella fågelns kön (till skillnad mot "skronnehonen",
som då avser honan).
Skronnemette
Belagt från mellersta Jylland (Haderslev Osteramt och Vejle amt). Efterleden
mette (jfr avsn. 5.1.2.1) är enligt Brondegaard (1985:138) "navn til ged". Namnet bör därmed uppfattas som en lokal variant till det betydligt mer frekventa
skronneged och förstås som 'fågel som låter som en bräkande get'.
Skronne0g
Artnamnet är belagt från östra Jylland (Århus amt) i formerna skronne- och
skraanni0g. Det är väl närmast en ombildning av de jylländska artnamnen
skronnegOg och skronnehOg föranledd av påverkan från närliggande artnamn
som horsOg och skrummelOg. Efterleden Og (jfr ök avsn. 5.1.1.1) ger en tydlig
fingervisning om att man ansett fågelns läte likna det från en gammal och orkeslös häst (särskilt märr).
Skronning
Detta artnamn för enkelbeckasinen, belagt endast från Vejle amt, vill jag snarast se som en "urspårad" variant till de många övriga danska artnamn där verbet skronne ingår som namnled. — Formen skronnig hos Jägerskiöld & Kolthoff
(s. 250) är snarast att förstå som ett tryckfel, knappast som en reellt existerande
biform.

Sammanfattning
Så gott som samtliga i detta avsnitt redovisade artnamn avser enkelbeckasinen.
De i namnen ingående verben gumra, humra, kronne, kumra, nodre, nOggre,
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rossla, rOnne, skranne och skronne uppvisar en speciell betydelse 'gnägga lågmält kärleksfullt eller förväntansfullt, muttra', som framför allt kan hänföras
till läte från sto. En betydelse 'gnägga högljutt' eller 'vrenskas (som en hingst)'
är inte belagd i något enskilt fall.
Verbet gnägga, som numera mestadels avser ett allmänt, hos både sto och
hingst förekommande läte, tycks åtminstone i danska dialekter innehålla en likartad betydelse 'gnägga sakta eller stilla' (jfr ODS art. gncegge bet. 1). Det är
möjligt att detta i själva verket är den ursprungliga betydelsen hos gnägga. En
liknande betydelse kan väl också tillskrivas verbet mimra 'röra läpparna', som
i artnamn för enkelbeckasinen beskriver ett "muttrande" läte (då hästen
"skriar" gör den det med öppen mun). En slutsats som kan dras härav är att lätesassociativa artnamn avseende enkelbeckasinen så gott som undantagslöst
beskriver ett visst slags lågmält läte. Denna slutsats kommer i det följande
också att vara av väsentlig betydelse vid tolkningen av de artnamn som associerar till getens/bockens eller fårets/gumsens läte (jfr avsn. 5.1.2.2: Sammanfattning).
Ett närmare studium av de sammansatta artnamnen där ord för djur med
gnäggande läte respektive verb för 'gnägga (lågmält)' ingår, visar att fördelningen av dessa på för- och efterled väsentligen skiljer sig åt. Förhållandet tydliggörs nedan, där den kvantitativa förekomsten av olika ordleder per artnamn
presenteras i tabellform. Av tabellerna framgår också att vissa ord endast kan
förekomma i förleds ställning, medan andra uppträder i både för- och efterled.
Härigenom skapas ett slags naturligt bildningsmönster, som i tveksamma tolkningsfall kan användas som stöd för att föra resonemanget vidare. Som jämförelse redovisas även, i förekommande fall, artnamn i simplex. För att uppställningen skall bli så rättvisande och användbar som möjligt har jag utgått från de
"säkra" artnamnen, dvs, de som både historiskt och dialektalt hänför sig till
djur med gnäggande läte. Jag har därefter sorterat de i artnamnen ingående orden i kategorier efter ordklass (substantiv, verb).
Tabell 1. Ord för 'häst' som förled och efterled i artnamn för enkelbeckasinen.
SIMPLEX

FÖRLED

EFTERLED

—
—
—
—
—
—
1

—
—
1
19
2
1

3
1
—
1
—
—
—
—
4
14

fåle
föl
hingst
hors
häst
klapp(hingst)
kkijs
märr
ross
ryssa
ök

—
—

3
2
2
—

Totalt

1

30
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Tabell 2. (Bildningar till) verb för 'gnägga' som förled och efterled i artnamn
för enkelbeckasinen.
FÖRLED
gnägga
gumre
humra
kronne
kumra
mimra
nodre
rossla
ronne
skranne
skronne

3
3
1
1
1
5
1
4
1
10

Totalt

30

EFTERLED
2
2
—
—
1
—
—
—
1
5

Tabell 3. (Bildningar till) ord för eller associerande till annat läte/ljud i sammansättningar med ord för 'häst' eller 'hästläte'.
FÖRLED

El- 1 b,RLED

bock
get
gimra
gnarre
himmer
hjort
jude
kok
skvarra
skärra

—
—
—
—
1
—

—

3
3
1
1
—
1
1
3
1
2

Totalt

1

16

Tabell 4. Ord som inte associerar till läte/ljud i sammansättningar med ord för
'häst' eller 'hästläte'.
FÖRLED
bäck
frälsare
fågel
gucku
gump
gök
hök
luv
myr
skodde
tåke
vår

1
—
—
—
—
—
—
—
1
2
1
1

Totalt

6

1b,RLED
1
3
1
1
12
4
1
—

23

185

Av tabellerna framgår följande:
Ordet hors 'märr' (sekundärt 'häst') är särskilt produktivt som förled.
Övriga ord för 'märr' förekommer huvudsakligen i förledsställning.
Ordet gök är särskilt produktivt som efterled.
Ord för 'hingst' förekommer endast som förled.
Bildningar till ord för 'gnägga' förekommer särskilt i förleder.
Bildningar till ord för eller associerande till andra läten/ljud än 'gnäggande
läte' förekommer främst i efterleder.
Ord i förled som inte associerar till läte/ljud beskriver fågelns uppträdande
på viss plats eller i visst sammanhang (bäck, myr, skodde, tåke, vår).
Ord i efterled som inte associerar till läte/ljud åsyftar väsentligen fågelns utseende el. beteende (fågel, gucku, gump, gök, hök, luv).
Simplexformer är sällsynta.
Som ovan visats är vissa ordleder mer produktiva än andra. Särskilt påfallande
är mängden artnamn där verb uppträder i förled för att förtydliga en substantivisk efterled. Bildningstypen förekommer framför allt i danska och norska
dialekter.

5.1.2. Association till djur med bräkande läte
Till artnamnselementet 'djur med bräkande läte' hör olika köns- och åldersskiljande ord för get/bock och får/gumse. Då dessa ord uppträder som för- eller
efterled i beckasinartnamn åsyftar de i regel enkelbeckasinens vibrationsläte,
som i vissa trakter liknats vid ett bräkande.
Hit hör bl.a. ordet bock, vilket i några fall (som simplex) även förekommer
som artnamn för dvärgbeckasinen. Denna fågels läte beskrivs emellertid som
ljudet från ett galopperande fyrfota djur, varför ordet bock här uppenbarligen
har givit upphov till ett annat slags konnotation. Eftersom bock i de flesta fall
ingår i artnamn med tydlig anknytning till ett visst bräkande läte, redovisas
emellertid båda betydelserna nedan under detta ord. I artnamn för dvärgbeckasinen ingår även ord för andra fyrfotadjur, vilka ger en association till 'ljud som
från ett galopperande fyrfotadjur'. I de fall sådana ord enbart förekommer som
(del i) artnamn för dvärgbeckasinen redovisas de i avsn. 5.1.3.8.

5.1.2.1. Djur med bräkande läte
Simplex: gimmer.
Förleder: får, get, hare, rant, sö.
Efterleder: bock, bäs(s)e, get, gimmer, gimra, hare, lam, mette.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord avseende 'djur med bräkande läte' framgår av karta 8.2.
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bock
Ordet bock, fvn. bukkr, bokkr 'getabock, gumse', är — liksom många av våra
vanligaste husdjursord — vida belagt på germanskt språkområde (jfr Zetterholm
1940:63 f.). Ett annat äldre nordiskt ord för getabocken är det i fvn. belagda
hafr, som förmodligen redan under samnordisk tid kom att trängas undan av
bock. En av orsakerna till utbytet kan möjligen vara att hafr innehöll vissa bestämda konnotationer till heden mytologi (jfr hare nedan samt avsn. 6.3.1).
Ordet bock förekommer även i överförd bemärkelse som sammansättningsled i ord för olika övernaturliga och skrämmande väsen (jfr skråbock avsn.
5.5.3). I heden tid förknippades djuret bl.a. med guden Tor. Efter kristendomens införande, då alla uttryck för hednatron skulle utrotas, kom bocken att associeras med den onda makten — bl.a. ansågs djävulen ha både bockfot och
horn (jfr NE art. djävul). I norska dialekter finns bokke i betydelsen 'bukemand, spogelse; yxne, en af de underjordiske' (Aasen). Detta svarar mot fvn.
bokki 'storkar; kar' (Norr. ordb.) och har förmodligen bidragit till betydelseöverföringar av ovannämnda slag. I danskan avser buk främst 'hannen af
forskellige dyr; gedebuk; vxder' men även ("overf., om mennesker ell. dyr")
'udsvxvende, liderlig, (xldre) mansperson' (ODS art. I.—II. buk). I svenskan
förekommer betydelser som liknar danskans: 'hanne av geten; person som är
utklädd till bock (urspr. ss. symbol för fruktbarheten); bagge; djävulen i bockgestalt; människa som i ett 1. annat avseende liknar en bock' (SAOB).
I Danmark används buk även som fågelartnamn i simplex och av äldre belägg att döma avser det särskilt dvärgbeckasinen. Namnet får antas återspegla
det ljud som från ett galopperande fyrfotadjur som fågeln ger ifrån sig nattetid
och som associerats till ljudet från en (på avstånd) framrusande bock (jfr avsn.
5.1.3.8). Brondegaard (s. 138) redovisar buk som artnamn både för enkelbeckasinen (1900-talet: Århustrakten) och dvärgbeckasinen (många belägg från ca
1830). Det i jägarspråket förekommande namnet den lille buk är närmast en
övertydlig beskrivning av den (i förhållande till andra beckasinarter) anmärkningsvärt småvuxna dvärgbeckasinen. Jfr hingst, hjort och vrinsk (avsn.
5.1.3.8).
Enl. Sundevall & Kinberg (1883:605) finns i en av mig ej identifierad norsk
källa ("Friis, Tilfj. 1876,257") b.f. bukken för enkelbeckasinen, något som sannolikt beror på en förväxling mellan de båda arterna. Jfr dock att ordet bock, då
det ingår i fågelartnamn, i mellansvenska dialekter enbart avser enkelbeckasinen.
Förekommande förleder i hithörande sammansatta artnamn är blädra, bläka,
bräka (avsn. 5.1.2.2), get (nedan), hors (avsn. 5.1.1.1), myr (avsn. 5.3.3), nodre
(avsn. 5.1.1.2), rasa (avsn. 5.2.1) samt regnväder och väder (avsn. 5.5.2). Jfr
även skråbock (avsn. 5.5.3).
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bäs(s)e

Ordet bässe (bäse) 'vädur, gumse' motsvarar fvn. bersi (bessi) 'hanbjörn' (jfr
hun avsn. 5.2.2). Zetterholm (1940:61 samt karta 2) belägger det från två
huvudområden: Finland—Norrbotten och västra Mellansverige (Värmland,
Västmanland, Närke och norra Västergötland). Den tidiga betydelseförskjutningen 'liten björn' > 'gumse' kan tänkas bero på association till ett visst
"brummande" läte hos björnen, vilket också kan ha bidragit till namnöverföringen till enkelbeckasinen med dess bräkande vibrationsläte. Jfr humre
(avsn. 5.1.1.2).
Ordet bäs(s)e uppträder relativt frekvent som efterled i artnamn för enkelbeckasinen, framför allt i Norrland och i Finland. Förleder är himmel (avsn.
5.3.4), mäckra (avsn. 5.1.2.2) och terrängnamnet Hagkärret (här nedan).
Hagkärrsbäsen

Detta värmländska artnamn för enkelbeckasinen, belagt hos Rosenberg (1977:
79), är närmast en tillfällig bildning, där förleden utgörs av ett terrängnamn
Hagkärret. Det har förmodligen skapats i skrämselsyfte för att hålla små barn
borta från en mosse där de lätt kunde gå ner sig (se citat i avsn. 6.2.4).

får
Ordet förekommer som förled i ett enstaka sörmländskt artnamn, fårpiga, avseende enkelbeckasinen, vilket huvudsakligen har sin grund i folkliga föreställningar. Se piga (avsn.5.5.1).
get

Husdjursbeteckningen get (fvn., no. geit, da. ged) har i nordiska språk fått stor
användning som namnelement i artnamn för enkelbeckasinen. Direkta motsvarigheter finns inom flera geografiskt närliggande språkområden (finska, samiska, tyska). Ordet förekommer främst i efterledsställning, där det även har
givit upphov till en rad varianter och nybildningar. I Forsa och Delsbo i Hälsingland uppträder i artnamnen vårget (avsn. 5.3.5) och väderget (avsn. 5.5.2)
efterleden -gett (b. f. -getta), som speglar en bl.a. i Forsamålet uppträdande
konsonantförlängning i singularformen i analogi med pl. getter (Franck 1995,
art. get).
I många skilda språk har det uppenbarligen legat nära till hands att likna enkelbeckasinens vibrationsläte vid getens (lågmälda) bräkning. Sålunda återfinns motsvarigheter till sv. himmelsget och da. himmelged både i ty. Himmelsziege och fr. chbre cäeste, vilket antyder att associationen till getens läte är
både frekvent förekommande och av relativt hög ålder. Hit kan även fr. cUvre
martine (jfr fr. martinet 'tornsvala') föras, som av den franska bondebefolk188

ningen anses vara "la femelle du diable", dvs. 'djävulens kvinna' (Rolland
1879:357; jfr bock ovan).
En förklaring till denna frekvent iakttagna lätesassociation kan ligga i det
faktum att man i en svunnen tids boskapsskötsel ofta höll kor, getter och får på
bete i skogen och vid myrområden, där det goda betet medförde att deras
mjölkproduktion hölls uppe. Handjuren hölls oftast för sig själva på ett relativt
begränsat betesområde inom byn, i byns utkant eller på någon holme (udde) i
en närliggande sjö, eftersom de av avelsskäl inte kunde tillåtas löpa fritt med
de övriga djuren (Lindberg 1951:65). Då enkelbeckasinens häckningsplats normalt återfinns på myrar och i sanka områden har det förmodligen varit naturligt
att i första hand associera fågelns vibrationsläte till de där betesgående hondjuren och deras ungar.
Förekommande förleder i sammansatta beckasinartnamn är bjerg, jord
(avsn. 5.3.2), bräka, bäckra, mäckra, väla (avsn. 5.1.2.2), bäck (avsn. 5.3.3),
grå (5.2.2.), himmel (avsn. 5.3.4), hors (avsn. 5.1.1.1), humra, skronne (avsn.
5.1.1.2), vår (avsn. 5.3.5) samt väder och regnväder (avsn. 5.5.2). Jfr även råget (avsn. 5.1.3.6).
Gedebuk
Ingår i artnamnet flyvende gedebuk, känt genom ett enda belägg från Jylland
(Sonderborg amt). Det avser enkelbeckasinen och är förmodligen en sentida
bildning, som närmast härrör från jägarspråket. — Betr. efterleden buk, se bock
ovan.
Geitpik
Har påträffats i Norge (utan ortsangivelse) som enstaka artnamn för morkullan.
I kombination med efterleden pik (avsn. 5.2.3) ger det en språklig bild av den
folkliga föreställningen att morkullan med sin spetsiga näbb ansågs kunna
skada juvren på de (skogs)betande kreaturen. Jfr avsn. 6.3 samt folkliga föreställningar i anslutning till morkulla, morröja och myrsnipa.
Gethök
Är känt från Venjans socken i Dalarna som artnamn för enkelbeckasinen. En
bidragande anledning till namnet, med dess efterled hök (avsn. 5.2.2), är förmodligen föreställningen att beckasinerna med sin raka spetsiga näbb kunde ge
sig på de skogsbetande kreaturen och hacka dem i juvren. Belägg för denna
övertro finns när det gäller flera av artnamnen för enkelbeckasin och morkulla.
Jfr folkliga föreställningar under artnamnen morröja (avsn. 5.3.2) och myrsnipa (avsn. 5.3.3) samt hare (nedan).
I litteraturen finner man tidiga uppgifter om att getmjölkaren (Caprimulgus,
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nattskärran) ansågs kunna dia kreaturen (jfr Wall 1977:4, not 8). Olaus Magnus
säger följande i sin Historia om de nordiska folken (s. 157): "Getmjölkare
(nattskärror) äro natt-tjufvar, som icke kunna se om dagen. De taga sig in i herdarnas fäbodar och flyga fram till gettemas jufver för att suga mjölk. Af denna
omilda behandling blir följden, att jufret tynar bort, och att de getter, som blifvit mjölkade på detta vis, bli blinda. Om dagen uppehålla sig dessa fåglar bland
klippor." (Se ill. 11.) I sin kommentar till Olaus Magnus Historia (1951:470)
påpekar John Granlund att sägnen om att getmjölkaren (nattskärran) blir blind
inte finns på svenskt område, men att den i några fall förekommer om morkullan. I en äldre dansk källa (Miller 1776:34) förekommer ordet gedembelker för
'Caprimulgus europaeus', liksom gedemalker något senare gällande Hadeland
i Oppland fylke: "Saa kaldt efter den gamle Fabel om at sue Melk af Gjedeme"
(Hammer 1797:157).
I äldre ornitologisk litteratur, ordlistor samt dialektala och etnologiska källor
finns det flera exempel på att man lätt förväxlat nattskärran med vissa beckasinarter. Främst gäller detta enkelbeckasinen eller morkullan. Det är därför fullt
möjligt att de folkliga föreställningar som i första hand gäller för nattskärran
också kan ha legat till grund för beckasinartnamn av typen gethök.

gimmer, gimra
Detta ord för 'ung tacka' är enligt Zetterholm (1937:1 ff.; betr. den svaga formen se kommentar s. 49 f.) välbelagt i Sverige från Härjedalen i norr till Skåne
i söder (inkl. Gotland) och även känt från det svenskspråkiga Finland och
svenskbygderna i Estland. Från Åland uppges att det (år 1936) är "tämligen utdött" (a.a. s. 13). Belägg finns också från Danmark, där ordet emellertid tycks
uppträda främst som förled i sammansättningar (a.a. s. 18 ff.). Från Norge redovisar Zetterhom (a.a. s. 15 ff.) belägg från så gott som samtliga fylken.
I danskan uppträder enligt ODS både gimmer ("landbr. og dial.") i bet.
'(ungt) faar, som ikke har faaet lam' och gimmerlam ("landbr. ell. dial.") 'hunlam', eller "sj., dial." om 'faarets (gimmerens) fOrste lam, uden hensyn tul kon'.
De unga honlammen övergår vid en viss ålder till att kallas gimmer: "I storre
Faarebesxtninger indsxttes som Regel Gimmeme i 11/2 Aars Alderen i Moderfaarenes Flok" (ODS s.v.).
På norra Jylland förekommer simplex gimmer, gemmer som artnamn för enkelbeckasinen. Ordet associerar i denna funktion till det unga honfårets späda
bräkning. I sammansatta artnamn återfinns förledema hors (avsn. 5.1.1.1) och
kväll (avsn. 5.3.5).

hare
Djurbeteckningen hare (fvn. heri) förekommer både som förled och efterled i
några mellan- och nordsvenska fågelartnamn, i regel avseende enkelbeckasi190

nen, men även (alternativt) pärlugglan och/eller nattskärran. Ett av de mest
frekventa artnamnen (harmäckra) kan även användas som ett uttryck för 'harens läte om våren'. För artnamnet mäckerhare (Jämtland) anges även betydelsen 'individ som småfnittrar jämt och ständigt'.
Den senare sammansättningsleden i hithörande artnamn består antingen av
en bildning till bavra, bävra 'darra; babbla' (avsn. 5.1.3.1) eller mäckra
(mjäckra, m(Dickra) 'bräka (särskilt om get)' (avsn 5.1.2.2). I ett par nordsvenska (Ångermanland och Västerbotten) och norska (Buskerud och Telemark) uppteckningar uppges att mäckra (mekre) dessutom beskriver harens
läte.
Av zoologiska skäl skulle det möjligen kunna betecknas som osäkert huruvida man i dessa fågelnamn verkligen har att göra med en ursprunglig association till djuret hare. Enligt muntliga uppgifter från en specialist på den nordiska haren och dess läten har haren i första hand ett skrik som kan påminna om
ett barn- eller grisskrik och som främt hörs då djuret upplever att det befinner
sig i fara. Å andra sidan har den också ett lågmält "snörvlande" eller "gnisslande" läte, som kan höras "då man hanterar djuren", men inget av dessa kan
liknas vid ett bräkande eller babblande ljud.42 En översiktlig genomgång av
äldre jakttidskrifter har till resultat endast givit en udda berättelse om en skadskjuten hare som sprang i cirkel under det att den utstötte ett "knorrande" ljud.
I en norsk folkminneskälla (NFLS 1927:81) har jag emellertid funnit en lokal
uppgift om att enkelbeckasinen (myrebukken) av många upplevs som skrämmande i det att den "snart brxger som en Geed, og snart tuttrer som en Hare".
Verbet tutre har enligt Ross betydelsen 'skjxlve, isxr af Frost og under udstodelse af monotone skj2elvende Lyd'. Verbet kan väl semantiskt sammanställas

Jag vill tacka Anders Angerbjörn, Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, för de
uppgifter som han telefonledes lämnat mig i april 1994. — Med tanke på vad som här framkommit
om harens läte kan det enligt min mening inte helt uteslutas att det i norrländska artnamn för enkelbeckasinen förekommande ordet hare utgör en urspårad form av fvn. haft. 'bock'. En sådan
koppling skulle möjligen också kunna ge en ledtråd till varför haren i dessa trakter anses bräka (jfr
mäckra avsn. 5.1.2.2).
Ett visst stöd för en sådan teori ger en grupp germanska fågelartnamn, vars förled motsvarar ett
germanskt *habra-, hafra- (Suolahti 1909:276 f.). Som ett från urgermanskan nedärvt artnamn för
enkelbeckasinen betraktar Suolahti det ags. hceferbIcete (äldre hcefreblete), vars förled svarar mot
ags. hcefer 'bock' och efterleden mot bketan 'bräka'. Liknande bildningar är äldre Hawerblarr och
Hawerblår från Mecklenburg och Ltibeck (blarren 'meckern, blöken'). Jfr också ty. Habergeiss,
-ziege, -bock 'enkelbeckasin' (Falk & Torp art. hors).
I sydtyska dialekter uppträder Habergeifi som namn på vissa ugglearter eller appellativiskt om
vissa spökväsen (Suolahti 1909:277; jfr de Vries art. hafr). En anledning till en sådan betydelseöverföring är enl. Suolahti (a.st.) att enkelbeckasinens läte starkt medverkat till uppkomsten av
övernaturliga föreställningar.
Att en motsvarighet till fvn. hafr tidigare förekommit i mellersta Norrland visar med all sannolikhet ortnamnen: Haverö (Medelpad), Havsto (Medelpad, Jämtland, Ångermanland), Harastoberget (Ragunda sn i södra Jämtland), det äldre Hafravellir (1273; Haverö sn i Medelpad) och
Haverö (Säbrå sn i Ångermanland). Se Lindberg 1951:58 ff. Jfr även Bandle 1967:414.
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med bavra och bävra, som förekommer i artnamnen harbavra och harbävra
för enkelbeckasinen och beskriver samma typ av läte (se här nedan).
För beckasinartnamn som innehåller leden hare kan även ett visst samband
påvisas med folktron om tjuvmjölkande väsen (särskilt haren), som sedan medeltiden varit väl spridd i Sverige och särskilt belagts i Norrland (jfr Wall
1977-78). Detta väsen kallades oftast bjäre eller bjära (jämtländskt bara,
pa(a)ra), ett verbalsubstantiv till verbet bära, dvs. "bärare" (se SAOB art.
bjäre; Widmark 1973:83 f.). I folktron är bjäran (isl. tilberi) ett övernaturligt
väsen som sändes ut av en trollkunnig person för att röva (tjuvmjölka) tillgångar — ofta mjölkprodukter eller värdeföremål — från en annan person. Den
ansågs därför vara nära förbunden med djävulen och kallas som företeelse i
andra delar av Sverige för dragdocka, trollkatt, bjärhare, mjölkhare eller trollhare.
Av vissa uppteckningar att döma har man i senare tid försökt förklara sammanhanget mellan verklighet och folktro. Enligt en meddelare i Jämtland hörde
det "förr ej till det ovanliga, att ex. en betesgående ko kunde riva sitt djuver i
skogens ris och moras, så att bl.a. små sår uppstod på spenarna, som givetvis
blevo utsatta bl.a. för bett av allsköns blodsugande flygfän och inflammerade
samt svårläkta, med påföljd att kon sinade = mjölkade mindre. Helt naturligt
var det någons ha 'ra', som varit i farten och tjuvmjölkat (drog matvaror och
gods)". Associationen mellan väsen och hithörande artnamn har förmodligen
skett via föreställningar kring nattskärran (lat. caprimulgus "getmjölkaren").
Ett gemensamt drag i de folkliga föreställningarna kring enkelbeckasin (gethök), morkulla (morröja) och nattskärra ("getmjölkaren") är att dessa fåglar
p.g.a. sina speciella näbbar ansågs vara skadliga eller farliga för de skogsbetande djuren. Det faktum att beckasinfåglarna söker sin föda genom att rota
runt med näbben i marken kan här ha bidragit, då man i folktron "översatt"
detta faktum till att fågeln "suger musten ur jorden". Man har kanske också
iakttagit morkullan då den söker larver och allehanda småkryp i gamla komockor, varvid den efterlämnar hål i dessa — i folktron tolkas detta som att näbben är vass och förmodligen också kan sticka hål på kreaturens juver. Då boskapen om kvällarna kom hem med sår och bulnader på juvren "som efter något vasst föremål", påstod man att fåglarna hade hackat dem med sina (förmodat) vassa näbbar. Denna tro är spridd över hela Norden. På vissa ställen i
Norge ansåg man att morkullan var en trollfågel och att man helst inte skulle
jaga den för sitt eget hushåll. Däremot såldes den gärna till de "okunniga"
stadsborna — men för säkerhets skull högg man först av den näbben (jfr
Svenska jägareförbundets tidskrift 17, s. 100).
Som Jan Wall (1978:35 f.) har visat är folktron om bjäran särskilt spridd
bl.a. i Jämtland, Härjedalen, Ångermanland och Medelpad. Hans beläggsamling leder i flera fall tanken till enkelbeckasinen och dess läte: ägaren till ett
tjuvmjölkande väsen infinner sig i gestalt av en get (Wall a.a. s. 114; jfr get); i
några nordsvenska och ett finskt belägg beskrivs det tjuvmjölkande väsendet
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som en fågel; man har "egentligen oförmodat skrämt ett mindre djur på flykten
och endast hunnit se en skymt av det. Djuret kan då ha uppfattats som ett runt
föremål" (Wall a.a. s. 39). Vissa meddelare har också uppgivit att bjäran hade
ett "fult, skrattande läte", vilket kan associera till enkelbeckasinens vibrationsläte (jfr avsn. 6.3.6). Om den väsenslika gotländska trollharen heter det i Gotl.
ordb. art. trollhare: "Under en jagt i Hejde då B. skjutit 14 skott på samma hare,
gnäggade denne som ett föl och ficks icke, ty det var väl en äkta trullhare; och
derpå gick han oupphörligen vilse i skogen." — Kanske var detta i stället en
svårskjuten enkelbeckasin? Jfr föl (avsn. 5.1.1.1).
Föreställningar om haren som tjuvmjölkande väsen förekommer på flera platser i Nor-

den. Hylt&i-Cavallius (1868:56) berättar bl.a. om s.k. b(Derga-harar, som på 1600-talet
sändes ut av "de wärenska troll-backorna" för att dia mjölken av förläningsböndemas
kor. Hit hör också Adolf Noreens (1878:76) uppgift från Fryksdalen i Värmland om
pukhare 'troll i en hares skepnad, som förderfvar kor genom att dia dem tills de aflåta
blod'. I DFS återfmns ett urspr. värmländskt belägg: "Bräkget: Gallinago. Troldkjxrlingemes harer, som mxlker kueme, kaldes puldiarar" (Brunskog). Jfr skråbock (avsn.
5.5.3).
Även i Danmark förekommer liknande övertro kring haren: "Hareme ere lidt hexe;
når en hare kommer meget nr huset, da er den vist ingen rigtig hare" (Mors i Thisted
amt). Ett motsvarande väsen är följaktligen nuelkeharen som enl. ODS (art. II. MtElke-)
dels ("i folkloristisk spr.") avser 'en trold, heks tillhorende hare, der txnkes at mance
koeme om natten', dels ("wnyd. d. s. [...] nu nxppe br.") används om 'natravn; gedemalker'.
Vad gäller motsvarande folktro i Norge återfinns många uppgifter i NFLS: "Bergfolket raade over Vildtet" heter det (NFLS 41:80), och om den s.k. trollharen uppges:
"naar dei skal ta haren, flyg han tul skogs" (a.st.). Den s.k. "Bergkjxrringens Sxterhare"
går därför ej att skjuta utan anses vara "puke altsaman" (NFLS 16:28). Puken är den
samme som hin onde själv och han anses ha skapat göken: "Difor vart gauken so stygg"
(NFLS 16:38). Norrmannen Johan Storaker har upptecknat många föreställningar kring
haren i sin Naturrigerne (publ. 1928; NFLS 18:152 ff.). Bl.a. uppges att man på många
platser i Norge menar att "Naar man har fx1det en Hare, bor man stedse hugge den
yderste Del af Snuden af den" (NFLS 18:153); jfr liknande folktro under snäppa.
Storaker uppger även att "Om man baner Melk over et Harespor, bliver den skjxmt"
(NFLS a.st.) — denna folktro förekommer även i Sverige. Uppgiften att haren "varsler
olykke" (NFLS a.st.) är också svensk, medan man i Norge anser att skogsrået "raader
for Harer", dvs. handhar s.k. mjölk- och diharar (NFLS 18:154).
De redan under antiken förekommande föreställningarna om nattskärran som
"getmjölkare" har bl.a. genom särnordiska associationer utan större svårighet
kunnat överföras på enkelbeckasinen. Ett underlättande faktum är förmodligen
också att nordgränsen för nattskärrans utbredningsområde går just i det aktuella
förväxlingsområdet i södra Norrland (strax norr om "limes norrlandicus"). En
liknande artförväxling kan även iakttas något längre söderut i Sverige (jfr
värml. bräkarbock, avsn. 5.1.2.2).
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Harbavra
Ett artnamn för enkelbeckasinen, känt från Dalarna (Älvdalen), där det även
avser pärlugglan. Namnet beskriver enkelbeckasinens vibrationsläte. Harbavra används även i betydelsen 'harskramla' (jfr horsskärra avsn. 5.1.1.1).
— Betr. efterledens tolkning, se bavra (avsn. 5.1.3.1).

Harbävra
Ett artnamn för enkelbeckasinen, belagt från Västerbotten (Jörn) och Lappland
(Arvidsjaur). Namnet beskriver fågelns vibrationsläte. På flera håll i Västerbotten (Norsjö, Byske, Skelleftebygden) betecknar det alternativt pärlugglan. —
Betr. efterledens tolkning, se bävra (avsn. 5.1.3.1).
I Arvidsjaur anses "harbävrans" uppträdande vara ett förebud om någons
snara död, en föreställning som även upptecknats för artnamnen själasörjare
och väktaren på Sions murar (jfr avsn. 5.5.1 betr. föreställningar med mänsklig
association).

Harm(Däcker, -m(jäckra
Artnamnet, som främst avser enkelbeckasinen, är relativt välbelagt i mellersta
Norrland. Det har ett tydligt kärnområde i centrala Ångermanland med viss
spridning mot väster och norr. Det mest frekventa uttalet representeras av den
ångermanländska formen hä'ramä'kker (Edsele). Från Ströms socken i nordöstra Jämtland är formen härämje'kkra belagd. I äldre dialektala källor från
Medelpad och Ångermanland förekommer även formerna haramjaker och
haram(Dåker, där efterlederna bör förklaras som lokala, knappast regelrätt utvecklade varianter av m(jäckra. I Vilhelmina i Lappland förekommer
harmäckra som appellativ med bet. 'harens läte om våren'. — Betr. efterleden
mäckra 'bräka', se avsn. 5.1.2.2.
Alternativt kan artnamnet avse nattskärran eller en sorts uggla (kattuggla eller pärluggla). Åtminstone i Ströms socken i nordöstra Jämtland tycks betydelsen 'pärluggla' vara den ursprungliga. I ett enstaka belägg från Härjedalen avses fjällpiparen, men detta torde vara en lokal och förmodligen sentida artnamnsöverföring. Artnamnet härleds här "av hära 'växt' och mäkkra 'pipa' ".
En liknande härledning ges för häramäckra (Västerbotten), som uppges vara
bildat "av starrgräset hära", dvs. stagg. (För norrländska belägg på detta växtnamn, se Svahn 1991:94 f.) Denna uppfattning om förra sms.-leden är säkerligen inte riktig.

lam
Ordet, sv. lamm, förekommer som efterled i ett enstaka artnamn för enkelbeckasinen från östra Jylland. Förled är mose 'mosse' (se mosse avsn. 5.3.3).
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melte
Detta danska ord används dels som "nedsxt. betegnelse for en kvinde" (ODS
bet. 1), dels som "navn fil ged" (ODS bet. 2.1; Brfändegaard s. 138). Det förekommer som efterled i ett par jylländska artnamn för enkelbeckasinen. Ordet
kan "komma av kvinnonamnet mlty. Mette, kortform till Mechtildis" eller vara
"på da. mark under 1400-talet [...] utvecklat av Margareta" (Zetterholm 1953:
43) och använt för att efterhärma bräkningen hos får eller get (Zetterholm
1940:72, 1953:43 f. m. hänv.). — Som förled i beckasinartnamn uppträder skronne (avsn. 5.1.1.2) och skvaldre (avsn. 5.1.3.1).

rant
Ordet, som är belagt från övre Dalarna (se OÖD) i betydelserna 'får' (Lima och
Transtrand) och 'lamm' (Venjan och Sollerön), är en bildning till verbet ranta
'springa omkring (planlöst)' (SAOB).' Ordet ingår i artnamnet raneälsare,
känt från Västerdalarna i betydelserna 'dubbelbeckasin' (?) (Lima), 'ljungpipare' (Malung, Lima) och 'gluttsnäppa' (Lima), och är att förstå som 'fågel
som (om våren) med sitt läte ger besked om att fåren kan släppas ut på bete (och
därmed räddar dessa från svältdöden)'. — Betr. efterleden frälsare, se avsn.
5.5.1.
I flera fall tycks det som om de folkliga föreställningarna kring beckasinfåglarna och andra snarlika småvadare har kommit att sammankopplas. För dubbelbeckasinen, alt. gluttsnäppan eller ljungpiparen (hyckle), uppges från västra
Dalarna att fågelns ankomst om våren var ett "märke" för fårens utsläppande.
Dessa symboliska "räddaregenskaper" överensstämmer till stora delar med
dem som avspeglas i namnet ran«rälsare. Ytterligare en parallell utgör det
uppländska artnamnet märrfrälsare för enkelbeckasinen. Anledningen till att
just dessa fåglar tillskrivits "räddande" egenskaper är att de i egenskap av flyttfåglar med sin ankomst signalerade att vintern var över. Särskilt i områden som
under vintern var hårt ansatta av kyla och svält måste alla tecken på en annalkande vår ha upplevts som särskilt hoppingivande. Flyttfåglarna hälsades och
namngavs därför gärna som budbärare om förestående bättre tider.
so
Detta ord avseende det vuxna fåret (se t.ex. Zetterholm 1937:31, 36) uppträder
som förled i sögätare (eg. 'fåraherde), ett från Jämtland belagt artnamn för enkelbeckasinen. Se gätare (avsn. 5.5.1.

'I Österbotten uppträder rant i bet. 'usel häst' (Vendell).

195

Sammanfattning
Diskussionen i detta avsnitt tydliggör förhållandet att ord för (hus)djur med ett
bräkande läte är ett mycket frekvent nyttjat element vad gäller nordiska artnamn för enkelbeckasinen. Särskilt framträdande är här de namn som innehåller orden get (mette) och bock samt får (gimmer, gimra, sö) och gumse
(bäs(s)e). Till gruppen hör också da. lam för det unga fåret. En association till
olika djur med bräkande läte förekommer även bl.a. på västgermanskt område.
I tyskan påträffas artnamn för enkelbeckasinen som innehåller ord för bocken
(Haber) och geten (Ziege). Liknande sammankopplingar förekommer emellertid även i nordiska språk (t.ex. sv. horsbock, -get, da. skronneged, no. hummergeit) och tyder snarast på att artnamnselement av typen 'djur med gnäggande
läte' och till dessa hörande verb tidvis bör ha existerat inom samma område
som motsvarande element av typen 'ord för bräkande djur' med tillhörande
lätesverb.
Majoriteten hithörande artnamn innehåller ord som avser ett bräkande djur
av honkön och då särskilt geten. Väl att märka är emellertid att även namn innehållande ord för 'bock' har en framträdande ställning, särskilt i svenska (inklusive finlandssvenska) dialekter. Undantag utgör sådana innehållande får, rant
och sö, som inte i första hand avser att beskriva djurens läte utan anknyter till
folkliga föreställningar.
Flera av de hithörande orden och namnen har kommit att knytas till mytologi
och övertro. Ordet bock har enligt källorna även associerats till hin onde själv
— en föreställning som till vissa delar har sin grund i bockens anknytning till
asaguden Tor — och vidare kopplats samman med (skrämsel)gestalter som
skråbock (skråpuk) och julbock. Haren har delvis kommit att sammankopplas
med tjuvmjölkande väsen. Den behornade "Bjäckern" (se bäckra avsn. 5.1.2.2)
ansågs i Medelpad vara en "mytisk gumse".
Förekomsten av get som ordled i hithörande fågelartnamn har bidragit till
förväxling mellan enkelbeckasinen och nattskärran ("getmjölkaren"), varigenom de föreställningar som historiskt hör till nattskärran även till vissa delar
kommit att överföras på enkelbeckasinen.
I fågelartnamnen i fråga avser associationen till ett bräkande djur (liksom till
djur med gnäggande läte; se ovan avsn. 5.1.1.1) närmast ett lågmält läte, uppenbarligen mestadels getens (fårets) och killingens (lammets) lågmält vänliga, "moderliga" eller ängsliga läte, men också det "muttrande" brunstlätet
från bock eller gumse (jfr Bandle 1996:26).

5.1.2.2. Verb med betydelsen 'bräka'
Förleder: blädra, bläka, bräka, bäckra, mickra, mäckra, väla.
Efterleder: blädra, mäckra.
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Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
verb med betydelsen 'bräka' framgår av karta 8.2.

blädra
Detta verb med betydelsen 'pladdra' och (troligen) 'bräka' anträffas som förleds- eller efterledselement i ett par artnamn för enkelbeckasinen, där det syftar
på fågelns "bräkande" vibrationsläte. Från Dalarna (Våmhus) härrör beläggen
bleäär, blesdär i betydelsen 'prata strunt, skvallra' (OÖD art. bläddra 2) och
på norskt område finns enl. Ross bledra 'Ialle med tungen' (Bo i Telemark
fylke). Ordet är nära besläktat med det bl.a. i Västerbotten förekommande
bladra 'bräka' (jfr isl. blaära; Bandle 1967:412, 1996:22), varför det inte kan
anses vara alltför djärvt att anta att även blädra kunnat ha denna betydelse. En
bildning till verbet utgör senare leden i det norska artnamnet heidblara (se heid
avsn. 5.3.2). Betr. utvecklingen 5r> r jfr Torp art. blcera f.
Som förled anträffas verbet i bläderbock 'enkelbeckasin', upptecknat i
Dala-Bergslagen (Grangärde). Det är att betrakta som en variant till de i
samma område frekvent förekommande artnamnen bläkbock, bräk(ar)- och
bräk(e)bock. Innebörden är 'fågel som låter som en bräkande bock'. — Betr. efterleden bock, se avsn. 5.1.2.1.

bläka
Detta verb med betydelsen 'bräka' (se OÖD; b(ästja Äppelbo, Malung och
bla'tja Lima, Transtrand) förekommer som förled i ett dalskt (västra och norra
Dalarna) artnamn för enkelbeckasinen, bläkbock (om efterleden bock se
5.1.2.1). Verbet uppträder även i no. dial. (Aust-Agder) som en enstaka "Form
ohne t-Suffix" till no. dial. blekta (Bandle 1967:409). Enligt OÖD betyder
bläkbock även 'bock, som sprang omkring och bräkte' och 'person som skvallrade om allt, sladdertacka'. Ursprungligen har ordet rimligen avsett bocken,
varefter det kommit att användas som fågelartnamn respektive öknamn. I artnamnsfunktionen bör det uppfattas som en lokal synonym till de i området betydligt mer frekventa namnen bräk- och bräkarbock.

bräka
Verbet (fsv. brcekia) är i bet. 'bräka (om får eller get)' väl belagt i Sverige och
Danmark (jfr Bandle 1967:407, 1996:18 f.) och förekommer i flera svenska
landskap (Värmland, Dalarna, Gästrikland m.fl.) som förled i artnamn för enkelbeckasinen. Tillsammans med dessa upptas här sms. bräkarbock, där förleden är ett till bräka bildat nomen agentis bräkare.
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Bräkarbock
Artnamnet avser enkelbeckasinen och är belagt från Värmland. Några av beläggen uppger bet. 'nattskärra', vilken Hortling (s. 200) avfärdar som en ren
missuppfattning. Sms.-leden pekar avgjort på att namnet, i varje fall ursprungligen, avser enkelbeckasinen (se bock avsn. 5.1.2.1). Det skall dock tilläggas
att en förväxling mellan fågelarterna nattskärra och enkelbeckasin (och deras
respektive artnamn) inte alls är ovanlig på nordiskt språkområde. Båda är
skymningsfåglar och har läten som ibland beskrivits som "brummande" eller
"spinnande". Dessutom har förväxlingen förmodligen underlättats av den vitt
spridda, från antiken (Aristoteles) stammande föreställningen att nattskärran
tjuvmjölkade getterna, en tradition som speglas i dess latinska namn, caprimulgus 'getmjölkare'. En liknande föreställning om att morkullan och enkelbeckasinen hackade de betesgående djuren i juvren förekommer bl.a. i norrländska dialekter. Jfr morröja (avsn. 5.3.2).
Bräkbock
Det övervägande antalet belägg för bräkbock (Värmland, Västmanland,
Dala-Bergslagen, övre Dalarna och Gästrikland) avser enkelbeckasinen. Endast i ett fall — det gäller ett belägg från Dalby sn i norra Värmland — har annan
betydelse, nämligen 'nattskärra', upptecknats. Inom samma område kan ordet
även användas som öknamn: en "skrävlande och högröstad man" eller "gastande pojke" kallas i Dalby brtx'tjibo'kk. Ordets användning som öknamn kan
möjligen ha bidragit till att betydelsegränsen mellan de båda fågelarterna har
kommit att uttunnas. — Betr. efterleden bock se avsn. 5.1.2.1.
Bräkget
Detta artnamn avser dels 'enkelbeckasin' (Dala-Bergslagen, västra Hälsingland), dels 'spov' (Hälsingland), men kan dessutom beteckna en 'skrävlande,
högröstad kvinna' (Värmland). Den ursprungliga betydelsen 'bräkande get'
har förmodligen först kommit att avse enkelbeckasinen och därefter fått öknamnskaraktär, vilken bidragit till att det relativt lätt kunnat överföras som artnamn för annan fågelart. — Betr. efterleden get se avsn. 5.1.2.1.

bäckra
En bildning till detta i sv. dial. uppträdande verb med bet. 'bräka' (no. dial., isl.
bekra), enligt Bandle (1996:24) en "tillfällig avledning" av fvn. bekri 'gumse',
förekommer som förled i några jämtländska artnamn för enkelbeckasinen. I
Jämtland används bWäckra om "getters och bockars läten" (Bandle a.st.)
Uddljudsförbindelsen bj- återfinns lokalt i mellersta Norrland. Beträffande
subst. bäcker och bjäcker konstaterar Zetterholm (1940:60) att obruten form
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förmodligen ursprungligen funnits över hela det aktuella området (norra Skandinavien med en östlig förskjutning) och att bjäcker i Jämtland (utom i den
södra delen) innehåller ett sekundärt j-inskott. En parallellutveckling kan iakttas hos verbet mäckra (jfr avsn. 5.1.2.2), som i det aktuella området uppvisar
formen mjäcker.
Subst. b(Nicker är enligt Zetterholm (a.st.) en yngre variant (heiti eller noanamn) till fvn. veår 'gumse', kanske uppkommen p.g.a. tabuföreställningar
kring aveln. Ordet har i denna form förknippats med vissa övernaturliga föreställningar, vilket framgår av en uppgift hos HyMn-Cavallius (1868:36), där
den från Medelpad belagda "Bjäckern" uppges vara en "Mytisk gumse".
Bjäckerget
Belagt från de jämtländska socknarna Föllinge, Sundsjö och Åre. Betr. efterleden get, se nedan.
Bjäckergök
Upptecknat endast i Offerdals socken. Det bör närmast uppfattas som en
variant till mäckergök, som förekommer på ett vidare område i mellersta och
norra Jämtland. — Betr. efterleden gök, se avsn. 5.2.2.
Bjäckerhök
Känt genom ett enda belägg från Åre socken. Betr. efterleden hök, se avsn.
5.2.2.

mickra
Detta verb uppträder som förled i några enstaka artnamn från mellersta Norrland och bör uppfattas som en variantform till mäckra (se nedan). Från Norge
anför Ross (under mekra) "migra?" vid sidan av megra 'brxge' ("kun om
Gjed") från Jxren och Lista i Vest-Agder fylke och i NMA finns en uppgift om
mekre, mikre 'breke' (från Drevsjo i Hedmark fylke), av vilka former mikre
anges vara den äldre. Presensformen mji'k(k)er 'bräker (om get)' (Frostviken i
norra Jämtland) ger prov på ett i nordöstra och norra Jämtland förekommande
j-inskott (jfr bjäckra av bäckra ovan).
Mickergök
Detta artnamn, om vars efterled se avsn. 5.2.2, har upptecknats som mji'kkergöu'k från Frostviken i norra Jämtland och avser enkelbeckasinen. Enligt upptecknaren har fågeln fått sitt namn efter lätet. Jfr mäckergök (nedan under
mäckra).
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Mickerhare
Har upptecknats som mikerhä'ra från Ragunda socken i södra Jämtland efter
"två gamla, goda meddelare". Variantformer med ett "ej så vanligt" uttal är
mitj elhä 'ra och mikelhä 'ra. (Om växlingen r: 1, jfr bavra avsn. 5.1.3.1.) Betydelsen är enl. beläggen osäker: "Enl. säkraste sagesman avses en uggla som på
våren säger ho, ho, ho, (ho) och ibland visslar (kattuggla? sparvuggla?)",
medan en sagesman från västra delen av socknen beskrivit enkelbeckasinens
läte (utan att känna till fågelns utseende). Vidare uppges att "åtskilliga" i bygden anser att ordet avser haren "som påstås ha vissa läten för sig på våren", enligt upptecknaren dock "till synes utan fastare grund".
Förekomsten av artnamnet mickergök 'enkelbeckasin' i Frostviken (se ovan)
utgör stöd för att även mickerhare avser denna fågel. I samma område används
också harmäckra som artnamn för enkelbeckasinen, vilket ytterligare styrker
identifikationen. Artnamnet mickerhare är således att tolka som 'fågel som låter som en "bräkande" hare'. — Betr. efterleden hare, se avsn. 5.1.2.1.

mäckra
Detta ord för 'bräka', ett "lydord" motsvarande bl.a. ty. meckern (Torp art.
Mcekra) förekommer relativt frekvent som namnled i nord- och östsvenska och
norska artnamn för enkelbeckasinen. Enl. Bandle (1967:411) används det vanligen om "das Meckern der Ziege".
I svenska dialekter förekommer betydelsen 'bräka sakta44 (om getter)' framför allt i Norrland och Österbotten (jfr Bandle 1996:20). I mellersta Norrland
avser det ofta "det korta, lugna ljudet" (Arnäs, Ångermanland) och i norra
Norrland och Österbotten "det tystare och saktare lätet" (Umeå, Västerbotten).
I Värmland och norra Norrland uppträder mäckra ibland även använt om får:
hce låt så hej mtre'vvfit då få'ra stå å mce'kker (Norrfjärden, Norrbotten). Från
Småland och Västergötland är ordet sporadiskt belagt med betydelsen 'bräka
sakta (främst om getter men även om får)'. Från Södermanland, Närke och
Västmanland uppges förutom betydelsen 'bräka sakta' även 'gnägga sakta',
och från Hälsingland 'frusta som en bock'. Från Värmland, Medelpad och
Jämtland redovisas sidobetydelserna 'fnissa, (små)skratta; skratta på ett knarrande sätt'. I mellersta Norrland och södra Lappland förekommer j-inskott
(mjäckra; jfr bjäckra av bäckra ovan), vartill det jämtska subst. mjäcker, mjekker (Hammerdal) 'person som skrattar mycket (eg. på ett bräkande sätt)'. Rietz
(s. 453b, art. mäkrä) har mäkär (mäkrä) med betydelserna 'bräka (om getter)'
från Jämtland och Västerbotten samt 'bräka (om får)' från Österbotten. Arkivbelägg från Österbotten anger betydelserna 'skratta bräkande' (Öja) och
'gnägga sakta' (hela området). I Södermanland (Överselö) används ordet om

44

Dvs. 'lågmält' (jfr SAOB S 218).
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"horsgöken"; se även Rietz (a.st.), som anger formen mekkrä från Södermanland med uppgiften "säges äfven om horsgökens gnäggande". I Närke används
meckra i betydelsen 'ställa sig in (inställsamt)'.
Sporadiskt förekommer i vissa svenska dialekter en betydelse 'bräka (om
hare)' (Ångermanland, Västerbotten och södra Lappland). Denna uppges
stundom som förklaring till de artnamn vari — förutom mäckra — även ordleden
hare ingår (jfr avsn. 5.1.2.1). Bl.a. från Ångermanland (Trehömingsjö) påpekas att det här är fråga om "harens darrljud" eller "det läte som haren ger ifrån
sig i brunsttiden". Från Västerbotten (Lövånger) uppges att melker dessutom
kan användas om ripor (ripharmar).
Från norska dialekter anför Aasen betydelsen 'brxge; om Gjeder og Faar'
(Hedmark, Oppland, SOr-Trondelag och Nordland fylken). Beträffande ordets
innebörd uppges från Vestfold att "jeitx mxkluxr bestandi, men sauen
mekkrxr f(r) lammx sinne" (Bråvoll 1964:148a), från Telemark fylke att ordet används "kun om Gjeder" och från SOr-TrOndelag att det ger uttryck "for
glede eller sut hjå sauen". Christie (1827:220) har formen mcekra ("Bergenhus
amt"); samma form är upptecknad i Hardanger 1847. Ross har mcekre "kun om
Buk i Brunst" från Gol i Buskerud fylke och megra (migra) "kun om Gjed"
från Rogaland (Jxren och Lista). Från fylkena Buskerud, Telemark och More
og Romsdal uppges att ordet mekre kan användas om hjase (hare), geit och sau
(får).
Ordet har även inlånats i samiskan. Ett äldre lapskt lexikon (Lindahl & Öhrling 1780) har subst. meke med betydelsen 'avis, qux loca amat uliginosa, rusticularum genere', dvs. 'fågel av lantligt släkte, vilken älskar sumpiga platser',
som uppges vara synonymt med "Vestr." (dvs. Västerbotten) myrmäkra. I
samma verk redovisas verbet mekot 'bräka' bl.a. i uttrycket gaitsa meko 'geten
bräker' (Grundström: måhköt). Verbet ingår även i det av Leem (1767:249)
nämnda artnamnet mekastak 'Scolopax gallinago', vilket motsvarar lulesamiskans må(h)kästahka 'beckasin; Capella 1. Scolopax gallinago?' (Grundström). Slutligen har Christie (1827:220 art. Mwkkregouk) subst. meka, mäkka
i bet. 'Steensneppe (Fugl: tringa)' (jfr stensnäppa avsn. 5.3.2). — Som förled i
hithörande fågelartnamn uppträder hare (avsn. 5.1.2.1), kärr, mosse, myr
(avsn. 5.3.3) och regn (avsn. 5.5.2).
Mekregjod
Ett från Norge (Rogaland och Nordland fylken) belagt artnamn för enkelbeckasinen. Ordet förekommer även som öknamn: mxkkerjo 'en som skrattar
i tid och otid' (Nord-TrOndelag). — Betr. efterleden gjod 'fiskgjuse', se avsn.
5.1.3.6.
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M(j)äckerget
Belägg för detta artnamn för enkelbeckasinen finns från Jämtland (Oviken) och
från Norge (S0r-TrOndelag, Nordland och Troms). Ett belägg från Åboland
(Pargas) avser dels 'beckasin', dels 'högljutt skrävlande kvinna'. Namnet är
väl närmast en variant till mäckergök. Dialektgeografiskt stämmer ett sådant antagande väl med beläggen från Norge och Jämtland, medan det från
Åboland framstår som mer udda; dock kan konstateras att mäckra 'bräka' finns
belagt från till Åboland gränsande områden. — Om efterleden get, se avsn.
5.1.2.1.
M(j)äckergök
Detta artnamn för enkelbeckasinen har sitt kärnområde i Norge (Vestfold,
Vest-Agder, Rogaland, Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og
Fjordane, Sor-Trondelag, Nord-TrOndelag, Troms och Finnmark fyllcen) och är
dessutom belagt från Jämtland och Medelpad (från det senare landskapet i ett
äldre belägg). Från Vestfold fylke uppges lokalt även innebörden "skällsord".
Vad gäller bildning (efterleden gök, jfr avsn. 5.2.2) och frekvent förekomst är
det jämförbart med det i Sverige och Danmark välkända artnamnet horsgök.
Skillnaden består endast i associationen till respektive djurläte (geten/fåret för
mäckergök och hästen för horsgök).
Artnamnets förekomst i Medelpad och Jämtland är rimligen att betrakta som
en utlöpare från det norska utbredningsområdet. Beläggen från östra och norra
Jämtland uppvisar även här det ovan nämnda j-inskottet (jfr bjäckra av bäckra
ovan).
Mjäckerhök
Är känt från Jämtland genom ett enda belägg, från Hammerdal, och bör betraktas som en lokal variant till det i området betydligt mer frekventa artnamnet
m(Däckergök. Efterleden hök (avsn. 5.2.2) förekommer även i andra artnamn
som variant till gök och har sannolikt samband med dels föreställningen i folktron att göken kunde förvandlas till hök (jfr avsn. 6.3.5), dels fågelns förmodade farlighet för de skogsbetande kreaturen (jfr 6.3.1).
Mäckerbässe
Detta artnamn, med efterleden bäs(s)e 'gumse' (se avsn. 5.1.2.1), avser enkelbeckasinen och förekommer endast i fin1.-sv. dial. (Österbotten och Nyland).
Rietz (s. 453b) redovisar från Österbotten formerna mäker- och mäkkel-bäss,
där förleden uppvisar växling r :1 (1); jfr bavra avsn. 5.1.3.1. Artnamnet har en
viss öknamnskaraktär och kan även användas om person i bet. 'en som skrattar
mycket eller med ett bräkande läte' (Österbotten).
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Mäckerhare
Belagt från Medelpad och östra Jämtland som artnamn för enkelbeckasinen,
från Medelpad för nattskärran, från Ångermanland för ett slags uggla och dessutom från Jämtland för individ som "småfnittrar jämt och ständigt". Namnet utgör ett gott exempel på de artförväxlingar som tycks vara vanliga i området. Ett
av de belägg som avser enkelbeckasinen (från Ragunda i östra Jämtland) innehåller även uppgiften att lätet uppstår då "luften får stjärtpennorna att vibrera",
vilket ger fog för ett antagande att sagesmannen och/eller upptecknaren bör ha
varit relativt kunnig i ornitologi. — Betr. efterleden hare, se avsn. 5.1.2.1.
Mäckra
Simplex mäckra f., ett nomen agentis till verbet, har i Österbotten (Pedersöre
och Purmo) belagts som artnamn för enkelbeckasinen (Vendell). Från Petalax
finns ett belägg med bet. 'nattskärra' (Wessman). Ursprungsbetydelsen "bräkare" tyder på att ordet först bör ha använts som noaord (och lockord) för geten
eller fåret och att det sekundärt kommit att brukas som fågelartnamn. En anledning kan vara att de associationer som givit upphov till bruket av noaord för
husdjuren (jfr horsgnägga avsn. 5.1.1.1) i vissa fall kunnat kombineras med
vissa föreställningar kring enkelbeckasinen (t.ex. att fågeln med sin ankomst
om våren gav besked om att bete fanns; jfr avsn. 6.3.3).
väla
Detta verb förekommer, med bet. 'bräka', som förled i ett enstaka hälsingskt
artnamn, välget (Arbrå), sannolikt (trots upptecknarens förmodan att det är
spoven som avses) åsyftande enkelbeckasinen. — Betr. efterleden get, se avsn.
5.1.2.1.
I sv. dial. finns betydelsen 'bräka (om får eller get)' belagd från Dalarna,
Gästrildand, Hälsingland, Jämtland och, i en äldre källa, från Norrbotten. Från
no. dial. uppger Aasen vxla 'braage (om faar)' från Gauldal i SOr-TrOndelag
fylke och Ross redovisar verbet i användning om getens bräkande från Tydal i
samma område (jfr Bandle 1967:411, 1996:23).
Den ursprungliga betydelsen är 'jämra sig; gråta, tjuta' (fvn. vela 'jamre
sig ' ; Fritzner), vilken är välbelagd i sv. dial. från Halland i söder till Lappland
i norr. I fin1.-sv. dial. (Åland) finns belägg för betydelsen 'skrävla' (Vendell).
Betydelsen 'bräka' är således sekundär i norra Svealand, södra Norrland och
(lokalt) i SOr-TrOndelag fylke.
Sammanfattning
I nordiska dialekter finns ett flertal verb med betydelsen 'bräka', som förekommer i artnamn för enkelbeckasinen (blädra, bläka, bräka, mickra, mäckra och
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våla). Huvudsakligen beskriver dessa ett lågmält bräkande läte från geten eller
fåret, vilket ofta karakteriseras som ett vänligt "muttrande" eller "brummande"
ljud (betr. motsvarande gnäggande läte, se avsn. 5.1.1.2: Sammanfattning). —
Noteras bör att det danska verbet skronne, som ovan redovisats inom gruppen
ord för (lågmält) gnäggande läte, även används om ett bräkande läte (från get).
I svenska dialekter uppträder även andra verb för 'bräka', vilka inte förekommer i artnamn för enkelbeckasinen. Vid en granskning av bibetydelser och
tilläggsanteckningar till beläggen på dessa visar det sig emellertid att de till väsentliga delar avser en annan typ av bräkande läte. Så har bjäla upptecknats
från Skåne till Norrbotten (företrädesvis i de östliga landskapen) med växlande
betydelser: 'bräka; gråta (i ilska), jämra sig; låta illa; tala utan vett, pladdra'.
Belägg för rämja 'bräka (om getter)' finns enligt Rietz (s. 551b) från Hälsingland — enligt senare uppteckningar även från Västerbotten — medan han från
Södermanland, Närke, Härjedalen och Västerbotten anger betydelsen 'skrika,
gråta häftigt (om barn)' (jfr fvn. remja 'skria'). Verbet skväla förekommer i
Småland med betydelsen 'skrika' samt från Dalarna till Lappland med varierande betydelser: 'bräka högt el. starkt (om får eller get/bock); skrika, gråta
(om hare och räv)' o. dyl. (jfr Bandle 1996:20 f., 25)
Verb med en ursprunglig (äldre) betydelse 'gråta, skrika' förekommer således sällan i artnamn för enkelbeckasinen, vilket styrker antagandet att fågelns
läte i första hand uppfattats som ett lågmält brummande ljud. Detta påstående
överensstämmer till sina väsentligaste delar med den ovan framlagda tesen om
association till djur med gnäggande läte (jfr avsn. 5.1.1.2: Sammanfattning)
och bekräftas också i en nyligen av Oskar Bandle (1996:25 f.) framlagd undersökning om spridningen av olika ord för 'bräka' i nordiska dialekter. Undantag
utgör här verben bräka och väla, som dels anger ett högljutt, utdraget läte, dels
förekommer i betydelsen 'skratta högljutt' eller 'skrika, gråta'. Dessa ord uppträder emellertid i artnamn för enkelbeckasinen inom området kring "limes
norrlandicus", där ord för 'häst' och 'hästläte' visat sig kunna kombineras med
ord för 'get/får' och 'get-, fårläte' (se avsn. 5.1.1.1 under horsbock, -get m.fl.
samt karta 8.1-2). Man kan möjligen tänka sig att associationen till ett lågmält
läte här blivit underordnad och därför inte kommit att upprätthållas med samma
stringens som inom de områden där enbart "rena" artnamnsbildningar förekommer.
I sammansatta artnamn för beckasinfåglar förekommer substantiv med betydelsen 'djur med bräkande läte' oftast som efterled, medan förleden kan utgöras av många olika substantiv och verb. Majoriteten av dessa förleder är verb
och att förstå som förtydligande tillägg; till dem hör även verb med betydelsen
'gnägga lågmält' (bräka, humra, mäckra, skronne, väla). I övriga fall beskriver
förleden fågelns vistelseplats (berg, bäck, jord) eller ger uttryck för folkloristiska sammankopplingar (himmel, vår, väder).
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5.1.3. Övrig lätesassociation
I detta avsnitt ingår ord för olika typer av lätesassociation, där uppslagsorden
mestadels motsvarar ett verb i grundform, även för i artnamnen ingående substantiviska bildningar. Då motsvarande verbform saknas i den aktuella dialekten eller lätesassociationen klart åsyftar ett subst. används detta i stället som
uppslagsord.

5.1.3.1. Artnamnselement för 'bubblande, darrande, porlande läte'
Förleder: koka, skogre, skvaldre.
Efterleder: bavra, bäva, bävra, pladre, skogre, snebber.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord betecknande 'bubblande, darrande, porlande läte' framgår av karta 8.3.

bavra
En bildning till detta verb förekommer som efterled i ett älvdalskt artnamn för
enkelbeckasinen, harbavra (om förleden hare se avsn. 5.1.2.1). Verbet (uttalat
ba"ver) används i Älvdalen "om babblande läte" och (om person) i bet.
'babbla, prata' (OÖD). Det är rimligen att sammanhålla med sv. dial. bava
'skälva, darra', 'jäsa: om vägar' (Västergötland resp. Småland enl. Rietz). Jfr
orsamålets ba'ver n. 'gelé av kallnat köttspad' (OÖD art. bavra). Troligen syftar bavra på enkelbeckasinens darrande vibrationsläte.
Betr. växlingen mellan r och 1. ii -baver, -bavel och -babel kan från övre dalmål som paralleller bl.a. nämnas fjättur (Djura) : fjättut (Nås) 'slädfjätter' och
massul 'masurved' (Boda, Leksand, Bjursås) gentemot masur i övriga socknar
(Levander 1928:57). Formen -babel har sannolikt uppkommit under inflytande
från verbet babbla. För exempel på växling r: 1, 1 utanför dalmålsområdet kan
hänvisas till bl.a. Landtmanson 1905:66 ff.; Ålander 1932:283; Götlind 1944:
59 ff., 1947:33 ff.; Wessman 1945:56 ff. och där anf. litt. (jfr Elmevik 1965:
20 f. m. not 12).

bäva
En bildning till detta verb med ursprunglig betydelse 'dallra, darra', fsv. &eva
— enl. Hellquist med dunkelt x; förutsätter enl. Falk & Torp art. &eye, bcevre
ett forrmord. *bef(r)a — uppträder lokalt i Jämtland (Hällesjö: b.f. bävvan) som
artnamn för enkelbeckasinen, troligen syftande på fågelns darrande vibrationsläte. Skrivningen bävvan avspeglar sannolikt ett kortstavigt uttal av namnet.45

45

Enligt vänligt påpekande av docent Vidar Reinhammar, Uppsala.
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Källan för belägget, Hammarin 1990:73, uppger att bävvan är ett "äldre" artnamn åsyftande fågeln under dess flykt, då den "bräkte så otrösamt på himlen".
(Då fågeln befinner sig på marken och avger sitt tickande läte kallas den enligt
samma sagesman för täppy, varom se avsn. 5.1.3.7.)

bävra
En bildning till detta verb, en sidoform (med iterativ innebörd) till bäva (se
ovan), förekommer som efterled i harbävra, ett från Västerbotten och Lappland känt artnamn för enkelbeckasinen, sannolikt med syftning på fågelns darrande vibrationsläte. — Betr. förleden hare, se avsn. 5.1.2.1.

koka
En bildning till verbet koka (fsv. koka <mlty.. koken, se Hellquist art. 1. koka),
kokare 'den som kokar', anträffas som förled i ett par gotländska artnamn för
morkullan, kokar(e)kona och kokar(e)mora (jfr kona och mora avsn. 5.5.1),
båda med den egentliga betydelsen 'kokerska vid gästabud, matlagerska'
(God. ordb.). Anledningen till namnen bör vara att morkullans läte kunnat liknas vid ljudet från bubblande grytor.

pladre
En bildning till verbet da. pladre 'fremfore unyttig, tankelos, meningslos tale;
snaldce, sludre', ett lån från Ity. pladder(e)n (ODS), förekommer som senare
led i ett äldre danskt artnamn för dubbelbeckasinen, skoggerpladrer (om förleden se skogre nedan). Namnet återger väl dubbelbeckasinens ihållande och
"bubblande" spelläte. Jfr blädra (avsn. 5.1.2.2) och hyckle (avsn. 5.6).

skogre
En bildning till verbet da. skogre ingår i ett par danska artnamn för dubbelbeckasinen, skoggerpladrer (jfr pladre ovan) och taffelskogger (se taffel avsn.
5.4). Grundbetydelsen hos skogre är 'frembringe en hoj, gjaldende (latterlignende) lyd' (ODS). Verbet används särsk. i bet. 'spille' för att beskriva den parningslek som utförs av "hannerne hos forsk. honsefugle [...] og bekkasin, brushane" (ODS bet. 1.1). Märkas bör att ordet äv. kan användas bl.a. om häst:
'vrinske' (betr. association till 'gnäggande läte' se avsn. 5.1.1.2) och om människor: 'le hojt og larmende' (ODS bet. 1.3 resp. bet. 2). Jfr horsa v. 'gapskratta' under hors avsn. 5.1.1.1. Till skogre i ODS:s bet. 1.1 hör subst. skogger, som även (på Jylland) har bet. 'fixrda3kket paa visse fugles hals' (jfr Feilberg).
Skoggerpladrer är belagt endast i en äldre dansk källa (DFS 1823: skoggepladrer). (Avsaknaden av r i förleden beror väl på dissimilatorisk påverkan
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från senare ledens r.) Källan ger en tydlig beskrivning av fågelns specifika
spelläte: "piber og knxbrer. Honen kommer ganske stille med sit: Krot, krot!".
Förmodligen syftar artnamnet också på fågelns utseende under leken (uppburrade halsfjädrar). Det bör därför tolkas som 'fågel som under leken (på särskilt
sätt) spärrar ut halsfjädrarna samt har ett bubblande och pladdrande läte'.

skvaldre
Verbet, med betydelsen (i vardagligt tal) 'tale ell. le paa een stOjende, hojr0stet
maade' (ODS bet. 2), förekommer som förled i ett par danska artnamn för enkelbeckasinen. I da. dial. används verbet även 'om visse fugles (isxr skrxppende, skrattende, snadrende) lydfrembringelser' (ODS bet. 1). Jfr bavra och
pladre (ovan).
Skvaldergås
Ett förmodligen relativt ungt artnamn för enkelbeckasinen, känt från Ringkobing amt. Förleden syftar här närmast på fågelns markläten under parningstiden, varför en viss förväxling med spelande dubbelbeckasin kan föreligga. Efterleden gås (se avsn. 5.1.3.4) ger artnamnet som helhet en skämtsam och pejorativ prägel.
Skvaldermette
Belagt som artnamn för enkelbeckasinen bara genom ett enstaka danskt belägg
från Vejle amt. Liksom skvaldergås är det förmodligen relativt ungt, men ger
en tydligare anknytning till enkelbeckasinens "bräkande" vibrationsläte genom
efterleden mette 'get' (se avsn. 5.1.2.1).
snebber
Ett i danska dialekter belagt subst. använt dels "om hOjr0stet tale (af mange
mennesker), (lang) snak", dels "om munden som taleorgan; snakketor (ODS),
bildat till verbet snebre ("dial.") 'frembringe en knebrende lyd' ("fx. om
stork") och ("nu isxr") 'tale meget; snalcke los, lade munden lobe; sluddre'
(ODS). Det förekommer som efterled i ett enstaka västjyskt artnamn för dubbelbeckasinen, taffelsnebber (se taffel avsn. 5.4). Jfr — närmast som ett kuriosum — sms. snebbergilde 'gilde (for kvinder), hvor det snakkes meget' (ODS).
Det hithörande artnamnet hör närmast till jägarspråket och beskriver dubbelbeckasinens säregna "bubblande" läte i samband med vårspelet.
Sammanfattning
Ord som betecknar ett bubblande, darrande eller porlande ljud förekommer i
artnamn för samtliga beckasinfåglar utom dvärgbeckasinen. Hit hör sådana
207

som åsyftar enkelbeckasinens ihållande vibrationsläte (bavra, bävra,
skvaldre), dubbelbeckasinens bubblande spelläte (pladre, skogre, snebber) och
morkullans "knortande" mark- och flyktläte (koka).
De till grund liggande verben är i stort av ganska allmän ljudbeskrivande karaktär och kan därför även förekomma som element i artnamn för andra fåglar
med likartade läten. Sådana artnamn kan sekundärt, genom att det föreligger
likhet i utseende, dygnsuppträdande eller med avseende på folkliga föreställningar, överföras mellan två eller flera helt skilda arter. Ett exempel härpå är
harbavra (harbävra) för enkelbeckasinen, som enligt vissa källor avser pärlugglan eller (möjligen) härfågeln, Upupa epops.

