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Förord. 

Till grund för denna avhandling ligga studier av svenska kvarn-
termer, vilka påbörjades redan 1927 med uppteckningar i Norum i 
södra Bohuslän och resulterade i första hand i en uppsats, som pub-
licerats i STOD 5. Undersökningarna utvidgades några år senare 
till att omfatta västra Sverige och redovisades 1934 i en licentiat-
avhandling vid Göteborgs Högskola. De vidgades sedan ytterligare 
och fortgingo senare med åtskilliga avbrott under full tjänstgöring 
vid läroverk med undantag av tre terminer med partiell tjänst-
ledighet. Mötande svårigheter av olika slag har flera gånger hotat 
att helt avbryta arbetet. 

När trots detta ett första avsnitt av den planerade avhandlingen 
här kunnat publiceras, vill jag med tacksamhet främst vända mig 
till min nuvarande lärare, professorn i nordiska språk vid Stock-
holms Högskola, Elias WesAn. Utan professor WesMns förstående 
intresse och välvilliga uppmuntran hade detta resultat säkerligen 
aldrig uppnåtts. Han har bl. a. gått igenom stora partier av det om-
fattande materialet och hjälpt mig finna en form för framläggande 
av resultatet av mina undersökningar. Senare har han följt utarbe-
tandet av avhandlingen, varvid han läst hela manuskriptet, delvis 
i flera utformningar och har under ett flertal seminarieövningar och 
enskilda samtal givit mig anvisningar och uppslag, vilka förenande 
vetenskaplig skärpa och välvilligt positiv inställning till arbetet haft 
avgörande betydelse för den slutgiltiga utformningen av detta. 

Jag vill även begagna tillfället att framföra ett tack till professor 
Sigurd Erixon för det välvilliga intresse han visat min avhandling 
och för att han upptagit det första kapitlet till behandling på en 
seminarieövning och därvid givit mig synnerligen värdefulla anvis-
ningar. 

Professor Dag Strömbäck tackar jag för värdefulla råd och upp-
slag, särskilt med avseende på problemet att bemästra det omf at- 



VI 

tande materialet och finna en lämplig form för dess publicering, för 
att han antagit arbetet till tryckning i Skrifter utgivna. genom 
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, samt för det ovärder-
liga stöd det av honom ledda Landsmålsarkivet givit mig. Detta 
tack riktar sig även till detta arkivs personal, som alltid beredvilligt 
på allt sätt sökt främja mitt arbete. Särskilt vill jag härvid tacka 
förste arkivarien fil. doktor Manne Eriksson för värdefull hjälp och 
många råd och anvisningar, bl. a. vid insamlandet av materialet, 
utarbetandet av kartorna samt främst vid tryckningen av avhand-
lingen, vilken han i egenskap av redaktionssekreterare för skrift-
serien genomgått i såväl manuskript som korrektur. 

Även Landsmålsarkivet i Lund, särskilt arkivarien fil. doktor Inge-
mar Ingers, samt Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid 
Göteborgs Högskola, särskilt dess förutvarande amanuens, nuva-
rande professorn Assar JanMn, tackar jag för hjälp vid insamlingen 
av materialet. Likaledes riktar sig mitt tack till Nordiska Museets 
personal för beredvillig hjälp och intresse. Särskilt vänder jag mig 
härvid till förste intendenten, fil. doktor Gösta Berg, som läst av-
handlingens första kapitel och därvid givit mig råd samt anvis-
ningar på litteratur. 

Slutligen vill jag även tacka deltagarna i närdiska seminariet vid 
Stockholms Högskola, främst docenten Carl Ivar Ståhle och fil. lic. 
Nils-Gustaf Stahre för värdefulla uppslag och råd. 

Stockholm i december 1951. 
Roger Wadström. 



Inledning. 

Den avhandling, varav första delen här föreligger, avser främst 
att behandla den terminologi, som är knuten till den folkliga kvarn-
driften, sådan denna bedrivits i vårt land' fram till våra dagar. 
Utan avseende lämnas alltså den industriella stordrift, som under 
senare årtionden alltmer undanträngt den gamla, i mera hantverks-
mässig skala idkade kvarndriften. I viss utsträckning har denna in-
dustri från den äldre övertagit termer, vilka alltså förekomma i 
denna avhandling, men i övrigt har den upptagit här ej behandlade 
allmänt tekniska termer samt sena lån från andra språk. 

Kvarndriften har av ålder intagit en central ställning inom den 
folkliga kulturen och är därför väl värd en mera ingående undersök-
ning.2  De därtill hörande termerna äro av mycket olika ålder. De 
äldsta äro mycket gamla och gå tillbaka till förhistorisk tid, de yngsta 
ha däremot tillkommit under 1800-talet. Deras spridning är också 
högst växlande. 

Avhandlingens syfte är främst att ge en samlad framställning av 
det mångskiftande ordförråd, som är knutet till ett folkligt hantverk 
som detta och att belysa, huru dessa termer bildats. Den visar bl. a., 
huru i en del fall ord, som förekommit inom dialekten i en allmän-
nare betydelse, upptagits som kvarntermer, varvid betydelsen alltså 
blivit mera inskränkt och speciell, huru i andra fall ord inom dialek- 

1  Svenska dialektformer från Finland behandlas alltså på samma sätt som 
former från de övriga nordiska grannländerna. 

2  Kvarnen och malningen har föga beaktats i svensk vetenskaplig litteratur. 
Blott ett fåtal kortare, deskriptiva, huvudsakligen kulturhistoriska uppsatser fin-
nas, vilka citerats i denna avhandling. Även den utländska vetenskapliga littera-
turen på detta område är påfallande sparsam, vilket bl. a. framhållits av Lindet i 
Revue arch. 35, 413 och av Childe i Antiquity 17, 19. Endast det nedan citerade 
verket av Bennet-Elton är av större omfattning. Ingen av mig känd undersökning 
förenar som den här föreliggande terminologiskt med kulturhistoriskt, ordgeogra-
fiskt och etymologiskt. 
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ten använts i överförd, bildlig betydelse samt huru för dialekten eller 
för svenskan främmande ord inlånats, oftast med den därmed be-
tecknade saken. Den ställer dessutom mot varandra de olika syno-
nyma termerna och belyser deras utbredningsområden och sprid-
ningsvägar. Den bidrager till härledningen av en del ord genom att 
den fastställer utseende och form hos de därmed betecknade sakerna 
samt följer dessas utveckling tillbaka till en mera primitiv form, om 
möjligt den ursprungliga. Genom att de synonyma orden samman-
ställas och de därmed betecknade sakerna bli föremål för grundlig 
utredning vinnes i vissa fall säkrare kännedom om en del ords här-
ledning. 

Det språkliga materialet har insamlats genom omfattande egna 
uppteckningar samt hämtats från de uppteckningar, vilka insänts 
främst till landsmålsarkiven i Uppsala, Lund och Göteborg, oftast 
som svar på av dessa utsända frågelistor. Dessa uppteckningar ha 
mycket växlande värde och form. Flertalet äro emellertid mycket 
utförliga, och i allmänhet framgår termernas betydelse klart av be-
skrivningen eller sammanhanget. En del ge alla termerna med lands-
målsalfabet, andra använda en s. k. grov beteckning, dvs, det van-
liga alfabetet med inströdda enstaka landsmålstecken. Dessa upp-
teckningar redovisas i källförteckningen (s. 271 nedan), varvid de 
åsatts var sitt nummer, under vilket de med detta nummer inom [1.  

citeras i avhandlingen. De ha dessutom redovisats på karta nr 1. 
Dessutom ha de tre landsmålsarkivens övriga samlingar i viss ut-
sträckning genomgåtts, varvid dock endast ett mindre antal termer 
medtagits. Värdet av dessa minskas stundom av att de i uppteck-
ningar, t. ex. i sedessamlingar, där de förekomma lösryckta ur sitt 
naturliga sammanhang, ofta ha betydelsen ofullständigt eller rent 
av felaktigt angiven. Nordiska Museets jämte en del andra institu-
tioners material har också utnyttjats i den utsträckning, som fram-
går av framställningen i det följande. 

Tryckta ordböcker och dialektavhandlingar ha även excerperats, 
varjämte tryckta källor från de nordiska grannländerna samt i viss 
utsträckning från utomnordiskt språkområde genomgåtts i en ut-
sträckning, som framgår av käll- och litteraturförteckningen. De 
tryckta verk, som giva en någorlunda fullständig behandling av 
kvarnterminologien inom ett område, ha upptagits i källförteck-
ningen, där de åsatts ett nummer liksom uppteckningar i manu- 
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.skript, samt förtecknats på karta nr 1. För övrigt material anges i 
varje särkilt fall källan. 

Undersökningen har begränsats till de rikssvenska dialekterna, 
varvid särskilt de västsvenska dialekterna beaktats. Det material, 
som kunnat erhållas ur tillgängliga tryckta källor från de övriga 
nordiska länderna och i viss utsträckning från Europa i övrigt, har 
endast medtagits för att belysa i vad mån de inhemska termerna före-
komma utom landet och bidraga till att belysa deras utbredning och 
.spridningsvägar. 

Såsom karta nr 1 visarl, äro beläggen ej lika täta från hela landet. 
I västra Sverige, som först blev föremål för min undersökning (i 
licentiatavhandlingen), ligga de relativt tätt. Från övriga delar av 
landet har ej samma beläggstäthet eftersträvats. Emellertid har 
det inom stora områden varit omöjligt att numera uppspåra lämpliga 
meddelare, ehuru landsmålsarkiven välvilligt sökt skaffa uppteck-
ningar från dessa områden. Under senare år har det blivit allt svå-
rare att finna goda meddelare, då det folkliga kvarnhantverket inom 
stora områden, särskilt centralsvenska, nästan helt dött ut. I vissa 
trakter har för övrigt av geografiska skäl ej någon mera omfattande 
folklig kvarndrift förekommit. 

Det förefintliga dialektmaterialet föreligger som nämnts i mycket 
växlande skick. Om källornas skiftande beteckningssätt hade an-
vänts, skulle detta ha medfört en för läsaren förvillande heterogeni-
tet. Även av typografiska skäl har det varit nödvändigt att an-
vända i viss mån normaliserade former för att återge flertalet dialekt-
ord (jfr J. Svensson, Diftongering med palatalt förslag 5). Det är 
ej heller för mitt syfte nödvändigt att i varje särskilt fall exakt återge 
den beteckning, som termerna ha i det föreliggande Materialet. I 
ganska stor utsträckning har därför en viss normalisering av dialekt-
materialets form företagits, varvid i varje särskilt fall med tecknet 1  
framför dialektformen angivits, att denna i något hänseende av-
viker från den i uppteckningen föreliggande. 

Normalisering har ej skett i sådana fall, där ett exakt angivande 
av en terms uttal kan tänkas ha någon betydelse för bedömandet av 
ordets härledning, medan däremot helt vanliga och etymologiskt 
fullt klarlagda ord normaliserats starkare. Främst ha vidare upp-
teckningar med vanligt alfabet men med inskjutna enstaka lands- 

1  Denna medtager dock som ovan framhållits ej allt materialet. 
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målstyper eller av upptecknaren själv uppfunna beteckningssätt 
normaliserats. När sådana former förekomma i mera omfattande 
uppteckningar av samma hand, kan läsaren i regel ganska väl be-
döma, vilka ljudvärden upptecknaren med varje beteckningssätt 
avser, men när de som i denna avhandling lösryckas ur detta sam-
manhang, saknar läsaren oftast denna möjlighet. Det är då i all-
mänhet bättre, att de återgivas med ett för avhandlingen mera en-
hetligt beteckningssystem. De uppteckningar, som jag själv utfört, 
med ytterst få undantag med landsmålsalfabet, har jag också i 
ganska stor utsträckning normaliserat, främst i de fall, då jag funnit 
mig rätt väl kunna med vanligt alfabet återgiva termerna, och någon 
högre grad av exakthet vid ljudåtergivningen ej varit behövlig. De 
former, som föreligga i goda uppteckningar med landsmålsalfabet, 
ha i större utsträckning bibehållits i den upptecknade formen, utom 
då det gäller helt vanliga ord, som äro allmänt kända och oftast även 
finnas i riksspråket. Om en läsare i något fall av speciella skäl skulle 
vilja ha exakt den upptecknade formen, finns denna ju tillgänglig i 
respektive landsmålsarkivs samlingar eller mina egna.' 

Det har i sig själv ett intresse att undersöka utbredningen av de 
olika termerna, eller av de geografiskt fördelade synonyma ord, som 
beteckna en sak eller ett arbetsmoment. Det har också visat sig 
vara av stort metodiskt värde vid behandlingen av termerna att be-
akta dessa geografiska problem. Det språkliga materialet har därför 
ordnats så, att ordens utbredning skall bliva så överskådligt fram-
ställd som möjligt. Dessutom belysas de viktigaste termernas sprid-
ning medelst språkkartor. Av kostnadsskäl ha emellertid endast de 
allra viktigaste kunnat här publiceras. 

En ordforskning, som sysslar med sakligt konkreta ord, kräver en 
grundlig sakforskning. Det är nödvändigt att noga undersöka de 
föremål orden kunna beteckna för att fastställa deras betydelse 
samt att följa de betecknade föremålens utveckling för att kunna 
klarlägga ordens. För att utforska en terms ursprungliga betydelse 
är det nödvändigt att känna, vilken form den därmed betecknade 
saken haft vid den tid, då termen tillkom. Ordets och sakens utveck-
ling höra nära samman och belysa varandra (jfr Meringer i Wörter 
und Sachen, 1, 1 if.). 

1  Dessa komma efter publioerandet av verkets senare del att överlämnas till 
ULMA. 
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När det som i denna avhandling gäller att undersöka en till ett 
visst yrke knuten terminologi, är det särskilt viktigt att känna till, 
huru detta yrke nu bedrives och huru det utvecklats från sin äldsta, 
mera primitiva form. Därför har insamlandet av det språkliga ma-
terialet förenats med en ingående sakforskning. De egna uppteck-
ningarna ha alltid åtföljts av noggranna sakundersökningar, varvid 
kvarnar och detaljer av sådana ofta uppmätts, ritats eller fotogra-
ferats. Dessutom ha museernas samlingar av hithörande etnologiska 
uppgifter och bildmaterial beaktats. Endast i ringa utsträckning 
har detta mycket omfattande material kunnat redovisas i avhand-
lingen, men det har varit av mycket stor betydelse för min behandling 
av ämnet, och utan detta hade ej de framlagda språkliga resultaten 
kunnat ernås. 

Jag har valt att i ett första avsnitt av avhandlingen giva en kort-
fattad framställning av de olika kvarntypernas utformning samt 
skisserat deras utveckling. Härmed har vunnits, att man från den 
språkliga behandlingen kunnat avlasta sådant material, som tarvar 
utförligare skildringar, vilka ej utan upprepningar skulle kunna tagas 
med, om de hade uppdelats på en mängd skilda språkliga artiklar i 
avhandlingen. Dessutom får man på detta sätt de till termerna 
hörande sakuppgifterna framlagda i ett sådant sammanhang, att 
när orden framläggas med hänvisningar till detta parti och de där-
till hörande bilderna, oklarhet undvikes i fråga om bl. a. deras verk-
liga betydelse, såväl den nuvarande som äldre (jfr beträffande denna 
fråga M. Eriksson i SvLm 1942, 119 i recensionen av Levander, 
Bondekultur, som ju utgör ett i viss mån motsvarande sakligt under-
lag för den planerade dalmålsordboken, fast i betydligt större skala). 
Läsaren bör på detta sätt få en orientering i de sakfrågor, som äro 
nödvändiga att känna för att kunna tillgodogöra sig framställningen 
i det språkliga avsnittet. Genom hänvisningar mellan motsvarande 
partier i de båda avsnitten hoppas jag ha gjort det möjligt att under 
läsningen sammanhålla dessa nära samhöriga framställningar. 

Ehuru avhandlingens huvudsyfte är språkligt, och dess framställ-
ning av ord och sak främst avser att giva fördjupade och säkrare 
språkliga resultat, är det naturligt, att den även givit en del resultat 
av värde för sakforskningen. 





Olika svenska kvarntyper jämte kortfattad översikt 
över deras utveckling. 

Krossning av säd.1  

För att kunna tillgodogöra sig säd o. dyl. till föda, måste man 
krossa sädeskornen, antingen medelst stötning i mortel (eller dess 
föregångare) eller medelst malning i kvarn. Om endast skalen kros-
sas, erhållas av kornen gryn, vilka kunna användas till kokning av 
gröt o. dyl. Vill man ha mjöl, exempelvis till brödbakning, måste 
kärnan sönderdelas ytterligare, vilket sker i kvarn. Krossning av 
sädeskorn och andra frön är därför lika gammal som användning 
av säd till föda överhuvudtaget och äldre än sädesodlingen.2  Ur-
sprungligen begagnades för detta ändamål troligen blott tillfälligt 
funna stenar, men ur denna primitiva metod uppstod så små-
ningom något, som kan kallas malning. 

Malningens ursprung går alltså tillbaka till en mycket tidig period 
i mänsklighetens historia, »samlarstadiet». Den blev senare nära 
knuten till åkerbruket och betecknar ett viktigt steg i människans 
utveckling. Den är hennes äldsta och åtminstone fram till den 
moderna industrialismens genombrott väl också viktigaste in- 

En utförlig behandling av de flesta i detta kap. berörda problemen om kvarn-
driftens äldre historia föreligger i i litteraturförteckningen upptagna arbeten av 
Bennet-Elton och Vieli, den senare mindre omfattande men givande genom tal-
rika litteraturhänvisningar. Dessutom hänvisas till Fuhse i Hoops Reallex. 3, 
243 f., Götze m. fl. i Eberts Reallex. 8, 321 ff., G. Berg i Nord. Familjebok' 12, 
348 och K. Mattisson i Sv. uppslagsbok2  17, sp. 237 ff., C. Curwen, Plough and 
Pasture, s. 101-117, beträffande äldre europeiska handkvarnar även till H. Ge-
ring i Edda utg. av Sijmons-Gering 3: 1, 300 f. En ur teknisk synpunkt mycket 
utförlig äldre framställning, rikt illustrerad, finns i Kriinitz Encyklopedie bd 95 
och 96. Fischer Kvarnteknisk lärobok och Baumgartner beskriver modern, yrkes-
mässig kvarndrift. Se i övrigt i detta kap. cit. litt. 

2  Många arkeologer ha med orätt antagit, att de vid fynd av kvarnstenar kun-
nat sluta sig till förekomst av åkerbruk. Mjöl är dock äldre ån odlade växter (se 
bl. a. Birket-Smith I, 163; jfr nedan s. 2). 
1 — 516758 Wadström 
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dustri, vilken har spelat en betydande roll i utvecklingshistorien. 
(Detta framgår senare inte minst av det stora intresse, som de sty-
rande tidigt visade för malningen genom omfattande lagstiftning 
och andra åtgärder; se nedan s. 87 ff.). 

Den äldre utvecklingen har på detta område i stort sett varit den-
samma hos de flesta folk. Den har gått synnerligen långsamt, och 
under årtusenden har malningen dröjt kvar på handkvarnens sta-
dium. De olika faserna i denna äldsta utveckling ha sina mot-
svarigheter hos nu levande primitiva folk, och hos dessa kunna vi 
alltjämt studera dem. 

I äldsta tid krossades ej blott sädeskorn, utan även bär, nötter 
o. dyl., ja t. o. m. animala livsmedel, såsom torkad fisk, till mjöl', 
och härvid användes som nämnts sannolikt en tillfälligt funnen sten. 
Vissa indianstammar krossa sin majs mellan lösa stenar, andra i 
naturliga fördjupningar i berget, andra åter med klotrunda stenar 
mot granithällar, som ha genom nötning bildade fördjupningar. 

Allteftersom en stam blivit bofast, användes vissa bestämda 
stenar och fördjupade hällar. Arkeologerna ha funnit en mängd så-
dana. Att de använts till sädeskrossning bevisas därav, att likadana 
stenar begagnas för detta ändamål av nu levande primitiva folk.2  
Före krossningen rostades ofta sädeskornen3, ett bruk, som i Sverige 
levt kvar fram till våra dagar vid malning på hand- och skvalt-
kvarn, särskilt vid malning av havre. 

Så småningom uppstodo två olika typer av redskap för sädes-
kornens krossande. Av Meringer4  kallas dessa pincere-serien och 
mo/ere-serien. Redskap, som tillhöra pineere-serien, användas för 
att stöta sönder sädeskornen. De bestå av en lämpligt formad 
sten, använd som stöt, och en annan med en fördjupning i, använd 
som underlag. Så småningom ökades denna fördjupning och i sam-
band därmed stötens längd. På så sätt uppstod morteln. Fullt ut-
bildad möter oss denna hos de gamla egypterna och på grekiskt 
kulturområde, där man funnit dylika mortlar vid utgrävningarna i 
Troja och Mykene. I de fyra äldsta »städerna» i Troja dominera 
redskap av denna typ, men i de senare undanträngas de av redskap, 
som tillhöra molere-serien. 

1  Så sker ännu i dag t: ex. i Norge och på Island. 
2  Bennet-Elton 1, 1 ff. 
3  Se bl. a. Moszyriski Sv. övers. 137 och Schmidt-Koppers I, 673. 
4  1 Wörter und Sachen I, 3 ff. och 164 ff. 
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Även i det övriga Europa har man funnit primitiva redskap, som 
kunna ha tjänat samma ändamål. Det är dock icke lätt, om ens 
möjligt, att i varje fall avgöra, om sådana verkligen använts till att 
krossa säd med och alltså äro att räkna till pineere-redskapen, eller 
om de t. ex. tjänat kultändamål, s. k. älvkvarnar (Bennet-Elton 1, 
8 ff., 23 ff.). 

Behovet av ett transportabelt redskap för krossande av sädes-
kornen medförde pincere-redskapens utveckling till morteln. Det 
typiska för denna till skillnad från de tidigare formerna inom denna 
serie är just, att den är transportabel. I stället för den fasta sten-
hällen med dess fördjupning har kommit en lös underdel av sten 
eller trä med en större fördjupning. Det yttre av denna gavs då 
en form, som kan variera ganska mycket. 

Ofta består morteln i sin primitivaste form av trä och är då jämn-
bred och har tjocka väggar. Sedan utvecklas trämorteln till de 
mest växlande former. Den är spridd över stora delar av jorden. 
Den brukas ännu för sädeskrossning i betydande delar av Europa, 
särskilt inom slaviskt område, i Asien, Afrika, Melanesien och i det 
sydliga Nordamerika samt i hela Amazon-landet (Birket-Smith I, 
163 f.). Särskilt bland slaverna ha olika former av trämorteln varit 
vanliga fram till våra dagar. Man finner här bl. a. höga trämortlarl 
samt ett slags fotmortlar, betydligt lägre, med en hammarliknande 
stöt, som trampas med fötterna. Denna typ har en östlig utbredning 
men har tidigare varit spridd från Skottland och Alpområdet i väster 
till Korea och Japan i öster. Ur denna typ utvecklar sig stampen 
(Moszynsky Sv. övers. 137 f., Zelenin 86). 

Jämte trämorteln förekommer redan tidigt mortlar av sten. Stöten 
är vanligen av trä, men mortelstötar, som bestå av en avlång sten, 
förekomma även.2  Den sannolikt äldsta kända stenmorteln är från 
Babylonien och tillhör den äldsta perioden inom detta lands kultur. 
Håligheten är 16 cm i omkrets och 10 em djup. En inskription visar, 
att den använts att krossa säd med (Bennet-Elton 1, 88 f.). I Egyp-
ten var morteln tidigt i bruk. Detta framgår av ett flertal vägg-
målningar och skulpturer. De egyptiska mortlarna hade en mycket 
karakteristisk form. De voro höga och hade långa, stångliknande 
stötar, vilka ofta hanterades av två män (Bennet-Elton 1, 89 f.). 

1  80 cm höga eller mer; bild hos Zelenin 86. 
2  Riitimeyer 220, Mosz37fiski Sv. övers. 138; jfr Meringer i Wört,er und Sachen I. 
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Hos hebAerna omtalas mortlar vid tiden för ökenvandringen (jämte 
s. k. sadelstenar; jfr nedan s. 6). Från Egypten kom morteln till 
Grekland, där den utvecklades vidare. Antagligen härifrån kom 
den till Rom, där den omtalas i litteraturen såsom mortarius bl. a. 
av Plautus (227-184 f. Kr.). Den var ofta mycket stor och sköttes 
av slavar. Hos romarna undanträngdes den troligen dock ganska 
snart av kvarnen, men den höll sig kvar mycket länge bland andra 
folk. För att krossa säd har den använts (och är delvis ännu i bruk) 
i stora delar av Afrika, Indien, Nordamerika och Västindien.' Mor-
teln lämpar sig för stötning av t. ex. hirs, korn, bovete, havre och 
majs, varvid gryn erhålles. Den har hållit sig kvar i östra Europa 
och Asien samt i Amerika, där dessa sädesslag odlas. Vissa ameri-
kanska naturfolk äro också obekanta med kvarnen, som ej lämpar 
sig för den hårda majsen.2  

Handkvarnar. 

Krossande av säd i mortel ger gryn, som lämpar sig till grötkokning, 
men ej mjöl, som kan användas till brödbakning. Brödet är också 
en relativt sen uppfinning, och det var till en början osyrat och 
svårsmält. I österlandet var jäsningen visserligen tidigt känds — 
det framgår ju bl. a. ur många ställen i Bibeln — men först under 
medeltiden blev jäst bröd vanligt i Europa och började vid denna 
tid undantränga det- ojästa även i Norden, samtidigt med att rågen 
som brödsäd tränger fram på kornets bekostnad.4  Man började så 
småningom alltmer äta bröd i stället för gröt, som under forntiden 
spelat en dominerande roll. Dock har det jästa (syrade) brödet ej 
ännu helt erövrat Väst- och Nordeuropa. I Norrland och Norge 
är t. ex. tunnbröd av korn, blandat med andra mjölsorter, ännu 
vanligt.s 

1  Bennet-Elton 1, 111 ff., Riitimeyer 223; om morteln i Sverige se bl. a. Key-
land Allmogekost I, 13 och 134 ff. samt Lithberg i Rig 1918. 

2  Schmidt-Koppers I, 673. 
3 1 Babylonien skall den ha varit i bruk redan omkr. 2900 f. Kr., se Sv. upp-

slagsbok2  5, sp. 183. 
4  Jämte korn odlades även vete i Sydsverige sedan yngre stenåldern. 
6  Ä. Campbell Äldre sv. brödkultur i Sv. Landsm. 1943-44, 1 ff. samt i Gruddbo 

på Sollerön 453 ff., Sv. uppslagsbok2  5, sp. 183, N. Keyland, Svensk allmogekost 
184 ff. och Campbell Det svenska brödet 97 ff. — Rågen jästes i början med 
surdeg (huvudsakligen mjölksyrejäsning). Jäsning med öljäst (alkohol-kolsyre- 
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Kravet på mjöl för brödbakning gjorde, att pincere-redskapen 
undanträngdes av molere-redskapen (kvarnen). Först då redskap av 
denna typ användas, är det fråga om verklig malning. Kornens 
sönderdelning sker här genom gnidning, ej genom stötande som 
i morteln. 

Liksom stötande av säd i mortel är också malande på s. k. gnid-
kvarn förhistoriskt,- Om morteln eller kvarnen är äldst, är emeller-
tid en omstridd fråga. Bl. a. Beckmann, R iihlmann, Blihnner och 
Riitimeyer hålla morteln för äldre, medan i Daremberg 3: 2, 1960 
gnidkvarnen (sadelstenen) anses för äldre. I Schrader 2, 24 antages, 
att pincere-seriens redskap, morteln, främst kommer från Asien, 
där den ju är vanligast, medan molere-seriens, kvarnen, i äldre tid 
skulle inskränka sig till europeiskt område, och att de båda typerna 
alltså skulle ha utvecklat sig parallellt. 

Ett av de äldsta redskapen av molere-typen är den s. k. »sadel-
stenen» eller gnidkvarnen. Den består av en undre, fast sten, vilken 
genom gnidning blivit konkav, så att den liknar en sadel. Den övre, 
rörliga stenen är avlång och oftast något rundad. På den undre 
stenen lägges en handfull säd, och denna gnides sedan sönder på, 
så sätt, att den övre stenen föres fram och tillbaka över sädes-
kornen. Den malande ligger härvid på knä bakom understenen, 
som lagts något lutande, och för överstenen fram och tillbaka med 
armarna, varvid överkroppens hela tyngd vilar på dessa. På denna 
kvarn erhålles ett så fint mjöl, att det kan användas till brödbak-
ning.2  

I Egypten förekom detta slags »kvarn» jämte morteln. Man har 
där funnit en mängd små statyetter, leksaker och bilder, som visa 
kvinnor malande på sadelstenar. Det äldsta av dessa föremål stam-
mar från den tredje dynastien, c:a 2740-2684 f. Kr. På denna 
kvarn är den rörliga stenen tillplattad och måste gnidas fram och 
tillbaka. En senare statyett från femte dynastien (c:a 2560-2420 
jäsning) var huvudsakligen knuten till vetet. Den är känd i Medelhavsområdet 
under forntiden, men först under Ludvig XIV:s tid slog den igenom i Frankrike 
och i Sverige på 1700-talet (Campbell a. a. s. 170 if.). 

1  Se bl. a. Curwen Plough s. 24 (Sialkfynden med sadelstenar från c:a 3 000 
f. Kr.) och V. Gordon Childe, New Light on the most ancient East, London 
1934, s. 47 (Nordafrika), s. 52 o. 56 (Egyptens Tasian-kultur under för-dynas-
tisk tid), s. 138 (al 'Ubaid och Ur i Mesopotamien). 

2  Se bl. a. Bennet-Elton 1, 29 ff. med ett flertal avbildningar samt Sv. upp-
slagabok2  17, bild 1 vid spalt 240. 
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f. Kr.) visar en cylindrisk översten, vilken kan rullas fram och till-
baka — ett steg framåt i utvecklingen.' 

Samma kvarntyp fanns även bland hebgerna (jämte morteln; jfr 
ovan s. 4) och babylonierna, vilka folk på grund av brist på lämplig 
sten i regel importerade sådan (Bennet-Elton 1, 55 f.). Även hos 
dem var malningen i regel kvinnornas sak, såsom bl. a. framgår av 
Genesis 18: 6. 

Det var säkerligen från Egypten, som sadelstenen kom till grekiskt 
kulturområde. Schliemann har funnit sådana kvarnstenar i Tiryns, 
Mykene och Troja. Samma typ av stenar har blivit funnen i Akro-
polis' ruiner i Aten och har tillhört hela den antika grekiska kultur-
epoken. Det är denna typ av kvarn, som omtalas av Homeros och 
Hesiodos (Bennet-Elton 1, 57 f. och eit. litt.). 

Från Grekland kom denna kvarntyp till Italien, och sadelstenen 
var där vanlig intill tiden för Kristi födelse. Gnidkvarnen kom från 
Medelhavsländerna till det övriga Europa under yngre stenåldern2  
och till Norden likaledes under den yngre stenåldern3, omkr. 2000 
f. Kr. Fynd av gnidkvarnar, som likna den på bild 1, bestående av 
en undre större sten med flat, något fördjupad övre yta, och en övre 
mindre, rundad sten förekomma i Norden under den äldre järn-
åldern omkr. 200 f. Kr.-200 e. Kr.4  Den har även förekommit 
hos de flesta folk under prehistorisk tid. I Europa har den funnits 
på de brittiska öarna, i Frankrike, Schweiz, Tyskland samt i Sverige 
(Montelius Kulturgeschichte 14 f. och Sahlström Gudhems hd 46, 
med bilder). Den har även funnits i Afrika och Australien, i Syd-
amerika utom i de östra tropiska och halvtropiska trakterna, i 
Centralamerika och Mexiko samt i vissa delar av Asien. Den är på 
sina håll ännu i bruk, såsom i Nordafrika, Sudan och Mexiko. 

1  Bennet-Elton 1, 36 ff. och Curwen Plough 105; jfr Sv. Uppslagsbok2  8, sp. 
23 f. — Av samma typ är den primitiva svenska kaffekvarnen (»kaffehons), vilken 
består av en träkloss med urgröpt ränna. I denna rullas en trissa av trä fram 
och tillbaka och krossar kaffebönorna. Även salt, senap och peppar har krossats 
i dylika hoar. Denna typ utvecklades till den s. k. kollergången, vilken i Europa 
ej synes haft betydelse vid sädesmalning men vid krossande av malm o. dyl. är 
av stor bet. I östra Asien är den vanlig och användes vid malning av säd (se 
bl. a. Sv. uppslagsbok1  16, sp. 44 och 1272). 

2  Moszyriski Sv. övers. 138. 
3  Montelius Vår forntid 19. 

Brondsted III, 82, 230 if., No. kulturhist. I, 97. 
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Bild 1. Bild. 2. 

Bild 1. S. k. »saltkvarn» med löpare, mycket ålderdomlig typ av handkvarn. 
Norr Lejde, Norrbo hd, Västm. Foto J. Granlund. NM (EU 9163). 

Bild 2. Handkvarn utan infattning. Hammerdal, Jämtl. Foto L. Palmqvist. 
NM (EU 23406). 

Även i Indien användes sådana kvarnar ännu vid slutet av 1800-
talet.' 

Vid tiden för Kristi födelse undanträngdes sadelkvarnen eller 
gniakvarnen, som den även kallas, åtminstone i de mera centrala 
kulturområdena hastigt av en nyare och vida överlägsen typ av 
handkvarn, den s. k. vridkvarnen, med cirkelrunda stenar, som 
vila på varandra. Denna kvarn betecknar ett epokgörande steg 
framåt i malningens historia% det första i en därefter mycket hastig 
utveckling och en förutsättning för denna. I denna kvarn är över-
stenen, vanligen även understenen cirkelrund, och överstenen kan 
bringas att rotera kring sitt centrum. Den drogs dock ej alltid runt.3  

Det är ej med säkerhet känt, när och exakt var denna vridbara 
kvarn uppfunnits. Det synes dock vara en uppfinning inom medel-
havsområdet. Den är ej med säkerhet känd före det andra år-
hundradet f. K.r.4  Fynd av en s. k. åsnekvarn från femte årh. f. Kr. 

1  Birket-Smith I, 163 f., Bennet-Elton 1, 67 ff., Stanley I, 320. 
2  Curwen Plough 106 f. anser, att användningen av rotationen, senare så be-

tydelsefull i den industriella utvecklingen, tidigare blott kommit till användning 
i krukmakarens drejskiva. Dess användning i vridkvarnen inleder en mycket 
betydelsefull utveckling (jfr G. Childe i Antiquity 17, 19 f.). 