5.1.3.2. Artnamnselement för 'gnisslande, klingande, pipande läte'
Simplex: drarisp, flOfte, knispa.
Förled: knispa, risp, tinke.
Efterled: knispa, pipa, piste, risp.
Den geografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående ord avseende 'pipande (klingande) läte' (pipa och tinke) framgår av karta 8.3. Ord
betecknande 'gnisslande läte' och som avser (del av) morkullans sträckläte
(drarisp, flOfte, knispa, piste och risp) redovisas på karta 8.4.

drarisp
I Blekinge och Småland förekommer drarisp som artnamn för morkullan. Härmed åsyftas egentligen ett arbetsmoment i skomakeri, då skomakaren med kniven gör en skåra i mellanlädret för den becktråd som läggs in som stadga för
skosömmen (Nordisk familjebok art. skodon). Jfr sv. dial. resp, risp 'spetsen
af en becktråd, där borsten sitter', jämte sms. bekrisp o. likn. (Rietz s. 530a),
da. risp 'beget skomagertraad' (ODS art. I. risp) samt (sällsynt) 'beveegelse,
hvormed noget rives, flxnges op ell. af (og den hermed forbundne lyd)' (ODS
art. II. risp bet. 2). Att ordet kunnat användas som fågelartnamn beror väl på att
det ljud som uppstår vid nämnda arbetsmoment har viss likhet med (den sista
sekvensen i) morkullans sträckläte: Ort, ort, ort, pisp! eller knort, knort, knisp!
(Nilsson 1858:2:26). Jfr knortknispa, knurremurrepist, korgfisk och kurbits
(avsn. 5.1.3.5).
Associationen till skomakarens arbete (beckning av tråd) kan ha sin grund i
en sammankoppling av artnamnet beckasin, ordet risp 'becktråd' (se under risp
nedan) och (ev.) morkullans artnamn skomakare (i södra Sverige). Hortling (s.
204) menar å sin sida att man med drarisp liknar fågelns läte vid det ljud som
hörs då man rispar tyg. Denna förklaring kan möjligen försvaras ur lätessynpunkt, men en nära association mellan detta arbetsmoment och fågelns läte verkar inte särskilt trolig.
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flOjte
Detta från Bornholm belagda artnamn för morkullan (flOjte,floita) är bildat till
verbet da. fkjte "isxr om fugle og mennesker": 'frembringe en lyd, der ligner
en flOjtes, ved at lade luften slippe ud gennem munden ell. (hos mennesker)
dvs. 'vissla' (ODS III. flOjte bet. 2.2), ett lån från
gennem de rundede
mlty. vloite (ODS art. I. flOjte). Enl. källorna beskriver namnet morkullans läte
(här förmodligen det "knispande" ljudet), varför det bör tolkas som 'fågel som
har ett visslande läte'. Jfr knispa (här nedan). Jfr, närmast som ett kuriosum,
bornh. gal(ne)floita 'et i hOieste Grad overgivent Kvindfolk' (Gudhjem; Espersen 1908:77).
knispa
En bildning till verbet sv. knispa 'frambringa ett knarrande läte (i högt tonläge); särsk. i fråga om ett av morkullans läten' (SAOB), no. knispa 'de
sprode Ting, smaat og vedholdende' (norra Gudbrandsdalen; Ross), förekommer som simplex i ett svenskt artnamn för morkullan (Småland) och som förled
i ett norskt artnamn för denna fågel, knispfugl. — Om knispa som efterled se
knorta (avsn. 5.1.3.5) och kväll (avsn. 5.3.5).
Eventuellt skall artnamnselementet i fråga i stället sammanhållas med det i
materialsamlingen under "Annan betydelse" upptagna knispa i bet. 'argt fruntimmer' (Skåne) och 'lättsinnig och näsvis ung kvinna' (Södermanland), liksom med knispgalen i frasen ho ä knispegaern å ute mä käre om kvälla 'hon är
lättsinnig och ute med karlar om kvällarna' (Misterhults sn, Tunaläns hd, Småland). Jfr de om morkullan flerstädes förekommande folkliga kopplingarna till
en lösaktig kvinna (jfr snäppa avsn. 5.2.3).
Knispa
Ett från Småland belagt artnamn för morkullan. Jfr snäppa (avsn. 5.2.3).

Knispfugl
Är känt genom ett enstaka norskt belägg (knispefuggel) från Nord-Trondelag
fylke. Då knispa även ingår i det norska (och svenska) artnamnet knortknispa
för morkullan, är knispfugl p.g.a. sin allmänna efterled (se fågel avsn. 5.2.5)
snarast att betraka som en lokal (sentida) variant.
pipa
Ett nomen agentis till detta verb förekommer som efterled i strandpipare
'dvärgbeckasin', känt från Västergötland (Valle och Vilske hdr), varom se
strand (avsn. 5.3.1).
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piste
En bildning till detta danska verb med bet. 'pibe, hvine, klynke' (ODS art. II
piste) ingår som efterled i ett jylländskt artnamn för morkullan, knurremurrepist (se knurremurre avsn. 5.1.3.5). Enl. ODS används ordet i jägarspråket om
"sneppens lydfrembringelse paa morgen- og aftentrxklcet om foraaret". Då artnamnet knurremurrepist tydligt återger den sekvens av knorrande och
"pistrande" ljud som ingår i fågelns sträckläte, kan man dra slutsatsen att pist
specifikt avser lätets avslutande och relativt lågmälda pipande eller gnisslande
ljud.

risp
Ett subst. av ljudhärmande ursprung med bet. 'visslande ljud från fågel'
(SAOB art. risp 6). Som led i artnamn för morkullan beskriver det särskilt det
avslutande "knispande" ljudet i fågelns sträckläte. Jfr drarisp ovan.
Rispfågel

Belagt från Skåne (Västra och Östra Göinge hdr) i bet. 'morkulla' (jfr SAOB
art. risp 6). Namnets tolkning är 'fågel som har ett rispande (knispande) läte'.
— Betr. efterleden fågel se avsn. 5.2.5.
Rispherde

Detta skånska artnamn för morkullan, belagt från Östra Göinge hd, har sin
grund i association mellan ett i fågelns sträckläte ingående ljud och skomakarpojkens, "herens" (se herde avsn. 5.5.1), sysselsättning att becka den tråd som
skomakaren sedan använde vid sömnaden. Jfr drarisp (ovan) och skomakare
(avsn. 5.5.1).
Trådrispa

Ett artnamn för morkullan, belagt från Småland (Växjö), som sannolikt uppstått p.g.a. likhet mellan fågelns sträckläte och det ljud som uppkommer då
skomakaren gör en rits i skolästen för sulans becktråd. Jfr drarisp (ovan), skomakare och suder (avsn. 5.5.1).

tinke
Da. tinke 'give ell. frembringe en klingende, klirrende lyd som ved slag på metal' (ODS) förekommer som förled i ett danskt artnamn, tinksmed, för enkelbeckasinen och/eller morkullan. Feilberg (art. 2. tinke) anger för verbet betydelsen 'ved små slag frembringe en klingrende lyd'. Han upptar också ett subst.
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tinke 'strandlober, tringa glareola' (Mors i Thisted amt). Namnet tinksmed avser enkelbeckasinen, på norra Jylland även morkullan. Närmast till morkullan
hör den till namnet upptecknade folkliga föreställningen att fågeln är farlig —
särskilt för barn — då den "uden Skaansel hugger dem Huller i Hovedet" (ODS).
Jfr geitpik (avsn. 5.1.2.1) och moshakker (avsn. 5.3.1).
Enligt Feilberg avser tinksmed på Mors 'strandlober, Tringa glareola'. I
Vendsyssel (HjOrring amt) står det för 'sneppe, rOdbenet klire og vist også
andre vadefugle'. En äldre källa (Blicher 1795:64) redovisar varianterna tingsmed och pinksmed och anger bet. 'en langnebbed mindre fugl' ("sees overalt
ved SOer, Vandsteder og Damme i Byerne. Den lever af Insekter og yngler i
Nwrheden af Moeser, Damme og Vandsiiger"). I DFS finns från Thisted amt
(V. Jolby, Mors) uppgiften att man skiljer på arterna tink och tjald (jfr avsn.
5.6) genom att "Man kalder en lang og rodbenet Sneppeart en Tjaahl el. Tjaal
och en sortbenet d:o en Tink". Kjxrbolling (1852:292) menar att tinksmed avser 'Totanus glareola' efter dess ängsliga läte "tink tink tink" då den vaktar bo
och ungar.
Da. smed förekommer enl. ODS (art. Smed bet. 3) i "navn på dyr (hvis lyd
kan minde om en smeds hamren)", ifråga om tinksmed "m. henblik paa fuglens
metalklingende stemme" (ODS art. Tinksmed). Vad gäller enkelbeckasinen
syftar namnet närmast på fågelns tickande läte. Jfr smed (avsn. 5.5.1).

Sammanfattning
Av hithörande verb som anger ett gnisslande, pipande eller klingande läte ingår
tinke i sms. tinksmed som artnamn för enkelbeckasin och (lokalt) morkulla
(men även för andra vadare med högljutt tonala läten). Beträffande pipa kan
det i det enda belägg som avser dvärgbeckasinen i stället vara fråga om överföring från annan fågelart eller handla om en vadarfågel i allmänhet.
Hit hör också orden drarisp, flOjte, knispa, piste och risp, vilka som (del av)
artnamn för morkullan främst beskriver det i flyktlätet ingående, avslutande
"knispande" eller gnisslande lätet.
5.1.3.3. Artnamnselement för 'djur med grymtande läte'
Efterled: gylta, svin.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord avseende djur med grymtande läte framgår av karta 8.3.

gylta
Ordet, med bet. 'ung sugga' (Zetterholm 1937:51 f.), uppträder som efterled i
fm1.-sv. och est1.-sv. artnamn för morkullan. Som förled uppträder källa och
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kärr (se avsn. 5.3.3). Enligt Hortling (s. 203 art. Kärrgylta) "i avljudsförhållande till galt (svin) på grund av fågelns pampiga yttre med samma grundbetydelse som pytta (höna) i många fågelnamn". Det är emellertid knappast troligt
att ordet har med "fågelns pampiga yttre" att göra — med all sannolikhet rör det
sig i stället om en association till fågelns "knortande" uppflogsläte eller (möjligen) till dess beteende då den söker efter föda i fuktig mark. Jfr svin (här
nedan).

svin
Uppträder som efterled i ett äldre isländskt artnamn för morkullan, keldusvin,
med samma associativa innebörd som gylta (se ovan). Förled är fisl. kelda
'kjelde (ile; brunn; bekk)', 'vasshol i myr, myrsik' (Norr. ordb.), i nisl. med bet.
'Mosedrag, Sump, Morads' (Blöndal). Se källa avsn. 5.3.3.

Sammanfattning
Ord för djur med grymtande läte (gylta och svin) anträffas endast i artnamn för
morkullan, där fågelns "knortande" läte (speciellt vid uppfloget) har associerats med (ung)grisens grymtande. Orden kan också tänkas anknyta till fågelns
"grisliknande" beteende, då den med näbben rotar efter föda i fuktig mark. En
ytterligare likhet ligger i att morkullan liksom (vild)svinet föredrar skuggig
lövskog (med inslag av hassel) vid sitt sökande efter föda. Jfr hasselorre (avsn.
5.3.1).

5.1.3.4. Artnamnselement för 'kacklande läte'
Efterled: gås, hane, höna, kok, pytta.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för djur med kacklande läte framgår av karta 8.3.

gås
Förekommer som efterled i ett jylländskt (Hammerum hd, Ringlobing amt)
artnamn för enkelbeckasinen, skvaldergås. Om förleden skvaldre se avsn.
5.1.3.1.
hane
Anträffas med bet. 'hannen hos forsk. fugle, isxr hos hOnsefuglene' (ODS art.
hane bet. 1) som efterled i ett danskt artnamn, perhan 'morkulla' (1E0, Svendborg amt), i en äldre källa (med tillägget lille) troligen även avseende enkelbeckasinen. Förled är Per (avsn. 5.5.1).
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höna
Ordet förekommer som efterled i svenska och danska artnamn för enkelbeckasin och morkulla och motsvarar dessutom de i vetenskapliga artnamn för enkel-, dubbel- och (äldre) dvärgbeckasin uppträdande latinska benämningarna
gallinago resp. gallinula. I första hand återger ordet ett skrockande markläte,
men kan också tänkas associera till ett hönliknande utseende eller till ett beteende liknande hönans vid sökande efter föda. — Förled i hithörande artnamn är
hassel, hässle (avsn. 5.3.1), kobber (avsn. 5.2.2), skronne (avsn. 5.1.1.2) och
snappe (avsn. 5.2.1).

kok
Detta mot fvn. kokr svarande ord för 'hanfugl' (ODS art. I. kok bet. 1) ingår
som efterled i ett par danska artnamn för enkelbeckasinen. Som förled uppträder hors (avsn. 5.1.1.1) samt verben nodre och skronne (avsn. 5.1.1.2).
Mera i förbigående kan i sammanhanget nämnas eng. woodcock 'morkulla',
vars efterled motsvarar da. kok och vars förled har direkta motsvarigheter i
flera av fågelns nordiska artnamn (jfr avsn. 5.3.1: hult/holt, skov, trw och vall).

pytta
Ett sydsvenskt ord för 'höna, pulla' (SAOB), som uppträder som efterled (med
förleden mosse; se avsn. 5.3.3) i artnamn för enkelbeckasinen. Belägg finns
från norra Skåne, Halland och Småland. Linder (1867:128) uppger att pytta är
"Allm. i Göta rike" och att det även förekommer i vissa växtnamn som vita pytter 'röllekor, Achillea Ptarmica'. Det är säkerligen bildat till sydsv. dial. pytt(a)
'lockrop till höns' (Zetterholm 1953: karta 3). Da. dial. har putte 'keelenavn til
hone', till put(te) 'Iokkeord, hvormed man kalder paa hons' (ODS art. IV. put
och VI. putte), isl. putt(a) (Zetterholm 1953: karta 3). Rietz (s. 516b, art. pytta
1) upptar putta 'höna' från Skåne. Da. pytte (ODS art. I. pytte) har bet. 'hjejle'
(dvs. ljungpipare'); jfr Feilberg 3. pytte.
Pytting
Belagt från Mon (PrxstO amt sydost om Själland) som artnamn för dvärgbeckasinen. Det är rimligen att sammanhålla med putta och pytta (se strax
ovan), kanske snarast som en diminutivavledning. (Det i danskan förekommande pytting 'de dele, der fastholder undervantet til skibs siden ell. stxngevantet til undermasten' (ODS) kan svårligen tänkas vara använt om dvärgbeckasinen.) Namnet är därför sannolikt att förstå som 'mindre beckasinfågel
som ser ut som (låter som) en höna'.

213

Sammanfattning
Ord för djur med kacklande läte uppträder i artnamn för samtliga beckasinarter.
För höna (och pytta) gäller att även likhet i utseende, en hönsliknande kroppsbyggnad, eller beteende, en hönas hackande i marken, kunnat spela en roll för
uppkomsten av namnen. Orden hane och kok anger att fågelns kön i de aktuella
artnamnen varit av särskild betydelse, medan gås är rent pejorativt eller möjligen antyder fågelns matnyttighet.

5.1.3.5. Artnamnselement för 'knarrande, skrapande läte'
Simplex: korgfisk, krokkvist, kurbits, rugda.
Förled: spola, spån(ad).
Efterled: gnarre, grill(a), gryna, knarra, knirke, knorra, knorta, knurremurre,
rock, ruckla, rugda, skrabba, skryta, skvarra, skärra.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för enkel- eller dubbelbeckasinen ingående ord för 'knarrande (skrapande) läte' framgår av karta 8.3. Hithörande ord som ingår i artnamn för morkullan redovisas separat på karta 8.4.

gnarre
Ett till detta danska verb med bet. 'knurre, snerre' (ODS art. gnarre bet. 2) bildat gnarre ("knarrare") förekommer som efterled i artnamnet horsegnarre
(Maribo amt) avseende enkelbeckasinen. Se detta namn under hors (avsn.
5.1.1.1).

grill(a), gryna
Förekommer på Gotland (grilla) i de båda (osäkra) betydelserna 'enkel beckasin' och 'Charadrius hiaticula' (Gotl. ordb.) samt som efterled i ett beckasinartnamn från övre Dalarna (-gryna). Det svarar troligen mot sv. gryll 'Charadrius hiaticula, strandpipare', vilket är ett lån från ty. grille (<lat. grillus,
gryllus 'gräshoppa'; SAOB art:na grill och gryn 1-2). Ordets användning i artnamn för enkelbeckasinen sammanhänger möjligen med att gräshoppans
gnisslande läte liknats vid fågelns ihållande vibrationsläte. Jfr skärra (nedan).
— Som förled i beckasinartnamn uppträder vatten (avsn. 5.3.3).

knarra
Ett härtill bildat knarr uppträder som efterled i betydelsen 'frambringa ett
knarrande läte, om vissa fåglar' (SAOB) i ett värmländskt artnamn, väderknarr, avseende enkelbeckasinen. Se detta under väder (avsn. 5.5.2).
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knirke
Ett subst. da. knirkere bildat till detta verb, som ger "udtr. for en (forholdsvis)
h0j og skarp lyd, der fremkommer ved, at (haarde) ting gnider, skurer, gnaver
mod hinanden" och som (särsk. om människor) har bet. 'gnave; knurre;
brumme' (ODS), uppträder i sms. vangeledsknirken (Fredriksborg amt) som
artnamn för enkelbeckasinen. Förled är da. vangeled 'led, der danner lukke for
en vang' (ODS; jfr ODS art. Vange-). Namnet beskriver troligen något av fågelns skrockande eller tickande läten.

knorra
En bildning till detta verb, enl. SAOB med bet. 'frambringa knarrande 1. brummande ljud' (bet. 1), "i sht i fråga om morkullans o. kornknarrens läten" (bet.
ib), ingår antingen som förled eller som efterled i ett par från Småland kända
artnamn för morkullan. Förekommande förled är kväll (avsn. 5.3.5). — En sidoform är knort, varom se nedan under knorta.
Knorrknispa
Avser morkullan i ett äldre belägg från Södra Möre hd i Småland (Linder 1867:
85). Namnet är enligt källan uppkommet "af hennes läte" (a.st.) och bör betraktas som en variant till knortknispa (se nedan). Om efterleden knispa, se avsn.
5.1.3.2.

knorta
Verbet, med bet. 'avgiva (en tät följd av) knorrande 1. brummande ljud; använt
i fråga om ett av morkullans läten' (SAOB), förekommer som förled eller efterled i ett par artnamn avseende morkullan. Som förled uppträder kväll (avsn.
5.3.5).
Knortknispa
Ett artnamn för morkullan, känt från Småland och — genom ett enstaka belägg
— från Ostfold fylke i Norge (knorteknispe). Formen knotknispa från Kalmar
län avspeglar sannolikt ett uttal med försvagad eller helt försvunnen supradental (jfr Areskog 1936:41 f.). — Betr. efterleden knispa se avsn. 5.1.3.2.
I norra Småland (och i södra Östergötland) återfinns i anslutning till artnamnet en folklig berättelse. En piga söker i skogen sina bortsprungna oxar Knort
och Knisp. Hon blir under sitt sökande förvandlad till en morkulla och fortsätter om kvällarna sitt sökande under det att hon ropar: Knort, Knort, Knisp!
Knort nämns först och oftast, därför att pigan (morkullan) håller mest av denne.
(Berättelsen har upptecknats med vissa variationer.) Jfr klödra (avsn. 5.6).
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Rosenius (1937:151) redovisar knotknispa från Kalmar som artnamn för
dubbelbeckasinen. Det finns emellertid inget stöd i själva artnamnet för en naturlig anknytning till denna fågel. Här har förmodligen i stället fåglarnas likartade utseende (lång spetsig näbb) orsakat en överföring av artnamnet från morkullan till dubbelbeckasinen.

knurremurre
Ett danskt "navn paa katten" (ODS), en bildning till knurre 'frembringe en
brummende, snurrende lyd' och (om djur, t.ex. katt, duva) 'give en snurrende
lyd fra sig' (ODS), som ingår som förled i artnamnet knurremurrepist (jfr piste
avsn. 5.1.3.2) för morkullan, känt genom ett enstaka (av allt att döma ungt) belägg från Jylland. Namnet åsyftar troligen fågelns sträckläte.

korgfisk
Ett från Gotland (Halls socken) känt artnamn för morkullan. I grunden utgör
det en rent onomatopoetisk återgivning av fågelns flyktläte (knort, knort,
knisp), som omtolkats till en förståelig ordkombination, enligt vilken fågeln säger tva tva tva kårrgar fissssk! (Gotl. ordb. art. korgfisk). Jfr drarisp, knispa
och risp (avsn. 5.1.3.2) samt knorra och knorta (ovan).
Enligt Gotl. ordb. (a.st.) säger man att först då korgfisken har ropat, "får man
göra aftå" , dvs, sluta arbetet, en folklig tradition som har att göra med att fågeln
ofta uppträder vid samma tid om kvällarna (det s.k. morkulldraget).

krokkvist
Avser i Norge (Vestfold fylke) morkullan. En äldre källa (Sem 1762:223)
uppger att eftersom fågeln under flykten ger "en Lyd fra sig, som ligner det Ord
Qvist, saa have nogle deraf taget Anledning 61 at kalde den Krog-Qvist". (Ett
visst ljud i morkullans sträckläte återges vanligen med ordet knisp; jfr avsn.
5.1.3.2.) En annan källa (Christie 1827:174) förklarar artnamnet med att fågelns hals liknar en böjd kvist eller gren. Tänkbart är att namnets förled associerats till no. dial. krok i betydelsen 'en som gaar nedbOiet; et Skrog, en Stakkel' (Aasen).
Förmodligen är båda dessa förklaringar folketymologiska. Troligen rör det
sig om en onomatopoetisk beskrivning av fågelns sträckläte (knort knort knort
knisp), som kommit att återges som en sammansättning av krok och kvist. Jfr
bl.a. knortknispa, korgfisk (ovan) och kurbits (nedan).

kurbits
Detta ord för 'slags pumpa', ett lån från (låg)tyskan (ytterst från lat. cucurbita;
se t.ex. Hellquist), är känt från Vippal i Estland som artnamn för morkullan. I
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Kyrkslätt (mellersta Nyland) förekommer ordet i bet. 'utväxt, knöl på trädstam'
vilken "tros skydda häst och ko mot maran" (Wessman). Vendell upptar kurbits
i bet. 'kanalje' och 'ökn. för lättfärdiga kvinnor' från Bromarv resp. Tenala i
Nyland. Använt om morkullan skulle det möjligen kunna syfta på fågelns
rultiga utseende (jfr Hortling s. 203). Troligare är dock att det utgör en onomatopoetisk beskrivning av morkullans sträckläte (jfr krokkvist m.fl. artnamn
ovan) som kommit att identifieras med kurbits i någon av de nämnda betydelserna.
I förbigående kan nämnas att det i Torps sn på Orust i Bohuslän förekommer
ett åkernamn Kurbitsarna, som bl.a. diskuterats av Erik Abrahamson (1954:
88 f.). Detta har enl. Abrahamson oriktigt sammanställts med ordet kurbits
'gurkväxt; pumpa' och går i stället tillbaka på ett i dialekten förekommande
ku'rrebi'ss i betydelsen 'kardborre' (till verbet bitas pass. 'det som biter sig
fast').

rock
Ordet rock 'spinnrock' (fvn. rokkr, fsv. rokker) förekommer som efterled i ett
enstaka artnamn för morkullan, trollrokk, från Nord-Trondelag fylke (se detta
under troll, avsn. 5.5.3). Namnet är förmodligen ett urspårat trollrugda, uppkommet genom folketymologisk association till det ojämnt knarrande ljud som
uppstår då en spinnrock börjar snurra. Detta ljud har förmodligen i första hand
kopplats till nattskärrans stigande och fallande surrande läte om kvällarna, men
även till morkullan, då hennes sträckläte ofta liknas vid ett knarrande ljud. En
bidragande orsak till förväxling mellan dessa arter är också att nattskärran liksom beckasinema ansetts höra till spök- och trollfåglarna.

ruckla
Anträffas som efterled i trollruckla (se d.o. i avsn. 5.5.3), ett från Jämtland
(Frostviken) och Norge (Nordland och Trondelag fylken) belagt artnamn för
morkullan. Det kan röra sig om en bildning till no. dial. rukla 'give en rallende
eller snorkende lyd', 'brxnde med en svag lyd, uden at knitre', rukl n. 'rallende
lyd, ureenhed i struben' (Aasen); jfr Hortling (s. 203): "möjl. onom., jfr no.
rukl, 'rallende lyd' o. rugl 'oren halslyd', samt nusv. rackla 'harkla' ". I så fall
bör det vara fågelns knarrande (surrande) läte som åsyftas. Tänkbar är även en
bildning till no. dial. rukla 'gaa mageligt el. svagt', fin1.-sv. dial. ruckla
'vackla, ragla' o. dyl. (Ross resp. Vendell; jfr Hellquist art:na ruckel och
ruckla), då avseende fågelns rörelser på marken. I första hand antar jag dock
att det rör sig om en ombildning av rugda (här nedan) genom påverkan från något av de båda nämnda rukla, snarast det förra.
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rugda

Ett norskt artnamn för morkullan, som antas innehålla en ljudhärmande rot
germ. *hrug- (ieur. *kruk-), vartill bl.a. isl. hrygla 'rosslande', no. dial. rugla,
rygla 'rossla', sv. dial. röj(a), no. dial. rØy (fvn. *hreygr) 'tjäderhöna'; se Torp
artna Rugda, Rugla och Rygla; Hellquist art. röj, röja; Blöndal Magmisson art.
luygla. Namnet är dialektalt belagt från fylkena Aust- och Vest-Agder, Rogaland, Telemark, Buskerud, More og Romsdal och Nord-TrOndelag, men är
även vedertaget som artnamn i norskt riksspråk (rugde).
I dialekterna har ordet ett varierande uttal som i flera fall lett till urspårade
former. I simplex uppträder — förutom varianter av rugda — former som rOgg
(Nord-Trondelag) och rogg (More og Romsdal) samt i äldre källor rugga, ruge,
rudde och rutte (Buskerud; Aasen art. rugda). I sammansatta artnamn med förleden blom förekommer -rokke (i äldre belägg från Hordaland och MOre og
Romsdal), -rukka, -rugga (Hordaland och Sogn og Fjordane), -rykkja (Sogn og
Fjordane, i äldre källor) samt -rikka, -rikke, -brigda och -brygda (Hordaland).
De sistnämnda formerna beror kanske på anslutning till no. dial. brigda 'forandre (sig); vende; forvride' (Aasen), möjligen också till no. dial. (Telemark)
brigda 'kvinde med stram og fordringsfuld holdning' (Ross), som sekundärt
kan syfta på vissa till morkullan hörande förvandlingsföreställningar (jfr avsn.
6.3.5). Formen -rukka (ev. ytterligare någon form) skulle kunna vara påverkad
av rukla 'give en rallende eller knorkende lyd', se ruckla (strax ovan). Jfr rock
(ovan). — Förleder är blom, hult' holt (avsn. 5.3.1), natt (avsn. 5.3.5), snipa
(avsn. 5.2.3) och troll (avsn. 5.5.3).

skrabba
En bildning till sv. dial. skrabba 'knirka; om ett skrapande ljud' (Rietz s. 596a
art. skrabb 2 bet. 1), besläktat med skrapa (se Hellquist s.v.), som förekommer
som efterled i ett från Skåne känt artnamn för morkullan och beskriver den
"knortande" delen av fågelns sträckläte. Jfr knorta (ovan). Förled är hulten-,
hulting- (se hult/holt avsn. 5.3.1). — Det kan nämnas att subst. skrabba i Skåne
även kan användas om 'ett fult fruntimmer' (Rietz s. 596a art. skrabba 2 bet.
2), vilket möjligen sekundärt kunnat ge upphov till anknytning till de föreställningar som utpekar morkullan som trollkona eller en till fågel förvandlad ogift
(äldre) kvinna (jfr avsn. 6.3.1 och 6.3.5).

skryta
En bildning till detta verb, som i no. dial. har bet. 'pruste' (Ross) och som är
känt från ä. sv. i bet. 'frambringa ett jämförelsevis högt ljud; om fågel: skrika'
(SAOB bet. 1), förekommer som efterled i ett par norska artnamn för morkullan. Till samma grundord hör även fvn. skoitingr 'ein slags fugl' (en trastart?),
förekommande i ulur (Norr. ordb.; jfr de Vries). — Förleder är hult/holt och
lauvskog (avsn. 5.3.1).
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skvarra
En bildning till detta verb förekommer som efterled, med hors (avsn. 5.1.1.1)
som förled, i ett från Småland (Döderhults sn, Stranda hd) känt artnamn för enkelbeckasinen. Verbet används bl.a. för att beskriva skatornas skrattande läte:
sjoran setter ute i lönnan o skvarra(r) ' skatorna sitter ute i lönnarna och skyarrar' (Hossmo). Belagt från samma småländska socken är subst. skvarr, som används om ett (högljutt) slamrande eller puttrande läte. I språkprovet vi hade
inte aent te koka kaffe i än en liten sonnri bleckkättel so dä va ett sånnt faslit
skvarr so sägs skvarr ha "okänd betydelse" — det bör kunna tolkas som 'vi hade
inte annat att koka kaffe i än en liten söndrig bleckkittel så det var ett sådant
fasligt puttrande så'.
Det småländska skvarra tillhör väl samma sfär av ljudhärmande bildningar
som bl.a. skvallra i dess numera utdöda bet. 'skvattra, snattra, om vissa fåglar'
(SAOB art. skvallra bet. 3) och skvattra 'om fågel: frambringa ett snattrande 1.
tjattrande 1. skrattliknande läte' (SAOB art. skvattra 1 bet. 1; jfr Hellquist). Då
skvarra ingår i artnamn för enkelbeckasinen beskriver det fågelns ihållande
vibrationsläte. Jfr skärra (här nedan).

skärra
Förekommer i södra Sverige som efterled i artnamn för enkelbeckasinen. Det
hör samman med sv. dial. skärra 'slamra och prata' (Rietz s. 581a), i sin tur besläktat med fsv. skarra 'skallra, skrälla' (Söderwall), sv. dial. skarra 'skallra,
gifva ett doft darrande ljud', i Skåne "om det ljud, som uppkommer när man
filar en såg och icke har väl tillklämmt klingan i fästet" (Rietz s. 580b). Jfr Hellquist art. natt. SAOB (art. skärra 1 v.) anger bet. 'frambringa ett knarrande 1.
skorrande 1. skärande 1. rasslande ljud', vartill skärra 'fågel som kännetecknas
av knarrande 1. surrande läte', särsk. 'nattskärra' (SAOB art. skärra 1 subst.).
Verbet används även om gräshoppans läte (SAOB a.st.); jfr grill(a) ovan. —
Som förleder uppträder hors och märr (avsn. 5.1.1.1).

spola
Verbet uppträder som förled i ett från några norduppländska socknar (Stavby,
Harg, Forsmark) belagt artnamn för enkelbeckasinen (?), spolkäring, eg.
'(gammal) kvinna som spolar garn' (om efterleden se käring avsn. 5.5.1). Fågelns vibrationsläte har associerats med det ljud som uppstår då man spolar
garn (SAOB art. spola 2 bet. 2). Identifikationen är dock osäker och av det läte
som avses att döma borde namnet kanske snarare avse morkullan (eller nattskärran). Jfr spånkäring (nedan). För bet. 'enkelbeckasin' talar dock att i
Stavby sn upptecknats spoling med denna innebörd. Namnet är troligen en
(skämtsam) ombildning av det i samma socken förekommande spolkäring
(ovan) i anslutning till spoling 'lång, smärt pojke' (jfr Rietz s. 659a art. spole;
Hellquist; SAOB).
219

spån(ad)
Ingår i artnamnet spånkäring, vars förra led motsvarar rsv. spånad ' spinnande,
spinning' m.m., fsv. spuni, sv. dial. spone, spåne, spuna (SAOB art. spånad;
jfr Rietz s. 657b art. spunå). Namnet avser enkelbeckasinen i några belägg från
Småland (Sunnerbo och Västbo hdr): spaåsnnatjä'ring 'slags beckasin, vars
läte påminner om en spinnrock' (Hallaryd) samt — med bet. 'horsgöken' — spånatjäringän (Göteryd) och sp8u'natjäringen (Kulltorp). För morkullan finns
artnamnet belagt från Småland (Norra Möre hd), Västmanland (Våla hd) och
Uppland (Dannemora). — Betr. efterleden käring se avsn. 5.5.1.
Mestadels tycks namnet i första hand avse nattskärran (jfr Rietz s. 658a och
Hortling s. 80 f.). Det nyländska artnamnet spånfågel (spunafogil, spunufogel
Lappträsk) 'nattskärra' (Vendell) styrker den ursprungliga betydelsen liksom
mängder av belägg för spånkäring 'nattskärra' från Skåne, Småland, Södermanland, Närke, Gästrikland och Hälsingland. Artnamnet har i senare tid överförts på kornknarr (Skåne), enkelbeckasin (Småland) och morkulla (Småland
och Uppland). Gemensamt för alla dessa är bubblande, knarrande eller rispande läten, vilka i samtliga fall associerar till ljudet från en snurrande spinnrock. Överföringen av artnamnet har troligen underlättats av att nattskärrans utbredningsområde är begränsat (särskilt i norra Skandinavien) samt att fågelns
förekomst varierat relativt kraftigt genom århundradena. Det är också möjligt
att överföringen skett i flera led: från nattskärra till morkulla (efter lätet) och
från morkulla till enkelbeckasin (efter utseende och artlikhet). Överföringen av
artnamn är förmodligen också präglad av likartade folkliga föreställningar
kring de nämnda fåglarna (se vidare avsn. 6.3).
Då spånkäring uppträder med betydelsen 'trädkrypare' (Ragunda sn i Jämtland) har detta förmodligen sin grund i fågelns beteende då den klättrar lodrätt
på trädstammarna och då och då stannar upp för att undersöka barken eller
lyssna efter insekter.

Sammanfattning
Ord eller bildningar till ord som beskriver ett knarrande (skrapande) läte förekommer övervägande i artnamn för morkullan (knarra, knirke, knorra, knorta,
knurremurre, rock, ruckla, rugda, skrabba, skryta, spån(ad)). Dessa återger i
första hand hannarnas "knortande" vårläte då de drar på det s.k. morkuflsträcket. Hit hör också de i grunden lätesbeskrivande korgfisk, krokkvist och
kurbits. Vissa av artnamnen syftar alternativt på morkullhonans skrockande
markläte, som liknar övriga beckasinarters läten vid boet. En sådan läteslikhet
kan bilda grund för en överföring av artnamn mellan de olika beckasinarterna.
— Betr. det i morkullans lätessekvens avslutande "knispande" (gnisslande) lätet, se knispa (avsn. 5.1.3.2).
Da. gnarre och sv. spola förekommer endast i artnamn för enkelbeckasinen
och syftar på fågelns ihållande vibrationsläte. Då (former av) rock (rugda) och
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spån(ad) uppträder i artnamn för enkelbeckasinen kan detta ev. bero på en förväxling med morkullan p.g.a. likhet i fråga om utseendet (artlikhet). Ett knarrande eller skrapande läte kännetecknar emellertid även andra fågelarter, vilket
sekundärt kunnat leda till en överföring av både artnamn och därtill hörande
folkliga föreställningar (jfr avsn. 6.3.6). Sålunda ingår de i artnamn för enkelbeckasinen förekommande rock (rugda), skärra, spån(ad) och spola även i artnamn för nattskärran, medan skvarra alternativt beskriver skatornas "skrattande" läte. Hit hör även grill(a), gryna (eg. 'gräshoppa') i några (osäkra) artnamn med betydelsen '(enkel) beckasin' eller 'större strandpipare'.

5.1.3.6. Artnamnselement för '(djur med) skrikande, klagande läte'
Förled: al, himmer, råget.
Efterled: gjod, lo, lom, skrika, uv.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för (djur med) skrikande eller klagande läte framgår av karta 8.5.

al
Uppträder som förled i ett par fin1.-sv. artnamn med bet. 'beckasin' och
'strandskata'. Härledningen av elementet bereder svårigheter. Enldast vore att
anknyta till trädbeteckningen al 'Alnus' och kollektivbildningen ale 'albestånd, alvirke' (om dessas förekomst i fin1.-sv. dial. se Vendell), åsyftande
växtlighet typisk för de stränder där beckasinen (strandskatan) håller till.
Denna tolkning är emellertid inte trolig, då de aktuella stränderna snarare karakteriseras av berghällar och gräsbevuxen grusmark. En tidigare av mig själv
(Boström 1981:8) föreslagen härledning — att al är att sammanhålla med nisl.
alur m. 'syl, pryl', no. dial. ale m. 'liten stång, ten t.ex. att hänga kött på', i avljudsförhållande till bl.a. fhty. åla, mlty. ål 'syl, pryl' — finner jag numera inte
heller sannolik.
Rimligast är, menar jag nu, att anta att al hör samman med al i alka 'Alca
torda, tordmule', en strandfågel som har ett genomträngande läte. Detta är enl.
Hellquist "vanl. tolkat såsom en avledning med -k av germ. stammen al-, som
uppträder i flera namn på vattenfåglar med starkt läte". Vendell (art. al I) har
al i bet. 'alfågel' och 'lom'. Hos Vendell möter också ett flertal artnamn för
strandskatan, vilka kan antas innehålla denna förled, bl.a. *al-blick 1. -bläck
(alb(äkk Åland, alabläkk Pojo, Nyland), *aleblistra (a(iblisstru Larsmo, Österbotten) och *alefläkt (al- eller alabläkkt Pojo, Nyland). Jfr de i artnamn för enkelbeckasinen ingående orden himmer och lom (nedan) samt, inte minst, Bertil
Flemströms (1967:73) tolkning av fågelnamnet albert 'strandskata', känt från
några est1.-sv. dial., som 'gällt skrikande fågel med stark färgkontrast'.
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Alblixt
Är känt från norra Österbotten (Larsmo) i bet. 'beckasin', men förekommer
även i Åboland och Nyland som artnamn för strandskatan. Efterleden syftar
sannolikt på att fåglarna i fråga — och då närmast enkelbeckasinen — under flygningen rör sig med snabbt dykande rörelser samtidigt som ett karakteristiskt
läte hörs. Jfr stukas (avsn. 5.2.1). — Betr. efterleden blixt se avsn. 5.2.1.
Alvigg
Känt i bet. 'beckasin' och 'strandskata' från Åboland (Nagu). Om namnets betydelse och senare ledens syftning jfr alblixt. — Betr. efterleden vigg, se avsn.
5.2.1.
gjod
Detta ord för 'fiskgjuse' (fvn. gjöbr, no. dial. gjod, uttalat jo, ju, j0, jugr, se Aasen och Ross; jfr sv. dial. judar pl.,fiskegjur, se Hellquist art. fisk) förekommer
som efterled i ett norskt artnamn för enkelbeckasinen. Jfr jude (avsn. 5.5.1) och
gök (avsn. 5.2.2). — Som förled uppträder mäckra (avsn. 5.1.2.2).
himmer
Förekommer som förled i ett enstaka nordnorskt artnamn för enkelbeckasinen,
himmerhest (Lofoten i Nordland fylke; Aasen art:na Himmerhest och Humregauk; Haftorn s. 300). Det motsvarar förmodligen fvn. himbrin n. 'storlom'
(Gavia arctica), nyisl. himbrini, no. dial. imbre, ymmer, hymber (Falk & Torp
art. Imbre, de Vries art. himbrin). Ordets förekomst i artnamn för enkelbeckasinen är svårförklarlig, då lommens genomträngande skriande inte är direkt
jämförbart med enkelbeckasinens vibrationsläte. Kopplingen mellan arterna
kan möjligen bero på att båda uppträder i fuktig (dimmig) väderlek och att fåglarnas respektive läte (särskilt i dimma, då sikten är skymd) kan upplevas som
skrämmande. Jfr lom (nedan).
Efterleden hest tyder på en association till ett gnäggande läte (jfr häst avsn.
5.1.1.1), något som är vanligt i artnamn för enkelbeckasinen och som bl.a. avspeglas i det norska artnamnet hummerhest (under humre avsn. 5.1.1.2), vartill
det här aktuella artnamnet även kan ha associerats.
lo

Detta ord för 'ljungpipare, Charachius', fvn. 16(a) f., no. dial. lo f. ("Sxdvanlig
sammensat: Heidlo, Fjello, Aakerlo. [...] I xldre Skrifter ogsaa: Haustlo,
Myrlo, Sandlo [...]"; Aasen art. Lo f. 1) uppträder som efterled i ett enstaka art222

namn för enkelbeckasinen, strandlo (om förleden strand se avsn. 5.3.2), belagt
från Revsunds sn i Jämtland. Det anses att ordet innehåller den ieur. roten *lä
'skria', och att det syftar på fågelns genomträngande läte (se t.ex. Torp art.
Heid f.; de Vries art. 16 2).
I isländskan uppträder 16a både i bet. 'ljungpipare' och som smeknamn på
barn (Blöndal art. 1. 16a), men används även frekvent som efterled i artnamn
för småvadare i allmänhet med förledernafjall-, grå-, heib-, sand-, strand- och
vatn- (Böövarsson art. 1 16a). Hortling (s. 191 not 2) konstaterar att artnamnet
lo även i vissa sv. dial. kunnat överföras på andra arter: "Tringa-arter kallas
'strandlo' i Jtl." Användningen av lo i det jämtländska strandlo i bet. 'enkelbeckasin' är därför sannolikt att uppfatta som sekundär.

lom
Detta ord för Colymbus förekommer som efterled i ett enstaka halländskt artnamn för enkelbeckasinen. Jfr himmer (ovan). — Förleden är häst (avsn.
5.1.1.1).

råget
Detta ord för 'rådjurshind' (fsv. Taget; Söderwall) är belagt som artnamn för
enkelbeckasinen från framför allt södra Norge (Ostfold, Vestfold, Akershus,
Telemark, Rogaland, Buskerud, Oppland och Hedmark fylken) men också från
Dalarna och Uppland. Anledningen är förmodligen att enkelbeckasinens och
rågetens respektive läten associerats med varandra; båda kan uppfattas som
plötsliga och skrämmande. Jfr get (avsn. 5.1.2.1).
Som fågelartnamn har råget en starkt västligt nordisk prägel. Att det uppträder i Uppland beror förmodligen på att det använts av säsongsarbetande dalkarlar (jfr Tedebrand 1981:47 f.).

skrika
En bildning härtill med bet. "skrikare" förekommer som efterled i strandskrika,
ett från Grundsunda i norra Ångermanland belagt namn för enkelbeckasinen.
Se detta artnamn under strand (avsn. 5.3.1).
UV

Detta artnamn för 'Bubo maximus' förekommer som efterled i ett från Närke
och Västmanland belagt artnamn, hässeluv, avseende enkelbeckasinen (se
detta under hässle, avsn. 5.3.1). Det är närmast att hänföra till en allmän betydelse 'nattfågel med visst (skrämmande) läte'.
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Sammanfattning
Benämningar på beckasinfåglar innehållande ord för (djur med) ett skrikande,
klagande läte (al, gjod, himmer, lo, lom, råget, skrika och uv) förekommer endast i artnamn för enkelbeckasinen. En tydlig lätesassociation till trots bör de
hithörande namnen likväl tolkas i ett etnologiskt färgat perspektiv. Enkelbeckasinens läte har — liksom lommens, uvens, fiskgjusens och rådjurets — ofta
upplevts som skrämmande. Artnamnen har därför med lätthet kommit att associeras med folkliga föreställningar om gastar, trolldom och fiktiva "mörkerväsen". Jfr avsn. 7.3.1.
5.1.3.7. Artnamnselement för 'tickande läte'
Efterled: ticka.
Uttryck: sitta-före, täppy.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för 'tickande läte' framgår av karta 8.5.

sitta-före
Denna kombination av sitta och före med bet. 'i vägen' är känd från Älvdalen,
Venjan och Sollerön i Dalarna i användning om enkel- el. dubbelbeckasinen,
alternativt drillsnäppan (jfr OÖD). En älvdalsk uppteckning uppger att enkelbeckasinens läte är sit-ig-firi. I det fall artnamnet ursprungligen tillkommer
denna fågel, avser det förmodligen att härma dess tickande läte (särskilt då fågeln befinner sig på marken). Alternativt kan den aktuella kombinationen från
början åsyfta dubbelbeckasinens spelläte, som normalt beskrivs som ett bubblande tjatter. Bylin (1975:157) anser att ordet speglar drillsnäppans genomträngande läte: si-vi-di-sii (jfr Nya fågelboken s. 251), en uppfattning som
också får stöd i en sen uppteckning från Älvdalen.
ticka
Förekommer endast, med mosse (avsn. 5.3.3) som förled, i ett från est1.-sv.
dialekter belagt artnamn för enkelbeckasinen. Till grund ligger säkert — trots ett
par andra formellt möjliga tolkningar (i första hand att det rör sig om ordet ticka
'honfår', se Zetterholm 1940:66 f. och hans karta 3) — enkelbeckasinens
tickande läte. Jfr tick(a), tick(a) m.m. som lockrop på får och höns, se Zetterholm 1940:66, 1953: karta 2 och 3). Det estl. tikutaja 'Gallinago gallinago'
(Mäger 1967:76; eg. 'den som tickar') kan även ha spelat en roll i sammanhanget.
Lokalt i Södermanland förekommer fårpiga som artnamn för enkelbeckasinen (se avsn. 5.5.1), vilket anknyter till folkliga föreställningar men också
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innehåller en tydlig association till fåret och dess läte. Detta förklaras enligt
källan (Ekström 1828:33) med att fågeln sprang mellan tuvorna och ropade
ticka, ticka, ett ljud "liknande den lockning, hvilken qvinfolken i Södermanland nyttja till Fåren". Rosenius (1937:167) uppger emellertid att fågelns tickande läte har uppfattats på skilda sätt inom olika språkområden: tick tack, tick
tack (Sverige), jick-jack fick-jack (Norge), tickf?pp; dffippe (dffipp) (Tyskland)
eller tjippörr, tjippörr (England). Då man med egna öron hört enkelbeckasinens tickande läte — vilket endast med hjälp av en mycket livlig fantasi kan fås
till att likna ett "lockrop från en kvinna" — får Ekströms tolkning av artnamnet
fårpiga snarast karaktären av en sentida folketymologi.

täppy
Ett från Jämtland (Hällesjö) belagt artnamn för enkelbeckasinen. Enligt källan
(Hammarin 1990:73) är det ett gammalt ljudhärmande namn för "markens
beckasin, som tickar sitt envisa 'täppy, täppy, täppy' ". Enligt den citerade sagesmannen skulle fågeln, då den befann sig i luften, i stället ha kallats "bävvan" (se bävra, avsn. 5.1.3.1).

Sammanfattning
Till denna kategori har förts endast tre artnamn, est1.-sv. mossticka, dalskt
sitta-före och jämtländskt täppy. Senare leden i det förstnämnda hänför sig med
all sannolikhet till enkelbeckasinens tickande läte (ett visst inflytande kan möjligen ha utövats av det som artnamn för enkelbeckasinen förekommande estn.
tikutaja). Så är förmodligen också fallet med det dalska sitta-före. Vilken fågelart det gäller är emellertid relativt osäkert; alternativt kan namnet spegla
dubbelbeckasinens bubblande spelläte eller drillsnäppans genomträngande
si-vi-di-sii. Det jämtländska täppy är ett äldre artnamn som enligt sagesmannen
återger det tickande läte som fågeln frambringar då den befinner sig på marken.
5.1.3.8. Artnamnselement för 'ljud som från ett galopperande fyrfota-

djur'
Simplex: hingst, hjort, vrinsk.
Förled: hingst.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för 'ljud som från ett galopperande fyrfotadjur' framgår av karta 8.5.

hingst
Detta ord för hanhästen, förekommande i samtliga nordiska språk, är ett lån
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från mlty. hengest, hengst, hingest 'häst, hingst' (urgerm. *hangista-), nära besläktat med häst (urgerm. *hanhista-). Se gängse etym. ordb. Som, eller ingående i, fågelartnamn avser det förmodligen inte att beskriva hingstens gnäggning utan snarare det klapprande läte som dvärgbeckasinen frambringar nattetid, liknande ljudet från en galopperande hingst. Som simplex är hingst använt
om dvärgbeckasinen känt från västra Själland och Fyn.
Sammansättningen hingsugl är känd som namn på dvärgbeckasinen från
östra Mon i Danmark och från Stavanger i Norge (om efterleden fågel se avsn.
5.2.5). Som artnamn för enkelbeckasinen uppträder namnet i ornitologisk litteratur från ca mitten av 1800-talet samt dialektalt från Ringkobing amt (Jylland). Enligt bl.a. ODS och Kjxrbolling (1852:300) har detta sin grund i fågelns "vrinskende Stemme".
Då hingst som framgått ovan i Danmark förekommer som artnamn för
dvärgbeckasinen är det troligt att användningen av hingsffigl om enkelbeckasinen är både sen och sekundär.

hjort
Förekommer som simplex och som efterled (med hors som förled, se avsn.
5.1.1.1) i beckasinartnamn i några belägg från Danmark. Som simplex uppträder det (enl. ODS i jägarspråket) endast som artnamn för dvärgbeckasinen — så
väl även i Spentrup i Randers amt, trots den tvetydiga redovisade betydelsen
'bekkasin'. Namnet har väl sin grund i att fågelns läte associerats med ljudet
(på avstånd) från en springande hjort. Jfr bock och hingst (ovan). Jfr Odens jakt
(avsn. 5.5.3).

vrinsk
Detta danska (liksom svenska, se t.ex. Eklund 1991:106) ord för 'hingst', enl.
ODS art. I. Vrinsk "nxsten kun dial.", förekommer lokalt i de danska ömålen
(0M0 saknar ortsangivelse) som artnamn för dvärgbeckasinen. I denna funktion associerar ordet närmast till hingsten som riddjur, dvs, beskriver ett läte
som kan liknas vid ljudet av galopperande hovar. Jfr hingst (ovan).

Sammanfattning
Då hingst, hjort och vrinsk uppträder som artnamn för dvärgbeckasinen beskriver de ett ljud liknande det från ett galopperande fyrfotadjur, som fågeln åstadkommer då den under ljusa sommarnätter befinner strax ovanför den plats där
honan ruvar. Av de här behandlade beckasinarterna är dvärgbeckasinen den
som är svårast att få syn på och sammankopplingen mellan fågeln och dess läte
har inte styrkts förrän under de senaste seklerna. Det galopperande ljudet i sig
har förmodligen under lång tid varit föremål för namngivning — med tillhö226

rande förväxlingar och uppkomst av övertro som följd. Jfr Odens jakt (avsn.
5.5.3).
Till samma kategori hör också bock använt om dvärgbeckasinen. Ordet är
emellertid också mycket produktivt i artnamn för enkelbeckasinen, där det beskriver ett visst bräkande läte. Av denna anledning redovisar jag ordets användning i fågelartnamn i sin helhet under bock i avsn. 5.1.2.1.

5.1.3.9. Artnamnselement för 'avsaknad av vokalt läte'
Simplex och förled: stum
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för 'avsaknad av vokalt läte' framgår av karta 8.5.

stum
Detta i nordiska språk från (låg)tyskan lånade adjektiv ingår i tre danska artnamn för dvärgbeckasinen, som i jämförelse med de övriga beckasinarterna anses vara mycket tystlåten, särskilt vid uppfloget (jfr ODS art. stum bet. 2.2). I
två av fallen torde det röra sig om direkta lån från tyskan.

Den stumme
Detta från danskt jägarspråk (Jylland) kända artnamn — närmast ett noaord — är
sannolikt ett direkt lån från ty. die Stumme (Suolahti 1909:279).
Stum bekkasin
Namnet, som har viss systematisk prägel, är tidigast belagt av Kjxrbolling
(1852:301) med tillägget "har en flagermuusagtig, usikker, flagrende Flugt, der
almindelig ikke er ledsaget med nogen Lyd". Arten har därigenom med lätthet
kunnat förväxlas med både nattskärra och fladdermus, varför även till dessa
knutna folkliga föreställningar kunnat förväxlas. Se även beckasin (avsn.
5.2.3).
Stum sneppe
Känt endast från äldre danska (Fleischer 1796:1311). Artnamnet, som har viss
systematisk prägel, är förmodligen ett direkt lån från ty. Stummschnepfe (Suolahti 1909:279). Se även snäppa (avsn. 5.2.3).

Sammanfattning
Samtliga artnamn med en namnled stum avser dvärgbeckasinen, vars känne227

tecken bl.a. är en för beckasinfåglarna ovanlig avsaknad av ett lätt identifierbart vokalt läte. (Ornitologiska källor uppger att fågeln vid själva uppfloget avger ett kätsch, som förmodligen kunnat upplevas som skrämmande men som
inte har givit upphov till några specifika artnamn.) Namnleden har lågtyskt ursprung och uppträder endast i danskan.

5.2. Artnamn efter beteende och utseende
5.2.1. Beteende
Simplex: mygga, plytte.
Förled: mus, snappe.
Efterleder: bilta, blixt, dämpa, görel, hakke, rasa, rulling, skita, skrank,
streckla, streka, strit(t)a, stränta, stukas, trulla, vigg, vippa, vittja.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för (visst) beteende (flykt, dykning, oregelbunden eller snabb rörelse,
näbbrörelse eller ett uppträdande som beskrivits med ett ord med pejorativ
klang) framgår av karta 8.6.

bilta
En bildning till det sydsv. verbet bilta (bälta) 'ihärdigt arbeta' (SAOB art.
bilta; Rietz s. 32b) uppträder som efterled i ett par småländska artnamn för
morkullan, troligen syftande på den för morkullan typiska sträckflygningen, då
den med korta mellanrum och på låg höjd upprepar sin flygning inom ett visst
område. — Förleder i hithörande artnamn är hors (avsn. 5.1.1.1) och hulten- (se
hult/holt avsn. 5.3.1).

blixt
Ordet förekommer som efterled, med al (avsn. 5.1.3.6) som förled, i finlandssvenska fågelartnamn. Då det uppträder i namn för enkelbeckasinen är det troligen dennas 45-gradiga dykning genom luften som liknats vid en blixt eller
vigg. De associationer till åskguden Tor som belagts i fråga om andra artnamn
för enkelbeckasinen (jfr bock i avsn. 5.1.2.1) kan härvid ha spelat en viss roll
(jfr avsn. 6.4.3). Jfr vigg (nedan).

dämpa
Uppträder som efterled i ett svenskt (Närke) och ett norskt (Hordaland) artnamn för morkullan. Det kan hänga samman med no. dial. dempen 'tung, droi,
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vxgtig' (Aasen) och dampa 'gaa lidt stumplende, tungt, sent og skjOdeslOse o.
dyl. (Ross), fin1.-sv. dial. dampa, da. dial. dampe 'dimpa, falla (tungt)' (Hellquist art. dimpa).1 så fall åsyftas fågelns rörelser både i luften och på marken,
som i uppteckningarna ofta beskrivs som klumpiga eller rultiga. Jfr kulla, kula,
taska m.fl. (avsn. 5.2.2). — Förled är hult/holt (avsn. 5.3.1).

görel
Ordet förekommer som efterled — med myr (avsn. 5.3.3) som förled — i ett nordsvenskt artnamn för (enkel)beckasinen. Det är att sammanhålla (som en -/-avledning) med gorr och sv. dial. görja 'gyttja' (jfr Hortling s. 192); jfr att Vendell från Vörå i Österbotten upptar *gör(jel i bet. 'en vadarefågel "som plägar
sitta i gyttjan"'. Med all sannolikhet syftar ordet på fågelns beteende då den
med näbben rotar efter föda i dyig mark.
hakke
En bildning hakker till detta danska verb, väl ett lån från mlty. hacken med
samma betydelse (se t.ex. Hellquist), förekommer som efterled i ett enstaka,
från en äldre dansk källa känt artnamn för enkelbeckasinen. Det beskriver fågelns beteende då den under sitt sökande efter föda ideligen sticker med näbben
i våt mossa. Jfr jordgeit. — Förled är mose (se mossa avsn. 5.3.1).
MUS

Ordet förekommer som förled i det dalska artnamnet mussnipa 'beckasin'
(Älvdalen). Det bör uppfattas som ursprungligen identiskt med det inom
samma område betydligt mer frekventa myrsnipa (jfr avsn. 5.3.3), där förleden
genom diftongväxling åj (<53) : au (< ii) kommit att anslutas till älvd. maus
'mus' p.g.a. fågelns snabba och "muslika" rörelser där den söker efter föda
bland myrens grästuvor. — Betr. efterleden snipa, se avsn. 5.2.3.

mygga
Ordet mygga är belagt från Värmland (uppgift om utbredning saknas i källorna) som artnamn för dvärgbeckasinen. Det kan vara direkt använt som fågelartnamn, trots att varken syn- eller hörselintryck tycks kunna ge en omedelbar association. Liksom dvärgbeckasinen förekommer emellertid myggan i
sumpiga och myrlänta områden och på visst avstånd (i gryningen) kan fågeln
med sin långa näbb och sitt beteende (stillastående i luften ovanför boet) påminna om en mygga. Det kan tilläggas att Ulf Poss (1959:482) beträffande enkelbeckasinens vibrationsläte påpekar: "Ljudet kan även liknas vid en myggas
surrande, hört alldeles intill örat."
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plytte
Är belagt från Jylland (Haderslev Osteramt, TOnder Norreamt, Åbenrå amt)
som artnamn för enkelbeckasinen. Härledningen av ordet är oviss. Ottsen
(1965:84) menar att plytte återspeglar fågelns läte: "plyt, plyt". Det läte som i
så fall avses skulle möjligen kunna vara enkelbeckasinens tickande läte som
"hores langt bort" (Ottsen a.st.). Kanske är namnet i stället att sammanhålla
med da. plutte 'plaske, rnre i vand' (ODS), i vilket fall det betecknar 'en fågel
som plaskar omkring i vatten'.
rasa
Former av detta verb, troligen i bet. 'fara fram på ett våldsamt och besinningslöst sätt' (SAOB art. rasa II. bet. 3) uppträder som förled i ett par hälsingska
artnamn för enkelbeckasinen.
Rasbock
Ordet är belagt i ä. sv. (1785) med bet. 'galenpanna, vildhjärna' (SAOB) och i
fin1.-sv. rasebock (utt. rasabokk) 'okv. för en överdådig sälle' (Lappträsks sn i
östra Nyland; Vendell art. rasbock). Som fågelartnamn har det upptecknats i
Ovanåkers socken (ra'sab8kk), avseende enkelbeckasinen (om efterleden bock
se avsn. 5.1.2.1). Den upptecknade formen innehåller bindevokal a, som förekommer i Alfta och Ovanåkers socknar både i långstavingar och kortstavingar.46 Ett par belysande exempel ur ULMA:s ordsamling från Ovanåker är
jestingapylla 'getingbo' och hasnnahall 'handtag'.
Från Ovanåker har även synonymen ra'sanb8kk belagts. Förleden är förmodligen ett med suffixet -an till rasa bildat verbalsubstantiv *rasan med iterativ innebörd: 'som ideligen far fram på ett besinningslöst sätt' (jfr Loman
1961:17 f.). Enl. Loman (a.st.) uppträder sådana suffixbildningar till första
klassens svaga verb. Liknande exempel ur ULMA:s samlingar från södra Hälsingland är tA‘drankt8'bba 'tjuderklubba, varmed tjuderpålen (tj&dransta'ken) nedslås' (Ovanåker) och mo'kkangre'p ' gödselgrep' (Segersta).
Trots betydelserna hos ä. sv. rasbock och fin1.-sv. dial. rasebock är det troligt
att bock i fågelartnamnet åsyftar fågelns bräkande vibrationsläte. Ett stöd för
en sådan slutsats ger det likaledes i Hälsingland upptecknade synonyma artnamnet väderbock (avsn. 5.5.2). Namnet skulle i så fall vara att förstå som 'fågel som far fram (i luften) på ett (till synes) besinningslöst sätt och låter som
en bock'. Om ytterligare en möjlighet att förklara förra leden, se under rasgök
strax nedan.
" Så enligt värdefull uppgift från fil. lic. Anders Öberg, Uppsala, som hänvisar till sin opublicerade
lic.-avhandling "Bindevokal a i hälsingemål".
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Rasgök
I Alfta socken i Hälsingland har upptecknats rassajOtjen med bet. 'horsgök'.
Namnet bör, i kombination med efterleden gök (avsn. 5.2.2), tolkas som 'gökstor fågel som far fram (i luften) på ett (till synes) besinningslöst sätt'.
Med tanke på existensen av artnamnen horsgök och rossgök för enkelbeckasinen — det senare f.ö. belagt från Hälsingland (Delsbo: r8'ssgek) — kan
nog den möjligheten inte uteslutas att både rasbock (här ovan) och rasgök ursprungligen har förleden ross (jfr avsn. 5.1.1.1).
För fsv. kort o kan mani Ovanåker ibland — i stället för det väntade 8-ljudet
— få höra ett a-haltigt ljud (landsmålsalfabetets a). Belysande exempel ur
ULMA:s ordsamling från Ovanåker är ka'ddava'r 'kuddvar', sta'pps8'kker
'strumpskaft utan fötter' (eg. "stoppsockor") och ("inom vissa familjer")
sta'tting 'framkälke i timmerkälkpar' (eg. "stötting"). Tänkbart är att ett sådant
uttal av stamvokalen i ett äldre *rossa- kunnat leda till att förleden felaktigt
kommit att anslutas till verbet rasa.

rulling
Förekommer som efterled i ett enstaka skånskt artnamn, sandrulling, avseende
enkelbeckasinen. I kombination med förleden sand (se avsn. 5.3.2) beskriver
det väl fågelns rörelse då den befinner sig på sandig mark. Namnet är förmodligen en relativt sen bildning till verbet rulla.

skita
Ett nomen agentis skitur "skitare" till verbet isl. skita förekommer som efterled
i ett isländskt artnamn, mfriskitur, avseende enkelbeckasinen (se detta namn
under myr, avsn. 5.3.3). Fågelartnamn innehållande bildningar till detta verb
har en allmänt pejorativ innebörd och tyder på att man ansett fågeln vara särskilt smutsaktig av sig. Det aktuella namnet kommer sig närmast av att fågeln
iakttagits under sitt sökande efter föda i sumpig myrmark.

skrank
Ordet skrank uppträder som efterled i ett enstaka (Lxs0) danskt artnamn,
vandskrank, för enkelbeckasinen (om förleden vatten se avsn. 5.3.3). Kanske
rör det sig om en ombildning av artnamnet vandskank 'bekkasin' (avsn. 5.3.3)
under påverkan av det i danska artnamn för enkelbeckasinen förekommande
skranne 'vrinske; le hOje (jfr avsn. 5.1.1.2).

snappe
Detta danska verb med bet. 'hurtigt (gribe og) trxkke, rykke i noget' (ODS art.
II. snappe bet. 2.1) uppträder som förled i ett äldre danskt artnamn, snaphOne
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(Kalkar), troligen avseende morkullan (betr. efterleden se höna avsn. 5.1.3.4).
Namnet avser väl att beskriva fågelns rörelser på marken då den med näbben
söker efter föda (företrädesvis larver) i fuktig och mullrik mark och därvid även
rycker upp växtdelar.

streckla
SAOB upptar detta verb med bet. 'gå ostadigt, stappla; vingla', sv. dial.
streckla, strickla, "möjl. avledn. av det v. som föreligger i sv. dial. streka, jaga,
gno omkring". En bildning till verbet är strickel, med varianterna strikel och
strykel (sv. dial. strickel, strikel, strekel, stryckel, strykel), samtliga enl. SAOB
(art. strickel) avseende "småvadare utgörande flyttfågel 1. strykfågel o. tillhörande släktet Charadrius [...] särsk. om fågeln C. hiaticula Lin., större strandpipare". I mitt material förekommer strickel m.fl. former som efterled i användning om beckasinfåglar i belägg från Norrbotten, Lappland, Österbotten och
Nyland (se dessa under förleden strand, avsn. 5.3.1). Ordet beskriver fågelns
till synes planlösa irrande då den letar efter mat, särskilt på stränder.

skeka
En bildning till sv. dial. streka 'jaga, gno omkring' (SAOB art. streckla) ingår
som efterled i ett enstaka artnamn för enkelbeckasinen, strandstrek, belagt från
Bergsjö i Hälsingland (se detta namn under förleden strand avsn. 5.3.1). Liksom strickel etc. av streckla beskriver strek fågelns rörelser då den söker efter
föda.

strigOa
I svenska dialektala artnamn för beckasinfåglar uppträder bildningar till verbet
stritta (strita) 'häftigt och ögonblickligt framrinna, framstråla; gå smått och
hyppjande; hoppa till av förskräckelse' o. dyl. (Rietz s. 686b; jfr Hesselman
1909-10:72, 106). SAOB anger för strit(t)a bl.a. bet. 'flytta på sig 1. röra sig
med häftiga 1. plötsliga 1. ryckiga rörelser 1. skutt', 'yrande hoppa, skvätta (om
gräshoppor)' ("i sht i vissa trakter"). En /-avledning till verbet föreligger i efterleden -strittel (Uppland). Som efterled i fågelartnamn (med förleden strand,
se avsn. 5.3.1) syftar ordet troligen på ett visst stötigt rörelsemönster hos fågeln, som särskilt kunnat iakttas då den söker efter föda.

stränta
Bildningarna stränt och stränta, till verbet sv. dial. stränta, strätta ' spruta fram
skoftals i fina strålar', 'sqvätta, spruta hastigt fram ur ett hål' (Rietz s. 686b; jfr
Wadström 1952:129) — den senare formellt identisk med växtnamnet strätta
'Angelica sylvestris', vars tjocka stjälk av barn använts som ett slags spruta (jfr
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Hellquist art. strätta) — uppträder som efterled i ett från Skåne och Småland
känt artnamn, bäckstränt(a), för (enkel)beckasin eller morkulla (se detta namn
under förleden bäck, avsn. 5.3.3). I beckasinartnamn beskriver stränt(a) väl de
aktuella fåglarnas stötiga och till synes stela rörelser då de söker efter föda. Jfr
strit(t)a (ovan).

stukas
Detta ord (häri pluralform) är känt först från 1940-talet från Sonderjylland som
artnamn för enkelbeckasinen. Det har uppkommit av att man associerat fågelns
452 dykning i luften med åsynen av ett anfallande tyskt bombflygplan (stuka,
eg. sturzkampfflugzeug; SAOB art. stuka 3). Associationsmässigt är det jämförbart med de i hithörande artnamn iakttagna orden blixt (ovan) och vigg
(nedan).

kulla
Förekommer som efterled i ett enstaka äldre norskt artnamn, huntrulla, för
morkullan (se hun 'björnunge', avsn. 5.2.2). Ordet hör väl samman med no.
dial. trulla 'rulle, vwlte' (Aasen art. trilla) eller möjligen med adj. truglen 'tung
og klodset' (Ross), varmed beskrivs ett iakttaget markbeteende hos fågeln i
fråga.

vigg
Ordet vigg (se Hellquist 1. vigg) förekommer i ett enstaka artnamn, alvigg
(Åboland) avseende (enkel)beckasinen (se al avsn. 5.1.3.6). Det beskriver den
"blixtliknande" dykning som fågeln gör genom luften under det att det gnäggande eller bräkande vibrationslätet hörs. Till en särskild betydelse 'åskvigg'
hör möjligen också vissa mytologiska associationer till guden Tor (jfr avsn.
6.4.3). Jfr blixt (ovan).

vippa
En bildning till detta verb (jfr Rietz art. vippa 1) är känd som efterled från Hanebo i Hälsingland i artnamnet spovvippa med betydelsen 'beckasin' (se spov,
avsn. 5.2.2). Härmed beskrivs ett stötigt rörelsesätt, förmodligen främst under
fågelns sökande efter föda i sumpig mark.

vittja
Som efterled, med förleden sädes- (se avsn. 5.3.1), förekommer i ett enstaka
norrländskt artnamn för enkelbeckasinen en bildning till verbet vittja, fvn. vitja
'vitje, gjeste; komme for å hente' (Norr. ordb.; jfr Rietz s. 816a). Alternativt
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åsyftar efterleden enkelbeckasinens tickande läte, som bl.a. av Wright & Palm61 (s. 240) beskrivits som ett vittja, vittja. Med tanke på artnamnets förled
tycks den senare tolkningen emellertid alltför långsökt. Här beskrivs därför
snarare ett visst beteende som kunnat iakttas då fågeln ivrigt söker efter föda
(här säd).