3  Ebert 8, 323, Brondsted III, 171, Curwen Plough 106 och cit. litt. 
4  På lat. benämnes den »mola versatilis» till skillnad från sadelstenen, som 

troligen kallas »mola trusatilis»; morteln kallas aldrig »mola» utan »mortarius» 
(Bennet-Elton 1, 128 ff.). 
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ha gjorts på Sicilien. De handkvarnar, som blivit funna, synas 
vara av något senare ursprung (Curwen Plough 106). Troligen om-
talas den först av Cato (232-147 f. Kr.), som nämner en hand-
kvarn, vilken enligt hans mening vore bättre än den förut brukliga. 
Enligt en uppgift av Varro (116-27 f. Kr.) skulle invånarna i sta-
den Volsinii i Etrurien ha uppfunnit »mola versatilisn», d. v. s. vrid-
kvarnen.' Detta styrkes måhända därav, att etruskerna hade höga 
rörformiga trämortlar med tättslutande kolvar (stötar), vilka under-
lättade mjölberedningen.2  Det är kanske möjligt, att just dessa givit 
idéen till vridkvarnen, möjligen närmast i den form, där överstenen 
är nedsänkt, i understenen såsom på den s. k. saltkvarnen3, vilken 
i långt senare tid använts för krossning av salt. Även Vergilius 
omnämner vridkvarnen, men närmare uppgifter om den synnerligen 
viktiga uppfinningen saknas dock även hos honom. 

Romarna höllo dock fast vid den äldre morteln, och först under 
första århundradet e. Kr. spred sig den nya vridkvarnen hastigt 
inom hela det romerska väldet och omtalas av Columella år 42 
e. Kr. såsom allmän. Fynd av denna kvarntyp ha i stor utsträckning 
gjorts i de romerska provinserna. Typen har säkerligen varit täm-
ligen enhetlig inom det romerska väldet. 

De tidigaste fynden förete en ganska konisk understen, så formad 
för att mjölet skulle falla utåt. Denna form visade sig dock vara 
onödig, och understenarna gjordes snart plana. överstenen hade 
naturligtvis en mot understenen svarande form. Den var försedd 
med ett hål i centrum för imatning av säd och ett vid sidan för en 
dragpinne. Infattning för stenarna saknades i början, och mjölet 
föll ut på sidorna runt stenen.4  Dessa kvarnar gjordes ofta mycket 
stora och drogos av åsnor eller slavar. De användes mest för yrkes-
mässig drift i bagerierna. På landsbygden ha små handkvarnar för 
böndernas husbehovsmalning påträffats. Dessa motsvara närmast 

1  Bennet-Elton 1, 132 f. Med stöd av uppgifter hos Xenophon (omkr. 400 f. 
Kr.), Aristoteles och Alexis (omkr. 350 f. Kr.), att åsnor använts vid malning, 
antager C. Curwen i Antiquity 11, 137, att vridkvarnen i form av åsnekvarn skulle 
ha varit känd och måhända uppfunnen i Grekland före 400 f. Kr. Åsnekvarnar 
omtalas oftare än handkvarnar i den antika litteraturen, då de hade större ekono-
misk betydelse. 

2  Schmidt-Koppers I, 673. 
3  Bild 5; jfr även bild 3 nederst. 
4  Bennet-Elton 1, 136 ff. 
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Bild 3. Handkvarnar av olika typer. Hembygdsmuseet i Köping. Foto J. Gran- 
lund. NM. 

de typer, som funnits bland nordligare folk. Curwen Plough 108 
antar, att dessa mindre vridkvarnar uppstått ur de större åsne-
och slavkvarnarna, troligen inom den grekiska armén och flottan, 
utan att dock ange helt övertygande bevis för en sådan hypotes. 

Från det romerska väldet spred sig denna vridkvarn över större 
delen av gamla världen, från Atlanten i väster till Kina i öster, men 
den kom ej till Amerika och Australien. Till kelterna kom den under 
La nneperioden. Till germanerna i det nuvarande Tyskland hade 
den troligen kommit under andra århundradet f. Kr., och den synes 
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Bild 4. Handkvarn, nu i Virestads hembygdsförening, Smål. Foto NM (EU 
9738). 

ha varit vanlig där kort efter Kr. födelse.' Till England kom den 
mellan 100 och 50 f. Kr., till Norden nådde den dock först vid 
övergången från äldre till yngre järnåldern omkring 200 e. Kr.2  
de germanska språken inlånades emellertid ej det latinska namnet 
mola med denna kvarntyp, utan handkvarnen betecknades med 
ett inhemskt ord (sv. kvarn) av ieur. ursprung% som alltså från 
början måste ha betecknat gnidkvamen. Intet i ordets ursprung-
liga betydelse talar heller mot ett sådant antagande (jfr nedan 
s. 93 ff.). 

Handkvarnen förbättrades snart. Bl. a. högg man radiella räfflor 
i stenarnas malytor för att öka maleffekten och bättre leda mjölet 
ut mot kanterna. Dessutom höggos stenarna snart så, att de i det 

1  Hoops Reallexikon 3, 243 ff., Eberts Reallexikon 8, 321 ff., Nord. familjebok1  
12, 348, Birket-Smith I, 163 f., Brondsted 3, 171, Moszynski Sv. övers. 139, C. Cur-
wen i Antiquity 11, 140 (med en översikt över de eng. handkvarnstyperna). 

2  Brondsted 3, 171 f., No. kulturhist. I, 281. 
3  Se nedan s. 93 ff. 
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Bild 5. Handkvarn, s. k. »saltkvarn». Undenäs, Västerg. N1VI (EU 4203). 

yttre partiet lågo tätare intill varandra än närmare centrum för att 
i periferien mala finare.' 

För tillverkning av kvarnstenar användes allehanda tillgängliga 
bergarter. Vissa orter blevo emellertid kända för sina goda kvarnar 
och exporterade sådana. Mest berömda och använda i hela det 
romerska riket blevo stenar från Andernach vid Rhen, s. k. »rhenska 
stenar», vilka användas och äro berömda ännu i våra dagar. De 
bestå av en vulkanisk bergart med mjuka och hårda partiklar blan-
dade. En sådan kvarnsten håller sig alltid skarp och behöver alltså 
ej skärpas.2  

En särskild sort av handkvarn är den som på engelska kallas »pot 
quern» (grytkvarn, se bild 5). Den undre stenen har här en cirkel-
rund fördjupning, vari den övre vilar. Denna har ett hål i centrum 
för påfyllning av säd, och ett närmare periferien för en dragpinne. 
Den kunde i regel ej själv kasta ut mjölet, utan den övre stenen 
måste lyftas ur och mjölet sopas ut. Troligen har den mest använts 
vid framställning av t. ex. olivolja. Även i Sverige har den funnits 
fram till våra dagar och här begagnats mest till att mala salt med. 
Den kallas därför ofta 8a1tkvarn.3  

1  Bennet-Elton 1, 141; jfr även Vid li 20, C. Curwen i Antiquity 11, 144 f. och 
cit. litt. 

2  Bennet-Elton 1, 156 f., Ebert 8, 324; jfr nedan s. 45. 
2 Se bild 3 o. 5 samt Keyland 1, 141 ff. 
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Handkvarnen försågs senare med en anordning för att hålla över-
stenen på rätt plats, senare även för att reglera avståndet mellan 
stenarna. I den undre stenens centrum gjordes ett hål, och i detta 
sattes en pinne av trä. Tvärs över denna placerades ett trästycke, 
som med ett urtag i centrum vilade på den lodräta pinnen. Det 
horisontella trästycket — den äldsta formen av det s. k. kvarnseglet 
(bild 2, § 28) uppbar den övre stenen, och denna roterade på den be-
skrivna anordningen. Genom att lägga ett stycke läder e. dyl. mellan 
den horisontella pinnen och överstenen kunde avståndet mellan 
stenarna ökas, varigenom ett grövre mjöl erhölls. Denna anordning 
är känd redan hos romarna under tidig kejsartid.' Senare gjordes 
denna tapp och seglet av järn. 

Trots att vattenkvarnen hade uppfunnits ganska snart efter vrid-
kvarnen, förblev dock handkvarnen länge i bruk, särskilt i vatten-
fattiga länder och inom områden, som saknade lämpliga vattenfall. 
Under medeltiden var den vanlig i hela Europa. I vissa delar av 
denna världsdel och Asien är, eller var åtminstone vid sekelskiftet, 
den gamla handkvarnen ännu i bruk, t. ex. i Kina, Japan, Indien, 
Palestina, Persien, Egypten och Arabien. För ett århundrade sedan 
användes den i Skottland och på Irland samt ännu senare på Shet-
lands- och Orkneyöarna samt på Hebriderna.2  

I Sverige ha handkvarnar begagnats ända fram till sekelskiftet, ja, 
togos t. o. m. någon gång i bruk under första världskriget för att man 
skulle kunna undgå myndigheternas kontroll vid de offentliga kvar-
narna.3  

T. o. m. den mest primitiva formen av vridkvarn kan ännu på-
träffas i svenska bondgårdar. Bild nr 2 visar en sådan kvarn av 
uråldrig typ. Enligt många sagesmäns uppgifter har den använts 
i mannaminne. 

Denna kvarn saknar eget fast underlag och ofta t. o. m. anordning 
för reglerande av stenarnas inbördes avstånd. När man skall mala, 
placeras den på ett bord eller på golvet med ett lakan el. dyl. under, 

1  Ebert 8, 323, bl. a. omnämnd av Columella (Riltimeyer 226); Curwen Plough 
110; jfr C. Curwen i Antiquity 11, 138 o. 15, 19 samt Daremberg 3: 2, 1961 och 
Vieli 19. 

2  Bennet-Elton 1, 165 ff., Vieli 21 och cit. litt. 
3  Persson Lister 7 ff. omtalar handkvarnar i bruk för malning av gryn, sällan 

mjöl, i Skåne på 1870-talet. 
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Bild 6. Handkvarn. Fritsla, Västerg. Foto Axel Henriksson. 

varefter en handfull säd åt gången males. Malningen går icke fort 
och är mycket mödosam. 

En förbättring av handkvarnen betecknar den s. k. grytkvarnen 
(bild 5 samt 3 nederst), vilken skildrats ovan. Den synes dock ej ha 
varit så vanlig i vårt land och omnämnes numera sällan av med-
delarna.' Handkvarnar med en primitiv anordning för reglering av 
avståndet mellan stenarna omtalas av flera meddelare, och någon 
gång anges tydligt, att denna regleringsapparat är utförd av trä.2  
I nu bevarade handkvarnar är den dock oftast av järn. 

Vanligen äro emellertid de i senare tid använda handkvarnarna 
av en mera utvecklad typ (se bilderna). Oftast vila de på ett eget 
bord. eller underlag och omges av en ram av bräder, som hindrar 
mjölet att yra ut åt sidorna (bild 6 o. 7). Ett hål går helt ned genom 
understenens centrum. Genom detta går den tapp, som uppbär seglet 
och överstenen. Liksom seglet är denna i bevarade exemplar i rege 
av järn. Den når ned till en i vertikal riktning rörlig balk under bor- 

1  Utom i Ärtemark på Dal har den funnits bl. a. i Älekulla [32] och Korsberga 
[37] i Våsterg. samt i Norge (Sandvig 2, 217). 

2  Bl. a. i Ore i Dalarna [65], se bild 2. 
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det, där den vilar i ett lager, som ofta är av sten. Denna balk kan 
höjas och sänkas medelst kilar, och på detta sätt regleras stenarnas 
inbördes avstånd. Håligheten kring järnstången i understenens cent-
rum tätas med en med hål försedd träplugg. Då denna genom slit-
ning börjar glappa, slår man in träkilar i den, så att den åter blir 
tät. I en del fall har den korta dragpinnen i överstenen utbytts 
mot en lång stång från överstenens periferi till en bjälke rakt ovan-
för stenarnas centrum.' Denna anordning ger ökad kraft vid dragan-
det av överstenen. Stenarnas storlek kan därigenom ökas. 

Handkvarnar av dessa ovan skildrade typer ha spritt sig över 
hela Eurasien.2  På slaviskt område äro särskilt handkvarnar med 
dragstång vanliga. Där förekommer en variant av denna typ, där 
dragstångens nedre ända är fäst utanför överstenens periferi. Van-
ligen omges då överstenen av ett band (i senare tid vanligen av järn), 
som bildar en ögla, i vilken stången stickes ned.3  Denna typ har 
numera en östlig utbredning och synes ej vara känd i Sverige. Den 
finnes i de östra delarna av Finland.° Tidigare har den haft en väst-
ligare utbredning, vilket bl. a. framgår av ett fynd av en dylik kvarn 
i närheten av Basel från första århundradet f. Kr.° 

Någon gång omtalas handkvarnar, vilkas stenar äro infattade i 
en urgröpt stock eller stubbe.° Säkerligen har denna form av in-
fattning förr varit vanlig, åtminstone i vissa trakter av Norden. 
Utanför detta område är denna typ känd från Binnental och Wallis 
i Schweiz och från Galizien.,  På slaviskt område finns den ännu i 
avlägsna trakter, bl. a. i Ostpreussen, och skall även förekomma i 
Syrien och Palestina.8  I en del fall utgöres stenarnas infattning 
blott av den urholkade stocken, som vilar direkt på marken (bild 
3, nederst till höger), eller ett tillfälligt underlag, ibland förses in- 

1  Se bild 7; användande av en sådan dragstång blott känd från germ. och slav. 
område (Moszynski 256 f., Sv. övers. 139, Zelenin 89). 

2  Moszyfiski Sv. övers. 139, Zelenin 88 ff. 
3  Zelenin 89, Moszynski 257, bild 237. 
4  Ahlbäck 120. 
5  Rätimeyer 232. 
6  Se bild 4 och bild 3 nederst till höger. Sådana omtalas exempelvis i Älekulla 

[32] och Korsberga [37] i Västerg. sur t i Norge (Sandvig 2, 217 o. No. mylnor I: 
s. 14 med bild). Se även ett flertal avbildningar i Erixon Skultuna bruks hist. 
522, fig. 382 samt Hembygdens arv XI. 
7  Riitimeyer 234 f. 
8  Moszyriski 256, bild 236, Sv. övers. 139. 
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Bild 7. Handkvarn. Värö, Hall. Foto T. Lenk. GM (B 2448). 

fattningen med ben och anordning för reglering av stenarnas av-
stånd (bild 4). I äldre tid har denna typ säkerligen varit vida van-
ligare även i Norden, där allehanda trågliknande husgeråd, på lik-
nande sätt urholkade ur en stock, varit synnerligen vanliga. Det 
hölje, som omger stenarna eller utgör infattning för understenen på 
större kvarnar, har numera stundom namn med en grundbetydelse 
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'urholkad stock' och liknande (se t. ex. lur § 22). Sådana termer 
måste leda sitt ursprung från kvarnstenshöljen av nu beskriven typ.1  

Ibland förekomma handkvarnar, som drivas med vev och utväx-
ling. I vissa fall äro de även försedda med automatisk mataran-
ordning, liksom på vattenkvarnar, men sådana synas ej ha haft 
någon större betydelse.2  T. o. m. en kvarn, avsedd att drivas genom 
trampning med foten är anträffad på ett ställe i Sverige, nämligen i 
Gustav Adolfs sn i Västerg.3  Sådana omtalas av Olaus Magnus och 
ha, om också ej med alldeles samma konstruktion, varit i bruk i 
Europa, bl. a. i Englands fängelser för straffarbete ännu under 
1800-talet.4  

Handkvarnarna drogos i regel av gårdens kvinnor, någon gång av 
kringströvande tiggare, som på detta sätt förtjänade någon dags 
mat och husrum.8  Man malde oftast ej mer mjöl än som behövdes 
för tillfället, t. ex. för ett bak eller ett kok gröt. 

Att draga handkvarnen har för övrigt sedan hedenhös betraktats 
som kvinnogöra i Norden. Detta framgår bl. a. av en skildring i 
Eddan. För att undgå förföljarna klär sig Helge i kvinnokläder, och 
för att ytterligare minska risken att bli avslöjad hjälper han till att 
draga handkvarnen.8  Ingen kunde tydligen misstänka en namn-
kunnig hjälte för att utföra ett sådant kvinnfolksarbete (jfr Grotte-
sången). 

Så var det även hos greker och romare liksom hos de flesta primi-
tiva folk.7  Någon gång användes dock slavar. Med den starkt ökade 
sädesproduktionen i det romerska riket vid tiden för Kristi födelse 
hade bruket att använda slavar för att draga kvarnarna blivit allt 
vanligare; bagerierna i det romerska riket hade ofta ett särskilt 
slags stora s. k. slavkvarnar.8  När slaveriet upphörde, övergick man 

i Jfr nedan under § 22, s. 195 if. 
2  Se bild 3, den största kvarnen; avbildningar finnas även i Hembygdens arv 

11 och Sandvig 2, 216. Dylika omtalas även i England (Bennet-Elton 1, 222 f.). 
3  EU 8909 (med foto). 

Bennet-Elton 1, 226. 
5  Se t. ex. skildringen i uppteckningen från Torsås [51] i Kalmar län samt 

Levander Bondekultur I, 470 if. 
6  Helgakvipa Hundingsbana II, 3. 
7  I äldsta tid var detta regel. En mängd arkeologiska fynd visa detta (jfr ovan 

s. 5 och Hoernes 355 samt No. Kulturhist. I, 288). 
8  Beskrivna av Bennet-Elton, 1, 177 ff. 
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till att använda djur, bl. a. åsnor, som dragare.' Detta var länge 
brukligt, särskilt i Orienten, men under medeltiden även i Europa 
och även senare i trakter, där man saknade vattenkraft.° I Sverige 
omtalas hästkvarnar i senare tid emellertid blott sällan. 

Fastän handkvarnar alltså varit i bruk länge i vårt land, minskades 
deras betydelse avsevärt med införandet av vattenkvarnar. Att 
detta i Norden skedde relativt sent°, berodde bl. a. på att ännu vid 
vikingatidens början boskapsskötseln här dominerade och åker-
bruket länge var primitivt och av mindre omfattning. Bröd bakades 
säkerligen under dansk bronsålder, men det mesta kornet användes 
till gröt samt för ölbrygd. Behovet av mera effektiva kvarnar var 
därför ej stort.° 

Vattenkvarnar. 

Själva förmalningsapparaten i vattenkvarnen är i princip den-
samma som i handkvarnen. Det nya är endast, att man utnyttjat 
en naturlig kraftkälla — vattenkraften — i stället för den mänskliga. 

En vattenkvarn omtalas för första gången i ett grekiskt epigram 
från omkr. 85 f. Kr., vilket tillskrives Antipater från Thessalonika. 
I detta omtalas, att Ceres låter vattennymfer draga hjulet på en 
kvarn. Detta åsyftar uppenbarligen en kvarn, som drives med 
vatten. Dateringen av dikten är emellertid ej alldeles säker.° C. 
Curwen har i Antiquity 18, 134 f. visat, att denna kvarn säkerligen 
tillhört skvaltkvarnens typ. 

Något senare omtalar geografen Strabo (63 f. Kr.-19. e. Kr.) 
något, som måste ha varit en vattenkvarn. Den hade uppförts av 
konung Mithradates i Pontus i Asien omkr. 65 f. Kr. Av Strabos 
framställning synes framgå, att sådana kvarnar på Mithradates tid 
ha varit sällsynta.° En tid därefter, omkr. 75 e. Kr., uppger Plinius, 
att vattenkvarnar voro tämligen vanliga i Italien. Den s. k. romerska 
vattenkvarnen eller hjulkvarnen med horisontell vattenhjulsaxel och 

1  Bild bl. a. i Sv. uppslagsbok' 17, bild 8 vid spalt 240. Det är en kvarn av 
denna typ som åsyftas med det got. asilu-qairnus 'åsnekvarn', Mark. 9: 42 i den 
gotiska bibeln. 

2  Bennet-Elton 1, 185 ff. 
3  Jfr nedan s. 22 if. 
4  Hasund i Bondesamfundets hist. 1, 169 och Brogger Därs. 1, 10 f. 
5  Bennet-Elton 2, 6 f. 
6  Bennet-Elton 2, 7 f., Beckman 2, 12 f. 

2 — 516758 Wadström 
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kugghjulsutväxling var vid denna tid troligen ännu icke i bruk och 
kan således icke åsyftas i dessa tre uppgifter. Närmare beskriv-
ningar av den i dem avsedda kvarntypen saknas emellertid. Säker-
ligen har man att räkna med den typ av vattenkvarn, som kallas 
den grekiska, eller som i denna undersökning kallas skvaltkvarn 
(§ 4, sid. 117). Denna kvarn är av enklare konstruktion med lodrät 
vattenhjulsaxel, på vilken den övre kvarnstenen är fäst direkt utan 
kugghjulsutväxling, och den är säkerligen den närmaste föregångaren 
till den mera utvecklade romerska kvarnen. 

Den äldre och mera primitiva vattenkvarnen undanträngdes 
emellertid i stor utsträckning av den kanske blott något århundrade 
senare uppfunna romerska kvarnen (se nedan s. 19 ff.)1  och har där-
lör oftast blivit förbisedd i litteraturen. Den har emellertid hållit 
sig kvar i säkerligen oförändrad konstruktion mycket länge på vissa 
orter, ja ända fram i våra dagar. 

Man vet, att skvaltkvarnen varit spridd över hela Europa från 
Irland (fr. o. m. 600-talet) och Spanien i väster till Ryssland och 
Kaukasus i öster, från Italien i söder till de nordiska länderna i norr. 
Bland slaviska folk har den varit vanlig fram till våra dagar. 
I västra Mindre Asien och i delar av Centralasien har den varit 
känd och i västra Kina har den varit i bruk vid slutet av 1800-
talet och är det måhända ännu.2  Den har spritts från de östra de-
larna av medelhavsländerna dels österut på de gamla karavanvä-
garna genom Centralasien till Kina, dels västerut längs Medelhavet, 
över Spanien och sydvästra Frankrike till Irland, Skottland och de 
nordiska länderna (se C. Curwen i Antiquity 18, 145). 

I Grekland fanns den kvar till slutet av medeltiden och i enstaka 
fall ännu under 1500-talet. I Palestina liksom i delar av Italien 
iakttogs den 1668, och i Frankrike omtalas den 1588. I delar av 
Storbritannien, där den vanligen kallas den »nordiska kvarnen» (eme-
dan den numera är mest känd i de nord, länderna), fanns den ännu 
vid det senaste sekelskiftet, liksom även i Skottland (Bennet-Elton 
2, 10 f.). Den finns ännu på Färöarna (Brunn 154 f., GM ark. R 6 
samt uppgift av doktor G. Berg), finns eller har nyligen funnits på 
Shetlandsöarna (Sandvig 2, 129 och GM ark. R 6), Island (Bruun 

1  I själva Rom skedde det dock först då kristendomen införts och slaveriet 
avskaffats (se nedan s. 20 och bl. a. Curwen Plough 112). 

2  Nikander i Sv. kulturbilder 11, 159, Bennet-Elton 2, 26, Manninen 2, 262, 
Zelenin 91, C. Curwen i Antiquity 18, 135 if. 
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154 ff.), i Danmark och på Bornholm (Bruun 154), i Norge (No. mylnor 
1: 1, 36 if., Sandvig 2, 129, No. bygder 1, 180f., 2:2, 54f., 3:2, 75f.), 
i Finland (Nikander i Sv. kulturbilder 11, 161 if.) samt i större delen 
av Sverige, ända från Skåne till Lappland (egna undersökningar 
och frågelistsvar; jfr karta nr 4 o. 5). Nu är den dock i vårt 
land sällsyht, och i Mälarområdet synes den vara alldeles försvun-
nen. Att den funnits där framgår bl. a. av Kvarnkommissionernas 
handlingar i KA (även cit. av Holmbäck). Den har nyligen funnits 
t. o. m. på de vattenfattiga öarna Öland (L. Nilssons uppt. nr  50) 
och Gotland (Kulturhist. museet i Bunge, senare förvärv 4). 

Vanligast synas skvaltkvarnarna nu vara i Norge. Åren 1927-29 
funnos där 6934 skvaltkvarnar, vilket utgjorde 63,5 % av alla kvar-
nar i landet; 1919 hade 8210 funnits och 1830 mellan 20 000 och 
30 000. De ha alltså varit synnerligen vanliga där men försvinna nu 
i hastigt tempo. Åren 1919-29 ha 1577 försvunnit, men samtidigt 
ha 301 nybyggts, vilket visar, att denna kvarntyp ännu är livs-
kraftig i Norge. Detta gäller särskilt Västlandet. I de östra delarna 
dominerar nu den modernare hjulkvarnen (No. mylnor 1: 1, 36 if. 
och 49). 

När i äldre källor vattenkvarnar omtalas, är det oftast svårt att 
avgöra, om skvaltkvarnar avses eller den senare typen, den s. k. 
hjulkvarnen. Denna uppfanns sannolikt endast ett sekel efter den 
äldre, och då den i början spreds mycket snabbt, kan man ej med 
säkerhet antaga, att alltid den äldre, skvaltkvarnen, inkommit till 
ett land före den yngre, hjulkvarnen. De båda typernas utbred-
ning är även beroende av vattendragens beskaffenhet (jfr nedan 

28). Detta gör, att man ej kan avgöra, om de tidigaste uppgif-
terna om förekomsten av vattenkvarnar utanför romerskt område, 

ex. i Norden, avse skvalt- eller hjulkvarnar. 
Den s. k. grekiska kvarnen, skvaltkvarnen, undanträngde ej i 

större utsträckning den äldre handkvarnen inom det romerska väldet. 
Speciellt de s. k. slavkvarnarna och åsnekvarnarna förblevo länge 
vanliga. Större betydelse fick den nyare typen av vattenkvarn med 
liggande vattenhjulsaxel och kugghjulsutväxling. Denna kallas i 
äldre källor oftast den romerska kvarnen. I vårt land kallas den 
ofta hjulkvarn (bild 17-23, § 5, s. 133), någon gång, särskilt i äldre 
källor odalkvarn (se nedan s. 88). 

Denna kvarntyp omnämnes och beskrives förda gången av den 
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romerske författaren och ingenjören Vitruvius i hans verk De Archi-
tectura X: 5, 2. Denna beskrivning har tillkommit mellan åren 20 
och 11, möjligen mellan åren 16 och 13 f. Kr. Han omtalar typen 
som föga känd till skillnad från den grekiska kvarnen. Man kan 
härav sluta, att den nyligen uppfunnits. Möjligen är Vitruvius själv 
uppfinnaren.' 

Den vattenkvarn, som beskrives av V., har i princip samma kon-
struktion som den nutida hjulkvarnen.2  De olika delarna äro dock 
helt naturligt av enklare utförande. Särskilt gäller detta vatten-
hjulet3  och utväxlingen, som var konstruerad med tanke på den 
snabbt rinnande Tibern, vilken ej fordrade så stor utväxling som 
mera långsamt rinnande vattendrag. 

Denna uppfinning — liksom den för denna grundläggande av den 
grekiska vattenkvarnen — var oerhört viktig för hela folkförsörj-
ningen. Den gjorde det nämligen möjligt att bygga större kvarnar 
med större vattenhjul samt att utnyttja långsamt flytande vatten-
drag. Ytterst få samtida synas dock ha förstått detta. Inga av 
tidens författare med undantag av Vitruvius omnämna direkt upp-
finningen eller dess betydelse. Först under 300-talet e. Kr. synes 
den nya kvarntypen ha blivit vanlig i samband med slaveriets upp-
hävande. Den alltmer vanliga statsbespisningen av Roms fattiga 
krävde också stor tillgång på mjöl. Fr. o. m. år 398 e. Kr. börjar den 
romerska lagstiftningen beröra anläggning av vattenkvarnar och 
därmed sammanhängande vattenrättsliga frågor.4  

Senare konstruerades i Rom flytande vattenkvarnar. År 536 e. Kr. 
omtalas för första gången en sådan. I Sverige synes ej någon dylik 
kvarn ha byggts. 

1  Bennet-Elton 2, 31 ff.; jfr Luther 8, Vitruvius On Architecture ed. by Frank 
Granger, London 1934, bd II, 304 if., Zehn Bucher iiber Architektur des Marcus 
Vitruvius Pollio iibersetzt und erläutert von J. Prestel, Strassburg 1914, IX und X 
Buch, 518 f. 

2  Avbildningar finnas hos Bennet-Elton 2, 33 if. 
8  En intressant motsvarande form av underfallshjul, det s. k. »Strauberrad» 

finns ännu i Romanisch-Biinden i Schweiz. Det liknar till det yttre helt ett skvalt-
kvarnshjul, d. v. s. skovlarna stå radiellt ut från axeln och sakna sidoväggar, men 
det har ändrat läge och har axeln horisontell samt har utväxling som underfalls-
hjul. Möjligen är det en övergångsform mellan skvaltkvarnshjul och underfalls-
hjul, som hållit sig kvar som en relikt i dessa trakter (se Vieli s. 35 f. samt bild 12, 
15 o. 16). 

Bennet-Elton 2, 36 if. 
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Från romarna kom hjulkvarnen till germanerna. När detta skett, 
är nu ej möjligt att med säkerhet fastställa. På 300-talet omtalas 
vattenkvarnar vid Mosel i Tyskland.1  Den saliska lagen omtalar 
vattenkvarnar. På 600-talet finnas säkra uppgifter om vatten-
kvarnar på germanskt område på kontinenten, och på 800-talet 
börja de bliva vanliga.2  I Schweiz omtalas den år 563 men är ännu 
vid slutet av karolinsk tid ej vanlig (Keller 10). Det är emellertid 
ovisst, om dessa kvarnar varit skvaltor eller hjulkvarnar. 

I det anglo-saxiska England omnämnes första gången med säker-
het en vattenkvarn år 762 och i Irland år 651. I de gamla brittiska 
lagarna av något senare datum omtalas kvarnar allmänt.3  

Senast på 1100-talet äro hjulkvarnar allmänna över hela det 
germanska området, och talrika avbildningar finnas från denna tid.4  

Det är tydligt, att klostren och städerna spelat en stor roll för 
spridningen av särskilt den större typen av vattenkvarn, vilken an-
vändes huvudsakligen för kommersiell drift i större skala, medan 
skvaltkvarnarna nästan helt tjänade böndernas husbehovsmalning. 
Till byggandet av sådana kvarnar fordrades mycket virke av god 
kvalitet och stora dimensioner, t. ex. av ek och bok, samt större, 
dyrbara kvarnstenar, ofta från avlägsna brytningsplatser. De större 
hjulkvarnarna kommo därför i äldre tid genomgående att byggas av 
kloster, adelsmän, städer eller Kronan.5  

Vattenkvarnar byggdes i Schweiz mest av kloster, t. ex. av alla 
benediktinerklostren, som voro föregångare ifråga om kvarnbygge.6  
Särskilt de olika klostren av cistercienserorden gjorde framsteg inom 
tekniken, bl. a. inom vattenbyggnad och kvarndrift, vilka kommo 
hela orden till nytta.,  Ännu på 1200-talet, då vattenkvarnen blivit 

Hoops Reallexikon 3, 244; jfr Drube 155. 
2  Bennet-Elton 2, 71 ff., Keller 13. 
3  Bennet-Elton, 2, 86 ff. Man vet ej, när skvaltkvarnen kommit till England, 

men troligen skedde det på 400-talet. Hjulkvarnen (där kallad »den romerska 
kvarnen») kom möjligen mellan åren 398 och 448, troligen dock först under angel-
saxisk tid (Dens. 2, 83 ff.). 

4  Drube 5; jfr Philippi Atlas, tafel 20 och bilden från Hortus delieiarum, åter-
given i Almquists Världshist. 3, 133. 

5  Ombe 15; i Romanisch-Biinden byggdes t. ex. de första vattenkvarnarna med 
överfallshjul av klostren (Vieli 35). 

6  Keller 15. 
7  Uhlhom 366. En utförlig förteckning över den mycket omfattande littera-

turen om cisterciensema och deras betydelse bl. a. på dessa områden finns hos 
Heimbucher I, 330 ff. 
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mycket vanlig på kontinenten, hörde de flesta kvarnarna ännu till 
klostren, städerna och adelsborgarna.' 

Den första kända uppgiften från Danmark är i ett diplom från 
Skåne 1133 (SD 1, s. 45). Från Son; uppger Motzfeldt s. 11 ett be-
lägg från år 1161 och från Fyn är ett »molleprivilegium» för munkarna 
i St. Knuds kloster i Odense känt från 1175 (Olsen Svendborg Amt 
3). Enligt Olsen eit. st. skulle benediktinerna eller cistercienserna ha 
infört vattenkvarnen i Danmark. Vid mitten av 1300-talet voro 
hjulkvarnar ganska vanliga i Danmark, och flera tillhörde även då 
kloster, jämte storgods och städer. Vid den tiden funnos även 
skvaltkvarnar i Danmark (a. a. s. 4). 

I Norge synes vattenkvarnar ha införts på 1200-talet, möjligen 
redan på 1100-talet; de byggdes på landet av kyrkor och kloster, i 
städerna av yrkesmjölnare.2  Detta framgår bl. a. av ortnamn på 
molla och kvern. Under 1200-talet torde de dock ha förekommit 
blott i ringa utsträckning. Mera allmänna blevo de på 1300-talet 
och byggdes då även av stormän och bönder. I det senare fallet var 
det väl mest fråga om skvaltkvarnar, som ju alltid varit mycket 
vanliga i Norge. Hjulkvarnar voro dyrbara i anläggning, och detta 
bromsade utvecklingen, vilket framgår bl. a. av köpekontrakt.3  

Det är ej möjligt att fastställa, när de första vattenkvarnarna 
byggts i Sverige. Källorna före 1200-talets början äro sparsamma 
och giva inga säkra upplysningar. I de 114 diplomen före år 1200 
i Svenskt Diplomatarium finns blott två omnämnanden av kvarnar 
(molendinum) och dessa från Skåne, medan ej mindre än 96 diplom 
från 1200-talet omnämna sådana, och lika vanliga äro notiserna om 
kvarnar från 1300-talet. De flesta finnas i köpe- och gåvohandlingar, 
där kvarnar omtalas vid sidan av fisken, skogar och jordagods i 
övrigt. Att dessa uppgifter oftast gälla större kvarnar, som drevos 
yrkesmässigt och gåvo ägaren avkastning i form av tull eller ar-
rende, kan man ta för givet. De små skvaltkvarnar, som troligen 
då liksom senare tillhörde de flesta gårdar eller byar, voro av alltför 

1  Även i Estland byggdes den första kända vattenkvarnen av ett kloster, 
1226 av klostret Dilnamände (Maiminen 2, 263 f.). 

2  No. kulturhist. 1, 286 f. Kvarnar omtalas ej i Magnus Lagboters landslag 
från 1270-talet men i den ung. samtida stadslagen. Enligt Motzfeldt s. 11 äro 
vattenkvarnar i Norge med säkerhet påvisade omkr. 1270, troligen 1209. 

3  H. Stigum i No. kulturhist. I, 287. Både i Norge och i Sverige torde dock 
skvaltkvarnen ha inkommit tidigare (se nedan s. 26). 
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ringa ekonomisk betydelse, för att de skulle omnämnas i sådana 
handlingar. 

Man kan alltså draga den slutsatsen, att större hjulkvarnar voro 
tämligen vanliga i vårt land under 1200-talet. Detta styrkes också 
av att i alla landskapslagarna förekommer lagstiftning om vatten-
kvarnar. Lagarnas detaljerade bestämmelser om kvarnbygge och 
kvarndrift visa, att vattenkvarnar blivit vanliga och spelat en viktig 
roll. Man kan emellertid ej säkert avgöra, vilken typ av vatten-
kvarn som avses. Åtminstone i vissa fall måste bestämmelserna 
gälla s. k. hjulkvarnar, t. ex. Äldre Västgötalagens stadganden i Af 
mandrapi 15, pr om böter, ifall någon faller under kvarnhjul och får 
bane därav. Detta måste avse hjulkvarnens vattenhjul. Om någon 
råkade falla ned i kvarnrännan vid ett s. k. underfallshjul (se bild 
19; överfallshjulet var vid denna tid ej ännu känt här se s. 30), och 
han ej räddades innan han nådde vattenhjulet, rycktes han med av 
detta och pressades under hjulet, varvid han säkerligen blev svårt 
lemlästad. Sådana olycksfall omtalas från vår tid, av många av 
mina meddelare. Däremot nämna dessa ej motsvarande olycks-
händelser vid skvaltkvarnar, och detta är helt naturligt, ty om någon 
faller mot ett vattenhjul i en skvalta, kastas han åt sidan liksom 
vattnet men kan ej komma under hjulet på grund av dess rörelse i 
ett annat plan än underfallshjulet. 

I andra fall kunna dock landskapslagarnas bestämmelser avse så-
väl skvaltkvarnar som hjulkvarnar. De utförliga och noggranna 
stadgandena om rätten att bygga kvarn och dämma upp vatten 
avse säkerligen icke minst allmogens skvaltkvarnar, som ofta lågo 
i långa rader utefter forsarna. Det var viktigt, att en kvarnägare, 
vare sig det gällde en hjul- eller skvaltkvarn, ej dämde upp vattnet 
i en sådan utsträckning, att kvarnarna nedanför blevo utan vatten 
eller de ovanför stannade i bakvatten, d. v. s. att vattnet steg för 
högt nedanför kvarnhjulet, så att strömmen upphörde och detta 
stannade. Västmannalagen (BB 25) skiljer mellan skvaltkvarn och 
annan vattenkvarn. Den stadgar nämligen, att om någon bränner 
ned en fot qucern (d. v. s. en skvaltkvarn, se nedan s. 110, skall han 
böta tre marker, men om han bränner ned ett kvarnhus (qucerna 
hus) skall det återuppbyggas.' 

1 Kvarnhus avser en vattenkvarnsbyggnad i allmänhet. Motsvarande ställe 
i Upplandslagen (BB 25) har endast detta ord, medan Dalalagen BB 45: 1 endast 
har ordet fot qucern. Genom att i Västmannalagen fotkvarn och kvarnahus stäl- 
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Det är alltså tydligt, att vattenkvarnar av båda typerna voro 
vanliga i Sverige under 1200-talet. Svårare är det att draga några 
slutsatser om tiden före år 1200. Breven i Svenskt Diplomatarium 
från denna tid äro emellertid få och de flesta av sådan karaktär, att 
man ej kan 'vänta sig, att kvarnar skola omnämnas. Men en del äro 
dock köpe- och gåvohandlingar. Det är då anmärkningsvärt, att de 
två belägg för kvarn (molendinum), som finnas, äro från Skåne och 
intet från det dåtida Sverige. 

En undersökning av äldre former av ortnamn, i vilka kvarn eller 
mölla ingå, kan bidraga till att belysa denna fråga.' Äldst belagda 
synas de namn vara, vilka innehålla mölla.2  Några få finnas belagda 
från 1100-talet: tre år 1161 i Skåne (Bromolla, Cubomolla och Ouarsta-
molla, det sista möjligen ett *Kvarnstad-mölla, alla belägna vid Tom-
marpsån i Järrestad hd, Rep I, s. 5), ett år 1170 i Halland (Slanga-
mylna i Holms sn, NL, s. 108). Under 1200-talet bli beläggen på 
mölla något vanligare och visa en nordligare utbredning: 1253 i 
Västerg. (Flothesmylny i Gudhems sn, SD 1, a. 362) och 1287 lika-
ledes i Västerg. (Iffolnowad i Skara, SD 2, s. 31), mellan 1250 och 
1280 i Österg. (Mylluby, nuvarande Mjölby, SD 1, s. 670; se Ols-
son Nordberg s. 28). Vid denna tid uppträda de äldsta beläggen för 
kvarn i ortnamn: 1285 i Västerg. (Faluquern i Slöta sn, SD 1, s. 660). 
Under 1300- och 1400-talen bli beläggen vanliga, särskilt i Skåne, 
men även i nordligare landskap: 1300-1310 i Smål., Västerg., 
Österg. och Uppland (SD), för att öka ytterligare efter hand som 
källorna bli rikligare. Under 1500-talet möta i jordeböckerna fler-
talet av de namn, som förtecknats nedan under behandlingen av 
termen mölla (s. 104 tf.), samt ett stort antal, i vilka kvarn ingår. 

Emellertid ligger det nära till hands att antaga, att ett sådant 
namn som Mylluby (Mjölby) är betydligt äldre än från 1200-talet. 
Detsamma kan gälla även en del andra ortnamn med kvarn eller 
mölla som förled och t. ex. -stad, -by, -torp eller -röd (i no. även -vin) 

les i motsättning till varandra, kommer det senare sannolikt att beteckna större 
vattenkvarn (hjulkvarn). En sådan kunde ha så växlande storlek och värde, att 
ett generellt bötesbelopp ej kunde fastställas för den som för en skvaltkvarn 
(fotkvam). Att ej en mera preciserande term än kvamahus användes i detta fall 
kan möjligen förklaras med att bestämmelsen om fotkvarnen är ett senare inskott. 

Jfr utbredningen av mölla i ortnamn nedan s. 104 ff. För denna undersökning 
ha bl. a. genomgåtts SD, SO Ä, SOH, SOV, OGB samt SOA:s excerptsamlingar. 

Så även i Norge (No. kulturhist. 1, 285 f.). 
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som efterled. Om detta visade sig riktigt, skulle man kunna få bevis 
för att vattenkvarnen inkommit tidigare i landet, än de skriftliga 
källorna giva vid handen. Några säkra slutsatser synas dock ej 
kunna dragas. 

Den övervägande större delen av ortnamnen med förleden kvarn-
eller mölla- tillhör relativt sena bildningstyper (med efterleder såsom 
-backen och -viken). De tämligen fåtaliga av de ovan nämnda äldre 
bildningstyperna äro alla svåra att säkert bedöma. 

Hellquist har (i Ortnamnen på by 115 f.) visat, att huvuddelen av 
bynamnen visserligen utgöres av gamla namn, men att åtskilliga 
kunna vara yngre, t. o. m. från kristen tid. I en del fall har en by 
kunnat existera länge, innan by-namnet uppstått. Detta skulle bl. a. 
gälla Mölnoby (Mjölby), som enligt H. ej utan vidare får jämställas 
med den stora massan av by-namn. Möjligen är namnet närmast att 
betrakta som ett appellativ, vilket senare övergått till ett nomen 
proprium (Dens. 117 f. och 32). Byn är utan tvivel mycket gammal, 
men den kan tidigare ha haft ett annat namn, innan den efter där 
anlagda kvarnar kom att benämnas Mölnoby. Kvarnby(n) är enligt 
II. (a. a. s. 23, 117 f.) yngre än Mölnoby och relativt sent. 

Likartat är förhållandet med sta-namnen med förleden mölna 
eller kvarn. De äro liksom by-namnen påfallande fåtaliga. I land-
skapslagarna finns mylno-, qvcernastafier som ett appellativ med bet. 
kvarnställe, ställe där en kvarn kan anläggas, är eller har varit an-
lagd (se s. 110 nedan). Först relativt sent synes detta appellativiim 
i ganska få fall ha övergått till ett nomen proprium (liksom mölnoby), 
som alltså säkerligen icke kan sammanställas med huvudgruppen av 
gamla sta-namn. 

Osäkra och säkerligen tämligen sena äro även .Mölnoröd, -ryd. 
Förleden i dessa är snarare mölnare (mjölnare) än mölna. Också ort-
namn av typen Kvarntorp och .Mölnarp höra säkerligen till de sena 
torp-namnen. I No. mylnor 1, 16 anföres som bevis för att vatten- 
kvarnen skulle ha inkommit tidigt i landet de norska vin-namnen 
med kvarn som förled. No. gaardnavne upptar dock blott tre sådana 
som relativt säkra (med äldre formen kvernini). Bland de mycket 
talrika no. vin-namnen är detta ett påfallande litet antal, och de 
måste nog betraktas såsom föga säkra vin-namn. 

Man kan alltså ej räkna med några säkra förkristna ortnamn med 
kvarn eller mölla som förled. Detta styrkes även av sakskäl. Kvarn-
anläggningar äro säkerligen (åtminstone före medeltidens mitt) ej 
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primära i förhållande till bebyggelsen. Först sedan gårdar och byar 
vuxit upp, anlades kvarnar, och dessa kunde därför ej giva bebyggel-
sen dess namn. I senare tid, sedan större vattenkvarnar för yrkes-
mässig drift blivit vanligare (alltså sannolikt först under 1200-talet) 
kunde en sekundär bebyggelse uppstå i anslutning till kvarnen. 
Mjölnaren och hans personal kunde uppföra bostadslägenheter och 
även göra nyodlingar i kvarnens närhet. De flesta ortnamnen, som 
innehålla kvarn eller mölla, äro också från början tydligen benäm-
ningar på dylik bebyggelse. Någon enstaka gång, då kvarnarna voro 
särskilt talrika och ekonomiskt betydelsefulla på en plats, kunde de 
emellertid komma att dominera trakten såsom i Mölndal och Mjölby 
(nu städer) och ge upphov till ett relativt sent ortnamn i en gammal 
bygd. 

Några säkra bevis för att vattenkvarnar förekommit i vårt land 
före senare hälften av 1100-talet finnes ej. I betraktande av att de 
först under 1100-talet voro vanliga på kontinenten (se ovan s. 21) 
och vid denna tid börja omtalas i Danmark (s. 22), möjligen även 
i Norge (s. 22), är det sannolikt, att de ej heller i vårt land varit 
vanliga tidigare. 

Det är dock osannolikt, att vattenkvarnar skulle ha varit helt 
okända i Sverige före 1100-talets mitt. Av det förhållandet, att 
handkvarnen omtalas flerstädes i de fvn. edda-dikterna och sagorna 
men att inga vattenkvarnar omnämnas där, kan man blott draga den 
slutsatsen, att vattenkvarnen ej kan ha varit vanlig i Norge och på 
Island under den tid, då dessa diktverk tillkommo.1  

Emellertid måste många nordmän redan under vikingatiden, 
kanske redan tidigare, på sina färder till länder med högre kultur ha 
stiftat bekantskap med vattenkvarnar av båda typerna. De ha 
säkerligen sett sådana i Tyskland, särskilt vid Rhen och Mosel, i 
Normandie och i Frankrike i övrigt. Bl. a. vid belägringen av Paris 
885-886 måste de ha observerat de ganska talrika vattenkvarnarna 
i trakten och troligen även använt dem. Även i England fanns vat-
tenkvarnar före vikingatidens början liksom på Irland (se ovan s. 
18 o. 21). 

Skautrup (Sproghistorie 1, 167) har framhållit, att vikingatågen 
voro plundringståg, som knappast medförde så intim kontakt, att de 

1  På Island förekom ej någon sädesodling utan man var hänvisad till import. 
Man införde här som eljest säd, ej mjöl, och behövde alltså kvarnar, men utveck-
lingen på malningens område tycks dock ha gått långsammare. 
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givit upphov till något större antal lånord eller till någon kultur-
påverkan. Men i åtskilliga fall, såsom vid Paris, kunde kontakten 
helt säkert vara tillräcklig för att vikingarna skulle taga intryck av 
den materiella kulturen, bl. a. vattenkvarnarna. Ännu mer gäller 
detta nordmännens bosättning i Normandie och framför allt i England. 
De livliga förbindelserna mellan dessa områden och Norden måste 
bl. a. ha förmedlat bekantskapen med vattenkvarnen. Skautrup 
(a. a. s. 168) framhåller, att det är svårt att avgöra, vilken väg de 
äldre låneorden i danskan kommit. Det tycks dock vara en liten 
övervikt för dem som kommit från angelsaxiskan. Han finner det 
också sannolikt, att det da. malle hör till en grupp ags. lån, som bör 
ha inkommit före år 1066 (a. a. s. 173). Termen mölla har emellertid 
kommit in med en ny kvarntyp (se nedan s. 109), varför härav skulle 
följa, att vattenkvarnen skulle ha kommit till Danmark före år 1066. 
Skautrup framlägger ej sina skäl för denna datering av speciellt 
ordet ~ile utan nämner detta blott i en större grupp, varför man 
ej kan bedöma beviskraften av detta antagande. 

Även om under Knut den stores tid i Danmark kulturinflytandet 
från England var mest betydande och detta även berörde vårt 
land, får man nog räkna med ett europeiskt kulturinflytande i 
Sverige med den kristna missionsverksamheten fr. o. m. 1000-talets 
början . ej blott från England utan även från Nordtyskland (Bre-
men).1  Dessa förbindelser utökades senare ytterligare av pilgrimer, 
korsfarare och handelsmän. 

Dessa livliga förbindelser med Nordvästeuropa och England under 
vikingatiden och de närmast följande århundradena måste alltså ha 
medfört, att nordmännen lärt känna vattenkvarnen. Troligt är väl 
också, att de i viss utsträckning börjat bygga sådana i hemlandet, 
särskilt storbönder och hövdingar. Den ökade sädesodlingen i Norden 
vid forntidens slut, som bl. a. berodde på att plogen kom i mera 
allmänt bruk vid slutet av järnåldern (Hasund i Bondesamfundets 
list. 1, 176) medförde även behov av maskinella kvarnar med större 
kapacitet än handkvarnarna.2  

1  Detta framgår bl. a. genom fast tidsbestämda runstenar, bl. a. genom Knut-
stenarna. 

2  Kristendomens införande medförde att slaveriet avskaffades. Därmed för-
lorade man en viktig arbetskraft för att draga handkvarnen, och detta har nog 
liksom i Rom påskyndat övergången till vattenkvarnar (jfr Campbell Det svenska 
brödet 98). 
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Man har diskuterat, -vilken typ av vattenkvarnen som först in-
kommit till Sverige. Skvaltkvarnen är visserligen äldre än hjul-
kvarnen, men vid den tid det här gäller funnos de båda typerna inom 
de delar av Europa, som kommer ifråga. I kusttrakterna av bl. a. 
England och Frankrike och vid de segelbara floder, som nordmännen 
följde på sin väg in i landet, funnos säkerligen nästan enbart hjul-
kvarnar (jfr C. Curwen i .Antiquity 18, 138 o. 144). Här var fall-
höjden i regel ringa och strömmens hastighet låg. Sådana vatten-
drag lämpade sig ej för skvaltkvarnar, som fordra snabbt rinnande 
vatten, utan för hjulkvarnar. I tättbefolkade omriden som dessa 
funnos också de ekonomiska förutsättningarna för dylika. Men när 
nordmännen trängde längre in i landet, särskilt vid bosättningen i 
England, lärde de emellertid säkerligen även känna skvaltkvarnar 
vid de snabbare rinnande åarna och bäckarna. På Irland och i Skott-
land samt på angränsande öar funnos talrika skvaltkvarnar vid 
vikingatidens början, på Irland redan på 600-talet (C. Curwen i 
Antiquity 18, 138 f.). 

Nordbor böra alltså ha stiftat bekantskap med båda typerna un-
gefär samtidigt. Detta hindrar emellertid ej, att det sannolikt blev 
skvaltkvarnen, som först infördes i hemlandet (jfr C. Curwen i 
Antiquity 18, 144 o. Dens. Plough 114). Denna typ var ej så tekniskt 
krävande eller dyrbar att bygga som hjulkvarnen och kunde upp-
föras av bönderna själva. En händig odalman kunde mycket väl 
lära sig att bygga en skvalta vid ett besök i utlandet, men den som 
ville bygga en hjulkvarn, måste skaffa en kvarnbyggare eller annan 
tekniskt kunnig person från utlandet. Dessutom måste han ha rela-
tivt goda ekonomiska resurser. Var bonde kunde ha en skvalta 
(eller möjligen flera), vilket var lagom för gårdens behov. En hjul-
kvarn däremot var för stor för en gårds behov och var för dyrbar att 
bygga, för att man skulle låta den stå outnyttjad långa tider. Den 
kunde möjligen byggas av flera gårdar gemensamt (ett byalag) men 
borde helst skötas av yrkeskunnig person och lämpade sig bäst för 
yrkesmässig drift, främst i städerna eller på adelns och kyrkans 
storgods (jfr Curwen Plough 113). Sådana förutsättningar kan man 
dock knappast räkna med i större utsträckning förrän på 1100-talet. 

Om alltså möjligheten finns, att de båda typerna av vattenkvarnen 
inkommit ungefär samtidigt, är det dock troligt, att hjulkvarnen i 
så fall i början varit sällsynt men skvaltkvarnen mera vanlig. Man 
kan alltså räkna med att skvaltkvarnen på de flesta ställen i landet 
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är äldre än hjulkvarnen. Så förhåller det sig också i Norge (Motz-
feldt 5), och där stödes detta även av språkliga skäl. I många no. 
dial. betyder kvern 'kallkvern', d. v. s. 'skvaltkvarn', och hjul-
kvarnen kallas mylna (No. mylnor I: 1, s. 14 f.). I äldre källor fram 
till omkring 1800 skiljer man strängt på dessa betydelser hos orden 
(Motzfeldt 4 if.). Detta tyder på att skvaltkvarnen först efterträdde 
handkvarnen och därvid övertog dess benämning kvern och att 
hjulkvarnen kom senare och med den en ny term, låneordet my/na.1  

Om nu hjulkvarnarna blevo vanligare i Sverige först under senare 
hälften av 1100-talet, ligger det nära till hands antaga, att munkarna 
haft en viss betydelse för spridningen av denna kvarntyp. Under 
medeltiden tillhörde även i vårt land de större kvarnarna i regel 
klostren jämte frälset (Ringborg 31 o. passim). Särskilt cistercien-
serna ha betytt mycket för materiell kulturspridning.2  Bl. a. i fråga 
om jordbrukets utveckling ha de spelat en viktig roll även i vårt 
land (se ovan s. 21 f. o. cit. litt. F. Hall, Bidrag till cistercienser-
ordens historia i Sverige (1898), s. 67 samt ModUr Ryssjan 122 if.). 
På kontinenten ha de visat sig vara betydande kvarnbyggare. Man kan 
därför antaga, att de munkar, som i sina moderkloster varit vana att 
ha stora vattenkvarnar (hjulkvarnar), även i vårt land byggt sådana, 
när de här anlade nya kloster. Till Sverige kommo dessa munkar vid 
mitten av 1100-talet. Alvastra och Nydala anlades troligen 1143, 
Varnhem sannolikt 1150 (Westman 46 f.). På detta som på många 
andra områden förfogade cistercienserklostren över tekniskt kunniga 
personer, s. k. lekbröder, vilka ofta drogo långt bort från sina moder-
kloster för att utföra andra klosters anläggningar (Heimbucher I, 
349). Dessa kloster hade även de ekonomiska resurser som fordrades 
för att bygga stora hjulkvarnar, kunde från sina vidsträckta domäner 
skaffa lämpligt virke samt hade intresse av att förvärva en sådan 
givande inkomstkälla, som en yrkesmässigt driven kvarn var, vare 

1  Att hjulkvarnen inkommit efter skvaltkvarnen bestyrkes bl. a. av att de för 
hjulkvarnen speciella termerna, vilka sakna motsvarighet i skvaltorna, såsom be-
teckningarna på vattenhjulet och utväxlingshjulen oftast äro utomnordiska, 
medan benämningarna på de delar, som funnos redan i skvaltkvarnen och 
övertagits från denna, äro nordiska. 

2  Cistercienserna ägnade sig särskilt åt jordbruk och nyodling. Deras ekonomi-
gårdar voro dåtidens åkerbruksskolor, och andliga och världsliga furstar bemödade 
sig att vinna »de grå munkarna» som ledare och förvaltare för sina stiftelser och 
gods (Heimbucher I, 345 f.). 
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sig den drevs i klostrets egen regi eller förpaktades av någon yrkes-
mjölnare. 

Även om munkarna spelat en viktig roll vid införandet och sprid-
ningen av hjulkvarnen, kan man nog räkna med att detta skett 
även på andra vägar. Härpå tyder även språkliga förhållanden. 
Termen mölla, som från början synes vara knuten till denna kvarntyp, 
visar växlande former, som måste förklaras med att ordet inkommit 
till Sverige vid olika tidpunkter och på olika vägar (se nedan s. 106). 
Det är då sannolikt, att detta gäller även den med mölla betecknade 
kvarntypen. 

Under 1100- och 1200-talet blevo handelsförbindelserna med Nord-
tyskland livligare, och städer började i större utsträckning anläg-
gas. Till dessa inflyttade många utländska hantverkare och bland 
dessa säkerligen även yrkesmjölnare, som anlade vattenkvarnar. 
Även stormännen byggde vid denna tid allt flera kvarnar, vilket 
bl. a. framgår av åtskilliga 1200-talsdiplom. Detta måste ha Varit 
hjulkvarnar, då skvaltor ej hade den ekonomiska betydelse, att de 
omnämnas i dylika handlingar. 

Hjulkvarnar ägdes alltså i regel av klostren, frälset eller städer, 
efter reformationen även av Kronan, medan skvaltkvarnar till 
största delen voro allmogens egendom. En motsättning mellan dessa 
två grupper av kvarnägare framträder allt mer och tar sig bl. a. ut-
tryck i lagstiftning (se nedan s. 87 if.). Det är möjligt, att denna 
tydliga motsättning även haft språklig betydelse, nämligen beträf-
fande utbredningen av ordet mölla (se nedan s. 110). 

Är 1434 omtalas i Sverige en överfallskvarn, d. v. s. en hjulkvarn 
med överfallshjul (bild 20, § 126).1  Mot slutet av 1400-talet måste 
hjulkvarnar ha varit vanliga i landet, ty 1474 stadgas, att s. k. »fot-
kvarnar», d. v. s. skvaltkvarnar, blott få användas för ägarens eget 
behov (Styffe Bidrag 4, C II, jfr nedan s. 89). Denna bestämmelse 
avser att gynna de större hjulkvarnarna, som oftast ägdes av Kronan, 
klostren eller adelsmän. Dessas privilegium att taga tia/ (§ 261), 
d. v. s. betalning in natura, skärptes ytterligare i riksrådets stadga 
av den 10 aug. 1485 och riksföreståndarens påbud av den 6 mars 
1488.2  Detta visar, att den nyare kvarntypen vid denna tid varit 
mycket vanlig i landet, men också att skvaltkvarnarna fortfarande 

1  Hildebrand 1,218. 
2  Styffe Bidrag 4, CIII och 4, 125. I dessa och andra äldre skrifter kallas hjul-

kvarnarna ofta odalkvarnar. 
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hade stor betydelse och framgångsrikt konkurrerade med den senare 
typen. 

Hildebrandl har antagit, att skvaltkvarnarna skulle vara en för-
enklad kvarntyp, som uppstått ur hjulkvarnen. Att så inte är fallet, 
framgår emellertid av de båda kvarntypernas historia, såsom denna 
framställts ovan. 

Även i Olaus Magnus Historia 3, 46 f. o. 60 omnämnas och avbildas 
vattenkvarnar av den yngre typen. Denna källa måste emellertid 
användas med försiktighet, särskilt när det gäller dess bildmateria1.2  
Dess skildring av svenskt kvarnväsende är ej pålitlig. Plötsligt går 
förf, över till att skildra holländska förhållanden, och det är ej möj-
ligt att avgöra, vad som avser svenskt och holländskt. I fråga om 
vattenkvarnarna styrkes emellertid hans uppgifter av det, som ovan 
meddelats. 

Trots att hjulkvarnar alltså länge funnits i landet, ha de dock aldrig 
helt lyckats undantränga den äldre, primitivare kvarntypen. I 
bäckar och forsar med stritt men ej särdeles rikt vattenflöde voro 
kvarnar av denna typ lämpligare. De voro dessutom billigare att 
bygga. 

Skvaltkvarnar (vattenkvarnar med lodrätt stående vattenhjul-
axel utan utväxling).3  

Med hänsyn till konstruktionsprinciperna är skvaltkvarnen (bild 
8-16) synnerligen enhetlig över hela spridningsområdet och har 
så varit under hela tiden från dess uppfinnande till våra dagar. Den 
materiella utformningen av dess byggnad och olika delar varierar 
helt naturligt, men detta är i detta sammanhang av mindre betydelse. 

Inom Skandinavien är typen sålunda ganska enhetlig, om man 
bortser från kvarnhusets utformning och storlek, vilken varierar 
något. I regel är det dock omkring 4-6 alnar i fyrkant. Någon gång 
kan det bli betydligt större, såsom i den »dubbla» skvaltkvarnen i 

1  Sveriges Medeltid 1, 218. Antagandet beror antagligen på uppgifter i den s. k. 
Växjö stadga, vilken är ett falsarium, som avsiktligt framställt skvaltkvarnarna 
såsom yngre; se nedan s. 88. 

2  G. Berg har i Fataburen 1934, 29 ff. påvisat, att flera bilder utförts efter ut-
ländska original. 

3  Kulturhist. museet i Lund upptog våren 1938 en smalfilm av malning på 
skvaltkvarn i Bredareds sn i Halland. Denna kommenteras av H. Nilsson i Kul-
turen 1938, 220 if. En kvarn av denna typ finns på Skansen (se Erixon Skansens 
kulturhist avd.% s. 132 f.). 
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Bild 9. Skvaltkvarn. Sälltorp, Hall. Foto T. Lenk. GM (D 2489). 

Morlanda sn i Boh. och i Skepplanda sn i Västerg.', eller betydligt 
mindre, såsom i den av Brunn (s. 155) avbildade skvaltkvarnen från 
Färöarna, vilken knappt är manshög. 

Kvarnhusets byggnadssätt varierar naturligtvis i olika bygder. 
Man finner knuttimrade kvarnhus i norr inom det knuttimrade 
husets område, skiftesverk i söder inom skiftesverkets område. Inom 
halmtakets område har kvarnhuset i regel också halmtak, norr 
därom spån- eller torvtak (bild 9 o. 10). 

Anordningarna för själva malningen äro mera enhetliga. Dimen-
sionerna växla visserligen liksom en del detaljer, men detta har ingen 
principiell betydelse. Själva förmalningsapparaten avviker ej mycket 
från den i de tekniskt mera utvecklade handkvarnarna. Stenarna 
äro i regel tämligen små. Diametern synes variera mellan omkring 
60 cm och 120 cm.2  De huggas oftast ur något berg i närheten, var-
för bergarten varierar. Ofta äro de av gråsten. 

Den övre stenen är cirkelrund och ofta något kupig på översidan. 
Den undre är ej alltid rundhuggen. Båda sakna stundom räfflor och 
omges blott sällan av något j ärnb and (jfr bild 37, § 52). Ett sådant 
behövs ej, då stenen är liten, har ringa fart och oftast består av fast 
bergart, varför faran för splittring är obetydlig. 

1  GM ark. med foton, jfr bild 16. 
2  Egna mätningar och uppgifter i svaren på frågelistan samt Sandvig 2, 130. 

3 —  S16758 Wadström 
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Bild 10. Skvaltkvarn. Mangskog, Värml. Teckning av N. Keyland. NM. 

I centrum av stenarna finns ett cirkelrunt hål, det s. k. ögat (bild 
54, § 58). Genom det, som är i den övre stenen (bild 8 a, 12, § 13), 
matar man på den säd, som skall malas. På överstenens undersida 
finns på ömse sidor av detta hål en radiellt gående, kort fördjup-
ning (bild 54, § 57). Här vilar stenen på ett horisontellt j ärn-
sty ck e, det s. k. seglet (bild 8 g, 52, 53 o. 54, § 28), som uppbär över-
stenen och försätter den i rotation. Det är nämligen i centrum fäst 
på en tapp av en lodrät järnstång (bild 8 h o. 54, §•29). I äldre 
tider voro denna stång och seglet de enda delarna av järn i kvarnen. 
Denna stång går genom hålet i centrum av den undre stenen 
(bild 8 b, § 14), och dess nedre del är inpassad i vattenhjulets axel 
(bild 81, § 30 0.31). 

I den undre kvarnstenens öga är runt omkring denna stång en 
packning av trä (bild 8, § 59), vanligen av furu. Den består oftast 
av tre delar. Efter hand som dessa slitas, pressas de hop med trä-
kilar (§ 61), så att de sluta tätt omkring axeln. Denna packnings 
uppgift är nämligen både att vara ett lager för den nämnda järn-
stången och att hindra sädeskornen och mjöl att falla ned. 

När en träkil skall drivas in i packningen, hugger man först upp 
ett hål med ett järn (se bild 53). Sedan detta borttagits, slår man i 
dess ställe in en träkil, så att packningen blir tät. 
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Bild 11. Skvaltkvarn, interiör av föregående. Mangskog, Värml. Teckning av 
N. Keyland. NM. 

För att minska fiktionen smörjer man slitytorna av packningen 
med. något fettämne, ofta talg. Man väljer också helst fett, kådigt 
trä till denna packning. 

Understenen vilar på två kraftiga tvärgående horisontella b j älk ar 
(bild 8 f., § 22). Den omges ofta av ett bord (bild 11 o. 12, § 22) av 
bräder, oftast försett med en brädskärm (bild 11, § 20), som hindrar 
mjölet att ryka ut åt sidorna. Ibland placeras stenarna i ett hörn av 
kvarnhuset, och skärmen utgöres då av en rak, diagonalt ställd 
bräda. I nyare och större skvaltkvarnar har emellertid stenarna ett 
fullständigt hölj e.1  Detta är vanligen mångsidigt (6- till 8-sidigt) och 

1  Detta hölje övertager ofta det ovan beskrivna bordets benämning (bild 8 
o. 13, § 20), då det ju har övertagit dess funktion. 
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täckt med ett lock. I detta finns en öppning i centrum över stenarnas 
öga för påfyllning av säd. Höljet avlägsnas, när stenarna skola 
skärpas. 

Ovanför stenarna finnes en trattformig behållare (bild 8 c, 
12, 13, § 15), vari den säd hälles, som skall malas. Denna tratt 

är antingen upphängd på kvarnhusets vägg (bild 11 o. 12) eller vilar 
på en ställning (bild 8 o. 13, § 19) på stenarnas hölje. Det sist-
nämnda är det vanligaste. 

Under kvarntratten är upphängd en ränna av trä (bild 8 d, 11 o. 
§ 16), vari mälden sakta rinner ned genom en öppning i kvarn-

trattens nedre del. Denna kan tillslutas med en lucka. Rännan 
hänger i band och lutar något ned mot överstenens öga. Då kvarnen 
är i gång, försättes denna ränna i skakning av en därvid fäst käpp 
(bild 12, § 17), vars nedre ända släpar mot överstenens ojämna övre 
yta. På detta sätt skakas den säd, som skall malas, sakta ned mellan 
stenarna. Tillförseln kan regleras av den förut nämnda luckan i 
tratten samt genom rännans lutning. 

Från rännan falla sädeskornen ned i överstenens öga. Genom 
packningen i understenens öga, den s. k. bussningen, hindras de från 
att falla vidare. De pressas i stället in mellan stenarna. Avståndet 
mellan dessa är inne vid centrum relativt stort, och här krossas kornen 
blott grovt. Av stenens räfflor, om sådana finnas, och av centri-
fugalkraften föras de allt längre ut. Här minskas avståndet allt 
mer, och mälden males allt finare. I kvarnar utan hölje omkring 
stenarna faller mjölet ut i en ring runt stenen och hopsamlas sedan 
med en kara eller sopas samman (bild 12). I kvarnar med hölje 
bildas först en ring av mjöl (§ 24) mellan stenarna och höljet, 
men när detta skett, faller mjölet ut genom en öppning i höljets 
främre del (bild 8 o. 13, § 25) och uppsamlas oftast i en träkista 
(bild 8 o. 13, § 26). I andra fall ledes mjölet från stenarna i en ränna 
eller i ett rör och kan då uppsamlas direkt i en säck. Detta är dock 
vanligare i andra, yngre kvarntyper. 

I skvaltkvarnar finns en anordning för att reglera mjölets 
grovlek, ett s. k. Jätteverk (bild 8 o. 15, § 90). Det fungerar i princip 
på samma sätt som motsvarande inrättning i en del handkvarnar. 
I skvaltkvarnarna måste emellertid hela vattenhjulet höjas, respek-
tive sänkas. Vattenhjulets nedre tapp (bild 8, § 143) vilar i 
ett lager (bild 8, jfr § 87), oftast av sten, på en horisontell 
stock (bild 8 m o. 15, § 93), som är rörlig i vertikal riktning. Dess 
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Bild 12. Interiör av skvaltkvarn. Lima, Dalarna. NM. 

ena ända är fäst med en bult, men den andra kan höjas och sänkas 
med en lodrät stake (bild 8, 15 o. 16, § 94). Denna går upp i 
kvarnhuset. Där kan den regleras medelst en kil (bild 8, § 92), som 
slås in, respektive ut. När staken höj e s (§ 95), följa den horison-
tella bottenstocken, vattenhjulet, dess järnaxel, seglet och överstenen 
med, och avståndet mellan stenarna ökas. Mjölet males då grövre. 
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Bild 13. Interiör av skvaltkvarn. Morlanda, Boh. Foto förf. 

På motsvarande sätt sänkes stenen (§ 96), varvid finare mjöl 
erhålles. 

När stenarna slitits, måste de skärpas (§ 68). Om hölje kring 
stenarna finnes, avlägsnas det. Överstenen lyftes upp på kant 
(bild 50, § 72) mot väggen eller vändes helt upp och ned vid sidan 
av malapparaten. Därefter stryker man över stenarnas malyta med 
ett stycke kol, så att de slätslitna partierna framträda tydligt. Ste-
narna skärpas sedan med en järnhacka (bild 50, 52 o. 53, § 71), till 
dess ytan får den lämpliga kornigheten. Om räfflor (bild 50 o. 54, 
§ 54) finnas, fördjupas dessa jämte skåran för seglet. Överstenen in-
passas (§ 74) därefter i sitt förra läge, varvid noga tillses, att ste-
narna ej blivit skeva utan alldeles passa intill varandra. 

I skvaltkvarnar är överstenen i regel ej större, än att den kan 
lyftas upp och läggas ned med hjälp av ett järnspett. Särskilda hiss-
anordningar finns ej såsom i större kvarnar. Däremot användes 
ofta liksom i dessa träkilar (bild 51 o. 53, § 76) och mellanlägg av 
trä (bild 53), stundom även en lång träspak (§ 77) i stället för järn-
spett. 