Sammanfattning
Ord/bildningar till ord som beskriver beteende förekommer i artnamn för samtliga beckasinfåglar. De återger respektive fågels rörelsemönster i luften (blixt,
mygga, rasa, stukas, vigg), rörelsemönster på marken (dämpa, mus, rulling,
skrank, streckla, streka, strit(t)a, stränta, trulla, vippa) eller sätt att söka föda
(bilta, görel, hakke, plytte, skita, snappe, vittja).
Blixt och vigg beskriver enkelbeckasinens 45-gradiga dykning genom luften
under vilken det karakteristiska vibrationslätet kan höras. Orden kan möjligen
även anknyta till vissa mytologiska associationer mellan åskan å ena sidan och
guden Tor och hans bockar å den andra. Den skrämseltro som är knuten till
vissa artnamn för enkelbeckasinen (t.ex. skråbock) tyder på att fågeln gärna
förknippats med heden tro i allmänhet och med asaguden Tor i synnerhet (jfr
avsn. 6.4.3). Därför kan också orden blixt och vigg tänkas innehålla en association till åskan och de "viggar" som guden Tor ansågs slunga genom luften
då han körde med sina bockar. Det ty. artnamnet Donnerziege för enkelbeckasinen ger också stöd för en sådan mytologisk anknytning.47 En sentida men delvis liknande association ligger till grund för artnamnet stukas, där fågelns dykning genom luften liknas vid ett attackerande bombplan.
Ord som beskriver beckasinfåglarnas rörelsemönster på marken är av en relativt allmängiltig karaktär och det visar sig också att de alternativt kan karakterisera andra (vadar)fåglar. Sättet att söka föda har däremot varit särskilt
namngivande för både enkelbeckasin och morkulla.

5.2.2. Kroppens form, storlek och färg
Simplex: dublett, flee(g), kula, todxkker, tredcekker.
Förleder: dubbel, grå, halv, hun, kobber, kvart, röd, små, spov, ugle.
Efterleder: drom, gucku, gök, hök, kulla, orre, ripa, röja, taska, vaktel, vipa.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för viss kroppsform, likhet med annan fågelart, storlek eller färg framgår
av karta 8.7.
47 Jfr även att det estniska artnamnet piksekits för enkelbeckasinen (Mäger 1967:76) ordagrant betyder 'åskget'.
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drom
Förekommer som efterled i ett enstaka danskt (vendsysselskt) artnamn för enkelbeckasinen, hasseldrom (om förleden se avsn. 5.3.1). Hur drom skall förklaras är ovisst. Möjligen kan föreligga en överföring av efterleden i fågelartnamnet rördrum 'Botaurus stellaris'; jfr att en motsvarande förväxling av de båda
fågelarterna kan beläggas i skronnegeg 'rvirdrum' från Vejle amt (JO). SkronnegOg (se skronne avsn. 5.1.1.2) är annars frekvent belagt som artnamn för enkelbeckasinen.

dubbel
Detta adjektiv (da. dobbelt) förekommer som förled i artnamn för dubbelbeckasin (Sverige) och enkelbeckasin (Danmark). I hithörande namn anger ordet en betydelse 'större' eller 'bättre' i jämförelse med den fågelart som avses
med det efterställda artnamnet. Med liknande innebörd uppträder sv. dubbel
även t.ex. om tyg: dubbelt vadmal "om tjockare vadmal" eller om dryck: dubbelt öl 'kraftigare öl' (SAOB art. dubbel bet. 4). Jfr fi. tuppeli 'dubbelbeckasin'
(Karelen; Wright & Palmai 1873:234).
Dobbelt horsegummer
Är känt bara genom ett enda belägg från Jylland och avser dubbelbeckasinen.
Det visar å ena sidan på en kunskap om att horsegummer avser enkelbeckasinen, å andra sidan ger förleden dubbel en beskrivning av artens storlek, dvs.
den beckasinfågel som är större än den art som huvudordet avser. Jfr horsegummer under hors (avsn. 5.1.1.1).
Dubbelsnäppa
Förekommer både i äldre och yngre danska om enkelbeckasinen (dobbeltsneppe), medan en äldre svensk källa med namnet avser både dubbelbeckasin
och storspov (Numenius arquata). Namnet, som har systematisk prägel, bör
närmast ses som en parallell till dubbelbeckasin och är troligen i sin helhet ett
lån från tyskan; Fleischer (1796:1313) har ty. Doppelschnepfe i bet. 'Scolopax
arquata'. Efterleden har här en allmän betydelse 'långnäbbad vadarfågel'. Se
snäppa (avsn. 5.2.3).
Tredobbelt bekkasin
Avser dubbelbeckasinen i äldre danska belägg från Viborg amt och Bornholm.
Artnamnet, som har en viss systematisk prägel, utgår väl från da. dobbeltbekkasin för enkelbeckasinen, vars förled förstärkts till tredobbelt- för att beskriva en jämförelsevis större beckasinart. Jfr tredcekker (nedan). — Betr. efterleden se beckasin (avsn. 5.2.3).
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dublett
Tillhör jägarspråket och avser dubbelbeckasinen. Ordet dublett motsvarar fr.
doublet 'dublete och uppträder "i veidemål" även i bet. 'tvipipa bOrse' (No.
Ordb. bet. 3). Som artnamn har det i jaktkretsar (med anknytning till hovet) förmodligen ansetts vara en "fulare" översättning av namnet dubbelbeckasin.
.fice(g)
Ett enstaka danskt artnamn för morkullan, vars ursprung är osäkert. Möjligen
är det identiskt med da. flce (flog) 'navnet på forskellige eng- og vandplanter,
der findes ved bredden af beekke og sysee (ODS art:na II. fke och fkeg). Dessa
växter utmärks framför allt av flata, svärdformade blad och ordets användning
som artnamn för morkullan skulle i så fall beskriva fågelns långdragna utseende. Jfr långnäbb (avsn. 5.2.3).
grå
Detta färgadjektiv uppträder som förled i ett dalskt (Venjan, Sollerön) artnamn,
gråget, för enkelbeckasinen och beskriver förmodligen fågelns gråspräckliga
fjäderdräkt. Efterleden get (se avsn. 5.1.2.1) medför att namnet kan tolkas som
'grå fågel som låter som en get'. Det är som enstaka namnbildning troligen relativt ungt och snarast en variant till råget (jfr avsn. 5.1.3.6), som också är belagt från Dalarna liksom från Norge.

gucku
Denna växelform till kucku 'gök, Cuculus canorus' (se t.ex. Hellquist art.
guckusko) förekommer som efterled i ett dalskt artnamn för enkelbeckasinen,
enl. en källa även för morkullan. Jfr gök. — Förled i hithörande artnamn är ross
(avsn. 5.1.1.1).
gök
Förekommer frekvent som efterled i namn för enkelbeckasinen. I första hand
beskriver det en artlikhet i storlek och utseende, men gök 'skälm, lustigkurre'
tycks sekundärt ha bidragit till särskilda konnotationer. Jfr Hortling s. 185
(betr. mossgök) och det no. horsegauk 'enkelbeckasin' (Vest-Telemark), som
också uppges avse 'ein som held spetakkel, er voldsomt lystig el. driv med
narrestrekar'. Jfr gucku (ovan). — Förleder är bäckra (avsn. 5.1.2.2), gumra,
humre, kumra, mimra, nodre, rossla, rOnne och skronne (avsn. 5.1.1.2), himmel (avsn. 5.3.4), hors, märr, ross och ryssa (avsn. 5.1.1.1), mickra och mäckra
(avsn. 5.1.2.2), orre (avsn. 5.2.2), rasa (avsn. 5.2.1), skrummel (avsn. 5.5.3)
och säd (avsn. 5.3.1).
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halv
Detta adjektiv återfinns som förled i ett par svenska och danska artnamn för
dvärgbeckasinen och beskriver artens skillnad i storlek i förhållande till den något större enkelbeckasinen.
Halvbeckasin
Ett svenskt, systematiskt präglat artnamn för dvärgbeckasinen, väl en kortform
till namnet halvenkel beckasin. Se beckasin (avsn. 5.2.3).
Halvsneppe
Ett artnamn för dvärgbeckasinen, vilket endast förekommer i en äldre dansk
källa (Fleischer 1796:1311). Namnet, som har systematisk prägel, avser att
storleksmässigt särskilja fågeln från den något större dobbeltsneppen (enkelbeckasinen). — Betr. efterleden sneppe, se snäppa avsn. 5.2.3.

hun
Ordet, väl no. dial. hun 'bjömunge', "ogsaa om en cireng" (Aasen), uppträder
som förled i ett äldre norskt artnamn (Miiller 1776: huntrula) för 'Scolopax
jadreka eller limos' med tillägget "Vald-Sneppe". Med valdsneppe avses enl.
andra källor entydigt morkullan, vilket gör det troligt att det rör sig om denna
fågel även i det aktuella fallet (jfr vallsnäppa, avsn. 5.3.1). Efterleden bör vara
en bildning till no. dial. trulla 'rulla, välta (omkull)' (se avsn. 5.2.1) och namnet därmed tolkas som 'fågel som liknar (uppför sig som) en klumpig björnunge'.
hök
Förekommer sporadiskt i Sverige, det svenskspråkiga Finland och Danmark
som efterled i artnamn för enkelbeckasinen. I denna funktion har det kommit
att knytas till sägnen om göken som förvandlas till hök då hösten kommer (jfr
horshök). Under artnamnet horsgök fmns många belägg för en sådan folktro (se
vidare avsn. 6.3.5). Bidragande anledningar till en koppling mellan arterna är
likheten gök/sparvhök (storlek, skiffergrå färg, tvärränder på bröstet) och det
faktum att göken "försvann" på senhösten, men att höken då i stället blev mera
synlig i bebodda trakter. Språkligt kan rimmet gök— hök ha underlättat en överföring av artnamn.
Som förled i beckasinartnamn uppträder bäckra och mäckra (avsn. 5.1.2.2),
get (avsn. 5.1.2.1), hors och ryssa (avsn. 5.1.1.1), nord(re) (avsn. 5.5.2) samt
ronne och skronne (avsn. 5.1.1.2).
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kobber
Ordet uppträder i det danska kobberhOne (kobber-, kovverhöen), ett systematiskt präglat artnamn, som i några fall har upptecknats i bet. 'en eller anden
sneppeart' och 'sneppen', dvs, som artnamn för morkullan (om efterleden
lime, se höna avsn. 5.1.3.4). Enligt Kjaub011ing (1875-77:532) avser namnet
"Limosa xgocephala", varmed förmodligen menas den morkullstora myrspoven (Limosa lapponica) i rödaktig sommardräkt (Nya fågelboken s. 217; jfr
ODS art. kobbersneppe). I det fall namnet avser morkullan beskriver det en särskild, rödaktig variant som lätt kunnat förväxlas med den egentliga kopparhönan. Jfr rOdsneppe (under röd avsn. 5.2.2).

kula
Förekommer som namn på morkullan i ett enstaka belägg från Närke och är
närmast att sammanhålla med sv. dial. kula f. 'knöl' (Rietz s. 363b art. kul).
Morkullans satta kropp och rultiga gång har medfört att en bet. 'litet, runt föremål el. rultig individ' ingår i många av fågelns artnamn. Jfr gylta och svin
(avsn. 5.1.3.3), höna (avsn. 5.1.3.4), kulla (här nedan) samt orre, röja och taska
(avsn. 5.2.2). — Med sv. dial. kula 'skinkmärr, dålig häst' (Rietz s. 363b) har
fågelartnamnet av sakliga skäl förmodligen inget att göra.
Möjligen kan kula sättas i samband med fågelartens latinska artnamn (Scolopax) rusticola. Detta var tidigt känt bland ornitologer och jägare (det förekommer bl.a. hos Gesner 1555: perdix rusticula samt hos Linné 1746: ruricola) och namnets senare del har väl kunnat associeras till de ovannämnda
svenska orden. Jfr kulla (här nedan).

kulla
Detta ord för 'flicka, ogift kvinna' m.m. förekommer som "smeknamn" (särskilt i jägarspråket) för morkullan och som efterled i det svenska artnamnet
morkulla (se Hellquist art:na kulla och morkulla). Möjligen kan kulla ha sitt
upphov i efterleden i fågelns latinska artnamn rusticola. Jfr kula (här ovan). —
Om förleden mor se avsn. 5.3.2.

kvart
Ordet förekommer som förled i ett norskt, systematiskt präglat artnamn, kvartbekkasin, för dvärgbeckasinen och beskriver fågelns storlek (mindre) i förhållande till andra arter inom samma fågelfamilj. Jfr beckasin (avsn. 5.2.3).

orre
Beskriver då det uppträder som led i beckasinartnamn en likhet mellan orren
och beckasinfåglar beträffande kroppskonstitution och färg. Som förled före238

kommer det i sms. orregOg 'horsegjög', känd från Vilstrup (Haderslev Osteramt) på Jylland. Det rör sig om ett enstaka belägg, vilket möjligen pekar på
att namnet är en urspårad form av nodderg0g (jfr avsn. 5.1.1.2: nodre), där förleden nodder- i så fall oegentligt kommit att anslutas till orre via den i bl.a. Haderslev Vesteramt belagda uttalsformen nårregö. — Om sms. hasselorre, se
avsn. 5.3.1.

ripa
Detta artnamn för dalripan (Lagopus lagopus) uppträder som efterled i ett artnamn för morkullan, morripa, belagt från Härjedalen. Se mor (avsn. 5.3.2).

röd
Färgadjektivet röd förekommer i det danska, systematiskt präglade artnamnet
rOdsneppe för morkullan och betecknar en varietet av morkulla som (särskilt
av jägare) ansågs vara ovanligt rödbrun till färgen (om efterleden sneppe, se
snäppa, avsn. 5.2.3). Enligt Kjxrbolling (1852:277) avser namnet 'Islandsk
Strandlober, Tringa islandica' och beskriver fågelns rödaktiga fjäderdräkt om
sommaren. Enligt nutida ornitologiska handböcker motsvarar denna art en isländsk varietet av Limosa limosa (sv. rödspov) eller Limosa lapponica (sv.
myrspov). Jfr kobberhOne (ovan under kobber 'koppar').

röja
Detta ord för 'tjäderhöna' (jfr under rugda avsn. 5.1.3.5) ingår som efterled i
ett artnamn för morkullan. Det anger en likhet mellan tjäderhönan och morkullan vad gäller kroppskonstitution och färg. Förled är mor (avsn. 5.3.2).

små
Förekommer som förled i artnamnet små beckasin för dvärgbeckasinen (känt
från Sverige, Danmark och Norge). Det beskriver artens i förhållande till övriga beckasinarter mindre storlek. Trots att artnamnet av vissa källuppgifter att
döma har karaktären av folkligt namn, har det väl en systematisk prägel och
torde vara relativt ungt. Betr. efterleden se beckasin (avsn. 5.2.3).

spov
Det svenska artnamnet spov — genomgående avseende (stor)spoven (Numenius) — ingår lokalt som led i beckasinartnamn. I äldre ornitologiska framställningar har beckasin- och spovfåglar ofta förts till samma familj (långnäbbade
vadarfåglar), vilket i senare tid förmodligen bidragit till förväxling av arterna.
Betr. spoven uppger en norsk 1700-talskälla (Hammer 1797:142) att den har
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"lxkkert Kjöd", något som lika gärna eller kanske hellre karakteriserar en
beckasinfågel. Även i isl. förekommer vissa förväxlingar: spöi betecknar regnspoven (Numenius phxopus) medan man med störi spöi avser storspoven (Numenius arquata; Blöndal art. spö°.
Som förled uppträder spov i sms. spovvippa (spu'vippa) 'beckasin', belagt
endast från Hanebo i Hälsingland. (Om uttalet spuv 'spov' , se Hesselman 1905:
203.) Jfr det från Gästrikland (Ovansjö) belagda spusvi'tt 'spov'. Efterleden
vippa beskriver ett stötigt rörelsesätt hos fågeln då den vistas på marken, varför
namnet troligen kan användas om flera olika mindre vadare. Se vippa (avsn.
5.2.1). — Om spov som efterled, se myr (avsn. 5.3.3) och nordanväder (avsn.
5.5.2).

taska
Detta ord, med bet. 'skindpose' (Aasen), möter som efterled i ett norskt artnamn för morkullan, lauvtaska (Rogaland), och beskriver det knubbiga utseendet hos fågeln i fråga. Betr. förleden se lauv (avsn. 5.3.1).

todcekker
Detta danska ord med bet. 'skip med to dxk', 'flyvemaskine med to bxreplaner' (ODS) förekommer även som ett till jägarspråket hörande artnamn för enkelbeckasinen. Av de båda betydelserna i ODS kan den sistnämnda i senare tid
ha bidragit till vidare associationer (jfr stukas). Namnet bör ses som en variant
till det betydligt mer frekventa trecitekker (se här nedan), och syftet med det är
säkerligen att storleksmässigt skilja mellan arterna dubbel- och enkelbeckasin.

tredcekker
Förekommer allmänt i danskt jägarspråk för dubbelbeckasinen och bör bildningsmässigt sammanställas med da. todwkker (ovan) för enkelbeckasinen.
Det beskriver fågelartens förhållandevis större storlek jämfört med andra beckasinarter. Brondegaard (s. 138) förklarar namnet med att fågeln "har tre
grå-gule rygstriber", vilket emellertid knappast kan ha varit namngivande, då
även enkelbeckasinen (da. toclakker) har en fjäderdräkt med likartade ränder.
Noteras bör emellertid att ordet i danskan, förutom att ha bet. 'skib med tre
dxk' (ODS), även avser en 'flyvemaskine med tre bxreplaner' (ODS), varför
artnamnet åtminstone i senare tid kan ha påverkats av denna betydelse. Jfr stukas (avsn. 5.2.1) och todwkker (ovan).
Sms. tredwkkerbekkasin 'dubbelbeckasin', ett systematiskt präglat artnamn,
bör uppfattas som en övertydlig kombination av de båda namnen tredcekker
'dubbelbeckasin' och bekkasin 'långnäbbad vadarfågel'. Se beckasin (avsn.
5.2.3).
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ugle
Ingår i det danska artnamnet uglehoved för 'sneppe, Scolopax rusticola'. Namnet tillhör främst jägarspråket och beskriver morkullan (särskilt honan) då den
oroats av en inkräktare och antingen beger sig direkt till boet eller till något
skyddande buskage, varifrån den iakttar omgivningen. Om en sådan iakttagelse
av morkullor berättar Rosenius (1937:141): "Svårligen bli de röjda mot bruna
löv och fuktig jord och visset gräs. Skulle man tätt framför sig stöta på någon
av dem, kastar den sig med rappa vändningar undan mellan snår och stammar.
Blev man varse, var den åter slog ned, och följde efter, fick man kanske öga på
den, innan den på nytt gick upp, kanske nedhukad i ett dike med nedprässad
näbb och ögat blickande emot en." Fågelns beteende kan väl i en sådan situation ha liknats vid en (jord)ugglas fladdrande flykt och vaksamma blickande.
Namnet implicerar även ett inslag av skrämsel, vilket styrks av det ty. artnamnet Totenkopf (Elsass) för morkullan: "Wegen des eigentiimlichen Gesichtes
mit den hoch am Scheitel stehenden groBen Augen" (Suolahti 1909:275). Jfr
hässeluv (under hässle avsn. 5.3.1).
vaktel
Detta artnamn för 'Coturnix' ingår som efterled i ett danskt artnamn för dvärgbeckasinen, (den lille) mosevagtel (om förleden mose 'mosse', se mosse avsn.
5.3.3). I danskan används vagtel även "om vagtellignende ftigle af andre familjer" (ODS). I svenskan möter Waktel hos Leijonflycht (1827:75): "Nattwaka.
Tallbit (Swensk Papegoja). Äfwen Rapphöna". Betydelsen anges som "provinsiell".
Vakteln liknar dvärgbeckasinen med avseende på färg, storlek och kroppskonstitution (bl.a. korta stjärtfjädrar). Där båda arterna varit kända kan därför
en överföring av namn på dem ske trots att vakteln hellre uppehåller sig i gräsmark än på sumpiga områden. Kännedomen om fågeln har närmast sin grund i
att den, trots sin ringa storlek, varit mycket eftertraktad som viltfågel. Idag är
vakteln sällsynt i Norden, men var — åtminstone vid seklets början — relativt allmän (Nya fågelboken s. 82).
vipa
Avser eg. tofsvipan (Vanellus vanellus) men förekommer i sv. dial. även som
efterled i artnamn för (enkel)beckasin eller morkulla. Här beskriver det en likhet mellan arterna vad gäller storlek och uppträdande (flyttfågel, håller till i
fuktig mark) samt läte (högljutt och möjligen även skrämmande). — Förleder är
mad (avsn. 5.3.3) och mor (avsn. 5.3.2).
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Sammanfattning
Ord som beskriver form, storlek eller färg förekommer i artnamn för samtliga
beckasinfåglar. Hithörande namn i simplex avser främst morkullan (fle(g),
kula, kulla). Todekker betecknar enkelbeckasinen och tredcekker dubbelbeckasinen, medan dubl ett avser båda dessa arter.
De ord som utgör förleder beskriver framför allt storlek eller färg. I namn för
dubbelbeckasinen uppträder dubbel (tredubbel), för enkelbeckasinen grå och
orre, för dvärgbeckasinen halv, kvart och små. I artnamn för morkullan anträffas de form- och färgbeskrivande hun, kobber, ripa, röd, orre och ugle, av vilka
kobber och röd ursprungligen bör avse andra fågelarter ("isländsk strandlöpare" och brushane). Spov uppträder i allmän betydelse 'beckasin'.
Orden drom, gucku, gök och hök utgör efterled i artnamn för enkelbeckasinen, medan vaktel avser dvärgbeckasinen. Kulla, orre, röja och taska förekommer endast i artnamn för morkullan, medan vipa främst ingår i namn med allmän betydelse 'beckasin'. Olika folkliga föreställningar har särskilt kommit att
knytas till gök, hök och röja, vilka främst anträffas som led i artnamn för morkulla eller enkelbeckasin.

5.2.3. Näbbens utseende
Simplex: beckasin, snipa, snäppa, tolk.
Tvåledat: långnäbb, långnäsa.
Efterled: klipa, pik, pikel, pligg, snipa, snäppa, (s)pyrel, sp)ita, stickel, tolk.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för näbbens utseende (eller användning) framgår av karta 8.8.

beckasin
Artnamnet är ett lån från franskans bkcasine, i sin tur en diminutiv till bkasse
'morkulla', av fr. bec 'näbb' (SAOB; jfr Hortling s. 200). I svenskan uppträder
beckasin först vid mitten av 1700-talet (bl.a. hos Weste, Dalin och Bellman)
samt som bäkasin hos Lind (SAOB a.st.). I danskan är det tidigast belagt 1696
hos Peder Syv (Dahl 1909:61) i bet. "hassel-hons" (dvs. närmast 'morkulla');
i nutida danskt riksspråk är det i första hand ett sammanfattande namn för samtliga egentliga beckasiner utom morkullan (ODS). I tyskan är "Pegasins" belagt
år 1742 (Suolahti 1909:275) som synonym till Riett-Schnepffen och enligt två
av Suolahti (a.a. s. 275 f.) åberopade källor från 1750 och 1760 härrör det från
jägarkretsar. I tyska dialekter har det omvandlats till t.ex. Beckas (Preussen)
och Begeisjen (Luxemburg); se Suolahti a.a. s. 276.
Svenska dialektala belägg kommer främst från södra och mellersta delen av
landet och avser omväxlande enkel-, dubbel- och dvärgbeckasin eller "en
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mindre vadare". I danska dialekter avser bekkasin främst enkelbeckasinen (jfr
Molbech art. bekasine) men är även belagt som artnamn för morkullan (beggesin från Svendborg på Fyn). De norska beläggen är enbart litterära (ornitologiska). Trots att namnet förekommer dialektalt har det följaktligen en systematisk prägel. Detta styrks av de framförställda tilläggen enkel och dubbel (dobbelt), vilka beskriver fågelns (dubbel- eller enkelbeckasinens) storlek i förhållande till de närliggande arterna. I danskan har dobbelt här främst innebörden
'större': "i forb. m. visse fuglenavne for at betegne en storre art" (ODS art. dobbelt bet. 3). I DO (art. dobbelt bet. 4) anges emellertid även bet. 'bättre': "Som
är meget bedre eller stOrre en andet af sit Slags. (Ex.) Dobbelte Kramsfugle".
I nordiska språk (och tyskan) tycks beckasin— av de äldsta beläggen på ordet
att döma — ha inlånats under 1700-talet, då det franska språket och det franska
köket stod högt i kurs bland adel och borgare. Artnamnet har uppenbarligen tidigast anammats av jägare (främst bland adeln) och upptas bl.a. i jägarböcker
från denna tid som det enda officiella namnet på fågelarten. — Förekommande
förleder är dvärg, halv, kvart, små, (tre)dubbel och tredcekker (avsn. 5.2.2),
lapp (avsn. 5.3.6) och stum (avsn. 5.1.3.9).

klipa
Uppträder som efterled i ett härjedalskt (Tännäs) artnamn för enkelbeckasinen.
Det torde vara att sammanhålla med sv. dial. klipa 'knipa, nypa hårt, klämma
till' (Rietz s. 329a; no. dial. klipa, isl. klipa; se Aasen resp. Blöndal) och beskriver förmodligen fågelns långa näbb, kanske i kombination med de knipande rörelser som fågeln utför med näbben samtidigt som det tickande lätet hörs. —
Förled är regn (avsn. 5.5.2).
långnäbb
Hithörande belägg från Österbotten och äldre norska (Hammer 1797:142) avser morkullan, men namnet uppträder även i dansk "jxgerslang" för (enkel)beckasinen (jfr ODS art. langnceb bet. 2). I Sverige tycks det oftast beteckna (stor)spoven. I samtliga fall beskriver namnet en iögonenfallande lång
näbb; det är synonymt med långnäsa, snipa och beckasin (ill. 12). De varierande betydelserna belyser också förhållandet att enkelbeckasinen, morkullan
och storspoven stundom givits samma namn och i en folklig systematisering
följaktligen ansetts vara individer av samma art. Jfr långnäsa (här nedan).
En enstaka äldre dansk källa (DO 1820) uppger att långnäbb överfört kan
användas som växtnamn för "planteslxgten Scandix Linn.". En liknande association mellan växt och fågel kan iakttas för ett av morkullans danska artnamn,
fice(g), där likheten mellan växtens långa vassa blad och fågelns långdragna utseende ligger till grund för namnöverföringen. Se fice(g) (avsn. 5.2.2).
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långnäsa
Hit hör de båda danska artnamnen dreng med lang mzse och langnffise, vilka i
"jxgerslang" avser enkelbeckasinen, medan långnäsa i Sverige betecknar småspoven (Tillhagen 1978:283). Båda beskriver en fågel med särskilt lång näbb
och bör uppfattas som till jägarspråket hörande sentida, lokala bildningar med
drag av noanamn. Jfr snipa (nedan).
Ordet näsa är här en skämtsam beteckning för 'näbb' medan dreng snarast
har den från da. dial. kända bet. 'en gammel ungkarl' (ODS art. dreng bet. 2.1;
se även dreng, avsn. 5.5.1). Jfr skronnehors (under skronne avsn. 5.1.1.2).
pik
Ordet no. dial. pik 'pig, tynd spids, isxr af jem' (Aasen) förekommer som efterled i ett norskt artnamn för morkullan, getpik (se detta under get, avsn.
5.1.2.1), i vilket det beskriver fågelns långa och (förmodat) vassa näbb.
pikel
Ordet, väl en /-avledning till pik (jfr SAOB art. pik bet. 1 och no. dial. pik
ovan), förekommer som efterled i artnamnet strandpikel 'beckasin' (Lännäs sn
i Närke). Namngivningsgrunden är fågelns långa och spetsiga näbb. Som jämförelse kan nämnas att Hording (s. 171, 189) har det härmed besläktade
(s)pickel i simplex och som efterled i artnamn för både strandskata (pikkil
Korpo, Åboland) och drillsnäppa (-spitjil Ingå, Nyland). — Om förleden strand
se avsn. 5.3.1.
pligg
Detta ord, med bet. 'liten pinne, träplugg' (jfr SAOB), ingår som efterled i ett
hälsingskt (Gnarp) beckasinartnamn och syftar på fågelns spetsiga, kilformiga
näbb. Förled är nordanväder (avsn. 5.5.2).

snipa
Förekommer som simplex (Gotland, Norge) samt som för- och efterled
(Sverige, Norge, Färöarna, Island) i artnamn för samtliga beckasinarter. Som
simplex avser det framför allt morkullan, men även beckasin och liten vadarfågel i allmänhet. Noteras bör att eng. (common) snipe betecknar enkelbeckasinen.
Ordet snipa, i sv. med bet. 'smalt, spetsigt föremål; snäppa' (jfr SAOB), i no.
dial. med bet. 'näbb, snabel; smal kvinna; snäppa' m.m. (Aasen, Ross), har en
mängd motsvarigheter i germanska språk. Betydelsen 'snäppa' hos snipa har
enl. Hellquist sin grund i "den långa spetsiga näbben".
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Kring snipan förekommer en mängd talesätt, rim, ramsor och övertro — så
även i länder utom Norden — och många av dessa återfinns bland F.L. Grundtvigs samlingar i DFS. Se äv. snäppa (nedan) och beckasin (avsn. 5.2.3).
Som förled i beckasinartnamn uppträder en och strand (avsn. 5.3.1), mus
(avsn. 5.2.1) och myr (avsn. 5.3.3).

Sniprugda
Belagt från Norge (sniperuude; Rogaland fylke). Det är en sammansättning av
två av de mest frekventa artnamnen för morkullan: snipa och rugda (om det senare se avsn. 5.1.3.5) och tycks följaktligen vara tautologiskt ("morkull-morkulla"). Det är emellertid tänkbart att förleden här avser att beskriva den långa
näbben (snipan), varför namnet i så fall skall tolkas som 'morkulla med (särskilt) lång och spetsig näbb'.

snäppa
Artnamnet sv. snäppa (da. och no. sneppe; ä. da. snippe) är samnordiskt, ett lån
från mlty. sneppe, snippe 'vadarfågel tillhörande underfamiljen Scolopacinx'.
Namnet är givet med tanke på fågelns långa och mycket smala näbb och avser
i äldre svenska (1700- och 1800-talen) ofta (enkel)beckasinen (SAOB). På
Orkneyöarna förekommer formen snippo och på Shetlandsöarna snippek med
betydelsen 'enkelbeckasin' (Lockwood 1961:16) och namnet ingår förmodligen som led i det da. ortnamnet Sneppekilsagre (Egense på södra Fyn; Brondegaard s. 142; DS 1:361).
Snäppa ingår som efterled i många artnamn för enkelbeckasinen, inte bara i
nordiska språk. I tyskan tillhör enl. Suolahti (1909:275) förlederna Ried(Riet-), Sumpf- och Wasser- de mest frekventa. Hit hör också, svarande mot ty.
Bruch 'kärr, moras, träsk', Brach- (Bröch-, Bruch-) i artnamnen Bröchschnepp
(Brachschnepfe) och Bruchschneppfflin (Luxemburg, 1600-talet), Pfulschnepf,
Puhl- och Pful-Schnepfe (1700-talet), samt Pfuhlschnepfe (Preussen) och ndl.
poelsnip (poel = ty. Pful 'pöl'). Enl. DO avser sneppe särskilt enkelbeckasinen,
medan artnamnet i nutida danska (utom på Jylland) så gott som uteslutande betecknar morkullan.
Snäppan har (liksom snipan) p.g.a. sitt märkliga utseende och iögonenfallande beteende (bl.a. då den söker efter föda) blivit föremål för mängder av föreställningar, övertro, talesätt och ordspråk inte bara i nordiska utan också i
andra germanska språk. F.L. Grundtvigs insamlade material (i DFS) hänvisar
bl.a. till en "Grohmann" (förkortat Grh.), efter vilken flera intressanta (tyska)
föreställningar citeras: "Det er uheldigt for Brudefolk at möde en S[neppe]" (s.
120); "Binder man S[neppen]s Unger, men löser dem efter tre Dages Forlöb,
gaar Feberen bort" (s. 166) och "Er krudtet blandet med S[neppe]skarn, har det
Tryllekraft" (s. 208). En annan uppgiftslämnare är "Naumann" (förmodligen
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avses här J.A. Naumann och hans publikation Naturgeschichte der Vögel
Deutschlands): "Komme og Rejse. [...] Sneppesöndagen Oculi. Sneppeevangeliet" (s. 372) samt "Mxrker Jxgeren om Morgenen, at en mild Vaarregn er
faldet om Natten, siger han: Heute Nacht has es Schnepfen geregnet" (s. 375).
Artnamnet snäppa förekommer i danskan även som förled (Sneppe-fugl)
men då med allmän bet. "om vadefugle af gruppen Scolopacinx ell. af gruppen
egentlige vadefugle, Charadriidx (der tillige omfatter brokfuglene)" (ODS).
Överlag är ordet mycket vanligt som efterled i sammansatta artnamn för olika
slags större och mindre vadarfåglar (företrädesvis Tringa-arter).
I hithörande artnamn uppträder förleden sump (avsn. 5.3.3) för 'beckasin'
(dock ej morkulla), dubbel (avsn. 5.2.2) för (sv.) dubbelbeckasin och (da.) enkelbeckasin samt kärr, moss, myr, sump och vatten (avsn. 5.3.3), mull och sten
(avsn. 5.3.2) för enkelbeckasinen. I artnamn för morkullan möter hult/holt,
lyng, skov, torn, trx och vall (avsn. 5.3.1), mudder (avsn. 5.3.3) och röd (avsn.
5.2.2), för dvärgbeckasinen dy (avsn. 5.3.3), halv (avsn. 5.2.2), hår (avsn.
5.2.5) rör, strand (avsn. 5.3.1) och stum (avsn. 5.1.3.9). Jfr snipa (ovan).

Sneppeflue
För detta ord anger ODS (art. Sneppe-) som första bet. ("zool.") 'fluen Empis
tesselata (med nxblignende snabel)' och som andra bet. ("nu nxppe br.") 'dobbelt bekkasin, Scolopax gallinago'. Anledningen till användningen om enkelbeckasinen är förmodligen fågelns långa näbb som, kanske i kombination med
ett hastigt och kastande uppflog, kunnat föranleda association till den nämnda
flugans utseende och beteende. Namnet saknar dialektal proveniens och har
viss systematisk prägel.
(s)pyrel
Förekommer som efterled i vissa svenska artnamn för bl.a. enkelbeckasinen
med strand (avsn. 5.3.1) som förled. Det är att sammanhålla med sv. dial. pyrel,
pyril o. likn. 'liten klen stackare, pyssling', 'liten livlig gosse', 'ovanl. liten person, fågelunge' m.m. (Holm 1958:176), no. dial. piril, pyril, pOril 'liten svag
figur, pusling' (Ross). Om den ett par gånger i materialet förekommande formen spyrel är en gammal biform till pyrel med uddljudande s (se t.ex. Holm
a.a. s. 173 f.) eller beror på påverkan från något annat ord är ovisst. Jfr sv. dial.
spirvil 'spinkig person, parvel' m.m. (Västmanland, Uppland, Finland), 'drillsnäppa' (Finland); se Holm a.a. s. 135 not 22.
Grundbetydelsen hos (s)pyrel bör vara 'litet spetsigt föremål'. Märk no. dial.
pyril (N. Gudbrandsdalen) i bet. 'ganske små barns penis' (Holm 1958:177).
Senare har ordet kommit att användas om särskilt små eller outvecklade individer, möjligen med viss pejorativ innebörd. Med tanke på beckasinernas (och
andra vadarfåglars) iögonenfallande och ofta namngivande näbb finner jag det
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dock troligt att hithörande artnamn speglar ursprungsbetydelsen, dvs. 'litet
spetsigt föremål'.

spfta
Uppträder som efterled i ett isl. artnamn, mYrisp9ta, för enkelbeckasinen. Det
rör sig om det med vårt spjut, fvn. spjot, samhöriga ordet fvn. spYta f. 'pinne,
stikke' (Norr. ordb.), nyisl. spita, spfta 'ett litet stycke trä, pinne' (Blöndal).
Ordet syftar här utan tvekan på fågelns spetsiga näbb. — Förled är isl. mYri
'mosse, sumpmark', se myr avsn. 5.3.3.
stickel
Förekommer, med strand (avsn. 5.3.1) som förled, i ett fin1.-sv. artnamn för
(enkel)beckasin. Artnamnselementet är väl identiskt med fvn. stikill m. 'hornpigg, ytste enden av horn (på fe)' (Norr. ordb.), fsv. stikil 'hornspets, pigg' (Söderwall), sv. dial. stickel 'pigg, spets' (Rietz s. 673a) och syftar väl på beckasinfåglamas spetsiga näbb. I ortnamn avser ordet en viss (spetsig) vikbildning
i sjö (Ståhle 1946:298 f.).
Möjligt men knappast befogat är det att i stället anknyta till verbet stickla
'vackla, gå ostadigt' (Vörå i Österbotten enl. Vendell).
tolk
Förekommer i södra Sverige, på Öland och på Gotland. Betydelseuppgifterna
växlar: 'ett slags mindre vadarefågel' (Blekinge, Gotland), 'beckasin', 'strandskata' (Öland), 'strandfågel; Totanus calidris; en sorts beckasin, Tringa; enkelbeckasin (större och mindre)' (Gotland), 'enkelbeckasin; en strandfågel med
långa ben', "bildlikt: han har tolkleggar [tolk-ben]" (Gotland, Atlingbo sn) — en
märklig uppgift då benen inte är det första man lägger märke till hos enkelbeckasinen — samt 'enkel beckasin' (Ryssby sn i Småland; i formerna t8rrk,
tårk). —Betr. växling 1(1): r, se art. bavra (avsn. 5.1.3.1). Jfr stolk (avsn. 5.2.4).
Carl von Linné stöter under sin gotländska resa på tolken, som han identifierar som en 'Tringa': "lik en Wipa, men ei större än en Kramsfogel [...] en hwit
fläck war under hakan, en annor wid öronen, en annor i pannan [...] Näfwet
war kort, syl-likt, trubbugt, svart [...] benen blodröda" (1745:217). (Om det än
är något oklart, avses härmed förmodligen Arenaria interpres, roskarl.) Kolmodin (1871:12) nämner Tolk och Stolk 'Totanus calidris' som "en af våra
mest allmänna foglar; förekommer talrikt i de större myrarna, på holmar och
skär". Enligt Kjxrbolling (1875-77:523) avser tolk 'rödbena' på "Oerne i 0stersoen" (dvs. Bornholm, Öland och Gotland samt, möjligen, Ösel) och en uppteckning från Gotland (Gothem) uppger att "tolkn iär gra u iausari [ljusare] undar venggar u har raude leggar [ben]". I de gotl. socknarna När och Lau avses
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härmed 'Totanus calidris', som "säger 14, Up". Jfr även got!. vatten-, vattnatulk, vatatullk 'fågel (i myren) — beccasiner?' ("den minsta tulik"), 'pojke som
plumsar i vatten'.
Att döma av beläggen har tolk som artnamn ursprungligen avsett en strandfågel med både iögonenfallande näbb och röda ben, dvs, antingen rödbena eller
(på Gotland) roskarl. Namnet är identiskt med sv. diat (Gotland) tolk, tulk 'kilformat föremål; ett slags vinkelformad mätsticka el. tumstock' (se Got!. ordb.
art. tolk 2 och Rietz s. 744a) och åsyftar fågelns kilformade näbb. Senare har
namnet dels kommit att överföras på strandskatan (p.g.a. benens likartade
färg), dels på enkelbeckasinen (p.g.a. den framträdande näbben). — Som förled
uppträder vesa ' dy , gyttja' (avsn. 5.3.3).

Sammanfattning
Många beckasinartnamn innehåller ord som beskriver en lång och spetsig
näbb. Av dessa uppträder simplexformerna snipa och snäppa dels som ett sammanfattande artnamn för de egentliga beckasinfåglarna, dels i betydelsen
'beckasin i allmänhet'. Snipa ingår f.ö. som efterled i en av de äldsta artnamnsbildningarna för enkelbeckasinen (myrsnipa), medan snäppa (ett Ity.
lånord) i Danmark särskilt kommit att avse morkullan (lokalt på Jylland enkelbeckasinen). I Sverige och Danmark har snäppa även visat sig vara särskilt
produktivt som efterled i artnamn för många mindre vadare i allmänhet och för
beckasinfåglarna i synnerhet. Beckasin lånades sannolikt in i nordiska språk
från franskan vid mitten av 1700-talet. Det har främst kommit att användas som
systematiskt namn men är även spritt i svenska och danska dialekter. Ordet tolk
avser troligen ursprungligen en strandfågel med iögonenfallande näbb och röda
ben (strandskata, rödbena eller roskarl) men har lokalt kommit att avse enkelbeckasinen.
Två av allt att döma sentida bildningar som kan sägas utgöra direkta översättningar av de äldre artnamnen snipa och snäppa är sv. långnäbb (da. langnceb) för morkullan, enkelbeckasinen och (ev.) spoven samt det i danskt jägarspråk förekommande langnwse för enkelbeckasinen.
Ord med betydelsen 'spetsig näbb' förekommer bara som efterled. Av dessa
ingår klipa, langnwse, (s)pyrel och spfta i artnamn för enkelbeckasinen och
pik, pikel, pligg, stickel, tolk i namn med allmän bet. 'beckasin, mindre vadarfågel'.

5.2.4. Benens utseende
Simplex: kjulbening, skank, stolk.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord som beskriver benens utseende framgår av karta 8.8.
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kjulbening
Ett kjul- ingår som förled i artnamnet kjulbening belagt från Åland (Kökar) som
artnamn för enkelbeckasinen. Hortling redovisar flera liknande artnamn för
andra fågelarter, t.ex. kylbene 'strandskata' (s. 172), kyllare 'grönbena' (s.
192), strandkyllare 'rödbenta snäppan' och kyl/bena 'snäppa' (s. 194). Enligt
Hortling ingår adj. kylig som förled; "Strandskatans blackröda fötter, som dessutom se något svullna ut, kunna ju lätt framkalla föreställningen att fågeln 'fryser om fötterna', där den vandrar barfota i det kalla vattnet" (s. 174). Denna förklaring tycks mig osannolik. Man bör i stället räkna med att kjul- är att sammanhålla med överkalixmålets tjiul (*kiula) 'bubbla, knöl' (Pihl 1924:285),
samhörigt med bl.a. sv. dial. kyl 'matpåse, (skinn)säck, stor mage, buk' (Hellquist), kyle 'knöl, böld', kul(a) 'knöl, kula' (Pihl a.st.). Ett *kjul- 'knöl' i kombination med efterleden -bening beskriver sannolikt fågelns ben med (på nära
håll) väl synliga leder. Jfr tjald (avsn. 5.6).
skank
Uppträder som efterled i det danska artnamnet vandskank 'beckasin' (Lxs0).
Om förleden se vatten (avsn. 5.3.3). Ordet är identiskt med da. skank 'ben'
(ODS art. skank 1 bet. 2) och avser närmast den del av benet under knäleden på
vadarfåglar som mestadels befinner sig under vattenytan då fågeln söker efter
mat i grunt vatten. Jfr dock möjligen även da. skank 'halt, särsk. om häst' — "nu
kun dial. (sjx11.)" — som substantiverat använt om halt häst (jfr ODS art. skank
3).
stolk
Förekommer endast på Gotland använt om "en beckasinart". Det är möjligen
att sammanhålla med gotl. stulka 'liten flicka' (fvn. stulka, isl. stidka 'ds.')
samt med no. dial. stulk (stolk) 'stiv, svag ubehja3lpelig person' och stulka 'gaa
stivt svagt og stodende', stol/ca 'gaa med korte tunge stampende skridt' (Ross).
Namnet skulle i så fall beskriva en tveksam och dröjande gång, som till vissa
delar karakteriserar beckasinfåglama men också många andra mindre vadare.
Jfr tolk (avsn. 5.2.3).

Sammanfattning
Ord som beskriver benens utseende förekommer sällan i beckasinartnamn. Här
redovisas tre sådana ord (kjulbening, skank och stolk) som enl. vissa belägg ingår i artnamn för (enkel)beckasinen. Samtliga dessa artnamn tillkommer emellertid med större eller mindre sannolikhet ursprungligen andra vadarfåglar
(främst rödbena och strandskata), och det är möjligt att de har överförts som
beckasinartnamn via en allmän betydelse 'vadarfågel'.
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5.2.5. Övrigt utseende
Förled: hår.
Efterled: ars, fågel, gump, hals, reyv.

ars
Detta ord för 'podex' förekommer som efterled i ett från Kinnevalds hd i Småland känt artnamn för enkelbeckasinen. Förled är våt (se avsn. 5.5.2). Namnet
har pejorativ karaktär men speglar också föreställningen att fågeln genom sitt
uppträdande förutspådde regn. Jfr gump och reyv (nedan).
fågel
Ordet förekommer i några fall som efterled i artnamn för (enkel)beckasin. Då
det i sig inte återger några artskilj ande drag är det den tillhörande förleden som
uppbär den egentliga betydelsen. Som förled uppträder hingst (avsn. 5.1.3.8),
klap(hingst) (avsn. 5.1.1.1), knispa, risp (avsn. 5.1.3.2), rOnne (avsn. 5.1.1.2),
myr och skodde (avsn. 5.3.3).
gump

Detta ord för 'bakdel' (jfr ODS art. gump bet. 1.1) förekommer som efterled i
ett danskt (jylländskt) artnamn för enkelbeckasinen. Som namnled i fågelartnamn har ordet främst en rent ornitologisk innebörd ('den del av fågelkroppen
varifrån stjärtfjädrarna utgår') men innehåller här även vissa pejorativa kornotationer. Jfr ars (ovan) och reyv (nedan). — Förled är hors (avsn. 5.1.1.1).

hals
Ordet förekommer som efterled i ett enstaka artnamn för enkelbeckasinen,
skronnehals, från mellersta Jylland. Då synonymen skronnehors är betydligt
mer frekvent belagd i området, är det tänkbart att hals i skronnehals är en urspårad form av hors (jfr da. uttalsformer av denna förled under horsegummer i
avsn. 4). Namnet är i så fall bildat efter mönster av jyll. smss. som bjaldre-,
gale- och skrighals (se Feilberg art. 2. hals, smss.). — Om förleden skronne
'gnägga', se avsn. 5.1.1.2.
hår
Ingår som förled i hårsnäppa (om efterleden snäppa se avsn. 5.2.3), ett i äldre
svensk och dansk ornitologisk litteratur känt artnamn för dvärgbeckasinen. Det
är av systematisk karaktär och sannolikt att sammanhålla med (ä.) ty. Heer-,
Haarschnepfe.
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Suolahti (1909:278), som har undersökt artnamnets historia, redovisar följande belägg för det tyska namnet (för källhänvisningar, se Suolahti a.st.):
Horsnepif (1544), Harschnepff (1552), Herrschnepff (1555), Haarschnepff
(1581), Heer Schnepff (1603) och Haarschnepff (1746). En källa från 1750
skiljer på å ena sidan Haar-Schnepffe 'die kleine Schnepfe' och å andra sidan
Heer-Schnepfe 'die gemeine Bekassine'. Sedan 1700-talets mitt har man gjort
många försök att förklara förledens ursprung, av vilka Suolahti (a.st.) citerar
följande: p.g.a. "die schmalen haarartig feinen Federn der kleinen Sumpfschnepfe"; av ty. harren, "weil diese Schnepfe sitzen bleibt, wenn man sich ihr
nähert"; av att fåglarna under flyttningen samlas i stora skaror ("Heeren"). Enl.
Suolahti (s. 279) bygger samtliga dessa teorier på oriktiga antaganden. Han ansluter sig för sin del till den i Grimms Wb. (2:37) framförda uppfattningen att
ordets ursprungliga form är ett *hor-srdpfa (till fhty. horo, -wes 'Schlamm,
Sumpf') och betydelsen alltså 'Sumpfschnepfe'. Suolahti jämför med utvecklingen fhty. horgans > sen mhty. hargans, hergans > nhty. Heergans 'Wasserhuhn', till vilken grupp han även anser Heervogel 'härfågel, Upopa epops' (ty.
Wiedehopf) höra (jfr Hellquist art. härfågel; Nielsen art. Hxrfugl). Hos Heinrich (1814) finns både uppslagsordet hårfogel 'Wiedehopf' och härfogel 'Widehopf' för fågelarten 'härfågel, Upupa epops'.
Förleden i artnamnet hårsnäppa har även ansetts ursprungligen kunna vara
ordet hors 'häst', som genom missuppfattning kommit att anslutas till hår
(SAOB; jfr artnamnet horsgök, avsn. 5.1.1.1). Denna utveckling är dock inte
sannolik p.g.a. samstämmigheten i de äldre svenska och danska beläggen. Förmodligen är det här i stället fråga om en folketymologisk ombildning av hår> hors-.
Noteras bör att hårsnäppa av både Greiff (1828:92) och Nilsson (1858:2:
269) ges betydelsen 'Scolopax gallinago', dvs. enkelbeckasin. Att det råder en
betydande osäkerhet beträffande artnamnets egentliga betydelse framgår även
av att Öhrlander & Leffler (1852:221b) sätter likhetstecken mellan horsgök,
Heerschnepfe,Wasserschnepfe, Hcassine, common snipe och Scolopax gallinago.
Att här mera i detalj ta ställning till de olika möjligheterna till tolkning av
artnamnet hårsnäppa som ovan redovisats, låter sig i detta sammanhang inte
göras. Jag nöjer mig med att konstatera att namnet i grunden avser dvärgbeckasinen och är ett lån från högtyskan och då närmast motsvarar ä. ty.
Haarschnepfe, dvs. "hårsnäppa". Huruvida detta speglar ordets ursprung eller
ej, låter jag tills vidare vara osagt.

reyv
Detta ord för 'bagdel, podeks' (Jacobsen & Matras; sv. röv) förekommer som
efterled i ett färöiskt artnamn för enkelbeckasinen. Förleden är får. dOgg 'dugg,
fuktighet' (se avsn. 5.5.2).
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Förekomsten av ordet reyv i ett fågelartnamn ger detta en pejorativ klang.
Här betonas detta förhållande ytterligare av förleden dOgg, som hänvisar till att
man ansett fågeln uppträda i samband med regnig (oönskad) väderlek (jfr avsn.
6.3.7). Jfr ars och gump (ovan) samt våtars (under våt avsn. 5.5.2).

Sammanfattning
Till ord som beskriver visst utseende eller viss kroppsdel hör förleden hår och
efterlederna ars, fågel, gump, hals och reyv (sv. röv). Hår ingår i ett artnamn
för dvärgbeckasinen, hårsnäppa, troligen ett lån från högtyskans Haarschnepfe, som är av ovisst ursprung. Orden ars, gump, hals och reyv ingår i artnamn med nedsättande innebörd och ansluter antingen till folkliga föreställningar (vädertydor med viss pejorativ anstrykning) eller bildar del i ett artnamn
av öknamnskaraktär. Ordet fågel är av allmän karaktär och ingår endast i relativt unga artnamnsbildningar.

5.3. Artnamn efter förekomst och vistelseplats
5.3.1. Artnamnselement för 'terräng, växtlighet'
Förleder: blom, en, hassel, hässle, havre, hult/holt, lauv, lauvskog, lyng, mossa,
rör, skov, strand, säd, torn, trce, vall.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord som beskriver viss vistelseplats (terräng, växtlighet) framgår av karta 8.9.

blom
Förekommer som förled i norska artnamn för morkullan. Aasen anger för no.
dial. blom bet. 'blomst; blomsterkrone'. I en äldre dansk/norsk källa (Aphelen
1767-70:1:386) upptas ordet med bet. 'en Urt, hvorom er talt hos Stim [förmodligen StrOm 1762, avs. Sunnmvire]; et Slags Engelsod' (sv. stensöta, Polipodium), en växt som förekommer i fuktig skog bland mossa och ormbunkar.
Det är troligt att sådan växtlighet ansetts vara utmärkande för de platser där
morkullan vistas och söker sin föda (ill. 13).
Blombrygda
Är i formen blombrigda, -brygda känt från Hordaland fylke i Norge. Efterleden
är troligen (liksom i blomrikka, -e och -rokke nedan) en urspårad form av rugda
(avsn. 5.1.3.5), som här kan ha anslutits till no. dial. brigda 'forandre (sig);
vende; forvride' (Aasen). Den dialektala betydelsen 'forandre sig' kan sekundärt syfta på vissa till fågelarten hörande förvandlingsföreställningar (jfr avsn.
6.3.5). Se blomrugda nedan.
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Blomrikka, -e
Är belagt från Hordaland och Sogn og Fjordane fylken i Norge. Efterleden är
liksom i blombrygda (ovan) och -rokke m.fl. (nedan) troligen en urspårad form
av rugda.
Blomrokke
Är belagt i NMA (blomrokki, utan uppg. om ort) och i äldre källor (More og
Romsdal fylke: Blom-Rokke). Efterleden rokke är troligen (liksom i blombrygda och blomrikka, -e ovan) en urspårad form av rugda.
Blomrugga, -rukka
Formerna är belagda från Sogn og Fjordane resp. Hordaland och avser morkullan. De är sannolikt att förstå som urspårningar av rugda (avsn. 5.1.3.5); jfr att
Aasen (s. 616a) uppför dem under detta ord.
Blomrykkja
Är i äldre källor belagt som blomryckie (1646) och -tyckje (1827) avseende
morkullan. Av de båda formerna kan bara den senare lokaliseras, nämligen till
"Bergenhus amt". Efterleden är sannolikt en urspårad form av rugda (avsn.
5.1.3.5) genom anslutning till verbet rykkja 'rykke, drage med en rask
bevxgelse, el. med et enkelt trwk' (Aasen) p.g.a. fågelns vana att med näbben
rycka upp växtdelar under sitt sökande efter föda i fuktig mark.
en
Trädnamnet en 'Juniperus communis, enbuske' förekommer som förled i ett
gotländskt artnamn för morkullan, ensnipa (om efterleden snipa se avsn.
5.2.3). Det gotländska landskapet karakteriseras bl.a. av enbevuxen hagmark.
Normalt trivs morkullan bäst i löv- eller blandskog, men det jämförelsevis
milda gotländska klimatet har medfört att morkullor stundom övervintrar där.
Enl. Hortling (s. 204) står namnet kanske i samband med "att enen hölls som
ett heligt träd". År 1879 uppges i Svenska Jägareförbundets tidskrift (årg. 17,
s. 36) att man i januari månad sköt 16 fåglar "vid gott hull", om vilka man senare konstaterade: "Kräfvorna fulla af enbär [...] visar stor förmåga hos morkullan att rätta sig efter omständigheterna."
hassel, hässle
Dessa ord för 'hasselbuske' resp. 'grupp av hasselbuskar, hasselsnår' (fvn.
has!, hesli) förekommer främst som förled i artnamn för morkullan, där det be253

skriver en av fågelns vanligaste vistelseplatser (växtlighet i löv- eller blandskog i södra Skandinavien och Danmark).
Hasseldrom
Känt genom ett enstaka belägg från norra Jylland (Vendsyssel) som artnamn
för enkelbeckasinen. Se drom (avsn. 5.2.2).
Hasse/höna
Känt från Skåne och SOnderjylland som artnamn för morkullan. Enligt DO avser hasselhOne "agerhöne" (trol. järpe), en tolkning som emellertid inte stämmer särskilt bra med den tillhörande artbeskrivningen. Varken "temmelig langt
Neb" eller "Hasselbuske" passar in på denna art, varför det är troligt att namnet
avser morkullan (så även enl. Hortling s. 203). — Om efterleden se höna avsn.
5.1.3.4.
Hasse/orre
Känt från norra Halland (Sandsjöbacka) som namn på morkullan. Grunden för
namnet är väl främst de båda arternas (orrens resp. morkullans) knorrande läten. Att honorna företer viss likhet genom sin brunspräckliga fjäderdräkt och
kroppskonstitution (dock ej storlek) kan också ha spelat en roll.
Namnet används även om andra fågelarter. Rietz (s. 247a; se äv. Grill 1964:
91) upptar ett belägg från Närke där bet. anges vara 'Corvus guttagus'; Hortling (s. 12) har tolkat detta som hörande till nötkråkan. Dessutom har både
Hortling (s. 185) och Tillhagen (1978:283) redovisat namnet såsom gällande
brushanen. Hortling (s. 12) menar att ett sådant "lån" av artnamn mellan olika
arter sker "helt enkelt för att beteckna en obekant fågel (jfr bonnorre om kråkan)". Huruvida namnet kan anses vara ursprungligt för morkullan är sålunda
ovisst. — Om efterleden se orre avsn. 5.2.2.
Hässeluv
Avser lokalt enkelbeckasinen (Närke och Västmanland). I södra Sverige förekommer det emellertid som namn både för uggla (Småland, Blekinge) och nattskärra (Blekinge). Det har troligen först avsett hornugglan (Asio otus) men
kommit att överföras på enkelbeckasinen då man (bl.a. i Södra Möre hd) ansåg
att ugglan om våren skiftade gestalt och blev till enkelbeckasin. Föreställningen (och förväxlingen) baserar sig främst på det faktum att båda arterna är
typiska skymningsfåglar men att de inte gärna uppträder på samma plats året
om.
På sydsvenskt område har efterleden -uv i vissa fall övergått till -huv (-hue)
och antagit neutralt genus, sannolikt under påverkan av huvud (jfr da. ugleho254

ved). Enligt Benson (1956:125) kan detta ord, åtminstone alternativt, i hela
Blekinge uttalas hu 'e, varifrån han (s. 39) även nämner artnamnet hässlehuvud
'en fågel' som exempel. Med tanke på de aktuella fågelarternas skrämselbetonade läte och uppträdande kan tillskottet av h tyda på ett visst inflytande från
interjektionen hu.
Från Närke och Västmanland uppges formen häss(Deluv. Den har sannolikt
sin grund i association med ordet hässja p.g.a. den folkliga uppfattningen att
den som lämnade hö kvar på hässjorna åt enkelbeckasinen skulle få en god
skörd året därpå. Enligt Tillhagen (1978:280) kan man släppa hästen på bete då
"hässjeluven" hörs, vilket stämmer väl överens med föreställningar som upptecknats i anslutning till andra artnamn för enkelbeckasinen. Jfr märrfrälsare
(avsn. 5.1.1.1 under märr). — Om förleden se uv avsn. 5.2.2.

havre
Förekommer som förled i ett enstaka artnamn för enkelbeckasinen, havretiggare (om efterleden tiggare se avsn. 5.5.1), känt från Södra Möre hd i Småland.
Namngivningsgrunden torde vara den att fågelns föda bl.a. består av havre. Jfr
att enligt en äldre dansk källa (Fleischer 1796:1310) det tyska artnamnet Haberbock för enkelbeckasinen kommer av att fågelns "Nide, der foruden Regnorme, Snegle og alle Slags Insekter, som hele Slxgten elsker, ogsaa bestaaer i
Havre". — Sekundärt har havretiggare i Småland även kommit att avse 'fästman som vid juletid ber om sädes-säd', vilket ger viss anknytning till den folkliga föreställningen att enkelbeckasinen är en förvandlad ungkarl. Jfr skronnehors (under skronne avsn. 5.1.1.2).
hult/holt
Ordet, med bet. 'löv- el. blandskog' (jfr fvn. holt 'liten skog'), förekommer
som förled i några svenska och norska artnamn för morkullan.
Holtrugda
Detta norska artnamn förekommer endast i en ornitologisk källa (Barth 1881:
103). Det är en direkt synonym till namnet holtsneppe (nedan) och tycks närmast vara en övertydlig bildning, då rugda (avsn. 5.1.3.5) redan i sig betyder
'skogsnäppa'.
Holtslayta
Ett norskt artnamn (0stfold fylke) som beskriver både fågelns vistelseplats och
dess knarrande läte. Jfr lauvskogskryte (nedan). Se skryta (avsn. 5.1.3.5).
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Holtsneppe
Detta är förmodligen i sin helhet ett lån från ity. holtsneppe (hty. Holtzschnepfe) 'morkulla' och har, dialektala belägg till trots, viss systematisk prägel. Jfr skovsneppe och vallsnäppa (nedan). Se snäppa (avsn. 5.2.3).
Hultdämpa
Ett belägg föreligger från Närke (hultadämpa) och ett från Norge (Hordaland
fylke; holtdempe). Det närkingska hultadämpa betyder enl. Hortling (s. 204)
möjl. 'som visar sig, när det skymmer i hultet', "liksom nåtsjåma om kattugglan till no. skjaamutt, dunkel". Paralleller till en sådan artnamnsbildning är
dock svåra att finna och förklaringen verkar därför inte trolig. Efterleden kan i
stället syfta på fågelns såväl i luften som på marken ofta klumpiga rörelser. —
Se dämpa (avsn. 5.2.1).
Hultenbilt(a)
Namnet är belagt från Småland (Södra Möre hd) i formerna hultenbilt(a),
-bolta, -bölta. Med tanke på efterledens förmodade betydelse 'som arbetar
ihärdigt' (se bilta avsn. 5.2.1) bör artnamnet närmast tolkas som 'fågel som vistas i skog och ihärdigt upprepar ett visst beteende', närmast syftande på
morkullans rutinartade sträckflygning. Hur formen hulten- skall förstås är
ovisst, möjligen som utvecklad ur hulting- (se strax nedan).
Hulten-, hultingskrabba
Ett försök till tolkning av detta skånska artnamn ges i en beläggsanteckning av
C.J. Collin (DFS: 1884): "I den gamla upplagan av sin fågelfauna säger Nilsson
på tal om morkullan att hon i Willands härad kallas huttingsskrabba. I den af
mig uppgifna formen har jag hört ordet i Göinge (i Gllimåkral) och menar, att
det är en sammansättning af hult = skogssnår och skrabba = den skrabbande eller knarkande." Formen huttingsskrabba är troligen en felskrivning för det av
Nilsson (1858:2:259) redovisade hultingskrabba — en variant till hultenskrabba — vars förled hulting kanske kan förstås som ett inbyggarnamn med betydelsen 'invånare i skog; den som håller till i viss skogstrakt'. — Om efterleden
skrabba se avsn. 5.1.3.5 och om förledsformen hulten- under hultenbilt(a)
ovan.

lauv
No. lauv 'löv' uppträder som förled i no. lauvtaska, känt genom ett belägg från
Rogaland (lautaske) och genom en uppteckning i NMA (utan ortsangivelse:
läuvtask). Förleden åsyftar vistelseplatsen (lövskog), medan efterleden (se
taska avsn. 5.2.2) troligen avser att beskriva fågelns rultiga och satta kropp.
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lauvskog
Förekommer i namnet lauvskogskryte för morkullan, känt från Vestlandet i
Norge (Haftorn s. 296). Det är väl att förstå som 'fågel som vistas i lövskog och
som har ett knarrande läte'. Jfr holtskryta (under hult/holt ovan). Se skryta
(avsn. 5.1.3.5).
lyng
Förekommer lokalt på Bornholm som förled i artnamnet lyngsneppe (10ngsnceppa) för morkullan och beskriver fågelns vistelseplats, som i området
främst karakteriseras av ljunghedar. Jfr ensnipa (avsn. 5.3.1 under en). — Om
efterleden se snäppa avsn. 5.2.3.
mossa
Uppträder som förled i det danska artnamnet moshakker ("mosshackare"), belagt endast i DO (1826). Namnet avser enkelbeckasinen och är att förstå som
'fågel som (med näbben) söker (hackar) efter föda i mossbevuxen mark'. Det
speglar möjligen tron att beckasinen (särskilt morkullan) äter jord (här mossa)
då den under sitt sökande efter föda rotar runt med näbben i den våta marken
(jfr nedan under skov). Efterleden hakker (avsn. 5.2.1) tyder också på att man
ansett fågelns näbb vara särskilt vass och farlig. Jfr mosse (avsn. 5.3.3).
rör
Ingår med bet. 'vass' som förled i det i sv. och da. ornitologiska källor förekommande artnamnet rörsnäppa för dvärgbeckasinen. Det ingår även i sv. rördrom (ty. Rohrdommel), "efter uppehållsorten i vassbankarna" (SAOB). Enl.
Suolahti (1909:279) avser ty. Rohrschnepfe alternativt enkel- eller dvärgbeckasin, medan enbart den senare möjligheten återges av Öhrlander & Leffler
(1852:489a): "Rohrschnepfe; b&asse des rouseaux, sourde, petit b&assine";
"halfsnipe (Scolopax gallmula)". Jfr att ty. Ried 'vass' (äv. 'kärr, myr, mosse')
enl. Suolahti (1909:275) ingår i de äldre ty. artnamnen rietschnepff (1468),
Rietschnepff (1600-talet), Ried- (Pful-, Puhl-)Schnepfe (1746) och RiettSchnepffen (1742) samt i ty. dial. Riedschnepfe (Elsass). Samtliga dessa namn
redovisas emellertid som artnamn för enkelbeckasinen.
I den ornitologiska tidskriften Anser 18 (1979) s. 28 f. heter det betr. förekomsten av rör i fågelartnamn: "Däremot fmns det tydligen olika teorier om
första ledet [i rördrom]. Det kan mycket väl syfta på vassrören, men det skulle
eventuellt kunna härledas ur ett verb 'råren', med betydelsen råma och böla.
Det existerar också idéer om att 'rör' skulle gå tillbaka på ett ord med betydelsen 'gyttja' [...] Eftersom rördrommen var välkänd fanns det många varianter
och folketymologiska omtolkningar av dess namn, och det tycks vara besvär257

ligt för språkmännen att bringa reda i urskogen av namnformer." Vad gäller
förleden rör i artnamn för dvärgbeckasinen är bet. 'vass' emellertid att föredra,
särskilt mot bakgrund av den frekventa förekomsten av ty. Ried 'vass' i liknande beckasinartnamn.
Rörsnäppa är ett systematiskt präglat artnamn och närmast ett översättningslån från Ity. Rohrschnepfe. Trots att namnet i tyskan kan avse både enkel- och
dvärgbeckasin (se ovan), har det i nordiska språk alltså kommit att avse enbart
dvärgbeckasinen. Denna fågel vistas företrädesvis nära öppet vatten (där också
vass förekommer). — Om efterleden snäppa se avsn. 5.2.3.

skov
Da. skov (sv. skog) uppträder som förled i det danska artnamnet skovsneppe för
morkullan. Det är närmast ett översättningslån (ty. Holz- el. Waldschnepfe),
som införts i danskan relativt sent (1700- eller 1800-talet). Troligen har det ansetts utgöra en god beskrivning av fågelns uppehållsort och särskiljer morkullan från övriga snäppor, medan artnamnet sneppe så småningom även kommit
att omfatta andra mindre vadararter.
Som nämnts i avsn. 5.1.3.4 ovan (under kok) innehåller eng. woodcock för
morkullan också en förled med bet. 'skog', medan artnamnets efterled motsvarar da. kok 'tupp'. Till de många etnologiska uppgifter som insamlats av F.L.
Grundtvig hör den efter Halliwell (1847:938) citerade benämningen "Woodcocksoil", som av Grundtvig översätts med 'Daarlig Jord'. En förklaring till
varför "snipjord" ansågs vara dålig ger den danska föreställningen att fågeln
"der ikke, stilcker kun sit nxb i jorden og trxkker dens kraft" (Jylland; jfr
Feilberg art. skovsneppe). Jfr jordgeit (under jord avsn. 5.3.2). — Om efterleden
snäppa se avsn. 5.2.3.

strand
Förekommer som förled i artnamn för mindre vadarfåglar. Förmodligen avser
sådana artnamn ganska sällan ursprungligen beckasinarter, då dessa under normala förhållanden företrädesvis vistas och häckar i skogs-, kärr-, moss- och
myrmarker. Under flyttning händer det emellertid att de under kortare eller
längre tider rastar vid stränder. De här redovisade artnamnen är genomgående
svåra att hänföra till en enda art.