När en översten använts länge och blivit tunnsliten, blir den för 
lätt. Den kan då begagnas som understen. Ibland söker man dock i 
stället öka dess vikt genom att lägga en annan sten ovanpå den 
gamla. I senare tid har man stundom gjutit cement på överstenen 
för att på så sätt öka dess vikt. 

Vattenhjulets lodräta axel (bild 81, 14 o. 15, § 31) består 
av en grov trästock av starkt och vresigt trä. Ofta utgöres den av en 
kraftig ekstubbe, stundom av »solvind», finvuxen furu. I dess nedre, 
grövre del äro de snett ställda skovelbladen (bild 8, 14 o. 15, § 32) 
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Bild 14. Bild 15. 

Bild 14. Vattenhjul i skvaltkvarn (äldre typ). Madesjö, Smål. Foto B. Hallerdt. 
NM (EU 33983). 

Bild 15. Vattenhjul i skvaltkvarn (något yngre typ). Morlanda, Boh. Foto förf. 

av trä infällda. Dessas antal varierar. Ofta äro de 16, stundom upp 
till 24, ibland färre, såsom 8, 12, 14 eller någon enstaka gång blott 
4-6.1  Skovlarnas längd och därmed vattenhjulet; storlek varierar 
i anslutning till kvarnstenarnas storlek. 

Axeln förstärkes på ömse sidor om skovlarna med järnringar. Förr 
användes vidjor i stället, vilket man ännu kan se någon gång. I 
axelns nederända är infälld en j ärndub b (bild 52, § 143), som vilar 
i ett lager (bild 52, § 144) i bottenstocken. I dess övre ända är in-
passad en järnstång (bild 8 h, § 29), som når upp till och uppbär 
seglet (bild 8 g, 52, 53 o. 54, § 28). I detta är den inpassad med en 
tapp. På detta sätt överföras vattenhjulets rörelse till överstenen. 

Vattnet ledes fram till vattenhjulet på växlande sätt. Oftast är 
kvarnhuset byggt över vattendraget på en stenfot. Vattenhjulet 
står då direkt i forsen eller bäcken, dock så att det träffas av det 
strömmande vattnet på endast en sida. Vid större vattendrag ledes 
vattnet stundom i en grävd kanal vid sidan av vattendraget fram 
till vattenhjulet. Förutsättningen för detta är ett relativt rikt och 
jämnt vattenflöde. Vanligast är detta byggnadssätt i Dalarna och 
Norrland, där vattendragen, särskilt bäckarna, ofta äro branta och 
vattenrika. 

I regel finnes dock en särskild ränna (bild 8 k, 9, 10, 16, § 37) och 
ofta även en fördämning (§ 112), som gör det möjligt att, när vat-
tentillgången är mindre, samla vatten till malningen. Fördämningen 

Jfr A. Nilsson i Kulturen 1938, 242 (not 18). 
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är mest byggd av sten och lera. Någon gång är den på den sida, som 
vetter mot strömmen, klädd med bräder. 

Där ränna finnes, är den vanligen av enkel konstruktion. De små 
skvaltkvarnarna fordra ej så stor vattenmängd för att drivas. Ofta 
består rännan av kluvna och urholkade stockar (bild 10), men van-
ligen är den hopfogad av bräder, sammanhållna av träramar (bild' 
9, § 115). Den vilar på underlag (bild 9 o. 10, § 116) av sten eller 
ibland av knuttimrade träkistor, som äro fyllda med sten. 

Den nedre delen av rännan (bild 9, 10, § 38) är oftast brantare än 
den övre för att ge vattnet ökad kraft, när det träffar vattenhjulet. 

Vanligen finnes i rännan en lucka (bild 9 o. 10, § 117) för att 
reglera vattentillförseln. Stundom saknas dock sådan. Man kan då 
flytta rännan åt sidan, så att vattnet ej träffar vattenhjulet, eller 
också sticka ned en trästake mellan skovelbladen på hjulet, så att 
detta stoppas. Stundom hejdar man vattnet genom att placera en 
träklamp i rännan.' 

Om man har en fördämning, finnes i regel ännu en lucka i denna, 
genom vilken överflödsvatten släppes ut (§ 120). Den kan 
även användas vid flottning och lämnas vissa tider öppen för att ej 
hindra fiskars vandring. 

De små skvaltkvarnarna lågo mest vid mindre vattendrag, ofta 
flera i rad. I Bro i Morlanda sn i Bohuslän fanns ännu 1934 tre i rad 
vid samma bäckfall samt grunden efter ytterligare sex.2  På flera 
platser synas lämningarna av många skvaltkvarnar i samma fors. 
I Gagnef sn i Dalarna uppges, att vid slutet av 1800-talet 24 till 25 
skvaltor funnits i samma fors (frågelistsvar nr 97). 

Merendels ägde varje by eller större gård sin kvarn. Om denna 
hade flera ägare, t. ex. inom ett byalag, funnos särskilda bestäm-
melser för dess användande och underhåll. En därtill utsedd del-
ägare övervakade, att dessa bestämmelser iakttogos, och fördelade 
rätten att mala på kvarnen, s. k. kvarndygn (§ 270), och skyldig-
heten att lämna dagsverken och virke m. m. till kvarnens underhåll. 
I Dalarna var detta särskilt vanligt, och tillsyningsmannen hade här 
ett särskilt namn, kvarnfogde (§ 269).3  

Denna metod användes även i Graubiinden (Vieli, bild 11). 
2  1950 blott en kvar. 
3  Se härom utförligare t. ex. Levander Livet i en älvdalsby 10, J. Granlundt 

Gruddbo på Sollerön s. 94 ff., Ä. Campbell i Gruddbo på Sollerön s. 462 ff. samt 
frågelistsvaren från Dalarna. 
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Bild 16. Vattenhjul i skvaltkvarn (moderniserat). Skepplanda, Västerg. Foto 
Åkerhielm. GM (B 4073). 

Oftast användes dessa kvarnar blott för husbehovsmalning. Någon 
gång kunde de dock hyras ut, t. ex. till någon torpare, mot dags-
verken eller viss avgift. Man kunde t. ex. »leja en hacka» (§ 275), 
d. v. s. hyra kvarnen under den tid, som förlöpte emellan två på 
varandra följande skärpningar av kvarnen. Någon gång kunde väl 
ägaren mala mot avgift, utan att man därför kan tala om yrkes-
mässig drift. 

De små skvaltkvarnarna malde så sakta, att en sådan drift ej 
lönade sig. Så uppges t. ex. från Åland, att en dylik kvarn kunde 
mala 9 kappar (ung. 50 liter) på en natt, om inte vattnet tröt!' Men 
så skedde ofta. De flesta kvarnarna kunde användas blott på våren 
och hösten, då vattenflödet var rikligare (jfr det gängse uttrycket 
nu har han fått vatten på sin kvarn). Då gällde det att väl utnyttja 
vattentillgången.2  Man malde ofta natt och dag med avbrott blott 
för nödig skärpning av stenarna. Låg en kvarn avsides från bygden, 
uppfördes därför ibland en särskild stuga för nijölnaren (§ 266) att 
övernatta i. 

Trots konkurrensen av större och modernare kvarntyper ha dock 
de små skvaltkvarnarna även i vårt land funnits kvar in i våra dagar. 
Vid mitten av förra seklet voro de ännu mycket vanliga, och i några 
fall äro sådana kvarnar ännu i bruk, huvudsakligen för malning av 
kreatursfoder.3  Visserligen säger t. ex. Styffe4  1875 att »sådana 

1  Nikander i Sv. kulturbilder 11, 165. 
2  Detta har i vissa trakter påverkat brödhushållningen så att man övergått 

till att baka två gånger om året (se Campbell Det svenska brödet 98 ff.). 
3  Om deras effektivitet se nedan s. 49. 
4  Bidrag 4, CII, not 9. 
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(d. v. s. skvaltkvarnar) 'brukades ännu i förra seklet», som om de 
varit försvunna vid den tid detta 'skrevs. Som synes var detta dock 
icke fallet. I själva verket hade den äldre typen i vissa avseenden 
företräden före den nyare, vilket gjorde, att den på sina håll längre 
höll sig kvar (jfr nedan). 

I några fall ha skvaltkvarnarna moderniserats. Stundom bygges 
i samma kvarnhus två kvarnar med var sitt vattenhjul.' I Norge 
är detta mycket vanligt, och där har man i ett fall t. o. m. 7 vatten-
hjul i samma kvarnhus.2  Ibland bygger man omkring skvaltkvarnens 
vattenhjul ett brädhölje för att öka dess effekt. Det blir då ett slags 
primitiv turbin. Denna förbättring tillhör de sista 20-30 åren.2  

Åldern på de skvaltkvarnar, som nu finnas, är i regel ganska hög. 
I Norge uppskattas den i allmänhet till omkr. 50 år, men skvaltor 
finnas där, som äro 100-200 år gamla; 12 äro t. o. m. över 300 år 
och 2 över 400 år.4  I dessa fall äro de naturligtvis delvis ombyggda. 
De delar, som utsättas för vattnet, hålla ej så länge. 

Hjulkvarnar (vattenkvarnar med vågrätt liggande vattenhjul-
axel och kugghjulsutväxling).4  

Hjulkvarnen (bild 17-23, § 8) är principiellt endast en förbättring 
av skvaltkvarnen med en annan anordning av vattenhjulet och av 
kraftöverföringen från detta till kvarnstenen. Denna förbättring 
medför, att kvarnar av större dimensioner kunna byggas och ett 
flertal modifikationer i byggnadssättet i övrigt vidtagas. Dessa 
kvarnar kräva rikare vattenflöde men ej så stor strömhastighet som 
skvaltkvarnarna, vilka behöva mindre men snabbare vattenflöde 
och lämpa sig bäst för snabbt rinnande bäckar och åar. Skillnaden 
mellan en relativt modern hjulkvarn och en skvalta blir därför ganska 
stor. Man möter i den nyare kvarntypen en hel del detaljer, som 
saknas i den äldre. De centrala delarna i förmalningsapparaten äro 
dock i princip desamma, och deras benämningar i de båda kvarn- 

En sådan finnes i Bro i Morlanda sn, Boh., numera underhållen av socknens 
hembygdsförening. 

2  No. mylnor 1: 1, 105. 
3  Se bild nr 16; jfr No. mylnor 1: 1, 96. 
4  No. mylnor 1:1, 70 ff. 
5  Jfr förf. i SIOD 5, 9 ff. och K. A. Karlinder i Upplands fornminnesförenings 

tidskrift xr.v, Uppsala 1937, s. 184 fl. 
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J 7.-‘4,3-ekban 

Bild 17. Vattenkvarn, s. k. hjulkvarn. Norum, Boh. Uppmätt av förf. 
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Bild 18. Bild 19. 

Bild 18. Vattenkvarn, s. k. hjulkvarn. Tvärred, Västerg. Foto förf. 
Bild 19. Vattenhjul, s. k. underfallshjul. Bräkne-Hoby, Blek. Foto förf. 

typerna överensstämma. Dimensionerna äro i allmänhet större i 
den nyare än i den äldre typen. 

Ofta anges stenarna (bild 50, § 40) på hjulkvarnen vara 3 alnar 
eller 20-21 »grepp» (§ 45) i diameter, d. v. s. omkring 1 3/4  meterl, 
men mindre stenar ned till 30 tum i diameter förekomma. 

Bergarten i kvarnstenarna är mycket växlande. Dock användes ej 
alltför lös sten. Till sammalning (§ 225) begagnas fortfarande i stor 
utsträckning de inhemska kvarnstenarna, men till siktmalning (§ 226) 
har man nu i allmänhet importerade stenar eller gjutna konststenar. 

Mycket vanliga i större delen av landet äro stenar från Lugnås 
i Västergötland.2  De bestå av gneis med inkittade kvarts- och fält-
spatskorn till en skarpkornig bergart. De äro »självhackande» (§ 49), 
d. v. s. de behöva ej skärpas, då de vid slitning bibehålla en skarpt 
kornig yta. De förekomma även i de södra delarna av Norge (No. 
mylnor 1: 2, 122). 

I Västsverige användas även' stenar från Korserudfjällen på Da13, 
i södra Sverige även stenar från Hör, Mönsterås, Simrishamn och 
Öland samt andra brott av lokal art. I stora delar av landet, särskilt 

Se t. ex. frågelistsvar nr 8, 31 och 37; jfr Svensson i Hembygden 1935, 90. 
2  Om kvarnstensbrytningen i Lugnås se bl. a. G. Rudberg i Fataburen 1906, 

210 ff. och i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1934, 7 ff. samt Sjöbeck 
Västerg. 48. Hithörande terminologi behandlas ej i denna undersökning, till vars 
ämne den knappast kan räknas. 

3  Om kvarnstenstillverkningen där se E. Svensson i Hembygden 1935, 89 ff. 
och Levander Bondekultur II, 31 ff. 
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Bild 20. Vattenkvarn med s. k. överfalLshjul. Svarteborg, Boh. Foto Montell. 
GM (B 4056). 

i de norra delarna, användas norska stenar från Selbu i Ser. Tronde-
lag.1  Bergarten i dessa stenar är glimmerskiffer med inslag av stauro-
lit eller granatar. Dessa stenar kunna skärpas genom att man mal 
sand i kvarnen. I en del kvarnar förekomma s. k. steastenar (§ 43). 
Bergarten i dessa varierar. De kunna vara av täljsten, men äro 
oftast av ljusgrå kalksten.2  Särskilt i södra Sverige ha tyska stenar 
blivit allt vanligare, dels s. k. rhenska stenar från Andernach vid 
Rhen, vilka bestå av basaltlava, dels stenar av sandsten. Även 
franska stenar av ett slags flinta förekomma. De anses vara de bästa. 
Dessa finare stenar bestå ofta av flera hopfogade delar, vilka sam- 

Om brytningen i Selbu, som pågått fram till våra dagar men upphört efter 
första världskriget, se No. Mylnor I: 2, 116 ff., Salmonsens konversationslex. 21, 
197 och Bondesamfundets hist. I, 247. 

2  Erixon Skultuna bruks hist. 2, 530; Rinman Bergverkslex. 2, 352. Om övriga 
svenska kvarnstenstyper se Rinman cit. arb. 2, 350 ff. 
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Bild 21. Interiör av vattenkvarn. Bollebygd, Våsterg. Foto T. Lenk. GM (B 
2454). 

manhållas av ett järnband (bild 37, § 52). Under 1900-talet ha 
gjutna konststenar blivit allt vanligare. De tillverkas av flinta och 
smärgel samt ett bindemedel, ofta magnesit. De behöva icke skär-
pas.' 

Sådana stora stenar äro alltid försedda med räfflor (bild 50, § 54). 
Dessa gå ofta radiellt, dock så att de ej helt sammanfalla med radien 
(se bild 50), eller också efter något annat system, ordnade i grupper. 

Liksom i en del skvaltkvarnar huggas stenarna oftast så att av-
ståndet mellan dem i det inre partiet är större än i det yttre samt 
något grövre vid centrum. »Självhackande» stenar gäller detta 
naturligtvis ej, men anordningen av räfflorna kan här tjäna samma 
ändamål att först krossa sädeskornen grovt, senare finare. Här an-
vändes även ett annat malningsförfarande med flera malningar, 
varom mera nedan (s. 83 ff.). 

i Om kvarnstenar för övrigt se No. Mylnor I: 2, 116 if. och Rinman cit. arb. 
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Bild 22. Bild 23. 

Bild 22. Interiör av vattenkvarn. Tvärred, Vä,sterg. Foto förf. 
Bild 23. Mataranordningen i vattenkvarn. Skepplanda, Västerg. Foto Åker- 

hielm. GM (B 4078). 

Påsättande av järnband kring stenen (§ 53), vilket är 
nödvändigt, om denna består av flera delar eller av lösare bergart, 
är ett besvärligt arbete. Sedan ett järnband avpassats och hop-
fogats, uppvärmes det, ibland i det fria i eldar (upplagda i en mot 
bandet svarande ring), så att det utvidgas, samt påsättes stenen 
snabbt, varvid en del ojämnheter på stenen i hast måste borthuggas. 
När bandet svalnar, minskas dess omkrets, och det kommer att sitta 
hårt om stenen. 

Understenen är inpassad i en fattning av plankor (bild 21 
nederst, § 22) och vilar på en ställning av grova stockar (bild 
17 f., § 23). Överstenen omges alltid av ett hölje (bild 21 o. 22, 
§ 20), som ibland är 6-8-sidigt, men ofta runt. Det är alltid försett 
med lock (bild 21 o. 22, § 21) med ett hål i centrum för påfyllning av 
säd. Från höljets främre underkant leder en sluten ränna (bild 
17 q, § 25) mjölet ned i kvarnens undre våning, där det uppsamlas i 
säckar. 

Över stenarna är liksom i skvaltkvarnen en mäldtratt (bild 
17 c, 21, 22 o. 23, § 15) med tillhörande skakande ränna (bild 23 
o. 51, § 16) placerad. Den är dock oftast större, så att den rymmer 
en säck mäld, samt ofta försedd med märken, så att måttet på den 
ihällda säden direkt kan avläsas. Den vilar alltid på en ställning 
(bild 17 p, 21, 22 o. 23, § 19), så att den lätt kan borttagas. 

Packningen i understenens öga (bild 17 n, § 59) är av samma 
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slag som bussningen i en skvaltkvarn (s. 34). I större kvarnar finns 
i regel i slitytan tärningar av hårdare träslag (§ 60), t. ex. av 
bok, oxel eller apel. De äro ofta kokta i bomolja och väl bestrukna 
med fett. Bussningen täckes ofta av en kåpa (§ 67) av läder eller 
ylle. 

Tärningarna omgivas av en j ärnring (§ 62), som kan skruvas ihop 
efter hand som de slitas. Man slipper med denna metod det besvärliga 
arbetet att med kilar (§ 61) täta (§ 63) den glappande buss-
ningen (§ 66). Kilning av bussningens mjukare del (av furu) är 
dock det vanligaste. 

När sådana stenar användas, som fordra skärpning (§ 70), finns 
en anordning för att lyfta den övre kvarnstenen (bild 21 o. 
22 överst, § 78). Först lyftes dess främre kant något med ett järnspett 
eller spakar (bild 50, § 77) och kilar (bild 51 o. 53, § 76), ofta trapp-
formiga. Därefter stickes en järnkätting (bild 50, § 80) in mellan 
stenarna och upp genom överstenens öga. Här sättes en tr äk av el 
(bild 52, § 81) genom kättingens sista länk för att hindra den att 
löpa tillbaka. Kättingens andra ända lägges runt en kraftig vin d-
sto ck (bild 21 o. 22 överst, § 78) i taket, snett bakom stenen. Med 
långa spakar (bild 50, § 79) vrides denna runt, varvid stenen 
lyftes på kant och slutligen blir stående på ett underlag (bild 50, 
§ 82), lutande mot väggen. 

Skärpningen (bild 50, § 70) tillgår på samma sätt som på en 
skvaltkvarn (s. 38), men fordrar ännu större noggrannhet och skick-
lighet. Härvid användes kvarnhackor (bild 50, 52 o. 53, § 7,1) av 
olika slag, dels med spetsig pik, dels med bred egg. Ibland är själva 
eggjärnet utbytbart och infogat i en hammarliknande hacka. 

Efter skärpningen av de båda stenarna nedlägges överstenen 
(§ 73), och stenarna hoppassas (§ 74) mycket noggrant. Vid 
huggningen och hoppassningen användes mallar och linjaler 
(§ 75 o. 83) av trä. 

Vattenhjulet (bild 17 1, 19, 20, § 33) kan i hjulkvarnar (§ 5), 
vara av tre slag. Äldst äro s. k. underfallshjull (bild 19, § 127). Där 
träffar vattnet skovlarna (§ 137) vid hjulets lägsta punkt och driver 
det runt med sitt tryck. Vid s. k. överfallshjul (bild 20, §126) ledes 
vattnet så, att det träffar skovlarna vid hjulets högsta punkt. De 

1  Se Bennet-Elton 2, 191. Philippi Atlas, Tafel 20 visar en vattenkvarn med 
underfallshjul från omkring 1170 (bilden hämtad från Hortus deliniaruin). 
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vattenfyllda skovlarna göra hjulets ena sida tyngre, så att denna 
sänker sig, och hjulet drives runt.1  

Överfallshjul fordra större fallhöjd än underfallshjul men mindre 
vattenmängd. Vid lika vattenmängd är det vida effektivare. En 
jämförelse av effekten vid olika slag av vattenhjul och samma vatten-
mängd i Norge har givit följande resultat: överfallshjul 9,8 häst-
krafter, underfallshjul 5,0, skvaltkvarnshjul 5,4 och moderniserat 
skvaltkvarnshjul med träram 7,7 hästkrafter.2  Jämförelsen med 
skvaltkvarnshjulet är kanske missvisande. Man kan nämligen bygga 
större över- och underfallshjul än skvaltkvarnshjul och därmed ut-
nyttja större vattenkraft. 

En kombination av över- och underfallshjul är det s. k. brösitalls-
hjulet (§ 128), där vattnet träffar skovlarna i jämnhöjd med hjul-
axeln och driver hjulet med såväl sin tyngd som sitt tryck. Vilket av 
dessa hjul, som kan användas, beror på fallhöjden vid kvarnen. 

Själva vattenhjulet (§ 33) består av två parallella ringar (bild 
19 o. 20, § 142) av furu- eller granplankor, som äro hopfogade av 
flera segment. De äro fästade vid axeln med två par armar vardera. 
Mellan ringarna sitta skovlarna (bild 19 o. 20, § 137). Dessa äro 
av olika konstruktion i de olika slagen av vattenhjul. I underfalls-
hjul bestå de blott av plana brädor, i överfallshjul av två vinkel-
ställda brädor, eller också är vattenhjulets inre sida helt brädklädd. 
Skovlarnas antal växlar med hjulets storlek. 

Vattenhjulets axel (§ 34) består av en mycket kraftig stock, 
vanligen av ek. Om man ej har tillgång till en tillräckligt tjock 
stock, förekommer det någon gång, att man med ett flertal järn-
ringar hopfogar fyra, men detta är ej så bra som en hel stock. Axeln 
är fyr- eller åttakantig, i båda ändarna rund. Här äro två kraftiga 
järndubbar (bild 17 o. 19, § 133) infällda, och axeln förstärkes med 
grova, väl fastkilade järnband (bild 19 o. 20, § 134). Dubbarna 
vila i lager (bild 19, § 135) av metall eller någon gång av sten. 

På vattenhjulets axel sitter det stora kugghjulet (bild 17 i; 

1  Philippi Atlas, Tafel 49 visar en vattenkvarn med överfallshjul från omkr. 
1330 (bilden hämtad från Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels). Först 
på 1700-talet fann man överfallshjulet överlägset underfallshjulet (Uppfinningar-
nas bok 2, 188). Enligt C. Curwen i Antiquity 18, 132 skulle dock överfallshjul 
ha förekommit i Aten redan omkr. 450-475 e. Kr. 

2  En modern turbin ger 45,5 hästkrafter; uppgifterna hämtade ur No. mylnor 
I: 1, 113. 
4 - 516758 Wadström 
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jfr bild 29 med motsvarande hjul i väderkvarn, § 35). Detta göres 
numera helt eller delvis av järn, förr gjordes det alltid helt av trä. 
Hjulet består i det senare fallet av fyra hopfogade segment av ek. 
Den på detta sätt bildade hjulringen fästes vid hjulaxeln med armar 
på samma sätt som vattenhjulet. I ringen sitta kuggar (bild 29, 
§ 100) intappade. De äro av hårt träslag, t. ex. oxel eller bok, någon 
gång apel, lönn eller ek. De gå genom hjulsegmenten och kvarhållas 
i sitt läge med tränaglar på 'ingens baksida. 

Kuggarna i detta hjul gripa in i det mot detta vinkelrätt ställda 
lilla kugghjulet (bild 17 j, 29, § 36). Om det stora kugghjulet är 
av järn, är detta även fallet med det lilla. Om det är av trä, består 
det lilla av två cirkelrunda träskivor, som äro fästade på den lod-
räta järnaxeln, det s. k. leingjärnet (bild 17 h, § 29), samt en mellan 
dessa skivor sittande ring av lodräta trästavar (bild 29, § 104), 
vilka gripa in mellan kuggarna i det stora hjulet. Dessa stavar äro 
gjorda av hårt och segt trä, i regel av ask. 

Långjärnet, varpå detta lilla kugghjul sitier, går upp genom 
understenens bussning och uppbär seglet (bild 17 g, 50, 52, 53, § 28), 
och därmed överstenen (bild 17 a o. 50, § 13). Seglet är av samma 
enkla konstruktion som i skvaltkvarnen (s. 34), blott större i pro-
portion till stenens storlek. I de nyaste kvarnarna har det en moder-
nare konstruktion, det s. k. balansseglet (bild 50 till höger), vilken 
underlättar stenens upphängning. 

Långjärnets undre tapp (§ 86) vilar i ett lager (jfr bild 52 
till vänster, § 87), vars slityta består av en tärning av särskilt 
hård metall (§ 88), stål eller någon metallegering. Denna tärning 
fasthålles med skruvar i en metalldosa, som sitter på en grov, hori-
sontell bjälke (bild 17, § 89). Denna motsvarar till sin funktion i 
viss mån bottenstocken i en skvaltkvarn (s. 36). Den är rörlig i verti-
kalplanet. Den ena ändan är fäst mellan två lodräta stockar medelst 
en grov sprint, den andra kan höjas och sänkas med .en lodrät 
stock eller stång (§ 94), som når upp i kvarnens övre våning. Här 
regleras dess nivå, och därmed även den horisontella balkens, lång-
järnets, seglets och överstenens. Detta sker med kilar (§ 92) som i 
skvaltan (s. 37) eller med en kraftig skruv (bild 50 till vänster, § 91). 

I en del hjulkvarnar finnas flera stenpar. Man har då antingen 
flera vattenhjul i rad, med var sitt stenpar, eller också drivas två 
eller flera sådana med samma vattenhjul. Man har i det senare 
fallet en extra utväxling. Det lilla kugghjulet sitter ej på något lång-
järn, som driver ett stenpar, utan på en annan axel. På denna sitter 
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dessutom ett horisontellt placerat stort utväxlingshjul, som över-
för kraften till mindre kugghjul på de olika stenparens respektive 
långjärn. Stundom kombineras de båda metoderna, särskilt om man 
har många stenpar i en kvarn. 

De relativt störa hjulkvarnarna fordra större vattentillgång än de 
små skvaltkvarnarna. De ha därför nästan alltid kvarndamm (§ 111), 
för att man, då vattenflödet är otillräckligt, skall kunna dämma 
upp vatten och på så sätt möjliggöra drift under någon period så 
ofta tillräckligt vatten hunnit rinna till. Fördämningen (§ 112) 
har i stort sett samma byggnadssätt som i en del ovan beskrivna 
skvaltkvarnar (s. 39). Rännan (bild 20, § 37) har emellertid större 
dimensioner och består därför aldrig av blott kluvna och urholkade 
trästockar. Även dammluckor (§ 117) och anordningar för ut-
släppande av överflödsvatten (§ 120) måste vara av kraftigare 
konstruktion för att motstå det stora vattentrycket. Alla trädelar, 
som komma i beröring med vatten, tjäras väl för att de ej skola 
ruttna. De måste dock ersättas ganska ofta. Stundom finnas s. k. bot-
tenluckor i fördämningens undre del för utsläppande av vatten. För 
att lyfta eller sänka dammluckorna har man särskilda spakar (§ 118). 

Dessa större kvarnar byggas alltid i två våningar. I den övre vå-
ningen (bild 17 o. 18, § 107) finnes förmalningsapparaten, i den undre 
våningen (bild 17, § 106) vattenhjulets axel och utväxlingshjulen. 
Från den övre till den undre leder som förut omtalats en mjölränna. 
I den undre uppsamlas mjölet i säckar. 

Vattenhjulet befinner sig i regel utanför kvarnhuset, men det 
täckes ibland av ett tak eller skjul (bild 17, § 109). I övervåningen 
finnes ofta en kammare (bild 17, § 108) med spis, britsar och bord 
för mjölnaren och väntande kunder. 

Kvarnhuset är ofta timrat, dock ibland byggt i skiftesverk eller 
med resvirke och brädklädsel. Någon gång är det av sten. Det vilar 
på en stenfot. Ofta ligger det i en sluttning ned mot vattendraget. 
En bro leder då in i den övre våningen. 

Även denna form av vattenkvarn (hjulkvarnen) har förblivit täm-
ligen oförändrad genom århundraden. Först under det sista seklet 
ha en del mera betydande förändringar inträtt. Efter sekelskiftet, 
mest under de sista årtiondena, ha i en del kvarnar inmonterats 
turbinerl, särskilt i fall, där vattenkraften av olika anledningar 
minskats. 

1  Den s. k. Franeisturbinen uppfanns år 1849 (No. mylnor I: 1, 94). 
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Bild 24 a. Väderkvarnar, s. k. stolpkvarnar. Resmo, Öland. Foto J. Thorin. 

Väderkvarnar. 

Väderkvarnens ålder och ursprung utgör ett synnerligen svårlöst 
och omstritt problem. Flera teorier hava framställts. Av dessa 
kunna de, som förutsätta, att den uppfunnits eller varit känd av 
grekerna under antiken, helt avvisas. Man kan med största sanno-
likhet antaga, att den i så fall skulle ha omnämnts i någon av de 
källor, som från denna tid omtala vattenkvarnar och andra samtida 
uppfinningar.' 

För övrigt är väderkvarnarnas byggnad så mycket mer kompli-
cerad än vattenkvarnarnas, att de knappast kunna antagas vara lika 
gamla som dessa. Väderkvarnar omnämnas ej i någon europeisk 
källa före 1100-talet, men blott något mer än ett århundrade senare 
omtalas de ofta och äro mycket vanliga på miniatyrer, som fram-
ställa en äldre tids förhållanden, t. ex. i biblar. Dessa bilder äro 
1200-talsanakronismer, men just detta visar, att väderkvarnar då 
voro mycket vanliga. Sådana uppenbara anakronismer ha dock 
givit anledning till att senare författare stundom uppgiva, att väder-
kvarnar skulle ha förekommit i Västeuropa före 1100-talet.2  

Som tidigaste säkra årtal för väderkvarnars omnämnande i Europa 
angives flerstädes ett franskt diplom från 1105.3  Denna uppgift har 
emellertid påvisats vara ett senare tillägg.4  Icke heller en uppgift, 

1  Bennet-Elton 2, 224 ff., Batt,en 1, 2 ff. 
2  Bennet-Elton 2, 226 ff. 
3  Så bl. a. Luther 11 efter Beckmann, Beiträge zur Geschichte der Erfindungen, 

1788, 2, s. 35. 
Bennet-Elton 2, 229. 
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att väderkvarnar byggts i England år 11431, är Aktie. Flera andra 
otillförlitliga årtal nämnas. De tillförlitliga tillhöra emellertid alla 
slutet av 1100-talet. I England synes den äldsta godtagbara upp-
giften avse en tidpunkt mellan 1189 och 1199, troligen år 1191.3  

Under 1200-talet spred sig väderkvarnen hastigt över västra 
Europa, men ännu 1332 var den en nyhet bl. a. i Venedig och andra 
delar av Europa.4  

Man har tidigare ganska allmänt antagit, att väderkvarnar in-
förts till västerlandet genom förbindelser med saracenerna under 
korstågen. Det saknas dock säkra uppgifter om väderkvarnar i 
främre Orienten tidigare än i Europa.5  Sådana ha ej heller under 
senare tid varit vanliga där. En del författare ha dragit den slut-
satsen, att vindhjulet ej uppfunnits i Orienten utan att det skulle 
vara en tysk uppfinning under senare hälften av 1000-talet6  Icke 
heller för denna hypotes ha bindande bevis kunnat framföras. 

Av intresse är engelsmannen Vowles teori.,  Denne har funnit, att 
väderkvarnar omtalas på 900-talet av den arabiske geografen al 
Mas'udi från Bagdad, som uppger sig ha sett sådana i Seistfan i 
östra Persien. Hans uppgift bekräftas av hans samtida landsman 
Ebn Haukal. I våra dagar finns i dessa trakter en mycket enkel 
och ålderdomlig väderkvarnstyp, vars vingar ej kunna ställas efter 
vinden. Denna har emellertid där nästan alltid samma riktning. 
Vowles antager, att denna typ är den ursprungliga. 

Motsvarande typ möter man ofta på bilder från medeltiden av 
borgar och städer.8  Väderkvarnens vingar äro här fästade vid en 
axel, som sticker ut från övre delen av ett torn i befästningsverken, 
och kunna ej vridas efter vindens riktning. En intressant parallell i 
senare tid erbjuder den bornholmska s. k. gavelmöllan, som ej heller 
kan vridas? 

1  Luther och Beckmann cit. st. 
2  Bennet-Elton 2, 230; jfr Feldlaaus Die Technik I, 1326 ff. 
3  Bennet-Elton 2, 235, Batten 1, 10 f., Curwen Plough 115. 
4  Bennet-Elton 2, 238, Batten 1, 9. 5  Bennet-Elton 2, 230 ff. 
6  Uppfinningarnas bok 2, 471. Tidsuppgiften bygger tydligen på den felaktiga 

uppgiften i det franska diplomet 1105. 
Här refererad efter Batten 1, 6 ff. 

8  Philippi Atlas, Tafel 59 1480, Agricola 296, Feldhaus II, 316 (Niirnberg omkr. 
1390), Dens. II, 99 (efter judisk hs från 1395), Dens. II, 122 (primitiva, tornlik- 
nande, ej vridbara väderkvarnar i Grekland). 

Rohman i Da. Folkemaal 8, 58. Något direkt samband är ej sannolikt. 
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Under 900- och 1000-talen -v-oro förbindelserna mellan Persien 
och Europa över Ryssland och de baltiska länderna mycket livliga. 
På denna väg kan enligt V. väderkvarnen ha blivit känd i Västeuropa, 
där den senare utvecklats vidare och framför allt gjorts vridbar med 
anledning av de i dessa trakter växlande vindarna. För denna teori 
synes det förhållandet tala, att väderkvarnar tydligen varit kända 
tidigare i västra än i södra Europa. Mot den talar, att väderkvarnar 
ej äro särskilt vanliga på slaviskt område och att de som förekomma 
där, äro av västeuropeisk typ, s. k. tyska kvarnar (stolpkvarnar) 
och holländska kvarnar.1  Uteslutet är dock ej, att uppfinningen kan 
ha överförts direkt från Orienten till Västeuropa. 

Det är svårt att avgöra, vilken roll den s. k. horisontalkvarnen 
av den typ, som beskrives av Rohman spelat i väderkvarnens ut-
veckling. Den drives av ett vindhjul med radiellt utstående träskivor, 
fästade på en vertikal axel, alltså en konstruktion, som motsvarar 
skvaltkvarnens vattenhjul. Sådana väderkvarnar finnas i Persien 
(Curwen Plough 114) och ha under 1500- och 1600-talen sporadiskt 
förekommit i Europa bl. a. på Bornholm och på Djurgården i Stock-
holm.2  Det är möjligt, att detta är den äldsta typen av väderkvarn. 

Det har alltså ej med säkerhet kunnat fastställas, var väderkvar-
nen först uppfunnits, eller hur den senare spritts. I Sverige omtalas 
väderkvarnar i de senare landskapslagarna, nämligen i Upplands-
lagens och i Södermannalagen (i senare tilagg)4  samt i Magnus Eriks-
sons landslags och Christoffers landslag.6  Däremot nämnas de ej i 
de övriga landskapslagarna. 

År 1353 omtalas en väderkvarn i Enköping och i ett brev av år 
1330 en i Skåne:7  Hildebrand drager den slutsatsen, att väderkvar-
nen inkommit i Sverige först mot slutet av 1200-talet eller början 
av 1300-talet. 

Till vårt land har denna kvarntyp säkerligen närmast kommit från 

1  Moszynski och Zelenin cit. arb. passim. 
2  Agricola kap. V, Kränitz 95, 638 ff. och tafel 51-58 (10 varianter, mindre 

vanliga), Luther 12 samt Vetenskapsakademiens handlingar 1740: 388 ff. 
3  Wiperbo B. 22: 2; handskrift från omkr. 1350, texten från 1296 (Holmbäck-

Wessen ser. 1, 3 o. 5 f.) 
4  Bygninga B. 21: 3; handskrift 1325 eller något efter 1327 (Holmbäck-Wessån 

ser. 3, xi). 
3  Bygninga B. 28: 5; handskrift från omkr. 1350 (Schl3rter 10, i ff.). 
6  Bygning B 37; handskrift år 1450, stadfäst 1442 (Schlyter 12, Lxxx.n). 

Hildebrand Sveriges medeltid 1, 219. 
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Bild 24 b. Stolpkvarnar. Resmo, Öland. Foto J. Thorin. 

Danmark eller norra Tyskland. I Danmark omtalas väderkvarnar 
först under 1200-talet' och i Slesvig-Holstein första gången 1234. 
Vanligare blevo de emellertid där först under 1300-talet och allmänna 
först under 1500-talet.2  Även i det övriga Tyskland förekommo 
väderkvarnar först under 1200- och 1300-talen.3  I Finland finnes ett 
belägg för väderkvarn från år 1463.4  

Anmärkningsvärt är, att väderkvarnen spred sig relativt hastigt 
över västra och norra Europa.5  

Stolpkvarnar (väderkvarnar med vridbart kvarnhus, som vilar 
på en stolpe).6  

De äldsta väderkvarnarna saknade antagligen anordningar för 
att ställas i vindens riktning. De kunde således blott användas vid 

1  No. mylnor 1, 17. 
2  Drube 5 f.; ett danskt diplom från år 1261 omtalar »quatuor wwitehrinolnx» 

(D. D. 2: 1, s. 257, nr 333; påvisat av prof. Wessen). 
3  Luther 11. 
4  Bidrag till Finl. hist. I, 338. 
5  Till Norge kom den dock först på 1600-talet och försvann snart åter. (No. 

mylnor 1, 17). 
6  Dylika kvarnar från Öland finnas på Skansen (se Erixon Skansens kultur-

hist. avd.3  s. 135 ff.). 
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Bild 25. Stolpkvarn. Torslunda, Öland. Uppmätt av G. Hedström. NM. 

en vindriktning (se ovan). En avsevärd förbättring medförde möjlig-
heten att inställa kvarnen för växlande vindriktning. Detta problem 
löstes först så, att hela kvarnhuset gjordes vridbart. Så uppstod 
den väderkvarnstyp, som i detta verk kallas stolpkvarn (i utländsk 
litt. ofta tysk kvarn) (bild 24-29, § 7). Denna är säkerligen en väst-
europeisk uppfinning (jfr ovan s. 54). 
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Bild 26. Stolpkvarn. Bårslöv, Skåne. Ritning i NM (EU 28098). 

Av ett flertal källor, bl. a. ett stort antal teckningar, framgår, att 
detta är den äldsta kända vridbara väderkvarnstypen i Europa. Det 
samma är säkerligen förhållandet i Sverige. De tidigaste svenska bil-
derna äro de i Olaus Magnus' historia'. med tillhörande beskrivningar. 

i Bd 3, 46 ff. och 60. 
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Dessa visa, jämte vattenkvarnar (hjulkvarnar), väderkvarnar, som 
äro stolpkvarnar. Såsom ovan (s. 31) framhållits måste bilderna 
i detta verk användas med försiktighet, men i detta fall finnes intet, 
som talar mot deras vittnesgillhet. Den s. k. holländska väder-
kvarnen (bild 38-45, § 9) är en långt senare uppfinning (se nedan 
s. 70), och den s. k. holkkvarnen (bild 30-37, § 8) kan knappast 
heller vara så tidig.' 

Själva förmalningsapparaten, d. v. s. stenarna, dessas underlag 
och hölje, mäldtratten med skakande ränna, segel och långjärn, är i 
princip densamma i väderkvarnarna av olika typer som i de större 
vattenkvarnarna (hjulkvarnarna; se bild 25, 26 o. 29). Det, som av-
viker, är kvarnhusets byggnad och de av den olika drivkraften be-
tingade förhållandena, d. v. s. att vattenhjulet med axel och kugg-
hjul här motsvaras av vingarna med deras axel och kugghjul med 
något olikartad konstruktion.2  

Hela kvaruhuset (bild 24-28, § 216) uppbäres av en kraftig, 
lodrät stock (samma bilder, § 194). Denna kan vara nedsänkt i 
marken, men den vilar vanligen på två kryss lagda bjälkar (bild 
25-28, § 195) och stödes av lyra lutande stöttor (bl. a. bild 24-
28, § 197) mellan dessa bjälkars yttersta ändar och stolpen. Ofta 
omges stolpen av stenar för att minska risken för att kvarnen skall 
blåsa omkull (bild 26 o. 27). 

Stolpen går upp i kvarnhusets mitt. Dess översta del bildar en 
kraftig tapp (bild 26, § 201), och över denna är vridbart inpassad 
en mycket kraftig horisontal balk (bild 25, 26, 27, § 200), som 
uppbär hela kvarnhuset. 

Över denna balks båda ändar vila två andra, likaledes horisontella 
balkar (bild 25 o. 27, § 209), vilkas yttersta ändar äro intappade i 
kvarnhusets fyra lodräta hörnstolpar (bild 27, § 208). Dessa 
förenas sedan av ett system av tvärbalkar (bild 27, § 209). 
Nederst i kvarnhuset vila på ömse sidor om stolpen två balkar 
(bild 26 o. 27, § 205) och förstärkas med en träram omkring denna. 

Se nedan s. 68 ff. Man bör dock observera, att stolpkvarnar ej funnits över-
allt, där väderkvarnar överhuvud förekommit, t. ex. i delar av västra Sverige, 
och att där alltså andra typer äro de äldsta. 

2  Palm Ölandskvarnar innehåller många bra bilder av öländska stolpkvarnar, 
varav flera restaurerade av »Väderkvarnskommittén». Olsson Väderkvarnen skild-
rar utförligt hur stolpkvarnar på Öland byggdes och hur de arbetar. Nilsson 
österledskvarnar skildrar folklivet och övertro i öländska kvarnar. 



Bild 27. Bild 28. 

Bild 27. Stolpkvarn med borttagen brädklädsel. ICräklingbo, Gotl. Foto I. Mo- 
berg. NM (EU 11440). 

Bild 28. Knuttimrad stolpkvarn med träflykter (segel). Sävar, Västerb. Foto 
Arvidsson. NM (EU 34024). 

Mellan dessa skjuter snett nedåt en kraftig stång (bild 26 o. 27, 
§ 184), med vilken kvarnhuset kan vridas runt. Denna förstärkes 
med sidostöd (§ 185). Kvarnhuset är täckt med bräder. 

Kvarnhuset består av två våningar. I den övre vilar omedelbart 
över stolpen och den kraftiga tvärbalken över denna de tunga kvarn-
stenarna (bild 25, 26, § 12, § 13, § 14) med hölje (bild 25, 29, 
§ 20) och mataranordning (bild 29, § 15-19) liksom i en vatten-
kvarn (s. 47). Långjärnet (bild 26, § 29) går ned i den undre vå-
ningen. Det tjänar till att reglera stenarnas inbördes läge men över-
för ej någon rörelse till överstenen. Detta sker medelst en lodrät 
axel (bild 26, 29, § 172) över kvarnstenarnas mitt, som nedtill är 
gaffelformigt kluven och griper över kvarnseglet i överstenen. Den 
övre delen av denna axel är av trä. På denna del sitter det lilla 
kugghjulet (bild 25, 26 o. 29, § 171), som åtminstone i äldre 
tid alltid var av trä och av samma konstruktion som motsvarande 
hjul i vattenkvarnen (s. 50). 

Mellan stakarna i detta hjul gripa kuggarna i det stora kugg- 
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Bild 29. Interiör av stolpkvarn. Spånga, Uppl. Foto Walchn. NM. 

hjulet (bild 25, 26 o. 29, § 170). Även detta är, liksom i vatten-
kvarnen (s. 50), numera ofta av järn men gjordes förr alltid helt av 
trä med samma konstruktion som i vattenkvarnen. Det sitter på en 
mycket grov och kraftig axel (bild 25, 26 o. 29, § 161), vanligen av ek. 
Dennas bakre tapp (bild 26, § 169) löper i ett lager (§ 167) på 
den bakre gavelns översta balk (bild 26, § 212). Den främre 
delen (bild 26, § 162) skjuter utanför kvarnhusets vägg. Här finnes 
ett främre lager (§ 106), som sitter något högre än det bakre, så 
att axeln och därmed även vingarna få en svag lutning. Axeln för-
stärkes med flera järnringar. 

I axelns främre utskjutande del äro intappade fyra relativt korta 
armar (bild 28, § 156). På dessa sitta vingarna (bild 24-28, § 145) 
fästa med sina armar (bild 24-28, § 155) medelst järnband. På 
vingarmarna sitta en rad tvärribb or (bild 24, 25 o. 28, § 158), som 
skjuta ut längre på den ena sidan än på den andra. De uppbära 
längsgående ribbor (bild 25 o. 28, § 159). 

Den smalare delen av vingen täckes ofta av en fast bräda (§ 151), 
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den bredare sidan av vingen (§ 152) numera vanligen av segel-
duk (§ 148), förr oftast dels av löstagbara brädluckor (bild 24 
o. 28, § 149), dels av fasta brädor (§ 150). Om segelduk användes, 
kan den rullas ihop, antingen delvis vid hård vind eller helt, när 
kvarnen står stilla. 

För att underlätta vridandet av det tunga kvarnhuset finnes ett 
vindspel (§ 188), som placeras på marken med en kätting fäst i 
vridstången. När kvarnen är i gång, måste man noga iakttaga, att 
inte vinden svänger och kommer in från sidan. Om så sker, måste 
kvarnen vridas (§ 189) och inställas för den nya vindriktningen. 

För att reglera hastigheten, särskilt vid ojämn vind, samt för att 
stoppa kvarnen finnes en broms (bild 25 o. 29, § 190). Längs en del 
av det stora kugghjulets omkrets sitter nämligen ett halvcirkelformat 
stycke av mjukt trä, t. ex. pil, som passar in till hjulet. När man 
vill bromsa, tryckes detta mot hjulet medelst en lång stång (§ 191), 
i vars andra ända stora tyngder av sten äro fästade. 

Stolpkvarnar ha byggts av mycket växlande storlek, från små 
husbehovskvarnar, såsom i stor utsträckning på Öland (bild 24), 
till stora kvarnar med i vissa fall två stenpar för yrkesmässig drift. 
Denna kvarntyps nackdelar, utom den för alla väderkvarnar ge-
mensamma att den är beroende av vinden, är, att den vid storm kan 
utsättas för alltför stark påfrestning i foten och blåsa omkull. För 
att motverka detta förses dylika kvarnar därför stundom med sär-
skilda stöd, men i synnerhet på stora kvarnar är dock denna risk 
betydande. Stolpkvarnar kunna därför ej byggas alltför stora, och 
detta är väl den viktigaste anledningen till att denna kvarntyp ofta 
undanträngts av den holländska, när i senare tid större krav ställts 
på kvarnarnas kapacitet. 

Stolpkvarnar ha varit mycket vanliga i vårt land, men nu ser man 
dem alltmer sällan, nästan blott på Öland samt någon gång i Skåne 
och södra Gotland, utom naturligtvis i hembygdsmuseer inom andra 
områden. De ha tidigare funnits runt hela kusten från Halland 
(alltså ej i Bohuslän) till Norrbotten, på Öland och Gotland samt i 
Mälarlandskapens slättbygder.1  Särskilt på Öland ha de varit van-
liga.2  Där ha åtminstone de större gårdarna och hemmansdelarna 
haft var sin kvarn, stundom flera för olika slags mäld. Även i Stock- 

1  Se bl. a. Dahlbergs Svecia antiqua passim. Dessutom i Gällivare i Lappland 
(EU). 

2  Se bl. a. Hofren 73; jfr bild 24. 
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holm ha stolpkvarnar varit mycket vanliga. Från 1600-talet äro ett 
60-tal väderkvarnar kända, av vilka de allra flesta måste ha varit 
stolpkvarnar, eftersom den holländska kvarnen var ny och mindre 
vanlig vid denna tid.1  

Stolpkvarnar ha dessutom funnits i Österbotten 2  och längs finska 
kusten3, på Ålands, i Estland bl. a. på Rågö5, i Livland6  samt i Dan-
mark7. 

Holkkvarnar (väderkvarnar med fast kvarnhus men med hög, 
vridbar överdel, som uppbäres av en s. k. holk).8  

En intressant väderkvarnstyp utgör den numera starkt lokalt be-
gränsade s. k. holkkvarnen (§ 8). Den företer likheter med stolp-
kvarnen men avviker i vissa principiellt viktiga avseenden från 
denna. 

Till det yttre äro olikheterna ganska stora. I holkkvarnen be-
finner sig själva förmalningsapparaten i ett på marken vilande fast 
kvarnhus. Detta är i de äldre av mig undersökta kvarnarna en rek-
tangulär timrad stuga med två gavlar och sadeltak, som vanligen 
täckes av torv (bild 30 o. 31). I de yngre kvarnarna har det kvadra-
tiskt plan. De fyra väggarna äro alltså lika långa. Huset är antingen 
knuttimrat eller också byggt med skiftesverk, vilket i Västergötland 
är vanligast. Gavlar saknas, och taket sluttar likformigt åt alla 
sidorna. Det är vanligen täckt med spån. På taket finnes i regel 
en plattform av bräder, på vilken man kan stå, när man t. ex. skall 
sätta på eller taga av seglen på vingarna (bild 34). 

Över detta fasta kvarnhus finns en vridbar överdel (bild 30-
35, § 179), som till det yttre företer stor likhet med det rörliga kvarn-
huset på en stolpkvarn. På holkkvarnen är emellertid denna rörliga 

1  Sjögren Stockholms gamla väderkvarnar 3 ff.; jfr St Eriks årsbok 1926, 
101 ff. 

2  Nikander i Sv. kulturbilder 11, 163. 
3  Sirelius Övers. 2, 107. 
4  Det svenska Finland 1, 297. 
5  ULMA frågekort, Manninen 2, 264 ff. 
6  Manninen dt. st. 
7  Se bl. a. Grundtvig Livet i Klokkergaarden 203 ff., Skautrup Et hardsyssel-

mål 275 ff., Dens. i Den gamle Bys Aarbog 1930-31 samt Sprog og Kultur 1, 50 ff., 
1, 116 ff. och 2, 75 ff. 

8  En dylik kvarn från Främmestad i Västerg. finnes på Skansen (se Erixon 
Skansens kulturhist. avd. 4  s. 134f.). 
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Bild 30. Bild 31. 
Bild 30. Holkkvarn. Kålland, Västerg. Foto förf. 

Bild 31. Holkkvarn (samma som föreg.). Kålland, Västerg. Foto förf. 

del betydligt mindre. Denna överdel kan vridas runt med en lång 
vridstång (bild 30, 31, 34, 35, § 184), som når ned till marken. 
Överdelen är byggd av stolpar och tvärbalkar samt brädklädd på 
samma sätt som stolpkvarnen. I dess inre finns en stege, på vilken 
man kan stiga upp till kugghjulen (bild 35). 

Den vridbara överdelen uppbär vingarna (bild 30-35, § 145). 
Dessa äro här relativt små. De nå endast ned till det undre husets 
tak. De äro av enkel konstruktion. På en mittspira (samma bil-
der, liksom de följande, § 155) sitta i regel fyra tvärribb or (§ 158). 
På dessa sitta seglen (§ 148), som här i regel äro av trä. De, som 
äro närmast vingarnas fäste vid kvarnaxeln, samt de, som sitta på 
vingens smalare del, äro fasta skivor (§ 150), de övriga löstag-
bara luckor (se bilderna 30-35, § 149). Segel av duk ha på vissa 
håll införts under de senaste årtiondena. När sådana finnas, måste 
tvärribbornas antal ökas. 

Vingarna äro fästa på en kort axel (bild 35, § 161) högst upp i över-
delen. På denna axel sitter det större kugghjulet (bild 33 i, 
35, § 170). Detta har i denna kvarntyp små dimensioner. De korta 
vingarna rotera fortare än de längre på andra väderkvarnar, och 
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Bild 32. Holkkvarri. Erska, Västerg. Uppmätt av förf. 
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Bild 34. Bild 35. 
Bild 34. Holkkvarn. Kålland, Väst,erg. Foto förf. 

Bild 35. Holkkvarn med delvis borttagen brädklädsel. Friel, Västerg., nu i 
Lisebergsparken i Göteborg. Foto T. Lenk. GM. 

därför kräves här mindre utväxling. Detta hjul är i övrigt byggt 
som motsvarande hjul i stolpkvarnen (s. 59 f.). 

På en lodrät axel (bild 33 o. 35, § 172) sitter det mindre kugg. 
hjulet (bild 33 j o. 35, § 171), av samma konstruktion som mot-
svarande hjul i stolpkvarnen (s. 59). Denna axel når ned i den undre 
våningen. Den är av trä, men den fortsättes nederst av en järn-
stång (bild 37, § 172), som nedtill är kluven som en gaffel och griper 
om seglet (§ 28) och driver överstenen (bild 37, § 13). 

Den lodräta axeln omges till större delen av en kraftig urholkad 
stock, den s. k. holken (bild 33 o. 37, § 193). Denna utgöres av en 
mycket kraftig granstock, som kluvits på så sätt, att två diametralt 
motsatta längsgående skåror huggits, varpå stocken kluvits med 
kilar. Den har sedan urgröpts, varefter delarna ånyo hopfogats. 
Den sammanhålles av kraftiga träramar. 

NedtW vilar denna trätrumma på två mycket kraftiga, vågr äta 
stockar (bild 33, 36 o. 37, § 183), som ligga tvärs över kvarnhuset 
och uppbäras av två motstående väggar. Den hålles upptill i läge 
av fyra lutande stockar (bild 32, § 181) från kvarnhusets hörn, 
på vilka även taket vilar. 
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Bild 36. Interiör av holkkvarn (samma som bild 32). Erska, Västerg. Foto förf. 

Upptill når trätrumman upp i den vridbara överdelen strax under 
det mindre kugghjulet. över takåsen vilar på den en bana, som upp-
bär överdelen och på vilken denna kan vridas. Högre upp finnas 
balkar, som äro så placerade, att de giva överdelen stöd av trätrum-
man. 

Det fasta kvarnhuset är byggt i en våning på en låg stenfot. Kvarn-
stenarna (bild 33 o. 37, § 12) med sitt hölje (bild 33 e, 36 o. 37, § 22) 
vila på ett särskilt underlag (bild 33 f, 36 o. 37, § 22-23), som an-
tingen består av två grova bjälkar mellan husets två motstående 
väggar eller också av en särskild ställning av stolpar och balkar. 
Stenarna ligga omkring en meter över golvet. För reglerande av 
avståndet mellan dem finnas anordningar av något växlande typ, i 
princip dock av samma slag som i de andra kvarntyperna. 

Kvarntratten (bild 33 c, 36 o. 37, § 15) sitter infogad mellan de båda 
stockar, som uppbära trätrumman, ganska långt från stenarnas 
centrum. Den skakande rännan (bild 36 o. 37, § 16) under den, 
som leder säden till överstenens (bild 37, § 13) öga (§ 58), måste därför 
göras längre än i andra kvarntyper. 
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Som ovan framhållits har holkkvarnen mycket begränsad ut-
bredning i vårt land. Enligt vad som framgått av mina egna under-
sökningar i bygden och i Nordiska Museets arkiv samt av ITLMA:s 
s. k. frågekort finnes den nu — eller har nyligen funnits — blott i 
följande socknar i norra Västergötland: Otterstad, Örslösa och Mellby 
i Kållands hd, Frid', Särestad och Kareby i Åse hd, Främmestads 
i Viste hd, St. Mellby, Erska och Magras i Bjärke hd samt på Värm-
landsnäs i Ölserud, S. Ny och Botilsäter. 

Tidigare har denna kvarntyp haft något större utbredning. I 
mannaminne har den funnits i Flo, Tun och Håle sn i Åse hd och i 
V. Frölunda4  i Askims hd i Västerg., i Björlanda, Ytterby, Hålta och 
på Tjörn i Boh. I äldre källor omnämnas eller avbildas någon gång 
holkkvarnar. Kalm omtalar sådana år 1742 inom området mellan 
Flo sn till Lidköping i Västerg.° I Dahlbergs Svecia antiqua (från 
tiden mellan 1667 och 1715) finnas avbildningar av holkkvarnar från 
Lidköping°, Marstrand' och Strömstads, möjligen även från Väners-
borg°. Från övriga delar av landet finnas ej kvarnar av denna typ 
återgivna av Dahlberg men stolpkvarnar i stort antal och en del 
holländska kvarnar. 

Denna kvarntyps utbredning synes alltså även tidigare inom landet 
i huvudsak ha varit begränsad till västra Sverige, om den än här 
tidigare haft något större spridning än i våra dagar.10 

1  En kvarn därifrån är flyttad till Lisebergsparken i Göteborg, se bild 35. 
En annan (i Karlsgården) uppges byggd 1775 (NM by). 

2  En kvarn därifrån är flyttad till Skansen i Stockholm. 
3  Avbildning (foto) hos Sjöbeck Västerg. 47. 
4  E. Hörman Västra Frölunda och Askims krönika (1929-32), a. 157. 
5  Cit. arb. 286 med teckning och beskrivning. Typen var synbarligen ej känd 

av K. från annat håll. 
Cit. arb. 3, 42 (dessa mycket tydliga). 

7  Dens. 3, 115 (jämte tre holländska kvarnar). 
8  Dens. 3, 117. 

Dens. 3, 44. Kvarnen i Vänersborg skymmes delvis på teckningen, så att 
typen ej med full säkerhet kan fastställas. 

10  Den omtalas ej i andra av mig kända svenska källor. I Mollösund i Morlanda 
sn, Boh., uppgav en åldrig meddelare, att det i hans barndom fanns en kvarn före 
den nuvarande holländska, som av hans beskrivning att döma måste ha varit en 
holkkvarn. Kvarnen i Döderhult i Smål. (EU) är väl en holkkvarn med stenarna i 
undervåningen, men med ganska stor överdel, möjligen en övergångsform från 
stolpkvarnen. En bild från Öland (EU 19236) visar en delvis raserad väderkvarn, 
som väl varit en holkkvarn. 
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Bild 37. Interiör av holkkvarn. Läckö kungsgård, Otterstad, Västerg. Foto 
Boström. NM. 

I delar av Finland finnas två med den ovan beskrivna holkkvarnen 
mycket nära besläktade varianter av denna väderkvarnstyp, vilken 
där kallas harakka 'skata"-. Den ena av dessa, som av Sirelius2  kallas 
typ A, motsvarar nästan helt den svenska typ, som har åt alla sidor 
liksidigt sluttande tak. Denna är enligt S. överhuvud blott känd i 
Sverige och Finland. Den andra, som av S. kallas typ B, visar enligt 
S. en mer utvecklad konstruktion. Dess tak är högre och brantare, 
och den rörliga överdelen är mindre. Denna typ finnes, utom i Fin-
land, även i Sverige och i Holland vid nedre Rhen.3  En närstående 
typ med underhus av sten och runt, kägelformat tak finnes (om ock 
numera sällsynt) i Estland, Ingermanland, norra Ryssland, Polen 
och Väst-Sibirien.4  

1  Kvarnen liknar med sin långa, snett nedåt utskjutande vridstång en skata. 
2  2, 267ff., sv. övers. 2, 107. 
3  Sirelius cit. st. 
4  Manninen 2, 266 if. 
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Säkerligen har holkkvarnen inkommit till Sverige från Holland. 
Den har emellertid ej kommit samma väg som stolpkvarnen, vil-
ken inkom via Danmark och nordvästra Tyskland till Sydsverige 
och sedan spred sig norrut, huvudsakligen längs kusterna. Holk-
kvarnen däremot, som synes ha varit okänd i Sydsverige, Danmark 
och nordvästra Tysklandl, har uppenbarligen införts direkt • från 
Holland bl. a. till trakterna av Göteborg och därifrån längs Göta-
älvsdalen till det nuvarande utbredningsområdet vid Vänern. För-
bindelserna mellan Holland och Göteborg (liksom Östersjöprovin-
serna och norra Ryssland) voro som bekant ytterst livliga under 
1600-talet. I Göteborg kan också ännu i våra dagar spår av ett starkt 
kulturinflytande från denna tid märkas. Då måste även av flera 
skäl denna kvarntyp ha införts. 

Holkkvarnen har troligen utvecklats ur stolpkvarnen.2  Till ut-
gångspunkt för denna utveckling ligga sådana typvarianter av den 
senare, där stolpens nedre del omgives av stenar, eller på ett yngre 
stadium av ett murat eller timrat hus.3  Ur detta har så småningom 
holkkvarnens fasta underhus uppstått därigenom att stolpen lyfts 
upp från marken. Den har också gjorts ihålig för att lämna rum för 
drivaxeln samtidigt som kvarnstenarna och förmalningsapparaten 
i övrigt flyttades ned från den rörliga överbyggnaden. Denna har 
sedan ej behövt byggas så stor men har i stort sett bibehållit sin 
ursprungliga form.4  På så sätt har den typ uppstått, som sedan in-
förts till Västsverige. 

Holländska väderkvarnar (väderkvarnar med fast, tornliknande 
undre del och liten, vridbar överdel, se bild 38 14). 

Den s. k. holländska väderkvarnen uppges vara en flamländsk 
uppfinning från mitten av 1500-talet.3  Visserligen finnes en konstruk- 

1  Jag har i en ganska omfattande litteratur förgäves sökt något omnämnande 
av den från detta område. 

2  I Skansens kulturhist. avd. s. 139 anges den såsom en »korsningsform» mellan 
stolpkvarn och holländsk väderkvarn. 

3  Avbildningar av sådana finnas bl. a. hos Bennet-Elton 2 passim. 
4  Denna utveckling kan följas på avbildningar, representerande olika stadier, 

återgivna bl. a. av Bennet-Elton och Sirelius; en övergångsform finns även hos 
Kriinitz 95, s. 612 o. Tafel 45, en annan hos J. Gardberg Byggnadsskick i Korsnäs 
s. 91 (från Finland); jfr även nedan s. 71 ff. 

5  Beckmann 2, 38, Bennet-Elton 2, 294 och Luther 11. 
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Bild 38. Bild 39. 
Bild 38. Holländsk väderkvarn. Valla, Boh. Foto förf. 

Bild 39. Holländsk väderkvarn. Mollösund, Morlanda, Boh. Foto förf. 

tionsritning av Leonardo da Vinci till en kvarn av samma typ från 
omkring 1500, men denna ritning synes aldrig ha kommit till ut-
förande eller fått någon betydelse för utvecklingen (Luther 11). 

Den nya kvarntypen antages av Bennet-Elton ha uppstått ur 
stolpkvarnen, närmast ur en art av denna, där stolpens nedre del 
omges av en byggnad av sten, vilken tjänat på samma gång såsom 
stöd för stolpen och som förrådshus o. dyl. Förändringen skulle 
bestå däri, att kvarnstenarna med förmalningsapparaten flyttats 
ned ur den rörliga överdelen till den fasta underdelen, varefter 
den förra gjorts mindre och blivit blott en vridbar huv, medan 
den senare gjorts större, mer tornliknande (Bennet-Elton 2, 294 if.). 

Troligt är emellertid, att denna förändring ej skett i ett enda 
moment utan att utvecklingen ägt rum i etapper på samma sätt som 
stolpkvarnen övergått till holkkvarn (se ovan s. 70). Möjligt är 
t. o. m., att holkkvarnen är att betrakta just som ett led i utveck-
lingen från stolpkvarn till holländsk kvarn. De äldsta, tornliknande 
väderkvarnarna utan vridbar överdel ha kanske haft ett visst in-
flytande på denna utveckling. En del holländska kvarnar äro till 
det yttre ganska lika dem, höga och tornlika. 
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Bild 40 a. Bild 40b. 

Bild 40. Holländsk väderkvarn av sten. Värö, Hall. Foto förf. 

I Finland finnas varianter av holkkvarnen — den typ, som Sireliusl 
kallar B — som visa betydligt högre underbyggnad och mindre 
överbyggnad. Ur sådana varianter har möjligen den holländska 
väderkvarnen uppstått. I Finland, där denna kallas mamse11imy11y2, 
finnas ålderdomliga varianter av denna, som stå holkkvarnens B-typ 
mycket nära. Holken har bibehållits, men underhuset har blivit 
tornliknande och 6-8-sidigt. Hela byggnaden är liksom i holk-
kvarnen knuttimrad. De nyare typerna av holländsk kvarn i Fin-
land ha mindre överbyggnad och likna i stort sett den bohuslänska 
typen av samma kvarn. I Finland finns alltså en hel serie varianter 
av de olika typerna, vilka visa utvecklingsgången från stolpkvarn 
över holkkvarn till holländsk kvarn. Denna utveckling har emellertid 
med säkerhet ej ägt rum i Finland utan som ovan framhållits i Hol-
land. I vissa trakter av Norden (alltså i typernas spridningsperiferi) 
ha emellertid flera typvarianter, som egentligen blott beteckna 
länkar i utvecklingen, konservativt bevarats som relikter fram till 
våra dagar. 

När det talas om tidpunkten för uppfinnandet av den s. k. hol- 

1  2,271, sv. övers. 2,107. 
2  Jfr den motsvarande svenska termen kjortelkvarn (se nedan s. 137). 
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Ran 

Bild 41. Holländsk väderkvarn. Valla, Boh. Uppmätt av förf. 
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Bild 42. Bild 43. 
Bild 42. Holländsk väderkvarn. Morup, Hall. Foto förf. 

Bild 43. Holländsk väderkvarn, helt spånldädd. Kålland, Västerg. Foto förf. 

ländska väderkvarnen, bör alltså ihågkommas, att denna uppfinning 
egentligen blott är slutpunkten av en gradvis skeende utveckling. 
Detta har hittills ofta ej beaktats i litteraturen, ty de typvarianter, 
som äro mellanstadierna i utvecklingen från stolpkvarn till holländsk 
väderkvarn, äro i regel föga kända. 

Den holländska väderkvarnen visar i Sverige, liksom annorstädes, 
flera växlande typer. 1 princip är deras konstruktion dock lika. Det 
är dimensionerna och byggnadssättet av kvarnhuset som varierar 
(se bild 38-44). 

Den holländska kvarnen består av en undre, fast byggnad. Oftast 
är den mångsidig, t. ex. åttakantig, någon gång rund. I regel av-
smalnar den uppåt. Den undre byggnaden är vanligen uppförd i två 
våningar. I den övre finnas kvarnstenarna (bild 41 a, b, § 13 och 14) 
och förmalningsapparaten i övrigt, av samma konstruktion som 
i de övriga kvarntyperna. I den undre mynnar mjölrännan (bild 
48, § 25), och där finnas »lättanordningarna» (bild 41 t, 46 o. 48, 
§ 90) liksom i en stolpkvarn. 

Den vridbara överdelen (bild 38-44, § 174) är relativt låg 
och huvliknande. Den vilar på en bana av plank or (§ 176), på 
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Bild 44. Holländsk väderkvarn, åttakantig, knuttimrad. Hablingbo, Goa, nu 
i Kulturhist. museet i Bunge. Foto NM. 

vilken den kan vridas (§ 189). Detta sker med flera stänger (bild 
38-44 o. 49, § 184, 185), som upptill äro fästade vid utskjutande 
balkar (bild 38-43, § 186), och nedtill äro förenade. I huven sitter 
det stora kugghjulet (bild 41 o. 45, § 170) ävensom kvarnaxeln 
(bild 41 o. 45, § 161) liksom i stolpkvarnen (s. 59 f. ovan). 1 större 
kvarnar finnas oftast flera stenpar (bild 47, § 12), upp till fyra 
stycken. 

Den enklaste formen av holländsk väderkvarn är den, som i Bohus- 
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Bild 45. Kvarnaxeln och kugghjulen i holländsk väderkvarn. Värö, Hall. 
Foto förf. 

län nu är ensamt förekommande (bild 38, 39 o. 41). Den finns även 
i mellersta Sverige och i Finland. Kvarnen är relativt liten och har 
blott ett stenpar. Kvarnhuset är byggt av trä på en låg stenfot. 
Det är åttakantigt och avsmalnar uppåt. Det är uppfört av resvirke 
med stående brädklädsel. 

Vingarna (bild 38, 39 o. 41, § 145) nå nästan ned till marken. 
De äro täckta med segelduk (bild 38, § 148) på den breda sidan 
(§ 152) och oftast med en bräda på den smala (§ 151). De 
stödjas av stag (bild 38 o. 39, § 164) av järnvire, dels inbördes 
(§ 165), dels från en järnstång (bild 38 o. 41, § 162), utgörande 
en förlängning av kvarnaxeln (bild 41, § 161). 

I Värö i Halland förekommer i ett fåtal exemplar en variant av 
denna typ. Kvarnhuset är helt byggt av gråsten, och den vridbara 
huven är kupolformad (bild 40). 

I Västergötland äro de holländska kvarnarna i regel högre än i 
Bohuslän och helt täckta med spån (bild 43). I södra Halland 
och i Skåne äro de i regel betydligt större och ha oftast fyra stenpar 
(bild 42). Kvarnhusen äro höga och tornliknande, och vingarna nå 



Bild 46. Bild 47. 

Bild 46. Interiör av undre våningen av holländsk väderkvarn. Morlanda, Boh. 
Foto förf. 

Bild 47. Interiör: av övre våningen med två av de fyra stenparen i stor holländsk 
väderkvarn. Åsa, Hall. Foto förf. 

ej ned till marken. Därför finns ett stycke över denna ett slags 
alt an (bild 42, § 178) runt kvarnen, på vilken man går upp för att 
reglera seglen på vingarna eller vrida kvarnens överdel. Oftast är 
den understa våningen vidare än de övriga och bildar denna altan. 