Strandlo
Känt i bet. 'beckasin' genom ett enstaka belägg från Jämtland (Revsund). Det
redovisas av Hortling i bet. 'drillsnäppa' (s. 190) men används enl. honom (s.
284) även om andra "små vadare". I kombination med efterleden lo (se avsn.
5.1.3.6) är artnamnets tolkning 'fågel som håller till vid stränder och har ett
skriande läte'.
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Strandpikel
Förekommer i Närke (Lännäs sn) i bet. 'beckasin' och 'drillsnäppa' och är att
tyda som 'fågel som håller till vid stränder och har en spetsig näbb' (se pikel,
avsn. 5.2.3). I kombination med förleden strand uppträder ett flertal efterledsvarianter som -fickel, -pickel, -skitel, -spickel, -spirvel, -spryckel, -strickel,
-strigel, -stryckel m.fl. (jfr Hortling s. 189 ff.), av vilka så gott som samtliga
hänför sig till drillsnäppan. Då beckasin i Närke bl.a. avser 'småvadare i allmänhet', kan det tyda på att strandpikel ursprungligen utgör ett av de många
variantnamnen för drillsnäppan.
Strandpipare
Belagt från Västergötland (Bolum i Valle hd och Marka i Vilske hd) som artnamn för dvärgbeckasinen, men väl egentligen tillkommande större strandpiparen (Charadrius hiaticula). Till vissa delar liknar arterna varandra då de är
ungefär lika stora (ca 20 cm) och beter sig på liknande sätt då de känner sig hotade: båda trycker hårt mot marken tills dess att en inkräktare kommer tätt inpå
dem. Till utseendet skiljer sig fåglarna däremot betydligt: dvärgbeckasinens
gråbrunspräckliga fjäderdräkt, randiga panna och raka, långa näbb stämmer illa
med strandpiparens vita bröst, svarta "pannband" och korta, vassa näbb.
Dvärgbeckasinen är en relativt tystlåten fågel — det är ytterst sällan som man
hör något "pipande" från den — varför efterleden pipa (avsn. 5.1.3.2) inte stämmer särskilt väl. Namnet bör här uppfattas som som både sekundärt och tillfälligt.
Strandskrika
Användning om enkelbeckasinen känd endast genom ett enstaka belägg från
Ångermanland (Grundsunda). I kombination med efterleden skrika (avsn.
5.1.3.6) är namnet av allmän natur och bör betraktas som ett tillfälligt och möjligen oegentligt namn för denna art.
Strandsnipa
Förekommer som namn på dvärgbeckasinen i ett par belägg från Västergötland
(Torsö sn i Vadsbo hd och Vartofta-Åsaka sn i Vartofta hd). Efterleden snipa
(avsn. 5.2.3) styrker här fågelnamnets giltighet som egentligt artnamn för en
beckasinfågel. Som helhet har det annars en allmängiltig karaktär.
Strandsnäppa
Avser dvärgbeckasinen ("halvenlda beckasinen") i ett enstaka belägg från Västergötland (Skörstorps sn i Vartofta hd). I äldre norska källor (Möller 1776:25;
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Hammer 1797:142) står det för 'Tringa hypoleucos' (drillsnäppa) och i Danmark (Kjxrbolling 1875-77:532) betecknar det 'Limosa lapponica' (myrspov). Enligt en äldre dansk källa (Fleischer 1796:1312) avser ty. Strandschnepfe rödbenan.
Efterleden snäppa (avsn. 5.2.3) är mestadels av allmän karaktär och kan väl
även här avse 'en mindre vadare'. I detta fall bör emellertid identifikationen
vara rättvisande, då även strandsnipa (strax ovan) avser dvärgbeckasinen och
de norska beläggskällorna, trots angiven bet. 'Tringa hypoleucos', uppger att
namnet bl.a. är synonymt med "lille beckasin" och myrsneppe.

Strand(s)pyrel
Är belagt från Södermanland (Ytter-Järna) och Uppland (Gräsö) som artnamn
för enkelbeckasinen samt i bet. 'beckasin' från Vendel i Uppland. Namnet avser i Uppland alternativt strandpiparen (Harg, Hållnäs) eller "strandbrokel"
(Vätö). Det är att tolka som 'fågel som vistas på stränder och har en spetsig
näbb'. — Om efterleden (s)pyrel, se avsn. 5.2.3.
Strandstickel
Är belagt från Åboland (Kimito, Pargas) som artnamn för enkelbeckasinen,
men förekommer även med betydelsen 'beckasin'. På Åland och i Nyland avser namnet alternativt drillsnäppan och/eller strandpiparen. Efterleden, med
bet. 'spets, pigg' (se stickel avsn. 5.2.3), åsyftar beckasinens långa och (förmodat) vassa näbb, varför artnamnet i sin helhet är synonymt med både strandpikel och strand(s)pyrel ovan.
Strandstrek
Ett enstaka artnamn för enkelbeckasinen, belagt från Bergsjö i Hälsingland. I
Hälsingland och Ångermanland förekommer namnet även i bet. 'strandpipare'
(Charadrius hiaticula; jfr SAOB art. strandstrik). Efterleden -strek beskriver
troligen fågelns planlösa irrande då den söker efter föda. Jfr strandstrickel
nedan. Se streka (avsn. 5.2.1).

Strandstrickel
Är belagt som artnamn för (enkel)beckasin från Norrbotten, Lappland och Österbotten samt i en äldre källa (Hylt&-Cavallius 1868:24). I Västerbotten,
Norrbotten, Lappland och Österbotten avser det även strandpiparen (Charadrius hiaticula; jfr Rietz s. 684b), medan det i ett par äldre uppsvenska källor
(Fischerström 1785:164, Leijonflycht 1827:65), på Åland och i Nyland närmast står för drillsnäppan (Actitis hypoleucos; jfr SAOB art. strandstrikel).
Hesselman (1909-10:106, 144) redovisar strandstrikil i bet. 'drillsnäppa' och
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(ev.) 'strandpipare' (Nyland) och sammanför det med ett sörmländskt strikla
'gå med svårighet, gå ostadigt'. Även Rietz (s. 685a under strekkta) har strikkla
i bet. 'med svårighet gå' (Södermanland, Värmland, Närke) men hänvisar för
namnformerna strandstrykel, -strikjel m.fl. (684b) till verbet stryka (685b, art.
strioka). SAOB (art. strickel) har å sin sida sammanfört formerna strickel, strikel och strykel som "sannol. avledn. av det verb som föreligger i sv. dial. streka
jaga, gno omkring utan mål", varvid formen med y sannolikt beror på anslutning till verbet stryka. Som "möjl. avledn." till streka betraktar SAOB även sv.
dial. streckla 'gå ostadigt, stappla'. SAOB:s tolkning förefaller mest sannolik.
Se streckla (avsn. 5.2.1).
Namnet bör beskriva det till synes rastlösa beteende som fågeln (även
strandpiparen) uppvisar då den söker efter föda på stränder. Ett liknande uppförande avspeglas förmodligen i det nyländska artnamnet stritjilo 'sädesärla'
(Lappträsk, Pärnå och Liljendal); sädesärlan har i likhet med många mindre vadare ett påfallande stötigt och "nervöst" sätt att röra sig. Artnamnet strandstrickel är därför inte heller specifikt för beckasinerna utan kan avse flera olika
slags småvadare.

Strandstrit(t)a
Belagt som artnamn för "en beckasinart" från Anundsjö i Ångermanland. Betr.
tolkningen se strandstrittel här nedan.
Strandstrittel
Belagt med bet. 'beckasin' från Värmdö i Uppland (Hesselman 1909-10:106).
Efterleden -strittel (se strit(t)a avsn. 5.2.1) syftar på fågelns beteende då den
söker efter föda, vilket av en iakttagare kan uppfattas som stötigt och nervöst.

säd
Uppträder i ett par svenska artnamn för enkelbeckasinen.

Sädesvittja
Namnet är belagt från Västerbotten (säsvittja) och avser enkelbeckasinen. Källan uppger även att namnet kan avse nattskärran (Caprimulgus europaeus), vilket möjligen kan betvivlas då nordgränsen för nattskärrans utbredningsområde
går genom Ångermanland—Jämtland. En koppling mellan enkelbeckasin och
nattskärra är emellertid intressant, då förväxlingar av liknande slag även tycks
finnas bland folkliga föreställningar. Jfr hare (avsn. 5.1.2.1).
Namnet sädesvittja uttrycker troligen en specifik iakttagelse då fågeln befunnit sig på åkermark. Eftersom säd inte hör till enkelbeckasinens föda har
dessa åkrar förmodligen varit sanka och fångstplats för allehanda maskar och
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larver. Namnet är därför närmast en lokal (och tillfällig) bildning med betydelsen 'fågel som besöker (uppehåller sig kring) sädesskylarna ute på åkern'.
Alternativt återger här efterleden vittja (se avsn. 5.2.1) enkelbeckasinens
tickande läte: "I lugnt och vackert vårväder, i synnerhet efter ett ljumt regn, stiger hon ofta med sin vacklande flygt ganska högt i luften och skriker derunder
sitt dicka, dicka, dicka, eller vittja, vittja, vittja" (Nilsson 1858:2:272). Rosenius (1937:167) har, efter den norske ornitologen Barth (1877:129), en liknande uppgift men med tillägg av en folklig tolkning: "Tickandet [...] hördes
som en taktfast underhållning [...] Det har också, under beteckningen vittja,
vittja, liknats vid ljudet från ett osmort kärrhjul" (jfr jude och snåljude, avsn.
5.5.1). Det är således möjligt att efterleden i artnamnet sädesvittja ursprungligen beskriver enkelbeckasinens tickande läte men att den sekundärt har associerats till verbet vittja 'undersöka', varefter förleden säd oegentligt kommit att
tillfogas.
Sädgök
Belägg för detta artnamn finns från Långaryd i Västbo hd i Småland och avser
enkelbeckasinen. Förleden skall närmast sättas i samband med i området upptecknade föreställningar om att man efter skörden skulle lämna litet säd kvar åt
horsgöken, ett "offer" för att få en god skörd året därpå. Uppgiften sätts i förbindelse med Odens jakt (avsn. 5.5.3) och anknyter till vissa mytologiska traditioner. Jfr havretiggaren (under havre avsn. 5.3.1). — Om efterleden gök se
avsn. 5.2.2.

torn
Uppträder som förled i det danska, systematiskt präglade artnamnet tornsneppe
'morkulla' (om efterleden se snäppa ovan). Förleden är identisk med da. torn
(fvn. korn) 'plante af slxgten Cratxgus', ("koll.") 'tjornekrae (ODS bet. 2) och
har sin grund i att fågeln "navnlig holder tul i hat" (ODS art. tornsneppe).
Artnamnet tornsneppe tillhör jägarspråket och avser en särskilt svart eller
mörk varietet av morkulla. Jfr citatet från Nilsson 1858 under sten i avsn. 5.3.2
nedan. I Svenska jägareförbundets tidskrift 71(1933) omtalas att man ibland
kan träffa på ett slags "små morkullor", som trotts vara "senfödda och därför i
växten efterblivna individer" (s. 232). Den "lilla morkullan" beskrivs som
"mycket mörk" (s. 235) och det konstateras att den vid uppfloget påminner mer
om en enkel- eller dubbelbeckasin. Den har främst iakttagits i södra Sverige,
där morkullor brukat skjutas under höstflyttningen. Alternativt har man ansett
"de små morkullorna" vara genomflyttare, dvs, fåglar som inte häckar i det område där de påträffas. På 1930-talet omtalas de som övervintrare i England
(södra Wales, Cornwall, Scillyöarna) och på Irland, där de allmänt förekommer
från slutet av november till och med januari. I samma trakter påträffas ibland
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ringmärkta svenska morkullor, trots att dessa om vintern normalt vistas i södra
Frankrike eller Spanien.
Förekomsten av en mörkare varietet av morkulla har här givit upphov till en
överdifferentierad namnbildning (se vidare diskussion i avsn. 6.6). Namntypen
tycks dock vara sentida, varför man kan anta att tidigare iakttagelser av liknande särarter hellre kunnat leda till förväxlingar mellan arter och överföringar
av oegentliga artnamn.

trce
Uppträder som förled i det systematiskt präglade artnamnet da. trcesneppe, enl.
DO avseende "En bekient Sumpfugl, Scolopax rusticola". Det är, som Suolahti
(1909:275) menar, sannolikt ett översättningslån: ty. Holzschnepfe. Jfr holtoch skovsneppe (ovan) samt vallsnäppa (här nedan). Se snäppa (avsn. 5.2.3).

vall
Uppträder som förled i artnamnet sv. vallsnäppa, da., no. valdsneppe för morkullan, ett systematiskt präglat namn belagt från Skåne, Bornholm och Oppland fylke i Norge. Enligt en äldre källa (Miiller 1776:24) avser no. valdsneppe
även 'Scolopax Jadreka' (jfr jordgeit). Även om artnamnets förled ansluter till
vall 'gräsmark' (jfr Widmark 1959:222 f.) är namnet förmodligen i sin helhet
ett lån från tyskans Waldschnepfe (jfr Nilsson 1858:2:259; Suolahti 1909:275).
Jfr vallpiga (avsn. 5.5.1) samt holt-, skov- och trcesneppe (ovan). — Om efterleden snäppa se avsn. 5.2.3.

Sammanfattning
Ord som beskriver en för beckasinfåglar karakteristisk terräng eller växtlighet
återfinns endast i artnamnens förleder. Majoriteten av dessa ingår i artnamn för
morkullan: blom, en, hassel, hässle, hult/holt, lauv, lauvskog, lyng, skov, torn,
trw och vall. I namn för enkelbeckasinen uppträder hassel, havre och säd, i
namn för dvärgbeckasinen rör.
En allmän betydelse 'beckasinfågel el. mindre vadare' tillkommer namn
med förlederna mossa och strand. Särskilt strand uppträder som förled i ett
stort antal artnamn för flyttfåglar av typen småvadare, snäppor och beckasinfåglar. Lokalt har artnamn för enkelbeckasinen kunnat bildas med denna förled, då fågeln i samband med vår- och höstflyttningen iakttagits under sitt sökande efter lättåtkomlig föda på sanka stränder.
Flera av de natnnleder som förekommer i artnamn för morkullan beskriver
fågelns vanligaste vistelseplats: (löv)skog. En mer detaljerad beskrivning av
lokal "morkullmark" ges av namnlederna en, hassel, hässle och lyng. Även
blom, i bet. stensöta' (avsn. 5.2.5), innebär en karakteristik av den fuktiga mark
där morkullan gärna söker sin föda.
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I hithörande artnamn för enkelbeckasinen ingår förlederna havre och säd,
vilka endast kan förstås i sammanhang med respektive efterledsord (tiggare
och vittja). Förleden rör i artnamn för dvärgbeckasinen har förmodligen direkt
anknytning till det tyska artnamnet Rohrschnepfe.

5.3.2. Artnamnselement för 'mark'
Förleder: bjerg, heid, jord, mor, mull, sand, sten.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord som beskriver viss mark framgår av karta 8.9.

bjerg
Är belagt som förled (jyll. bjere, bjxre o. lilm. 'bakke; banke; klit'; Feilberg
art. bjcerg) i ett jylländskt (Fjeldstrup, Sonderjylland) artnamn för enkelbeckasinen, bjergged (uttalat bjere-, bjorreged o.
I det aktuella belägget ges —
förutom upptecknarens betydelseuppgift 'enkelbeckasin' — sagesmannens
egen översättning "bjxrgget" samt dennes uppgift att namnet avser "digesvalen" (backsvalan). Den tillhörande beskrivningen av fågelns läte ("brxgede om
aftenen") pekar dock på att namnet avser enkelbeckasinen.
Förleden bjerg skulle innebära att man ansett att enkelbeckasinen håller till
i backar eller sandbankar, vilket emellertid inte stämmer särskilt bra med dess
normala vistelseplats. Tolkningen 'fågel som bygger sitt bo i backsluttningar
eller sandbankar och låter som en get' måste därför trots allt betraktas som osäker. — Om efterleden get se avsn. 5.1.2.1.

heid
Ordet (fvn. heibr etc.) ingår i ett norskt artnamn, heidlkera (heideblcere) 'myrbock' (dvs. enkelbeckasin), uppgivet utan ortsangivelse av Landstad (NFLS
15:81), som meddelar att fågeln "snart brxger som en Geed, og snart tuttrer
som en Hare". Många sägs därför vara rädda för sådana fåglar och menar "at
det er Troldskab og Huldrebikkjer, som gjor ad dem". Namnet betyder närmast
'fågel som hörs ute på heden och har ett bräkande läte'.48 — Om senare leden
blädra se avsn. 5.1.2.2.

48 Ett av Tillhagen (1978:279) från Vendsyssel på Jylland anfört helung <hed- 'enkelbeckasin' avser av allt att döma ljungpiparen. Se Feilberg art. hilong, ODS art. Hjejle.
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jord
Förekommer som förled i det norska artnamnet jordgeit (More og Romsdal
fylke) för enkelbeckasinen, även belagt med förledsformen far- (Hordaland
fylke). Förekomsten av en betydelse 'jord' i artnamn för enkelbeckasinen kan
tyckas svårförklarlig men kan ha sin grund i att fågeln under sitt sökande efter
föda med näbben rotar runt i sank eller vattentäckt mark och sväljer påträffade
larver och maskar utan att dra upp näbben. Enl. en dansk uppgift (DFS) förekommer ett likartat beteende hos morkullan, vilket där uppfattats som att fågeln
"åt jord" (jfr Brondegaard s. 143). Efterleden get (avsn. 5.1.2.1) ger en tydlig
anvisning om att artnamnet avser enkelbeckasinen (bräkande läte) och betydelsen bör därför vara 'fågel som låter som en get och som suger näring ur jorden'.

mor
Uppträder som förled i svenska artnamn för morkullan. Ordets betydelse är
'skogbevuxet myrland' (jfr Hellquist art. Mora).
Morkulla
Det i svenskt riksspråk vedertagna artnamnet för 'Scolopax rusticola', till vilket även dialektala variantformer uppträder i södra och mellersta Sverige. Förleden mor- beskriver fågelns vistelseplats (i humusrik, skuggig skogsmark).
Efterleden kulla (avsn. 5.2.2) är närmast av smeknamnskaraktär.
Av artnamnen för morkullan att döma har denna ofta uppfattats som en "feminin" fågel; som efterled förekommer bl.a. även kona, käring och mor (se
avsn. 5.5.1). En feminin prägel har även de folkliga föreställningar som hör till
fågeln och som handlar om övernaturliga väsen (häxor) och trolldom (jfr avsn.
6.3.5).
Morripa
Belagt från Härjedalen (Hammarin 1987:25) som artnamn för morkullan. Enligt Hammarin (a.st.) fångades fågeln ibland i flak- eller stockgiller och värderades i handeln lika högt som en järpe. Betr. efterleden ripa, se avsn. 5.2.2.
Morröja
Belägg för detta artnamn för morkullan finns från Hälsingland, Härjedalen,
Jämtland, Medelpad och Ångermanland, dvs. från ett brett bälte i mellersta
Norrland, där terrängen ofta karakteriseras av humusrik, myrlänt skogsmark.
Till beläggen från Hälsingland och Jämtland hör den folkliga föreställningen
att morröjan hackade de skogsbetande husdjuren i juvren, en föreställning som
går igen i flera andra norrländska artnamn (jfr avsn. 6.3.1). Jfr gethök. — Om
efterleden röja, se avsn. 5.2.2.
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Morvipa
Känt genom ett enda belägg från Mjölby i Östergötland. Bet. uppges vara
'slags beckasin' eller möjligen 'morkulla'. Namnet bör tolkas som 'vipliknande fågel som håller till i skogbevuxen myrmark'. Förleden mor, som är
starkt knuten till morkullan, gör att artnamnet med största sannolikhet avser
denna fågel. Jfr madvipa (under mad avsn. 5.3.3). — Om efterleden vipa, se
avsn. 5.2.2.

mull
Förekommer endast som förled i ett äldre, systematiskt präglat artnamn för enkelbeckasinen, mullsnäppa (Linné 1748; Lönnberg 1913:113). Innebörden bör
vara 'snäppa som håller till i (fuktig) humusrik mark'. Namnet torde vara att
uppfatta som en variant till det äldre och betydligt mer frekventa myrsnipa. —
Om efterleden snäppa, se avsn. 5.2.3.

sand
Belagt som förled i sandrulling 'enkel beckasin' (Skåne; Rietz s. 557b). Trots
att sandig mark inte är en typisk vistelseplats för enkelbeckasinen kan den under vår- och höstflyttning mycket väl befinna sig på sådan mark. Detta framgår
bl.a. av en ornitologisk redogörelse (Brander 1924:16) från trakterna kring
Asowska sjön (nordöstra Svarta havet) från 1924: "Större delen upptages av
kärr, åtskilda från varandra med en mängd parallella sanddyner [...] Här och i
kärren samlas massor av fåglar under sommar- och höststräcket [...] enkelbeckasinen uppehöll sig ej så mycket i kärren som å [...] dynerna mellan dem."
Namnet bör tolkas som 'fågel som har en vacklande gång, särskilt då den befinner sig på sandig mark'. Enl. Hortling (s. 176, 178) avser det ett slags strandpipare. Som artnamn för enkelbeckasinen har det förmodligen överförts då fåglarna lokalt kunnat iakttas inom samma område. — Om efterleden se rulla avsn.
5.2.1.

sten
Ingår som förled i da. stensneppe, som är ett osäkert och svårtytt artnamn för
enkelbeckasinen, då ordet sten normalt inte karakteriserar fågelns uppehållsort.
Det uppträder först i en norsk källa (Leem 1767:250) och då som dansk översättning till flera norska artnamn för enkelbeckasinen. Namnet har viss systematisk prägel.
I anslutning till artnamnet påpekar Sven Nilsson (1858:2:260 f., Anm.): "Äfven hos oss omtala somliga skyttar en mindre sort af Morkulla, som ibland
skall skjutas. Möjligtvis kan det vara samma varietet eller närstående art, som
Tyska jägare kalla Stein- eller Dorn-Schnepfe SOM BECHSTEIN beskrifver på
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följande sätt: Hon är mycket mindre, nästan en tredjedel mindre än förra, och
har mörkare färger, tecknade med flera svarta punkter och streck, blåaktiga
ben, samt kortare och askegrå hals. Hon flyger snabbare och synes ha sitt
tillhåll i den kalla högre nordens bergstrakter." Mot denna bakgrund finner jag
det troligt att artnamnet på 1700-talet infördes i danskan som namn för enkelbeckasinen genom en ren missuppfattning — en mindre sorts morkulla kunde
vid denna tid mycket väl förstås som en enkelbeckasin, särskilt som arterna ansågs vara nära besläktade (Scolopax-släktet) och främst identifierades efter
storlek. — Om efterleden snäppa, se avsn. 5.2.3.

Sammanfattning
Ord för olika slags mark förekommer endast i förledsställning i artnamn för enkelbeckasinen eller morkullan. Främst avses enkelbeckasinen (bjerg, heid,
jord, mull, sand och sten); mor är förbehållet morkullan.
Att ordet mor är väl förankrat som namnled för morkullan har sin grund i just
artnamnet, som via riksspråket fått stor spridning i landet. Ett par av de hithörande artnamnen för enkelbeckasinen måste däremot tolkas som sekundära:
sandrulling är av allmän karaktär ('mindre vadare'), medan bjergged och
stensneppe har en förled som inte karakteriserar den för arten normala vistelseplatsen.

5.3.3. Artnarnnselement för 'sankmark, vatten, dimma'
Förleder: bäck, dy, källa, kärr, mad, mosse, mudder, myr, skodde, sump, tåke,
vatten, vesa.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord för 'sankmark, vatten, dimma' framgår av karta 8.9.

bäck
Förekommer som förled i några svenska artnamn för enkelbeckasinen, samtliga belagda från södra Sverige.
Hithörande artnamn kan inte sägas vara helt karakteristiska för enkelbeckasinen, då fågelns vistelseplats normalt utgörs av översvämmade ängar eller
sank myrmark (ill. 14). Elementet bäck har därför kanske sin grund i en fonetisk association mellan det från franskan inlånade artnamnet beckasin och det
svenska bäck. I dialekterna finns ett flertal prov på att man i brist på förståelse
av ett "importerat" namn ofta associerat till närmsta kända ord i dialekten.
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Bäckfåle
Avser enkelbeckasinen i ett enda belägg från Västergötland (Åsle sn i Vartofta
hd). Efterleden beskriver fågelns gnäggande vibrationsläte. Se fåle (avsn.
5.1.1.1).
Bäckget
Känt genom ett belägg från Vartofta och Kinne hdr i Västergötland i bet. 'enkelbeckasin'. Efterleden get (avsn. 5.1.2.1) är en av de mest frekventa i artnamn för enkelbeckasinen och beskriver fågelns "bräkande" vibrationsläte.
Bäckstränt(a)
Avser (enkel)beckasinen i ett flertal belägg från Småland, men har i Skåne
(Glimåkra) även upptecknats i bet. 'morkulla'. Om efterleden se stränta (avsn.
5.2.1). Enl. HyWn-Cavallius (1868:27) förekommer det även i Ångermanland
med bet. "strandgyckla". Härmed avses troligen Actitis hypoleucos, drillsnäppan, liksom i en uppteckning från Skåne (Glimåkra) med tillägget att den
"fanns fordom allmänt". Belägget bekastri'nten 'beckasinen' (Hjortsberga sn i
Småland) bör snarast uppfattas som en folketymologisk omtolkning av det
franska lånordet beckasin.
Förekomsten av ett bäcksträtta 'skvaltkvarn' (Bohuslän och Västergötland;
Wadström 1952:119, 129; 1984:188) och bäckstränte 'smal rännil med litet
vatten' (Bankekinds hd i Östergötland) kan å andra sidan antyda en likhet mellan fågelns läte (kanske hellre dubbelbeckasinens) och ljudet av porlande vatten eller från en på avstånd arbetande skvaltkvarn.

dy
Förekommer som förled i ett enstaka svenskt (förmodligen ganska ungt) artnamn för dvärgbeckasinen, dysnäppa (om efterleden snäppa, se avsn. 5.2.3).
Namnet, som har systematisk prägel, är belagt i ornitologiskt inriktade framställningar (Sundevall 1856:299; Hortling s. 202) och anknyter till fågelns vetenskapliga namn Lymnocryptes, dvs. 'den som gömmer sig i fuktigt område'.
— Jfr att da. dyndsneppe enl. en äldre källa (Fleischer 1796:1311) avser 'Scolopax limosa' (ett slags spov), vilken brukar "helst om Aftenen, temmelig hojt
at skrige Stickup-Stickup!".
källa
Förekommer i ett isl. och ett fin1.-sv. artnamn för morkullan och karakteriserar
delvis fågelns vistelseplats.
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Keldusvin
Är belagt som artnamn för morkullan i en källa från Västmannaöarna (Island)
1823. Andra källor uppger bet. 'Tringa' och 'vattenrall' (Rallus aquaticus).
Namnet är en parallell till fin1.-sv. källgylta (se här nedan), men det är naturligt
att det även har kunnat kopplas till vattenrallen, som bl.a. kännetecknas av ett
kraftigt "grymtande" läte. (Om efterleden svin se avsn. 5.1.3.3.) Rallen kan
dessutom till utseendet kanske förväxlas med beckasinfåglarna då dess näbb är
relativt lång och spetsig och huvudets teckning tvärrandig (såsom morkullans).
Till storleken påminner den närmast om dubbelbeckasin (Nya fågelboken
s. 220).
Källgylta
Känt i bet. 'morkulla' från Pärnå och Liljendal i östra Nyland. Namnet är en
parallell till keldusvin (här ovan) och bör tolkas som 'fågel som (likt en ung
sugga) rotar efter föda (i fuktig mark) vid källflöden'. Jfr kärrgylta (nedan). —
Om efterleden gylta, se avsn. 5.1.3.3.

kärr
Förekommer som förled i svenska (även fin1.-sv. och est1.-sv.) och danska artnamn för enkel- och dvärgbeckasin samt morkulla.
Kärrgylta
Förekommer som artnamn för morkullan i fin1.-sy. och est1.-sy. dial. Det motsvarar till både bildning och betydelse källgylta (se ovan). I äldre källor och i
senare uppteckningar från Nyland avser namnet nattskärran. Förklaringen härtill kan vara att förleden associerats med "knarrande läte" (från kärra) eller med
den i andra artnamn förekommande efterleden -skärra. — Om efterleden gylta
se avsn. 5.1.3.3.
Kärrmäckra
Har upptecknats i Österbotten (Björköby, Pörtom, Replot, Solv) som artnamn
för enkelbeckasinen. Efterleden är en bildning till mäckra 'bräka', varom se
avsn. 5.1.2.2. Namnet har en parallell i ty. Riedgaifi (eg. "kärrget"), som på
1500-talet uppges avse enkelbeckasinen (Suolahti 1909:278). Trots det snäva
utbredningsområdet varierar uppgifterna om vilken art namnet avser. Särskilt
när det gäller beläggen från Replot växlar betydelseuppgifterna: 'enkelbeckasin', 'nattskärra', 'haruggla', 'ett slags sjöfågel' — och 'argsint, "skräbelaktig"
äldre kvinna'.
Namnet kan jämföras med mossmäckra (se nedan) och bör tolkas som 'fågel
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som håller till i kärrmark och har ett bräkande läte'. Jfr kärrsnäppa (nedan) och
kärrgylta (ovan).
Kärrsnäppa
Förekommer som artnamn för enkelbeckasinen endast i en äldre svensk källa
(Sandström 1829; se SAOB). I svenska liksom i danska källor avser det annars
kärrsnäppan (Calidris alpina) eller grönbenan (jfr Hortling s. 186, 192; Kjxrboning 1875-77:527). Trots ett värmländskt belägg hos Tillhagen (1978:284)
rör det sig här sannolikt om ett jämförelsevis ungt artnamn med systematisk
prägel. Det kan i så fall i sin helhet vara ett tyskt översättningslån, ty. Riedschnepfe 'enkelbeckasin', där förleden betyder 'kärr, myr, mosse' (Suolahti
1909:275). Se snäppa (avsn. 5.2.3).
Kerstork
Belägg för detta danska artnamn för dvärgbeckasinen finns från Sonderjylland
(enl. Brondegaard) samt från Voel i Århus amt. Brondegaards uppgift om en
sidoform kjå- är svårförklarlig. Efterleden stork (avsn. 5.6) får antas åsyfta en
likhet betr. näbbens utseende, då storkens långa raka näbb — trots den betydande skillnaden i storlek — till formen liknar beckasinernas.

mad
Belagt från Småland (Eksjö) i sms. madvipa, avseende enkelbeckasinen:
"vipliknande fågel som håller till på sanka ängar" (om efterleden se vipa, avsn.
5.2.2). Både vipan och enkelbeckasinen vistas gärna i sådan terräng.
Hortling (s. 193) anger för madvipa också bet. 'skogssnäppa'. För skogssnäppan uppger Hortling (a.st.) emellertid även artnamnen enkel beckasin och
horsgök (Småland). En sådan namnväxling är enl. Hortling inte ovanlig: "som
ofta är fallet, har även här en bekant fågels namn använts för att uppkalla en
mindre känd" (a.st.). Noteras bör att redan Linné (1748; Lönnberg 1913:417)
förväxlade skogssnäppan med horsgöken och bl.a. beskrev det "gnäggande lätet" som hörande till Totanus ochropus (se avsn. 3.1). Jfr morvipa (under mor
avsn. 5.3.2).
mosse
Belagt som förled i flera svenska (även fin1.-sv. och est1.-sv.) och danska artnamn för enkelbeckasinen, i ett namn även för dubbelbeckasinen och morkullan samt i ett för dvärgbeckasinen. Betr. namnet moshakker, se mossa (avsn.
5.3.1).
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Mos(e)lam
Känt från Danmark (Århus amt: moselam, mueslam) använt om enkelbeckasinen (om efterleden se lam avsn. 5.1.2.1). Jfr ty. Mosbock 'enkelbeckasin'
(1500-talets Bayern; Suolahti 1909:278). Namnets innebörd är 'fågel som håller till i mossar och låter som ett lamm'. Jfr mossmäckra (här nedan).
Mosesneppe
Ett systematiskt präglat artnamn, känt endast från äldre danska (DO) i bet. 'et
slags snepper, som opholde sig i og ved moser; Scolopax Gallimila'. Enl. en
senare källa (Brondegaard s. 138) avser det enkelbeckasinen. Den märkliga artbeteckningen "Gallimila" i DO bör kanske förstås som felläsning för "Gallinula", ett av de i äldre latinska artnamn för dvärgbeckasinen ingående orden. —
Betr. efterleden snäppa, se avsn. 5.2.3.
Mosevagtel
Avser dvärgbeckasinen i ett enstaka danskt belägg (Middelfart i Odense amt).
Se vaktel (avsn. 5.2.2).
Mossmäckra
Belagt från Österbotten (Larsmo, Pedersöre, Purmo, Replot) med bet. 'enkelbeckasin'. Jfr det inom samma område förekommande kärrmäckra. Jfr
mos(e)lam (ovan). Se mäckra (avsn. 5.1.2.2).
Mosspytta
Belagt från Skåne, Halland och Småland, där det omväxlande avser enkelbeckasin, dubbelbeckasin och morkulla. Inom samma område kan det även användas om storspov och ljungpipare (i Skåne också som öknamn för högfärdig
flicka eller kvinna). Efterledenpytta (avsn. 5.1.3.4) betyder 'höna', och namnet
är alltså att förstå som 'fågel som vistas på mossar och uppför sig (låter) som
en höna'.
Mossticka
Förekommer endast i est1.-sv. dial. med bet. 'horsgök'. Efterleden ticka (se
avsn. 5.1.3.7) beskriver väl enkelbeckasinens tickande läte.

mudder
Detta danska ord (mlty. modder) med bet. 'aflejring, bundfald, bestaaende af
planterester' (ODS) förekommer i muddersneppe, ett från Jylland känt, syste271

matiskt präglat artnamn för "sneppe" (morkulla; lokalt för enkelbeckasin).
Namnet avser alternativt även drillsnäppan (Actitis hypoleucos). Ett av morkullans speciella beteenden är att med näbben böka runt i (smutsig) jord under
sitt sökande efter ätliga larver. — Betr. efterleden snäppa, se avsn. 5.2.3.

myr
Förekommer som förled i tiotalet olika nordiska artnamn för beckasinfåglar.
Myrbock

Belägg finns från Dalarna, Hälsingland (äldre) och Medelpad samt från de
norska fylkena Oppland, Sogn og Fjordane, Hedmark och (i äldre källor)
Hordaland. Namnet, som alltså har en övervägande västlig utbredning, avser
enkelbeckasinen och bör tolkas som 'fågel som håller till i myrmarker och som
låter som en bock' (se bock, avsn. 5.1.2.1). Närliggande är bl.a. det frekventa
myrsnipa (här nedan; förmodligen ett av de allra äldsta artnamnen för enkelbeckasinen) och det dalska bräkbock (se avsn. 5.1.2.2). I en äldre uppteckning
från Medelpad uppges bet. 'Caprimulgus europaeus', dvs. nattskärra, vilken
speglar en i området förekommande artförväxling (jfr bl.a. harmäckra avsn.
5.1.2.1).
Som ett kuriosum kan nämnas att Harry Ståhl (1982:48 f.) bland dalska soldatnamn funnit ett Myrbåck (1729), som han förklarar med att "soldaten Myrbock i sitt tal kan ha påmint om en myrbock, haft ett bräkande, gnäggande läte".
Myrfågel

Är belagt från Gotland (möhfugl) och Island (mfrifugl) som namn på enkelbeckasinen. Egentligen är det väl att betrakta som ett kollektivt namn, dvs. 'fågel som uppträder på myrar', vilket sekundärt även kunnat användas som artnamn för en enskild fågelart. Se fågel (avsn. 5.2.5).
På Gotland har många folkliga föreställningar knutits till övernaturliga väsen på och vid myrar, vilka särskilt nattetid har skrämt och förbryllat människorna. Till sådan övertro hör bl.a. "möirgubben [...] en 'byse' vid Medebys i
Lye" (Rute sn; Gotl. ordb. art. myr). Till skogs- och myrväsen med skrattande
eller gnäggande läte hör bysen, "en liten, tjock, osnygg och oansenlig [...]
tomte; troll" m.m., om vilken bl.a. berättas: "Bysen härmade en gång en ko och
lurade en gumma till skogs, då hon fick se honom stå och skratta innerligt åt
henne; hon fann sin ko först efter mycket letande" (Gotl. ordb. art. *byse). Hit
hör också den gotländska Näcken, en skogsgud, ond ande eller skogsrå som villar vandrare och som liknar "ett skogsrå som tager an allehanda djurskepnader,
gör sig tamt och narrar folk med sig" (Gotl. ordb. art. näck). Om detta väsen
berättas: "Två skogshuggare gingo vilse i Trullspursskogen i Martebo; de
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vände kläderna; voro nära hemmet, som de dock ej kände igen; det skrattade
och gnäggade i skogen. [...] Näcken gnäggade jämt i skogen; då de slutligen
togo matknytet från stubben for den till skogs med skratt och löje" (Gotl. ordb.
art. näck).
Det är fullt tänkbart att enkelbeckasinens läte och beteende kan ha bidragit
till uppkomsten av föreställningar av ovannämnda slag. Fågelns läte, som oftast uppfattats som ett gnäggande, bräkande eller skrattande ljud, har i kombination med fågelns "skyddsbeteende" (hastigt uppflog och störtdykningar) säkert kunnat upplevas som skrämmande. En kreativ fantasi har härtill både kunnat förstärka upplevelsen och skapa bilder av det väsen man trott sig se (jfr Rosenberg 1977:79 f.). Jfr avsn. 6.3.

Myrgörel
Förekommer i norra Sverige (Västerbotten och Lappland) och i Österbotten
och avser dels 'fågel som plägar sitta i gyttjan; (enkel)beckasin' (se görel avsn.
5.2.1), dels flera andra vadarfåglar som (större) strandpipare, grönbena, drillsnäppa och storspov. Hortling (s. 192) har förmodligen rätt då han påpekar att
artnamnet väl främst avser grönbenan. P.g.a. dess allmänna karaktär har det
dock lätt kunnat överföras mellan olika vadararter. Namnet får därför också ges
en allmän tolkning: 'fågel som vistas i myrar och söker sin föda i gyttjan'.
Myrhest
Ett i äldre norska källor belagt artnamn för enkelbeckasinen. En beläggsanteckning (NMA) uppger att "Dette namnet finst bene hjaa Leem, men han hev det
og i Finnmarkens Lapper (1766) s. 249, men uten heimfesting. Det er G[allinago] gallinago, Lin.". Namnets innebörd bör vara 'fågel som vistas på myrar
och låter som en häst'. Se häst (avsn. 5.1.1.1).
Mfriskitur
Ett isl. artnamn för enkelbeckasinen, vars efterled (se skita avsn. 5.2.1) med
viss pejorativ klang åsyftar fågelns vistelseplats (sumpig och dyig myrmark).
Jfr myrgörel (ovan) samt klödra (avsn. 5.6).
Mfrisp6i
Ett från Island belagt artnamn för enkelbeckasinen ("hrossagaukur"). Namnet
beskriver en 'fågel med spovliknande utseende'. Se spov (avsn. 5.2.2).
Mfrispfta
Detta isländska artnamn avser en 'fågel som vistas på myrar och som har en
spetsig näbb' (se spfta, avsn. 5.2.3). Som i så många andra namn för beckasin273

fåglar har näbben här varit särskilt namngivande. Fågelns beteende att med
näbben intensivt gräva djupt i den vattensjuka marken eller att med näbben bearbeta större maskar innan de sväljs kan kanske delvis ha bidragit till namngivningen (Birds of Europe 1983:414).
Myrmäcker, -mäckra
Ett från Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland samt
Österbotten (Närpes) belagt artnamn för enkelbeckasinen, åsyftande fågelns
"bräkande" läte. Se mäckra (avsn. 5.1.2.2).
Myrsnipa
Ett namn som är väl styrkt i nordiska språk (utom i fin1.-sv. och da. dial.). Det
är tidigast belagt i Snorres Edda: mfrisnipa 'myrsneppe, Scolopax gallinago
L.' (Fritzner). Skotska dial. har miresnipe för enkelbeckasinen (OED art. miresnipe), av allt att döma ett västnordiskt lån. Se snipa (avsn. 5.2.3).
I både litterära källor och i dialektala uppteckningar avses med namnet i
fråga övervägande enkelbeckasinen. Att döma av namnets spridning har det
troligtvis tidigare funnits över ett större område, men senare trängts ut av lokala, specifika, inlånade och möjligen bättre beskrivande namn. I äldre
dialektsamlingar och ordlistor är det — vid sidan av horsgök — det mest
frekventa för (enkel)beckasinen. Namnets betydelse är emellertid relativt allmängiltig ('fågel som har en lång, rak och spetsig näbb och håller till vid myrar'), vilket förmodligen har bidragit till att namnet relativt lätt har kunnat överföras till att gälla andra närliggande arter. De specifika konnotationerna till enkelbeckasinen har genom århundradena tunnats ut, och myrsnipa har därför
alltmer kommit att avse 'beckasin, mindre vadare i allmänhet'.
I ett belägg från Hede i Härjedalen avser namnet dubbelbeckasinen. Fågeln
förekommer numera endast sällan i de sydliga, mellersta och östliga landskapen i Sverige. Den västra delen av Härjedalen gränsar däremot mot dubbelbeckasinens nutida häckningsområde (östra Norge), och belägget kan väl därför anses vara tillförlitligt. Ett annat belägg med samma bet.-uppgift, från Hälsingland, är däremot osäkrare, då namnet där alltmer kommit att beteckna var
och en av de fyra beckasinarterna. Den sammanhållande länken mellan arterna
är (jfr ovan) bet. 'fågel som har lång, rak, spetsig näbb och håller till vid myrar'.
I en uppteckning från Ångermanland (Anundsjö) uppges att myrsnipan är en
mindre fågel än myrmäckern (enkelbeckasinen), en uppgift som tyder på att
man med myrsnipa här avser dvärgbeckasinen. Enligt NF (s. 177) kan dvärgbeckasinen undantagsvis påträffas häckande just i Anundsjö i Ångermanland,
varför det här är fråga om en lokal användning av myrsnipa. Ett jämtländskt belägg som uppger myrsnipa i bet. 'dvärgbeckasin' bör nog uppfattas som att
meddelaren (eller upptecknaren) varit osäker som "ornitolog" och här trott sig
ha iakttagit en dvärgbeckasin.
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Då Aasen — visserligen med ett frågetecken — anger bet. 'gallinula' för no.
dial. myrsnipa borde detta betyda att namnet avser dvärgbeckasinen. Troligare
är emellertid enligt min mening att det rör sig om förväxling av 'gallinula' med
'gallinago', dvs, den betydligt vanligare förekommande enkelbeckasinen.
Flera uppteckningar från no. dial. visar att betydelsen hos myrsnipa där, liksom
i sv. dial., under tidens lopp blivit alltmer allmän och efterhand kunnat användas relativt fritt mellan arterna. En viss ledning vid identifikationen av ett dialektalt artnamn ger här möjligen resp. fågelarts geografiska förekomst (häckningsplatser).
Namnet myrsnipa förekommer även för morkullan och det är troligt att snipa
'den med lång och spetsig näbb försedda fågeln' tidigt kommit att omfatta
samtliga de till utseende (ej storlek) likartade beckasinfåglarna. Det är å andra
sidan möjligt att snipa främst förknippats med morkullan, som i jakthänseende
varit det förnämsta villebrådet bland beckasinerna. Förleden myr har i så fall
ursprungligen karakteriserat den beckasinfågel (enkelbeckasinen) som ansågs
ha hemortsrätt vid myrarna. Då myrsnipa i senare tid kommit att avse flera
olika slags långnäbbade myrfåglar (inld. spoven) har en ytterligare differentiering kunnat ske genom tillägg av storleksangivelse som i de ångermanländska
lisl-myrsnipe 'kärrsnäppa, Totanus glareola' (Tåsjö; Modin 1916:24) och
sto'rmyrsni'pa 'stor- el. småspov' (Edsele och Tåsjö; jfr Modin 1916:23).). I
bet. 'morkulla' bör myrsnipa i så fall peka på en alltmer uttunnad betydelse. I
Lappland (Stensele) har myrsnipa av oviss anledning fått betydelsen 'trollslända'.
Myrsnäppa
Förekommer i äldre danska källor, på Bornholm samt i Norge (äldre belägg
från Ostfold och Oppland fylken) i bet. 'Scolopax gallinago', dvs. 'enkelbeckasin'. I senare tid har namnet i danskan fått en mer allmän betydelse: 'navn
paa forsk. sneppefugle' (ODS). Se snäppa (avsn. 5.2.3).

skodde
Detta ord, med bet. 'dimma', uppträder i några norska artnamn för enkelbeckasinen. Det beskriver förhållandet att fågeln gärna uppträder i dimma eller
fuktig väderlek.
Skoddefole
Känt som namn på enkelbeckasinen från Sunnmore (MOre og Romsdal fylke)
samt (i äldre belägg) från Finnmark fylke. (Om efterleden fole 'unghäst', se
fåle avsn. 5.1.1.1). Enligt Leems samlingar från 1740-talet (1923:175) kallas
samma fågel i Danmark "Myre-buk". Senare källor uppger bl.a. taagehest (se
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tåkehest nedan), meekkregouk (se mäckra, avsn. 5.1.2.2) och humregauk (se
humra, avsn. 5.1.1.2) som synonymer. I Finnmarkens lapper (1767:250) uppger Leem emellertid att skoddefolen avser "Hinnulus nebularius" (motsvarar
troligen Tringa nebularia, gluttsnäppan) och att man i området skiljer ~ekergouken från denna. Miller (1776:25) uppger att skodefole betecknar "Tringa
littorea" (oklar latinsk beteckning), som möjligen även avser gluttsnäppan. I
More og Romsdal fylke (Vestnes) förekommer ordet i bet. 'seig og doyen kar'
("ironisk").
I dimmig väderlek har enkelbeckasinens vibrationsläte säkerligen kunnat
upplevas som särskilt märkligt och svåridentifierat. Vid begränsad sikt har associationen till en unghästs svaga gnäggning därför legat nära till hands.
Skoddefugl
Betecknar enl. Miller (1776:25) 'Tringa ochropus' och är enl. DO en "Beneevnelse paa en Strandfugl, Totanus ochropus". Betr. förväxling av fågelarterna
'Tringa ochropus' och 'Gallinago gallinago, horsgök', se tabell i avsn. 3.1. —
Om efterledenfugl, se fågel avsn. 5.2.5.
SkoddefOl
Belagt från Rogaland (Stavanger) och Oppland och Sogn og Fjordane fylken i
betydelsen 'enkelt bekkasin, myrsnipe'. Nilsson (1858:2:272) har skuddeföll
med bet. 'dimmehäst' (utan ortsangivelse). Artnamnet är en direkt parallell till
skoddefole och är att tolka som 'fågel som hörs i dimma och låter som ett
gnäggande föl' (se föl avsn. 5.1.1.1).

sump
Förekommer i svenska, danska och norska källor som förled i det systematiskt
präglade artnamnet sumpsnäppa (om efterleden se snäppa avsn. 5.2.3). Det
uppträder särskilt i generella artnamn för fågelarter som uppehåller sig och
häckar i sumpiga områden. Belägg från Danmark uppger bet. 'beckasin' samt
(oegentligt) 'Scolopax rusticola'. I Norge avser det enkelbeckasinen (myrsnipe).
En äldre svensk ornitologisk handbok (Wright & Palm&I 1873:226) anför
sumpbeckasin som ett sammanfattande artnamn för de beckasiner som vistas i
sumpig mark (enkel-, dubbel- och dvärgbeckasin) till skillnad mot den med "en
i spetsen mera hård näbb" försedda skogsbeckasinen (morkullan), som hellre
vistas i blandskog. En motsvarande skillnad gällande da. sumpsneppe visavi
skovsneppe beskrivs av Kjxrbolling (1852:296 f.): "Een Art, Skovsneppen, opholder sig og yngler i Skovene; de andre — de egentlige Bekkasiner eller
Sumpsnepperne — have sumpige Steder til Opholds- og Ynglesteder." En lik276

nande användning har da. sumpfugl 'Benzevnelse for de Fuglearter, der leve og
bygge Rede paa sumpige Steder; Mosefugl' och da. sumphOg "Flere Slags
Hoge, der isxr opholde sig i og ved Moser" (DO).
Sumpsnäppa är med all sannolikhet ett lån från ty. Sumpfschnepfe 'beckasin'
(Suolahti 1909:275). Nilsson (1858:2:266) uppger att ty. Die grosse Sumpfschnepfe avser 'dubbla beckasinen, Scolopax major', vilket styrks av en uppgift i DFS (efter den danska jakttidskriften Diana 1859), där sumpsneppe
ges bet. 'Scolopax major'. I senare tid har namnet kommit att avse samtliga
beckasinfåglar — märkligt nog även morkullan. ODS (art. sumpsneppe) uppger
bet. 'sneppefugl af sleegten Gallinago, der fomemmelig lever i sumpede egne;
bekkasin' samt som synonym muddersneppe (se ovan). Härtill kan noteras att
även fl. suokurppa avser morkullan, ett namn som ordagrant översatt betyder
'kärrsnäppa' (Wright & PalmM 1873:226).

tåke
Ordet, liksom skodde med bet. 'dimma', förekommer som förled i tåkehest 'enkeltbekkasin', belagt från More og Romsdal fylke. Se häst (avsn. 5.1.1.1).

vatten
Uppträder som förled (da. vand-, sv. vatten-, vattu-; det sistnämnda väl oblik
form av ett *vata f. 'vatten') i beckasinartnamn i Sverige och Danmark. Till
samma bildningstyp hör de av Suolahti (1909:275) redovisade ty. artnamnen
Wasserhunle, Wasserhunlin och Wasserschnepfe (samtliga från 1600-talet) för
enkelbeckasinen.

Vandskank
Känt genom ett enstaka danskt belägg från Lxso i Hjorring amt på Jylland och
avser beckasin i allmänhet. Namnet beskriver sannolikt fågeln då den under sitt
sökande efter mat vadar omkring med vatten upp till knälederna. I samma område avser det alternativt göken eller "regnspoven" (en Numenius-art), vilket
antyder att namnet har en viss pejorativ klang. Jfr vandskrank (här nedan). Se
skank (avsn. 5.2.4).
Vandskrank
Är också endast belagt från Lano (vandskrank) och avser enkelbeckasinen.
Namnet är väl i första hand att betrakta som en variant till vandskank (här
ovan), där efterledens r kan förklaras genom påverkan från verbet skranne, om
vilket se avsn. 5.1.1.2. Betr. bet. av efterleden skrank, se avsn. 5.2.1.
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Vandsneppe
Känt från Bornholm i en källa från sent 1700-tal, där det avser enkelbeckasinen
(om efterleden se snäppa avsn. 5.2.3). Namnet, med viss systematisk prägel, är
troligen ett översättningslån från ty. Wasserschnepfe, som även tycks kunna
avse andra beckasinarter (utom morkulla% jfr Suolahti 1909:275). Jfr enl.
Leijonflycht (1827:78) sv. Wattenfågel i bet. 'Fågel, som uppehåller sig på
watten och wattensjuka ställen, såsom Beckasin m.fl.'. Jfr mosesneppe (under
mosse ovan).
Vattenspove
Har upptecknats på Gotland (vattenspoe) i bet. 'dubbelbeckasin' och speglar
delvis den förväxling mellan storspov (Numenius) och (dubbel)beckasin som
stundom förekommer, främst i äldre källor. Så redovisar Fischerström (1785:
164) för "Stor-Spofven" bet. 'Dubbla Beccasinen, Dubbelsnäppan (Scolopax
Arquata)' och tillägger att fågeln "fångas med nät". I sv. dial. kan konstateras
en motsvarande otydlighet: i Västergötland avser vasspove 'vattenspof' (Rietz
art. vatten) och från Uppland (Hållnäs) är va'ttspu'v (va'ttspeuv) belagt som artnamn för storspoven. Betr. efterleden spov se avsn. 5.2.2.
Ursprungligen tycks vattenspove ha syftat på storspoven men kan efterhand
ha erhållit en generell betydelse 'vadarfågel med lång näbb'. Namnet kan därför avse olika fågelarter med likartat utseende.
Vattugrylla
Belagt från Dalarna (Älvdalen: wasttugtylla) och betecknar enkelbeckasinen.
Betr. efterleden, ett lån från ty. grille 'syrsa', se grill(a), gtylla (avsn. 5.1.3.5).

vesa
Ordet, fvn., no. dial. veisa, sv. dial. vesa 'dy, gyttja' o. likn. (Jonsson 1966:
335 f.), förekommer i vestolk 'enkelbeckasin', känt från Blekinge och Södra
Möre hd i Småland. Om efterleden tolk se avsn. 5.2.3. Enligt bl.a. Linder
(1867:191) betecknar namnet i Södra Möre även rödbenan. En förväxling mellan de båda arterna är fullt möjlig, då namnets innebörd är 'långnäbbad (och
långbent) fågel som uppehåller sig i fuktig, gyttjig mark' — en beskrivning som
passar väl in på flera olika mindre vadararter. Jfr stolk (avsn. 5.2.4).
Sammanfattning
Ord med betydelsen 'sankmark, vatten, dimma' o. likn. är av naturliga skäl
mycket vanliga i artnamn för beckasinfåglar. Deras förkärlek för en viss typ av
sankmark eller närhet till öppet vatten varierar dock och på en skala från öppet
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vatten till fuktig lövskog kan de inordnas på följande sätt: dvärgbeckasin — dubbelbeckasin — enkelbeckasin — morkulla.
Förlederna i hithörande artnamn är: för dvärgbeckasinen dy, kärr, mosse och
myr, för dubbelbeckasinen mosse, myr och vatten, för enkelbeckasinen bäck,
kärr, mad, mosse, myr, skodde, tåke, vatten och vesa, för morkullan bäck, källa,
kärr, mosse, myr och mudder.
Som förled ingår sump endast i sumpsnäppa, ett ursprungligen av ornitologer använt namn, som avser att sammantaget särskilja enkel-, dubbel- och
dvärgbeckasinen från den i något torrare skogstrakter förekommande morkullan (skovsneppe).

5.3.4. Artnarnnselementet himmel
Den dialektgeografiska spridningen av det i artnamn för beckasinfåglar ingående ordet himmel framgår av karta 8.9. Ordet ingår som förled i några svenska
(inld. fin1.-sv.) och danska artnamn för enkelbeckasinen och syftar på det tillfälle då fågelns karakteristiska vibrationsläte hörs, dvs. då fågeln befinner sig i
luften. Efterleden utgörs främst av ord som beskriver ett bräkande läte. Jfr väder (avsn. 5.5.2).

Himmelhund
Ett danskt artnamn för enkelbeckasinen, belagt från Jylland (Århus). Enl. ODS
avser det något slags and av släktet Oidemia (om efterleden hund se avsn.
5.5.3). Härmed förknippas vissa föreställningar om Odens hundar (Odens jakt)
som skällande drog förbi i luften om natten. Det skall sannolikt sättas i samband med den kombination av övertro och skrämsel som i uppteckningarna särskilt förknippas med beckasinerna och nattskärran. Jfr nattramn (avsn. 5.6) och
Odens jakt (avsn. 5.5.3).
Himmelsbässe
Känt endast genom ett belägg från Norrbotten (Överkalix), där det avser (hanne
av) enkelbeckasinen. Övriga artnamn med efterleden bässe har en tydligt östlig
(fm1.-sv.) spridning. Fi. taivaan jaara 'enkelbeckasin' — som fritt kan översättas med 'himmelsgumse' — pekar på att begreppet översatts från det ena språket
till det andra. Se bäs(s)e (avsn. 5.1.2.1).
Himmel(s)- , himlaget
Är känt från Danmark (Jylland, Själland), Sverige (Småland, Närke, Västmanland, Värmland, Dalarna, Hälsingland, Västerbotten och Norrbotten) samt, genom ett stort antal belägg, från Österbotten, Åboland, Åland och Nyland som
279

artnamn för enkelbeckasinen: 'fågel som flyger omkring och bräker som en
get'. (Om get, se avsn. 5.1.2.1.) Motsvarande namn finns i finskan (taivaan
vuohi) och tyskan (Himmelsziege) samt i det av Linné (1758:147) redovisade
lat. artnamnet Capella coelestis 'Gallinago minor'.
I anslutning till beläggen redovisas i många fall även folkliga föreställningar. I mellersta Sverige ansåg man att himlageten gav besked om att man
kunde släppa hästen på bete (jfr märrfrälsare). I Österbotten, Åboland och Nyland ansågs himmelsgeten vara en till enkelbeckasin förvandlad gammalpiga,
dvs, en gammal, ogift kvinna som fortfarande var ungmö (Vendell; jfr enl.
Lönnrot fi. wanha piika 'gammalmö' och 'enkelbeckasin'). Jfr materialsamlingen under skronnehors och horsgök. Betr. förvandlingssägner, se avsn.
6.3.5.

Himmelsgök
Känt genom ett enstaka belägg från Föllinge socken i Jämtland. Namnet bör väl
uppfattas som en lokal bildning utgående från himmelsget och den i artnamn
för enkelbeckasinen frekventa efterleden gök (se avsn. 5.2.2).
Sammanfattning
I några artnamn för enkelbeckasinen ingår himmel som förled. Härmed beskrivs en för fågeln vanlig belägenhet då dess karakteristiska vibrationsläte
hörs. Till artnamnstypen kan en del folkliga föreställningar med mytologiska
associationer knytas, bl.a. till Oden (himmelhund). Förvandlingssägner gällande enkelbeckasinens tidigare liv som ogift (äldre) kvinna (himmelsget)
tycks huvudsakligen härstamma från fin1.-sv. område. Föreställningarna har
emellertid nära motsvarigheter knutna till andra artnamn (bl.a. till sv. horsgök
och da. skronnehors; jfr avsn. 6.3.5), vilket tyder på att de är av relativt hög ålder.

5.3.5. Artnamnselement för 'tid'
Här ingår ord (i förled) avseende:
tid på dygnet: aften, kväll, natt, skummer,
årstid: vår,
övrig association till viss tid på året: räfsa.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord som återger viss dygns- eller årstid framgår av karta 8.10.

aften
Förekommer som förled i det danska artnamnet aftentaffel (aftentoffel), belagt
från Jylland för enkelbeckasinen. Förleden aften utgör här närmast ett sentida
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(förtydligande) tillägg till artnamnet taffel (se avsn. 5.4), som på Jylland är relativt välbelagt för både enkel- och dubbelbeckasin. Efterledsvarianten toffel
bör väl uppfattas som en lokal folketymologisk omtolkning i anslutning till jyll.
dial. toffel 'toffel' (Feilberg), i da. riksspråk tOffel. Jfr aftenbakke (avsn. 5.6).

kväll
Förekommer som förled i syd- och västsvenska artnamn för enkelbeckasinen
och morkullan.
Kvällknispa

Belagt från Småland om morkullan. Från samma område är simplex knispa (se
avsn. 5.1.3.2) även känt som namn på denna fågel och kvällknispa är alltså en
utvidgning härav, att förstå som 'fågel vars "knispande" läte hörs om kvällen'.
Kvällknorr, -knort

Belagt från Småland (utan ortsangivelse) som artnamn för morkullan. Det bör
tolkas som 'fågel som om kvällen låter höra ett visst "knorrande" läte'. Jfr
kvällknispa (här ovan). Se knorra och knorta (avsn. 5.1.3.5). — Enl. en uppteckning från Kulltorps sn i Västbo hd betyder kvällknort där 'kvällssen person'.
Kväll(s)gimra

Avser enkelbeckasinen i ett belägg från Västergötland (Torsö i Vadsbo hd).
Formen kvällsgimra (med genitiv-s) hos Tillhagen (1978:280) är värmländsk.
Namnet betyder 'fågel som om kvällen låter som ett ungt honlamm'. Se gimmer, gimra (avsn. 5.1.2.1).

natt
Förekommer som förled i no. dial. nattrugda (Nordland och Oppland fylken)
för morkullan. Då no. rugda (avsn. 5.1.3.5) normalt avser morkullan, bör
nattrugda uppfattas som en förtydligande utvidgning till detta namn. Förleden
anger morkullans normala aktivitetstid på dygnet (kväll el. natt).

räfsa
Uppträder som förled i ett östsmåländskt (Stranda och Uppvidinge hdr)
räfs-nisse avseende enkelbeckasinen. (Om nisse, se avsn. 5.5.1.) Förleden har
sin grund i att fågeln ansågs uppträda i samband med höbärgningen. I ett belägg
från Döderhult uppges att den förutspådde (oönskat) regn då den visade sig under två på varandra följande dagar. Namnet kan därför antas ha en pejorativ
prägel. Jfr avsn. 6.3.7.
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skummer
Förekommer som förled (skomr-) i ett jylländskt (Ringkobing amt) artnamn
skummerhors för enkelbeckasinen. Namnleden är väl identisk med da. skummer 'skumring' (ODS II. skummer), syftande på den tid på dygnet då fågeln
ofta uppträder. — Om förleden hors se avsn. 5.1.1.1.
vår
Belagt som förled i två svenska artnamn för enkelbeckasinen. Det beskriver
den tid på året då fågeln återvände till de områden varifrån namnen är kända. I
det ena fallet kan vår- alternativt vara en folketymologiskt omtydd form av den
frekventa förleden väder (se avsn. 5.5.2).
Vårget
Är belagt från Hälsingland (Forsa sn) som namn på enkelbeckasinen och i
första hand att uppfatta som 'fågel som uppträder om våren och låter som en
get'. Om efterleden se get, avsn. 5.1.2.1. P.g.a. namnets sporadiska förekomst
kan det dock i stället röra sig om en omtydning av det inom samma område
frekventa värgett, -gett(a) ("väderget"; se väderget avsn. 5.5.2) i samma betydelse. Jfr att enl. Hortling (s. 202) i detta namn är "vår = väder el. vår".
Vårsfåle
Belägg fmns från Småland (Sunnerbo hd) med bet. 'dubbel beckasin'. Ursprungligen avser namnet förmodligen enkelbeckasinen, då efterleden rimligen har sin grund i att denna fågels läte associerats med det gnäggande lätet
från en unghäst. Se fåle (avsn. 5.1.1.1) och jfr skoddefole (under skodde avsn.
5.3.3).

Sammanfattning
Enkelbeckasinen och morkullan ses framför allt under grynings- eller skymningstimmarna, vilket speglas i flera av de artnamn som innehåller ord för viss
tid på dygnet. Till begreppet 'tid' har jag i detta sammanhang också fört ord och
uttryck som anger eller associerar till viss tid på året.
I hithörande artnamn för enkelbeckasinen förekommer orden aften, kväll,
räfsa, skummer och vår som förleder. I artnamn för morkullan ingår orden kväll
och natt.
Till denna grupp hör inga tydligt identifierade artnamn för vare sig dvärgeller dubbelbeckasin. Orsaken är förmodligen dels att dessa två arter inte i
första hand förknippas med viss tid på dygnet, dels att de är betydligt sällsyntare än de båda ovannämnda arterna.
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5.3.6. Artnamnselement avseende geografisk förekomst
lapp
Uppträder som förled i ett norskt, systematiskt präglat artnarnn, lappbekkasin,
avseende dvärgbeckasinen. Förleden svarar mot sv. lapp i bet. "ngt [som] har
avseende på det av lapparna bebodda landet, på Lappland; särsk. i fråga om
växt 1. djur som förekommer i Lappland" (SAOB s.v. bet. 2) och återger iakttagelsen att fågeln företrädesvis häckar i fjälltrakternas kärr- och myrmarker.
Om efterleden beckasin, se avsn. 5.2.3.

5.4. Artnamn avseende nytta (användning)
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord som beskriver nytta (användning) framgår av karta 8.10.

taffel
Ordet, i danskan med bet. '(fmt, fornemt fyrsteligt) spisebord' samt (överfört)
om 'Iandlig anretning i det fri' (ODS) förekommer som beckasinartnamn på
Jylland, främst använt om enkelbeckasinen men även om dubbel- och dvärgbeckasinen. Det uppträder också som förled i några sammansättningar (se
nedan) och en gång som efterled, med aften (se avsn. 5.3.5) som förled.
Man kan anta att ordet även kommit att användas om vissa fåglar som ansetts
höra till bordets läckerheter. I F.L. Grundtvigs samlingar (i DFS) citeras efter
en icke identifierad tysk källa: "Ved Indbydelse tul Bryllup hedder det: Höner
un Schnippen schölt up de Tafel wippen." Det tyska uttrycket kan fritt översättas 'hönor och snäppor skall gunga på taffeln (dvs. festbordet)' och stöder antagandet att fågeln i fråga är något som hör till festbordet. Det ligger nära till
hands att jämföra med det da. taffeland 'vildanden Fuligula ferina', "kendt for
sit sxrlig velsmagende kod" (ODS).
Till artnamnet taffel är knuten den bl.a. av Feilberg (art. taffel, bet. 3) citerade folkliga föreställningen att fågeln "siger till Herren paa korset: 'tag
ham!' ". Formen tafugl (Sejero i Holbxk amt) är förmodligen en folketymologisk omtolkning av taffel i anslutning till den nämnda föreställningen. Ev.
skulle det också kunna vara fråga om ett ursprungligt *taffelfugl.
Taffelskogger

Är belagt från västra Jylland som artnamn för dubbelbeckasinen. Efterleden
beskriver dubbelbeckasinens bubblande spelläte. — Om efterleden se skogre,
avsn. 5.1.3.1.
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Taffelsmed
Ett artnamn som avser beckasin (i allmänhet) och som är känt genom ett enstaka belägg från RingkObing amt (Lonborg). Det är kanske snarast en hybrid
av artnamnen taffel och tinksmed (se under tinke avsn. 5.1.3.2).
Taffelsnebber
Ett artnamn för dubbelbeckasinen, belagt från västra Jylland. Efterleden snebber (om vilken se avsn. 5.1.3.1) åsyftar fågelns spelläte, varför namnet bör tolkas som 'spelande taffelfågel'.
Taffelsneppe
Är känt från Flensborg amt (Vis) använt om enkelbeckasinen. Genom tillägg
av efterleden sneppe (se avsn. 5.2.3) förtydligas här taffel som beckasinartnamn.

Sammanfattning
Ordet taffel förekommer i jylländska artnamn för enkel-, dubbel- och dvärgbeckasin och åsyftar fågelarternas förekomst i anrättat skick på ett festbord. I
några fall har till simplex taffel fogats en led som förtydligar arttillhörigheten.

5.5. Artnamn som återger folkliga föreställningar
1 många artnamn för beckasinfåglarna spelar till dem knutna folkliga föreställningar en betydelsefull roll. Dessa föreställningar baserar sig ofta på naturliga
och faktiska förhållanden som att fåglarna företrädesvis uppträder i skymningen eller gryningen, har gnäggande/bräkande, bubblande, klapprande eller
knarrande läten, har ovanligt långa och spetsiga näbbar eller beter sig på
mycket speciella sätt under flykten, i samband med vårspelet eller vid sökandet
efter föda. Allt detta har under vissa omständigheter väckt människans fantasi
och särskilt lett till associationer till mytologi, sägner och mer eller mindre
medvetna skrämselfenomen. Bildligt talat formar alla dessa olika beståndsdelar till slut en väv utan egentligt mönster, där de faktiska förhållandena kan sägas utgöra varpen och den mänskliga fantasin det oförutsägbara inslaget av en
varierad mängd olika färger och material. Jfr avsn. 6.3.

5.5.1. Föreställningar med mänsklig association
Hit hör ord som associerar till särskild person/gestalt, namn eller yrkeskategori
eller beskriver en speciellt mänsklig egenskap: dreng, frälsare, galyre, gätare,
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herde, jude, kona, käring, luv, mor, nisse, Per, piga, själasörjare, skomakare,
slipstensdragare, smed, Stäffen, suder, tiggare, väktare.

Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord eller uttryck med mänsklig association framgår av karta 8.11.

dreng
Ingår i det danska artnamnet dreng med lang nese för enkelbeckasinen, vilket
hör till jägarspråket och närmast är en associativ synonym till långnäbb och
långnäsa (se avsn. 5.2.3). Artnamn av denna typ har ofta karaktären av noaord
— omskrivningar som har sin grund i vidskepliga föreställningar (här för att inte
förstöra jaktlyckan) — vilket innebär att man undviker att nämna fågeln vid dess
rätta namn.
Ordet dreng anknyter delvis till de danska föreställningarna att enkelbeckasinen var en efter döden förvandlad ungkarl, som i livet inte vågade fria (jfr
skronnehors).

frälsare
Förekommer som efterled i ett par svenska artnamn för enkelbeckasinen. Härmed uttrycks uppfattningen att fågeln genom sitt ankomst om våren gav besked
om att det nu fanns färskt bete för kreaturen. Fågeln ansågs därigenom "frälsa"
kreaturen från svältdöden, då vinterfodret vid denna tid på året ofta var slut och
räddningen låg i den första späda grönskan. — Förleder är märr (avsn. 5.1.1.1)
och rant (avsn. 5.1.2.1).

galyre
Ett äldre danskt artnamn för enkelbeckasinen, enl. ODS "af okendt oprindelse". Det är möjligen att identifiera med ett galdyre (galtyre) 'forflojen ell.
letfterdig kvinde', av gal adj. 'afsindig, vanvittig, sindsforvirret', 'som opforer
sig ubehersket som en gal' m.m. och da. dial. (Jyn.) tyrrie 'fare af sted', fvn.
jyyrja (ODS).
Det är inte helt ovanligt att artnamn för enkelbeckasin eller morkulla överfört används om lättfärdig eller oanständigt skrattande kvinna. Jfr bl.a. horsget
(under hors avsn. 5.1.1.1) och snäppa (avsn. 5.2.3).

gätare
Uppträder som efterled i sögätare (eg. 'fåraherde'), ett från Jämtland (Frostviken) belagt artnamn för enkelbeckasinen. Då denna hördes var enligt källan
(Hammarin 1990:73) "våren redan långt på väg". Liksom fårpiga (under piga
nedan) anspelar namnet troligen på att fågeln med sitt läte ansetts kunna locka
med sig de skogsbetande fåren. — Betr. förleden sö, se avsn. 5.1.2.1.
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herde
Ordet, sydsv. dial. here 'gosse, ung bonddräng' (Rietz s. 254), förekommer
som efterled i ett skånskt artnamn för morkullan, rispherde. Se risp (avsn.
5.1.3.2).

jude
Uppträder som fågelartnamn i ett enstaka belägg från Södermanland (Åkers
och Österrekarne hdr), där det avser enkelbeckasinen. Inom samma område förekommer det också som efterled i ett par namn för denna fågel, horsjude (se
under hors avsn. 5.1.1.1) och snåljude, det senare med bet. 'mycket snål person'. Det rör sig om jude 'manlig individ av judisk börd' och särskilt "i anv.
med klandrande innebörd [...] med tanke på vissa osympatiska egenskaper (ss.
snikenhet, samvetslöshet i affärer o.d.)" (SAOB).
Det kan emellertid även tänkas att efterleden jude åtminstone i Sverige är en
folketymologisk omtydning av sv. dial. (Finland) gjud, -gju(de)r 'fiskgjuse',
sv. dial. judar pl. (Småland), "motsv. nor. dial. gjod, isl. gj6Dr" (SAOB art.
gjuse). Ordet förekommer som efterled i no. mekregjod 'enkelbeckasin'. Från
danskt område tycks ordet inte vara styrkt. Jfr gjod (avsn. 5.1.3.6).

kona
Ordet, med bet. 'kvinna', förekommer som efterled i ett gotländskt artnamn för
morkullan, kokar(e)kona. Se koka (avsn. 5.1.3.1).

käring
Förekommer som efterled i artnamnen spolkäring 'enkelbeckasin' (Uppland)
och spånkäring 'enkelbeckasin' (Småland), 'morkulla' (Småland, Västmanland, Uppland). Se spola och spån(ad) (avsn. 5.1.3.5).
lu v

Ett sydsvenskt dialektord för '(liten) pojke' (Rietz art. luv 2), som uppträder
som efterled i ett småländskt (Rydaholms sn i Östbo hd) artnamn för enkelbeckasinen. Förleden är hors (avsn. 5.1.1.1). Möjligen föreligger här förväxling med ett annat artnamn, hässeluv (se avsn. 5.3.1), genom att detta felaktigt
uppfattats som ett hässel-luv.

mor
Ordet mor 'moder' förekommer som efterled i ett gotländskt artnamn för morkullan, kokar(e)mor, se koka (avsn. 5.1.3.1).
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nisse
Detta ord för 'liten tomte, tomtenisse', eg. en smeknamnsform för Nils (se t.ex.
Hellquist), anträffas som efterled i två småländska artnamn för enkelbeckasinen, pisse-nisse (se pissa avsn. 5.5.2) och räfs-nisse (se räfsa avsn. 5.3.5). I
båda fallen åsyftar förleden väl fågelns förmenta förmåga att kunna förutspå
(oönskat) regn — i det senare artnamnet dock mer underförstått.
Per
Detta mansnamn, kanske i dess från Langeland belagda bet. 'gumse', förekommer som förled i ett danskt artnamn, perhan, som avser flera av beckasinfåglama (ODS art. Peter). Belägg finns från 1E1.0 (Svendborg amt strax söder om
Fyn, inte långt från Langeland) och avser enligt yngre källor morkullan. En
äldre källa (Hlibertz 1834:250) har bet. 'sneppe' från samma område. I danskan
avser sneppe normalt morkullan (lokalt på Jylland även enkelbeckasinen), men
här tycks ordet närmast ha en allmän innebörd 'beckasin'. Enl. Hiibertz (a.st.)
används nämligen förtydligande adj. för att skilja två arter åt: lille perhan 'enkelt Sneppe' (trol. dvärgbeckasin) och stor(e) perhan 'dobbelt Sneppe' (trol.
enkelbeckasin), varför perhan här knappast kan avse den betydligt större morkullan.
Senare leden är troligen da. han i bet. 'dyr af hankon' (ODS art. I. han). Artnamnet perhan skulle då kunna tolkas som 'fågel (av hankön) som låter som en
gumse'. Efterleden han tydliggör i så fall uppfattningen att det endast var enkelbeckasinhannen som kunde frambringa det bräkande lätet. En följd av en sådan tolkning blir att artnamnet ursprungligen bör avse enkelbeckasinen och
inte morkullan. Jfr hane (avsn. 5.1.3.4).
piga
Förekommer som efterled i två från Mörkö sn i Södermanland belagda artnamn
för enkelbeckasinen, fårpiga (eg. 'flicka som vallar får') och vallpiga (jfr sögätare ovan). Förleden i det förstnämnda (se får avsn. 5.1.2.1) ger associationer till fårets bräkande läte och artnamnet har enligt Ekström (a.st.) uppkommit
p.g.a. att man associerat fågelns tickande läte med "den lockning, hvilken qvinfolken i Södermanland nyttja till Fåren". Jfr det närliggande mossticka (under
mosse avsn. 5.3.3). Vallpiga bör betraktas som en variant till fårpiga. Jfr vall
(avsn. 5.3.1).
själasörjare
Detta ord med bet. 'person som utövar själavårdande verksamhet; präst; biktfader' (SAOB) är belagt från Västergötland (Vartofta hd) som artnamn för
"halvenkla beckasinen". Själasörjaren kallades till en döende person för att ge
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tröst vid påkommen dödsångest (Nordisk familjebok art. själavård). Användningen av ordet som artnamn för enkelbeckasinen har säkerligen sin grund i att
denna fågel (eller annan "dödsfågel") visade sig i närheten av bebyggelse i
samband med någons förestående bortgång.
I den aktuella uppteckningen uppges artbeteckningen Gallinago gallinula,
dvs. 'dvärgbeckasin'. Dvärgbeckasinen är emellertid en mycket skygg fågel,
som aldrig uppträder nära boningshus. Enkelbeckasinen (särskilt hannen) placerar sig däremot gärna högt uppe (på en stolpe eller ett hustak), varifrån den
låter höra sitt tickande ljud, och det är troligt att själasörjaren därför avser
denna art. Det tickande ljudet kan dessutom möjligen ha kopplats samman med
folktron kring det s.k. dödsuret (en skalbagge som förekommer i timmerhus
och som ger ett tickande läte ifrån sig; jfr SAOB). Jfr väktaren på Sions murar
(under väktare nedan).

skomakare
Denna yrkesbeteckning (jfr suder nedan) uppträder i Skåne (Rängs sn i Skytts
hd) och Danmark (Maribo amt) använd som artnamn för morkullan (betr. överförda användningar av detta ord, se Hellichius 1986:26 ff.). Härmed avses ursprungligen en annan fågel, nämligen skärfläckan (Recurvirostra avosetta),
"hvis opadbOjede nxb minder om en skomagersyl" (ODS art. skomager bet. 3).
Skärfläckan är med sina 43 cm en relativt stor fågel, betydligt större än morkullan med 32-36 cm. Enl. ornitologiska uppgifter har den — främst p.g.a. torrläggning av några av dess häckplatser — varit utrotad i Sverige från slutet av
1800-talet till slutet av 1920-talet. Vid 1700-talets början förekom skärfläckan
bl.a. på Öland men uppges av Linné (1748:415) ha börjat försvinna från sina
häckningsplatser. Till följd av fågelns fridlysning i slutet av 1800-talet har den
sedan 1927 åter börjat häcka i Sverige, först i Skåne och senare även i Halland,
på Öland och på Gotland. Sporadiskt har den iakttagits i Västergötland, Östergötland, Närke och Medelpad/Ångermanland (Nya fågelboken s. 270). Också
i Danmark ses fågeln i vissa kusttrakter, där den häckar kolonivis på tuvor eller
sandbankar nära vatten.
Då skomakare används som namn på morkullan är det således överfört från
skärfläckan. Enligt en skånsk uppteckning i DFS uttrycks också förvåning över
att morkullan kallas skomakare, då denna fågel "icke häckar här, och således
icke leker här". Förklaringen ligger troligen i att då skärfläckan vid mitten av
1800-talet försvann från sina normala häckningsplatser (vilka till stor del påminner om beckasinernas), kom dess artnamn att överföras på morkullan, vars
läte — liksom skärfläckans flyktläte — stundom liknas vid ett "mjukt grymtande"
(Nya fågelboken s. 270).
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slipstensdragare
Med slipstensdragare menas en person som vid slipning av t.ex. en lie håller
slipstenen snurrande medan en annan person håller liebladet mot slipstenen.
Därvid uppstår ett skärande ljud, som i vissa trakter ger uttrycket dra slipsten
betydelsen 'gråta högljutt' (SAOB art. slipsten bet. la).
I Västerdalarna (Malung och Transtrand) har ordet upptecknats med betydelsen 'en fågel, vars läte liknar det som en osmord slipsten åstadkommer; dubbelbeckasinen'. Från Österbotten (Gamla Karleby) uppges betydelsen 'Anas
acuta, stjärtand' (Wessman); artnamnet "sammanhänger möjl. med honans
läte" (Hortling s. 137). Det semantiskt likartade övredalska slipkränka 'fristående ställning som bär upp slipsten med vevaxel och vattenho' kan även avse
'ett slags fågel, som lät som knarret från en slipstensställning' (OÖD).
Då slipstensdragare används som artnamn för dubbelbeckasinen beskriver
det en likhet mellan det ljud som uppstår då en osmord slipsten vevas runt och
fågelns ihållande spelläte.
smed
Ordet förekommer som efterled i ett danskt artnamn för enkelbeckasinen och/
eller morkullan. Förled är tinke (avsn. 5.1.3.2).
Staffen
Denna form av personnamnet Staffan är belagd från Gotland (Vallstena) som
artnamn för enkelbeckasinen. Namnet anknyter till sägnen om Sankt Staffan
("stalledrängen") och hans hästar (Gotl. ordb. art. Ståffen). Enkelbeckasinens
gnäggande läte har väl här kopplats samman med lätet från Staffans hästar.
suder
Denna äldre yrkesbeteckning för 'skomakare' (ä. da. suder, sudder, ODS; jfr
fvn. sätari, sv. sutare; betr. överförda användningar av detta ord, se Hellichius
1986:14 ff.) förekommer i Ringlobing amt på Jylland som artnamn för enkelbeckasinen. Suder används även om fisken sutaren (Tinca tinca), en karpfisk
försedd med skäggtömmar på vardera sidan om munnen. Namnet kommer i
detta fall av att fisken har liknats vid en skomakare; anledningen har bl.a. antagits vara sutarens mörka färg, som liknar skomakarbeckets, och dess om
becktråd påminnande skäggtömmar (se Kornhall 1968:161 med hänv.). Trots
att suder i de aktuella beläggen avser enkelbeckasinen åsyftas säkerligen ursprungligen morkullan. Till grund för namnet ligger sannolikt fågelns rispande
läte, som associerats med det ljud som uppkommer då skomakaren med kniven
gör en skåra i mellanlädret för den becktråd som läggs in som stadga för skosömmen (jfr drarisp och rispherde, avsn 5.1.3.2). Jfr skomakare (ovan).
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Artnamnet suder för morkullan kan möjligen delvis ha sin grund i den folkliga föreställningen att fågeln om våren kom flyttande från söder. Enl. Rolland
(1879:354) kallas i franskan den minsta snäppan Nordette och den största (dvs.
morkullan) Sudette i enlighet med uppfattningen att de ansågs komma från
nord respektive syd. För väderstrecket syd finns i äldre danska uttalet sud belagt (se ODS sp. 1394). Jfr nodre (avsn. 5.1.1.2) och nord(re) (avsn. 5.5.2).

tiggare
Uppträder som efterled i havretiggare, ett småländskt (Södra Möre hd) artnamn för enkelbeckasinen. Se havre (avsn. 5.3.1).

väktare
Ingår i artnamnet väktaren på Sions murar, som har upptecknats i södra Lappland (Vilhelmina sn) för "en mindre beckasinart". Enl. belägget anses fågeln
placera sig på en plats med vid utsikt (skorstenen) på det hus där en döende person bor, varifrån den spelar "sin sorgeliga klagosång". Härmed avses förmodligen enkelbeckasinens tickande läte, som av Rosenius (1937:168) beskrivs på
följande sätt: "Tickandet ljuder sålunda ofta medan fågeln sitter på ett staket
eller en stolpe och mycket ofta från högsta grantoppen vid kärrkanten. Man har
sett honom sitta på högtstående vingen å en väderkvarn eller uppe på en flaggstång, och på Färöarna skall han ofta taga plats på hustaken. Man har vid sådant
fritt posterande haft tillfälle att iakttaga hur han håller huvudet lägre än kroppen
och stjärten och med detta gör rytmiska rörelser i takt med tickandet." En koppling kan här också möjligen ses till "dödsuret", en skalbagge av släktet Anobium Fabr., och dess läte, som liknats vid ett urs tickande och i folktron ansågs
förebåda död (SAOB art. dödsur). Jfr själasörjare (ovan).
Artnamnet väktaren på Sions murar hänsyftar väl på Uppenbarelseboken
(14:1-2), där skeendet på den yttersta dagen beskrivs av en betraktare (väktaren?): "(1) Och jag fick se Lammet stå på Sions berg [...] (2) Och jag hörde ett
ljud från himmelen, likt bruset av stora vatten och dånet av ett starkt tordön;
och ljudet som jag hörde var såsom när harpospelare spela på sina harpor" (Bibeln 1917). Namnet är då att förstå som resultatet av att man sett en likhet mellan Bibelns förutsägelser om den yttersta dagen och en antagen förmåga hos
enkelbeckasinen att kunna förutspå någons nära förestående död.

Sammanfattning
Av de hithörande person-, yrkes- och egenskapsbeskrivande orden hör dreng,
galyre, gätare, jude, luv, Nisse, piga, själasörjare, smed, Stäffen, tiggare och
väktare övervägande till enkelbeckasinen medan herde, kona, käring, mor,
skomakare och suder huvudsakligen betecknar morkullan (det sistnämnda
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överfört om enkelbeckasinen). Slipstensdragare avser dubbelbeckasinen,
medan perhan — med tillägg av förtydligande adjektiv — betecknar antingen enkelbeckasinen (morkullan?) eller dvärgbeckasinen.
I de här redovisade artnamnen föreligger en association till människor och
mänskligt beteende som har ett direkt samband med respektive fågelarts läte.
Genom att lätena momentant kunnat upplevas som ett främmande inslag i den
övriga faunan har man — för att uppnå begriplighet — tillgripit associationer till
mänskligt liv och leverne.
Enkelbeckasinens lågmält gnäggande läte har således dels medfört en association till Staffan stalledräng (Stäffen) och hans hästar, dels till "den som tigger (hö)" (tiggare). Vidare har fågelns tickande läte kunnat liknas vid gnisslandet från ett löst sittande sidostycke på en kärra el. dyl. (jfr bl.a. vangeledsknirken) och av samma anledning kopplats samman med viss person som drar
en gnisslande vagn (jude, snåljude). Det senare lätet ligger också till grund för
en association till ljudet från ett "dödsur" (själasörjare och väktare), ett mindre
städ (smed) eller till vallpigans lockrop till fåren (fårpiga och vallpiga).
Morkullans "rispande" sträckläte har kunnat leda tanken till viss yrkeskategori eller sysselsättning (rispherde, skomakare, suder) liksom till kvinnogöromål som spånad och matlagning (kona, käring, mor). I danskan har sneppen
och dess regelbundna "drag" om kvällarna kommit att associeras till lösaktigt
leverne (särskilt kvinnors). Dubbelbeckasinens ihållande och bubblande spelläte har lokalt kunnat sammankopplas med det porlande och gnisslande ljud
som uppstår då en slipstensdragare vevar runt en (osmord) slipsten.
I artnamn för enkelbeckasinen förekommer i flera fall ord av smekordskaraktär för 'liten pojke eller flicka' (dreng, luv, nisse, piga) av vilka det sistnämnda ingår i ett uttryck med spådomskaraktär. Hit kan även i viss mån personnamnet Staffan (gotl. Stäffen) räknas. Personnamnet Per, som ingår i da.
perhan, avser dialektalt gumsen och har därför sekundärt kunnat kopplas ihop
med enkelbeckasinens "bräkande" läte.

5.5.2. Föreställningar om väderspådomar
Gruppen domineras av namn som åsyftar (enkepbeckasinens förmenta förmåga att kunna förutspå regn, något som den har gemensamt med flera andra
fågelarter, t.ex. spov, spillkråka och gröngöling. Till grund för denna övertro
ligger bl.a. gamla mytologiska traditioner kring fåglarna som gudarnas budbärare.
Förled: dOgg, nordanväder, nord(re), pissa, regn, regnväder, våt, väder.
Efterled: drypa, gråta.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord eller uttryck som speglar viss väderspådom (regn, vind) framgår av karta
8.11.
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drypa
En bildning till detta verb ingår som efterled i ett från Lappland (Vilhelmina)
känt artnamn, regndrypa, med bet. 'beckasin' (se regn nedan). Namnet åsyftar
fågelns förmenta förmåga att föra med sig regn.

dOgg
Detta fär. ord med bet. 'dagg, fuktighet' (sv. dagg) förekommer som förled i
ett färöiskt artnamn för enkelbeckasinen, dOggreyv, eg. "daggstjärt". Om efterleden se reyv (avsn. 5.2.5). Namnet ger negativa associationer, vilket väl har att
göra med att fågeln med sitt läte — mot lyssnarens önskan — ansågs förutspå väta
(regn). Jfr våtars (under våt nedan).

gråta
Betr. ordets förekomst som efterled i fågelartnamn, se regn (nedan).

nordan väder
Förekommer, med samma bet. som i riksspråket, som förled i ett par beckasinartnamn. Det ingår även i namn på andra fågelarter med speciella läten, t.ex.
nola-värs-tyta 'mindre strandpiparen' (Uppland), "så kallad av dess förmenta
förmåga att genom sitt ängsliga entoniga skrik förebåda nordanvind". Jfr väder
(nedan).
Nordanväderspligg
Belagt (i best. form) från Hälsingland (Gnarp) och avser "beckasinen", vilken
anses förutspå "vindar från norr o. fulväder". Namnet kan möjligen alternativt
vara överfört från de båda arterna små- och storspov (jfr Hortling s. 197, 199
och nordanvädersspov här nedan). Efterleden pligg anger att det rör sig om en
fågel med en särskilt (lång och) spetsig näbb (avsn. 5.2.3).
Nordanvädersspov
Har upptecknats i Uppland (Värmdö, i formen -spjog; jfr Hellquist art. spov)
med bet. 'dubbelbeckasin' och bör tolkas som 'fågel som har lång, spetsig näbb
och (med sitt läte) förutspår nordanvind'. Som artnamn för (dubbel)beckasin
har det förmodligen överförts från storspoven. Detta antagande styrks av ett
från Singö i Uppland känt nolavädersspole "en större fågel, av beskrivning att
döma storspov". Eftersom lätet hos båda arterna kunnat associeras med väderförändringar, har en förväxling lätt kunnat ske. Se spov (avsn. 5.2.2).
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nord(re)
Uppträder som förled i några danska artnamn för enkelbeckasinen. Av beläggen att döma ser det ut att vara adj. nord, nordre 'nordlig' (ODS), vilket kan
förknippas med vissa folkliga föreställningar om att fågeln hördes eller kom
från ett visst väderstreck. En liknande uppfattning speglas i följande (franska)
folkliga föreställning (efter Rolland 1879:354), vilken även antecknats av F.L.
Grundtvig: "Den mindste Sneppen kaldes Nordette og den störste Sudette. De
tros at komme fra Nord og Syd. Den lille Sneppe som tros att komme fra Nord
kaldes Martinet" (DFS; jfr suder avsn. 5.5.1). I allmän nordisk folktro och föreställning (med viss religiös anknytning) kom från väderstrecket norr allt ont
som drabbade människorna (jfr NE art. norr). Det är fullt möjligt att en anknytning till hednisk folktro kombinerad med föreställningen att snäppan var "djävulens fågel" här har samverkat till den aktuella form- och betydelseförskjutningen i dialekterna.

Nordh0g
Detta artnamn med betydelsen 'dobbeltbekkasin' är endast känt genom ett enstaka belägg från Jylland. Efterleden Og (se hök avsn. 5.2.2) kan vara en ombildning av g0g beroende på den väl spridda folkton att göken om hösten förvandlades till en hök (jfr avsn. 6.3.5 betr. förvandlingssägner).

Nord(re)g0g
Uppträder framför allt på SOnderjylland med formerna nårreg0, -g0g (Gottorps
amt, Haderslev Vester- och Osteramt samt Vejle amt). I Agerskov (Haderslev
Vesteramt) förekommer även formen nordg0g. — Betr. efterleden g0g, se gök
avsn. 5.2.2.
Nord(re)kok
Förekommer med några enstaka belägg från Jylland, bl.a. norrekåk från Haderslev Vesteramt. — Om efterleden kok se avsn. 5.1.3.4.
pissa
Uppträder som förled i ett från Gladhammar i nordöstra Småland känt
pisse-nisse, ett starkt pejorativt färgat artnamn för enkelbeckasinen. (Om senare leden se avsn. 5.5.1.) Jfr smål. (V. Torsås sn) pisseveckan 'den våta
veckan', dvs. fruntimmersveckan. Namnet har sin grund i den folkliga föreställningen att enkelbeckasinen med sitt läte förutspår regn. Liknande artnamn
finns för andra fågelarter, t.ex. gröngölingen (Ficus viridis): regnvädersnisse,
"som alltid brukar skrika, då regn stundar" (Hällestads sn i Östergötland), som
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"väntade regn, när han skrek" (Finspånga läns och Göstrings hdr, Östergötland). I Småland är regnvädersnisse en "skämtsam benämning på hackspetten"
(Uppvidinge hd). Som artnamn för enkelbeckasinen är pisse-nisse förmodligen
en tillfällig och därmed relativt ung bildning. Jfr räfs-nisse (under räfsa avsn.
5.3.5).

regn
Hortling (s. 277) redovisar många olika fågelartnamn med denna förled, vilka
samtliga avser fåglar som anses kunna spå väder: göktyta, ljungpipare, storspov, tomsvala, småspov, spillkråka och enkelbeckasin. Av allmän karaktär är
regnfågel (Södra Möre hd), som dels avser strandskatan ("som slagit sig ner på
åker, fält el. gräsmatta inåt land. Anses båda regn"), dels spillkråkan. I Sunnerbo hd är regnfågel belagt i bet. 'spillkråka, gröngöling el. mossapyttan (dvs.
storspoven)'. Jfr mosspytta (avsn. 5.3.3).
Uppfattningen att vissa fåglar har förmågan att förutsäga vädret (särskilt
regn) förekommer i de flesta kulturer. Ord för 'regn' som förled i fågelartnamn
anträffas således i många språk utanför de nordiska (jfr Armstrong 1970 art.
snipe).
Regndrypa
Belagt från Lappland (Vilhelmina sn) i bet. 'beckasin' med uppgiften att "Då
regndrypa skriker, blir det regn". I nordöstra Ångermanland avser namnet i
stället lavskrikan. Det bör tolkas som 'fågel som med sitt läte förutspår regnig
väderlek'. Huruvida namnet även ursprungligen tillkommit (enkel)beckasinen
är ovisst. Se drypa (ovan).
Regngråta
Har upptecknats i östra Småland (Döderhult) med bet. 'horsgök'. Namnets
tolkning är 'fågel som med sitt klagande läte förutspår regn'. Se gråta (ovan).
Regnklipa
Belagt från Härjedalen (Tännäs), "sannol. om enkelbeckasinen, som säger
klybby, klybby". Efterleden klipa 'klämma' (se avsn. 5.2.3) beskriver förmodligen fågelns långa näbb. Lätet "klybby, klybby" stämmer inte särskilt väl på
enkelbeckasinen. I "tidigare ant[eckningar]" från Tännäs avser namnet spillkråkan, vilket antyder att det kanske inte är ursprungligt för enkelbeckasinen.
Regnmäckra
Är belagt från några socknar (Korsholm, Kvevlax, Munsala) i Österbotten i bet.
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'enkelbeckasin'. Från Korsholm uppges att "då regnmäkron låter, blir det
regn". Artnamnets tolkning är 'fågel som bräker likt en get och (med sitt läte)
förutspår regn'. (Om efterleden mäckra, se avsn. 5.1.2.2.) Det är förmodligen
relativt ungt och bör ses som en ganska lokalt begränsad synonym till övriga
(äldre) beckasinartnamn som innehåller namnelementet mäckra till mäckra
'bräka'. Jfr myrmäckra (under myr avsn. 5.3.3).
regnväder
Uppträder som förled i ett par svenska artnamn för enkelbeckasinen.
Regnvädersbock
Belagt från Dalarna (Ore sn) med bet. 'beckasin' och med tillägget "Det blir
regn, så snart denna fågel låter höra sig". Trots den allmänna betydelsen avser
namnet säkerligen enkelbeckasinen. Det är att förstå som 'fågel som låter som
en bock och förutspår regnigt väder'. Jfr väderbock nedan. Om efterleden bock
se avsn. 5.1.2.1.
Regnvädersget
Har upptecknats i Alfta sn i Hälsingland som artnamn för enkelbeckasinen.
Namnet bör uppfattas som en parallell till regnvädersbock och tolkas som 'fågel som låter som en get och förutspår regnigt väder'. Jfr väderget nedan. Om
get se avsn. 5.1.2.1.
våt
Förekommer som förled i artnamnet våtars, belagt från Kinnevalds hd i Småland och sannolikt avseende enkelbeckasinen. (Om efterleden ars se avsn.
5.2.5.) Namnet avspeglar föreställningen att fågeln genom sitt uppträdande och
läte kan förutspå regn. Det kan även (i formen våtarsa) avse andra arter: 'hackspett' (Blekinge) och 'gröngöling' (Skåne, Blekinge, Småland; Hortling s. 88,
som även redovisar blötas i samma bet. från östra Småland). Hortlings (a.st.)
tanke att -as(a) innehåller as 'asagud' (i svenskan ett litterärt lån från fisl. åss)
och att namnen "sålunda [bygger] på föreställningen om övernaturlig förmåga
att spå väder" är inte rimlig.
Enl. belägget från Kinnevalds hd kan våtars även avse 'fruntimmer som pratar ohejdat'. Det är väl enkelbeckasinens "bräkande" läte som givit upphov till
denna sekundära betydelse.
En liknande bildning är det tyska fågelnamnet Naflarsch 'gärdsmyg', sammansatt av nal3 'blöt' och Arsch 'bakdel, stjärt'. Jfr får. dOggreyv (under dOgg
ovan).
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väder
I några svenska och norska artnamn för enkelbeckasinen förekommer sv. vär
(väder) och no. vevr 'väder, luft, vind' som förra led. Som efterled uppträder de
lätesåtergivande bock, get (avsn. 5.1.2.1) och knarr (avsn. 5.1.3.5). Som jämförelse kan nämnas det mycket frekventa himmel(s)get, som åsyftar fågelns
förmodade förmåga att med sitt uppträdande och sitt läte kunna förutspå regnig
väderlek.

Väderbock
Belagt från Hälsingland (Delsbo, Färila) använt om enkelbeckasinen. Namnet
är att tolka som 'fågel som under sin vistelse i luften låter som en bräkande
bock' och bör sammankopplas med att fågeln i folktron ansetts kunna förutsäga
vädrets växlingar.

Väderget
Belagt från Dalarna, Hälsingland, Härjedalen och Medelpad samt från More og
Romsdal fylke i Norge. Till ett belägg från Tännäs i Härjedalen hör uppgiften
att fågeln låter "som när en get bräker; ljudet uppkommer genom att luften sätter vingpennorna i dallring?". Uppgiften avser säkert enkelbeckasinen och inte
dubbelbeckasinen som upptecknaren anger. I Hälsingland anses namnet
komma av att fågeln tros "vänta regn, då han under flygten låter höra det
gnäggande ljudet" (Wiström 1874:8).
Hit hör också det norska belägget bedegjeit (Sunnmore). Här föreligger
nämligen säkerligen en felskrivning för vedegjeit, i vilken form det också är redovisat hos Aasen (art. Vedergeit; betr. formen vede i sms. se Aasen art. Veder
n.). I NO (äldre samlingar) har ordet ursprungligen excerperats med initialt b
och givits uppslagsordet bedegeit, men detta har vid ett senare tillfälle ändrats
till vergeit.
J.O. Halliwell publicerade 1847 en bok om föråldrade ord och talesätt i engelskan, där bl.a. följande barnramsa återges (s. 141): "The cuckoo and the
gowk, the laverock and the lark, the twiresnipe, the weatherbleak (w. ogsaa
weatherbleater); how many birds is that?" De här nämnda eng. artnamnen
weatherbleak och weatherbleater motsvarar ett sv. "väderbräkare" och är därmed synonyma med väderbock och väderget. Jämför dock också det av Suolahti (1909:276) redovisade ags. hxferblcete (äldre hxfreblete), som han anser
vara ett gammalt germanskt artnamn för enkelbeckasinen. Förleden har tolkats
som ags. hafer 'bock' (fvn. hafr) och efterleden som en bildning till ags. blcetan 'bräka'. Man skulle därför hypotetiskt kunna anta att förleden weather- i de
i den nämnda ramsan förekommande artnamnen weatherbleak och -bleater
svarar mot ags. weder (eng. wether, sv. vädur 'gumse, bagge').
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Väderknarr
Belagt från Dalby sn i Värmland som namn på enkelbeckasinen. Efterledens
uttal -knorr (äldre -(ng)ngncerr) beror förmodligen på att rspr. öppna a framför
r i Dalbymålet regelbundet motsvaras av ett ljud liknande ett mycket öppet ä
(landsmålsalfabetets a). Se Noreen 1879 § 1:13, 68.
Efterleden knarr (se knarra avsn. 5.1.3.5) förekommer även i artnamn för
andra fågelarter med olika typer av knarrande läten, vilka lokalt kunnat förväxlas med enkelbeckasinens vibrationsläte. Mer signifikativa för en bet. 'som
knarrar' är nattskärran eller kornknarren, som båda uppvisar många liknande
artnamn i nordiska språk.

Sammanfattning
Av de fyra egentliga beckasinarterna är det framför allt enkelbeckasinen som
förknippats med olika väderspådomar. DOgg (får.), gråta, nord(re), pissa,
regn, regnväder, våt och väder förekommer således i namn för enkelbeckasinen, medan drypa och nordanväder ursprungligen tycks avse andra (vadar)fåglar men sekundärt även kan beteckna enkelbeckasinen.
Föreställningar om väderspådomar är förmodligen mycket gamla. Ännu in
på vårt eget århundrade har människan och mänskligt arbete varit betydligt mer
avhängiga av vädrets växlingar än vad fallet är idag. Däri bottnar förmodligen
en väsentlig del av tron att människorna var helt beroende av och i många fall
utlämnade till högre makter. Eftersom gudarna i både den nordiska och den
grekisk/romerska mytologin ansågs ha sitt säte i högre rymder, faller det sig naturligt att man ansett fåglarna stå nära dessa gudomliga väsen. Odens korpar är
ett belysande exempel på en sådan föreställning.

5.5.3. Föreställningar om övernaturliga väsen o. likn.
Simplex: skråbock, villget.
Förleder: skrummel, troll.
Efterled: hund.
Uttryck: Odens hundar, Odens jakt.
Den dialektgeografiska spridningen av i artnamn för beckasinfåglar ingående
ord eller uttryck för ett övernaturligt väsen o. likn. framgår av karta 8.11.

hund
Uppträder som efterled i ett danskt artnamn himmelhund (se avsn. 5.3.4) för enkelbeckasinen och har via folkliga föreställningar om Odens jakt och Odens
(Noens) hundar (se nedan) kommit att gälla flera olika fåglar. Gemensamt för
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föreställningarna är att de har med mytologi och övertro att göra och därför har
förknippats med nattliga flygande väsen som gastar och osaliga andar.
Sedan antiken räknas nattskärran (Caprimulgus) som en spökfågel och förväxlas stundom (p.g.a. sin fladdrande flykt) med fladdermusen. Dess latinska
namn anger att den ansetts äga förmågan att dia getter, en övertro som i Norden
kopplats samman med både enkelbeckasinen och morkullan. De nämnda fågelarternas uppträdande under kvällar och nätter har i detta fall kombinerats med
tron att de använde sina (förmodat) spetsiga näbbar att hacka kreaturen i juvren. Jfr morröja (avsn. 5.3.2).

Odens hundar
Avser egentligen det ljud som vissa flyttfåglar frambringar vår och höst men
betecknar enligt folktron Odens nattliga framfart. Lokalt i Småland har uttrycket sammankopplats med enkelbeckasinens vibrationsläte: h8'ssajg'ken ha
de trott ha vatt o'dens hu'nna som a flu'jet i luffta å schellt (Alseda, Östra härad). I en uppteckning från Sunnerbo härad uppges odins håsnna vara ett om
hundskall påminnande ljud som uppstår då andhannarna flyger. Enligt Möller
(1858:137 f.) avser Odens hundar i Halland (söder om Laholm) troligen Anser
albifrons, ett slags and, känd för sitt skällande läte. Norr om Halmstad och i
Blekinge är Odens hundar detsamma som Odens jakt, och i Skåne benämns
ljudet Noachs hundar.
Uttrycket Odens hundar är, liksom Odens jakt nedan, väl inte att betrakta
som ett egentligt fågelartnamn, utan beskriver snarare ett till en viss fågelart
hörande läte.

Odens jakt
Är belagt från Halland som artnamn för morkullan. Det har sin grund i de mytologiska associationer som uppstått i en folklig föreställningsvärld då man
hört fågeln flyga "på sträcket". Enligt arkivens uppteckningar kan Odens jakt
även avse ett slags flyttfåglar (gäss eller änder) eller dvärgbeckasinen.
Spökfåglar har ofta förknippats med Oden, främst p.g.a. myterna om hans
korpar men också genom att man ansåg att Oden själv i ofredstid kunde rida
förbi med sin "spökhär" — det var den "jakt" som hördes om våren då vissa
flyttfåglar nattetid drog norrut i stora skaror. Då asatron så småningom bleknade överfördes de kvarvarande föreställningarna om Oden på hin onde själv —
jfr en uppgift från Södra Möre hd i Småland att denne kallades om, dvs. Oden
— och spökfåglarna blev i folktron till tjuvmjölkande väsen (ofta harar; jfr harmäckra ovan), som styrdes av häxor i den ondes tjänst. Till vissa delar har
denna folktro också kommit att förknippas med asaguden Tor, som ansågs råda
över jordens gröda och vädrets växlingar. Hans attribut var åskan, blixten och
bockarna, som alla sporadiskt finns representerade i nordiska och germanska
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artnamn för enkelbeckasinen. Från Skåne (Ängelholm) uppges att då man
hörde "Karvagnen" rulla om kvällen gällde det att kasta sig ner på marken, annars skulle man dö (DFS).
Sedan början av 1300-talet förekommer i Tyskland sägnerna om das Wuotis
her, den vilda jakten, spökskaran, som under stormnätter brusar fram genom
luften. Benämningen hör samman med ty. Wut 'raseri' (jfr isl. Or 'våldsam',
'rasande'), och Oden (fhty. Wuotan, fsax. Wodan) anses här följaktligen vara
dödsskarans ledare. Föreställningen om Odens (Oens eller Noens) jakt är känd
från Sverige söder om Mälaren (Nordisk familjebok art. Oden; jfr äv. Wigström 1898-1914:111). En skrämselfylld respekt för Oden (Noen) har länge
levt kvar bland bondebefolkningen. Från norra Skåne (bygden kring Kristianstad) berättas att det länge varit sed att låta några ax, ämnade åt "Noens häst",
stå kvar på varje teg, då skörden bärgades. Det var också brukligt att sätta ut en
julkärve åt Odens häst (Wigström 1898-1914:112). En liknande uppgift från
Småland (Västbo hd) gäller att man vid slåttern skulle låta några grässtrån stå
kvar som offer åt oens luvsssta.
Det har ofta diskuterats vilken naturföreteelse som givit upphov till föreställningen om Odens jakt. Från Skåne (Norra Åsbo härad) uppges att Odens jakt
(horsavinerna; jfr hors avsn. 5.1.1.1) är "ljudet av flyttfåglar om våren" och anses inträffa efter den 15 maj (Möller 1858:75 f.).' Enligt Bylin (1975:164) kan
mani första hand tänka sig spelande dvärgbeckasin, men även sträckande sjöorre har föreslagits. Hänvisningen till dvärgbeckasinen har i senare tid fått stöd
av Rosenberg (1977:93 f.):
Fågeln, som otvivelaktigt var en hona [...] blev [...] upptäckt av en hanne, som började
uppföra en vansinning cirkusgalopp alldeles över mitt huvud. Han var inte längre bort,
än att jag tyckte mig känna luftdraget, när han störtade. Men han var och förblev osynlig.
Jag kom att tänka på "hin Oens jakt". Man har gissat, att det var vildgässen, som gett
upphov till denna gamla saga, när de flugit högt över jorden under mörka nätter, gläfsande som jakthundar. Men halvenkelbeckasinen, är det inte alldeles som om Oden själv
sprängde fram på sin svarta åttafotade Sleipner? Det tyckte åtminstone jag, när jag satt
i videskogen på Ökna sjöland i gryningen och lyssnade till den lilla fågelhannens klapprande. Förr i världen voro alla slättbygder i Svea- och Götaland uppfyllda av träskmarker, vilkas fågelliv nog haft större betydelse för allmogens mytbildning än man i allmänhet tror.
Uttrycket Odens jakt bör inte i grunden ses som ett fågelartnamn utan snarare
uppfattas som en beskrivning av de folkliga föreställningarna kring lätet. Jfr
hårsnäppa (avsn. 5.2.5.).

" En bidragande anledning till att ljuden kommit att sammankopplas med beckasinfåglarna är att
dessa normalt flyttar om natten, ett faktum som bl.a. även lett till föreställningen att de övervintrar
gömda i hålor (jfr Olaus Magnus 1555:134 och 1951:458).
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skrummel
Da. dial. skrummel 'rumlende lyd; buldrende larm; skrammel' (ODS art. I.
skrummel bet. 1), i överförd bet. 'spOgeri; spOgelse' (ODS a.st. bet. 2; Feilberg
art. skrummel bet. 4), förekommer som förled i några artnamn för enkelbeckasinen. Ordet har även en nedsättande betydelse 'stort, klodset dyr ell. person',
t.ex. i uttrycket "et Skrummel af en Hest" (ODS a.st. bet. 3.2; jfr Feilberg art.
skrummel, bet 2).

SkrummelgOg
Artnamnet är belagt från östra Jylland. Förleden bör kopplas samman med de
föreställningar av skrämselkaraktär som hör till fågelarten och som bl.a. upptecknats för artnamnet skronnegOg (se avsn. 5.1.1.2). — Om efterleden Og, se
gök avsn. 5.2.2.
Skrummeleg
Känt från östra Jylland (Vejle och Århus amt) i bet. 'enkelbeckasin'. Det ansluter, liksom skrummelg0g, till folkliga föreställningar av viss skrämselkaraktär. Om efterleden Og, se ök avsn. 5.1.1.1. Eftersom skrummel som ovan
nämnts även betyder 'stort, klodset dyr', kan namnet ha fått en allmänt nedsättande innebörd.

skråbock
Ordet, identiskt med skråpuk (i ä. nysv. och sv. dial. även skråbuk(e), -bock o.
likn.) 'ansiktsmask', i äldre tid och i dialekterna också 'buse; djävul; fågelskrämma' m.m. (se Hellquist och SAOB art. skråpuk) förekommer som artnamn för enkelbeckasinen i ett enstaka belägg från Dalarna (Järna sn).
Som fågelnamn har skråbock sannolikt uppkommit genom en sammankoppling av de skrämselföreställningar som sida vid sida förekommit för skråpuken
och för enkelbeckasinen som skymningsfågel. Det förtjänar kanske nämnas att
Torsten Ljunggren (1932:152) i sin beskrivning av skråpuken bl.a. citerar en
folkvisestrof från 1600-talet, i vilken skråpuken uppges ha en mycket lång näsa
— liknande enkelbeckasinens långa och spetsiga näbb? Även lätesassociation
genom efterleden bock (avsn. 5.1.2.1) har säkert spelat in.

troll
Förekommer som förled främst i artnamn för morkullan (lokalt äv. enkelbeckasinen). I beckasinartnamn ger troll en association till "övernaturligt" läte
och/eller beteende, vilket sammankopplats med föreställningar kring övernaturliga väsen och lett till att fåglarna ansetts vara farliga för människan.
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Enligt ornitologiska uppgifter (Birds of Europe 1983:451) är fågelns beteende "Outstandingly difficult to study. Observation and interpretation of social
behaviour hampered by lack of recognizable sexual dimorphism, by poor light
and heavy cover in which major interactions occur, and by secretive nature of
birds". Då fågeln oväntat skrämts upp har den förmodligen kunnat liknas vid
ett (litet) övernaturligt väsen (troll, vätte eller annat skrymt), särskilt som dess
rörelse på marken kan uppfattas som ett klumpigt vacklande, vilket kunnat
upplevas som onaturligt och bidragit till att stimulera fantasin.
Trollrogg
För no. dial. trollrogg (MOre og Romsdal fylke) uppges betydelsen 'rugde,
Scolopax rusticola'. En äldre källa (Leem 1767:250) uppger formen troldrugge
med betydelsen 'Scolopax gallinago', vilket speglar den förväxling mellan enkelbeckasin och morkulla som även kan iakttas i liknande artnamn. Förmodligen har också nattskärran spelat en viss roll för den hithörande namn- och mytbildningen. Senare leden är sannolikt att förklara som ett urspårat rugda (se
avsn. 5.1.3.5), en ombildning genom inverkan från något annat ord, kanske no.
dial. rogg, rugg 'frygt, ave, respekt', 'rxdselblandet uhygge', 'frygtblandet
respekt, som for en stor stauk bister karl' (Aasen, Ross).
Trollrokk
Avser morkullan i ett enda belägg, trollrokk, från Nord-Trondelag fylke. Efterleden är troligtvis en urspårad form av rugda (avsn. 5.1.3.5) genom anslutning
till rokk 'spinnrock' .
En liknande bildning är no. huldrerok 'nattskärra' (Schaaning 1916:102; jfr
Hortling s. 201 not 1) med förled no. huld(er) m.fl. former 'ellekone,
bjergnymphe' (Aasen art. Hulder). Detta återger folkton att skogsrået satt i
skogen och spann och att fågelns läte var ljudet från hennes spinnrock. I artnamn som återger ett surrande eller knarrande läte tycks förväxlingar mellan
nattskärra och morkulla vara särskilt vanliga.
Trollrucka
Belagt från Tärna i Lappland i bet. 'enkelbeckasin'. En äldre dansk/norsk källa
(Berndtsen 1656:1:310) redovisar pl. troldrucker "stOrre end Skader; flye om
Natten oc sOge det som hvit er", medan Miller (1776:23) har troldrukke i bet.
'Scolopax gallinago'. DO uppger endast bet. 'Navn paa en Fugl; Natravn,
Gedemeelker. Caprimulgus europaeus'. De skiftande betydelserna speglar den
förväxling mellan enkelbeckasin, morkulla och nattskärra som även kan iakttas
i liknande artnamn. — Betr. efterleden se rugda (avsn. 5.1.3.5).
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Trollruckla
Belagt i bet. 'morkulla' från norra Jämtland (Frostviken) samt från Nordland
fylke (trollrukle, trollrokla) och Trondelag i Norge (trollrokkel, trollrukkel). I
kombination med ruckla (se avsn. 5.1.3.5) bör artnamnet tolkas som 'fågel med
ett trolskt knarrande läte'. Bland de hithörande folkliga föreställningarna uppges från Nordland fylke (Velfjord) att fågeln är farlig och att den hackar kornas
juver, så att de får sår och börjar mjölka blod. I Frostviken sägs att den hackar
getterna i juvren — av denna anledning dödar man dess ungar varhelst de påträffas (Hassler 1914:254).

Villget
Uppträder som artnamn för enkelbeckasinen i ett belägg från Hällesjö i Jämtland. Enligt källan (Hammarin 1990:73) förklarade sagesmannen namnet med
att "man kände sig 'vill' eller 'hörde vill', då man försökte lokalisera det bräkande ljudet från den spelande fågeln". Anmärkningen "Om det nu verkligen
var en fågel?" antyder att namnet skulle kunna avse ett övernaturligt väsen. I
sagesmannens hemtrakt fanns enligt uppgift många "villgetfloar", dvs. sanka
områden där vilsekomna getter kunnat gå ner sig. Det är därför inte otänkbart
att man trott att det mystiska bräkande ljudet i stället kom från en vilsekommen
(drunknad?) get, som förvandlats till fågel. Jfr skronnehors (avsn. 5.1.1.2).

Sammanfattning
De ord ingående i beckasinartnamn som ger en association till övernaturliga
väsen avser i första hand enkelbeckasinen (hund, Odens hundar, skrummel,
skråbock och villget), medan troll huvudsakligen möter i artnamn för morkullan och uttrycket Odens jakt närmast hör till dvärgbeckasinen.
Till denna grupp tycks många olika nedärvda mytologiska associationer
höra, vilka under tidens lopp omformats för att passa en annan tro än den hedniska. Ett klart samband tycks finnas mellan enkelbeckasinen och åskguden
Tor, särskilt då man tillfogar de i lokala artnamn ingående orden blixt och vigg
samt jämför med ty. Donnerziege. Hit hör enligt min mening också artnamn där
ord för 'bock' ingår. Ett liknande samband kan ses i de artnamn (uttryck) för
dvärgbeckasinen som innehåller en direkt koppling till guden Oden.
Kristendomens införande i Norden på 1000-talet medförde bl.a. att företrädarna för den nya tron med alla medel strävade efter att utrota alla uttryck för
den nordiska asatron. Att totalt förändra ett folks tro var ingen enkel uppgift,
men övergången underlättades säkerligen i de fall då likheter mellan den gamla
och den nya tron kunde identifieras och utnyttjas. Ett exempel på en sådan likhet utgör skrämselassociationen mellan djävulen i den kristna tron och hedendomens gudar Tor (och hans bockar) samt Oden ("hin onde" och hans åttafotade häst). Enligt min mening kan detta trosskifte delvis spåras i de folkliga art302

namnen för beckasinfåglarna. Särskilt effektivt tycks inslaget av rädsla vara,
vilket bl.a. kan iakttas i förleden skrummel och i artnamnet skråbock.
I en vidare bemärkelse har även morkullans artnamn med anknytning till
skogsväsen (troll) sin plats här, liksom det nattliga ljud av klapprande hovar
som enligt en tidigare trosuppfattning associerats till guden Oden men som delvis kan identifieras som dvärgbeckasinens säregna läte. Namnet villget för enkelbeckasinen anknyter möjligen till föreställningen att fågeln var en vilsekommen (drunknad?) och till fågel förvandlad get.

5.6. Överförda artnamn
Hit hör de som beckasinartnamn överförda namnen afrikaner, aftenbakke,
biätare, fiskelit(a), hyckle, hårvindel, klödra, nattramn, skrcekk(e), stork och
tjald, som samtliga ursprungligen avser en annan (obesläktad) fågelart.
Bland de i det föregående behandlade artnamnen finns exempel på namn
som delvis kan sägas vara överförda. Dessa är dock antingen sådana där den
ursprungliga identifikationen är otydlig (t.ex. harbavra, -bävra, tinksmed,
sitta-före, skomakare), där flera mer eller mindre närbesläktade vadarfåglar avses (t.ex. kobberhOne, långnäbb, myrgörel, nordanväderspligg, -spov,
strandlo, -pikel, -pipare, tolk) eller där folkliga föreställningar (ev. i kombination med lätet) har medfört ett sammanfall (t.ex. hässeluv och spånkäring). Till
stöd för identifikationen har till flera av dessa artnamn kunnat anföras snarlika
namn med tydligt angiven betydelse.

afrikaner
Förekommer lokalt i Danmark som ett sentida (1900-tal) artnamn för "en lys
type" av morkulla. Enligt en av källorna (Brondegaard s. 142) kallas fågeln så
p.g.a. att man anser den övervintra i Afrika. Artnamnet har emellertid här överförts från en helt annan fågelart: biätaren, Merops apiaster (jfr strax nedan).
Denna fågel är en sällsynt gäst i Norden, men har i Sverige totalt påträffats ett
50-tal gånger. Så sent som under 1970-talet har den befunnits häckande på
Öland och i Småland. Den vistas normalt i Sydeuropa och Afrika (därav namnet) och möjligen har dess "pryttande" läte kopplats ihop med morkullans
"knortande" (Nya fågelboken s. 303).

aftenbakke
Avser enligt en uppgift från 1884 enkelbeckasinen i Fole och Gram i Haderslev
Vesteramt på Jylland men är ursprungligen identiskt med fno. aptanbakka
'natravn' dvs. 'nattskärra' (ODS art. aftenbakke).1 nutida danska åsyftar nam303

net vanligen nattskärran, men används enl. OSD (art. aften-) "nu isxr dial., sj.
i rigsspr.", som "navn paa forsk. dyr, der isxr viser sig om aftenen", bl.a. fladdermusen. Dialektalt kan det även användas om person som vistas mycket ute
om nätterna. Jfr nattramn (nedan) och snäppa (avsn. 5.2.3).
Bet. 'enkelbeckasin' kan ha uppkommit genom att efterleden -bakke lokalt
uttalas -bagge (ODS), vilket tillfälligtvis kunnat leda till association med ett
bräkande läte. Troligare är emellertid att förväxling skett p.g.a. arternas likhet
i fråga om läte, uppträdande (tid på dygnet) och flyktbeteende, samt till folktron hörande föreställningar (jfr avsn. 6.3.6). Jfr aften (avsn. 5.3.5).

biätare
Ett artnamn som lokalt i Danmark (Viborg amt) betecknar morkullan, men enl.
ornitologiska handböcker eg. avser Merops apiaster, biätare. Denna fågel, beskriven bl.a. av Linné (1758) och av Sven Nilsson (1858:1:174 f.), har p.g.a.
sin färgprakt varit en kär men sällsynt gäst i vår fauna. Dess sporadiska förekomst (bl.a. finns inga observationer från 1865 till tidigt 1900-tal) har gjort att
det funnits utrymme för att överföra namnet på andra arter — här som artnamn
för morkullan. Jfr afrikaner (ovan).
fiskelit(a)
Känt som artnamn för (enkel)beckasinen från Dalarna (Venjan, Lima) och Härjedalen (Hede). I svenska dialekter tycks annars den mest frekventa betydelsen
vara 'Actitis hypoleucos, drillsnäppa' (jfr SAOB art. fisklita). I Norge avser
namnet 'Tringa lobata [Phalaropus lobatus], smalnäbbad simsnäppa' (i äldre
belägg) eller drillsnäppan (Aasen art. Fiskelita; No. Ordb. art. fiskelita).
I danskan förekommer simplex lita för 'Tringa lobata [Phalaropus lobatus]'
(DO). Namnet är väl en bildning till verbet da. lide 'lita på, lita till' o. dyl., sv.,
no. dial. lita, fvn. hitta (se gängse ordböcker). Betydelsen skulle därmed vara
'fågel som ger råd om (visar på) var det finns fisk'. Den i OÖD redovisade formen fisstji-listii från Malung, vilken har åsatts uppslagsordetfiske-litet, speglar
en lokal folketymologisk omtolkning.
I vissa dalska dialekter har man ansett att fågeln (här: Actitis hypoleucos,
drillsnäppa) själv säger sitt namn, varför artnamnet skulle ha en viss onomatopoetisk prägel. Kopplingen till (fisk)lita 'Phalaropus lobatus' är emellertid så
tydlig i källorna att denna fågelart bör vara den ursprungliga. Enligt Birds of
Europe (1983:632) har den smalnäbbade simsnäppan en företrädesvis nordlig
spridning och häckar i de norska fjälltrakterna och på Island. Som artnamn för
(enkel)beckasinen och drillsnäppan ärfiskelit(a) (no. fiskelita) därför troligen i
sin helhet sekundärt, dvs. överfört från en i den folkliga klassificeringen närstående art (annan vadarfågel med delvis liknande läte). Jfr sitta-före (avsn.
5.1.3.7).
304

hyckle
Förekommer i nordvästra Dalarna använt om dubbelbeckasinen, men avser i
samma område även ljungpiparen eller gluttsnäppan (jfr OÖD). Fågelns läte
har i vissa av uppteckningarna beskrivits som ökliv-ökliv-ökliv, varför namnet
förmodligen ursprungligen avser gluttsnäppan, vars vårspel dubbelbeckasinens möjligen ansetts likna. SAOB (art. Hyckla, subst. 2), som upptar hyckla om
"en liten fogel, intet större än en lärcka eller Bofincke" hos Broman ca 1730 (se
materialsaml.), menar att namnet "väl" hör till sv. dial. hykkel 'häl', pl. hycklar,
hycklor 'bakben, hasor'. I så fall avspeglar det möjligen ett iakttaget beteende
hos fågeln då den under spelet "hukar", dvs, böjer benen och sätter sig på hälarna (jfr Rietz a.st.: hikkla 'sitta på hälarne', Hälsingland). Det ligger dock
även nära till hands att anknyta till dalska dial. hyckla, hyckle 'kvinnlig el. manlig individ, som huttrar och ser frusen ut' (Malung; OÖD), i vilket fall det kan
röra sig om association till fågelns uppburrade utseende under spelet. Jfrfiskelit(a) (ovan) och sitta-före (avsn. 5.1.3.7), vilka från början troligen avser en
annan vadarart men lokalt även kan brukas som namn för (enkel)beckasinen.

hårvindel
Förekommer på Jylland (Hjerm sn) som artnamn för enkelbeckasinen. Namnet
är emellertid enl. ODS synonymt med håtfugl, "navn paa forsk. smaafugle, i
hvis rede talrige (heste)haar findes anvendte, fx. englxrke". Feilberg menar att
namnet avser (pip)lärkan eller honan av gulsparv. Med efterleden vindel avses
'hvad der vinder, snor, drejer sig ell. vikler sig, vikles om noget' (ODS).

klödra
Ett från nordöstra Småland och södra Östergötland känt artnamn för "snäppan", dvs. morkullan. Det är identiskt med ett från samma trakter belagt klödra
(<*klybra <*klibra) 'trasten Turdus musicus, taltrast, sångtrast, nattvaka' (se
Lindqvist 1942:2, karta 167) och da. klire 'vadefugl af slxgterne Totanus og
Actitis' (ODS), av ljudhärmande ursprung. I svenska dialekter (huvudsakligen
i Götaland) uppträder även former av ordet som kle(d)ra, klä(d)ra, klå(d)ra
(Lindqvist a.st.; jfr SAOB art. klädra, Hellquist art. klädra el. klådra). Formerna med -å- utgår enligt Hellquist a.st. från sv. klådra 'sjunga, lalla'.
Säkerligen är användningen av klödra om morkullan sekundär. Anledningen
till detta sekundära bruk av namnet är dock oklar.

nattramn
Är belagt från Värend i Småland använt om "någon art snäppa eller Beckasin"
(Hylt&L-Cavallius 1864:467) och från Norges västkust om morkullan. Den ursprungliga betydelsen uppvisar fvn. nåtthrafn: 'Caprimulgus europaeus, natt305

skärra' (Norr. ordb.) liksom da. natravn (ODS). Efterleden är fvn. hrafn, fsv.
ram(p)n, da. ravn 'korp'.
Då nattramn sekundärt avser "någon art snäppa" eller morkullan beror det
på en direkt förväxling med nattskärran. En viktig anledning härtill är att båda
dessa fågelarter har surrande eller knarrande läten, som företrädesvis hörs om
kvällar och nätter (jfr kvällknispa, kvällknorr och nattrugda i avsn. 5.3.5). En
bidragande orsak till förväxlingen kan vara att det finns vissa gemensamma
folkliga föreställningar om nattskärrans och beckasinfåglamas farlighet för de
betesgående kreaturen. Jfr geitpik (under get avsn. 5.1.2.1) och morröja (avsn.
5.3.2).

skrcekk(e)
Att detta artnamn för honan av Mergus senator, 'den store skalleslugers hun',"
"vistnok egl. lydord" (ODS), i danska dialekter (Jylland) uppträder i bet. 'dobbeltbekkasin; tredxkker' beror sannolikt på att det har associerats med skrcekke
'forskrxkke' samt påverkats av olika folkliga föreställningar om beckasinema
som skrämsel- eller trollfåglar. Enligt Brondegaard (s. 138) ingår det "måske i
stednavnet Slaxkkehof i Skelde sn på Sonderjylland.
Namnet åsyftar främst ett skarpt och hest läte som — då det upplevs på nära
håll — kan uppfattas som skrämmande. Förutom en association med skrwkke
'forskrxkke' som förklaring till den sekundära användningen av namnet
skrxkke kan nämnas möjligheten av påverkan från da. (numera ej brukligt)fugleskrek (jfr ty. Vogelschreck) 'fågelskrämma', till skrcekke 'indjage skreek';
överfört har detta ord även kunnat användas om människor (ODS artnafugleskrok och II. skrcekke). Noteras bör att da. skrcekke även används 'om visse
fugles skrig' (ODS art. III. skrcekke bet. 1) och överfört kan avse människor:
'skoggerle' (ODS art. III. skrcekke bet. 2; jfr skogre avsn. 5.1.3.1). Slutligen
kan artnamnet skrokke i kombination med en lokal kännedom om synonyma
beckasinartnamn med en förled hors- ha medfört en association till det (föråldrade) horseskrwkke 'om apparat til at klapre med for at kyse 10sgaaende heste'
(ODS I. skrcekke; II. skrcekke bet. 2.2). Exempel på en liknande association som
grund för ett fågelartnamn förekommer även i horsskärra; se under hors avsn.
5.1.1.1).
Avsiktlig eller oavsiktlig skrämsel avspeglas i flera andra artnamn för enkelbeckasinen (jfr skråbock m.fl. artnamn i avsn. 5.5.3) och har bidragit till att den
ansetts vara en trollfågel, som var farlig för kreatur och människor. Jfr avsn.
6.3.1.

'') Dvs, honan av småskraken.
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stork
Detta artnamn för 'Ciconia' förekommer som efterled i det danska artnamnet
kcerstork för dvärgbeckasinen, behandlat ovan avsn. 5.3.3. Associationen har
enbart med näbbens utseende att göra, men ger samtidigt ett skämtsamt intryck.
Trots en betydande skillnad i storlek kan storken — p.g.a. sin långa raka näbb —
(perifert) sägas likna en beckasin.
tjald
Uppträder på norra Jylland (Mors i Thisted amt) som artnamn för morkullan,
men avser ursprungligen strandskatan, Haematopus ostralegus (Falk & Torp
art. kjeld). Jfr i den senare bet. da. tjeld (ODS), sv. dial. (Bohuslän) tjäll (Rietz,
Hellquist).
Artnamnet har överförts från strandskata till morkulla genom likhetsassociation, då dessa fåglar har en likartad kroppskonstitution (satt kropp och lång,
spetsig näbb). De ses emellertid sällan i samma trakter, varför namnet kunnat
användas om båda arterna.
Sammanfattning
Till gruppen överförda artnamn hör aftenbakke, hårvindel och skrxkk(e) för
enkelbeckasinen, afrikaner, biätare, klödra, nattramn och tjald för morkullan,
hyckle för dubbelbeckasinen, stork (som efterled) för dvärgbeckasinen och fiskelit(a) huvudsakligen med en allmän betydelse 'beckasin'.
De fågelarter som visat sig förväxlas med olika beckasinfåglar är för enkelbeckasinen nattskärra (Caprimulgus europaeus) och ängspiplärka (Anthus pratensis), för morkullan biätare (Merops apiaster), taltrast (Turdus philomelos),
skärfläcka (Recurvirostra avocetta), nattskärra (Caprimulgus europaeus) och
strandskata (Haematopus ostralegus), för dubbelbeckasinen gluttsnäppa eller
ljungpipare (Charadrius apricarius), samt för dvärgbeckasinen (som efterled)
stork (Ciconia). I bet. 'beckasin' har skett förväxlingar med smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus), skrake (Mergus merganser) eller rödbena (Tringa
totanus).
Det är tydligt att vissa specifika drag som hör till fågelarterna har varit mer
framträdande än andra. Beträffande morkulla — biätare beror namnöverföringen närmast på storleks- och (möjl.) läteslikhet. Kopplingen morkulla — trast
beror främst på likartade folkliga (lätesgrundade) föreställningar, vilket också
gäller för förväxling mellan enkelbeckasin, morkulla och nattskärra. Skärfläckans långa (men uppåtböjda) näbb och "pryttande" läte har i kombination
med artens sällsynthet bidragit till en namnöverföring till morkullan. Strandskatans raka och spetsiga näbb, närliggande storlek och likartat rörelsemönster
kan lokalt ge en association till morkullan — särskilt då arterna inte förekommer
i samma typ av terräng.
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Vad gäller förväxlingen mellan dubbelbeckasin och gluttsnäppa (ev. även
ljungpipare), beror den sannolikt på att samtliga har likartade ihållande
(spel)läten. Det faktum att enkelbeckasinens vibrationsläte oftast hörs högt
uppe i luften har förmodligen bidragit till förväxling med lärkan. Den lokalt
uppträdande likheten mellan dvärgbeckasin och den betydligt större storken
beror snarast på en skämtsam överdrift. Associationen till skraken har närmast
sin grund i att beckasinfåglarna ofta trycker länge innan de med ett kort och
hest läte, liknande skrakens, plötsligt flyger upp tätt intill en inkräktare.
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6. Folklig namngivning av fåglar

6.1. Grundläggande semantiska perspektiv
Det mänskliga språket är en process i ständig utveckling. Från det primitiva
språket, där ord och ting är identiska (Malmberg 1970b:62), är steget mycket
långt till de moderna språkens fonetiska, syntaktiska och grammatiska strukturer, som inte enbart är spontana utvecklingar utan till stor del har vuxit fram under inflytande från främmande språk och kulturer. Hit hör också psykologiska
faktorer av mer individuell art, som framför allt påverkar språkliga nybildningar. Ett språkhistoriskt resonemang kring folkliga namngivningsgrunder
kan därför upplevas som ofullständigt om inte hänsyn tas till de semantiska
faktorer som påverkar språkutvecklingen.
Hjalmar Falk publicerade 1920 sin till omfånget ganska blygsamma men till
innehållet viktiga Betydningsbere. Han påpekar att hans beskrivning av semantiken som vetenskap främst bygger på verk av Hermann Paul och Wilhelm
Wundt, men även på viktiga tillägg som gjorts under seklets början av bl.a. Jan
v. Rozwadowski och Erik Wellander. En självklar utgångspunkt för den vetenskapliga betydelseläran i vårt land utgör annars det femte bandet av Adolf
Noreens Vårt språk (1904).
Länge har semantiken varit en gren av språkforskningen som ofta har fått stå
i bakgrunden. Delvis kan väl detta bero på områdets filosofiska och psykologiska karaktär, som gör att forskningsresultaten ibland kan te sig flytande eller
subjektiva. Under 1900-talets senare hälft har en mer strukturalistiskt inriktad
semantik (med betoning på bl.a. semantiska fält) efterhand avlösts av en logisk,
en generativ (uppbyggd kring s.k. komponentanalys) och en kognitiv (med
språkets metaforiska element i centrum). Se Palmer 1991 och Lyons 1993.
Teorierna om semantiska fält har kommit att appliceras på dialektalt material,
bl.a. av Kristina Nikula (1979). Andra svenska undersökningar från senare tid
som har belyst semantiska frågor med hjälp av dialektmaterial är bl.a. Kornhall
1968, Nyström 1988, Byrman 1989, Swahn 1991, Wiklund 1992, Eaker 1993
och Kärrlander 1993. Sammanfattningar på svenska av nordisk och internationell semantisk forskning finner man bl.a. i Malmberg 1970a, 1970b och Linell
1978.
Flera språkantropologer (se t.ex. Berlin 1978) har publicerat semantiska bidrag till diskussionen om förekomsten av en folklig systematisering, och delvis
möter där tankegångar som redan Falk förde fram. För många av språkantropologerna har målet varit att vetenskapligt beskriva de olika beteendepsykolo309

giska faktorer som styr språkprocessen i allmänhet och ord- och satsbildningen
i synnerhet. Hit hör bl.a. kulturella inlärningsmönster, kognition (igenkännande), association och deskription (beskrivning). En kärnfråga har bl.a. varit
den ev. förekomsten av bakomliggande universella språkprocesser, vilket bl.a.
har studerats i komparativa undersökningar av språk hos olika naturfolk. Resultaten av dessa undersökningar visar att de språk som aldrig utsatts för utifrån
kommande inflytanden genomgående är präglade av lokala förutsättningar. En
absolut universalitet utan yttre påverkan har knappast kunnat påvisas.
I fågelartnamn kan man spåra olika typer av namngivningsprocesser, vilka har
sin grund i de språkliga och kulturella betingelser som rått vid själva namngivningstillfällena. Flera av namnen har en primitiv prägel och är ett resultat av
människans mer eller mindre utvecklade förmåga att omsätta sinnesintryck och
associationer i ord. Då antropologerna utifrån ett studium av naturfolkens språk
har sökt efter mönster och kronologi har de kunnat konstatera att det mänskliga
språket i allmänhet först tycks utveckla ord för ting, sedan för handlingar och
sist för egenskaper (Falk 1920:9). En logisk konsekvens härav är att orden blir
fullkomligt anpassade till den tingens nödvändighet som individerna upplever.
Ting, handlingar eller attribut som av olika anledningar är oväsentliga i en viss
språkgemenskap har därför inga språkliga motsvarigheter i ordförrådet. Som
exempel på detta fenomen nämner Falk (1920:9) ett naturfolk på van Diemens
land, vilket i sitt språk fullkomligt saknar ord för 'hård' och 'mjuk' samt för
'lång' och 'kort'. Motsvarande tankegångar har på ett mer filosofiskt plan förts
fram i anslutning till den s.k. Sapir/Whorf-hypotesen (se bl.a. Linell 1978:
48 ff.), enligt vilken människans förståelse av verkligheten är relativ och beroende av det enskilda språket. Människor från olika språkmiljöer skulle av den
anledningen uppfatta verkligheten på olika sätt. Hypotesen har kritiserats, bl.a.
av Linell (a.a. s. 52 f.). Hans starkaste motargument består i att människan även
har ett emotivt "tänkande utan språk", att olika språk i många avseenden liknar
varandra och att barnets utveckling snarare präglas av en motsatt process: från
perception och kognition av verkligheten till språkinlärning.
Redan Falk (1920:8) konstaterade att barn i allmänhet lär sig att tala efter en
kronologi som påminner om naturfolkens språk. Under en pågående inlärningsprocess finns i barnspråk en stark tendens till sammanblandning av ord
för ting (substantiv) å ena sidan och ord för egenskaper (adjektiv) å andra sidan.
Det primitiva språkets (och barnspråkets) ursprungsord (tingorden) motsvaras
i regel av en bild, vars kännetecken är en utvald, stark egenskap. På barnets primitiva språkstadium blir det därför förvirrande att försöka skilja mellan tingord
(med en viss egenskap i själva ordet) och tillagda egenskapsord. Likaledes kan
man i de indogermanska språkens uppbyggnad och struktur se att substantiv
och adjektiv ursprungligen både formellt och semantiskt har haft ett mycket
närmare förhållande till varandra än till ord för handlingar (Falk 1920:9). Form
och böjning har visserligen skiljts åt på ett tidigt stadium, men andelen histo310

riskt gemensamma ordrötter är betydande. Vad gäller den äldsta gruppen
(starka) verb kan endast i undantagsfall förbindelser med nominalstammar påvisas. Det är först i betydligt senare tid som en mängd verb har bildats med nominalstammar som grund.
Om man applicerar Falks resonemang om ordklassernas historiska kronologi på folkliga fågelartnamn skulle man teoretiskt kunna tänka sig att de rena
nominalbildningarna (som ofta är onomatopoetiska) motsvarar ett äldre stadium medan de detaljerade egenskapsnamnen och verbalbildningarna tillkommit först i senare tid (jfr kap. 7).

6.2. Namngivningsgrunder
6.2.1. Sinnesintryck
Viktiga moment i namngivningsprocessen är de situationsbundna sinnesintryck som individen får och de associationer som dessa intryck leder till. Då de
olika, ofta mycket personliga, sinnesintrycken omsätts i ord spelar de språkpsykologiska faktorerna en stor roll: fantasi, association, skrämsel m.m. Härav
uppkommer de ord och artnamn, med vars hjälp naturupplevelser kan förmedlas till andra människor.
På samma primära upplevelsestadium sker också väsentliga delar av den
egentliga folkliga klassificeringen. Vad gäller växtnamn konstaterar Margareta
Svahn (1991:27) med språkantropologen Brent Berlins uttryckssätt att "människan av naturen är klassificerande", och senare tids forskning inom området
har visat att de strukturella principerna för namngivning av växter och djur är i
stort sett identiska i alla språk. Berlin har i flera senare undersökningar konstaterat att det — åtminstone vad gäller växtnamn — förekommer stora likheter mellan folklig och vetenskaplig systematisering. En överskådlig redogörelse för
Berlins resultat och deras tillämpning på svenskt växtnamnsmaterial ges av
Svahn 1991:27 f..
De till flora och fauna hörande namnbildningarna handlar i allt väsentligt om
en mänsklig upplevelse och ett primärt utnyttjande av alla sinnen: hörsel, syn,
doft, smak och känsel. Som framgår av de hos Svahn redovisade folkliga namnen på gräs är det ord för syn-, doft-, smak- och känselintryck som har dominerat vid namngivningen. Vid ett studium av folkliga artnamn för fåglar kan
man till skillnad mot både växtnamn och fisknamn (jfr Kornhall 1968) omedelbart konstatera att hörsel- och synintrycken överväger. Till de folkliga fågelartnamnen hör dessutom i en betydligt högre grad associativa vidareutvecklingar
och betydelseöverföringar som har sin grund i tidigare förekommande eller
ännu befintliga artnamn (öknamn, artnamn med mytologisk anknytning).
Grunderna för namngivningen skiljer sig således uppenbarligen på väsentliga
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punkter mellan fågelnamn å ena sidan och öknamn, växt- och fisknamn å andra
sidan. Samband och skillnader åskådliggörs i figur 2 med hjälp av en schematisk uppställning.
Figur 2. Namngivande sinnesintryck i växt-, fisk- och fågelnamn.
SINNESINTRYCK VÄXTNAMN

FISKNAMN

Hörsel

FÅGELNAMN
läte/rörelse

Syn

form/färg/växtplats beteende/form/färg/
vistelseplats

beteende/form/färg/
vistelseplats

Doft

söt/sur/frän

(stark/svag)

Smak

söt/sur

(god)

Känsel

slät/vass osv.

slemmig/slät/taggig
osv.

(god)

Jag vill här påstå att de i fågelartnamn återgivna hörselintrycken är betydligt
svårare att systematisera än övriga intryck. Beroende på den lyssnande individens ålder och kunskap samt på situationen blir upplevelsen och namngivningen helt präglad av de olika högst personliga associationer som ett visst ljud
ger. Till kategorin artnamn skapade utifrån ljudupplevelser hör därför följdriktigt en mängd mer eller mindre lokala synonymer.
Till sinnesintrycken hör också svåridentifierbara hörsel- och synupplevelser,
som med hjälp av olika associationer sätts i samband med en viss företeelse.
Ett plötsligt prasslande ljud eller en fågels överraskande uppflog kan således
sekundärt verka namngivande, då de sätts i samband med inlärda skrämselbilder. Det associativa elementet blir här av en djupare psykologisk natur och därmed i än högre grad individuellt.

6.2.2. Avsikten med namngivningen
Grundläggande för all namngivning är med vilken avsikt den sker. Då exemplar eller individer inom flora och fauna utsätts för namngivning spelar både
människans medfödda naturliga intresse för och nyfikenhet på sin omgivning
och den samtida inlärda kultur- och naturuppfattningen en stor roll. Antropologen Claude lAvi-Strauss (1983:21) konstaterar att naturmänniskans kunskap
om sin omvärld i första hand svarar mot intellektuella krav, och att i andra hand
nytta av eller intresse för växt- och djurrikets arter bottnar i en kunskap om
dessa. Ur samma tankegångar stammar den vetenskapliga uppfattningen att all
namngivning utgår från en lokalt förankrad värdesättning av de individer (exemplar) som skall namnges. Grundläggande för tyska fiskares namngivning av
olika fiskar är enligt Mitzka (1940:11) en värdering utifrån termerna nutzbar
(nyttig), wertlos (värdelös), lästig (besvärlig) och schädlich (skadlig). En mot312

svarande terminologi och diskussion återfinns bl.a. i Kornhalls undersökning
av fisknamn (1968) och Svahns avhandling om folkliga namn på gräs (1991).
En viktig och välkänd företeelse har följaktligen ett högt kommunikationsvärde
och ger som sådan sällan upphov till nya namnbildningar. En oviktig eller
ovanlig företeelse med lågt kommunikationsvärde lämnar däremot fältet fritt
för individuella associationer (stor variation) som resulterar i en hög frekvens
nybildningar (Kornhall 1968:279 f.; Svahn 1991:118 f.).
Ett liknande mönster kan i stort iakttas när det gäller fåglar. Ord som gök,
kråka, skata och stare är välkända för de flesta människor på svenskt språkområde och har ett högt kommunikationsvärde. Dessa välkända artnamn kan
också ingå som efterled i artnamn för andra, mer eller mindre närstående fågelarter. Ett exempel är ordet gök, som över hela det nordiska språkområdet förekommer som efterled i en större grupp artnamn för enkelbeckasinen (sv. horsgök, fvn. hrossagaukr). Artnamnet är både historiskt och dialektalt belagt, varför man kan dra slutsatsen att det under lång tid haft ett högt kommunikationsvärde. På samma sätt förhåller det sig med danskans sneppe och norskans
rugda för morkullan. I svenskan är däremot snäppa ett sammanfattande artnamn för en viss grupp vadarfåglar och har därför kommit att uppträda som efterled i en mängd olika namn för mindre vadare.

6.2.3. Folkspråklig systematisering
Vid en primär folklig namngivning beskrivs ett fenomen utifrån de olika psykologiska och situationella faktorer som råder vid själva namngivningstillfffllet. Hit hör också individens tidigare förvärvade kunskap om verkligheten, som
möjliggör för individen att placera in fenomenet i fråga i rätt "fack" i den folkliga systematiseringen. Vad gäller namn på gräs använder sig Svahn (1991:
27 f.) av de av Berlin lanserade termerna identifikation, klassifikation och nomenklatur för att vetenskapligt beskriva processen. Uppställningen nedan följer i stort den hos Svahn redovisade men med tillägg av mina egna iakttagelser.
Identifikationen innebär att namngivaren momentant' tar ut viktiga karakteristika för den individ, plats eller det föremål (objektet) som skall namnges.
Objekten placeras sedan mer eller mindre omedvetet in i individens nedärvda/
inlärda klassificeringssystem. Utifrån klassificeringen namnges sedan objektet
med de ord (oftast i sammansättning) som stämmer med objektets karakteristika.
Klassifikationen sker i det närmaste automatiskt så snart karakteristika är
isolerade. I de fall då karakteristika är svåra att uppfatta (t.ex. i mörker) eller

ml enlighet med Noreen (1904:18 if.) kallar Komhall (1968:265) benämningar som har sin grund
i en momentan namngivning för ockasionella. Då dessa benämningar blir en fungerande del av
språket kallas de usuella.
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läten ger en mängd associationer blir klassifikationen svår. Enkelbeckasinens
läte, som ömsom liknas vid en hästs återhållsamma gnäggning och ömsom vid
getens eller fårets relativt tystlåtna halsljud, har säkerligen skapat problem för
lyssnaren. Utifrån namngivarnas mycket personliga associationer kring lätet
har osäkerheten i fråga om både identifikation och klassificering kunnat vara
betydande och lyssnarens fantasi i sådana fall tagits till hjälp för att skapa nya
namn.
Nomenklaturen är slutprodukten i namngivningskedjan. En fågel, vars dagliga förekomst, lätt igenkännliga utseende och variationslösa läte inte gärna
kan missuppfattas, har ett högt kommunikationsvärde och uppvisar få artnamn
i både riksspråk och dialekter. En utpräglad nattfågelsart, som av många skäl
är svåridentifierad och dessutom lätt kan förväxlas med andra nattfåglar då affekt och skrämsel tillkommer, har ett lågt kommunikationsvärde och uppvisar
därför en mängd synonyma artnamn. Konnotationer av mytologisk eller övernaturlig karaktär är i det senare sammanhanget så gott som oundvikliga.
Avsikten med namngivningen av vilda fåglar kan sålunda alltid sägas vara
relaterad till människan och av rent kommunikativt slag: att för omgivningen
med ord beskriva en mer eller mindre unik upplevelse av ett naturfenomen. I de
allra flesta fall är det sålunda bildade fågelartnamnet appellatividentiskt, dvs.
överensstämmer med ett (eller flera) i språket redan existerande ord, som därigenom får en ny eller utvidgad betydelse, eller utgör ettdera av de två (eller
tre) leden i ett sammansatt ord.

6.2.4. Artnamnens semantiska struktur
Liksom Svahn (1991:28 f.) har jag till att börja med valt att använda mig av
Berlins termer generisk/specifik nivå respektive varietetsnivå (eng. varietal)
för att beskriva förekomsten av detaljerade inslag i de här undersökta fågelartnamnen. Majoriteten hithörande artnamn tycks ha sin grund i en folklig systematisering på den generiska/specifika nivån, varvid huvudvikten närmast ligger vid en snabb rättvisande identifikation (jfr avsn. 1.2.1.3). För den som är
beroende av det som naturen ger är en växts praktiska nytta och/eller användning eller en fågels matnyttighet grundläggande faktorer. Ju fler individer av
en viss art, fågel, fisk eller växt, som man har att göra skillnad mellan i en begränsad språkgemenskap, desto viktigare blir identifikationen. De folkliga fågelartnamnen har följaktligen i första hand skapats för att i vissa folkligt viktiga
hänseenden kunna särskilja en art från en annan. De associationer som den
namnskapande individen har fått har uppenbarligen i första hand haft anknytning till lätet, vistelseplatsen och utseendet.
Synonymer och ekvivalenter förekommer rikligt på den specifika namnbildningsnivån, varvid mängden synonymer till stor del tycks bero på språkets behov av emotivt särskiljande namn. Förhållandet speglas bl.a. av de synonyma
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artnamnen horsgök och horsskärra för 'enkelbeckasin' i Västergötland. Fågeln
anses här (liksom inom flera andra nordiska områden) kunna förutsäga regn,
med tillägget att den kallas horsgök då det har varit torrt väder och den välkomnas med sin förutsägelse om regn, men horsskärra i det motsatta fallet, dvs, då
man redan fått tillräckligt mycket regn. Konnotationen "positiv" för horsgök
och "negativ" för horsskärra är uppenbar.
Trots att många skogsfåglar, bland dem även beckasinerna, har varit viktiga
som jaktbyte är det inte främst den omedelbara nyttan för människan som har
beskrivits i artnamnen. Till viss del kan det bero på den vidskeplighet som —
särskilt i äldre tid — varit förknippad med många levande väsen. Bruket av
noaord har sin grund i tron att man inte fick nämna djuret vid dess rätta namn
eller yttra sin verkliga avsikt med jakten, i vilket fall bytet skulle kunna gå förlorat. Matnyttigheten kan dessutom sägas utgöra nästa steg i processen, dvs. då
bytet redan var nedlagt. Till jägarspråket hör därför de till själva jaktsituationen
hörande artnamnen som dels beskriver storlek (i förhållande till andra arter)
som dubbelbeckasin, todcekker, hasselorre och namn med efterleden höna, dels
noanamn av typen långnäbb, dreng med lang ncese och vrinsk. En nutida vetenskaplig, utvidgat linnUnsk klassificering, som t.ex. tar hänsyn till detaljer
som fötternas utseende eller antalet ränder på huvudet, har med andra ord ingen
motsvarighet i den rent folkliga klassificeringen.
Förekomsten av detaljerade fågelartnamn grundar sig således i första hand
på ett behov av en rättvisande identifikation på den specifika nivån. Men då en
fågel inte enbart måste identifieras som jaktbyte, tillkommer i ett andra utvecklingsskede ett starkt inslag av kreativ folkfantasi och därtill hörande affektiva
fenomen som skrämsel, varsel, trolldom m.m. En viktig faktor vid skapandet
av fantasirika artnamn är följaktligen de associationer som en iakttagare eller
lyssnare momentant präglas av. Dessa ger upphov till namn av ett mer komplext slag, där identifikationen av "rätt" fågelart kan bli relativt osäker.
Vilken är då den yttersta avsikten med att skapa fantasifulla fågelartnamn?
Med vilket/vilka medel skapas en trovärdig bild (association) av det som jag
tror mig se eller höra? I de allra flesta fall är avsikten att skrämma eller fascinera åhöraren och medlet kan då bli att anknyta till den fantasivärld som man
har goda skäl att tro att åhöraren har viss vetskap om. Inte minst efter kristendomens införande på 1000-talet har det funnits gott om berättelser som har sin
grund i av den kristna kyrkan fördömda fenomen som de hedna gudarna, hin
onde, drakar, häxor, gastar och spöken. Allt sådant "skrymt" som ansågs vara
i farten nattetid och farligt för människorna har med associationens hjälp kunnat ges en bildlig beskrivning som ytterst resulterat i ett namn.
Även om både enkel- och dubbelbeckasinen ofta kan iakttas under dagtid,
anses samtliga beckasinfåglar framför allt höra till grynings-, skymnings- och
nattfåglarna, och har som sådana särskilt kommit att stimulera till skrämsel och
övertro. I vissa delar av Sverige har man i största välmening skrämt barn med
"Brunnsgubben" för att de skulle hålla sig ifrån brunnen, i vilken de i värsta fall
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kunde falla och drunkna. På liknande sätt har man exempelvis lokalt i södra
Värmland skrämt barn för "Hagkärrsbäsen" (enkelbeckasinen), för att de inte
skulle ge sig ut i den sanka skogen, där de riskerade att gå vilse eller gå ner sig.
Om detta skriver Erik Rosenberg (1977:79 f.):
Två mystiska företeelser råkade jag själv ut för. Den ena var "gasten", som hördes nattetid från skogen, den andra var "Hagkärrsbäsen". Att den förra var berguven, som
ibland om aftnarna sågs flyga över sjön, var inte att begära att en sexåring skulle förstå.
Och att Hagkärrsbäsen var en speciell representant för "gummerhästarna", d.v.s. enkelbeckasinernas släkte, var ju ännu ofattbarare.
Hagkärrsbäsen fruktade jag särskilt. Han var säkert farligare än stallbäsen, farligare
än de arga baggar, som om sommaren betade på öar i Vänern, men som om hösten fångades in och sedan någon dag vid skiljningen gjorde gårdstunet osäkert. I min fantasi var
Hagkärrsbäsen större än en oxe, och säkert brann det i halsen på honom likaväl som på
den svarta hunden, som ibland, när någon var död, sågs springa förbi där hemma och
som sades ej följa några vägar.
Jag minns livligt mitt första äventyr med enkelbeckasinen. Det var en afton vid påsktiden. [---1 jag kom traskande byvägen fram efter ett besök i granngården. [---] och naturligtvis stannade jag här och där för att med foten pröva den tunna isen på vattensamlingarna. Vid pumpen mötte jag Stor-Oskar, fördrängen, som kom gående med vattenoket på skuldrorna.
"Nu lell ä dä allt bäst du passer dä, Erk", sa han. "Hagkärrsbäsen ä i farta".
Det behövdes inte mer för att mina trätofflor skulle virvla som trumpinnar mot den
frusna vägen. [---] Jag tyckte mig höra hur det bräkte. Det kanske bara kom från fårhuset, men uteslutet är det inte, att det var den riktiga Hagkärrsbäsen, som flög i parningsflykt över sankmarken. Det var ingen hemma, jag kröp in i ett hörn och vågade inte titta
åt fönstret till. Först när mor kommit hem, lampan tänts och gardinerna rullats ned, kröp
jag fram och berättade med darrande stämma, ehuru icke utan stolthet, att — "Hagkärrsbäsen va ätter mä!".

Det visar sig också att rent onomatopoetiska artnamn som det norska rugda för
morkullan kunnat "spåra ur" och vidareutvecklas till artnamn som associerar
till folktro. Fågelns häxliknande utseende med en lång näbb och stora ögon (jfr
den välkända sagofiguren Pomperipossa), dess beteende då den söker sin föda
genom att sticka med näbben i marken och dess fantasieggande knorrande och
knispande läte i skymningen har dessutom bidragit till uppkomsten av artnamn
som kokar(e)mor, jordkona, trollrugda och spånkäring.
Många av de i fågelartnamn ingående orden är antingen onomatopoetiska eller beskriver ett viktigt drag i utseendet. Beroende på den aktuella fågelartens
mest framträdande karakteristika har således hörsel- eller synintrycken var för
sig spelat en stor roll vid själva namnbildningen. Generellt sett tycks många fågelartnamn primärt bildas utifrån ett specifikt drag i utseendet eller i det läte/
ljud som fåglarna producerar (generiska artnamn), varefter den aktuella fågelarten identifieras med stöd av vistelseplats och beteende (specifika artnamn).
Som en vidareutveckling av dessa generiska/specifika artnamn uppstår (under
vissa förutsättningar) artnamn med anknytning till folkliga föreställningar. Vid
en folklig identifiering av en fågel i dess rätta miljö kan man således tänka sig
en (undermedveten) kronologisk frågesekvens som den följande:
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Hör lätet till den fågel jag ser/hör/söker (t.ex. hors, knispa, mäckra, risp,
rugda)?
Är utseendet det rätta? Färg (t.ex. grå)? Storlek (t.ex. gök)? Lång näbb (t.ex.
snipa)? Karakteristisk flykt (t.ex. hök)?
Är området i fråga rätt miljö för den fågel jag ser/hör/söker (t.ex. kärr, mo,
myr, vesa)?
Vilket beteende är utmärkande för fågeln (t.ex. bilta, rasa, streckla,
stränta)?
Vilka associationer (föreställningar) väcker den fågel jag ser/hör/söker
(t.ex. jude, käring, rock 'spinnrock')?
Då artnamnen för beckasinfåglar identifieras efter ovanstående kronologi visar
det sig att primära artnamn av typen rugda (lätesbeskrivande simplexord) bildas på den generiska nivån, medan artnamn av typen myrsnipa, horsgök och
kärrsnäppa (detaljerade beskrivningar av en företeelse) hör till den specifika
nivån. Artnamn av typen blombrygda, snåljude, spånkäring och trollrugda,
vilka beskriver en folklig föreställning, har i regel sin grund i de specifika namnen och bör följaktligen ses som sekundära bildningar till dessa. Då en lämplig
term för denna bildningsnivå inte stått att finna vare sig hos Berlin (1978),
Svahn (1991) eller Silow (1992a—b) föreslår jag här — med tanke på artnamnens
konnotativa innebörd — termen etno-specifik bildningsnivå samt bildningsstypen etno-specifika artnamn.
Till varietetsnivån hör slutligen (med Berlins terminologi) särskilt detaljerade, ofta treledade artnamn av typen knurremurrepist, vilka är relativt ovanliga i mitt material.

6.3. Folkliga föreställningar
De folkliga fågelartnamn som har sin grund i en konkret beskrivning (se avsn.
6.2.2) kan i ett vidare perspektiv bilda grund för artnamn av en djupare språkpsykologisk art. Redan i den konkreta beskrivningen av namngivna individer
ingår ofta en värdering med inslag av affekt eller känslovädjan (jfr Kornhall
1968:264 f., 281 f.). Då ett sådant konkret, i språket existerande artnamn kombineras med individens (lokala) kunskap om mytologi, religion och folktro
läggs grunden för namnbildningar av ett till väsentliga delar emotionellt slag.
Av de insamlade artnamnen att döma har benämningen av beckasinfåglarna
i hög grad samband med den samtida folktron. Anledningen härtill är dels rent
fysiska faktorer och ett iögonenfallande beteende — så kombineras t.ex. enkelbeckasinens tvära dykning genom luften med ett svåridentifierbart vibrationsläte, medan morkullans särpräglade utseende med stora ögon och utdragen
näbb lika lätt sätter fantasin i rörelse som fågelns återkommande flygsträck och
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knorrande läte i skymningen — dels att samtliga beckasinfåglar är utpräglade
grynings- och skymningsfåglar och därför med lätthet har kunnat associeras
med myter om gastar och andra skräckgestalter som ansågs vara i rörelse under
dygnets mörka timmar. Artnamn som geitpik, skråbock och trollruckla ger uttryck för en hos människan uppkommen inre bild präglad av föreställningar om
fåglarnas farlighet och mer eller mindre överdrivna skrämselupplevelser.
De folkliga föreställningar som förknippas med en viss art beckasinfågel kan
i vissa fall spåras direkt i artnamnens form och uppbyggnad (se avsn. 5.5). Till
grund för uppkomsten av sådana artnamn ligger fornärvda, mer eller mindre
dunkla berättelser om dessa fåglar, berättelser som utgår från vissa drag i fåglarnas utseende eller beteende men som under tidens lopp kommit att associeras med mytologiska väsen och allehanda skrämselfenomen. Kartorna 8.12 och
8.13 visar den geografiska spridningen av de folkliga föreställningar som förekommer kring enkelbeckasin och morkulla.

6.3.1. Beckasinfåglarnas farlighet
Särskilt rikt förekommande är föreställningarna om enkelbeckasinens och
morkullans farlighet. Dessa utgår väsentligen från uppfattningen att fågeln
med sin (förmodat) vassa näbb kunde skada både djur och människor. I Danmark påstås sålunda att tinksmeden (enkelbeckasinen) hackar barnen i huvudet
och att horsgöken hackar ut ögonen på de gamla hästar som gått ner sig i en
mosse. Därför ansågs det också vara farligt att härma bräkbocken (Vännland)
— om man gjorde det kom horsgöken och slog ut ögonen på den som härmat
den (N. Tjusts hd i Småland). En likartad föreställning förekommer i Norrlands
inland, där samma fågel (myrsnipan) anses hacka i eller riva sönder kornas och
getternas juver. Den sistnämnda föreställningen förekommer också om morkullan (myrsnipan, morröjan, trollrucklan eller snäppan) i de nordligare delarna av både Sverige och Norge. Från norra Jämtland uppges att morkullans
(morröjans) bett gav trekantiga sår och i Nordland fylke i Norge anses trollrucklan hacka kornas juver så illa att de mjölkar blod. Från Norge uppges att
bönderna av denna anledning ansåg snäppan vara en farlig fågel och högg näbben av den innan den försåldes på torget. Om snäppan eller skovsneppen sägs
i Danmark att den äter jord, eller att den sticker näbben i jorden och suger dess
kraft i stället för att äta normal föda.
Föreställningen om näbbens farlighet får måhända sin förklaring av beckasinfåglarnas beteende att sticka med näbben i dyn eller den fuktiga jorden under sitt sökande efter föda och att de, då de finner ätbara maskar eller larver,
ofta suger i sig dessa utan att dra upp näbben. Ornitologiska källor (Sundevall
& Kinberg 1883:574; Rosenberg 1960:282) uppger vidare att morkullan med
näbbens hjälp gärna söker efter ätbara larver i och under gamla komockor och
därvid efterlämnar talrika stickhål i dessa. Dessa iakttagna beteenden kan
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mycket väl ha bidragit till vanföreställningar som att fågeln besitter övernaturliga krafter och att dess näbb är särskilt farlig.
Både enkelbeckasinen och morkullan anses på skilda platser i Norden vara
trollfåglar eller övernaturliga väsen och har särskilt förknippats med onda krafter. Fåglarnas vårliga ankomst till nordligare trakter har också bidragit till uppkomsten av föreställningar med skrämmande inslag. Om morkullan (snäppan,
holtsneppen och vallsnäppan) sägs sålunda i Danmark (och Tyskland) att den
rättar sin ankomst efter påskens inträffande och alltid kommer söndagen före
påskveckan, då evangeliet handlar om djävulens utdrivande. En dansk uppteckning uppger att skomakaren (morkullan)' alltid kommer på fastlagsmåndagen, som av denna anledning också kallas skomakarmåndag. I Maribo amt
anser man att det på skärtorsdagen och långfredagen alltid finns snäppor i skogen. Deras anknytning till djävulen och onda makter styrks också av en uppgift
hos Rolland (1879:357) att enkelbeckasinen (la cUvre martine) av den franska
bondebefolkningen ansågs vara djävulens hustru. Av F.L. Grundtvig (i DFS)
anförda tyska källor menar att det är häxor som far genom luften då man hör
snäppans skrik, att det är farligt att möta en morkulla och att den är guden Tors
fågel. En snarlik uppfattning förekommer enligt Storaker (NFLS 18:222) också
om enkelbeckasinen, som i tyskan bär de folkliga artnamnen Donnerziege,
Donnertagspferd, Himmelsziege och Wettervogel, "det sidste navn, fordi den
troes i Tydskland at forkynde Uveir". Storaker — vilken som källa åberopar Jacob Grimm, Deutsche Mythologie (s. 168) — menar att namnen i fråga kan sättas i direkt förbindelse med "Tordenguden Thor".
Trosuppfattningar med mytologisk anknytning bidrar starkt till uppkomsten
av sägner om trollfåglar, vilka genom sin kontakt med högre makter och övernaturliga väsen ansågs vara särskilt farliga för människan. Till samma kategori
föreställningar hör den i Solo och Maribo amt förekommande sägnen att horsgöken var själen av en fredlös människa som manats ner i en mosse. Liknande
föreställningar om gengångare som särskilt under dygnets mörka timmar
skrämmer de levande rör annars huvudsakligen nattskärran — med vilken enkelbeckasinen gärna förväxlas (se avsn. 6.3.6 nedan) — och är väl spridda framförallt i Danmark och södra Sverige. Associationen till mystiska djur, farliga
väsen, huldror och troll förekommer framför allt i sägner om enkelbeckasinen
(mäckerharen) i mellersta Norrland och i Norge (heidblwra, myrbock och
m(j)tickergök) men gäller också morkullan (trollrucklan). En förödande konsekvens av denna övertro har man ännu in på 1900-talet kunnat notera i norra
Jämtland (Frostviken), där morkullans ungar skoningslöst dödats närhelst man
stött på dem (Hassler 1914:254).
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Avser förmodligen ursprungligen skärfläckan med dess uppätböjda, sylliknande näbb.
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6.3.2. Morkullans egenheter
Trots att morkullan (myrsnipan) särskilt i Norge och i norra Sverige anses vara
den fulaste och mest avskydda av alla fåglar har den också ord om sig att vara
särskilt mån om sina ungar. Denna föreställning har troligen sin grund i fågelns
märkliga beteende att bära bort ungarna då de utsätts för fara (jfr avsn. 3.1.4).
Enligt vissa sägner menar morkullan (snäppan) själv att hennes ungar är de
vackraste av alla fågelungar. I Danmark och Norge förekommer därför en berättelse om jägaren som av morkullan ombads att skona hennes "vackra ungar".
Jägaren gick då ut och sköt de fulaste fågelungar han kunde finna — vilka visade
sig vara just morkullans.
Den för morkullan (knortknispan, korgfisken) utmärkande rutinartade
kvällsflygningen, det s.k. morkulldraget, har bl.a. på Gotland ansetts vara ett
tecken på att dagens arbete var fullgjort. Mera som ett kuriosum kan nämnas
att detta beteende också har kommit att sammankopplas med lösaktiga kvinnors uppträdande på samma plats kväll efter kväll, varför en gatflicka i Tyskland och Danmark har kallats för Schnepfe resp. sneppe (Falk & Torp art:na
Sneppe och Trcekke).
Beckasinfåglarnas uppträdande under kvällar, nätter och tidiga morgnar har
också bildat grogrund för folkliga föreställningar med anknytning till olika
slags mörkerväsen och skrämselfenomen. Hit hör delar av föreställningen om
Odens jakt (eg. guden Odens framfart på sin åttafotade häst Sleipner), som lokalt i Halland avser morkullan (Tillhagen 1978:282) och alternativt beskriver
dvärgbeckasinens läte som ljudet av "smattrande galopp" (Rosenberg 1977:
94), samt artnamnen råget (mellersta Sverige och Norge), sknekk(e) (Danmark) och skråbock (Dalarna) för enkelbeckasinen (jfr avsn. 5.4.3).

6.3.3. Beckasinfåglarnas spådomsförmåga
Dragen av övernaturlighet har också fört med sig att man ansett enkelbeckasinen och morkullan vara förknippade med olika slag av spådomsförmåga. Enkelbeckasinen (horsgöken, horsjuden, m(Däckergöken och snäppan) anses på
vissa platser med både sitt uppträdande och sitt läte båda olycka för människorna. Samma fågel (no. mekregauken) spår i nordligaste Norge (Kautokeino)
olycka för renarna då man för första gången om våren hör den på "fastende
hjerte". Harbävrans läte är ett dödsförebud liksom lätet från m(Däckergöken,
ljudet av Odens jakt och uppträdandet av väktaren på Sions murar. Inte fullt
lika olycksbådande är tron att enkelbeckasinen (horsgök, spånkäring) liksom
nattskärran med sitt läte spår linets längd — långa sekvenser ger långt lin osv. I
Skåne (Göinge) sägs att enkla beckasinen sjunger om framtiden, och i estlandssvensk tradition anser man att det ger lycka under året att äta en morkulla (kurbits) tidigt på våren. Till den positiva sidan av förebudstron hör också uppfatt320

ningen att de önskningar som riktades till en högre makt då man första gången
om våren hörde enkelbeckasinen (horsgök, skronnehors) skulle gå i uppfyllelse. Här sammanfaller folktron rörande enkelbeckasinen med de betydligt
mer välkända föreställningarna kring göken. En förklaring till sammanfallet
kan naturligtvis vara det faktum att enkelbeckasinen redan i de äldst belagda
artnamnen sammankopplas med göken (jfr namnet horsgök). På Island är överföringen av de traditionsbundna folkliga föreställningarna beträffande göken
särskilt tydlig. Enkelbeckasinen har här fullkomligt fått överta rollen som vårens budbärare och "spåman" (förutsäger framtiden efter det väderstreck
varifrån fågeln hörs), eftersom göken sällan eller aldrig förekommer på Island
(Grundtvig 1883:23; NFLS 18:201). På åtskilliga ställen i Norden har just enkelbeckasinens (i något fall dubbelbeckasinens) vårliga ankomst inneburit
glädje och framtidshopp — då fågeln (gummerhäst, himlaget, horsgök, hässeluv, hyckle, myrsnipa, märtfrälsare, märrgök, ran«rälsare, råget) hördes för
första gången om våren innebar det att bete nu fanns åt de ofta vintermagra
kreaturen och hästarna.53

6.3.4. Enkelbeckasinens vibrationsläte
Talrika och välkända — både i artnamn och i sägner — är associationerna mellan
enkelbeckasinens vibrationsläte och hästens, särskilt stoets, lågmälda gnäggning (se ovan avsn. 5.1.1). I de trakter där hästar av tradition funnits på gårdarna förekommer därför ofta artnamn som horsgök, rossgök, märrgök, hästgnägga(re) osv. Namnet Stäffen förekommer enbart på Gotland och hänsyftar
på sägnen om S:t Staffan och hans hästar. Den nära anknytningen till hästen
styrks också av den på Island upptecknade tron att enkelbeckasinen gnäggar
först "naar den har spist fölhinde om våren" (uppgift hos F.L. Grundtvig i DFS
efter Årnason 1862:623). Till denna kategori hör också det småländska artnamnet havretiggaren. I en anteckning till detta belägg har enkelbeckasinens läte
tolkats med orden "ge min häst litet havre — hör du" (Södra Möre hd). Tolkningar av fågelns läte är f.ö. tämligen vanliga både i södra Sverige och i Danmark. I anslutning till de danska artnamnen horsegummer, skronnegOg och
skronnehors förekommer en lätestydning som hör samman med tron att enkelbeckasinen är själen av en avliden f.d. ungkarl (se vidare nedan). Till artnamnet
horsgök uppträder de småländska "översättningarna" jä min häst hö å havre å
k000n 'ge min häst hö och havre och korn', sa du fbi& me te ma'rken å tAspa
en hm 'st ' ska du följa med till marknaden o. köpa en häst?', ja vii a M' te min
'-st 'jag vill ha hö till min häst' (från hannen) och hasnn fe 'kk, ha'nn

I Finland gäller samma föreställning äv. spoven: "När spolyckjon [spoven] höres dör inte hästen,
dvs, det skall då finnas så mycket bete att en häst kan föda sig ute" (FSF 7:4 B 3).
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fe 'kk, hasnn 'kk 'han fick' (från honan). Det sistnämnda uttrycket har i Östergötland (Kinda hd) blivit till en hel berättelse: "Horsgöken skriker om våren
när den bygger redet: Jag vill ha h-ö-ö-ö, men så är det en liten fågel som är
avundsjuk på den, och den skyndar sig att säga: Han fik! han fik!" I sin egenskap av budbärare har enkelbeckasinen i Västmanland även ansetts meddela att
det var dags att så (horsbock, horsgök) och i Dalarna att tiden var kommen då
säden mognade (råget). Delvis årstidsanIcnutna artnamn är möjligen också de
sörmländska fårpiga och vallpiga. Dessa har folketymologiskt förklarats
komma av fågelns tickande läte, vilket liknats vid vallpigans lockrop till fåren
(tickorna) då de om sommaren befann sig på skogsbete. Beträffande enkelbeckasinens "skrattande" läte se avsn. 6.3.6 nedan.

6.3.5. Förvandlingssägner
Till de övernaturliga föreställningarna hör också olika förvandlingssägner. I
äldre tid, då flyttfåglarnas ankomst om våren respektive flyttning om hösten
inte kunde förklaras ur en ornitologisk synvinkel, konstruerade man i stället
mer eller mindre fantasirika förklaringar kring fåglarnas liv och vanor. Olaus
Magnus (bok 19, kap. 29) nämner bl.a. att svalorna ansågs övervintra på sjöbottnen. Vidare uppges att gökens försvinnande berodde på att den blev söndersliten av sin egen släkting höken, vilken den till utseende och storlek delvis
liknar, och att den därefter "under vintern ligger gömd i ihåliga träd eller jordhålor, beröfvad sina fjädrar" (bok 19, kap. 51). Väl spridd i svensk folktro (åtminstone på Öland, i Småland, Jämtland, Västerbotten) är föreställningen att
göken efter midsommaren (då den slutar gala) förvandlas till hök. Härifrån är
steget inte långt till vissa sägner om enkelbeckasinen, vilken i sydöstra Småland anses vara en till horsgök förvandlad hornuggla (horsgök, hässeluv) och i
Västergötland tros uppkomma genom att den till hök förvandlade göken flyger
in i en betande häst, varefter hästen kan flyga (horsgök, horshök). En liknande
anteckning hos F.L. Grundtvig (DFS) uppger att fågeln är en förvandlad häst,
vilken släppts på bete där det inte fanns något vatten (horsgök). I Danmark
(Odense amt) anses vidare en häst som gått ner sig i en mosse bli till en enkelbeckasin (horseg0g, horseskronner), som därefter flyger "gnäggande"
omkring för att locka till sig en annan häst till kamrat. En liknande bakgrund
tycks det jämtländska villget ha, ett namn för enkelbeckasinen uppkommet genom association till traktens "villgetfloar", sanka områden där de skogsbetande
getterna kunnat gå ner sig. Fristående eller i kombination med dessa sägner förekommer uppgifterna om enkelbeckasinen som vårens budbärare (se ovan).
Berättelser av denna typ har sin grund i enkelbeckasinens gnäggande vibrationsläte (som associerats till hästen) och fågelns ankomst om våren, dvs, verkliga fysiska egenskaper som bidragit vid uppkomsten av både artnamn och sägner.
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Präglade av förvandlingssägner är också de enkelbeckasinen avseende artnamnen spolkäring, spoling (Uppland) och spånkäring (Småland, Västmanland, Uppland). Namnen har närmast sin grund i fågelns vibrationsläte, som via
association till ljudet från en spinnrock sammankopplats med den person som
utför spånadsarbete. Artnamnen spolkäring och spånkäring kan även — i vissa
trakter oftare — avse nattskärran eller morkullan. I Västmanland anses denna ha
varit en käring som i sin livstid inte slutade spinna för att ge en tiggare en skärv
och till straff förvandlades till en morkulla. Till samma typ av lätesassociativ
förvandlingstro hör det svenska knortknispa för morkullan, till vilket en särskilt utförlig förvandlingssägen knutits. Så berättas i Småland och södra Östergötland om pigan som under sitt sökande efter de båda bortsprungna oxarna
Knort och Knisp slutligen bad om att få bli förvandlad till en morkulla för att
ovanifrån lättare kunna fortsätta sitt sökande. Då Knort var den av oxarna som
pigan höll mest av ropar morkullan oftast efter honom under sin sträckflygning: knort-knort-knort-knisp! Det gotländska korgfisk återger likaså närmast
en beskrivning av morkullans läte (möjligen influerat av en motsvarighet till
est1.-sv. kurbits 'morkulla') men ligger sekundärt till grund för den lokala uppfattningen att fågeln lovar bonden "två korgar fisk".
Grundläggande för föreställningarna kring Odens (Noens) jakt eller Huajakten (Halland) är den starkt mytologiskt förknippade tron att människor under
påverkan av onda makter och i vissa situationer kunde förvandlas till djur. Fenomenet har i folktron varit av stark skrämselkaraktär och har omväxlande ansetts härröra från hararnas oljud under parningsleken (Småland), ljudet av flyttande änder eller gäss, nattskärrans (nattramnens) eller morkullans knorrande
eller surrande läte alternativt enkelbeckasinens vinande vibrationsläte. Ett annat ord för samma företeelse är det i Skåne förekommande uttrycket horsavinerna (eg. "vinande ljud av hästar"; Möller 1858:75 f.) eller Odens hundar,
som i Skåne anses vara ljudet av "skällande" flyttfåglar. Dessa "hundar" anses
i Blekinge jaga en trollpacka och i en uppteckning från Småland (Östra hd)
uppges det skällande ljudet vara identiskt med horsgökens läte. Till Noens häst
satte man i Skåne ut en julkärve och till Odens hästar (Småland) lämnade man
vid slåttern några grässtrån till offer för god skörd året därpå. Att lämna hö på
hässjan åt horsgöken (rågeten) ansågs i Våmhus socken i Dalarna ha en motsvarande innebörd.
En särskild ställning bland förvandlingssägnerna intar de i grunden lätesassociativa berättelserna om enkelbeckasinens tidigare liv som ogift mö eller
gammal ungkarl. Dessa traditionsbundna sägner förekommer framför allt i det
svenskspråkiga Finland om ogifta kvinnor (himmelsget) och i Danmark om
ogifta män (horsegummer, skronnegOg och skronnehors). Liknande inslag har
också påträffats mer eller mindre sporadiskt i Sverige (horsgök). Påfallande
vida spridd är den i Danmark förekommande berättelsen om ungkarlen som i
livet aldrig kom sig för med att fria till den flicka han ville ha. Då de efter döden
ånyo möttes i skepnad av skronnehors (mannen) och vipa (kvinnan) frågar vi323

pan: hvi vi' do it? varför ville du inte? varpå enkelbeckasinen svarar: fo je turr
it, fo je turr it! för jag tordes inte! I förbigående kan nämnas att ett liknande talesätt även förekommer på tyskspråkigt område i Slesvigtrakten, där det emellertid avser en dialog mellan tjuren och getabocken: "Bulle und Ziegenbock:
Bulle: Wöll wi tu-sche? Wöll wi tu-sche? Der Ziegenbock, der wohl weill, um
was es sich handelt, antwortet: Nemmer meäh! Nemmer meäh!" (Frischbier
1867:65).
Belysande är också några svenska sägner och lätestolkningar: "Man sade
att en kvinna som ej blev gift innan hon uppnått 30 år blev en håssajök, och
sprang omkring i mossarna och ropade: he-he-herana vella inte ha me,
he-he-herana vella inte ha me [pojkarna ville inte ha mig]" (Sunnerbo hd i
Småland); m0 sdomsfirkko blir hee'.y.yjOica då di dr fOr ho',54M'ken skri'ker:
ja fikk ingen ba'sse mce-te-ce [oskulder blir horsgökar då de dör för horsgöken skriker: jag fick ingen karl, mä-ä-är (Jönåkers hd i Södermanland). Det
i finskan förekommande artnamnet vanha piika (eg. 'gammalpiga', dvs, ogift
gammal mö) för enkelbeckasinen är en direkt motsvarighet till föreställningarna om himmelsgeten i Österbotten. Vissa beröringspunkter tycks här finnas
med det i norra Österbotten upptecknade gammbäl mann, "eufem. för Hin
Onde (eg. säkert Oden)" (Vendell art. gammalpiga), som möjligen kan förklara
de lokala kopplingarna mellan enkelbeckasinen och föreställningarna om
Odens jakt (se ovan). Till en liknande förvandlingstro hör den i Säfsnäs
(Dala-Bergslagen) upptecknade drastiska berättelsen om hur gubbar som hängt
sig förvandlas till enkelbeckasiner. "Då döm fick repet öm halsen, blev dä så
tätt att själen inte slapp ut den rätta vägen utan måste pina säj ut genom baken.
Då blev den så skitig att varken Gud eller fan ville ha den. Och så blev dä en
hörsböck av 'n."

6.3.6. Förväxlingar med andra fågelarter eller andra djur
De fågelarter till vilka hör starka inslag av förvandlingstro kan i speciella situationer förväxlas både med andra fågelarter och med andra djur. En sådan
förväxling kan ske beträffande så väl läte som beteende. Så har rävens läte, som
i viss mån ansetts vara övernaturligt, associerats till artnamnet mäckerhare för
enkelbeckasinen (Indals-Liden i Medelpad). Från Småland (Växjö) berättas att
folk tror det är rävikan (rävhonan) som skriker, då enkla beckasinen hörs. I
norra Halland är hästlom ett lokalt artnamn för enkelbeckasinen, men anses alternativt kunna avse en fladdermus. En tänkbar förklaring till förväxlingen är
här den för enkelbeckasinen, nattskärran och fladdermusen snarlika flykten,
särskilt nattetid. Den ojämnt kastande flykten i kombination med ett högt uppifrån kommande läte ligger förmodligen till grund för förväxlingen av enkelbeckasinen (himmelsgeten) med lärkan i Pargas (Aboland). Artnamnen harmäckra, heidbltera, himmel(s)get, humme(r)gök, kärrmäckra och mäckerhare
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står mestadels för enkelbeckasinen. De namn som innehåller hare uppges alternativt vara ett uttryck för harens läte om våren eller (i Jämtland, Ångermanland och Västerbotten) avse pärlugglan (harmWäcker, mickerhare). Förväxlingen med haren (och dess läte) tycks också vara av både en språklig och en
djupare sett föreställningsmässig natur (se hare i avsn. 5.1.2.1), där sägnerna
om nattskärran som "mjölksugare" (jfr lat. caprimulgus 'getmjölkare') och
övertron om haren som tjuvmjölkande väsen (bjäran) tycks ha spelat en viss
roll. Associationen till geten och dess läte hör också delvis hit och har naturligen underlättats av att enkelbeckasinens läte — särskilt i de nordligare delarna
av Sverige och i Norge — med lätthet kunnat förknippas med getens lågmälda
bräkande (harmäckra, heidblxra, himmel(s)get, humme(r)gök, kärrmäckra,
myrbock, m(Däckergök, märrfrälsare och skronneged). Till viss del perifer är
den danska uppfattningen att enkelbeckasinen (horsgöken) liksom rördrommen åstadkommer sitt läte genom att sätta näbben i änden av ett rör (DFS).
Denna tro kan emellertid ha spelat viss roll vid uppkomsten av det danska artnamnet hasseldrom 'enkelbeckasin', vars förled (håssel-) i grunden troligen utgår från ett lokalt uttal av förleden hors- (hås-, hosse-), medan efterleden speglar en viss förväxling med rördrommen.
Ett slags överförd lätesförväxling speglas i uppfattningen att enkelbeckasinen har ett skrattande läte. Så uppges bl.a. från Österbotten (Terjärv) att
mäckerbässens skratt inte skall förväxlas med utbölingens (gengångare av ett i
lönndom mördat barn). Sekundärt har samma ord i Österbotten kommit att användas om person som skrattar mycket (norra Vasa län; Vendell). Från Öja i
Österbotten kommer den förtydligande uppgiften att en sådan person har ett
"bräkande läte, påminnande om beckasinens". Hit hör också upptecknade bibetydelser till 'enkelbeckasin' hos artnamnen mekregjod 'en som skrattar i tide
og utide' (Namdalen i Nord-TrOndelag fylke), väderget ("horsgök = skrattgök?"; Ljusdal i Hälsingland), horsget 'skrattande kvinna' eller 'gast' (Nordmarks hd i Värmland) och horsgök 'en fogel, hvars läte liknar ett fult skrattande', 'en människa som skrattar högljutt' (Västmanland). Jfr även frasen
"du flarrer el. blarrer som en horsagök (om ngn har ett gnäggande skratt)"
från Södra Möre härad i Småland. En bidragande anledning till att sådana bibetydelser uppträder hos artnamn som innehåller en form av verben mäckra
'bräka' eller horsa 'gnägga' (se hors avsn. 5.1.1.1) är med all sannolikhet att
dessa verb i många dialekter vid sidan av grundbetydelsen kommit att betyda
'skratta lågt eller hånfullt'. Till samma grupp kan möjligen också artnamnen
jude, horsjude och snåljude föras såvida associationen gått via bet. 'girig person' (jfr SAOB art. jude bet. 2 a) till '(girigt) skrattande läte från en jude'. Beträffande betydelsen 'kvinna som går med näsan i vädret' hos himmelsget
(Åboland) har förmodligen artnamnet först kommit att användas om människa
i betydelsen '(högfärdigt) skrattande kvinna' och därefter fått en vidareutvecklad innebörd.
Förväxling med andra fågelarter och användning av artnamn i överförd be325

tydelse har också skett när det gäller morkullan och dess läte. Ett lätesbeskrivande artnamn som drarisp är nära förbundet med folkliga berättelser om skomakaren och hans lärling (skomakarpojken), och dessa i sin tur för artnamnen
skomakare och rispherde. Artnamnet skomakare har vidare utsatts för artförväxling genom att det även avser skärfläckan, vars sylliknande uppåtböjda
näbb liknats vid en skomakarnål. Sägnerna om skomakarpojkens samhörighet
med morkullan har sekundärt även kunnat leda till viss förväxling med taltrasten. Med anslutning till artnamnet klödra berättas från Småland och Östergötland att morkullan i en lång dialog med skomakaren ger råd om hur han skall
förfara med den fula skomakarpojken. Sägner av detta slag är annars välkända
gällande trasten (kleran), som "har många läten och kan härma alla språk" och
"klagar på vallheren, som [...] tagit hennes ungar" (Hyltai-Cavallius 1868
§ 83). Tydligt är att ett sammanfall av sägeninnehåll och artnamn här har lett
till förväxling av de båda fågelarterna.
Av de ovan nämnda artnamnsförväxlingarna är de mellan beckasinfåglar,
nattskärra och "mystiskt djur" särskilt anmärkningsvärda och står bl.a. i tydlig
relation till respektive arts ornitologiskt belagda förekomst (se karta 8.15).

6.3.7. Väderspådomar
Kring många av våra flyttfåglar och särskilt dem som har högljudda eller i övrigt anmärkningsvärda läten har uppstått en mängd väderspådomssägner. Särskilt enkelbeckasinen har förknippats med vädrets växlingar och anses över
hela Norden i första hand varsla om regn, väta eller milt väder. Förhållandet avspeglas i de svenska horsskärra, pisse-nisse och rafs-nisse (Småland), horsgök
(Småland, Dalarna), rossgök (Gotland), regnvädersbock (övre Dalarna), väderget (Hälsingland), myrmäckra och regndrypa (Lappland), regnklipa (Härjedalen), himmelsget (Finland), kärrmäckra och regnmäckra (Österbotten),
horsgnägga och hästgnägga(re) (Estland), de danska rOnnehors (Ribe amt),
horsegummer (Hjorring, Holbxk och Thisted amt), skronneged (Randers och
Ribe amt), de norska rågeit (Telemark fylke), ryssegauk (Rogaland fylke),
humregauk och mekregauk (Nordland fylke) samt de färöiska dOggreyv och
mfrisnipa. Sitt ursprung i föreställningen om enkelbeckasinen som varslare av
regn ("ej önskvärt väder") har väl också uppfattningen att fågeln förutspår "fult
väder" och nordanvind: nordanväderspligg (Hälsingland), kallt väder: humregeit, myrbukk och mekregauk (MOre og Romsdal fylke), oväder: hommerhest
(Nordland fylke), åska: skronneged (Århus amt) och väderombyte: spånkäring
(Småland) och horsbock (Västmanland). I några få fall har fågeln i stället ansetts spå fint el. torrt väder. Så anses på Färöarna horsgöken och myrsnipan
båda fint väder om lätet är pipande och i Thisted amt i Danmark spår horsegummern torrt väder om den hörs över kärrmark. Noteras bör att spådomen här
binds samman med ett visst läte el. uppträdande.
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Även morkullan (snäppan) anses i vissa fall kunna förutsäga vädret. De upptecknade spådomsföreställningarna villkoras emellertid helt av tidpunkten för
fågelns sträckflygning (kvällsdrag ger regn vid midnatt, morgondrag ger
vackert väder) och bör närmast betraktas som (sentida) tillfällighetsskapelser
med anknytning till jakten.

6.4. Kulturell påverkan
En starkt bidragande faktor vid all språklig utveckling är påverkan från andra
språk och kulturer. Oavsett dess grad av komplexitet är språket i isolerade eller
väl sammanhållna kulturer i grunden homogent. Spontana språkförändringar
sker där långsamt och ligger huvudsakligen på ett fonematiskt, morfologiskt
och syntaktiskt plan (jfr Malmberg 1964:119). Ett främmande inflytande i form
av nya ord för kända eller tidigare okända företeelser medverkar till att den
språkliga bilden på det konnotativa planet blir betydligt mer komplex. Vad gäller de dialektala fågelartnamnen tycks det som om direkta lån och översättningslån från andra språk i flera fall har påverkat eller ersatt de inhemska artnamnen (jfr Malmberg 1964:78 f.). En medveten, politiskt eller religiöst styrd
språkförändring har dessutom kunnat bidra till ordförlust, förvanskningar och
sammanfall (jfr Malmberg 1979:162 f. samt avsn. 5.5.3: Föreställningar om
övernaturliga väsen).

6.4.1. Likheter med finsk-ugriska språk
Vad gäller de nordiska till den aktuella kategorin hörande fågelartnamnens semantiska och kulturella bakgrund är det särskilt intressant att jämföra med ett
par geografiskt närliggande, icke indoeuropeiska språk, nämligen finskan och
samiskan.
I finskan motsvaras de nordiska artnamnen snipa (snäppa) och beckasin av
det sammanfattande namnet kurppa (Lönnrot s. 818b). Hos Cannelin (s. 116b)
återfinns heinäkurppa för dubbelbeckasin (heinä 'hö, gräs; ört') och
jänkäkurppa (Cannelin s. 210b) för dvärgbeckasin (jänkä 'stort kärr, mosse').
Dubbelbeckasinens finska artnamn hos Lönnrot (s. 818b, art. kurppa) är isokurppa (iso 'stor, grov') och dvärgbeckasinen kallas pienikurppa "halfenkel
beckasin" (a.st.; pieni 'liten'). Enkelbeckasinen benämns enligt Lönnrot
(s. 587b) keskikurppa (keski- 'medel-, mellan-'). Vidare har Lönnrot (s. 818b,
art. kurppa) lehtokurppa (lehto 'lövskog, skogslund'), mäkikurppa (s. 111a;
mäki 'backe, kulle, höjd') och lryntölintu (s. 839a; kyntö 'plöjd jord', lintu 'fågel') för morkullan. Till samma fågelfamilj (Lönnrot s. 818b, art. kurppa) förs
i finskan även spoven, Numenius arquata, med artnamnet suokurppa (s. 595b;
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suo 'kärr'). Den gemensamma nämnaren är således kurppa 'snäppa',' vilket
visar att de fyra beckasinfåglarna (och spoven) i en finsk systematisering anses
höra samman.
I finskan finns ytterligare några artnamn som är specifika för enkelbeckasinen och som språkligt men också etnologiskt har sina direkta motsvarigheter i
nordiska språk. Det fmska ordet vuohi för 'get, bock' (Lönnrot s. 1019b) ingår
som senare led i artnamnet taivaanvuohi (s. 652b; taivas 'himmel'), "himmelsget, himmelsbock" (jfr sv. och da. himmel(s)get, -ged avsn. 5.3.4). Närliggande
bildningar är taivaanjaara (s. 652a; jaara 'gumse, bäss', dialektalt 'skräflare';
jaarata 'pladdra'), ordagrant "himmelsgumsen", och taivaanmäkärä 'enkel
beckasin, horsgök' (s. 652b); i det senare artnamnet ingår en form av verbet
mäkättää 'bräka', som beskriver "hinunelsbräkarens" karakteristiska läte. Av
intresse är att Lönnrot även ger exemplen mäkättävä ääni ("om harens läte")
och rukki mäkättää 'spinnrocken surrar' — båda dessa konnotationer kan påvisas i nordiska artnamn för enkelbeckasin, morkulla och nattskärra (jfr avsn.
5.1.2.1 betr. hare och avsn. 5.1.3.5 betr. knarrande, skrapande läte).
Det finska piika 'flicka, jungfru' ingår i sammanställningen vanha piika
'gammal piga, mökäring' men uppges dessutom fungera som "epitet för nattskärran (Caprimulgus europaeus, taivaan mäkärä)" (Lönnrot s. 194a). Då artnamnet taivaanmäkärä (se ovan) annars avser enkelbeckasinen, föreligger här
en tydlig, troligen lätesbunden förväxling mellan dessa båda fågelarter. Sammanställningen vanha piika förekommer även som särskilt uppslagsord hos
Lönnrot (s. 890b: wanhapiika) i betydelsen 'gammalpiga, äldre mö' — och som
artnamn för enkelbeckasinen.
Enligt J. Qvigstad (i ett för mig ej tillgängligt tryckt arbete, excerperat i
NMA) benämns i samiskan dvärgbeckasinen alme-viercca eller kusk och enkelbeckasinen mcekastak, mcegastak, meke, mcekka(stak) eller ikukiki. Artnamnet alme-viercca ("himmelvxder"; jfr Nielsen ålme-viercå "mackkastak",
"sky-ram", "(en) himmelvxr") bör ursprungligen ha avsett enkelbeckasinen
(jfr det norrbottniska himmelsbässe). Artnamnen kusk och s'kuiiki motsvaras i
lulesamiskan av formerna kusjkä och sjkusjki (Grundström), vilka emellertid
uppges avse "en fågel, möjligen småspoven". Båda har troligast sitt ursprung i
verbet (sj)kusjUstit ' skratta, fnittra till', vilket lokalt även uppges beteckna "en
fågels läte". I lulesamiskan (Grundström) finns däremot artnamnet må(h)kästahka (med uttalsvarianter) för 'beckasin' (Capella el. Scolopax gallinago?),
som närmast är en bildning till verbet måhköt 'bräka; om ko, får och get'. En
ordagrann översättning är väl "bräkaren", vilket tyder på att det ursprungligen
är enkelbeckasinen som avses. Detta artnamn förekommer även som efterled
hos Grundström i bildningarna stuor-m. 'enkelbeckasin' och uhtsa-m. 'halvenkla beckasinen' (jfr a.a. uhttse 'liten').
" Enl. Hortling är detta ord rent onomatopoetiskt (Om. handb., s. 881, 894) liksom sv. korp (Hellquist).
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Likheter mellan nordiska språk och finska och samiska med avseende på benämningen av här diskuterade fågelartnamn sammanfattas i figurerna 3-5.
Figur 3. Sv. snäppa — fl. kurppa.
ARTNAMN

SVENSKA

DANSKA

NORSKA

FINSKA

snäppa

snipa, snäppa
beckasin

sneppe
bekkasin

snipe

kurppa

Scolopax rusticola

vallsnäppa
hultenbilta

vallsneppe
holtsneppe
skovsneppe
trcesneppe

lauv(taska)
holtsneppa
skovsneppa

lehtokurppa
(kyntölintu)

Gallinago media

dubbelbeckasin

dobbelt horsegummer tredcekker
treckekker
tredobbelt bekkasin

isokurppa
heinäkurppa

Gallinago gallinago

enkelbeckasin

dobbelt bekkasin
todbekker

keskikurppa

Lymnocryptes
minimus

dvärgbeckasin

enkelt bekkasin
småbekkasin
kcerstork

(Numenius arquata)

jfr kärrsnäppa

mosesneppe
'enkelbeckasin'

(enkeltbekkasin) pienikurppa
(små bekkasin)
jänkäkurppa
suokurppa

Figur 4. Sv. "(himmels)bräkare" (get/bock) — fi. (taivaan) mäkärä (vuohil
jaara).
ARTNAMN SVENSKA DANSKA NORSKA FINSKA
G. gallinago mäckra
gummer(g0g)
mäckerbässe gimmer
(myr)mäckra
m.fl.
himlaget
himmelsget
bräkget
välget m.fl.

SAMISKA

taivaan mäkärä må(h)kästahka,
(avser äv. Capri- mcekastak
mulgus)

himmelged mekregeit taivaanvuohi

himmelsbässe himmelhund
hagkärrsbäsen
bräkbock m.fl.

taivaanjaara alme-viercca
(ålme-viercd)

harm(Däckra
mäckerhare

mäkäättä 'bräka;
om hare'

På liknande sätt kan i artnamn för enkelbeckasinen (och morkullan) iakttas
vissa likheter mellan de nordiska språken och finskan vad gäller vissa folkliga
föreställningar med mänsklig anknytning. Dessa namn utgår från en bet. 'bräkande läte' men har sekundärt kunnat få utvidgad användning och betydelse
p.g.a. de berättelser som knutits till resp. fågelart.
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Figur 5. Sv . piga '(gammal) mö' — fi. piika 'mö', 'lockrop till får'.
ARTNAMN SVENSKA DANSKA NORSKA FINSKA
G. gallinago

himmelsget

(jfr skronneged

'gammalpiga'

skronnehors

vanha piika

'gammal ungkarl')
fårpiga
vallpiga

(jfr ?piika, piikona
'lockrop till får')

Det visar sig alltså att det finns några tydliga konnotativa samband mellan de
nordiska språken och fmskan och samiskan med avseende på de här aktuella
fågelartnanmen. Härav framgår även att den i nordiska dialekter påvisade (lätesanknutna och föreställningsmässiga) förväxlingen mellan enkelbeckasin
och nattskärra även slår igenom i finskan, vilket stöder ett antagande att sammankopplingen av de båda arterna knappast är av tillfällig natur. — Den geografiska förekomsten av gemensamma artnamn för å ena sidan beckasinfåglar och
å andra sidan nattskärra framgår av karta 8.14.

6.4.2. Mytologiska influenser
Den nordiska mytologin har sin grund i urtida germanska föreställningar med
inslag av grekisk/romersk mytologi och vissa österifrån (under sen folkvandringstid) kommande slaviska influenser (Nordisk familjebok art. mytologi sp.
158 f.; NE art. germaner och fornnordisk religion). Från ungefärligen tiden för
Kristi födelse har den nordgermanska folktron också kommit att påverkas av
samisk och finsk mytologi (NE art. finsk-ugriska religioner; jfr avsn. 6.4.1),
enligt vilken bl.a. människans nära samspel med natur och djur spelar en stor
roll liksom därtill hörande offerkultur.
En särskilt viktig roll för människorna har asagudarna Oden och Tor spelat,
Oden genom sin vishet (korparna Hugin och Munin) samt sin häst Sleipner,
och Tor genom sin makt över vädrets växlingar (åskvagnen dragen av två
bockar) och åkrarnas gröda. Detta kommer till uttryck också i vissa av de folkliga fågelartnamnen. Så har t.ex. sägnen om Odens jakt kommit att associeras
både till morkullans sträckflygning och till enkelbeckasinens vibrationsläte.
HyMn-Cavallius (1868 § 43) berättar att spånarocken 'spinnrocken' (jfr efterleden -rock i dialektala fågelartnamn som omväxlande avser enkelbeckasin,
nattskärra och morkulla) särskilt förknippats med den gamla hednatron: "När
de gamle helgade Thor, så sopade de stugan, varefter rocken (spånarocken) sattes upp på höga bordet, der han skulle stå öfver natten."
I vissa nordiska dialektala artnamn för enkelbeckasinen och i till fågelarten
hörande folkliga föreställningar finns ytterligare tydliga associationer till guden Tors förbindelse med åskan (jfr blixt och vigg i avsn. 5.2.1). Den norske
etnologen Johan Storaker (NFLS 18:222), som bl.a. studerat enkelbeckasinens
tyska artnamn och därmed förknippad folktro, påpekar följande:
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Den enkelte Bekkasin (Scolopax gallinago) hedder hos os Myrsnipe, Mekregauk, Horsgauk, sv. horsgök, isl. hrossagaukr, d. Myrehest, t. Donnerziege, Donnertagspferd,
Himmelsziege eller Wettervogel, det sidste Navn, fordi den troes i Tydskland at
forkynde Uveir. Grimm, D. Myth., 168, efter hvem ovenstaaende Navne er laante, meddeler, at der til den er knyttet den Folketroens Forestilling, at naar den for förste Gang
lader sig höre i Aaret, forkynder den Menneskene deres Skjxbne, og Navnet sxtter han
i Forbindelse med Tordenguden Thor.
Ett visst stöd för att det funnits kopplingar mellan enkelbeckasinens folkliga

namn och Tor ges även av Armstrong (1970:110), som i diskussionen kring
olika "åskfåglar" påpekar följande:
In Europe [...] the only other species which can claim to be considered a thunderbird by
virtue of making thunder is the snipe. It is called "Thunder's she-goat" or "he-goat" in
Latvia, and "Thunder-goat", "Weather-bird", "Storm-bird", and "Rain-bird" in Germany. The Faeroese say its aerial drumming or bleating portends ramn (or snow). In Scot.
the drumming fortells frost at night and dry weather.

Till artnamn med viss mytologisk anknytning hör också de tyska artnamnen
Himmelsziege ("himmelsget") och Wettervogel ("väderfågel") vilka har sina
direkta motsvarigheter bland de nordiska fågelnamnen (himmel(s)get, väderbock och väderget). Samtliga dessa namn är knutna till föreställningen i folktron att enkelbeckasinen kan förutspå oväder eller förutsäga människornas
framtid eller öde under året. Det är möjligt att man även i denna folktro kan
spåra asatrons föreställning om guden Tors makt över väderleken och jordens
gröda.
En via bibelöversättningar spridd förväxling av olika fågelarter kommer till
synes i det följande 1700-talscitatet (Fleischer 1796:653 f.) där "biätare" (en fågel som spår regn), nattskärra och snäppa förts samman i en märklig blandning:
[-H den grönne Fugl, de arabiske Skrifter tale om under Navn af Koria, som bringer
Budskab om Regn, ikke maa vome nogen anden, end denne vor Biewler. [---] Saul er
uddraget at forfölge eller jage efter ham, som efter en Kore paa Biergene. Vore danske
Versioner oversxtte dette Kore ved en AgerhOne, men den lxrde Michaelis ved en
Natravn. Agter man nu, hvad Bellon siger, at man ikke glor noget af Biexderen tul at
spise, saa ligger dette mere Vxgt till Lignelsen; og dette kunde ikke passe enten paa
Agerhonen eller Sneppen, som Bochart mener at skulle forstaaes med Kore.

Citatet ovan belyser enligt min mening den historiska, språkliga och kulturella
förvirring som stundom har rått beträffande identifieringen av olika fågelarter.
Samma typ av oegentlig artbestämning kan ses hos Linné (1748; Lönnberg
1913:417) där arten Tringa ochropus, skogssnäppa, beskrivs på ett sätt som helt
överensstämmer med enkelbeckasinens beteende. Under de närmast följande
årtiondena kan en motsvarande (av Linné influerad?) artförväxling iakttas bl.a.
hos de norsk- och danskspråkiga författarna StrOm (1762), Leem (1767) och
Fleischer (1796). Jfr text och tabell i avsn. 3.1.
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6.4.3. Kristna influenser
En kristen influens på nordiskt språk och kultur har framför allt utövats genom
prästerskapets starka ställning alltifrån kristendomens införande till våra dagar.
Tron på det eviga livet liksom uppmålade fasor kring syndarens eviga straff i
helvetet har under århundraden haft stark inverkan på det dagliga livet. Associationer till bibelberättelser och predikningar speglas därför också i de folkliga
fågelartnarrmen: väktaren på Sions murar och själasörjaren har tydliga religiösa förtecken (se vidare avsn. 5.5.1). Hit hör också gotl. Stäffen för enkelbeckasinen, ett artnamn som associerar till sägnen om Sankt Staffan och hans
hästar (fågelns gnäggande vibrationsläte).
Till den mörkare sidan av de kristna influenserna hör artnamnen skråbock
(skråpuk) och (delvis) harmäckra samt alla de folkliga föreställningar kring
beckasinfåglarna som har med djävulen och andra mörkerväsen att göra (jfr
avsn. 5.5.3). I Danmark anses morkullan komma i samband med att evangeliet
om djävulens utdrivande läses (den är m.a.o. kommen av djävulen själv), och i
Frankrike anses enkelbeckasinen vara djävulens hustru. Genom viss (lätes)association till nattskärran (getmjölkaren) och haren tycks inslag av övertro om
bl.a. tjuvmjölkning även ha kommit att knytas till enkelbeckasinen (se vidare
avsn. 6.3.6 ovan).
Till de religiösa (kristna) influenserna hör också de kontakter mellan olika
språkområden som uppstod under pilgrimsvandringar. Redan under tidig medeltid (från 1000-talets andra hälft) fanns nedskrivna vägvisare (itinerarier) för
både sjövägar och vandringsleder (se t.ex. Andersson 1989:176 f.). Pilgrimsresandet var — åtminstone under de första århundradena — förknippat med "ett
visst mått av personlig status", och pilgrimerna rekryterades därför inte sällan
ur de tidiga städernas ledande sociala skikt (a.a. s. 197). Det var m.a.o. av socialt värde för personer i maktställning att få ett slags religiös bekräftelse på sin
redan uppnådda sociala status. Så småningom (tiden efter 1400) antog vallfarten en mer lokal prägel samtidigt som rekryteringen breddades (a.a. s. 198).
Under vallfärder och vandringar till Jerusalem, Rom och Trondheim stod
pilgrimerna i ständig direktkontakt med naturen och tog förmodligen samtidigt
till sig grannspråkens eller främmande språks ord för olika naturliga företeelser. Det är därför fullt tänkbart att t.ex. de från antiken kända berättelserna
kring nattskärran (getmjölkaren, caprimulgus) — som alltjämt är vanligen förekommande i Medelhavstrakterna — tagits upp och traderats långt utanför ursprungsorterna och att fågelns artnamn med tiden både kunnat förvanskas och
överföras till andra fågelarter. En sådan förväxling har uppenbarligen delvis
skett beträffande enkelbeckasinen och bidragit till att fågeln bland allmogen
kommit att associeras med de här ovan nämnda föreställningarna om tjuvmjölkning och trolldom (jfr hare avsn. 5.1.2.1).
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6.5. Lånord
Rena lånord förekommer i relativt liten omfattning i det här behandlade artnamnsmaterialet, men ett par markanta tyska och franska inflytanden bör särskilt nämnas. Suolahti (1909:273 f.) ger en ingående presentation av de artnamn för beckasinerna som han funnit på tyskt område. Några ytterligare belysande tyska beckasinartnamn återfinns hos Storaker (NFLS 18:222), vilken
som källa åberopar Jacob Grimm i arbetet Deutsche Mythologie (s. 168). De
tyska fågelnamnen visar sig ur namngivningssynpunkt vara särskilt intressanta
vid en jämförelse med de rent nordiska artnamnen, men också vid studiet av de
kulturella och mytologiska sambanden (avsn. 6.4.2 ovan).
Vid sidan av det rent nordiska artnamnet snipa för (enkel)beckasinen förekommer snäppa, som är ett lågtyskt lån (se avsn. 5.2.3). Detta artnamn avser i
Danmark i första hand morkullan (på Jylland även enkelbeckasinen). I nordiska språk har det framför allt kommit att stå som en allmän beteckning för ett
stort antal mindre vadare och ingår också som efterled i många specifika artnamn både för egentliga beckasinfåglar och andra vadare av släktena Totanus
och Tringa. Det tyska ursprunget kommer också till synes både i för- och efterled i namn av typen hå rsnäppa 'dvärgbeckasin' (ty. Heer- eller Haarschnepfe;
se vidare diskussion under avsn. 5.2.5). På liknande sätt kan det möjligen förhålla sig med exempelvis sv. kärrsnäppa 'enkelbeckasin', vilket (vad förleden
beträffar som ett översättningslån) skulle kunna sättas i samband med ty.
Riedschnepfe (ty. Ried 'kärr, myr, mosse; vass'; jfr avsn. 5.3.3), samt på motsvarande sätt med da. skovsneppe och trwsneppe 'morkulla', vilka har direkta
motsvarigheter i ty. Holz- och Waldschnpfe.
Det numera riksspråkligt vetenskapliga fågelnamnet beckasin (som även fått
spridning i dialekterna) är ett lån från fr. Ucassin, en diminutivform till
Ucasse 'snäppa'. Ordet är en avledning till fr. Hc 'näbb' och har sålunda
samma benämningsgrund som snipa och snäppa. Artnamnet uppträder först
vid mitten av 1700-talet och har förmodligen direkt anknytning till den då rådande vurmen för franskt språk och fransk kultur (särskilt kokkonsten). Ordet
förekom således först i hov- och adelskretsar och vidare i jägarspråket (jfr Grill
1964:94), varifrån det så småningom spreds till de bredare folklagren. Jag håller det för min del för troligt att beckasin i svenska dialekter väsentligen har
medverkat till att lokala artnamn med förleden bäck- uppkommit.