Kvarnhusen äro ofta helt eller delvis av sten (bild 40). Stundom 
är överdelen försedd med en anordning, varigenom kvarnen auto-
matiskt kan ställa in sig efter vinden. Denna anordning uppfanns 
1750 av skotten Andrew Meikle.1  Vingarna äro stundom täckta med 
ett slags jalusi av tvärställda träribbor, vilket gör det möjligt att 
reglera vindfånget utan att stanna kvarnen. Detta minskar avsevärt 
riskerna vid storm. Den senare anordningen konstruerades av samme 
uppfinnare år 1772. 

I Mälarlandskapen finns ett fåtal kvarnar med åtta vingar, men 
denna typ är ej vanlig i Sverige.2  

Flera lokala varianter finnas av den holländska väderkvarnen 
liksom av andra kvarntyper. Varje trakt har ofta konservativt hållit 
på sin typ3, men ofta förklaras denna konservatism av speciella 
lokala naturförhållanden och av kvarnarnas läge. 

1  Batten 1, 28 f. 
2  EU; i England är den däremot vanligare (Batten 1, 32). 
3  Så även i t. ex. England (Batten 1, 33), kanske också i Finland (s. 72 ovan). 
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Bild 48. Bild 49. 
Bild 48. »Lätteverk» och mjölränna i holländsk väderkvarn. Valla, Boh. Foto förf. 
Bild 49. Anordning för att vrida vingarna i vind på holländsk väderkvarn. 

Morlanda, Boh. Foto förf. 

Detta är bl. a. förhållandet i Bohuslän. Avbildningar i Dahlbergs 
Svecia antiqua från tiden 1667—.1715 visa en kvarn från Göteborg 
och tre från Marstrand av helt samma typ, som ännu finnes i dessa 
trakter (bild 38 o. 39). En av dem på Koön mitt för Marstrand finns 
för övrigt kvar på samma plats och med samma utseende fortfarande, 
ehuru den flera gånger måste ha byggts om och reparerats under den 
förflutna tiden. 

Erik Dahlbergs bilder från Göteborg och Marstrand jämte de 
från Stockholm och Rosersberg äro för övrigt av betydelse, när det 
gäller att fastställa den tidpunkt, då denna kvarntyp inkommit till 
Sverige. Endast en enda äldre uppgift rörande denna sak är mig 
bekant, nämligen om den äldsta holländska väderkvarnen i Stock- 
holm. Den stod på Skeppsholmen, där kyrkan nu ligger, och byggdes 
1666.1  

1  Sjögren Stockholms gamla väderkvarnar s. 4. 
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Bild 50. Skärpning av kvarnstenarna. Ljushult, Västerg. Foto A. Henriksson. 

Omkring år 1700 -v ar den holländska kvarntypen ännu ovanlig i 
vårt land. I Svecia antiqua finns en mängd stolpkvarnar men blott 
helt få holländska, vilka ovan omtalats. I Stockholm funnos enligt 
Sjögren blott 5 holländska kvarnar under 1600-talet. Först mot 
slutet av 1700-talet synes denna typ ha blivit vanligare. I Skåne är, 
enligt uppgift av dr I. Ingers, den äldsta bevarade kvarnen av denna 
typ byggd så sent som år 1840.1  De holländska kvarnarna i Skåne 
äro av en relativt ung typ och visa stark överensstämmelse med de 
danska såväl till byggnadsstil som terminologi.2  Här synes stolp-
kvarnen länge helt ha dominerat. I norra Halland fanns vid början 
av 1700-talet endast tre holländska väderkvarnar mot 281 vatten-
kvarnar.2  Här äro emellertid väderkvarnarna fortfarande ej så 
vanliga som i södra Halland. 

I Krontorp i Burlövs sn, byggd av »möllebyggare» Sjöström. Måhända har 
någon tidigare funnits, som nu är försvunnen. 

2  Jfr Winning Sv. kvarnar passim, som förtecknar flertalet större kvarnar, 
ofta med avbildning och angivande av byggnadsår; denna terminologi behandlas 
i andra delen av denna avhandling. 

3  A. Sandldef i Vår bygd 1936, 27. 



80 

Malningen.1  

Tekniken vid malning (§ 227) på de olika kvarntyperna växlar 
något. Då man mal på handkvarn (§ 220), är den synnerligen enkel. 
Om kvarnen ej är för stor, drages den med ena handen och matas med 
den andra. Man tager härvid en handfull säd åt gången ur något 
förvaringskärl, som står vid sidan av kvarnen, och häller i över-
stenens öga (bild 6 o. 7). Är kvarnen större, drager man den ofta 
med båda händerna, och en annan person får sköta matningen. Om 
lång dragstång användes, får denne vara snabb vid påfyllningen av 
mälden, så att han ej får ett slag av stången. 

I allmänhet ha handkvarnarna ej något hölje, som tvingar mjölet 
(§ 235) att falla ut genom ett särskilt hål. Det samlar sig då i en ring 
runt omkring stenarna och hopsamlas efter malningen med en kvast 
eller kara (§ 260). 

På vatten- eller väderkvarnar, där särskild mataranordning finnes, 
häller mjölnaren (§ 266) mälden (§ 234) i kvarntratten, ofta en säck 
(§ 254-256) åt gången. Kvarnen sättes igång (§ 285), och mjölna-
ren tillser, att lagom mäld tillföres stenparet. Detta sker genom att 
reglera den skakande rännans lutning under tratten samt med en 
lucka i trattens nedre öppning, om sådan lucka finnes. 

Sädeskornen falla nu så småningom ned ur tratten, skakas över 
rännan och falla slutligen ned i överstenens öga. Av bussningen 
hindras de från att falla vidare och tvingas ut mellan kvarnstenarna. 
Av centrifugalkraften och stenarnas räfflor föras de allt längre ut. 
De krossas därvid först i det inre partiet, där avståndet mellan ste-
narna är större, och finmalas sedan i det yttre partiet, där detta 
avstånd är mindre. Slutligen når mjölet stenarnas ytterkant men 
hindras där av deras infattning från att falla ut utom på ett ställe, 
där en särskild öppning finns, genom vilken mjölet kan falla ut. 
Något mjöl samlar sig dock i en ring (§ 24) runt stenarna, tills 
mellanrummet mellan dessa och infattningen är fyllt. 

På större kvarnar, som äro byggda i två våningar, faller mjölet 
genom en ränna ned i den undre, där det uppsamlas i säckar. Annars 
faller det ned i en trälår (§ 26) framför och nedanför stenarna. 

1  För sammanhangets och tydlighetens skull upprepas i detta avsnitt en del 
uppgifter, som redan tidigare i annat sammanhang lämnats. Om malning på vat-
tenkvarn se bl. a. Levander Bondekultur I, 472 ff., förf. i SIOD V, 9 ff.; Olsson 
Väderkvarnen skildrar malning i väderkvarn på Öland. 
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Bild 51. Bild 52. 

Bild 51. Sko, kilar, klubba och träskyffel i skvaltkvarn. Morlanda, Boh. 
Foto förf. 

Bild 52. Segle, bottendubbe och lager för denna, kvarnhackor och ögonkavel 
i skvaltkvarn. Morlanda, Boh. Foto förf. 

När malningen börjar, tillser mjölnaren, att avståndet mellan 
stenarna blir lagom, så att önskad finlek erhålles på mjölet. önskas 
grovt mjöl (§ 236-238), ökas avståndet mellan stenarna. Vill 
Man däremot ha fint mj öl (§ 239), minskas detta avstånd. 

Mjölnaren måste noga tillse, att mälden ej tar slut i kvarntratten, 
så att stenarna gå tomma (§ 229); genom friktion kunna nämligen 
dessa i så fall upphettas (§ 230) och sveda mjölet. Även metall-
bitar i mälden, s. k. hålljärn, kan vålla detta. Han måste dess-
utom byta säckar för det färdiga mjölet, i den mån de fyllas. 

Vattenkvarnen sättes i gång (§ 285) därigenom, att vatten 
släppes på vattenhjulet. Om dammlucka finnes, sker det genom att 
man öppnar denna. Man stannar kvarnen (§ 286) genom att 
stänga luckan. Om flera stenpar finnas, som drivas med samma 
vattenhjul, har man dessutom en anordning för att koppla från de 
olika stenparens drivhjul i kuggväxeln. 

Om avrinningen nedanför vattenhjulet ej är god, kan en tillbaka-
gående ström (§ 281) uppstå, som hejdar hjulets rörelse. Vintertid 
bereder malningen på vattenkvarn ökade svårigheter. Visserligen 
hindras större isstycken genom ett isgaller (§ 121) från att komma in 
i rännan, men issörja kan bildas (§ 288) och hindra eller helt 
omöjliggöra malning. Vattenhjulet kan också frysa fast (§ 289), 
särskilt om det stått stilla någon tid. Det måste då huggas loss 
6-516758 Wadström 
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(§ 290) med spett och hackor. Detta är ett mycket besvärligt och 
riskfyllt arbete. 

Väderkvarnen sätter man igång (§ 298) genom att spänna 
ut seglen, lösgöra vingarna och slutligen lossa bromsen. Hastigheten 
regleras medelst denna, och med den stannas kvarnen. Om vinden 
har ojämn styrka, vill kvarnen gå ojämnt (§ 300), och det fordras 
stor påpasslighet av mjölnaren för att förhindra detta. Dessutom 
måste han,uppmärksamt förhindra, att vind sveper in på bak-
sidan (§ 297) av vingarna. Han måste inställa kvarnen för nya 
vindriktningar, såvida icke automatisk reglering finnes. 

Om säden icke är tillräckligt torr (§ 231), kan den vid malningen 
klibba fast som en deg (§ 232-233) på kvarnstenarna och omöj-
liggöra malningen. Stenarna måste då skärpas på nytt, innan de 
kunna användas. För att förhindra degbildning torkas i regel den 
säd, som skall malas, väl.' Detta kan ske i särskilda torkstugor eller 
också i stekugnar eller pannor på spisen. En lätt rostning av säden 
underlättar för övrigt malningen, särskilt på mera primitiva stenar.2  

I äldre tid och på de enklare allmogekvarnarna var inalnings-
förfarandet enkelt. Säden passerade endast en gång genom för-
malningsapparaten och erhöll därvid den önskade finleken. En nack-
del härvid var emellertid, att skalpartiklar och dylikt även finför-
delades lika starkt. Det var sedan ytterst svårt eller rent av omöjligt 
att genom siktning skilja mjölet från andra partiklar, såsom kli 
(§ 257). Anspråken på rent mjöl voro i äldre tid heller icke stora. 
I stor utsträckning användes i hemmen o sik t at mj öl (§ 240), och 
endast vid finare bak siktade (§ 226) man mjölet strax före använd-
ningen, i så fall med handsiktar (jfr § 250) i hemmet.3  Maskindrivna 
siktar (§ 248) funnos i äldre tid i regel icke i kvarnarna i vårt 
land. Många mindre husbehovskvarnar sakna ännu maskindriven 
sikt4, och där sådan finnes, har den oftast införts under de sista 
årtiondena. Då siktningen i kvarnen ej har äldre traditioner i det 
folkliga kvarnhantverket i Norden och då den ej erbjuder någon 
terminologi av större intresse, har jag ej mera utförligt behandlat 
dess termer. 

1  Vid malning enligt moderna metoder är detta icke nödvändigt. 
2  Jfr bl. a. No. mylnor 1: 2, 17 ff. 
3  Jfr No. mylnor 1: 2, 148 if. samt om handsiktar och siktmakeri Sundlöf i 

Dalarnas Hembygdsbok 1931, 156 if. 
Man mal där numera mest säd till kreatursfoder. 
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Bild 53. Bild 54. 
Bild 53. »Trappa», kilstång, segla och kvarnhacka. Älgå, Värml. Foto förf. 
Bild 54. översten, kvarnsegle, långjärn och bottendubb i skvalta. Morlanda, 

Boh. Foto förf. 

Betydelsen av siktning av mjöl upptäcktes dock relativt tidigt. 
Redan egyptiska bilder visa, hur mjöl siktas. Troligen siktade även 
hebreer och greker sitt mjöl. I Rom omtalas siktning av Vergilius 
strax före Kristi födelse och var något århundrade senare vanlig. 
Siktar funnos då av flera slag, av tagel, linne eller säv. I Rom tvätta-
des och soltorkades säden dessutom ibland före malningen.1  

I början av 1500-talet omtalas i sydliga länder maskindrivna sik-
tar.2  De tidigaste voro av mycket enkel konstruktion. Modernare 
kommo först med det nyare malningsförfarandet, som av tyskarna 
kallas »hoehmiillerei» i motsats till »flachmiillerei» som namn på det 
äldre förfarandet.3  

Den nya metoden blev vanlig i Schweiz under senare hälften av 
1700-talet, i Tyskland först omkring år 1850.4  Vid malning enligt 
denna passeras stenarna flera gånger. Första gången är avståndet 
mellan stenarna så stort, att endast de hårda topparna på sädes-
kornen avlägsnas. Efter denna malning bortsiktas dessa. Så följer 
en ny malning, varvid stenarna ställas något närmare varandra, dock 
ännu ej mer än att sädeskornens skal krossas. Skaldelarna bortsiktas 
nu, och så följer ytterligare en eller flera malningar, varvid kärnan 

1  Bennet-Elton 1, 124 f. 
2  Luther 13, Beckmann II, 40 f. 
3  Några motsvarande svenska termer synes ej finnas. 
4  Keller 49, Luther 16. 
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sönderdelas och mjölet slutligen finsiktas. På detta sätt erhålles ett 
betydligt finare mjöl än vid malning enligt den gamla metoden. 

Under de sista årtiondena ha malningsmetoderna ytterligare för-
bättrats, men härvid har emellertid den hantverksmässiga- driften 
övergått till modern industri med användande av turbiner, ångkraft 
eller elektrisk drift, moderna valsstolar och sikt- och rensningsmaski-
ner. Detta faller emellertid utom ramen för denna undersökning, 
som blott avser att behandla det folkliga kvarnhantverket.' 

Som ovan framhållits ha skvaltkvarnarna och de mindre hus-
behovskvarnarna i allmänhet blott använts för husbehovsmabaing. 
Yrkesmässig drift har dock förekommit vid de större kvarnarna allt-
sedan medeltiden.2  Betalningen erlades in natura, och så sker ännu 
i viss utsträckning under namn av tull (§ 261). Detta bruk är mycket 
gammalt och omtalas redan under medeltiden. Hur mycket mjölna-
ren hade rätt att taga, var då ej så noga reglerat, utan han tog sanno-
likt med handen vad han ansåg som skäligt. På 1300-talet omtalas 
i europeiska källor ett särskilt mått för uppmätande av 
mj ölnarens andel (bild 21, § 263); denna bestämdes genom lag-
stiftning, bl. a. i England under 1400- och 1500-talet.3  I Sverige be-
stämdes genom Eriks av Pommern stadga av år 1416, § 11, att tullen 
skulle utgöra 1/18  av mälden mot tidigare 1/ 24.4  Denna bestämmelse 
synes dock ej ha allmänt efterkommits. 1652 säges mjölnarna vara 
vana att erhålla 1/1, av mälden. Flera gånger begärdes lagstiftning 
om tullen.5  Tydligen har dess storlek växlat efter ortens sed.6  Under 
åren mellan 1850 och första världskriget var den oftast 2-3 kappar 
per tunna för mjöl och 1 1/2  kappe per tunna för gröpsäd.7  

Endast i de större kvarnarna finns yrkesutbildad mjölnare (§ 266), 
vilken oftast lärt yrket som mjölnardriing (§ 267). I de mindre mal 
oftast ägaren själv, någon gång den, som besöker kvarnen. I vissa 
trakter har kvarn byggts av flera delägare (§ 268) gemensamt, ofta 

1  För en utförlig framställning av de moderna metoderna hänvisas till cit. ar-
beten av Luther, Bennet-Elton och Fischer Kvarnteknisk lärobok samt till de 
vanliga uppslagsböckerna. 

2  Jfr nedan s. 88 if. samt No. kulturhist. I, 287. 
3  Bennet-Elton 3, 148 ff. 
4  liadorph 43. 
5  Juel 52 (not 1). 
8  Rydin 99, Holmbäck 12. 
7  Erixon Skultuna bruks hist. 2, 532, Forner 54. 1 kappe = ung. 4,6 1; 1 tunna 

= (starkt varierande) ung. 1,45 hl eller 32 kappar. Jansson Måttsordb. 34 f., 93 f. 
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av ett byalag. Särskilt vanligt in i sen tid har detta varit i Dalarna 
och Norrland.' I regel har då en av delägarna utsetts att leda arbetet 
på kvarnens byggnad och underhåll samt att i proportion till vars 
och ens andel i detta arbete fördela rätten att mala på kvarnen vissa 
dygn (§ 270).2  I Dalarna kallas denne ofta kvarnfogde (§ 269). I 
vissa andra bygder har åtminstone varje större gård haft sin kvarn, 
och denna har stundom lånats eller hyrts ut till andra. 

Särskilt de små skvaltkvarnarna lågo ofta avlägset, och körväg 
saknades ibland. Man fick då i vissa trakter föra fram mälden klövjad 
på häst, eller också bära säckarna ofta mycket långa sträckor. Stun-
dom snoddes säcken ihop på mitten, så att bördan fördelades på 
kroppens rygg- och bröstsida (se § 255). 

Säckarna måste vara mycket täta och gjordes förr ofta av skinn, 
t. ex. kalvskinn, någon gång av ålskinn (se § 256). De voro nästan 
outslitliga.3  

De större kvarnarnas kundkrets (§ 271) var i allmänhet ganska 
fast. I äldre tid var resan till kvarnen en viktig tilldragelse, jäm-
förbar med en marknadsresa. Ofta hade man mycket lång väg och 
stannade då kvar i kvarnstugan (§ 110) medan säden maldes (jfr 
§ 274). Där åt och drack man, pratade med andra kunder (§ 272) och 
fördrev tiden på olika sätt. Ofta kunde det gå ganska livligt till i 
kvarnstugan.4  Hästen ställdes under tiden i kvarnstallet (§ 279), och 
den lätta kvarnkärran (§ 253), som oftast användes, eller vagnen läm-
nades på den öppna gården. 

Om de olika malningsmetoderna, om arbetet i kvarnen och om 
kvarnresorna vore mycket mera att säga. Särskilt själva malningen 
kan vara ganska komplicerad och växla i olika bygder. Då emellertid 
den terminologi, som är knuten till dessa sidor av kvarndriften, ej är 
särskilt omfattande eller i detalj gående och då det språkliga är det 
väsentliga i denna avhandling, behandlas dessa förhållanden blott i 
den utsträckning, som ur språklig synpunkt är nödvändigt, även om 
en utförligare framställning ur kulturhistorisk vore mycket givande. 
Många intressanta skildringar av det hårda arbetet i kvarnen hela 
dygn i sträck, när man hade tillgång på vatten, respektive vind, ha 

1  Levander Älvdalsby 10. 
2  Arbetsböcker, vari delägarnas skyldigheter och rättigheter bokförts, finnas 

bl. a. i Solleröns hembygdsförenings arkiv. 
3  Frågelistsvar nr 91; jfr Vieli 56. 
4  Jfr förf. i STOD 5. 
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gamla meddelare givit. Omfattande är även den folktro, som är 
knuten till arbetet i kvarnen.' Allt detta tillhör redan, eller kommer 
i varje fall snart att tillhöra en gången tid. 

Anledningarna till att den gamla folkliga kvarndriften och dess 
terminologi i så stor utsträckning utplånats, äro flera. De gamla 
handkvarnarna försvann° allt mer efter hand som vatten- och väder-
kvarnar blevo vanligare. De gamla skvaltkvarnarna undanträngdes 
i stor utsträckning redan tidigt av modernare hjulkvarnar, ofta 
genom direkt ingripande av myndigheterna.2  Genomförandet av 
skiftet och därmed den slutna bybebyggelsens försvinnande i stora 
delar av vårt land bidrog i sin tur ytterligare till bykvarnarnas 
minskning. Många av de gamla skvaltorna ägdes av byamännen 
gemensamt. När byn upplöstes, fingo de i många fall förfalla. I 
de trakter, där bysamhället ännu finnes, såsom i Dalarna, ha även 
skvaltkvarnarna bäst bevarats. I andra har samfälligheter bevarats, 
bl. a. kvarnar. 

Senare tiders utdikningar och torrläggningar ha också bidragit till 
försvinnandet, då därigenom många vattendrag sinat, som tidigare 
drivit små kvarnar. 

Av avgjort större betydelse, särskilt när det gäller de större kvar-
narnas undanträngande, ha emellertid andra faktorer varit. Under 
1800-talet inträdde en betydande import av vete, först från USA, 
senare även från bl. a. Ryssland.3  Denna säd maldes huvudsakligen 
i importhamnarna, och därtill erfordrades kvarnar med stor kapa-
citet. Härvid gynnades de moderna industriella kvarnarna, som vid 
denna tid anlades efter utländskt mönster, och dessa kommo att i 
stor utsträckning konkurrera ut de små inhemska. Kravet på fint 
mjöl ökades, och de små kvarnarna kunde ej tillfredsställa detta, 
särskilt icke ifråga om den krävande vetemalningen. De bleve därför 
främst använda till malning av råg samt till säd för kreatursfoder.4  
Ytterligare främjades denna utveckling av förbättrade kommunika-
tionerna samt av övergången från äldre tids självhushållning på 
landsbygden. Man köper numera vetemjöl från handelskvarnar 

1  Se bl. a. Nilsson Ostledskvarnen och förf. i STOD 5. 
2  Se nedan s. 88 ff. 
3  Se bl. a. Heckscher i Norstedts världshist. 13, 174 ff. 

Om en motsvarande utveckling i Tyskland se Luther 19 ff. 
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eller sänder sitt vete långa sträckor för att få det malet på industri-
kvarnar. 

Slutligen ha under de sista årtiondena moderna små s. k. gröpkvar-
nar, som drivas med motorer för elektrisk kraft eller olja, allt mer 
kommit i bruk för malning av kreatursfoder. De gamla kvarnarna 
komma väl att nästan helt försvinna inom en snar framtid. 
När de förstöras av brand, vårfloden eller stormar eller då deras 
viktiga delar ruttna ned, återuppbyggas eller repareras de sällan. 
Det är också numera ytterst svårt att finna hantverkare, som kunna 
utföra dylika arbeten, och bönderna själva äro numera ej lika skick-
liga i det som förr. Vi möta ute i bygderna oftare ruiner av gamla 
kvarnar än i gång varande sådana. I en del fall — dock allt för få — 
träda hembygdsföreningar emellan och sörja för bevarandet av dem.1  

Stundom möter man dock konkurrensen med moderniseringar. 
Här finnas då vissa förutsättningar för att åtminstone en del av den 
ursprungliga terminologien skulle bevaras. Detta sker dock mera 
sällan. Härvidlag spela de allmänt dialektupplösande faktorerna in. 

Lagstiftning som berör kvarndriften i Sverige. 

Att kvarnen och malningen spelat en stor roll i allmogens liv 
framgår icke minst därav, att bestämmelser om kvarnbyggnad och 
kvarndrift inta en framskjuten plats i den äldre lagstiftningen. 
Redan i Äldre Västgötalagen finns en särskild avdelning med be-
stämmelser om kvarnbygge samt dessutom en bestämmelse om 
olycksfall i kvarn (Af mandrapi 15, 1). Liknande stadganden finnas 
i flertalet landskapslagar och i landslagarna (jfr not 1 å följ. sida). 

Det viktigaste spörsmålet är i dessa lagar frågan om rätten att 
bygga kvarn. Principiellt råder fri rätt för jordägaren till kvarn-
bygge, om det ej sker tifi skada, d. v. s. så att annan jordägares jord 
skadas genom uppdämning o. dyl., eller någons fiske eller andra 
kvarnanläggningar och vattenverk i samma vattendrag skadas av 
minskat eller ökat vattenflöde. För bygge på allmänningsjord fin-
nas särskilda bestämmelser. Genom stadgandena i Äldre Västgöta-
lagens »Huru myulno skal gffirse» skyddas alltså en äldre kvarn för 

i Se bl. a. Palm eit. arb. Ett större antal av hembygdsföreningar bevarade 
kvarnar förtecknas i Svensk bygd och folkkultur utg. av Sigurd Erixon och Åke 
Campbell 1-4, Sthlm 1946-48. 
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skada genom byggande av ny endast med avseende på vattenrätts-
liga förhållanden. Stadgande med likartad innebörd finnes även i 
Yngre Västgötalagen, Östgöta-, Dala-, Västmanna-, Upplands-, Sö-
dermanna- och Hälsingelagen samt i landslagarna.' 

Under medeltiden började större hjulkvarnar för yrkesmässig 
drift allt mer uppföras. Då de voro dyrbara att bygga, blev det 
mest klostren och adeln samt i vissa fall Kronan2, som anlade sådana 
kvarnar. Nu uppstod en tendens bland dessas ägare, främst bland 
adeln, att söka motarbeta konkurrensen från allmogens små kvarnar. 
De sökte då tolka landslagens — liksom tidigare landskapslagars — 
förbud att bygga kvarn så, att detta, vilket endast avsåg att för-
hindra skada på äldre kvarn och dess drift genom uppdämmande 
av vatten o. dyl., även vore avsett att skydda den för skada genom 
konkurrens av nyare kvarnar. På så sätt skulle varje ny kvarn vara 
äldre till skada, vilket naturligtvis ej var lagens mening.3  

Dessa anspråk stödde man under de närmaste århundradena 
huvudsakligen på en version av den s. k. Växjö stadga, vilken utger 
sig vara utfärdad vid ett räfsteting den 24 juni 14144, men som i 
själva verket är ett falsarium, troligen från senare hälften av 1400-
talet5  Enligt denna skulle skvaltkvarnar, som ej voro byggda på 
gamla kvarnställen och ej redan upprivits, inom sex veckor ned-
tagas vid 40 markers vite. För olaga nybygge skulle bötas 3 marker. 

Vilken effekt denna stadga haft är ovisst. Dess orimliga tolkning 
av landslagens bestämmelser kom emellertid att spela stor roll från 
och med slutet av 1400-talet och rent av bliva tämligen allmänt 
erkänd. Genom en rad av författningar sökte man åt de gamla 
hjulkvarnarna, de s. k. odalkvarnarna3, skapa en verklig monopol- 

1  VGL II, mölno balker, OGL BB VIII, DL BB 25, VML BB XXII, § 1, UL 
Wipwrbo B XXII, § 1, SML BB XXI, § 2, HL, Wiperbo B XVII, § 1, MELL 
BB XXVI, § 1, Chr. LL BB XXVII, § 1; se vidare Holmbäck-Wessen 5, 156. 

2  Ringborg 31 o. passim. 
3  Måhända kan man också räkna med utländskt inflytande; jfr det ty. Malen-

bann, som innebar förbud att bygga ny kvarn, som kunde inkräkta på en äldre 
(se bl. a. Keller 17). 

4  Hadorph Biärköa-rätten 39 ff. samt Sv. Dipl. 1401, 2: 822 ff. 
3  Styffe Bidrag 2, XCVIII (not 2). 
6  Den verkliga innebörden av detta ord är svår att fastställa. Det synes mera 

avse ägandeförhållandena och den yrkesmässiga driften än byggnadssättet, ehuru 
de därmed betecknade kvarnarna i regel ha varit hjulkvarnar, jfr Juel, 46 f. o. 
Holmbäck 8. 
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ställning.' I Kalmar recess år 1474, § 92  bestämdes med stöd av denna 
tolkning av lagen, att ny kvarn ej finge skada de gamla odalkvar-
narna, som vid torka voro riket till stort gagn, utan att ägaren blott 
finge mala sin egen mäld till husbehov på annan kvarn. 

I Kalmar recess 1483 § 123  stadgades dessutom, såsom tillägg till 
den tidigare bestämmelsen, att »odalkvarnar», d. v. s. yrkesmässigt 
drivna kvarnar, som lågo så, att de ej skadade gamla odalkvarnar 
i deras mäld, fingo stå kvar mot erläggande till Kronan eller jord-
ägaren av halva tullen, d. v. s. inkomsten av malningen. 

I Sten Stures stadga den 10 aug. 14854  upprepades dessa påbud 
om förbud mot konkurrens med gamla odalkvarnar och rätt för 
skvaltkvarnar, som voro till allmogens nytta och ej skadade gamla 
odalkvarnar, att stå mot halv tull till Kronan eller jordägaren. 

Den 6 mars 1488 utfärdade riksföreståndaren en ny befallning, 
att alla skvaltkvarnar, som voro till skada, inom 6 veckor skulle 
utrivas och att häradsrätten skulle draga försorg om verkställandet 
härav.5  

Dessa upprepade påbud visa, att försöket att utrota allmogens små 
skvaltkvarnar rönte motstånd. Vi möta här också den tidigaste be-
skattningen av kvarndriften i vårt land. Det kan dock tagas för 
givet, att om kvarnarna ej voro inberäknade i skatten från jord-
egendomen, för dem måste betalas särskild skatte 

Under 1500-talet börjar Kronan, som nu övertagit flertalet av 
klostrens kvarnar, sträva efter att förskaffa sina egna kvarnar en 
monopolställning. Mindre starkt framträder detta under Gustay 
Vasas regering. Då upprepades i stort sett blott de gamla bestäm-
melserna. Under Johan III tenderade emellertid Kronans åtgärder 
till utbildande av ett fullständigt monopol på rätten att mala säd, 
ett kvarnregale.,  I en förordning av den 11 aug. 1580 § 7 förbjödos 
Kronans skattskyldiga undersåtar, präster, borgare och skattskyl-
diga bönder, att mala annat än på Kronans tullkvarnar. Skvalt- 

Holmbäck 7 ff. 
2  Hadorph 57. 
3  Hadorph 60. 
4  Hadorph 62. 
5  Styffe Bidrag 4, CIII. 
6  Holmbäck 9 och cit. litt. 
7  Möjligen under inflytande av utländsk jurisdiktion, som hävdade s. k. malen-

regal (Fromm 17). 
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kvarnar förbjödos med stränghet och fingo stå kvar endast om de 
voro nödvändiga för ortens behov, i så fall mot skatt till Kronan.' 

Dessa monopolsträvanden fortsätta under 1600-talet och med-
förde då en särskild förmalningsskatt, kvarntull, som beviljades vid 
1625 års riksdag.2  Den kunde dock ej genomföras, dels därför att 
den bröts av adelns privilegier att bygga kvarnar, dels därför att 
allmogen använde handkvarnar och i viss mån även skvaltkvarnar, 
vilket icke kunde kontrolleras. Den yrkesmässiga driften hade ännu 
för ringa omfattning.3  Tullen upphävdes redan 1627 och ersattes 
med en avgift av en mark silver att erläggas av allmogen och präs-
terskapet för varje hjon över 12 år jämte tull för malningen på odal-
kvarnarna. Dess belopp höjdes senare. Kvarntull återinfördes på 
nytt 1632 men övergick så småningom under de närmaste åren i 
mantalspengar. 1655 återinfördes kvarntull i de större städerna och 
utgick i Stockholm, Göteborg och Karlskrona till 1810 för att helt 
upphöra 1815.4  

Från 1630-talet träder åter adelns intressen i förgrunden vid sidan 
av Kronans. En rad löften ges om utrivning av skadliga kvarnar, de 
flesta efter adelns besvär, bl. a. åren 1625, 1634, 1638, 1647 och 16823, 
och särskilda rannsakningar utlovades. Sådana genomfördes dock 
mycket sporadiskt. Kvarnbeskattningen var även mycket ojämn. 
Kronans kvarnar voro i regel förpaktade mot skatt eller rusttjänst-
ränta. Det var också ofta ovisst, om bönderna skulle få behålla 
sina kvarnar. Flera nya sådana byggdes även trots förbud. 

I ett nytt skede inträdde utvecklingen mot slutet av 1600-talet. 
På initiativ av landshövdingen i Skaraborgs län, friherre Harald 
Strömfelt, tillsattes särskilda kvarnkommissioner i olika län. Dessas 
arbete kom i huvudsak att rikta sig mot adelns kvarnar, även om 
de hade att granska, om de andra kvarnarna byggts enligt lagens 
föreskrifter.6  

1697 utfärdades instruktioner för ett antal sådana kommissioner. 
De hade att särskilt observera skattläggningen av kvarnar, som 

1 Holmbäck 9 f. och cit. litt.; jfr Juel 47 f. (not 5). Detta motsvarar konti-
nentens Illiihlenzwang, som förpliktade en del eller alla invånare inom ett område 
att mala vid viss kvarn (Keller 17 f.). 

2  Stiernman 1, 781 ff. 
3  Juel 14 ff.; jfr Holmbäck 11. 
4  Sv. uppslagsbok2 17, 245. 
5  Stiernman 1, 781 if.; 2, 868, 958, 1091; 3, 1901. 
6 Holmbåck 33 if. 
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byggts i allmänningsvatten. Instruktionen var emellertid oklar. 
Det var ovisst, vad som skulle anses vara allmänna vattendrag. Man 
stödde sig härvidlag på det s. k. helgeandsholmsmötets beslut, som 
gav Kronan rätt till vissa vattendrag, samt ett tillägg till Västgöta-
lagen. Det förra var emellertid ett falsarium', det senare av mindre 
betydelse. 

Under sommaren 1697 utförde kvarnkommissioner förrättningar 
i en del län. Deras tillämpning av instruktionen blev växlande och 
gav anledning till många klagomål. Kungl. Majestät bestämde då, 
att de skvaltkvarnar, som lågo.  avlägset och ej voro odalkvarnar »til 
praejudits ock förfång*, skulle få stå kvar.2  Här möter alltså all-
mogens framgångsrika kamp mot hotande monopolisering av kvarn-
driften. Den 26 jan. 16983  bestämdes, att endast sådana vatten 
skulle anses för allmänna, som kunde genom dokument styrkas vara 
det, och helgeandsholmsbeslutet avfördes ur diskussionen.4  För-
söket att öka skatteinkomsterna genom att förklara vissa vatten som 
Kronans egendom hade alltså misslyckats. 

I 1734 års lag (BB 20: 4) göres ej skillnad i beskattningen av kvarn 
vid olika vatten. I lagen intogs bestämmelserna om förundersök- 

Styffe i Vitterhets Akademiens handl. 24, 229 ff.; jfr Holmbäck 15 ff. 
2  Stiernman 3, 2138 ff.; jfr Holmbäck 299. — Från 1697 och 1698 års kvarn-

kommissioners verksamhet finns omfattande protokoll bevarade i Kammararkivet 
(RA) jämte en del handlingar rörande kvarnar och sågar, som tillkommit i anslut-
ning till kommissionernas verksamhet, mest besvärsskrivelser. Dessa handlingar 
utgöra ett värdefullt material vid utforskande av den svenska kvarndriftens äldre 
historia. I dem finns förtecknade flertalet kvarnar vid ifrågavarande tid från större 
delen av landet med uppgifter om vilken typ de tillhörde, deras ägare, läge m. m. 
I språkligt hänseende är detta material av mindre intresse. Det ger aldrig några 
benämningar på delarna i kvarnen, endast på de olika kvarntyperna. Av dessa 
ha namnen på skvaltkvarnarna största intresse. De termer, som möta här, äro 
emellertid belagda tidigare i äldre litteratur. En ganska omfattande undersökning 
av dem, varvid ifrågavarande terms förekomst i protokollen jämförts med dess 
utbredning i nuvarande dialekter samt förekomst i andra äldre, lokaliserade käl-
lor, har dessutom visat, att man ej kan utgå ifrån, att protokollföraren använt 
ortens benämningar på kvarntyperna utan en terminologi, som snarare har karak-
tären av ett slags lokalt riksspråk. Ett studium av de olika handstilarna visar 
dessutom, att varje skrivare i viss mån haft sina speciella termer. Om man alltså 
i dessa protokoll påträffar en term inom ett visst område, är detta intet bevis för 
att ordet verkligen tillhört detta områdes dialekt. 