6.6. Folklig klassificering och systematisering av fåglar
— en arbetsmodell
Avsikten med föreliggande undersökning av de folkliga artnamnen för beckasinfåglar är i första hand inte en djupgående semantisk fältanalys av dessa. Det
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är emellertid viktigt att slå fast att det finns vissa i folkspråket gemensamma
semantiska drag (konnotationer) som är av avgörande betydelse för namnbildningen. I kap. 5 diskuteras och analyseras därför artnamnen både etymologiskt
och semantiskt med utgångspunkt i de i namnen ingående komponenterna. Den
folkliga systematisering som kan utläsas av de folkliga beckasinartnamnen har
sin grund i de semantiska teorier kring en folklig klassificering som redovisats
i avsn. 6.2. Undersökningar som baserar sig på Brent Berlins taxonomiska modell har på senare tid bl.a. presenterats av Ekvall (1990), Svahn (1991) och Silow (1992b). I avsn. 6.2.3 och 6.2.4 ovan har jag presenterat och förklarat den
terminologi som används i de nämnda undersökningarna och som jag valt att
använda i den vidare diskussionen.
Vid första anblicken kan det tyckas som om en vetenskaplig biologisk, zoologisk eller ornitologisk klassificering av företeelser i naturen bygger på andra
principer än en folklig. De undersökningar av växtnamn som Ekvall (1990) och
Svahn (1991) har genomfört har emellertid bl.a. visat att en folklig och en vetenskaplig taxonomi inte nödvändigtvis står i strid med varandra. Den studie
som Silow (1992a) har presenterat beträffande fågelnamnen i Sandsjöbacka visar däremot att det är betydligt svårare att använda Berlins taxonomiska modell
vid en analys av folkliga fågelartnamn. Det är sällan möjligt att på specifik nivå
klart identifiera en fågelart utifrån ett simplexord; tydliga undantag från en sådan regel är skata, kråka, örn m.fl. Med ett slags naturlig nödvändighet är fågelnamn i de allra flesta fall flerledade på den specifika nivån. Vad gäller namn
på beckasinens olika arter är antalet flerledade bildningar inte bara i klar majoritet — simplexnamnen är överlag sällsynta.
En översättning av de vetenskapliga (latinska eller grekiska) fågelnamnen
efter Linné ger vid handen att vissa namngivande grunddrag är gemensamma i
både den vetenskapliga och den folkliga klassificeringen. Det vetenskapliga
artnamnet scolopax för morkullan kommer av grek. scolops 'något pekande,
stake' (Ekblom 1991:29) och syftar på fågelns pålliknande näbb — närliggande
är snipa och snäppa, eg. 'flik; spets'. Vidare är enkelbeckasinens oftast förekommande latinska namn gallinago bildat till lat. gallina 'höna' (Ekblom a.st.)
och har troligen i första hand givits efter kroppsformen men möjligen även med
syftning på ett visst skrockande markläte (jfr de nordiska artnamnsleden höna
och pytta). Det även till enkelbeckasinen hörande lat. variantnamnet capella
(gallinago) är en diminutivform till lat. capra 'get' efter fågelns karakteristiska
vibrationsläte (Ekblom a.st.; jfr avsn. 5.1.2). Dvärgbeckasinens artnamn lymnocryptes kommer av grek. li'mne 'sjö, pöl' och cryptos 'dold', dvs. (ung.)
'som döljer sig i kärr', och beskriver förhållandet att fågeln är skygg och oftast
svår att lokalisera. I nordiska språk har detta faktum resulterat i att fågeln i de
flesta fall givits namn efter det klapprande lätet eller att den stundom förväxlats
med enkelbeckasinen (jfr horsgök).
Trots att man i en rent vetenskaplig systematisering (artbeskrivning) ofta tar
hänsyn till mycket specifika detaljer, kommer detta faktum sällan till uttryck i
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de vetenskapliga artnamnen. Dessa namn uttrycker i regel ett eller möjligen två
(synliga) särdrag, som anses vara de mest specifika för respektive art. Den systematisering som kommer till synes i de folkliga artnamnen tyder däremot på
en betydande variation vad gäller lätt identifierbara detaljer, varför en ornitologisk systematisering inte fullt ut svarar mot de folkliga kraven. Vetenskapligt
sett tillhör beckasinfåglarna familjen vadare, en ornitologisk klassifikation som
bygger på att dessa fåglar har typiska vadarfötter och oftast håller till i myrmarker, där de söker sin föda i dyn. I den folkliga systematiseringen är det uppenbarligen av mindre betydelse vid namngivningen hur fågelns fötter ser ut eller
vad dess föda utgörs av. Väsentligt för den folkliga identifikationen är däremot
att beckasinfåglarna huvudsakligen vistas i myrmarker (myrsnipa), att näbben
är lång, rak och spetsig (snipa, snäppa) och att de (i de flesta fall) har anmärkningsvärda läten.
En väsentlig skillnad är dessutom att den folkliga grupperingen av fågelarter
ofta inte överensstämmer med den vetenskapliga. I dialekterna sammanför
man ofta fågelarterna i större grupper, dvs, större antal arter i samma folkliga
grupp. Man har där länge sett en "artlikhet" mellan morkulla, enkel-, dubbeloch dvärgbeckasin å ena sidan och andra långnäbbade vadarfåglar (t.ex. spov,
strandskata och andra mindre vadare) å den andra. I den folkliga systematiseringen av beckasinerna är det i detta avseende tydligt att näbbens utseende har
haft en överordnad betydelse vid namngivningen jämfört med fåglarnas vistelseplats.
Jag har inledningsvis påpekat svårigheten att rätt identifiera enskilda dialektbelägg, särskilt då dessa saknar nedtecknad betydelse eller innehåller tvetydiga
uppgifter. Som forskare påminns man ständigt om frågan hur man på ett tillfredställande sätt skall kunna avgöra beläggens tillförlitlighet. Den folkliga
artgrupperingen utgör härvidlag ett av de största problemen. Artnamnen
bäckstränta, horsgök, mosspytta, myrsnipa och rossgucku har under tidernas
lopp mer eller mindre lokalt kommit att inte bara betyda 'enkelbeckasin' utan
också (i ströbelägg) kunnat avse vilken som helst av de fyra beckasinarterna (se
karta 8.14). Till gruppen alltmer svåridentifierade artnamn hör delvis också
beckasin, snipa och snäppa, vilka dessutom alternativt kan avse andra arter av
vadarsläktet (grönbena, ljungpipare m.fl.). Detta förhållande att ett i övrigt,
både historiskt och bildningsmässigt, klart identifierat namn stundom avser en
annan art kan möjligen ha betydelse för förståelsen av den långa utvecklingskedjan bakåt i tiden. Troligare är emellertid att mani det gamla bondesamhällets dagar med den naturliga anknytningen till skog och mark mycket väl
kunde upprätthålla ett inlärt namnskick och att problemet därför hänför sig till
en senare tid. De osäkra belägg som vi stöter på från 1900-talet kan av den anledningen vara produkter antingen av att meddelare respektive upptecknare
inte riktigt förstått varandra eller av att ämnesområdet upplevts som perifert för
dem båda.
De artnamn som hör till en specifik fågelart innehåller således i grunden en
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eller flera gemensamma konnotationer (t.ex. 'spetsig näbb', 'vistas vid myrar',
'gnäggande/bräkande läte'). Klart är att dessa kornotationer framträder på ett
betydligt tydligare och mer varierat sätt i de folkliga artnamnen än i de vetenskapliga. För att på ett konkret plan beskriva korrespondensen mellan en folklig och en vetenskaplig klassificering av gräs har Svahn (1991:31 f.) — efter diskussion och analys av Berlins och Fries' (bl.a. 1980:31 f.) respektive terminologi — valt att använda termerna identitet (fullkomlig korrespondens), överdifferentiering (då flera folkliga arter korresponderar med en enda vetenskaplig)
och underdifferentiering (då en folklig art motsvarar två eller flera vetenskapliga arter eller släkten). Hennes val av terminologi anses av Mats Rydén (1991:
208) vara "en välkommen systematisering av ett eget, relativt rildigt material".
Vad gäller en motsvarande analys av de här behandlade fågelartnamnen har jag
valt att ansluta mig till Svahns indelning.
I en av Svahn (1991:31 f.) citerad, av Berlin utförd undersökning gällande
folklig botanik hos ett naturfolk, framkom att korrespondensen i ett folkligt
perspektiv är 61% för identiska namn, 3% för de överdifferentierade och 36%
för de underdifferentierade. Vad gäller de i denna undersökning ingående
fågelartnamnen tycks den procentuella fördelningen i stort sett vara densamma. Andelen underdifferentierade namn är möjligen något högre, vilket enligt min mening kan bero på förekomsten av artnamn där inslagen av folkliga
föreställningar under tidens lopp medfört att identifikationen av "rätt" fågelart
blivit underordnad. (Några exempel på olika namntyper hämtade ur min
materialsamling ges här nedan.)
Om man applicerar differentieringsteorin på fågelartnamn i allmänhet, men
med exempel ur min materialsamling, ger det följande resultat: de i svenskan
förekommande artnamnen gök, hök och uggla motsvarar vart för sig en ornitologisk beskrivning som i de flesta fall är identisk med folkspråkets — fågelarten
gök är m.a.o. densamma i både en vetenskaplig och en folklig klassificering.
Varken i den vetenskapliga eller den folkliga klassificeringen tycks således finnas ett behov av differentiering på simplexnivån. Förhållandet är här ett exempel på identitet.
I stort sett tycks utvecklingen av de folkliga artnamnen ha gått från lätt identifierbara, allmänna benämningar (simplexformer) till specifika sammansatta
artnamn, där ett allmänt artnamn i simplex ofta förekommer som efterled.
Simplexnamnens semantiska innebörd ändras samtidigt i efterledsställning
från specifik till allmän och de får karaktären av stelnad form. I ett sådant sammansatt folkligt artnamn har simplexformens ursprungliga betydelse sällan någon direkt betydelse för identifikationen av den art som avses. I sin funktion
som namnled i efterledsställning blir simplexnarrmen å ena sidan därigenom
föremål för underdifferentiering. Å andra sidan kvarstår i de flesta fall ett välkänt fågelnamn i simplex med sin ursprungsbetydelse. Sålunda har gök förmodligen länge varit både ett identitetsnamn för 'Cuculus' och ett allmänt artnamn för 'en halvstor fågel, som kommer om våren, håller till i skogen och har
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ett särskilt, fantasieggande läte'. I den senare betydelsen har gök som efterled
i sammansatta ord kommit att stå för en mängd olika fåglar, inklusive beckasinfåglarna. Till denna grupp hör också horsgök, som ursprungligen avser enkelbeckasinen men enligt uppteckningarna lokalt kommit att användas om vilken som helst av beckasinfåglarna eller nattskärran — i ett ytterlighetsfall
(Stockholmsslang; Thesleff 1910-12:43) betecknar det t.o.m. kråkan.
Till de underdifferentierade artnamnen hör också, som ovan antytts, många
av de namn som innehåller en stark association till folkliga föreställningar
(etno-specifika artnamn). Förhållandet kommer framför allt till synes i de dialektala beläggens översättningar. Ett exempel är artnamnet spånkäring, som
främst uppträder som artnamn för nattskärran men lokalt även avser enkelbeckasin, morkulla, kornknarr eller trädkrypare.
Termen överdifferentiering är enl. Rydén (1991:211 f.) betydligt svårare att
handskas med än termerna identitet och underdifferentiering. Frågan är, säger
Rydén (s. 212), "om överdifferentieringen innebär en inskränkning av ett vetenskapligt artbegrepp eller endast en förfinad kategorisering av en biologisk
enhet". Med utgångspunkt i mitt material tycks det som om det senare alternativet ligger sanningen närmast. Ett exempel är da. tornsneppe, som främst tillhör jägarspråket och avser 'en mindre och mörkare art morkulla'. Denna underart är, efter vad jag kan förstå, okänd i en vetenskaplig artindelning, varför
namnet utgör ett tydligt exempel på överdifferentiering. Historiskt sett hör
även sv. myrsnipa till denna grupp. Det har sin grund i artnamnet snipa, som
förmodligen ursprungligen varit ett allmänt namn för beckasinfåglarna och beskrivit en fågel med lång, rak och spetsig näbb. Då man så småningom sett ett
behov av att kunna skilja de olika arterna inom gruppen från varandra har det
blivit nödvändigt med en differentiering. Av den i flera germanska språk förekommande motsvarigheten till sv. myrsnipa att döma har differentieringen
skett tidigt i den folkliga klassificeringen. Den förtydligande förleden beskriver här fågelartens normala vistelseplats, varvid den markerar en skillnad mot
de långnäbbade "snipor" som vistas på andra ställen än på myrar. Eftersom artnamnet snipa i min materialsamling oftast förekommer som benämning för den
i skogsmark förekommande morkullan, kan man följaktligen anta att namnet
myrsnipa ursprungligen har avsett enkel-, dubbel- och dvärgbeckasin.
Till överdifferentieringen i den folkliga klassificeringen hör också att fågelnamnens för- eller efterleder kan grupperas efter viktighet (tungt, betydelsebärande ord). I det material som ingår i Bylins framställning om Dalarnas fåglar
(Bylin 1975) finns t.ex. för kornknarren tolv särskilda namn upptagna, varav
inte mindre än tio har samma förled, nämligen råg. Förledselementet råg är
följaktligen tungt betydelsebärande för identifikationen av fågeln och har behållits som sådant, medan artnamnet som helhet har kommit att varieras och
förtydligas genom olika associativa eller beskrivande efterleder. Förhållandet
förled : efterled i de dalska benämningarna på kornknarren är märkligt så till
vida att förleden är den semantiskt sett betydelsefulla, medan efterleden är den
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underordnat beskrivande. Vad gäller artnamn för enkelbeckasinen tycks det
normala förhållandet mellan för- och efterled vara det omvända. I elva redovisade namn för arten inom dalmålsområdet med efterleden bock eller get uppträder elva olika förleder — den betydelsebärande vikten verkar här således i
stället ligga på efterlederna.
En viktig faktor vid själva namngivningen är namngivarens personliga och
situationsbetingade känsla för objektet. Vad gäller växtnamn konstaterar
Svahn (1991:121 och där anf. litt.) med Bruno Quadri att det inte räcker att vara
lingvist för att förstå psykets roll i språkets liv. Med andra ord måste "psykologen" ansluta sig till ord- och sakforskaren, en uppgift som av språkforskare
anses vara att ge sig ut på "språkpsykologiska gungflyn" (jfr Kornhall 1968:
264). Vid en spontan namngivning har uppenbarligen de mänskliga känslorna
och upplevelserna (affekten) en stor betydelse. I sådana situationer kan individens fantasi skapa ett överflöd av associationer och bildliga beskrivningar, som
sedan ger upphov till de mest skiftande namnbildningar.
Ett gott exempel på affektnamn är öknamn, en typ av affektladdade ord som
inte låter sig förklaras med vanliga semantiska termer. Svahn (1991:128) kallar, med Edlunds (1987) terminologi, denna ordbildningsnivå för submorfemisk. Karakteristiskt för ord bildade på denna nivå är att "de uppvisar viss oförutsägbarhet, samt att de är dunkla till sitt ursprung" (Edlund 1987:137). Ytterligare exempel på affektens betydelse vid namngivning ges av Kornhall (1968:
265 f.), som konstaterar att öknamnsliknande bildningar (s.k. "förklenande
skapelser") som kan iakttas bland de sydsvenska fisknamnen har större chans
att tränga in i det existerande ordförrådet. Utifrån den citerade litteraturen konstaterar Svahn (1991:122) att affektiv ordbildning vid namngivning av gräs,
liksom för ök- och fisknamn, kan vara av positiv eller negativ art samt att den
ibland också kan ha inslag av skämtsamhet.
Affekten har också spelat en viktig roll vid bildandet av de dialektala fågelartnamnen och den har följaktligen bidragit bl.a. till den mängd skiftande artnamn som uppträder för beckasinfåglarna. Detta gäller särskilt för enkelbeckasinen, som på ett enda enskilt dialektområde kan ha flera, mer eller
mindre fantasieggande synonymer. Bland de många olika direkta lätesnamnen
för enkelbeckasinen finns ett klart inslag av pejorativa namn. Särskilt gäller det
vid association till olika typer av brunstläten. En orsak till associationen kan
vara att människans reglering av fortplantningen bland husdjuren var mycket
viktig. Man kunde ofta inte föda mer än ett visst antal djur över vintrarna, och
om det föddes ungar på fel tid av året kunde detta medföra stora besvär. Av
denna anledning hölls husdjurbeståndets han- och hondjur skilda åt under
långa tider (jfr ortnamnet Hafsto 'bockplatsen', en från fastlandet avskuren
udde, där bockar hölls på bete; Lindberg 1951:63 f.). Om man någon gång
tyckte sig höra ett brunstigt djur i närheten, var det förmodligen viktigt att
snabbt utröna var lätet kom ifrån. I detta fall kunde fågeln troligtvis identifieras
med inslag av humorblandad lättnad.
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Till namngivningens affekt hör också de gamla folkliga föreställningar som
har att göra med skrämsel och nedärvda mytologiska konnotationer. Enligt min
mening skiljer sig här fågelnamnen väsentligen från ök-, fisk- och gräsnamn. I
de isländska sagorna kan man finna exempel på fåglarnas betydelse som spåmän eller budbärare från gudarnas värld, något som också känns igen från grekisk, romersk och egyptisk mytologi. Vid sidan av hästen (Sleipner), bocken
(Tors bockar) och grisen (Särimner) hade vissa fåglar (Hugin och Munin) en
roll i mytologin, som tydligt signalerar att människorna ansåg att dessa djur
stod både gudar och människor särskilt nära.
Diskussionen av materialet i kap. 5 är uppställd efter antagandet att en folklig namngivning av fåglar i stort baserar sig på olika sinnesintryck — här kallade
namngivningsgrunder — och sker i en fallande skala efter deras relativa viktighet: ljud — miljö — synintryck — nytta —fantasi — lånord, där ljud följaktligen är
namngivarens förstahandsval och lånord utgör namngivarens ytterlighetsval.
Namnbildningsskalan visar också på en successiv förändring från primitivt stadium till utvecklingsstadium. De intryck som påverkar namngivningen kan
följaktligen beskrivas kronologiskt från förstahandsval (1) till ytterlighetsval
(6) enligt följande: (1) läte, (2) vistelseplats, (3) utseende, (4) användning, (5)
folkliga föreställningar, samt (6) lånord. Med tillägg av de klassificeringsfaktorer som tidigare beskrivits presenteras i figur 6 ett arbetsschema som, utgående från olika namngivande individers situationer och förutsättningar, syftar
till att semantiskt beskriva hur folkliga respektive vetenskapliga fågelartnamn
skapas.
Av figur 6 framgår att det i första hand är hörsel- och synintrycken som har
betydelse vid skapandet av folkliga fågelartnamn. Bland dessa är det framför
allt de fantasi- och tabupåverkade artnamnen (folkliga eller hörande till jaktspråket) som utgör verkliga nyskapelser. I mitt material har de flesta artnamnen
av denna karaktär en mycket begränsad spridning. Man kan därför generellt
anta att artnamn som är lokalt belagda och till sin form anknyter till en lokal
tradition eller association antingen är (sentida) sporadiska nybildningar eller
ord som är på väg att dö ut.
De sinnesintryck som ligger till grund för namngivarens val av ord motsvaras semantiskt av vissa betydelsekategorier (t.ex. läte, utseende, vistelseplats;
betr. termen betydelsekategori se avsn. 1.4.1). Genom att "märka" de enskilda
orden med betydelsekategorier kan man visa på den kvantitativa fördelningen
av dem. Vid beräkningen har jag utgått från den samlade mängden artnamn55
per fågelart, varefter varje betydelsekategori identifieras och beräknas i simplex, förled eller efterled. Andelen gemensamma ord (artnamnselement inom
en betydelsekategori) har därefter fastställts procentuellt.

" Ett artnamn är lika med ett lexem (uppslagsord), dvs, det är inte antalet enskilda belägg som räknas.
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En följd av detta beräkningssätt är att antalet betydelsekategorier betydligt
överstiger antalet verkliga artnamn, eftersom ett artnamn ofta innehåller två
olika kategorier. Som jämförelse kan nämnas att det totala antalet fågelartnamn
som ingår i denna undersökning är 328. Av dessa avser 212 enkelbeckasinen,
24 dubbelbeckasinen, 31 dvärgbeckasinen och 82 morkullan (samma artnamn
avser ibland flera av arterna). Då de folkliga artnamnen analyseras på ovan beskrivet sätt blir resultatet det som framgår av fig. 7. — Noteras bör att artnamn
med den allmänna betydelsen 'beckasin' (28 till antalet) inte medtagits i beräkningen.
Figur 7. Kvantitativ fördelning av ord för läte, utseende, vistelseplats/tid och
folkliga föreställningar i beckasinartnamn.
Betydelsekategori

Enkelbeckasin

11 3%
Ord för läte som simplex
89 24%
Ord för läte i förled
Ord för läte i efterled
92 26%
Ord för avsaknad av vokalt läte —
—
192 53%
Delsumma

Dubbelbeckasin
—
—
5 17%
9 31%

—
—
14 48%

Ord för utseende som simplex
Ord för utseende i förled
Ord för utseende i efterled
Delsumma

13 4%
5 /%
60 16%
78 21%

9%
3%
2 8%
6 20%

Ord för vistelseplats i förled

49 14%
12
17

Ord för folklig föreställning
(simplex)
Ord för folklig föreställning
(förled)
Ord för folklig föreställning
(efterled)
Delsumma

Totalsumma

Morkulla

Totalt

4 14%
2 6%
3 /0%
1 3%
10 33%

9 7%
13 /0%
28 22%

24 4%
109 20%
132 24%
1
—
266 48%

—

10 33%

26 5%
10 2%
88 16%
124 23%

4 15%

8 28%

29 23%

90 16%

3%

1

3%

1

3%

2

1%

16

3%

5%

1

3%

1

3%

6

5%

25

4%

9 2%
38 10%

1

3%
9%

—

—
6%

5

4%

15

3%

3
2

8%

2%

365 100%

1

29 100%

3 /0%
0 0%

—

50 39%
4 3%
19 15%
30 24%

Övriga (ord för nytta, överförda
namn m.m.)
8

3

Dvärgbeckasin

7 23%

2

7

13 10%
5

30 100%

6%

4%

127 100%

56 10%
15

3%

551 100%

Av uppställningen framgår att ord för läte är i majoritet bland de folkliga artnamnen (48% av det totala antalet analyserade ord), varav enkelbeckasinen står
för majoriteten (53%). Vad gäller ord som beskriver utseende är siffran totalt
sett lägre (23%) — anmärkningsvärt är dock att hela 33% av de ord som ingår i
dvärgbeckasinens artnamn bygger på utseendet. Ord för vistelseplatsen förekommer i 16% av samtliga fall. För den lägsta representationen svarar här enkel- och dubbelbeckasinen (14% respektive 15%) medan dvärgbeckasinen står
för den högsta siffran (28%), följd av morkullan med 23%. Folkliga föreställningar avspeglas inte så ofta i själva artnamnen (totalt 10% av de analyserade
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orden) — samma siffra, 10%, gäller för enkelbeckasinen och morkullan, medan
dubbelbeckasinen har 9% och dvärgbeckasinen endast 6%.
I föreliggande undersökning ingår vissa artnamn som till sin struktur ligger
de systematiska artnamnen mycket nära. De är belagda framför allt i äldre ornitologiska handböcker och/eller i jägarspråket och saknar helt proveniens eller
är mycket svagt belagda i dialekterna. De har därför inte medtagits i analysen
ovan men kan med fördel användas för att illustrera skillnaderna mellan en
folklig och en systematisk namngivning i en egen motsvarande analys. Noteras
bör att antalet sådana artnamn av naturliga skäl är mycket litet (totalt 29 av
samtliga artnamn), men grundlinjerna kommer ändå till synes. I analysen har
av bildningsskäl även medtagits de gällande systematiska artnamnen dubbelbeckasin, dvärgbeckasin, enkelbeckasin och halvenkel beckasin.
Figur 8. Kvantitativ fördelning av ord för läte, utseende och vistelseplats i systematiskt präglade beckasinartnamn.
Betydelsekategori
Ord för läte i efterled
Avsaknad av vokalt läte
Delsumma
Ord för utseende i förled
Ord för utseende i efterled
Delsumma
Ord för vistelseplats i förled
Totalsumma

Enkelbeckasin
1
—
1

6%
—
6%

4 22%
8 44%
12 66%

Dubbelbeckasin
—
—
—

—
—
—

4 50%
4 50%
8

5 28%
18 100%

8 100%

Dvärgbeckasin
—
2
2

—
8%
8%

Morkulla
1
—
1

6%
—
6%

Totalt
2
2
4

3%
3%
6%

7 29%
12 50%
19 79%

1 6%
7 44%
8 50%

16 24%
31 47%
47 71%

3 13%

7 44%

15 23%

24 100%

16 100%

66 100%

Inom denna kategori artnamn förekommer ingen association till folkliga föreställningar. Ord som återger en lätesassociation är sällsynta; sådana uppträder
bara i två fall. Ord för utseende är den mest frekventa betydelsekategorin
(71%) och speglar därmed förhållandet att de systematiska artnamnen i första
hand skapas genom ett studium av infångade eller döda fåglar, varvid hänsyn
tagits till viktigare särdrag i fåglarnas utseende. Den näst mest frekventa betydelsekategorin är vistelseplatsen, totalt 23%; för morkullan är siffran 44% och
för enkelbeckasinen 28%.
För både en folklig och en vetenskaplig klassificering gäller att den bygger
på den enskilde namngivarens studium av de i den aktuella klassificeringen ingående fågelarterna. I en vetenskaplig namngivning och systematisering är det
således huvudsakligen artens utseeende som leder fram till såväl artnamn som
gruppering. På två viktiga punkter skiljer sig härvidlag — som ovan konstaterats
— de folkliga artnamnen för beckasinfåglarna från de vetenskapliga: betydelsekategorin läte uppträder sällan och till artnamnen hörande folkliga föreställningar förekommer aldrig bland de systematiska namnen. I konsekvens här342

med har den folkliga namngivningen kunnat leda till att man i den folkliga
klassificeringen fört samman arter med likartat läte och/eller utseende och sådana om vilka likartade folkliga föreställningar förekommer. Den folkliga förväxlingen av olika, i den vetenskapliga klassificeringen obesläktade arter,
speglar förmodligen dessa skillnader.
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7. Beckasinartnamnens ålder — ett försök till
bestämning

Den enda säkra dateringen av de i undersökningen ingående artnamnen ges av
belägg ur äldre källor (se materialredovisningen). Härav kan man dock inte
sluta sig till hur gamla namnen i verkligheten är, dvs, hur länge de funnits i
språket innan de nedtecknades. I de föregående avsnitten har jag behandlat
språkliga och kulturella faktorer som var för sig eller tillsammans har spelat in
vid namngivningen av beckasinfåglarna. Med dessa faktorer som grund är det
till vissa delar möjligt att göra en försiktig analys av namnen vad gäller deras
ålder.
I kap. 5 har artnamnen studerats i första hand ur språklig synvinkel. En av de
mer framträdande iakttagelserna vid betraktandet av artnamn för enkelbeckasinen är att i dessa ingår en stor mängd ord med betydelsen '(djur med) gnäggande läte'. Vad gäller namn som horsgök och rossgök tyder deras förekomst i
äldre källor och den dialektala utbredningen av dem på att de bör vara av hög
ålder.
Särskilt påfallande är mängden av artnamn, framför allt i danska och norska
dialekter, där bildningar till verb uppträder i förleden för att förtydliga en substantivisk efterled (jfr avsn. 6.1). Det rör sig om namn som no. humregauk och
mekregauk och da. gummerg0g, nodderhors, rOnnehors och skronnehors. Typen torde generellt sett vara förhållandevis ung. Den är i våra dagar i hög grad
produktiv bl.a. för att bilda öknamnsliknande pejorativa personbeteckningar
(t.ex. skrikhals). Namn av typen hästgnägga(re) (horsnoddrer, -skronner)
tycks också vara ganska unga. Detta gäller även namn som märrfrälsare och
rOnnefugl, som antingen avspeglar en folklig föreställning eller innehåller en
icke-artspecifik beteckning som fågel. — Artnamnens bildningssätt tycks följaktligen kunna användas för att (till viss del) bestämma deras ålder.
På liknande sätt kan man analysera de artnamn för enkelbeckasinen vilka
innehåller en association till (djur med) bräkande läte. Artnamnet himmelsget,
som främst har belagts i svenska (inkl. fin1.-sv.) dialekter och i Danmark, men
som även återfinns i tyska dialekter (Himmelgeift, Himmelsziege), bör väl vara
av relativt hög ålder. Exempel på yngre bildningar är da. skronneged och no.
mekregeit samt de svenska bräkbock och mäckerbässe.
Förekomsten av ekvivalenta respektive synonyma artnamn tycks även ha en
viss betydelse vid bedömningen av namnens ålder. Då olika ord för samma företeelse förekommer i skilda språkgemenskaper (ekvivalenter) kan detta tyda
på en (ursprungligen) större spridning. En påfallande avsaknad av ett visst art344

namn inom ett visst område kan således uppfattas som att en ekvivalent trängts
undan (möjligen p.g.a. att fågeln i fråga blivit mer sällsynt), ersatts av andra
namn eller helt enkelt fallit ur språkmedvetandet. Då många olika artnamn för
samma fågelart förekommer inom samma språkområde (synonymer) bör detta
följaktligen vara tecken på att fågeln dels förekommer som individ inom språkområdet, dels har en speciell förankring och betydelse i folkspråket. Detta leder
till att den kontinuerligt ges nya namn i enlighet med principen att "kärt barn
har många namn".
Till de äldsta artnamnen hör förmodligen det generiska namnet snipa (fågel
med utskjutande näbb), vilket ursprungligen bör ha avsett samtliga fåglar av
släktet beckasiner (Scolopax). Specifika, artbestämda vidareutvecklingar av
snipa är relativt frekventa i nordiska språk. Ett sådant, bevisligen äldre, artnamn är myrsnipa för enkelbeckasinen (belagt i Snorres Edda), vars förled beskriver fågelns vistelseplats och därmed särskiljer den från andra "snipor". I senare tid har detta artnamn, liksom andra namn av liknande typ, dessutom kommit att avse andra beckasinarter — även morkullan — vilket kan vara ett tecken
på att artnamn som innehåller ord för vistelseplats lättare kunnat förlora sin
egentliga betydelse än sådana innehållande ord för läte. Exempel på ett lätesåtergivande generiskt artnamn är det norska rugda för morkullan, vilket behållit sin ursprungsbetydelse in i våra dagar.
Direkta motsvarigheter till den äldre bildningstypen myrsnipa är namn som
kärrsnipa, madvipa, mosspytta och strandsnipa. Deras sporadiska förekomst
och svårigheten i många fall att hänföra dem till en bestämd art tyder emellertid
på att de är relativt unga.
Det under medeltiden från lågtyskan inlånade generiska artnamnet snäppa
avser i danskan (sneppe) främst morkullan (på Jylland alternativt enkelbeckasinen) och används i svenskan främst som allmän beteckning för mindre vadare. Språkligt sett är det en ekvivalent till snipa och har i likhet med detta
kommit att användas som efterled i en lång rad sammansatta artnamn. Artnamn
med efterleden snäppa (sneppe) är följaktligen förhållandevis unga. De speglar
i första hand en allmän betydelse 'långnäbbad fågel', som i högre grad än snipa
även kommit att ingå i artnamn för olika slags mindre vadare.
Rimligen unga är lokala tillfällighetsbildningar, som i många fall har visat
sig tillhöra jägarspråket. För jägaren har identifikation och tabu förmodligen
utgjort de viktigaste beståndsdelarna. Båda dessa faktorer bidrar till skapandet
av nya artnamn, vilka mestadels tycks vara tämligen kortlivade. Typen förekommer framför allt i Danmark; illustrativa exempel därifrån är dreng med
lang mese, hasseldrom, langncese, plytte och skrcekk(e) för enkelbeckasinen.
Av likartad karaktär men något mer långlivade är de artnamn som kan antas ha
uppkommit i jägarspråket men som fått en vidare spridning genom jakttidskrifter eller andra publikationer. Exempel på sådana namn är de danska taffel,
todwkker och tredcekker, som växelvis avser enkel- eller dubbelbeckasin, samt
bock, hjort och vrinsk för dvärgbeckasinen.
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Även de etno-specifika artnamnen kan till viss del ges en relativ datering.
Denna anknyter i första hand till det kulturella sammanhang som framgår eller
antyds av de i namnen ingående orden. Hit hör artnamn som speglar en mänsklig association (t.ex. jude, skomakare, suder, spånkäring, vallpiga) samt sådana som markerar kopplingar till mytologi eller religion (t.ex. Odens jakt, själasörjare, väktaren på Sions murar) och skrämselväsen (t.ex. skråbock, trollrugda). Av historiska skäl har föreställningarna kring många av dessa artnamn
sin grund i sen vikingatid eller tidig medeltid, då motsättningarna mellan asatro
och kristendom var särskilt framträdande och bidrog till uppkomsten av olika
skrämsel- och hotbilder. Därmed är givetvis inte sagt att själva namnen uppstått
vid denna tidpunkt. Svårast att bestämma med hänsyn till sin tillkomsttid är de
etno-specifika artnamn som speglar tron att vissa fåglar kunde förutsäga vädrets växlingar (t.ex. regnmäckra, våtars, väderget). Då fåglarnas nära anknytning till de gudar som anses råda över väder och vind måste vara mycket gammal är den konnotativa bakgrunden här förmodligen av hög ålder. Merparten
av dessa väderanlcnutna artnamn härrör sannolikt från den tid då sjöfart, jordbruk och boskapsskötsel utgjorde folkets viktigaste försörjnings- och inkomstkällor. Människan har emellertid ständigt haft ett behov av att kunna planera
sitt arbete med hänsyn till årstid och väder, vilket har medfört att bildningstypen ännu i våra dagar ör eroduktiv.
De förmodligen allra yngsta artnamnen i mitt material utgörs av tillfällighetsbildningarna stukas (Danmark) och hagkärrsbäsen (södra Värmland). Det
förra kan med säkerhet dateras till tiden för andra världskriget (1939-45) då de
tyska bombplanen (jfr SAOB art. stuka) sågs dyka i 45 graders vinkel (liksom
en enkelbeckasin) över danskt territorium. Det senare förekommer som tillfällig bildning i en litterär källa (jfr Rosenberg 1977:80) och tycks hörröra från
författarens barndom i början av 1900-talet.
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8. Kartor med kommentar

Till stöd för föreliggande undersökning presenteras ett antal språkkartor. Dessa
ansluter direkt till diskussionen av materialet i kap. 5 och åskådliggör den dialektgeografiska spridningen av de ord (artnamnselement) som ingår i artnamn
för beckasinfåglar. Till varje karta hör en sammanfattande kommentar.
Inom parentes sätts belägg, för vilka exakt proveniens (socken el. härad)
saknas och i källan endast redovisats med uppgift om landskap, fylke, amt eller
annan större geografisk enhet inom ett land.
Av utrymmesskäl har jag sett mig nödsakad att starkt förkorta legendernas
kolumnrubriker på kartorna 8.14 och 8.15 enligt följande:
B
= beckasin
EB = enkelbeckasin
DuB = dubbelbeckasin
DvB = dvärgbeckasin
Mk = morkulla
Ns = nattskärra
MD = mystiskt djur
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8.1. Ord för '(djur med) gnäggande läte' i artnamn för
enkelbeckasinen
De ord för '(djur med) gnäggande läte' som ingår i artnamn för enkelbeckasinen diskuteras ingående i avsn. 5.1.1.1 (gnäggande djur) och 5.1.1.2 (lätesverb). Den dialektgeografiska spridningen av dessa visar följande:
I majoriteten artnamn ingår (främst som förled) ord för 'sto' eller verb
med betydelsen 'gnägga lågmält'.
Artnamn i vilka ord med betydelsen 'sto' ingår är välbelagda i södra och
mellersta Sverige men saknas helt i övre Norrland.
Artnamn innehållande verb med betydelsen 'gnägga lågmält' eller bildningar till sådana uppträder huvudsakligen i Danmark och Norge.
I estlandssvenska artnamn förekommer så gott som samtliga betydelsetyper: 'sto', 'hingst (häst)' och 'gnägga'.
Ord för 'föl' och 'hingst' är relativt sett sällsynta.

Karta 8.1. Ord för '(djur med) gnäggande läte' i artnamn för enkelbeckasinen.
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8.2. Ord för '(djur med) bräkande läte' i artnamn för enkelbeckasinen
De ord för '(djur med) bräkande läte' som ingår i artnamn för enkelbeckasinen
diskuteras ingående i avsn. 5.1.2.1 och 5.1.2.2. Karteringen visar följande:
Verb med betydelsen 'bräka (lågmält)' eller bildningar till sådana uppträder i svenska dialekter huvudsaldigen i mellersta och norra Norrland
samt i Österbotten och Nyland. Spridda belägg fmns från hela Norge.
Ord för 'get' uppträder med viss begränsning i samtliga nordiska språk.
Ett kärnområde tycks kunna urskiljas i mellersta Sverige och södra
Norge samt i Nyland.
Ord för 'bock' förekommer framför allt i västra Svealand och södra
Norrland. Sporadiska belägg finns även från Danmark och Norge men
saknas helt i fin1.-sv. och est1.-sv. dialekter.
Ordet hare uppträder endast i mellersta och nordöstra Norrland.
Ord för 'gumse' förekommer så gott som undantagslöst i fin1.-sv. dialekter. Enstaka belägg finns från södra Värmland och Norrbotten.

Karta 8.2. Ord för '(djur med) bräkande läte' i artnamn för enkelbeckasinen.
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8.3. Ord för (djur med) bubblande, gnisslande,
grymtande, kacklande och knarrande läten i artnamn
för beckasinfåglar
De ord avseende (djur med) gnisslande, pipande, grymtande, kacklande el.
knarrande läten diskuteras mer ingående i avsn. 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4
och 5.1.3.5. Karteringen ger här följande resultat:
Ord för 'bubblande läte' är sällsynta. Sporadiska belägg finns från nordöstra och mellersta Norrland, Dalarna (Älvdalen), Gotland och mellersta
Jylland. Artnamnen ifråga avser främst dubbelbeckasin eller morkulla.
Ord för 'klingande, pipande läte' återfinns i Västergötland och på västra
Jylland. De ingår (möjligen sekundärt) i artnamn för enkel- eller dvärgbeckasinen. (Det gnisslande ljud som ingår i morkullans sträckläte redovisas på karta 8.4.)
Ord för 'grymtande läte' avser enbart morkullan. Hithörande artnamn
har upptecknats i Nyland och Estland.
Ord för '(djur med) kacklande läte' som ingår i artnamn för enkel- och
dubbelbeckasin är relativt vanligt förekommande i södra Sverige och
Danmark. Det rör sig främst om ord med betydelsen 'höna', varvid troligen arternas latinska namn gallinago (gallinula) 'liten höna' kunnat
spela en roll.
De här karterade orden avseende 'knarrande läte' ingår enbart i artnamn
för enkelbeckasinen (motsvarande ord ingående i artnamn för morkullan
återfinns på karta 8.4). Förekomsten är huvudsakligen begränsad till
södra Sverige — enstaka (delvis osäkra) belägg finns även från nordöstra
Uppland, norra Värmland och Dalarna (Älvdalen). Mest egentligt för arten är det småländska horsskärra, vars efterled stundom har lett till
språklig och föreställningsmäs sig förväxling med nattskärran.

Karta 8.3. Ord för (djur med) bubblande, gnisslande, grymtande, kacklande och knarrande läten i artnamn för beckasinfåglar.
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8.4. Ord som beskriver (del av) morkullans sträckläte
Ord som beskriver (del av) morkullans sträckläte (knort-knort-knort-knisp)
diskuteras i avsn. 5.1.3.5 tillsammans med övriga i beckasinartnamn ingående
ord avseende knarrande läten samt i avsn. 5.1.3.2 i samband med sådana avseende gnisslande läten (knispa, risp). För tydlighets skull presenteras hithörande
ord i artnamn för morkullan för sig, då bilden annars blir alltför otydlig. Karteringen ger följande resultat:
I hithörande artnamn ingår i första hand ord som beskriver den knarrande
delen av morkullans sträckläte. Sådana artnamn förekommer främst i
södra Sverige och i södra och mellersta Norge.
Ord som beskriver den knispande delen av morkullans sträckläte (knispa,
piste, risp) uppträder främst som efterled i artnamn belagda från södra
Småland, Skåne och Danmark. Ett enstaka belägg har redovisats från
Ostfold fylke i Norge.
I några fall består morkullans artnamn av ett ord eller en ordkombination
som i sin helhet liknar fågelns sträckläte: drarisp (Blekinge och södra
Småland), korgfisk (Gotland), krokkvist (Vestfold fylke) och kurbits
(Estland).

Karta 8.4. Ord som beskriver (del av) morkullans sträckläte.
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8.5. Ord för (djur med) skrikande och tickande läten och
för ljud som från ett galopperande fyrfotadjur samt ord
som markerar avsaknad av vokalt läte i artnamn för
beckasinfåglar
Ord av i rubriken angiven typ diskuteras i avsn. 5.1.3.6, 5.1.3.7, 5.1.3.8 och
5.1.3.9. Den geografiska karteringen visar följande:
Ord avseende 'skrikande läte' ingår främst i artnamn för enkelbeckasinen. De återfinns i södra Norge samt (sporadiskt) i mellersta Svealand,
mellersta Norrland och nordvästra Norge. Ett par enstaka belägg har redovisats från Österbotten och Aboland.
Ord avseende 'tickande läte' betecknar enkelbeckasinen. Hithörande artnamn är kända från norra Dalarna, östra Jämtland och Estland.
Ord som återger ett ljud liknande det från ett galopperande fyrfotadjur
återfinns endast i danska artnamn för dvärgbeckasinen.
För ord som markerar avsaknad av vokalt läte finns bara ett belägg, från
Jylland. Artnamnet i fråga avser dvärgbeckasinen.

Karta 8.5. Ord för (djur med) skrikande och tickande läten och för ljud som från ett
galopperande fyrfotadjur samt ord som markerar avsaknad av vokalt läte i artnamn för
beckasinfåglar.
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8.6. Ord avseende uppträdande och beteende i artnamn
för beckasinfåglar
Ord som återger visst uppträdande eller beteende hos beckasinfåglarna diskuteras i avsn. 5.2.1. Den dialektgeografiska karteringen av dessa ord ger följande
resultat:
Ord som beskriver flykten i allmänhet är främst kända från de sydligaste
delarna av Sverige och Danmark. Sporadiska belägg finns från Gotland,
Värmland, Hälsingland, västra och norra Norge samt Island.
Ord åsyftande enkelbeckasinens karakteristiska dykning ingår i några
artnamn från Österbotten, Åboland och SOnderjylland.
Ord för viss (ryckande) näbbrörelse återfinns sporadiskt i från Västerbotten och Jylland kända artnamn för morkulla eller enkelbeckasin.
Ett ord som åsyftar en snabb markrörelse (mus) ingår i ett enstaka från
Dalarna (Älvdalen) belagt artnamn för enkelbeckasinen. Ev. är det här
fråga om en urspårning av den i området betydligt mer frekventa förleden
myr (jfr karta 8.9).
Ord som åsyftar en oregelbunden rörelse (på marken) ingår i många olika
artnamn för beckasinfåglar. Namnen uppträder framför allt i kusttraktema i södra och nordöstra Sverige, Österbotten, Åboland, Nyland, Sonderjylland och västra Norge samt på Island. Ordgruppens allmänna karaktär har medfört att artnamnen med lätthet kunnat överföras till andra
mindre vadarfåglar.

Karta 8.6. Ord avseende uppträdande och beteende i artnamn för beckasinfåglar.
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8.7. Ord för kroppsform, storlek och färg i artnamn för
beckasinfåglar
De ord för kroppens form, storlek eller färg som ingår i artnamn för beckasinfåglar diskuteras i avsn. 5.2.2. Av den dialektgeografiska karteringen av hithörande ord framgår följande:
Ord för kroppsform ingår mestadels i artnamn för morkullan (i enstaka
fall enkelbeckasinen). Belägg finns framför allt från södra och mellersta
Sverige.
Ord för storlek förekommer huvudsakligen i artnamn för dubbel- och
dvärgbeckasin, vilka på så sätt uttrycker jämförelse med den mer lättidentifierade enkelbeckasinen. Sådana artnamn, kända från Danmark
och sydvästra Norge, tillhör av allt att döma ursprungligen jägarspråket
och är relativt sällsynta i dialekterna.
Ord för färg ingår i ett sparsamt belagt dalskt artnamn för enkelbeckasinen.
Ord som uttrycker likhet med annan fågelart p.g.a. kroppsform, storlek
eller färg ingår främst i artnamn för enkelbeckasinen; undantagsvis avses
morkullan och dvärgbeckasinen. Hithörande artnamn (särskilt de innehållande gök) förekommer i mellersta och södra Sverige samt i Danmark
och Norge.

Karta 8.7. Ord för kroppsform, storlek och färg i artnamn för beckasinfåglar.
360

•
—

---

..",

vs'

, .....

•

t
t
J
i

t • •...... -..
—...
1"--•...5

•
,!a
i

1...;;

i

Li

I

e5
%

1
5
1
1
i
.....
e

,d

• r
1 ro
/

•
t
t
(

%

I
,
,,

,

,fi
irlik-tp s,
:

I.
,..,,

,

• `-4

A•

1 -'..

Å (\s

ss, ! --'
s- i (Al r•
77
f-`,12tA)-;
Å,„,
A5
1
N,I I-• Å / -iSå
t
i,,
,
--

,
%

i ink s\,...,..
I-,
t,0A

zs •

r

0

(A) A(0)

A
-v

A's"

0

Kroppsform Storlek

fleg)

kula

0 kulla
e taska

el

N

Färg
grå

dubbel
små
tockekker
tredcekker

Liknar annan fågelart
Å orre

dram
Å gucku
A gök

A ripa
Å röja

Å hök

Å spov

4,

ugle
vaktel
vipa

361

8.8. Ord för näbbens och benens utseende el. användning och övriga ord för utseende i artnamn för beckasinfåglar
De ord som åsyftar näbbens eller benens utseende samt (i vissa fall) beskriver
fågelns användning av dessa kroppsdelar behandlas i avsn. 5.2.3 och 5.2.4. Övrigt utseende diskuteras i avsn. 5.2.5. Den dialektgeografiska karteringen av
hithörande ord visar följande:
Ord med betydelsen 'pigg, spets' uppträder i några artnamn från Uppland, Österbotten och Åboland.
Ord med grundbetydelsen 'lång, spetsig näbb', vilka sekundärt även
kommit att fungera som enskilda artnamn, återfinns över hela södra och
mellersta Skandinavien, i Danmark samt (sporadiskt) i Österbotten. Den
stora spridningen förklaras till stor del av det faktum att ett par av de hithörande orden (snipa, snäppa) i hög grad varit produktiva som efterled i
sammansatta artnamn.
Ord med betydelsen 'rak, kraftig näbb' förekommer i artnamn belagda
från östra Blekinge, Öland och Gotland samt, sporadiskt, från norra Hälsingland.
Ord som beskriver benens utseende är sällsynta. Enstaka belägg på hithörande artnamn finns från Lxso (utanför Jyllands nordostkust), Gotland
och Ålands östra skärgård.
Övriga ord för utseende (viss kroppsdel) ingår främst i artnamn för enkelbeckasinen. Sporadiska belägg finns från Skåne, södra Småland, Gotland, Danmark, Norge, Färöarna och Island.

Karta 8.8. Ord för näbbens och benens utseende el. användning och övriga ord för utseende i artnamn för beckasinfåglar.
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8.9. Ord för 'vistelseplats' i ann= för beckasinfåglar
Ord för 'vistelseplats' innefattar flera olika artnamnselement vilka beskriver
någon form av växtlighet, mark eller annat naturelement där beckasinfåglar
uppträder. Dessa ord beskrivs och diskuteras i avsn. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 och
5.3.4. Karteringen av orden ger följande resultat:
Ord för terräng ingår främst i artnamn för morkullan, förekommande i
södra Sverige, Danmark och södra Norge. En särställning intar strand,
som förekommer i artnamn för beckasinfåglar i allmänhet och huvudsakligen uppträder utmed Östersjöns och Bottenvikens kuster samt i Västergötland.
Ord för växtlighet uppträder vanligen i artnamn för morkullan, kända
främst från södra och mellersta Sverige, Danmark och södra Norge. I ett
par fall (Småland, Västerbotten) möter hithörande ord (havre, säd) i artnamn för enkelbeckasinen.
Ord för mark av viss beskaffenhet förekommer i artnamn för olika
beckasinfåglar. Belägg finns främst från inlandet i Sverige och Norge.
Mest frekvent av dessa är sv. mor i artnamn för morkullan.
Ord för 'sankmark' och 'vatten(drag)' ingår som förled huvudsakligen i
artnamn för enkelbeckasinen. Sådana namn är kända från hela det nordiska området. Påtagligt frekvent är förleden myr, som särskilt belagts i
de nordligare delarna av Sverige och Norge. Förleden mosse förekommer främst i sydsvenska artnamn men även i Österbotten, Estland och
Danmark. Ord för 'vatten(drag)' är sällsynta. Sporadiska belägg finns
från södra Sverige i artnamn för enkelbeckasinen (bäck), från Nyland
och Island för morkullan (källa) samt Gotland och Dalarna för enkel- eller dubbelbeckasinen (vatten).
Artnamn innehållande ord för 'dimma' (skodde och tåke) som förra led
förekommer endast på spridda platser i Norge.
Former av himmel förekommer endast (som förled) i artnamn för enkelbeckasinen, kända från Småland, Närke, Värmland, Västmanland, Norrlands kustland, Jämtland, Österbotten, Aboland, Nyland och Danmark.

Karta 8.9. Ord för 'vistelseplats' i artnamn för beckasinfåglar.
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8.10. Ord för (ankomst)tid och nytta i artnamn för
beckasinfåglar
Ord eller uttryck som beskriver beckasinfåglarnas ankomsttid och/eller nytta
för människan diskuteras i avsn. 5.3.5 och 5.4. Den förra kategorin ingår relativt sällan i beckasinartnamn, men dessa förekommer här och var över hela det
nordiska området, vilket talar för att hithörande namn bör vara lokala spontana
bildningar. Hit hör även rafsa och frälsa (jfr frälsare i avsn. 5.5.1), vilka mer
symboliskt återger fågelns uppträdande vid viss tid på året. Till namngivningsgrunden 'nytta' hör endast da. taffel, vilket belagts både som simplex och i
sammansatta artnamn för enkel-, dubbel- eller dvärgbeckasin.

Karta 8.10. Ord för (ankomst)tid och nytta i artnamn för beckasinfåglar.
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8.11. Ord som uttrycker folkliga föreställningar i artnamn för beckasinfåglar
Ord som avspeglar folkliga föreställningar förekommer huvudsakligen i artnamn för enkelbeckasin eller morkulla. Orden hänförs till tre huvudbetydelser:
'mänsklig association', 'väderspådom' och 'övernaturlig företeelse', vilka diskuteras närmare i avsn. 5.5.1, 5.5.2 och 5.5.3. Den dialektgeografiska karteringen av dessa huvudbetydelser ger följande resultat:
Ord med mänsklig association har en koppling till manlig eller kvinnlig
person, till yrke/sysselsättning eller till viss mänsklig egenskap. I den
förstnämnda kategorin rör det sig betydligt oftare om association till
kvinnan än till mannen; båda förkommer i artnamn för morkullan, belagda från främst södra och mellersta Sverige (inkl. Gotland). Artnamn
innehållande ord för yrke/sysselsättning är sporadiskt belagda från norra
Uppland och västra Dalarna, men i första hand hör de hemma i Danmark,
särskilt på Jylland. Ord för egenskap är sällsynta — belägg finns endast
från Södermanland.
Ord för 'väderspådom' (huvudsakligen om dåligt väder, i första hand
regn eller vind) ingår huvudsakligen i artnamn för enkelbeckasinen; hithörande namn är kända från södra Norrland, Österbotten samt från More
og Romsdal fylke i Norge.
Ord för övernaturliga väsen avser mytologiska företeelser och skrämselväsen. Spridda uppgifter om artnamn (för enkelbeckasinen och morkullan) innehållande ord av detta slag finns från Sverige, Danmark (Jylland)
och Norge (Trondelag).
Ord för 'väderstreck' avser endast nord(re) som uppträder i några sydjylländska artnamn för enkelbeckasinen.

Karta 8.11. Ord som uttrycker folkliga föreställningar i artnamn för beckasinfäglar.
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8.12. Folkliga föreställningar kring enkelbeckasinen
I anslutning till artnamnsbeläggen för enkelbeckasinen har inte sällan även antecknats olika folkliga föreställningar, främst gällande årstidstecken, spådom
och förvandling (jfr avsn. 6.3). Karteringen visar när det gäller denna grupp
följande:
Föreställningar om fågeln som årstidstecken förekommer särskilt i södra
och mellersta Sverige. Oftast symboliseras eller beskrivs vårens ankomst
(göken/fodertiggaren kommer, bete fmns, såningstid). Enligt en enstaka
uppteckning från Mora sn i Dalarna ger artnamnet uttryck för den tid då •
säden mognar.
Föreställningar om fågeln som förutsägare av vädret har upptecknats huvudsakligen i södra och mellersta Sverige, Österbotten, Estland, Danmark, Norge och på Färöarna. Förutsägelserna gäller huvudsakligen regn
och väta, men även kall (nordlig) vind (Hälsingland, Norge) och torka
(Jylland) kopplas lokalt samman med fågelns läte och uppträdande.
Föreställningar om fågeln som besittande spådomförmåga är framför allt
kända från de nordligaste delarna av Sverige och Norge. Majoriteten av
dessa gäller olycka eller död.
Förvandlingssägner har främst upptecknats i södra och mellersta
Sverige, nedre Norrland, Danmark och Norge. De nordliga beläggen
innehåller ofta inslag av trolldom och skrämsel, medan de sydliga snarare bygger på föreställningar om fågelns tidigare liv som människa.

Karta 8.12. Folkliga föreställningar kring enkelbeckasinen.
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8.13. Folkliga föreställningar kring morkullan
Föreställningar om morkullan beskriver till stor del liknande situationer som de
för enkelbeckasinen. Skillnader ses framför allt i de till morkullans sträckflygning hörande kopplingarna till kvällen (arbetsdagens slut) och de till lätet hörande associationerna till visst arbetsmoment i skomakeri (jfr avsn. 6.3.2 och
6.3.6). Karteringen av föreställningarna visar följande:
I Danmark och Estland är morkullans ankomst ett säkert vårtecken. Uppgifter om dess uppträdande om kvällen som tecken på arbetsdagens slut
finns från sydöstra Småland och Gotland.
Föreställningar av spådomskaraktär (väderspådom, växtlighet/fångst,
död) har antecknats lokalt i östra Sverige och på Gotland.
Förvandlingssägner (f.d. flicka eller pojke) förekommer i södra och mellersta Sverige. En berättelse om morkullans tidigare liv som snål kvinna
har upptecknats i nordvästra Uppland.
Morkullans farlighet (särskilt näbbens) alt. trollfågelskaraktär omtalas i
belägg från mellersta Norrland, södra Själland och södra Norge.

Karta 8.13. Folkliga föreställningar kring morkullan.
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8.14. Gemensamma artnamn för olika arter av beckasinfåglar
Flera av de här behandlade artnamnen har visat sig kunna avse samtliga fyra
beckasinarter. Anledningen härtill är dels att man ibland inte haft behov av att
göra skillnad mellan arterna, dels att vissa av de folkliga föreställningarna kunnat sammanfalla, vilket lett till en artnamnsförväxling. Karteringen av de mest
frekventa gemensamma artnamnen ger följande resultat:
Artnamnet bäckstränt(a), för vilket det framför allt finns belägg från
södra Småland, avser omväxlande samtliga beckasinfåglar utom dubbelbeckasinen. Förleden bäck kan härröra från första stavelsen i lånordet
beckasin, vilket i sin tur har en mycket allmän karaktär och förekommer
som gemensamt artnamn för många olika slags mindre vadare.
Artnamnet horsgök avser i första hand enkelbeckasinen men har även
upptecknats som namn för övriga beckasinfåglar samt i den allmänna betydelsen 'beckasin'. Områden där horsgök betecknar olika arter av
beckasinfåglar är södra Småland, Södermanland och Fyn.
Artnamnet mosspytta förekommer i västra och mellersta Småland, där
det omväxlande avser samtliga beckasinarter.
Artnamnet myrsnipa har upptecknats i Dalarna, i södra och mellersta
Norrland samt i Norge. I samtliga dessa områden förekommer förväxlingar, främst mellan enkelbeckasin och morkulla.
Artnamnet rossgucku förekommer endast i övre Dalarna, där det omväxlande avser enkelbeckasin och morkulla eller har en allmän betydelse
'beckasin'.

Karta 8.14. Gemensamma artnamn för olika arter av beckasinfåglar.
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8.15. Gemensamma artnamn för beckasinfåglar, nattskärra och "mystiskt djur"
I avsn. 6.3.6 diskuteras de olika förväxlingar med andra fågelarter eller djur
som stundom kan iakttas beträffande beckasinfåglarna. Förväxlingarna spelar
en inte oväsentlig roll för uppkomsten av ändrad betydelse hos hithörande artnamn och uppkomsten av nya föreställningspräglade namn. Karteringen av sådana namn och betydelser visar följande:
Artnamnen bräk(ar)bock, harmäckra (mäckerhare), hässeluv, kärrmäckra, myrbock, spånkäring och sädesvittja avser förutom enkelbeckasinen även nattskärran. I Uppland och östra Västmanland används
spånlcäring även om morkullan. För bräk(ar)bock (Värmland) och
mäckerhare (södra Jämtland) har dessutom antecknats betydelsen 'mystiskt djur'.
Artnamnet horsgök avser huvudsakligen enkelbeckasinen, i södra Småland, i Uppland och på Fyn sporadiskt andra beckasinfåglar. Enl. ett belägg från Södermanland avses nattskärran.
Artnamnet kärrgylta är belagt från Nyland och Estland och avser främst
morkullan. I Nyland har det även upptecknats som namn för nattskärran.