3  Stiernman, 3, 2147; jfr Holmbäck 311 f. 
4  Holmbäck 64. 
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ning för byggande av ny kvarn. Bestämmelser mot skvaltkvarnar 
gåvos ännu mot slutet av 1700-talet.' 

Under 1800-talet lättades tvånget ifråga om husbehovskvarn 
(1828), och 1863 avskaffades helt kvarnräntan och lagen om förbud 
att intaga mäld på icke skattelagd kvarn. Härmed följde fri bygg-
nadsrätt, om man ej genom uppdämning gjorde skada.2  Man var 
alltså tillbaka till de rättsförhållanden i fråga om anläggande av 
kvarn, som möta i Västgötalagen. Försöken att genomföra ett 
monopol på kvarndrift för Kronan eller adeln hade alltså i vårt land 
ej kunnat genomföras.3  I andra länder lyckades det dock bättre. 
I stora delar av Tyskland genomfördes ett s. k. »Mählenzwang».4  
Även i England förekom en motsvarighet härtill på sina håll.3  

Jfr Holmbäck 180. 
2  Holmbäck 189 ff. 
3  En utförlig förteckning över den äldre lagstiftningen om kvarnar finnes i 

Branting Handbok 3, 3 ff. 
4  Se bl. a. cit. arb. av Abel, Kaufmann, Riepen, Luther s. 50 ff. samt Drube 

s. 13 ff. och 50f. 
Bennet-Elton 2, 12411. samt 3 och 4 passim. 



De svenska kvarnarnas terminologi. 

Kvarntyperna. 

§ 1. Kvarn, byggnad för vatten- eller väderkvarn med till-
hörande kvarnverk (karta nr 2): 

Kvarn, f. 
Detta ord förekommer i hela landet i något växlande betydelse 

och med olika uttal (se nedan s. 95 ff. samt karta nr 2). Det ingår 
även i ett flertal sammansättningar, såsom handkvarn (§ 2), vatten-
kvarn (§ 3), skvaltkvarn (§ 4), hjulkvarn (§ 5), väderkvarn (§ 6), stolp-
kvarn (§ 7), holkkvarn (§ 8), holländsk väderkvarn (§ 9), kvarntratt 
(§ 15), kvarnkar (§ 20), kvarnlur (§ 22), kvarnränna (§ 37), kvarnsten 
(§ 40), sammalskvarn (§ 46), siktkvarn (§ 47), reigkvarn m. fl. (§ 51), 
kvarnkammare (§ 108), kvarnstuga (§ 110), kvarndamm (§ 111), samt 
i ett flertal mera sporadiskt förekommande sammansättningar. 

Ordet har en betydande spridning även utanför det svenska språk-
området, såsom framgår av följande översikt: 

da. rspr. och dial. kvcern 'handkvarn, stenpar, kvarnverk' (ODS, 
Feilberg, Grundtvig 30) samt [101, 102, 104], da. dial. Bornholm 
kvarn (Espersen) — jfr da. molle-kvarn 'stenpar' (ODS); 

no. kvern, f. 'kvxrn, molle, vandmolle med dertil horende bygning' 
(Aasen; No. mylnor og kvernar I: 2, 113), [105, 106] — Aasen upp-
tar även en bet. 'mollesten' utan att anföra exempel, som gör det 
möjligt att kontrollera den eller bestämma dess utbredning; 

fär. kvorn, f., men kvarn- som förled i ssgn kvarnkallur med ett 
belägg i en gåta (Jacobsen-Matras, Krenn 88), shetl. kwern, f. 
(Jacobsen); 

nisl. kvörn (kvarnar, -ir), kvern (-ar, -ir), f. 'kvxrn, mollesten' — 
den sista bet. dock blott i ett belägg, ett ordspråk: »SÅ kvörn vinnur 
og verk sitt, sem undir liggur» 'den kvarnsten utför också sitt arbete, 
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d. v. s. mal också, som ligger under' (Blöndal); här betecknar alltså 
kvörn understenen; 

sl.-holst. quern 'handkvarn' (Mensing, Drube 118), nfris. kvörn, f. 
'handkvarn' (Jensen). 

I fornspråken finnas bl. a. följande former: fsv. quärn, quarnl, 
f. 'handkvarn, vattenkvarn' (Söderwall; jfr nedan s. 99 f.); 

fvn. kvern, f. 'molle, kvern, hvertil horer 2 mollestene: om haand-
kvern, om vandmolle' (Fritzner). — Fritzner upptar även bet. 'kvern-
steinn'. Denna bet. bygger på ett ställe i Snorre Sturlusons Edda: 
»1 pann tima fannst 1 Danmörk kvernsteinar ij, svå miklir, at engi 
var svå sterkr at dregit gxti; en så nåttfira fylg5i kvernunum, at 
pat målst å kverninni, sem så mffllti fyrir er m61. Så kvern h6t Grötti.» 
(Edda Snorra Sturlasonar. Hafnice 1848-1854. Arnamagnxanske 
udgave I, 376.) Här motsvarar visserligen pluralen kvernunum helt 
pluralen kvernsteinar. Om man härav kan draga slutsatsen, att en 
singular kvern kan betyda kvernstein, är osäkert, särskilt som kvern 
i den följande meningen betyder handkvarn. I fvn. användes ofta, 
särskilt i poesi, pluralen kvernir för att beteckna handkvarnen (t. ex. 
und kvernom 'under handkvarnen' och standa 4 kvernum 'stå vid 
handkvarnen' Lex. Poet. samt Gering i Edda Sijmons-Gering III, 
300); 

got. qairnus, endast i sammansättningen asilu-qairnus, f. Den got. 
bibeln, Mark. 9. 42, -Vilket återger grek. i.LUXog övr.xög 'åsnekvarn 
(Vulgata: mola asinaria), jfr fsv. aasnaquern (Latinskt-svenskt 
glossarium efter Cod. Ups. C 20 utg. av E. Neuman 1918-20, s. 39), 
d. v. s. en under antiken i medelhavsländerna vanlig kvarn, som såg 
ut som en stor handkvarn och som drogs av en åsna (jfr ovan s. 17). 
— Parallellställena Matt. 18: 6 och Luk. 17: 2 finnas tyvärr inte be-
varade i den got. bibeln. I uppslagsböckerna anges bet. hos det 
got. gairn,us oftast med 'kvarnsten', vilket alltså ej motsvarar ordets 
användning i texten; 

fsax. quern(a), fhty, quirn(a), ags. eweorn (eng. quern) 'handkvarn' 
av germ. *kwernu-, *kwernö, f., motsvarande litau. girnos, pl. 'hand-
kvarn', fslav. &äng 'kvarn', en avledning med agentisk eller instru-
mental betydelse till ie. roten *guer- 'krossa', vartill bl. a. även sanskr. 
grävan 'stein zum somapressen' (Walde-Pokorny I, 685 o. Hellquist 
Et. ordb.2). 

1  I ett fåtal sena belägg. 
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Betydelsen anges i de flesta uppteckningar ej exakt. Dock 
framgår av en del uppteckningar samt av vissa sammanhang, att 
kvarn inom det sydsvenska mölla-området (se nedan s. 104 if. och 
karta nr 3) i genuin dialekt ej betyder 'kvarnbyggnad', utan vanligen 
blott 'stenpar i kvarn, förmalningsapparat i kvarn'. Denna bet. 
anges tydligt i uppteckningar från Södervidinge [40], Burlöv [41], 
Allerum [138], Fjärestad [139], Grönby [47], Tullstorp [120], alla i 
Skåne. I några fall finns betydelsen 'handkvarn' angiven, nämligen 
i Södervidinge [40], Burlöv [41], Tullstorp [120] i Skåne samt i 
Fagered i Halland (Kallen Ordb.). Att denna betydelse synes vara 
mindre spridd inom mölla-området beror väl på att handkvarnen 
knappast använts där i mannaminne och att betydelsen alltså för-
svunnit med saken. 

Utanför mölla-området har kvarn följande betydelser: 

'kvarnbyggnad för vatten- eller väderkvarn', 
'stenpar, de båda kvarnstenarna i en kvarn' (§ 12), 
'förmalningsapparaten i en kvarn, stenparet jämte dess infatt-

ning, hölje och mataranordning' (§§ 12-25), 
'handkvarn' (§ 2), 
'den övre kvarnstenen' (§ 13). Denna betydelse är ej med säker-

het belagd i sv. dial. 
Kvarn ingår dessutom i ett flertal ssgr för att beteckna alle-

handa slag av kvarnar och andra mekaniska inrättningar och an-
läggningar för krossning, t. ex. gryn-, kaffe-, salt-, pappers-, kött-, 
krydd- och mandelkvarn, dessutom en del ej för malning använda 
maskiner, såsom såg-, valk- och trampkvarn samt i överförd bet., 
såsom skvaller- och remisskvarn. Även det enkla ordet kvarn kan 
stundom användas i dessa betydelser (se SAOB under kvarn och dess 
ssgr). 

Av dessa är betydelse 1 den vanligaste. Den är allmän över hela 
landet utanför mölla-området. Betydelse 2 är belagd i alla mina egna 
uppteckningar samt i några andra. Denna betydelse är säkerligen 
allmän över hela landet liksom inom mö//a-området (se ovan), även 
om den ofta förbises vid uppteckning. Den framgår dock av vissa.  
sammansättningar, såsom sammalskvarn (§ 46), siktkvarn (§ 47) och 
grynkvarn (§ 48), såvida ej i dessa ingår bet. 3. Denna står bet. 2 
nära, och det kan vara svårt att avgöra, vilken av dessa två en med-
delare avser. De synas ha.  samma spridning. Betydelse 4 har förr 
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givetvis varit allmän över hela landet, men har i många fall för-
svunnit med saken (handkvarnen) liksom i Sydsverige. 

Den som nr 5 upptagna betydelsen 'kvarnsten' är osäker. Den 
anges ej direkt av någon meddelare eller upptecknare. Möjligen 
skymtar den i uttryck som taga upp kvarnen (§ 72) och lägga ned kvar-
nen (§ 73). Dessa avse, att man lyfter upp den övre kvarnstenen på 
kant för att skärpa den (se bild 50) liksom den undre, varefter man 
lägger ned samma sten igen. Den undre stenen rubbas härvid ej, 
varför kvarnen i dessa uttryck synes åsyfta den övre kvarnstenen. 
Troligen avser emellertid kvarnen hela förmalningsapparaten eller 
stenparet. Visserligen lyfter man bara upp överstenen, men båda 
stenarna (stenparet) skärpas och uppfattas som en enhet, vilken van-
ligen kallas kvarn (se bet. 2 ovan). Detta styrkes måhända av att 
man på Fårö, Gotland [126], säger ta tip steq„nanar eller kvierw (§ 72). 

I Överkalix i Norrbotten [88] (se § 12) finns kvarnpar i bet. 'ett par 
kvarnstenar, förmalningsapparat i kvarn'. Detta är väl snarast en 
ellipsbildning av ett *kvarnstenspar. Möjligen kan det utgöra en 
motsvarighet till da. dial. Jylland ett par kvarnar: cen pa kwar,kwarar, 
'en håndkvwrn el. kvEern i en malle' — »par» på grund af de to stene 
(Feilberg). Detta uttryck bör snarast sammanställas med att man i 
fvn. ofta använde pluralen av kvarn för att beteckna handkvarnen 
(se ovan s. 94; jfr även den litau. formen).1  Många ha härav dragit 
den slutsatsen, att sing. kvarn från början betytt en kvarnsten, utan 
att dock ha några säkra belägg härför., Snarast bör man väl med 
bl. a. Feilberg och Gering (ovan cit. st.) förklara pluralen på annat 
sätt. Det sannolika är, att ordet kvarn från början betytt ungefär 
'krossningsinstrument, kross'. Den väsentligaste beståndsdelen av 
den primitiva handkvarnen var de båda kvarnstenarna, mellan vilka 
krossningen skedde. Det starka medvetandet av de båda stenarna 
har väl föranlett, att man använt en plural form av ordet kvarn för 
att beteckna handkvarnen. 

Betydelseutvecklingen hos kvarn har föranletts av att den med 
denna term betecknade saken utvecklats och förbättrats. Från bör-
jan måste ordet ha betecknat en primitiv s. k. gnidkvarn (s. 5 if.). 
När denna undanträngdes av vridkvarnen (s. 7 if.), övergick 

1  Även i lat, användes ofta pl. molae i bet. 'handkvarn'; sing. mola uppges 
betyda 'kvarnsten, handkvarn, särskilt överstenen'; denna kallas annars catillus 
och understenen meta (Georges). 
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kvarn till att beteckna denna, och i en del germ. språk har be-
tydelseutvecklingen ej gått längre (se ovan). När vattenkvarnen 
(sannolikt skvaltkvarnen i en primitiv form, liknande den på bild 12, 
oftast mindre) infördes i Norden, kom ordet kvarn att användas även 
om stenparet (förmalningsapparaten) i dylika kvarnar. Detta låg 
nära tillhands, då stenparet i en sådan kvarn har alldeles samma ut-
seende som på en handkvarn. Förmalningsapparaten förbättrades 
sedan successivt och gjordes större med bibehållande av samma 
term. Denna kom även att beteckna motsvarande förmalnings-
apparat i nyare vatten- och väderkvarnar (se bilderna 21, 22, 29, 
36, 37 o. 47). Denna bet. finns i hela Sverige, i den mån de båda 
kvarntyperna förekomma. 

Inom svenskt språkområde — med undantag av skånska och syd-
hall. dial. — liksom i norskan har ordets betydelse vidgats ytterligare 
till att omfatta hela kvarnbyggnaden med dess maskineri.' 
De äldsta vattenkvarnarna voro ofta så små, ibland ej ens manshöga 
(s. 33), att det låg nära till hands att uppfatta själva förmalnings-
apparaten och byggnaden som en enhet, vilken kallades kvarn. I 
dessa dialekter kan ordet kvarn alltså användas i betydelserna 'sten-
par, handkvarn, förmalningsapparat i vatten- eller väderkvarn samt 
kvarnbyggnad för vatten- eller väderkvarn med tillhörande maski-
neri'. Sammanhanget får visa, vilken bet. som avses, och under-
stundom är det ej alldeles lätt att säkert avgöra detta. 

Ut t ale t av ordet kvarn växlar i dialekterna. I uddljudsförbindel-
sen kv- är uttal med w (konsonantiskt u) bevarat huvudsakligen inom 
ett sydvästsvenskt område samt inom delar av Dalarna och Norr-
botten, i uppteckningarna återgivet kw-, ku, k9-, 5w- och i Norrb. 
4w-.2  Inom området för sydsv. r förekommer förbindelsen -rn utan 
assimilation3, i övriga dialekter assimileras -rn> n, n eller -nn, 
bl. a. på Gotland, i Dalarna och Jämtland4. Större växlingar visar 
vokalen. Denna är normalt lång (se Noreen Altschw. Gr. § 129, 2). 
Dess förkortning i många dialekter sammanhänger med assimilatio- 

1 I de sydsv. dial. och i da. användes i denna bet. lånordet mölla (se nedan s. 
103 ff., där även utbredningen och betydelseutvecklingen behandlas). 

2  Jfr Wigforss SHF 437, Pihl 124. 
3  I södra Hall, samt i några dalasocknar med bortfall av -n. Beträffande n-

bortfallet i sydhall. former se Wigforss SHF 485. 
4  Jfr Gustavson 2, 120, Levander Dalm. 2, 78. 

7 — 518758 Wadström 
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nen av rn> fln. För vokalkvaliteten (e, a, ce, a, a, a, a, co) redovisas 
på karta nr 2. Redan i fsv. finnas såväl qvärn som qvarn. Det ur-
sprungliga är ä-vokalism, såsom har framgått av den etymologiska 
översikten ovan s. 94. Den har bevarats i ett flertal dialekter (se 
kartan), ofta dock endast hos äldre meddelare, som ej påverkats för 
starkt av riksspråk. Sålunda finnas former med ä-vokalism inom 
stora delar av landet. De saknas helt dels i sydvästra Skåne, dels 
inom ett centralsvenskt område, bestående av norra delen av Kalmar 
län, jämte Öland, österg., utom den sydvästra delen, nordvästra 
hörnet av Västerg., östra delen av Värml., Västmanl., Närke och 
Södermanland samt södra delen av Uppland. 

Inom vissa dialekter, såsom i större delen av Skåne, södra Halland, 
delar av Småland, mellersta Västerg., västra Värml., delar av Väst-
mani. och Dalarna samt delar av Norrl. finnas former med öppen a-
v ekal. Denna beror på en i dessa dialekter väl styrkt övergång av 
w > a, d. v. s. öppet a-ljud, framför r +n.1  

Former med a, d. v. s. slutet a, förekomma dels inom det samman-
hängande centralsvenska området, dels spridda inom olika delar av 
landet (se karta nr 2). I vissa fall är det påtagligt, att denna a-voka-
lism beror på sen riksspråkspåverkan. Detta är, enligt mina egna 
iakttagelser, förhållandet i mellersta Halland, där riksspråkets kvarn 
tämligen sent ersatt dialektens mölla, som tidigare varit vanlig här 
men nu försvunnit.2  

På Dal är en övergång as.> a framför r +kons. den ljudlagsenliga 
utvecklingen bl. a. i Ärtemark (E. Noreen Ärtem. 148). Men när 
former med a-vokalism nu förekomma, bero de uppenbarligen på 
(sen) riksspråkspåverkan.3  

i Se bl. a. Billing 115, Wigforss SHF 222 ff., Götlind i Falbygden 1, 39, Dens. 
Västerg. folkm. 1, 259, Areskog 144, Kallstenius Värml. sv. dial. 89 f., Ålander 
1, 263 f., Noreen Ärtem. 148. 

2  Alltså ej ett ursprungligt kvarn med a-vokalism, som Wigforss i SHF 222 
antagit i motsättning till former i andra dialekter med övergång av ce > a. W:s 
uppfattning delas ej av Lindroth öl. folkm. 1, 225, ehuru denne saknar material 
att direkt vederlägga W. 

3  Ortnamnet Kvarnviken, som nu uttalas med a, skrevs i ett flertal källor från 
1540 till 1570 med e. Först 1552 förekomma skrivningar med a. Även Kvarnsjö 
skrevs i flera källor från 1564 till 1629 med e, och a-former förekomma först 1600 
(SO Ä 19, 186 ff.). Dylika skriftformer återgiva emellertid ej alltid ortens uttal 
utan kunna bero på skrivarvanor. Kvärn var i äldre källor länge den vanliga 
skriftspråksformen. — Att som Nomen antaga avljudsformer som sannolikare 
än en övergång av CD> a (som N. anser i varje fall tänkbar) är nu ohållbart. 
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Envall har i Dalabergslagsm. 145 visat, att även i Dalabergslags-
målet ä-vokalismen är den ursprungliga. Den lever kvar i en del 
socknar vid sidan av former med a. Dalalagen har endast ä-former 
och Diplomatarium Dalekarlium övervägande ä; a-former äro enligt 
E. sena och bero på riksspråkspåverkan. 

Även de enstaka formerna med a-vokalism i Norrbotten måste 
betraktas som lån från riksspråket.1  

Inom det område, som nu har ce-vokal, eller a-vokal, som klart upp-
stått ur äldre ä, äro if sv. beläggen för kvarn med ce-vokal mycket 
talrika och de med a-vokal fåtaliga. Inom de områden, som nu ha 
a-vokal, äro även i f sv. a-former vanligast, särskilt i senare källor, 
men ej så få ce-former förekomma, främst i de äldre källorna.2  Ne-
dan förtecknas ett urval ur detta material, hopsamlat ur bl. a. SD, 
större ortnamnspublikationer samt SOA:s samlingar, för att visa, 
att under äldre tid ce-former av ordet kvarn sannolikt förekommit 
över hela landet. 

Smål.: Birke qwern 1416, östra hd (SD ns 3, 8. 141), Bokeskruv 
qwcern 1498, Älghult (Trolles jb s. 57), Bosqucern 1383, Gärdserum 
(SEP nr 1936), 

österg.: (vidh) Ekboqucerna 1399, Ekeby (Westman Kungsådreinst. 
85), Gyrningis qwern 1370, Vist (Upps. dipl. org., SOA), .Mothala 
qwerna 1502, Motala (Vkjb, s. 26), (i) quernastadum 1425, Vikingstad 
(RAP), Dals qwcern 1488, Norrköping (Priv. för sv. städer 1, 197), 

Söderm.: Blakko qwern 1413, Björkvik (SD ns 2, s. 649), Gisio 
qucern 1418, Västerljung (SD ns 3, s. 335), Nceffuo qwcern 1497, Tuna-
berg, (Vkjb s. 264), (i) Qwcernistom 1409, Tveta (SD ns 2, s. 193), 
Risa qwcern 1383, Tystberga (SOA), Rwmpe qwern 1498, St. Nikolai 
(Trolles jb, s. 93), qwcerna 1401, Lenna o. Husby (SD ns 1, s. 46)3, 

Stockholm: Nyio qwcern 1436 (Priv. för Sv. städer 1, 77), querna-
berget 1440 (SMR 1937, nr 1149), 

Närke: Quernasceter 1411, Hallsberg (SD ns 2, s. 367), .A.moqvcern 
1388, Hammar (SEP nr 2359), 

Västm.: quernana 1390, Västerås (DD 1, s. 256), Ostunaquern 1415, 
Björkskog (DN 16, s. 70), Qucerncestum 1371, Sala (VFM 3, s. 54), 

1  Alltså ej avljudsformer, som Pihl 124 antager. 
2  När a förekommer i äldre skrivningar av kvarn, motsvarar det nog ofta ett 

uttal med öppet a-ljud. Jfr dock not 3, s. 98. 
2 I samma diplom finns även formen quarn. 
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Uppl.: Kwernabole 1316, Läby (SD 3, s. 251), (i) Quernestum 1310 
(nu Kvarsta) Pärentuna hd (SD 2, s. 598), 

Dalarna: Qucernabro 1352, Folkärna (SD 6, s. 361). 
Kvarn finns med ce-vokalism i följande Landskapslagar: i Väst-

göta-, Östgöta-, Upplands-, Södermanna-, Västmannalagen samt i 
de båda landslagarna. Former med a-vokal finnas blott i ep hand-
skrift av Södermannalagen ej långt efter 1327 tillsamman med en 
ce-form (watnquarn i qucernadamum) samt i ett par sena handskrifter 
av Christoffers landslag från början av 1500-talet och från 1555. 

I nordöstra hörnet av Västergötl. finnas former med a-vokalism. 
Även här kan man säkerligen räkna med en övergång från ur-
sprunglig ä-vokal. Götlind (Västerg. folkm. 1, 259) anser också, att 
man i detta fall ej bör antaga lån från rspr. gentemot de övriga väst-
götadialekterna, vilka förete ep bevarad ä-vokal eller en väl styrkt 
övergång från ursprunglig ä-vokal till öppet a-ljud. Inom ifråga-
varande område finner man även i övrigt en förskjutning bakåt till 
mera »instängda» (slutna) ljud än i övriga delar av landskapet. Över-
gången är enligt G. ej enbart förorsakad av vokalens ställning mellan 
w och r utan möjligen av någon av de övriga konsonanterna, troligen 
n, »som måste tillskrivas det avgörande inflytandet, om man ej 
vill tillgripa annan ursprunglig stamvokal». Detta västgötska a-
område sammanhänger direkt med det centralsvenska a-området. 

I Södermanland är en tidigare ä-vokalism väl belagd i ortnamn. 
Här är a-ljudets kvalitet i kvarn svår att fastställa. Skillnaden i 
kvalitet mellan kort och långt a är i detta landskap överhuvud 
taget ej stor; långt a närmar sig ofta kort a:s karaktär, och de båda 
ljuden röra sig ofta inom samma artikulationsområde, som kan be-
tecknas med ett a. I ordet kvarn t. ex. är a-ljudet oftast ett täm-
ligen indifferent a.1  

Långt a-ljud har i Sörmland mycket växlande karaktär i olika 
fonetisk ställning, hos olika personer, bl. a. av olika åldrar, samt i 
olika trakter. Ibland höres t. o. m. ett mycket djupt a, nästan med 
4-klang (co e. dyl.). Detta landskap uppvisar alltså ett vokalsystem 
med ett ytterst labilt långt a-ljud, med växlingar inom hela serien 
a, a, a, a3.2  Det är därför naturligt att antaga, att inom sörmländska 
dialekter övergången av a> a i ordet kvarn gått vidare till a och 
givit ett kvart o. dyl. 

1  Egna iakttagelser; jfr även Ericsson Sörml. folkm. 82 ff. 
2  Även formen kvärn finns i enstaka fall, men här är det kanske snarast fråga 

om en övergång av d > ev framför r +kons. (jfr Ericsson cit. arb. 83). 
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Motsvarande övergång har säkerligen inträtt i de andra central-
svenska dialekterna. Att kvarn även i dessa tidigare haft ä-vokalism 
bestyrkes av ortnamn (se ovan), även om dessa ej utgöra något bin-
dande bevis. Skriftspråksformen var i fsv. qwern, qucern o. dyl. (se 
lagarna, s. 100 ovan samt Söderwall). Gustav Vasas bibel har ännu 
konsekvent qwern, väl i anslutning till äldre skrifttradition, kanske 
även till uttalet i översättarnas hemtrakter. Skrivningar med ii 
förekomma ganska länge, enligt SAOB till 1739, men bliva allt ovan-
ligare, medan a-former bliva vanligare. Karl XII:s bibel (1703) har 
konsekvent a-former, som därmed fått en officiell prägel. Även i 
Kvarnkommissionens handlingar fr. o. m. 1697 (KA) t. ex. finns 
endast a-former. 

Man kan i viss mån följa utvecklingen från skrivningar med ii (tv, 
e) till skrivningar med a i Gustav Vasas registratur. Under åren 
1527-1539 dominera där skrivningar med e och ee, ä (17 st.), medan 
skrivningar med a förekomma mera sporadiskt (6 st.). Åren 1540-
1542 finnas inga ä-former men 5 a-former, 1543-1544 11 ä-former 
och 5 a-former. Under åren 1545-1550 dominera a-formerna klart, 
med blott 3 ä-former mot 62 a-former. En påfallande återgång in-
träffar emellertid åren 1551-1552 med endast e-former (16 st.). 
1554-1557 visar 4 ä-former och 6 a-former. 

Även om detta material är för litet för en mera säker statistik 
och många svårbedömbara faktorer kunna spela in, visar det dock 
en allmän tendens att vid mitten av 1500-talet övergå från den tradi-
tionella skrivningen qwern, qucern o. dyl. till den modernare qwarn, 
o. dyl. Även i de av SAOB (under kvarn och dess ssgr) anförda äldre 
beläggen dominera a-formerna klart fr. o. m. 1540-talet. Man kan 
nog antaga, att det kungl. kansliet spelat en viss roll i denna utveck-
ling, som för övrigt stött sig på uttalet i centralsvenska dialekter. 
När skrivningar med ii förekomma, kunna de bero på skrivarens uttal 
men kanske oftare på inflytande av bibelöversättningens w-, e-former. 
Detta gäller väl t. ex. skrivningarna med eiGIR 1551-1552, vilka 
knappast kunna gå tillbaka på uttal med e. Sedan a-formerna under 
1500-talet segrat i skriftspråket, har detta säkerligen påverkat ut-
talet, särskilt i sådana dialekter, som ljudlagsenligt fått ett uttal 
med öppet a-ljud, senare även i de övriga.' 

1  En undersökning av ä-vokalens utveckling i kvarn kompliceras av att i dia-
lekterna gammalt ä och a ofta sammanfallit framför r + kons. i ett a- eller ä-ljud. 
När man därför numera påträffar ä-vokal i kvarn, är detta ej alltid ett bevis för 
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Man har tidigare antagit, att fsv. quarn, nsv. kvarn skulle stå 
i avljudsförhållande till fsv. qucern och sv. dial kvärn o. dyl.,- Numera 
vinner denna avljudsteori ej större anslutning, utan man antager 
oftast en utveckling av ce> a i detta ord.2  De skäl, som anförts för 
att i nord. språk en avljudsform skulle föreligga, ha visats vara 
ohållbara (Lindroth Öl. folkm. 1, 225 f.). 

För avljudsteorien har man i synnerhet åberopat det nisl. kvörn 
(gen. kvarnar).3  B. M. Ölsen (i Germania 27, 266 noten) har dock 
visat, att ö-vokalen bl. a. i detta ord utvecklats ur e. 1 isl. övergår 
nämligen ett e efter v med föregående konsonant ofta till ö (u eller 
o). Denna övergång får större omfattning i början av 1600-talet, 
men förekommer även sporadiskt tidigare. 

Dessutom har som ett bevis för avljudsteorien anförts ett mhty. 
kurn, kiirne (Benecke W b). Detta skulle blott kunna representera 
en tredje avljudsform i stammen. Emellertid äro väl mhty. kurn och 
kiirne direkt utvecklade ur fhty. quirn(a) (Lindroth cit. st.). 

Ej heller något annat hållbart skäl för en avljudsväxling i ordet 
kvarn har kunnat framläggas. I stället har man att räkna med en 
övergång av ce> a i förbindelsen -wcer- liksom bl. a. i kvar och, vara, 
samt i efterleden av nattvard (fsv. -varPer <*vcerper). Denna över-
gång har av Kock (Ljudhist. 1, 235 ff.) antagits inträda endast i 
relativt oaccentuerad stavelse i fsv. 'Skulerud (i ANF 28, 231 ff.) har 
emellertid påvisat, att denna ljudövergång, som utom i öst- och väst-
nordiska dialekter även, och i större utsträckning förekommer i 
västgerm. språk, också inträtt i tryckstark stavelse. Den förekom-
mer i olika grad i olika dialekter, mer i trycksvag än i tryckstark 
ställning, mer i östnord. och östno. än i västno. dialekter. 
ursprungligt ä i ordet. Gammalt a övergår till ä framför r +kons. medförande 
sammanfall bl. a. i delar av Smål., Västerg. och Värml., i norra Söderm., i Uppl. 
utom i sydligaste delen, i Gästr., södra delen av Dalarna, i Medelp., Jämtl. (dock 
utan sammanfall), Ångerm., norra Västerb. samt delar av Lappl. (En samman-
ställning av hithörande dialektmaterial jämte litteraturhänvisningar finns i V. 
Janssons uppsats Orden harv, härv s. 11 ff.). 

1  Kock Ljudhist. 1, 237; avljud antages bl. a. av A. Noreen i Altschw. Gr. 110, 
E. Noreen Ärtemarksm. 47 och Pihl 124. — Därjämte antager Kock cit. st. att 
kvarn i vissa fall uppstått genom utveckling av x > a i förbindelsen -wcer- (-war-), 
dock endast i mindre betonad ställning i senare sammansättningsled. 

2  Se bl. a. Hellquist Et. ordb.2, Lindroth öl. folkm. 1, 225 f., Åström 29, N. 
Lindqvist Bjärka-Säby 1, 192 f., Neuman i Samlaren 1927, 135 f. — dessa dock 
utan utförligare motivering — samt mindre bestämt A. Noreen Vårt språk 4, 196. 

8 Formen anges av Noreen Altschwed. Gr. 110 oriktigt som fisl. 
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Allt detta styrker riktigheten av det antagande, som gjorts ovan, 
att formerna med slutet a-ljud av ordet kvarn uppstått ur sådana 
med ursprungligt ä.1  

Endast i betydelsen kvarnbyggnad (karta nr 3): 

mölla, mölna, f. 
SKÅNE:2  mffila Södervidinge [40], Burlöv [41], Grönby [47], Tulls-

torp [120], norra delen av Oxie hd, Vemmenhög, Bara, Torna, Har-
jager, södra delen av Frosta hd (i Färs, Ingelstad och Järrestad jämte 
ma), mpla Örkelljunga [43], Bjäre, N. och S. Åsbo, V. och Ö. Gö-
inge, Villand, Gärds (i Gärds även måla), m4la Ljunits, Herrestad, 
Ingelstad, Järrestad (i Herrestad även inga, i Ingelstad och Järre-
stad även måla), måla Färs, Gärds, Albo, delvis Ingelstad och Järre-
stad, ma Rönneberg, Luggude, Onsjö, norra delen av N. Åsbo 
och V. Göinge, mylla Stoby [44], Ö. Broby [94], mölla Ö. Espinge 
[93], HALL.: mkZa Knäred [23]3, Snöstorp, Tönnersjö, Renneslöv, 
Voxtorp, Ö. Karup (Wigforss SHF 68), Inekt Fagered4  (KaMn Ordb.), 
Enslöv, Breared, Hishult, Asige, ~la Enslöv5, mega Harplinge% 
te ~as 'till kvarnen' Steninge (Wigforss a. st.), BLEK.: mpla Jäms-
hög (ES)7, SmÅL.: ma Göteryd, mp(a Göteryd, Hinneryd, 0 mils 
'till kvarnen' Agunnaryd (Hedström 158), ÖLAND: ?ngn Algutsrums, 
Gräsgårds och Möckleby h& [50 a], min Runsten, mån Segerstad, 
Gräsgård, mi4in Ås, mra S. Möckleby (Lindroth Öl. folkm. 1, 129 o. 
161), möön [113], GoTL.: mö//a3  [56 b]; 

da. melte '(mindre) apparat (jfr haandmolle) el. (iscer) maskine(r) 
tu formalning af korn, el. om  hele anlffigget af maskiner, bygning(er) 

i Om de olika böjningsformerna av ordet kvarn lämnar källorna i allmänhet 
inga eller endast ofullständiga upplysningar. 

2  Den följande översikten av mölla i skånemålen (utom formerna med angivet 
nr) är gjord ur LAL:s samlingar av dr I. Ingers. 

3  Vanligen användes kvarn. 
4  Sällan använt och knappast hos andra än sådana, som språkligt påverkats 

från slättbygden (LAL). 
5  Jämte kvarn. 
6  Jämte kvarn, som kanske är vanligare. I de nordligare socknarna av land-

skapet saknas mölla i LAL:s samlingar. 
7  Finns ej i Mörrum eller Hällaryd. 
8  Brukat som »noaord» på sjön. 