Karta 8.15. Gemensamma artnamn för beckasinfåglar, nattskärra och "mystiskt djur".
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9. Sammanfattning

Ett huvudsyfte med föreliggande undersökning har varit att ge en samlad bild
av de nordiska dialektala fågelartnamn som avser enskilda arter av släktet
beckasinfåglar. Bilden tydliggörs särskilt i materialdiskussionen (kap. 5) genom att artnamn där sorterats upp efter de i dem ingående orden. Dessa ord har
indelats i två huvudgrupper: (1) ord som återger (symboliserar) ett visst ljud eller läte, och (2) ord som beskriver fågelartens utseende, beteende, vistelseplats
och användning. I omedelbar anslutning till den senare gruppen redovisas artnamn som återger folkliga föreställningar och överförda artnamn. Av diskussionen framgår både vilka kategorier av ord som totalt sett är i majoritet och
vilka ord som särskilt kan knytas till en viss fågelart. De i artnamnen ingående
ordens förekomst och spridning i nordiska språk framgår av en serie dialektgeografiska kartor.
Ett annat syfte har varit att identifiera vilka faktorer som styrt uppkomst,
bildningssätt, förekomst och vidareutveckling av de enskilda artnamnen. Med
den språkliga diskussionen som grund diskuteras i de därpå följande avsnitten
olika namngivningsgrunder (avsn. 6.2), folkliga föreställningar (avsn. 6.3) och
kulturell påverkan (avsn. 6.4). De viktigaste resultaten av diskussionen kan
sammanfattas på följande sätt.
Majoriteten av de ljud- eller lätesbetingade artnamnen beskriver enkelbeckasinens "gnäggande" eller "bräkande" vibrationsläte. Sålunda har ord som
åsyftar hästens kön, dess nytta för människan och ålder samt — i tillämpliga delar — motsvarande ord för get/bock eller får/gumse varit särskilt produktiva i
artnamn för denna fågel. Vissa av de hithörande orden förekommer så gott som
uteslutande som förleder, medan andra uppträder både i för- och efterled. Till
den förra kategorin hör bl.a. hors 'män' (sekundärt 'häst') liksom övriga ord
för 'märr' och verb för 'gnägga'. Ord för hingsten (inkl. häst) förekommer ungefär lika ofta i för- och efterledsställning. Som efterled uppträder i övrigt endast fåle, häst och ök samt vissa bildningar till verben gnägga, gumre och
nodre. Rena simplexord är sällsynta.
I många av de till hästläte associerande orden i sammansatta artnamn för
enkelbeckasinen ingår bl.a. verben sv. horsa (se under hors avsn. 5.1.1.1), no.
humra och da. skronne (gumre). I dialekterna används dessa verb främst för att
återge ett för märren och fölet typiskt (och situationsbetingat) lågmält, ivrigt,
"smeksamt" eller vänligt muttrande. Belysande för den skillnad som man iakttagit beträffande hästens olika läten är följande småländska uppgift om horsgöken: "ger ifrån sig ett läte, som liknar hästens, då han gn8'sa — inte då han
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vrena: hå, hå, hå, hå, hå" (V. Torsås i Allbo hd). Ljudbeskrivningen stämmer
väl med enkelbeckasinens vibrationsläte, varmed hingstens högljudda gnäggning eller dominanta skriande inte har någon som helst likhet. Denna iakttagelse utgör enligt min mening ett viktigt stöd för Gösta Holms mening att hors
är att återföra på ett germanskt *hrussa med grundbetydelsen 'den som snarkar
el. morrar' (se av sn. 5.1.1.1 under hors). Motsvarande konnotationer kan iakttas för de i artnamn för enkelbeckasinen särskilt produktiva sv. get, da. mette
'get' och sv. får (gimmer, gimra 'ung tacka') samt verben sv. mäckra (bräka)
och no. mekre 'bräka (lågmält)'. Härav bör man kunna slå fast att klart identifierade, till djur med gnäggande eller bräkande läte hörande lätesassociativa
artnamn för enkelbeckasinen primärt speglar märrens (fölets) respektive getens
(fårets) eller killingens (lammets) lågmälda, vänligt "muttrande" läte.
Bland de nämnda lätesassociativa artnamnen finns en grupp hybridbildningar, dvs, namn som innehåller ett betydelsebärande element från vardera kategorin "hästliknande" och "får-/getliknande" läte. Ett exempel härpå är det
västmanländska och sydvästdalska horsbock. Mitt material ger vid handen att
dessa hybridbildningar uppträder i ett område mellan de renodlade "hästlätesassociativa" och de "får-/getlätesassociativa" artnamnen. På det stora hela taget sammanfaller detta område med den främst inom botaniken kända "limes
norrlandicus" (jfr avsn. 1.2.1.4). I överförd bemärkelse har flera av de hithörande orden för get (bock) kommit att knytas till mytologi och övertro.
Namnleden bock tycks sålunda ha medverkat till en association till övertro
kring asaguden Tor och hans bockar, och get har bidragit till förväxling mellan
enkelbeckasin och nattskärra ("getmjölkaren"), varigenom de föreställningar
som historiskt hör till nattskärran även till vissa delar kommit att överföras på
enkelbeckasinen.
Övriga ljud- och lätesbeskrivande ord som ingår i artnamn för beckasinfåglarna beskriver främst morkullans "knortande" och "knispande" sträckläte. Här
ingår även ord med association till andra för beckasinfåglarna karakteristiska
ljud. Ord för 'bubblande, porlande läte' förekommer i artnamn för samtliga
beckasiner utom dvärgbeckasinen, ord för ett grymtande läte endast i artnamn
för morkullan. Association till ett kacklande läte uppträder i artnamn för samtliga beckasinarter, och de hithörande orden kan även antyda ett visst beteende
eller uppträdande. Ord som beskriver ett knarrande eller skrapande läte förekommer övervägande i artnamn för morkullan och återger fågelns "knortande"
vårläte, då den drar på det s.k. morkullsträcket. Ibland avser den senare associationen även enkelbeckasinen men har då förmodligen närmast överförts genom (föreställningsmässig) förväxling med arterna morkulla och nattskärra.
Ord med betydelsen skrikande eller gråtande läte förekommer endast i artnamn
för (enkel)beckasinen och antyder likhet med vissa (skrämmande) läten från
hare, räv eller uggla, som kopplats samman med folkliga föreställningar om
gastar, trolldom och fiktiva "mörkerväsen". En association till tickande läte
möter främst i efterleden till ett est1.-sv. artnamn för enkelbeckasinen
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(mossticka) — alternativt kan detta ha påverkats av i estniskan fonetiskt närliggande ord. Till dvärgbeckasinen hör ord för ett ljud som från ett galopperande
fyrfotadjur, vilket här kommit att associeras till hingsten (riddjuret) eller vissa
fyrfota klövdjur (bock, hjort). Lätet i fråga frambringas under sena sommarnätter och har troligen först under det senaste århundradet klart identifierats som
hörande till denna fågelart. I övrigt anses dvärgbeckasinen vara en ovanligt
tystlåten fågel, vilket avspeglar sig i några till arten hörande namn där stum ingår.
Ord som beskriver en fågels utseende eller beteende förekommer i artnamn
för samtliga beckasinfåglar och återger rörelsemönster i luften eller på marken,
sätt att söka föda eller en av särskild anledning uppmärksammad kroppsdel. Sekundärt har ord som blixt och vigg (som beskriver enkelbeckasinens 45-gradiga
dykning) knutits an till vissa mytologiska associationer till åskguden Tor och
hans bockar. En sentida liknande association kan iakttas i det danska artnamnet
stukas, där fågelns dykning genom luften liknas vid ett attackerande bombplan,
tyskarnas Sturzkampfflugzeug, under andra världskriget. De ord som beskriver
ett visst rörelsemönster på marken är relativt allmängiltiga och kan därför även
avse andra (vadar)fåglar. Sättet att söka föda har varit särskilt namngivande för
enkelbeckasin och morkulla, medan ord för kroppsdel i första hand ingår i artnamn, som har samband med folkliga föreställningar (farlighet, vädertydor) eller är av öknamnskaraktär.
Några simplexord för form och storlek har som artnamn framför allt kommit
att avse morkullan. Ord för storlek förekommer i övrigt som förled i särskiljande artnamn för dubbel-, enkel- och dvärgbeckasin, medan ord för färg i
första hand gäller morkullan. Flera av de hithörande form- och storleksorden är
i grunden artnamn för andra fågelarter (t.ex. drom, gök, hök, orre, röja, ugle,
vaktel, vipa), vilka i vissa fall kunnat liknas vid beckasinfåglar.
Många av de här redovisade artnamnen innehåller ord som beskriver en lång
och spetsig näbb. Några av dessa (snipa, snäppa) har under tidens lopp kommit
att få en alltmer uttunnad betydelse och ingår därför numera i många allmänna
artnamn för mindre vadarfåglar. Till denna grupp hör det franska lånordet
beckasin, som sannolikt ligger till grund även för förledselementet bäck i artnamnen bäckfåle och bäckget för enkelbeckasinen och bäckstränta för enkeloch dvärgbeckasinen samt morkullan. Som rent nordiska betraktar jag de artnamn som i senare tid bildats med beckasin som efterled och vars olika förleder
särskiljer arterna inom gruppen beckasinfåglar. Sekundärt har därför beckasin
fått en alltmer allmän betydelse '(mindre) vadarfågel med lång näbb'. Artnamnen långnäbb och långnäsa är relativt sena (hämtade ur jägarspråket).
Ord som återger benens utseende förekommer sällan i beckasinartnamn.
Förleder som beskriver en karakteristisk trakt, terräng eller växtlighet uppträder främst i artnamn för morkullan, vilken med förkärlek uppehåller sig i löveller blandskog. Ord för olika slags mark ingår främst som förled i artnamn för
enkelbeckasin eller morkulla men även i namn för andra mindre vadare. Då
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beckasinfåglarna framför allt uppträder i mer eller mindre sanka områden, är
ord för sankmark (kärr, myr, mosse) mycket vanliga i artnamnen för dessa fåglar.
De artnamn som innehåller ord för 'tid' avser enkelbeckasinen och morkullan, angivande att de dels ankommer en viss årstid, dels uppträder under grynings- eller skymningstimmarna. Arternas karakteristiska läten har bidragit till
identifikationen. Med konnotationen 'användning' uppträder taffel ('festbord')
i vissa jylländska artnamn för enkel-, dubbel- och dvärgbeckasin. I artnamn för
enkelbeckasinen ingår slutligen ett fåtal ord innehållande elementet himmel,
vilka har en vidare spridning utanför det nordiska språkområdet.
Kategorin person-, yrkes- och egenskapsbeskrivande ord förekommer framför allt i artnamn för enkelbeckasin och morkulla. Associationen till människor
och mänskligt beteende har enligt min mening ett direkt samband med respektive fågelarts läte, vilket momentant upplevts som ett främmande inslag i faunan och därför — för att uppnå begriplighet — har associerats till mänskligt liv
och leverne. Enkelbeckasinens gnäggande läte har kopplats dels till sägnen om
Staffan stalledräng och hans hästar, dels till "den som tigger (hö)", medan fågelns tickande läte har liknats vid ljudet från en gnisslande (rankig) vagn. Det
senare lätet har också associerats till det tickande ljudet från ett "dödsur", till
det rytmiska ldingandet från ett mindre städ och till vallpigans lockrop till fåren. Morkullans "rispande" sträckläte har medfört en association till skomakarens arbete och till kvinnogöromål som spånad och matlagning, vilka i sin tur
kopplats samman med föreställningar om olika kvinnliga skogsväsen. Fågelns
regelbundna sträckflygning i skymningen har i Danmark (liksom i Tyskland)
associerats till vissa lösaktiga kvinnors uppträdande på samma plats om kvällarna. Nisse och Per, som förekommer i ett par artnamn för enkelbeckasinen,
är här närmast smekord — det senare kan emellertid inom det aktuella danska
området även avse "vxdderen" (gumsen) och primärt anknyta till enkelbeckasinens bräkande läte.
Ord som anknyter till väderspådomar avser framför allt enkelbeckasinen.
Sådana föreställningar har förmodligen existerat under årtusenden, då i stort
sett allt mänskligt arbete varit beroende av vädrets växlingar. Häri speglas
också människornas beroende av högre makter eller gudar, vilka fåglarna stod
särskilt nära. Odens korpar är ett belysande exempel på en sådan föreställning.
Förleden väder anknyter föreställningsmässigt till artnamn av typen himmel(s)get.
Ord som förknippas med övernaturliga väsen ingår främst i artnamn för enkelbeckasinen. I ett par artnamn för morkullan ingår troll, medan uttrycket
Odens jakt närmast bör kopplas till dvärgbeckasinen. Hit hör många olika hedniska och mytologiska associationer, vilka under tidens lopp omformats i takt
med nya religiösa och kulturella inflytanden. Så medförde t.ex. kristendomens
införande i Norden på 1000-talet att alla spår av hednisk asatro skulle utrotas.
Trosskiftet underlättades här bl.a. av att likheter mellan den gamla och den nya
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tron utnyttjades, varvid man bl.a. skrämde folk med hot om djävulen, vilken
gärna liknades vid asaguden Oden. I de folkliga artnamnen för beckasinfåglama eller i till artnamnen hörande föreställningar är just inslaget av skrämsel
särskilt påtagligt.
Till de överförda artnamnen hör namn som ursprungligen avser med beckasinfåglama obesläktade fågelarter, vars iögonenfallande näbb, läte, speciellt
uppträdande eller till dem kopplad folklig föreställning medfört en likhetsassociation som lett till namnöverföring. I vissa fall betingas överföringen av en
skämtsam sammankoppling eller överdrift.
Den folkliga namngivningen av fåglar beror väsentligen på människans behov att identifiera, klassificera och namnge föremål och företeelser i sin omgivning. De folkliga artnamnen är således uttryck för olika psykologiska och
situationella faktorer vilka vid namngivningstillfället kombineras med individens språk och kunskap om verkligheten. Avsikten med namngivningen är
följaktligen alltid relaterad till människan och av rent kommunikativt slag: att
för omgivningen med ord beskriva en mer eller mindre unik upplevelse av ett
naturfenomen. Majoriteten av de här redovisade folkliga artnamnen är appellatividentiska bildningar.
Utgående från den språkliga analysen av beckasinartnamnen och med stöd
av de enskilda beläggens betydelseuppgifter och tillhörande folkliga föreställningar kan man i stort urskilja en övergripande folklig systematisering. Historiskt sett är flera av de folkliga artnamnen i grunden generiska (rugda, snipa,
snäppa) och överensstämmer också väsentligen med en vetenskaplig systematisering. Under tidens lopp har grundbetydelsen av dessa namn emellertid blivit
alltmer uttunnad och kommit att avse en hel grupp fåglar eller en fågelfamilj.
Ett undantag utgör morkullan, för vilken andelen generiska artnamn tycks vara
större, möjligen beroende på artens särprägel i förhållande till de övriga egentliga beckasinfåglarna.
De i grunden generiska folkliga artnamnen ingår även sekundärt som namnled i mängder av specifika namn, dvs, sådana i vilka en namnled beskriver en
av respektive fågelarts mest framträdande egenskaper. De specifika artnamnen
utgörs här av både synonymer och ekvivalenter och förrådet av sådana namn
har uppenbarligen ständigt varit föremål för förändringar (tillägg, bortfall). Här
tycks den folkliga klassificeringen delvis skilja sig från den vetenskapliga, då
artnamnen i en folklig klassificering även inkluderar icke vetenskapliga associationer. På så sätt har morkullan och enkelbeckasinen (delvis även spov, vipa
och andra långnäbbade vadarfåglar) kommit att sammanföras som en enda familj. I en äldre vetenskaplig terminologi kan en sådan folklig klassificering
ännu spåras (bl.a. sammanförs de här behandlade arterna ofta under släktet
Scolopax), medan en nutida ornitologisk klassificering särhåller morkulla
(Scolopax) och dvärgbeckasin (Lymnocryptes) från enkel- och dubbelbeckasin
(Gallinago).
De största skillnaderna mellan en folklig och en vetenskaplig klassificering
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föreligger i de folkliga artnamn som skapats med hjälp av affektbetingade associationer. Dessa konnotativa artnamn skapas på den specifika nivån och bildar således en undergrupp till de specifika namnen (etno-specifika artnamn).
Hit hör namn som speglar föreställningar av mytologisk, religiös och kulturell
art, vilka ofta skapar svårigheter vid identifikationen av en fågelart. De sammanfall och förväxlingar mellan olika ornitologiskt sett obesläktade arter (t.ex.
beckasin — nattskärra) som bl.a. kommer till synes i vissa dialektala belägg och
i uppteckningar av föreställningsmässig art har förmodligen sin grund i artnamn av denna typ.
Av det insamlade artnamnsmaterialet framgår att andelen rent onomatopoetiska bildningar är mycket liten. Däremot visar många ljud- eller läteshärmande
artnamn på en livlig association till i språken förekommande ord av onomatopoetiskt ursprung. Den språkliga och kulturella totalanalysen visar att bildandet av appellatividentiska namn som fågelartnamn till stor del är beroende av
s.k. utomspråkliga faktorer. Hit hör bl.a. de artnamn som ger en direkt koppling
till sägner med mytologiskt eller religiöst innehåll. I grunden anknyter dessa
sägner ofta till asagudarna Oden och Tor men har under tidens lopp mer eller
mindre medvetet omvandlats för att passa en kristen tro. Till en utomspråklig
påverkan hör även olika typer av förvandlingssägner, som ofta uppvisar drag
av skrämsel eller tro på det övernaturliga och bl.a. rör fågelns antagna tidigare
liv som djur eller människa.
I materialet förekommer även ett antal lånord. Dessa härrör främst från Hansatiden med dess livliga handelsutbyte mellan Norden och Nordtyskland men
också från romantikens franska inflytande på konst och matlagning.
Den taxonomiska diskussionen leder fram till en schematisk och kronologisk beskrivning av de olika faktorer som påverkar klassificering och slutlig
namngivning. Härav framgår skillnaderna mellan en vetenskaplig och en folklig klassificering, vilken framför allt har sin grund i den affektbetonade situation som ofta råder vid en folklig namngivning. De faktorer som visat sig vara
av särskild vikt är ljud, miljö, synintryck, nytta, fantasi och andra språk och
kulturer, faktorer som ligger till grund för betydelsekategorierna läte, vistelseplats, utseende, användning, folkliga föreställningar och lånord. För att tydliggöra fördelningen av dessa kategorier har samtliga ord som ingår i artnamn för
beckasinfåglar sorterats efter respektive betydelsekategori, varefter de sammanställts kvantitativt. Sammanställningen visar bl.a. att nära hälften (48%) av
de i de folkliga artnamnen ingående orden speglar lätet — för enkelbeckasinen
är talet högre (53%). Fågelns utseende kommer till uttryck i totalt 23% av orden, varav dvärgbeckasinen svarar för den största andelen (33%). För vistelseplatsen är siffran totalt 16% — även här svarar ord i dvärgbeckasinens artnamn
för den största andelen (28%). Ord av föreställningsmässig natur svarar för totalt 11% och har en i stort sett jämn spridning över arterna. En motsvarande
sammanställning av ett mindre antal i materialsamlingen ingående artnamn
med systematisk prägel visar att andelen ord som beskriver utseendet är i
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mycket klar majoritet (68%), medan ord för läte endast utgör totalt 6%. Andelen ord som återger fågelns vistelseplats är här något högre (22%) — talet för
morkullan är 39% och för enkelbeckasinen 27%. Ord som återger folkliga
föreställningar saknas helt. Av undersökningen kan bl.a. följande slutsats dras:
de i sin naturliga miljö iakttagna beckasinfåglamas respektive läten och/eller
iögonenfallande utseende (lång näbb) har spelat en viktig roll i den folkliga
namngivningen. Detta har bl.a. medfört att andra vetenskapligt sett obesläktade
fågelarter med snarlika läten eller liknande utseende kunnat sammanföras med
beckasinfåglarna i den folkliga klassificeringen. De artnamn som har en systematisk prägel har däremot främst skapats efter ett studium av infångade eller
döda fåglar, varvid hänsyn främst tagits till viktiga särdrag i fåglarnas utseende
men även till deras vistelseplats. Den senare typen av systematisering skiljer
sig på denna punkt väsentligen från den folkliga och ger enligt min mening en
förklaring till varför vissa artnamn och till dem hörande folkliga föreställningar
kunnat överföras mellan vetenskapligt sett obesläktade arter.
De i undersökningen ingående artnamnens ålder är oftast vansklig att bedöma. En hållpunkt ger naturligtvis belägg i fornspråkliga källor (ett sådant är
fvn. hrossagaukr 'enkelbeckasin'), en annan utgör namnens geografiska spridning.
Flera av de äldst belagda artnamnen tycks vara särskilt livskraftiga, i synnerhet då de i senare tid upptagits i riksspråken. Ett exempel är snipa ('långnäbbad
fågel', 'beckasin', 'morkulla'), som även ingår i många sammansatta artnamn
och förmodligen har funnits i språket sedan samnordisk tid. Troligt är att man
på detta språkstadium inte ansåg det nödvändigt att upprätthålla en skillnad
mellan snarlika fågelarter. Det västnordiska lätesbeskrivande artnamnet rugda
för morkullan är förmodligen också relativt gammalt, vilket styrks av att det
under tidens lopp har utvidgats med hjälp av flera förtydligande förleder (t.ex.
holt-, natt-, snip-).
Av relativt hög ålder är också myrsnipa (fvn. mfrisnipa, belagt i Snorres
Edda), vilket dock inte bör vara äldre än snipa. Artnamn av typen myrsnipa —
som i första hand beskriver fågelns vistelseplats — har direkta motsvarigheter i
namn som bäckfåle, kärrsnipa, madvipa, mosspytta och strandsnipa. Deras
sporadiska uppträdande och den i många fall förekommande svårigheten att
hänföra dem till en bestämd art tyder emellertid på att de är relativt unga.
Lätesbaserade vidareutvecklingar med förleden hors (ross) och artnamn
som uttrycker motsvarande associationer (t.ex. gummeg0g, mekregauk, bräkbock och mäckerbässe) är förmodligen av något yngre datum. Den senare bildningstypen — där en verbform uppträder i förled för att förtydliga en substantivisk efterled — är särskilt produktiv framför allt i danska och norska dialekter.
På liknande sätt bildas än i våra dagar öknamnsliknande pejorativa personbeteckningar (t.ex. skrikhals).
Till århundradena efter kristendomens införande i Norden bör de artnamn
höra som speglar olika folkliga föreställningar (etno-specifika artnamn). Kon384

notativt kan vissa av dem vara av högre ålder. Under århundradena har de
emellertid växlat form och förtydligats genom fantasifulla eller skrämmande
tillägg av mytologisk eller religiös art. Förekomsten av till namnen hörande
sägner leder ofta till förväxling mellan olika fågelarter, vilket emellertid inte
hindrat bildningstypen från att vara både seglivad och produktiv. En liknande
bakgrund har de artnamn som återger uppfattningen att vissa fåglar kan förutsäga vädret, en egenskap som p.g.a. sin ständiga aktualitet medfört att namntypen varit fortsatt produktiv in i modern tid.
Ett betydligt yngre språkstadium representerar de tillfällighetsbildningar
som främst tillhör (danskt) jägarspråk och som ofta tycks vara både lokala och
kortlivade. Något mer långlivade är emellertid de artnamn som ursprungligen
tillhör jägarspråket men som fått en vidare spridning genom jakttidskrifter eller
andra publikationer. Yngre är också lokala namn som märrfrälsare och rOnnefugl, som antingen återger en identifierbar folklig föreställning eller innehåller
en "allmän" betydelse (fågel), samt artnamn med öknamnsprägel (t.ex. det
färöiska dOggreyv).
Yngst av de här presenterade artnamnen är säkerligen tillfällighetsbildningarna hagkärrsbäsen (södra Värmland) och stukas (Danmark). Det förra namnet
återges skönlitterärt och är en lokal bildning som härrör från författarens (Erik
Rosenberg) barndom i början av 1900-talet. Det senare kan med säkerhet dateras till tiden för andra världskriget (1939-45).
Under avhandlingsarbetets gång har jag då och då funnit anledning att fundera
kring huruvida beckasinfåglarnas artnamn och deras bildningsgrunder utgör en
särskilt komplex grupp eller kan sägas vara i stort sett representativa även för
andra fågelarter. Att inkludera en sådan undersökning skulle leda alltför långt.
En fortsatt forskning kring dialektala fågelartnamn skulle emellertid kunna bestå i en jämförelse mellan de här presenterade artnamnselementen och dem
som kan identifieras i artnamn för en annan artgrupp eller familj av fåglar. Därigenom skulle en fastare grund skapas för en beskrivning av fågelartnamnens
bildningsstruktur och leda till ökad insikt i de faktorer som ligger till grund vid
skapandet av sådana namn.
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Summary

One of the main purposes of this thesis is to present a complete etymological
and semantic picture of the popular names of the bird species snipe (incl. the
common snipe, the great snipe, the jacksnipe and the woodcock) in Scandinavian languages. This picture is mainly described and discussed in chapter 5,
where all words forming part of a specific bird name have been sorted by category, i.e. words indicating a common implicit meaning. These categories in
tum have been divided into two main groups: words describing specific sounds
(e.g. whinnying, bleating, creaking), and words describing visual impressions
(appearance, behaviour, residence and use). Following the last group names
describing popular beliefs and those transferred from non-related bird species
are presented.
Another purpose has been to identify which main factors influence the ongin, formation, existence and development of the bird names presented. With
the etymological identification and discussion as a background different formation grounds as weil as ethnological and cultural influences can be identified
and described.
The maj ority of the bird names presented which include words associating
to a neighing (whinnying) animal apply to the common snipe and describe its
typical vibration sound. Here words for 'horse' are common, among which
words for the mare are in majority. Also common are verbs describing a certain
kind of whinnying: a low, muttering sound (horsa, humre, skronne) which
foremost apply to the mare when it calls its young or greets its master. A similar
association and representation applies to the goat and verbs describing a specific kind of bleating (mäckra, bräka). As for the geographical distribution the
names containing words for 'horse' and 'whinny' are found in the southem
parts of Scandinavia, while words for `goat' and `bleat' form part of names in
the northern areas. Consequently, in the central part of Sweden (where the two
areas meet along the borderline called limes norrlandicus in, primarily, biological science) one can find mixed names, i.e. names that combine a word for
'horse' or 'whinny' with a word for `goat' (even 'he-goat') or `bleat' (e.g. horsbock, literally 'horse he-goat').
The word bock 'he-goat' in names for the common snipe is furthermore
associated with the ancient myths of the heathen god Tor, who was the god
of thunder and rode a wagon pulled by two he-goats. The link between the
bird and these myths is clearly shown by the German snipe-name Donner386

ziege ('thunder goat')—perhaps also in the names alblixt and alvigg found in
Swedish dialects in Finland.
Words for `crealcing sound' primarily refer to the woodcock and apply to the
specific sound that this bird creates when it—mainly during early summer
evenings and nights—flies in regular tums at a low altitude. Among the most
striking associations are those that refer to sounds originating from female
tasks like spinning, weaving and cooking. On the other hand, especially in the
southern part of Sweden, there are names that refer to the shoemaker and the
sound from preparing the cobbler's waxthread. The sound and the appearance
of the woodcock has also been associated with supernatural creatures such as
trolls or witches, for which reason the bird has been regarded as dangerous. Being closely related to the woodcock, the common snipe has also been looked
upon as supernatural. Many myths and stores have been told about these birds,
which have formed the basis for new, even more imaginative names.
Several of the most common snipe-names contain the word snipa (e.g. in Old
Norse mfrisn(pa) or snäppa (a Middle Low German loanword), which both refer to a long protruding beak. The same meaning apply to the 18th-century
French loanword beckasin (fr. bec `beak'), today the common Swedish name
for the snipe species. The protruding beak, which is incorrectly assumed to be
sharp, has also contributed to the popular view that these birds are dangerous,
especially for cows and goats (sheep) grazing in the woods. Of the same character are the ancient myths of the nightram (caprimulgus: the goat sucker) that
have incorrectly been added to popular beliefs applying to the common snipe
and the woodcock. Traces of these mixed myths appear in the northern part of
Sweden where harmäckra and mäckerhare for the common snipe include an
association to the hare, which in the 17th-century was sometimes believed to
be a supernatural creature used by witches to steal milk from their neighbours.
Many names contain words for a specific neighbourhood where snipes are
usually seen, i.e. mainly wetlands. Other names refer to human behaviour or
craftmanship, stores of well-known characters or man's use of the respective
bird. There are also names that associate to the weather: many birds with remarkable sounds are known for being able to predict the weather (mainly ram);
among the snipes the common snipe especially represents that belief. Finally
there are names that primarily refer to another bird species but due to certain
similarities in size, sound or behaviour have been transferred as snipe-names.
Few of the functional snipe-names have proven to be basically onomatopoetic (one exception is Norw. rugde woodcock'); however, most of them are
adapted to already existing similar words in dialects. In general, many of the
popular names are due to extra-linguistic factors of which mythological and religious influences are especially strflcing. Different ancient myths have therefore been linked to many of the snipe-names (especially those of the common
snipe and the woodcock), from which stores of supematural transformation
have probably emanated.
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Loanwords are found to some extent. These have mainly been transferred
along with west- and north-bound merchants or are imported from contemporary fashionable cultures.
The overall denomination of bird species is primarily due to man's need for
identification, classification and naming of objects and phenomena in his environment. Popular bird names are consequently the result of psychological
and situational factors combined with an individual's language and knowledge
of his immediate environment. Many of the snipe-names are basically generic,
i.e. describe one major feature of the respective bird species. The majority of
the names are specific (i.e. give a fairly detailed description of the bird including at least two important features) and are subject to change in time. The popular classification shown by these names basically corresponds to a scientific
one. However, some changes in meaning and representation have obviously
occurred throughout the centuries. Accordingly (and commonly) snipe-names
have become less specific (under-differentiated) while only one clear case of
hyper-differentiation is shown, a local reference to the woodcock. Closely related to the specific names are those which express certain popular beliefs. In
general they always bear a link to a specific name—for these popular names I
have consequently chosen the term ethno-specific.
In view of this taxonomic background, the main difference in a popular vs.
a scientific denomination obviously lies in the situational factors, i.e. the presence vs. the lack of emotion or affect. The most important affectual factors that
apply to the popular denomination are: sound, environment, visual impression
(appearance), use, and imagination. Following a quantitative analysis of these
factors as they are expressed in the popular names it becomes clear that the
sound factor by far is the most important one (48%), especially among the
names for the common snipe (53%). In comparison, a similar analysis of some
seemingly systematic names included in this investigation shows that the visual impression and appearance factors are clearly in the majority (68%). The
difference in denomination shown by this analysis is probably one of the main
reasons why popular names for snipes (especially those including the sound
factor) in some cases have been transferred to other birds with a similar sound,
regardless of scientific species.
The age of the snipe-names presented are in most cases difficult to estimate.
One evident basis is, however, provided by names found in Old Norse (e.g.
hrossagaukr for the common snipe), another is given by the geographical distribution of the names. One of the oldest names is snipa, which has vigorously
spread even outside the Scandinavian borders and today forms part of many
common Swedish and Norwegian names for long-billed marsh-bird'.
Comparatively young are the wide range of synonyms containing the word
hors `horse' or `mare' or verbs like humre and skronne `neigh' and mekre
(mäckra) `bleat', which show much resemblance to occasional pejoratives for
human beings. Many of the ethno-specific names probably belong to the cen388

turies following the introduction of Christianity into the Nordic countries. Connotatively some of them may be even older. Finally, among the youngest are
names like rOnnefugl ("neighing bird") for the common snipe, which contain a
non-specific word like fugl `bird'. Of recent origin is also the occasional hagkarrsbäsen ("the ram from the marsh Hagkärret") as weil as the Danish stukas,
which refers to the resemblance between a sharply diving common snipe and a
German bomber (from WWH).
In conclusion, one may wonder whether snipe-names form an especially
complex group of bird names or if the same pattern in the naming process may
be shown among other bird species as weil. A future similar investigation of
bird names given to other non-related birdspecies may therefore be of special
interest as a means of gaining further knowledge of the factors involved in the
denomination of birds.
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Espersen, J.C.S., 1908: Bornholmsk Ordbog. Med Indledning og Tillxg. Udg. af Det
Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Kobenhavn.
Europas fåglar. Svensk text av Sven Mathiasson. 1980. Stockholm.
Falk, Hjalmar, 1920: Betydningslxre. Kristiania.
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Falk & Torp = Falk, Hjalmar & Torp, Alf: Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch 1-2. 2. Aufl. 1960. Oslo, Bergen & Heidelberg.
Feilberg = Feilberg, H.F.: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål 1-4. 1886-1924.
Kjobenhavn.
Fischer, Wilhelm, 1980: Fågelnamn i Västerbotten. I: Västerbotten 61. Umeå.
Fischerström, Johan, 1785: Utkast till beskrifning om Mälaren. Stockholm.
Fleischer, Esaias, 1796: Forsog tu en almindelig Naturhistorie over Fuglene 8:2. I: Natur-Historie 1-10. 1786-1804. Hafn.
Flemström, Bertil, 1967: Fågelnamnet albert. I: Orter och namn. Festskrift till Valter
Jansson 22 maj 1967. (Även i Namn och bygd 54, 1966.) Uppsala.
Fleuron, Svend, 1930: I Rxvefrakken. Kobenhavn.
Franck, Håkan, 1995: Forsamålet - ordlista och grammatik. Hudiksvall.
Freudenthal, A.O., 1889: Vöråmålet. Helsingfors.
Freudenthal & Vendell = Freudenthal A.O. & Vendell H.A.: Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. 1886. Helsingfors.
Fries, Sigurd, 1957: Studier över nordiska trädnamn. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav
Adolfs Akad. 29. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 3.) Uppsala.
1980: Uppgifter inom svensk växtriamnsforskning. I: Saga och sed 1979. Uppsala.
1994: Växtnamn då och nu. Artiklar sammanställda till Sigurd Fries sjuttioårsdag
den 22 april 1994. (Acta Universitatis Umensis. Studies in the Humanities 118.)
Umeå.
Friis, Achton, 1926-28: De Danskes Oer 1-2. Kobenhavn.
1932-33: De Jyders Land 1-2. Kobenhavn.
Friis, Peder Claussen, 1877-81: Norriges Bescriffuelse. I: Samlede Skrifter. Udg. af
Gustaf Storm. Kristiania.
Frischbier, Hermann, 1867: Preussische Volksreime und Volksspiele. Berlin.
Fritzner = Fritzner, Johan, 1883-96: Ordbog over Det gamle norske Sprog. Omarbeidet,
foroget og forbedret Udg. 1-3. Kristiania. - 4. Rettelser og tillegg ved Finn Hednebo. Oslo, Bergen & Troms0.
FSF = Finlands svenska folkdiktning. Utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland.
Helsingfors.
Furuhagen, Hans, 1994: Tragedin har rötter i männens riter. I: SvD 18.3.1994. Stockholm.
Gilleleje = Fra det gamle Gilleleje 1-27. 1933-59. Udg. av Gilleleje og Omegns Museumsforening. Gilleleje.
Gotl. ordb. = Gotländsk ordbok på grundval av C. och P.A. Säves samlingar 1-2. Redigerad av G. Danell, A. Schagerström & Herbert Gustavson. (Skrifter utg. genom
Landsmålsarkivet i Uppsala A:2.) Uppsala & KObenhavn.
Grane, Lisbet & Gustav, 1973: Jagtsproget. Odense.
Gravander, P.O., 1807: Natural-Historia af Buffon i Sammandrag för Ungdom 4. Öfversatt af P.O. Gravander. Örebro.
Graves, Karoline, 1921: Ved Halleby Aa. Udg. af Henrik Ussing. (Danmarks Folkeminder 24.) Kjebenhavn.
Greiff, Johan Ludvig B. von, 1828: Anteckningar angående Jagt och Djurfångst i
Sverige. 2 uppl. Stockholm.
Grill, J.W., 1964: Ur folkspråket på Tylöskogen. Ord och talesätt antecknade på
1840-talet i Lerbäcks socken i Närke. Utg. av Richard Broberg. (SvLm B. 63.)
Stockholm.
Grundström = Grundström, Harald: Lulelapsk ordbok 1-4. 1946-54. Uppsala.
Grundtvig, Frederik Lange, 1883: Fuglene i Folkets Digtning og Tro. Fire Foredrag
holdte i Foraaret 1881. Kjobenhavn.
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1909: Livet i Klokkergaarden. I: Danmarks Folkeminder 2. Kjobenhavn.
Gröndal, Ben., 1895: islenzkt fuglatal. Reykjavfic.
Guldberg, F.O., 1891: ICringom Peisen. Jagtminder frå det sondenfjeldske Norge. Kristiania.
Götlind, Johan, 1934: Västergötlands dialekter och landskapets bebyggelse. I: Acta
Philologica Scandinavica 9.
1944: Västergötlands folkmål 2. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akad. 6:3.)
Uppsala.
1947: Västergötlands folkmål 3. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akad. 6:4.)
Uppsala.
Haftorn = Haftorn, Svein: Norges Fuglar. 1971. Oslo, Bergen & Troms0.
Hagland, Jan Ragnar, 1986: Tronderord frå 1700-talet. (Skrifter frå Norsk Målforearkiv
39.) Oslo.
Hallager, L., 1802: Norsk Ordsamling. Kjobenhavn.
Halliwell, J.0., 1847: A dictionary of archaic and provincial words 1-2. London.
Hammarin, Lars, 1987: Fågeltro i Härjedalen. Sveg.
1990: Fågeltro i Jämtland. Sveg.
Hammer, Chr., 1775: Fauna norvegica. Kiöbenhavn.
1797: Sogne-beskrivelse over Hadeland udi Aggershus stift i Norge. I: Topographisk Journal for Norge 21. Christiania.
Hansen, H.P., 1941: Hyrdeliv paa Heden. I: Danmarks Folkeminder 49. Kjobenhavn.
Hassler, Adolf, 1914: Anteckningar om Frostvikens fågelfauna från 10-årsperioden
1905-1914. I: Fauna och Flora 9:6. Uppsala.
Heinrich, Carl, 1814: Svenskt och tyskt lexicon. Christianstad.
Hellichius, Stina, 1986: Yrkesbeteckingar inom hud-, skinn- och läderhantverken i
Sverige. (Skrifter utg. av Inst. för nordiska språk vid Uppsala universitet 18.) Uppsala.
Hellquist = Hellquist, Elof: Svensk etymologisk ordbok 1-2.3 uppl. 1948. Lund.
Herweghr = Herweghr, Daniel: Ordbok över Västmanlandsmålet. [1720-1787.] Utg. av
Samuel Landtmanson. 1925. Västerås.
Hesselman, Bengt, 1905: Om Sjuhuncira, skjura m.m. I: Språk och Stil 5.
1909-10: De korta vokalerna i ock y i svenskan. Undersökningar i nordisk ljudhistoria. (Uppsala universitets årsskrift 1909. Filosofi, språkvetenskap och historiska
vetenskaper 5.) Uppsala.
1935: Marathon. I: Från Marathon till Långheden. Studier över växtnamn och naturnamn. (Nordiska texter och undersökningar 7.) Uppsala.
Hofberg, Herrn., 1868: Nerikes gamla minnen. Örebro.
Holm, Gösta, 1958: Parvel. I: Nysvenska studier 38.
1991: Två norröna etymologier. I: Festskrift til Ottar Gronvik på 75-årsdagen den
21. oktober 1991. Oslo.
Holmgren, A.E., 1866-71: Skandinaviens foglar 1-2. Stockholm.
Hortling, Ivar, 1929-31, se Om. handb.
Hortling = Hortling, Ivar: Svenska fågelnamn. Försök till tydning av deras innebörd.
1944. Stockholm.
Häbertz, J.R., 1834: Beskrivelse over iErö. Et historisk, topografisk Forsog. Kjnbenhavn.
Hälphers, A.A., 1757 (1957): Dagbok öfwer en resa igenom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757. Falun.
G.O., 1864: Wärend och Wird= 1. Stockholm.
1868: Wärend och Wirdarne 2. Stockholm.
Horring, R., 1926: Fugle 2. (Danmarks Fauna 23.) Kobenhavn.
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Ihre, Johan, 1766: Swenskt Dialect Lexicon. Upsala.
Isberg, F.: Supplement till G. Danells Ordbok över Nuckömålet 1-2. (Acta Academie
Regim Gustavi Adolphi 47.) Uppsala.
filensk orbabök handa skölum og almenningi. Ritstjöri: Årni Böövarsson. Önnur titgåfa, aukin og bett. 1985. Reykjavik.
J&K = Jägerskiöld L.A. & Kolthoff, L.G.: Nordens fåglar. 2 uppl. 1926. Stockholm.
Jacobsen & Matras = Jacobsen, M.A. og Matras, Chr.: FOroysk-donsk orbabök. 2. utg.
1961. Törshavn.
Jakobsen = Jakobsen, Jakob: Etymologisk ordbog over det norrnne sprog på Shetland.
1908-21. Kobenhavn.
Jensen, Christen, 1646: Den Norske Dictionarium eller Glosebog. Kjobenhavn.
Jensen, 11dt, 1915: Jorden. Roman fra nutiden. Kobenhavn & Kristiania.
Jonsson, Hans, 1966: Nordiska ord för vattensamling. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 16.) Lund.
Justesen, H.E., 1891: Danmarks Vildt. Odense.
JOrgensen, J., 1943: Lollandsk Ordbog (Thorebymålet). (Udvalg for Folkemaals publikationer A:5.) Kobenhavn.
Kalkar = Kalkar, Otto: Ordbog til det eldre danske Sprog (1300-1700) 1-5.18811918. Kobenhavn.
Kielsen, Fr. Chr., 1804: Lerebog i Naturhistorien ffi Brug for Skoler 1. Dyrlere.
Odense.
Kjerb011ing , Niels, 1852: Danmarks Fugle. Kjobenhavn.
1875-77: Skandinaviens Fugle. Ved Jonas Collin. 2. udg. Kjobenhavn.
Kolmodin, L., 1871: Öfversigt af Gotlands foglar. Wisby.
Kornhall, David, 1968: Sydsvenska fisknamn. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i
Lund 18.) Lund.
Krank, Hugo, 1898: Fågelfaunan uti Gamla Karleby, Larsmo och en del av Kronoby
socknar. (Acta Societatis Fauna et Flora fennica 15:4.) Helsingfors.
Kärrlander, Eva, 1993: Skrabbig och skrallig, karsk och katig. En semantisk studie av
svenska dialektala adjektiv avseende hälsotillstånd. (Skrifter utg. genom Dialektoch folkminnesarkivet i Uppsala A:20.) Uppsala.
Landt, JOrgen, 1800: Formlig til en Beskrivelse over Fernerne. Kiobenhavn.
Landtmanson, Samuel, 1905: Studier över västgötamålets 1- ock r-ljud. Stockholm.
Larsson, Carl & Hellquist, Magdalena, 1967: Ordbok till Fredmans epistlar. Stockholm.
Laumålsordb. = Klintberg, Mathias & Gustavson, Herbert: Ordbok över Laumålet på
Gotland. 1975-85. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folluninnesarkivet i Uppsala
D:2.) Uppsala.
Leem, Knud, 1767 (1975): Beskrivelse over Finmarkens Lapper. Kiöbenhavn.
1923: Norske Maalsamlingar fraa 1740-aari. Utg. ved Torleiv Hannaas. Kristiania.
Leijonflycht, And. Aug., 1827: Svenskt Hand-Lexikon för Jägare. Stockholm.
"Anström, Carl Julius, 1841: Ordbok öfver Helsing-dialecten. Supplement till Ihres
Dialect-Lexicon. Upsala.
Levander, Lars, 1928: Dalmålet. Beskrivning och historia 2. Uppsala.
1936: Ord och sak. (Studentföreningen Verdandis småskrifter 383.) Stockholm.
IAvi-Strauss, Claude, 1983: Det vilda tänkandet. 3 uppl. Lund.
Lind, Olof, 1749: Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches Wörterbuch.
Orda-Bok på Tyska och Swänska så ock på Swänska och Tyska. Stockholm.
Lindahl, Eric & Öhrling, Johannes, 1780: Lexicon Lapponicum. Holmix.
Lindberg, Carl, 1951: Hafsto. I: NoB 38. Lund.
Linder, N., 1867: Om Allmogemålet i Södra Möre Härad af Kalmar Län. Uppsala.
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Lindgren, J.V., 1940: Ordbok över Burträskmålet. Utg. av D.O. & Margareta Zetterholm. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala A:3.) Uppsala.
Lindqvist, Natan, 1947: Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. 1. Text. 2. Kartor. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 2.) Lund.
Linell, Per, 1978: Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommunikation. Lund.
Linné, Carl von, 1745: Öländska och Gotländska resa 1741. Faksimiledition efter 1745
års originalupplaga. Malmö.
1746: Fauna svecica. Stockholm.
1748: Föreläsningar, se Lönnberg 1913.
1758 (1939): Systema naturaz. Holmix. (A Photographic Facsimile of the First
Volume of the Tenth Edition. London.)
Ljunggren, Torsten, 1932: Larv, mask, skråpuk. I: Nysvenska studier 12. Uppsala.
Lockwood, W.B., 1961: The Faroese bird names. I: Faroensia 5. Kobenhavn.
Loman, Bengt, 1961: Fornsvenska verbalsubstantiv på -an, -ning och -else. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 4.) Lund.
Lundell, J.A., 1879: Det svenska landsmålsalfabetet. I: SvLm 1:2. Stockholm.
1893: Svensk ordlista. Stockholm.
Lyons, John, 1993: Semantics 1. Cambridge.
Lönnberg, Einar, 1913: Linnés föreläsningar över djurriket. Utg. och försedda med förklarande anmärkningar av Einar Lönnberg. Uppsala.
1915: Sveriges ryggradsdjur 2. Fåglarna. Stockholm.
Lönnrot = Lönnrot, Elias: Finskt-svenskt lexikon. Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja
1-2.1874-80. Helsingfors.
Malm, A.W., 1877: Göteborgs och Bohusläns fauna. Ryggradsdjuren. Göteborg.
Malmberg, Bertil, 1970a: Nya vägar inom språkforskningen. 4 uppl. Stockholm.
1970b: Språket och människan. Stockholm.
Mitzka, Walther, 1940: Deutsche Fischervolkskunde. Neumiinster.
Mocker, Ivar, 1928: Bidrag till kännedomen om 1700-talets öländska dialekter. I: SvLm
B. 24. Stockholm.
Modin, Erik, 1916: Gamla Tåsjö. Sollefteå.
Molbech, C., 1841: Dansk Dialect-Lexicon. Kobenhavn.
1859: Dansk Ordbog. 2. Udg. Ki0benhavn.
Miiller, Othone Friderico, 1776: Zoologix Danicx Prodromus, seu Animalium. HavMäger, Mart, 1967: Eesti linnunimetused. Tallinn.
Möller, P., 1858: Ordbok öfver halländska landskaps-målet. Lund.
Moller, Viggo, 1885: Fjervildtjagten. 2. udg. 1894. Odense.
NE = Nationalencyklopedin 1—. 1989—. Höganäs.
NFLS = Norsk Folkeminnelags Skrifter 1—. 1923—. Oslo.
Nielsen = Nielsen, Konrad: Lappisk ordbok — Lapp Dictionary. (Institutet for sammenlignende kulturforskning B:17:1-5.) 1932-62. Oslo.
Nielsen, Niels Åge, 1989: Dansk etymologisk ordbog. 4. udg. Kgibenhavn.
Nikula, Kristina, 1979: Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes-dialekten. (Studia Phil. Scand. Upsaliensia 15.) Uppsala.
Nikn, Fr., 1879: Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. (Bidrag till kännedom om
Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia. Bihang.) Stockholm.
Nilsson, Stig, 1974: Terminologi och nomenldatur. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A:26.) Lund.
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Nilsson, Sven, 1858 (1980): Skandinavisk fauna. Foglarna 1-2. Faksimileutgåva efter
3 uppl. Förord och kommentarer av G. Brusewitz (1980). Stockholm.
NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 1-. 1913-. Uppsala.
NONELex = Lexikon över nordiska namnelement. 1991-. Uppsala.
Nordisk familjebok. 3 uppl. 1931. Stockholm.
Nordlander, Johan, 1933: Ordbok över Multråmålet. Stockholm.
Noreen, Adolf, 1878: Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista från Värmlands
Älfdal. Upsala.
1879: Dalbymålets ljud- ock böjningslära. (SvLm 1.3.) Stockholm.
1904: Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig framställning 5. Betydelselära (Semologi). Lund.
No. Ordb. = Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet 1-. 1950-. Oslo.
Norr. ordb. = Heggstad, Leiv, Hodnebo, Finn & Simensen, Erik: Norm ordbok. 3. utg.
av Gamalnorsk ordbok 1975. Oslo.
Norsk riksmålsordbok 1-2. Utg. av Riksmålsvernet. Utarb. av Trygve Knudsen, Alf
Sommerfeldt & Harald Noreng. 1937-57. Oslo.
Nya fågelboken. Red. Carl-Fredrik Lundewall. 3 uppl. 1979. Stockholm.
Nynorskordboka. Red. M. Hovdenak et al. 1986. Oslo.
Nyström, Staffan, 1988: Ord för höjder och sluttningar i Daga härad. En studie över betydelsen hos två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement.
(Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala B:7.) Uppsala.
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning 1-70.1921-90. Uppsala.
ODS = Ordbog over det danske Sprog. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab
1-28.1918-56. Kobenhavn.
OED = The Oxford English Dictionary 1-12 samt Supplement. 1961. Oxford.
OFSF = Ordbok över Finlands svenska folkmål 1-. 1976-. (Forskningscentralen för de
inhemska språken. Skrifter 1.) Helsingfors.
Olaus Magnus, 1555 (1925): Historia om de nordiska folken 4. Övers. & utg. genom
Michaelisgillet. Uppsala & Stockholm.
1951: 5. Kommentar. Utarb. av John Granlund. Uppsala & Stockholm.
Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6-7 december 1988.
Utg. av Sigurd Fries. (Nordsvenska 6.) Umeå.
Om. handb. = Ornitologisk handbok. Utg. av Ivar Hortling. 1929-31. Helsingfors.
Otterbjörk, Roland, 1956: Varifrån kom Finlands svenskar? I: Ortnamnssällskapets i
Uppsala årsskrift.
Ottsen = Ottsen, M.B.: Hostrup-Dansk 1-5. Udg. af Ella Jensen & Magda Nyberg.
1961-69. Kgibenhavn.
Outzen = Outzen, N., 1837: Glossarium der friesischen Sprache. Kopenhagen.
OÖD = Levander, Lars & Björklund, Stig: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 1-.
1961-. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala D:1.) Uppsala.
Palmer, F.R., 1991: Semantics. Cambridge, New York & Melbourne.
Paulsen, Ragnhild, 1981: Ordbok over NOttlandsmålet omkring 1900. Tilrettelagt av
Norsk Mälforearkiv ved Ingeborg Hoff. (Vestfold Historielag.) TOnsberg.
Persson, Margareta & Per-Lennart (red.), 1993: Dä glöm fell int jamska. Offerdal.
Pihl, Carin, 1924: Överkalixmålet 1. (Uppsala Universitets årsskrift 1924. Filosofi,
språkvetenskap och historiska vetenskaper 2.) Uppsala.
Poss, Ulf, 1959: Vadare. I: Svenska djur. Fåglarna. Red. G. Svärdson & S. Durango. 2
uppl. Stockholm.
397

Qvigstad, J. & Sandberg, G., 1887: Lappiske eventyr og folkesagn. Kristiania.
Reynolds, Hans, 1952: Porsgrunns-maal. Ordsamling. (Skrifter fraa Norsk MaalfOrearkiv 2.) Oslo.
Rietz = Rietz, Johan Ernst: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-språket 1-2. [1862-]1867. (Nytryck 1962.) Uppsala. - 3. Register och rättelser av Erik Abrahamson. 1955. Uppsala & Kobenhavn.
Rolland, Eugene, 1879: Faune populaire de la France 2. Les oiseaux sauvages. Paris.
Rosenberg, Erik, 1960: Fåglar i Sverige. 3 upp!. Uppsala.
1977: Oset och Kvismaren. 4 uppl. Stockholm.
Rosenius, Paul, 1937: Sveriges fåglar och fågelbon 4. Lund.
Ross = Ross, Hans: Norsk Ordbog. Tillieg til "Norsk Ordbog" af Ivar Aasen. 1895.
Christiania.
Russwurm, Carl, 1855: Eibofolke oder die Schweden an den Misten Ehstlands und auf
Runö 2. Reval.
Rydén, Mats, 1991: Om folklig klassificering och namngivning av svenska gräs. I:
Språk och Stil NF 1. Uppsala.
Sandström, F.E., 1829: Grundlig afhandling öfver rapphönshundars dressering. I: Jester
23. Nyköping.
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien 1-. 1898-. Lund.
Schaade, C., 1811: Beskrivelse over Oen Mors. Aalborg.
Schaaning, H.Tho.L., 1916: Norges Fuglefauna. Kristiania.
Schagerström, August, 1945-49: Grammatik över Gräsömålet i Uppland. Med en efterskrift utg. av Manne Eriksson. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala A:6.) Uppsala.
Schmidt, August F., 1963: Mxrkedage og Vejrregler. Kobenhavn.
Seppänen, Aimo, 1974: Proper names in English. A study in semantics and syntax.
Tampere.
Silow, Carl-Axel, 1992a: Principles of ethnoscience, with special reference to ethnobiological folk taxonomies. I: Tabu, verklighet, språk. Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier. Red. Lars-Erik Edlund. Umeå.
1992b: Tillämpad ethnoscience. Svensk fågeltaxonomi i Sandsjöbacka naturreservat. I: Tabu, verklighet, språk. Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar
och taxonomier. Red. Lars-Erik Edlund. Umeå.
Sjunneson, 0., 1953: Sydhalländskt allmogeliv i slutet av 1800-talet. Halmstad.
Sjöstedt = Sjöstedt, Gösta: Ordbok över folkmålen i västra Göinge härad 1-. 1979-.
(Skrifter utg. genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 1.) Lund.
Skansvakten. Elfdalens Hembygdsförenings midsommartidning 1-. 1915-. Älvdalen.
Skautrup = Skautrup, Peter: Et Hardsysselmål. Ordforråd 1-2. 1927-79. Kobenhavn.
SKL = Salomonsens Konversations Leksikon 1-26. 2. udg. Red. af Chr. Blangstrup.
1915-30. KObenhavn.
Skougaard, Peder Nikolai, 1804: Beskrivelse over Bornholm 1. Kjöbenhavn.
Skyum, A.C., 1948: Morsingmålets ordforråd 2. Aarhus.
Steensland, Lars, 1986: Liten älvdalsk-svensk och svensk-älvdalsk ordbok. Älvdalen.
Stenberg, Pehr: Ordbok över Umemålet 1804. Utg. med inledning och kommentar av
Gusten Widmark 1. Inledning. Ordbok. 1966. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och
folkminnesarkivet i Uppsala A:12'.) Uppsala.
Ordbok över Umemålet (1804). Utg. med inledning och kommentar av Gusten Widmark 2. Kommentar. 1973. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet
i Uppsala. A:122.) Uppsala.
&rom, Hans J., 1762: Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet SOndmOr, beliggende i Bergens Stift i Norge 1. Sor0e.
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Ståhl, Harry, 1982: Skamper, Snäller, Spikuleribus och Syrak. Något om Dalarnas soldatnamn. I: Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1981. (Hembygdsskildringar utg.
av Kungl. Gustaf Adolfs Akad. 17.) Uppsala.
Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge på grundval av undersökningar i Stockholms län. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akad. 16.)
Uppsala.
Sundén, 0.W., 1903: Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800-talet. (Göteborgs
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handlingar. N.F. 6:2.) Göteborg.
Sundevall, Carl J., 1856: Svenska Foglarna. Atlas. Med text. Stockholm.
Sundevall & Kinberg = Sundevall, C. J. & Kinberg, J. G. H.: Svenska Foglarna 2. 1883.
Stockholm.
Suolahti, H., 1909: Die deutschen Vogelnamen. Eine wortgeschichtliche Untersuchung.
Strassburg.
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Förkortningar

Geografiska förkortningar
Sverige, Finland och Estland (landskap/ annan större geografisk enhet)
BHL
BLEK
DAL
DLS
DB
ESTL
GOTL
GST
HALL
HLS
HRJ
JTL
LPL
MED
NB
NRK

Bohuslän
Blekinge
Dalarna
Dalsland
Dala-Bergslagen
Estland
Gotland
Gästrikland
Halland
Hälsingland
Härjedalen
Jämtland
Lappland
Medelpad
Norrbotten
Närke

NYL
SDM
SK
SMÅL
UPL
VB
VGL
VRML
VSTM
ÅBL
ÅLD
ÅNG
ÖB
ÖGL
ÖL

Nyland
Södermanland
Skåne
Småland
Uppland
Västerbotten
Västergötland
Värmland
Västmanland
Åboland
Åland
Ångermanland
Österbotten
Östergötland
Öland

RA
RB
RK
SO
SV
SO
TH
TN
TS
VE
VI
AB
ÅL
ÅR

Randers amt (nJylland)
Ribe amt (mJylland)
Ringkobing amt (mJylland)
Sor0 amt (Själland)
Svendborg amt (Fyn)
SOnderborg amt (mJylland)
Thisted amt (nJylland)
Tonder NOrreamt (mJylland)
Syd-Tonder amt (mJylland)
Vejle amt (mJylland)
Viborg amt (nJylland)
Åbenrå amt (mJylland)
Ålborg amt (nJylland)
Århus amt (nJylland)

Danmark
BO
EHR
EJ
FA
FR
GO
HB
HJ
HO
HV
HO
KA
MA
OD
PR

Bornholm amt
Eckernförde-Htitten amt (sJylland)
Ejdersted amt (sJylland)
Flensborg amt (sJylland)
Fredriksborg amt (Själland)
Gottorp amt (sJylland)
Husum-Bredsted amt (sJylland)
HjOrring amt (nJylland)
Holbxk amt (Själland)
Haderslev Vesteramt (mJylland)
Haderslev fåsteramt (mJylland)
KObenhavn amt (Själland)
Maribo amt (Falster/Lolland)
Odense amt (Fyn)
Prxsto amt (Själland)
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Norge
AAGD
AH
BU
FM
FIL
HM
MORD
NL
NTRL

Aust-Agder fylke
Akershus fylke
Buskerud fylke
Finnmark fylke
Hordaland fylke
Hedmark fylke
Wire og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-TrOndelag fylke

OP
RL
SOFJ
STRL
TR
TM
VAGD
VF
OF

Oppland fylke
Rogaland fylke
Sogn og Fjordane fylke
Sor-Trondelag fylke
Troms fylke
Telemark fylke
Vest-Agder fylke
Vestfold fylke
Ostfold fylke

Övriga förkortningar
ags.
b.f.
da.
dial.
est1.-sv.
eng.
fda.
fhty.
fi.
fin1.-sv.
fr.
fsax.
fsv.
fvn.
får.
germ.
got.
hd
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

anglosaxisk
bestämd form
dansk
dialekt(er)
estlandssvensk
engelsk
forndansk
fornhögtysk
finsk
finlandssvensk
fransk
fornsaxisk
fomsvensk
fornvästnordisk
färöisk
germansk
gotisk(a)
härad

holl.
hty.
ieur.
is'.
lat.
Ity.
mlty.
no.
nyisl.
rsv.
sam.
sg
sms(s).
sn
sv.
ty.
vgerm.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

holländsk
högtysk
indoeuropeisk
isländsk
latin
lågtysk
medellågtysk
norsk
nyisländsk
rikssvensk
samisk
skeppslag
sammansättning(ar)
socken
svensk
tysk
västgermansk

Bilagor

Bilaga 1. Artnamnsförteckning
Nedan redovisas samtliga i undersökningen behandlade artnamn för beckasinfåglar. Med kursiv anges artnamn med viss systematisk prägel.

Artnamn för beckasin
alblixt
alvigg
beckasin
bäckstränta
fiskelit(a)
horsgök
m(j)äckerget

morvipa
mosspytta
mussnipa
myrfågel
myrgörel
myrsnipa
nordanväderspligg

regndrypa
regnvädersbock
snipa
spovvippa
stolk
strandlo
strandpikel

strand(s)pyrel
strandstickel
strandstrickel
strandstrit(t)a
strandstrittel
sumpsnäppa
tolk

myrsnipa
myrsnäppa
myrmäcker, -mäckra
mäckerbässe
mäckerhare
mäckra
märrfrälsare
märrgök
märrskärra
nodderbuk
noddergOg
nodderhors
nodderkok
nordhOg
nord(re)gOg
nord(re)kok
Odens hundar
orreggig
perhan (stor)
pisse-nisse
plytte
rasbock
rasgök
regngråta
regnldipa

skronneOg
skronning
skrummelgOg
skrummelOg
skråbock
skrxkk(e)
skummerhors
skvaldergås
skvaldermette
snaphone
sneppeflue
snåljude
snäppa
spoling
spolkäring
spånkäring
stensnäppa
stolk
strandskrika
strand(s)pyrel
strandstrek
strandseickel
stukas
Stäffen
suder

Artnamn för enkelbeckasin
aftenbakke
aftentaffel
beckasin
bjergged
bjäckerget
bjäckergök
bjäckerhök
bläderbock
bläkbock
bräkarbock
bräkbock
bräkget
buk
bäckfåle
bäckget
bäckstränt(a)
bäva
dreng med lang nxse
dubbelsnäppa
dOggreyv
fiskelit(a)
flyvende gedebuk
fårpiga
galyre
gethök

hors(e)nogger
horseskronner
horsget
horsgnägga
horsgök
horshjort
horshök
horsjude
horsluv
horsskvarra
horsskärra
horsök
hummergeit
humme(r)gök
hummerhest
hårvindel
hässeluv
hästgnägga(re)
hästlom
jordgeit
jude
kjulbening
klapfugl
klOis
kronnehOg
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gimmer
kummergauk
kväll(s)gimra
gråget
kärrmäckra
gummeg0g
gummer
kärrsnäppa
gumme(r)hors
långnäbb(a)
långnäsa
gummerhäst
hagkärrsbäsen
madvipa
mekregjod
harbavra
memregauk
harbävra
harm(j)äcker, -m(jDäckra mickergök
hasseldrom
mickerhare
m(j)äckerget
havretiggare
m(j)äckergök
heidblxra
himlaget
m(j)äckerhök
himmelhund
mos(e)lam
mosesneppe
himmelsbässe
moshakker
himmel(s)get
himmelsgök
mossmäckra
himmerhest
mosspytta
hingstfugl
mossticka
hornsgök
mullsnäppa
horsbock
myrbock
myrfågel
hors(e)gimmer
horsegnarre
myrgörel
hors(e)gumme(r), -gumra myrhest
horsegump
myriskftur
m3risp6i
horsekok
myrispyta
hors(e)nodder

regnmäckra
regnvädersget
rosselgök
rossgucku
rossgök
ryssegauk
rysshök
råget
räfs-nisse
rOnnefugl
ronnegOg
onnehors
ronnehOg
sandrulling
sitta-före
skoddefole
skoddefugl
skoddef01
skranne0g
skronneged
skrormegumme
skronneg0g
skronnehals
skronnehors
skronnehOg
skronnehone
skronnekok
skronnemette

sädesvittja
sädgök
sögätare
taffel
taffelsmed
taffelsneppe
tinksmed
todxkker
tolk
trollrogg
trollrucka
tåkehest
täppy
vallpiga
vandskank
vandskrank
vandsneppe
vangeledslufirken
vattugrylla
vestolk
villget
vårget
våtars
väderbock
väderget
väderknarr
väktaren på Sions murar
välget

rantfrälsare
sitta-före
skoggerpladrer
skrxkk(e)
slipstensdragare
taffelskogger

taffelsnebber
tredobbelt bekkasin
tredxkker
tredcekkerbekkasin
vattenspove
vårsfåle

mosspytta
mygga
myrsnipa
perhan (liten)
pytting
rörsnäppa
själasörjare
småbeckasin

strandpipare
strandsnipa
strandsnäppa
stum bekkasin
stum sneppe
taffel
vrinsk

Artnamn för dubbelbeckasin
beckasin
dobbelt horsegummer
dubbelsnäppa
dublett
horsgök
hyckle

knortknispa
mosspytta
myrmäckra
myrsnipa
mäckerbässe
nordanvädersspov

Artnamn för dvärgbeckasin
beckasin
buk
bäckstränta
den stumme
dysnäppa
halvbeckasin
halvsneppe
hingst
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hingstfugl
hjort
horsgök
hårsnäppa
kvartbekkasin
kxrstork
lappbekkasin
mosevagtel

Artnamn för morkulla
afrikaner
beckasin
biätare
blombrygda
blomrikka, -e
blomrokke
blomrugga, -rukka
blomrykkja
bäckstränta
drarisp
ensnipa
fl(g)
flOjte
geitpik
hassel-, hässelhöna
hasselorre
holtrugda
holtskryta
holtsneppe
hors(en)bilta
horsgök

hultdämpa
hultenbilt(a)
hulten-, hultingskrabba
huntrulla
hästgnägga(re)
keldusvin
klödra
knispa
knispfugl
knorrknispa
knortknispa
knurremurrepist
kobberhOne
kokar(e)kona
kokar(e)mor
korgfisk
krokkvist
kula
kurbits
kvällknispa
kvällknorr, -knort

källgylta
kärrgylta
lauvskogskryte
lauvtaska
lyngsneppe
långnäbb
morkulla
morripa
morröja
morvipa
mosspytta
muddersneppe
myrsnipa
nattramn
nattrugda
Odens jakt
perhan
rispfågel
rispherde
rossgucku
rugda

rOdsneppe
skomakare
skovsneppe
snipa
sniprugda
snäppa
spånkäring
sumpsnäppa
tinksmed
tjald
tornsneppe
trollrogg
trollrokk
trollrucka
trollruckla
trådrispa
tresneppe
uglehoved
vallsnäppa

Bilaga 2. Förteckning över folkliga föreställningar kring
beckasinfåglarna
Ankomsttid
Enkelbeckasin
kommer nionde veckan (se horsgök)
Morkulla
fmns alltid i skogen skärtorsdag och långfredag (se snäppa)
kommer skomakarmåndag = fastlagsmåndag (se skomakare)
kommer söndagen då evangeliet handlar om djävulens utdrivande (se holtsneppe,
vallsnäppa)
snäppsöndagen rättar sig efter påsken (se snäppa)
Arbetstid
morkulldraget talar om att det är dags att sluta arbetet (se knorrknispa, korgfisk)
Farlighet, se Näbb, Skrämsel, Spådom
Får (se även Årstidsmärke)
enkelbeckasinen låter som fårpigans "tickande" lockrop (se fårpiga, vallpiga)
Förebud, se Spådom
Förvandling (se även Lätestolkning)
Enkelbeckasin
gubbar som hängt sig blir enkelbeckasiner (se horsbock)
en häst som gått ned sig i mossen blir till enkelbeckasin (se horseskronner, horsgök)
hornugglan blir horsgök om våren (se horsgök, hässeluv)
gök blir hök; flyger in i betande häst (se horsgök, horshök)
människor som blivit djur (se Odens jakt)
ogifta (gamla) kvinnor (gammalpigor) blir enkelbeckasiner (se himmel(s)get,
horsgök)
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ogifta gamla ungkarlar blir enkelbeckasiner (se hors(e)gumme(r), skronneg0g,
skronnehors)

enkelbeckasinen är själen av en som nedmanats i en mosse (se horsgök)
Morkulla
piga som söker oxarna Knort och Knisp (se knortknispa)
snål spinnande kvinna som förvandlats till morkulla (se spånkäring)
Förväxling
fladdermus (se hästlom)
gök; på Island träder horsgöken i gökens ställe (se rossgök)
hare (se harmWäcker)
lärka (se himmel(s)get)
uggla (se mickerhare)
Gammalpigor, se Förvandling
Get
enkelbeckasinen låter som en bräkande get (se harmWäcker, heidblora, himmel(s)get,
humme(r)gök, kärrmäckra, m(Nickergök, myrbock, märrfrälsare, skronneged)

Hare (se även Ljud)
förväxling med enkelbeckasinens läte (se harm(Däcker, heidblera, mickerhare,
m(Däckergök, myrbock, mäckerhare)

ljud under parningstiden (se Odens jakt)
Havre
enkelbeckasinen tigger havre åt hästen (se havretiggare)
Hund
Odens hundar — flyttfåglar med skällande läte (se Odens hundar)
Noaks hundar — jagar trollpacka (se Odens hundar)
Härm
enkelbeckasinen får ej härmas (se bräkbock, horsgök)
enkelbeckasinen slår ut ögonen på den som härmar den (se horsgök)
Häst (se även Havre, Lätestolkning, Offer, Utfodring, Årstidsmärke)
enkelbeckasinen låter som en gnäggande häst (se horsgök, rossgök, Ståffen)
enkelbeckasinen låter först då den ätit fölhinna om våren (se rossgök)
Hö, se Offer
Lin, se Spådom
Ljud (se även Lätestolkning)
flyttfåglar (se Odens hundar, Odens jakt)
hararnas oljud under parningstiden (se Odens jakt)
larm och skrik i luften (se Odens jakt)
skrattande läte (se mäckerbässe)
lätet uppkommer då fågeln sätter näbben i änden av ett rör (se horsgök)
Lätestolkning (se även Får, Get, Hare, Hund, Häst, Räv)
Enkelbeckasin
lockar folk ut (se horsgök)
lockar gamla hästar ut i mossen (se horseskrOnner, horsgök, skronnehors)
"det blir regn — i morgon dag" (se beckasin)
"följ med och köp häst på marknaden" (se horsgök)
"gå till! gå till!": narrar gamla hästar ut i vattnet/mossen och skrattar sedan (se
beckasin, horsjude)
"jag vill ha hö!" (se horsgök)

"kör till! kör till!": lockar man att köra ut i mossen (se skronnehors)
"sätt dig ": skrattar sedan (se hors(e)gumme(r))
"ta honom!": om Herren på korset (se taffel)
"varför ville du inte?" (vipan); "för jag tordes inte" (se hors(e)gumme(r))
"vill ha hö — han fick" (se horsgök)
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Morkulla
lovar bonden "två, två, två korgar fisk!" (se ensnipa, korgfisk)
Mjölka blod (se även Näbb)
morkullan hackar i komas juver så de mjölkar blod (se trollruckla)
Mytologi
Odens nattliga framfart (se Odens jakt)
Tors fågel (se snäppa)
Näbb
Enkelbeckasin
hackar barn i huvudet (se tinksmed)
hackar el. river komas och getternas juver (se myrsnipa)
hackar ut ögonen på gamla hästar i mossen (se horsgök)
Morkulla
drar kraft ur jorden i stället för att äta på vanligt sätt (se skovsneppe)
hackar el. river komas och getternas juver (se morkulla, morröja, myrsnipa, trollruckla, snäppa)
näbben huggs av (se snäppa)
Odens jakt, se Mytologi
Ogifta män och kvinnor, se Förvandling
Offer
Hö
lämnas på hässjan till enkelbeckasinen och bådar god skörd kommande år (se råget)
Räv
förväxling med enkelbeckasinens läte (se beckasin, mäckerhare)
Skomakare
morkulla (se skomakare)
Skomakarpojke
bortbyting (se klödra)
morkulla (se rispherde)
Skrämsel
Enkelbeckasin
skrämselväsen (se råget)
horsgöken (och haren) är farlig (se horsgök)
skräms då den flyger upp (se skrcekk(e))
Morkulla
farlig att möta (se snäppa)
Spådom (se även Väderspådom, Önskan)
Enkelbeckasin
bådar olycka (se horsgök, horsjude, m(Däckergök, snäppa)
spår olycka för renarna första gången man hör den på fastande mage (se
m(Däckergök)
dödsförebud (se harbävra, m(j)äckergök, väktaren på Sions murar)
spår linets längd (se horsgök, spånkäring)
sjunger om framtiden (se beckasin)
Morkulla
bådar gott då den äts om våren (se kurbits)
Svältdöd, se Ärstidsmärke
Säd, se Havre
Troll, se Övernaturligt väsen
Ungar
morkullan har fula ungar — tycker bäst om sina egna barn (se snäppa)
Utfodring
enkelbeckasinen påminner om hästens utfodring (se horsgök)
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Utseende
morkullan är den fulaste fågeln (se myrsnipa)
Vallpojke
tar morkullans ungar (se klödra)
Väderspådom
Enkelbeckasin
fult väder (se nordanväderspligg)
kallt väder (se hummergeit, m()äckergök, myrbock)
milt väder (se råget)
nordanvind (se nordanväderspligg)
hörs om morgonen — fint väder (se horsgök)
oväder (se horsgök, hummerhest)
regn (se himmel(s)get, hors(e)gumme(r), horsgnägga, horsgök, horsskärra,
humme(r)gök, hästgnägga(re), kärrmäckra, mWäckergök, myrrnäckra, rasgök,
regndrypa, regnmäckra, regnvädersbock, ryssegauk, räfs-nisse, rOnnehors,
skronnget, väderget)
brummar = regn (se beckasin, myrsnipa)
torrt väder (se horsgök)
piper ("kibi!") = torrt väder (se beckasin, myrsnipa)
väderombyte (se horsbock, spånkäring)
värme (se himmel(s)get)
väta (se doggreyv, pisse-nisse, rossgök)
hörs över fast mark — väta (se hors(e)gumme(r))
hörs över kärr — torka (se hors(e)gumme(r))
åska (se skronneged)
Morkulla
regn vid midnatt då morkullan drar (se snäppa)
vackert väder då morkullan drar om morgonen (se snäppa)
Årstidsmärke — enkelbeckasin
fårbetesmärke (se hyckle, ranffrälsare)
hästbetesmärke (se gummerhäst, himlaget, horsgök, hässeluv, märtfrälsare, märrgök, råget)
svälttiden förbi för märren (se horsgök)
såningstid (se horsbock, horsgök)
tid då säden mognar (se råget)
vårbete finns (se horsgök)
vårförebud (se horsgök, myrsnipa)
Önskan
önskan går i uppfyllelse (se horsgök, skronnehors)
Övernaturligt väsen
Enkelbeckasin
fredlösa människoandar (se horsgök)
mystiskt djur (se mäckerhare)
St. Staffans hästar (se Stäffen)
själen av en som blivit nedmanad i mosse (se horsgök)
troll el. huldra (se heidbUra, myrbock)
trollfågel (se m(j)äckergök)
Morkulla
bär bort ungarna (se snäppa)
häxa som far genom luften (se snäppa)
ljud av hundar som jagar trollpacka (se Odens hundar)
trollfågel (se snäppa)
Överförd betydelse
högfärdig kvinna (se himmel(s)get)
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Ill. 1. De fyra egentliga beckasinfåglama. Ur: Sundevall 1856 plansch44.

Ill. 2. Gallinago gallinago, enkelbeckasin. Ur: Wright 1829 vid s. 694.
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Ill. 3. I flykten dykande
enkelbeckasin. De närmast
kroppen belägna stjärtfjädrama vibrerar i luftdraget så
att det "gnäggande" eller
"bräkande" vibrationslätet
uppstår. Ur: Birds of Europe
s. 416 fig. A.

Ill. 4. Visar ett av enkelbeckasinens skyddsbeteenden. Fågeln ligger på sidan och slår
med vingarna och "spelar skadad" för att lura en inkräktare bort från boet. Ur: Birds of
Europe s. 418.
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Ill. 5. Gallinago media, dubbelbeckasin. Ur: Wright 1829 vid s. 688.

Ill. 6. Ett par moment ingående i dubbelbeckasinens vårspel. Till vänster: fågeln
sträcker på sig och burrar upp bröstet under det att det bubblande spellätet hörs. Till
höger: fågeln spärrar ut stjärtfjädrarna så att de vita fälten på stjärten tydligt syns. Ur:
Birds of Europe s. 429.

iv

Ill. 7. Lymnocryptes minimus, dvärgbeckasin. Ur: Wright 1829 vid s. 698.
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Ill. 8. Scolopax rusticola, morkulla. Ur: Wright 1829 vid s. 702.

Ill. 9. Häckningsterräng för morkulla. Ur: Rosenius 1937 vid s. 137.

Ill. 10.1 folkmun anses morkullans ungar
vara de fulaste som finns. Ur: Birds of
Europe plate 41:6.
vi

Ill. 11. "Getmjölkare (nattskärror) [...j flyga fram till getternas jufver för att suga
mjölk". Ur: Olaus Magnus 1555:157.

Ill. 12. Enkelbeckasinens näbb är till god hjälp då den söker föda. Ur: J&K tavla 111.
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Ill. 13. Morkulla i häckningsterräng. Ur: J&K tavla 110.

Ill. 14. Häckningsterräng för enkelbeckasin. Ur: Rosenius 1937 vid s. 164.
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