'Skvaltkvarn.' Dessutom i inskription på Bungekvarnen från 1794 (Hem- 
bygdens arv 57). 
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osv. ell. om  indretning, anlxg, der anvender vind ell. vand som driv-
kraft, virker paa lign. maade som en (korn)molle, men tjener andre 
formaal' (ODS), no. mylna (Aasen), nisl. mylna, mylla, f. (Blöndal), 
färö. mylla, mylna (Krenn 88), milna (Hwgstad Vestno. maalfore 
165); 

ä. nsv. 1551 möll-(verck) (G I R 22, 175), 1555 (såge-)möller (G I R 
25, 386), 1545 mö/i-, 1540-1737 möln-, 1677 mölln-, 1693 miöhln-, 
c. 1700 mol-, möl- (SAOB), 1698 mölla (Qwarnecommissionens pro-
tocoll uti Skåne, passim, KA); f sv. mylna, mylla, molna, molla (Söder-
wall, Schlyter samt diplom, se nedan), fvn. mylna, såsom förled i 
ssgr även molno-, molnu-, molna- (Fritzner)1, ä. da. ~ince, mollcc, 
mylnce, myllce, fda. mylna (ODS). 

Mölla ingår dessutom i följande ssgr: vattenmölla (§ 3), vädermölla 
(§ 6), stubbe-, stabbe-mölla (§ 7), mölleriinna (§ 37), mölledam (§ 111) 
samt ligger till grund för avledningen möllare, mölnare 'mjölnare' 
(§ 266). 

I nutida sv. dial. har mölla, mölna en markerat sydsvensk utbred-
ning, såsom framgår av beläggen ovan och karta nr 3. En vida större 
spridning synes ordet dock ha haft i äldre tid, enligt vad som fram-
går av äldre källor och dess förekomst i ortnamn. Det finns i alla 
medeltidslagarna utom i Dalalagen, Gotlandslagen och Stadslagen 
(Schlyter). Det ingår troligen även i följande ortnamn2: 

SKÅNE: Nedre Mölla i össjö, Mölletofta i Ö. Ljungby, Möllahässle 
i Brunnby, Möllarp i Vankiva, Åkarp, Broby, Kattarp, Kågeröd, 
Mölle i Brunnby, Mölleberga sn, Möllegården i Visseltofta, Möllehult 
i V. Kamp, Mölleröd i Finja, Verum, Åkarp, Kiaby, Vånga, Österlöf, 
Glimåkra, Mölleröke i Ask, Mölla i Känna, Dahlby, Möllehuken i 
Gualöf, Våmb, Möllersdal i Skivarp, Mölletomta i Hör, Möllersholm 
i Ö. Vemmenhög, Möllerup och öremölla i Skivarp; i äldre källor: 
Amyngs molle 1465 i Ivetofta (Upps. dipl., SOA), Bcengthcemolke 
1408 i Brösarp (SD ns 2, s. 54), Bricldcemollce 1398 vid Råån, Luggude 
hd (Rep 4235), Bromolla, Cubomolla och Ouarstamolla3  1161 vid Tom-
marpsån i Järrestad hd (Rep 20), Bromolle 1460 i Ivetofta (LÄUB 3, 

1  Nästan alla Fritzners belägg äro hämtade ur norska texter och diplom. 
2  Beläggen äro hämtade huvudsakligen från Postortsförteckningen, Rosenberg, 

SOA, SOH, SO Ä, SOV, OGB och äldre källor, vilka alla citeras. 
0 väl en felskrivning för Q. 
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s. 415), Brcende molle 1492 i Ö. Herrestad (LÄUB 3, s. 186), Brennce 
molle 1492 i Ö. Vemmenhög (Rep 2, nr 7985), BLEK.: Möljeryd i 
Ronneby, Möllebjörke, Möllekulla i Gammaltorp, Tving, Möllelycke 
i Kyrkhult, Möllegården i Asarum, Fridlevstad, Möllehall i Kristia-
nopel, Mölletorp i Augerum, Mölleskog i Hoby, Möllenäs i Ronneby, 
Mölleryd i Hjortsberga, Möllebacken i Sölvesborg, irämpamöllan i 
Hällaryd,• Möllarp i Adelöv, Säby, Flisby, Mellby, alla i N. 
o. S. Vedbo hd, Möllebo i St. Sigfrid, Mölltorp i Åby, Möllekulla i 
Drev, Kristdala, Urshult, Virestad, Mölleryd i Virestad, Mölletorp 
Lemnhult, Mölnahult i Asa, Iiiiiinstad i Mönsterås, Mölna i Byarum, 
Mölnarp i Tofteryd, Vrigstad, Mölneberg i Burseryd, Mölnehult i 
Våthult, Mölnekvarn i S. Unnaryd, Mölnetången i Gryteryd, Mölle-
berg i Våxtorp, Torpa, Möllefors i Anderstorp, Hagshult, Möllenfors 
i Tofteryd; i äldre källor: Mollerydh 1401, i Vedbo hd (SD ns 1, s. 46), 
Mölnothorp 1418 i Vedbo hd (SD, ns 3, 303), Mölnotorp 1500 (Vk 
jb s. 95), Mölnaryd 1500 i Tveta hd (Vk jb s. 84), HALL.: Myllehyttan 
i Knäred, Nedre Mölla i Lindberg, Möllan i Tönnersjö, Abild, Enslöv, 
Snöstorp, Möllegård i Söndrum, Mölnegdrol i Vessige, Mölnarp i 
Nösslinge, Mölnegärde i Fagered, Mölnekulla i Frillesås, Mölnhult i 
Gunnarp, Slottsmöllan i Övreby, Slangemöllan i Holm, Sembsmölla i 
Asige; i äldre källor: Jcernmolla 13641 Tvååker (SRP nr 609),VÄsTERG.: 
Möllebo, Mötte fors i Gällstad, Mölneby i Ö. Frölunda, Mölnered i 
-Rillared, Mölnds i Sjötofta, Mölltorp sn, Mölltorp i Hyssna, Mölne-
backa i Hajom, Mölnelycka i Sätila, Möllarp i Fristad, Mölnebacka i 
Sandhult, Sätila, Mölnemaden i Långared, Mölnarp i Timmele, Km-
nov-ed, Möllentorp i Flakeberg, Önum, Mölneryd i Vistorp, Mölne-
kullen i Habo, Mölebo i Korsberga, Mölltorp i Säter, Mölnlycke i Råda, 
Mölndal (stad), Mölnetorp i Fullerstad, Munnsjön Bälinge (se SOÄ 
8, 279), Mölnesjön i Ödenäs, Mölnetjärnarna i Seglora, Mölnaret järn 
i Sätila (se SOÄ 9, 272), Mölnebäcken i Landvetter; i äldre källor: 
Flothesmylnu 1253 i Gudhems hd (SD1, s. 362), molnowad 1287 i Skara 
(SD 2, s. 31), BOH.: Mölnebo i Stenkyrka, Mölneby i Långelanda, 
Mölleröd i Stala, Mölnefossa i Stenkyrka, Rommelanda, Möllan i 
Ucklum, DAL.: .Mölnerud i Tösse, Skållerud, Ödeborg, Mölnevik i 
Bolstad, Mölnetjärn i Järbo, Laxarby, Mölnevattnet i Nössemark, 

Mölnerud i Fryksände, Gillberga, Långeryd, Holmedal, 
Karlanda, Brunskog, Mölnbacka i N. Ullerud, Mölnslätten i Bro, 
Mölntegen i Sillerud, Mölntorp i Väse, Mölnetorp i S. Råda, ÖSTERG.: 
Möllestad 1 Husby, Mölnacin, Mjölby (se Hellquist Et. ordb.); i äldre 
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källor: i Moln° 1363 i Vadstena (SRP nr 578), Mölna quern' 1500 
(Vk jb, s. 10 f.), GOTL.: Möllbjärs i Roma, Möllbos i Halla, Mötte-
gårds i Hörsne, Mölner i Fårö, Klinte, Väte, SöDERM.: Mölna i Trosa, 
Mölnbo i Vårdinge, Mölntorp i Dunker, Hyltinge, UPPL.: _Mina i 
Lidingö; i äldre källor: Molnowigh 1409, nu Mölnvik på Värmdö (SD 
ns 2, 189), Mylnakolle 1412 i Rö (SD ns 2, 563), NÄRKE: Mölneboda i 
Lännäs, VÄSTM.: Mölntorp i Säby; i äldre källor: i Mylghistom 1404 
i Munktorp (SD ns 1, 378). 

Enligt dessa källor förekommer mölla, mölna alltså i södra och 
mellersta ,Sverige, i norr upp t. o. m. Uppland, Västmanland och 
Värmland, men ej norr om dessa landskap (se karta nr 3). I de syd-
liga landskapen, där mölla, mölna är levande i dialekten, är det 
vanligt också i ortnamn, i Småland och Västergötland äro ortnamn 
av detta slag relativt vanliga, men i landskapen norr om dessa 
förekomma de sparsamt. 

Det vill alltså synas, som om låneordet mölla, mölna, vilket tidigare 
haft större spridning i sv. dial., senare trängts tillbaka av det in-
hemska kvarn. 

Mölla, mölna är ett lån, ursprungligen från senlatinet, förmedlat 
av andra språk. Sannolikt har ordet inkommit på skilda vägar och 
vid olika tidpunkter (jfr Brondum-Nielsen i APhS 6, 191 f.). Av lat. 
mola 'kvarnsten', i pl. med bet. 'handkvarn', besläktat med lat. 
molere, sv. mala, har bildats senlat. moltina 'kvarn', även i formen 
molinum (mulinum), stundom molinus, senare vanligen molendinum 
(mulendina,m) (du Cange). I de språk, som möjligen kunna komma 
ifråga som förmedlare av detta lån till de nord, språken, ha dessa 
senlat. former givit bl. a. följande lånord: 

Senlat. moltinum har givit fra. moulin, belagt från 1100-talet; jfr 
även ä.fra. molinet 'liten kvarn' (Gamillscheg). Samma senlat. 
mainum har givit ags. mylen (belagt 961), myln (belagt 982) och 
myll (belagt 1020), varav ä.eng. myl(e)n, myl(l)ne, myl(l), myll(e), 
myllen, mulne, mulle, mille, mi/n, eng. mit/ 2  (Bosworth-Toller; Oxford 
Dictionary), fhty. multi(n), varav mhty. mitle, mal, maline, malne, 

1  Sammanställningen av dessa båda ord visar måhända, att i dessa trakter 
kvarn vid tiden omkr. 1500 varit den mera allm. brukade termen, medan mölna 
kanske blott förekommit i ortnamn. 

2  Bortfallet av n är en eng. dial. utveckling. Om utvecklingen av lat. o> u 
framför ii följande stavelse se Hellquist Et. ordb.2  672 under mynt. 
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hty. miihle (Grimm) samt fs. mu/i,  f. (Gall6e 221), mlty. mole, molle, 
molene, molne, ity. möte, mött (Schiller-Liibben, ODS, Drube 53), 
sl.-holst. möhl (Mensing) och medelnederl. molene, muelne, meulne, 
moolne, molne, molen, muelen, meulen, mol(1)e, moele, moole, nederl. 
mole(n) (Wb NT, Verwijs-Verdam). 

Senlatinets molina f. eller molinum n. har alltså i de germ. språken 
givit rikt växlande former. Även i de sv. dialekterna är formrike-
domen stor, särskilt om ortnamnsformerna och de äldre beläggen 
medtagas. Växlingen av former med ö- och y-vokalism beror delvis 
på ljudlagsenlig övergång av y> ö i vissa sv. dia1.1, delvis på lån 
från olika språk och vid olika tid. Det är i varje enskilt fall oftast 
svårt att avgöra, vilken av dessa faktorer man bör räkna med. Väx-
lingen av former med och utan -n- beror däremot enbart på lån från 
olika dialekter och vid olika tidpunkt och ej, som en del forskare 
tidigare antagit, på assimilation i svenskan efter inlåningen av ln > 
il i de former, som sakna -n-2. 

Hellquist antager (i Et. ordb.2, under Mjölby), att mölla kommit 
till Norden i bet. 'vattenkvarn', troligen närmast från England (Dens. 
i Det sv. ordförrådet 2, 916 f). I nord. språk heter handkvarnen 
kvarn, och mölla betyder från början endast vattenkvarn, senare även 
-väderkvarn. Även i flertalet andra germ. språk har handkvarnen 
ursprungligen betecknats med en form av ordet kvarn (se s. 93 f). 
En form av ordet mölna, mölla har i dessa språk inlånats ursprung-
ligen från senlatinet för att beteckna vattenkvarnen, när denna in-
fördes. Det kan ej råda något tvivel om att även i nord. språk termen 
mölna, mölla inkommit med vattenkvarnen, men det är synnerligen 
ovisst, när detta skett (se ovan s. 22 if.), och om termen från början 
kunnat användas om båda typerna av vattenkvarnen eller blott om 
hjulkvarnen (den s. k. romerska kvarnen). 

I no. dial. användes myina blott om större vattenkvarnar, s. k. 
hjulkvarnar, ej om skvaltkvarnar, som kallas kallkvernar, bekkvernar 
eller oftast blott kvernar (No. mylnor I, 14 f.). Även i norsk litteratur 
användes my/na för att beteckna hjulkvarnen i motsats till kvern, 
som betecknar skvaltkvarnen (t. ex. i No. mylnor och Motzfeldt), och 

1  Se Kock i ANF 9, 84; jfr även Kock Ljudhist. 1, 471, Wigforss SHF 68, Lind-
roth Öl. folkm. 1, 129 o. 161 samt ODS. 

2  Brondum-Nielsen i APhS 6, 191 f. o. cit. litt. Litteraturhänvisningen till 
detta ställe är i Hellquist Et. ordb.2  654 a felaktig: för 1930 bör stå 1931-32. 
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i äldre källor fram till omkr. 1800 skilde man strängt på de båda 
termerna (se s. 29 ovan). 

Motsvarande förhållande möter i de sydsv. dial., där mölla, mölna 
betyder 'vattenkvarn', senare även 'väderkvarn', men skvaltkvarnen 
i den mån den i mannaminne funnits kvar, kallats skvatta (§ 4), tidi-
gare troligen även kvarn. Arent Berntsen (Danmarckis oc Norgis 
fructbar Herlighed 1650, II, s. 21 f.) sammanställer med avseende på 
Skåne och Halland sqvatmoller och kverner i motsättning till vandmol-
ler.  . 

I de övriga sv. dial. är mölla, mölna ej längre levande. Det är oftast 
svårt att fastställa ordets betydelse i äldre källor. Dessa utgöras 
huvudsakligen av juridiska handlingar, jämte lagtexterna av stad-
ganden av olika slag samt köpe- eller gåvobrev. Det är uppenbart, att 
mölla i dylika handlingar i övervägande grad betecknat större kvar-
nar, s. k. hjulkvarnar, då skvaltkvarnarna haft för liten ekonomisk 
betydelse för att mer än undantagsvis behandlas i dylika källor. 
Blott i Dalalagen (BB 45: 1) och Västmannalagen (BB 25 pr) om-
nämnes tydligt en skvaltkvarn, där kallad foot qucern när den 
nämnes första gången, därefter blott qucern qucerna), i motsats 
till en hjulkvarn, som blott kallas qucern. I Dalalagen finns emellertid 
ej ordet mylna. Man kan alltså ej visa, att i f sv. mylna använts blott 
om hjulkvarnar liksom i norskan och sydsv. dial., men det före-
faller sannolikt. 

Såsom ovan s. 28 f. framhållits, är det främst av sakskäl troligt,. 
att skvaltkvarnen, åtminstone i viss utsträckning, inkommit till 
Norden före hjulkvarnen. I äldsta tider byggdes skvaltkvarnar av 
en typ, som liknade den på bild 12 återgivna, säkerligen dock ännu 
mindre, såsom t. ex. fynd på Färöarna visa (se s. 33 ovan). Här hade 
man i själva verket en handkvarn, som försetts med ett vattenhjul 
av mycket enkel konstruktion. Det var då naturligt, om på denna 
nya kvarntyp i stor utsträckning överfördes benämningen på hand-
kvarnen, nämligen kvarn. Skvaltkvarnen låg dessutom oftast inom 
gårdens område (den kallas därför särskilt i no. gcirdskvarn), medan 
hjulkvarnen i regel låg mera avlägset och kändes mera främmande. 
Den skilde sig också markant från skvaltkvarnen både i fråga om 
storlek och konstruktion. Man hade ibland av flera anledningar ett 
behov att skilja hjulkvarnen från skvaltkvarnen medelst en särskild 
term, och denna blev lånordet mylna, som sannolikt inkommit med 
den nya kvarntypen. 1 landskapen norr om nordgränsen för mölla 
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äldre utbredning, t. ex. i Dalarna, har ända fram till våra dagar 
skvaltkvarnarna dominerat, medan hjulkvarnarna förekommit spar-
samt och antagligen först relativt sent börjat byggas. Här hade man 
följaktligen ej samma behov av en särskild term för hjulkvarnen. 

Även om man har vissa skäl att antaga, att termen mölna, mölla 
varit knuten till och inkommit med hjulkvarnen, ger detta ej någon 
möjlighet till säkrare datering av inlånandet. Som s. 26 ff. ovan 
framhållits har hjulkvarnen troligen ej blivit vanlig i landet förrän 
mot slutet av 1100-talet, men det finns skäl antaga, att den, om än i 
begränsad utsträckning, inkommit betydligt tidigare, möjligen under 
vikingatiden. Den kan ha kommit från flera länder, men man bör 
räkna med att det starkaste kulturinflytandet kom från England, 
med vilket land förbindelserna under hela den tid, som kan komma 
ifråga för kvarntypens och termens införande, voro mycket livliga. 
I de landskapslagar, där termen mölla, mölna finns, heter denna 
mylna (oftast som förled i ssg mylno-) med undantag av Östgöta-
lagen, som har formerna möllu (mo//u). Även i ortnamnen ingår, utom 
i Skåne och Blekinge, vid sidan av mölla, i stor utsträckning former 
med -n-, som förutsätta ett my/na.1  Dessa former tyda närmast på 
lån från feng., där former som myln dominera (se ovan s. 106). När 
sedan hjulkvarnen, och därmed även termen mölna, mölla, blev 
vanligare under medeltiden, rönte kvarnbyggandet och därmed även 
termen säkerligen inflytande från andra områden. Under medel-
tiden måste man räkna med ett starkt lågtyskt inflytande, särskilt 
i Skåne, men även i nordligare trakter, då handelsförbindelserna med 
såväl de nordtyska städerna som med de frisiska och nederländska 
kustområdena blevo livliga. Strömmen av inflyttade lågtyska hant-
verkare har säkerligen fört med sig även yrkesmjölnare.2  Dessa 
kallas i f sv. mylnare, myllares, emedan de voro knutna till större 
kvarnar, mylnor. De ha påverkat såväl kvarnbyggandet som termen 
mölnas form. 

1  Se ovan s. 104 ff. Man bör beakta, att n kunnat falla bort i namn som Myln-
torp, vilket kunnat ge ett Mölltorp. 

2  Något större antal dylika kan man knappast räkna med under medeltiden. 
År 1571 funnos i städerna endast 9 mästare, 1613 10 mästare och 1650-1662 72 
mjölnarmästare (Lindberg-Söderlund Hantverkarna I, 231 o. 233, II, 472). 

3  Sedan mölna, mölla försvunnit ur flertalet dialekter, har detta ord ombildats 
till mjölnare i anslutning till ordet mjöl. Ordet finns dock kvar i dialekter, särskilt 
i de sydsv. (se § 266). 
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Det är anmärkningsvärt och svårförklarligt, att mölla, som numera 
är en rent sydsvensk term, tidigare haft en betydligt nordligare ut-
bredning (se s. 104 och karta nr 3) men sedan trängts tillbaka av 
det inhemska kvarn. Det har redan framhållits, att man kan räkna 
med att allmogen i äldre tid byggde nästan uteslutande skvaltkvarnar. 
I vissa trakter hade varje gård sin skvalta. Den räknades till dess 
byggnader och kallades säkerligen i vardagligt tal endast kvarn. 
Detta ord blev alltså i allmogens språkbruk den vanliga benämningen 
på vattenkvarnar. De större hjulkvarnarna, de s. k. mölnorna, till-
hörde i stort sett ett högre samhällslager, klostren, frälset, Kronan 
och borgarna. Deras ägare sökte med olika medel tvinga bönderna 
att mala på dessa kvarnar i stället för på skvaltorna, men dessa för-
sök möttes av ett kompakt motstånd trän allmogens sida (se ovan 
5. 88 ff.). Trots alla försök att utrota skvaltkvarnarna höllo sig 
dessa kvar och ökade rent av i antal. Men det uppstod ett slags 
motsatsförhållande mellan de båda kvarntyperna och därmed även 
mellan de därtill hörande termerna. Blötna, mölla synes främst ha 
tillhört ett högre socialt skikt men aldrig blivit verkligt folkligt. 

Att mölna, mölla aldrig slagit igenom som ett folkligt ord torde 
även framgå av dess användning i de medeltida lagarna. Endast i 
Västgöta- och Skånelagen förekommer det enkla ordet my/n,a 'vatten-
kvarn'. I alla de övriga, där ordet förekommer, ingår det i samman-
sättningar: 

Västgötalagen: myulnustap 'kvarnställe' och myulno (ack.) 'vat-
tenkvarn'l (Huru myulno skal gr), kucern 'handkvarn' (GB 6, 3); 

Östgötalagen: kucerna stap 'kvarnställe' och kucern 'vatten- eller 
handkvarn' (BB 8, 3), möllu ucerk, mollu mark 'kvarnverk' (ES 24); 

Södermannalagen: mylnustaper, qucernastaPa, pl., qucern, watn-
qucern, senare tillägg uceöer qucern (BB 21, pr o. 1); 

Upplandslagen: mylnu staper, mylnu dammce 'kvarndamm', qucern, 
watn-, wcePer qucern (Wiperbo B 22); 

Hälsingelagen: mylnustadher, mölncestap, qucernce bygning 'kvarn-
byggnad' (ViDerbo B 17 pr o. 1); 

Västmannalagen: mylnostapr, mylnor ( i en rubrik), qvcern (i texten) 
'vattenkvarn' (BB 22); 

Skånelagen: mylnu damme, mylne, mylla, möllce 'vattenkvarn' (1: 
200, 203); 

I yngre tillägg till VGL finns qucern, i VGL II F, 32 qucernceucegher. 
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Magnus Erikssons landslag: mölnostaPer, quaernastaP, qucern 'vat-
tenkvarn', vatn ritarn, vcePer qucern (BB 26, pr o. 5, 28, 5); 

Christoffers landslag: mölnostadir, qwern (BB 33 pr o. 1). 
lIfylna är alltså vanligast i sammansättningen mylnostaper, som 

finns i alla ifrågavarande lagar utom i Östgötalagen, som har kucerna 
stap, i Södermannalagen och Magnus Erikssons landslag dock jämte 
qucernastaP. Detta ord är i viss mån en juridisk fackterm. Ägande-
rätten till kvarnplats och rätten att bebygga sådan är det, som 
främst behandlas i dessa lagar. Det folkligare begreppet vatten-
kvarn betecknas endast i Skåne- och Västgötalagen med my/nal, i 
alla de övriga med kvcern. I Västgötalagen finns kucern, men endast 
i bet. 'handkvarn'. Detta bestyrker det ovan gjorda antagandet, att 
mylna först kommit från England. I Västergötland var det engelska 
inflytandet särskilt starkt under slutet av forntiden och början av 
medeltiden, då man kan räkna med att ordet inlånats. Detta för-
klarar, att mylna fått starkare fotfäste där än i det övriga Sverige.2  
Till Skåne kom ordet troligen direkt från England eller möjligen 
över det egentliga Danmark under den tid, England lydde under 
Danmark (s. 26 f). 

Det ser alltså ut, som om även de medeltida lagarna skulle tyda 
på att ordet kvarn har varit fullt levande, måhända den vardag-
liga benämningen på vattenkvarnen, om man undantager Väster-
götland och Skåne, och att mylna haft en mera begränsad användning. 

Låneordet mölla, som kanske känts som en främling i språket i de 
ursprungligen svenska landskapen, undanträngdes så småningom 
av det inhemska kvarn, vilket ju levat kvar i vissa betydelser såsom 
'handkvarn', 'stenpar' och 'skvaltkvarn' med full livskraft. I de 
sydsvenska, vid ifrågavarande tid danska dialekterna har mölla 
däremot hållit sig kvar som ett fullt folkligt ord (liksom i det egent-
liga Danmark). Där uppfördes säkerligen kvarnar av den nya, 
större typen av de stora gårdarna och herresätena i vida större ut-
sträckning än i nordligare områden, och de undanträngde nästan 
helt allmogens små skvaltkvarnar, särskilt som naturförhållandena 
dessutom gynnade den större typen. Då allmogen var nästan helt 
hänvisad till kvarnar av detta slag, blev helt naturligt den med dem 
införda termen mölna, mölla här ett folkligt ord, som kunnat hålla 

1  I senare tillägg dock qucern, jfr ovan s. 110, not 1. 
2  Även ortnamnen på mölla äro talrika i Västerg. (s. 105). 
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sig kvar till våra dagar. Det i dessa landsändar särskilt starka kultur-
inflytandet från lågtyskt område bidrog dessutom säkerligen till att 
stärka möllas ställning. 

Låneordet mölna, mölla betecknade vid inlånandet och under de när-
mast följande århundradena endast vattenkvarnar, troligen främst 
s. k. hjulkvarnar. Emellertid övertog hjulkvarnen vid införandet i 
vårt land skvaltkvarnens inhemska benämningar på motsvarande 
delar i kvarnen, såsom t. ex. på kvarnstenarna, deras underlag och 
hölje, kvarntratten och skon. Därjämte levde ordet kvarn i bet. 
'handkvarn', 'stenpar, förmalningsapparat' samt 'kvarnbyggnad 
(för skvaltkvarn)'. Det inlånade mölla betecknade endast hela 
kvarnbyggnaden (i hjulkvarn). Om nu detta ord kändes som främ-
mande, särskilt bland allmogen, låg det nära till hands att övergå 
till benämningen kvarn även på den nyinförda hjulkvarnens byggnad. 

När väderkvarnen senare infördes från sydligare länder, följde 
med den väl på nytt lånordet mölla, nu i bet. 'väderkvarn'. Den nya 
kvarntypen fick stor betydelse och spridning i Danmark och Skånes 
slättbygd, där vattenkvarnar ej förekommit i så stor utsträckning 
och där mölla dessutom haft större livskraft än inom nordligare om-
råden. Ordet fick här en uppfriskning genom det nya lånet. Norr 
om den gamla riksgränsen däremot fick mölla ej något nytt fotfäste. 
Där funnos vattenkvarnar i vida större utsträckning, och dessa kalla-
des vid ifrågavarande tid ej längre mölla utan kvarn (eller med någon 
annan benämning på skvaltkvarnen). 

Inom det område, där mölla på detta sätt försvann, förlorade man 
emellertid en möjlighet att språkligt skilja de båda typerna av vatten-
kvarnen åt. När man behövde särskilt framhålla, att en kvarn av 
den större typen avsågs, användes termen hjulkvarn, men denna slog 
aldrig riktigt igenom. I den äldre litteraturen möter vid sidan av 
denna stundom odalkvarnl, men detta ord var ovanligt och har nu 
försvunnit. Oftare sade man då underfallskvarn (jfr § 127), resp. 
överfallskvarn (jfr § 126). Dessa termer voro otvetydiga men tunga. 
Efter hand som hjulkvarnen blev den åtminstone i de flesta trakter 
vanligare kvarntypen, kallades den helt enkelt vattenkvarn, medan 
skvaltkvarnen, som alltmer undanträngdes, erhöll ett flertal be-
nämningar av växlande art, ofta av nedsättande karaktär (se § 4). 
Men en allmänt gängse term för den kvarntyp, som i detta arbete 
kallas hjulkvarn, saknas. 

1  Bl. a. i GIR 19, 262 (1548) i form av ådelquerner, pl. 
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§ 2. Handkvarn, kvarn som drives med handkraft (se s. 4-17 
samt bild 1-7): 

Handkvarn, f. 
SKÅNE: 'hånnkvarn Lyngby [45], Svenstorp [123], Burlöv [41], 

Södervidinge [40], lånnkvärn Ö. Broby [94], Stoby [44], HALL.: 
hiankwän, f. Fagered (KaMn Ordb.), 'hånnkvarn Villstad [57], 
Pelarne (ULMA), ihankvarn Åseda [54], Söderåkra [95], Värend 
[114], VÄsTERG.: 'hankvarn Tvärred [38], Älekulla [32], Ryda 
(ULMA], BoH.: lhankvärn Hogdal [11], Tjärnö (GM 1063), Norum [1], 
Hjärtum [4], Långelanda (I0D), 'hankvärn Sörbygden, Tossene 
(I0D), Kville [2], Tanum [5], Bro [10], 'hankvarn Lane-Ryr [7], 
VÄRAEL.: 'hankvarn Älgå [76], ÖL.: 'hankvarn Algutsrums, Gräsgårds 
och Möckleby hd [50 a], GOTL.: 'handkvärn Lau [55], Fårö [126], 
ÖSTERG.: hånnkvän Svinhult [145], SÖDERM.: hankvarn Trosa-
Vagnhärad [82], UPPL.: handkvarn Tensta [143], VÄSTM.: 'hankvarn 
Fläckebo [58], DALARNA: lhandkvänn Ore [65], Transtrand [61], 
Venjan [69], 'handkvar Ål [98], Boda [62], Djura [66], GÄSTR.: 'hann-
kviirn Hedesunda [127], Valbo [144], MEDELP.: hannkvän Indals-
Liden [91], JÄmTL.: 'hannkvärn Frostviken [140], Åre (ULMA), 
NORRB.: 'hänkvärn Överkalix [88], 'hankvarn Nederkalix-Töre [99], 
'händkvarn Nederluleå [87], LAPPL.: 'handkvarn Arvidsjaur [89], 'han-
kvärn Vilhelmina [90]; 

no. dial. Romerike håndkvcern [107, 108], da. rspr. och dial. Falster 
haand-kveern (ODS, Grundtvig 20); fsv. handqvärn (Söderwall). 

Hemkvarn, f. 
HALL.: 'hemkvar Ljungby (LAL), SKAL.: 'hemkvärn Söderåkra [95], 

Bankeryd [96], Ryssby [92], Fryele [122], Frödinge, Pelarne (ULMA), 
'hemkvarn Åseda [54], Villstad [57], Skede [73], Döderhult, Värend 
[114], heimkvän Torsås [51], håjmkwan Pjetteryd [52], VÄSTERG.: 
'hemkveirn Flo [36], Kinnarumma [29], Älekulla [32], hemkvarn Mårda-
klev (GM 1064), Ugglum [31], Solberga (Sundén), Särestad [27], 
Tvärred [28], Björkäng [24], Edsvära (ULMA 9189), lhaimkvarn Ve-
den hd, lhaimkvärn Östad, Skepplanda, Hålanda (ULMA), Boa.: 
'hemkvärn Hjärtum [4], VÄRML.: 'hemkvarn Väse [77], ÖSTERG.: 'hem-
kvarn Regna (ULMA 1997: 2), hemkvän Svinhult [145], VÄSTM.: 
'hemkvarn Möklinta, V. Färnebo, Säby, Bytt, Näsby, Säterbo, Malm, 
Kungså, Kärr (ULMA), Romfartuna (Thorfors 22), Fläckebo (EU 
8 - 516758 ~ström 
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9163), DALARNA.: 'hemkvar Gagnef (97), Järna (ULMA), häjmkvänn 
Transtrand [61]; 

sv. dial. Finl. hem,kvärn (Vendell), da. hjemkvcern (Da. Folkem. 
8, 50). 

Norka, f. 
DALARNA: 'norrka Mora [60, 60 a]1, Våmhus [64], Ore [65], Orsa [67]. 

Gnorka, f. 
DALARNA: gnsrka Boda [62]. 

Handknarka, f. 
VÄSTERG.: handknarka Kinnarumma [29]. 

Pina, f. 
SVÅL.: pina Kalmar län (Rietz), DALARNA: 'pina Boda [62], paina 

Våmhus [64]. 

Av benämningarna på handkvarnen ha endast handkvarn och hem-
kvarn större spridning. De övriga termerna äro mera tillfälliga bild-
ningar med enstaka belägg. Blott norka visar något större antal 
belägg och tillhör dalmålet. Ursprungligen har handkvarnen blott 
kallats kvarn (se § 1, s. 96 if.). Först sedan vattenkvarnen införts, 
uppstod behovet av att med ett särskilt ord skilja handkvarnen 
från andra slags kvarnar. Dock användes ännu kvarn i bet. 'hand-
kvarn', när missförstånd ej kan uppstå. 

Handkvarn och hemkvarn äro båda nära tillhands liggande beteck-
ningar, givna ur olika synvinkel. Handkvarn avser kvarnens typ (i 
motsats till vatten- eller vinddrivna kvarnar), hemkvarn dess plats 
(i hemmet i motsats till större kvarnar, som oftast lågo mera av-
lägset). En viss geografisk fördelning kan dock spåras: hemkvarn 
synes vara den mera genuina termen i Smål. och Västerg. med mera 
spridda belägg utanför detta område. Handkvarns stora spridning 
kan delvis bero på riksspråksinflytande, delvis på att denna term 
betecknar det för kvarntypen mest karakteristiska. 

Norka, gnorka och (hand-) knarka stå varandra nära. Alla tre 
termerna äro säkerligen bildade med hänsyn till det knarrande och 
gnisslande ljud, som uppstår, då man mal på en handkvarn. 

i Jfr Levander Bondekultur II, 32. 
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Norka är att sammanställa med dalmålets norka, f., i Våmhus med 
bet. 'grälaktig kvinna', i Sollerön med bet. 'oförskämd kvinna', samt 
med norka, vb, i Våmhus med bet. 'gräla' (Dalaordb., ULMA), sv. 

Finl. nurka 'grymta' (Vendell), no. dial. nurka 'knirke' (Aasen), 
säkerligen ett ljudhärmande ord, som avser att återge ett knarrande 
ljud.1  Subst. norka, f. 'handkvarn' och 'grälaktig, oförskämd kvinna' 
är en agentiell bildning av välkänd typ till detta verb. 

Gnorka är på motsvarande sätt bildad till samma dialekts gn8rka, 
vb 'gnissla' [6212, 

sv. dial. Söderm. gnurka 'knarka; vara missnöjd, förklara sig miss-
nöjd, knorra' (Rietz 204 b), no. dial. gnurka 'knirke; knurre, klynke' 
(Aasen), en avljudsform till sv. dial. gnarka (Rietz), no. dial. gnarka 
med samma betydelse (Torp 173 b). Gnorka hör liksom rimordet 
norka till en grupp ljudhärmande ord.3  

Knarka, som ingår i handknarka, är en motsvarande bildning till 
sv. dial. knarrka 'knarra, hava ett knarrande läte; tugga sådant 
(t. ex. hårt bröd, socker m. m.), som knarrar mellan tänderna; säges 
om en sakta rörelse' (Rietz). Om verbet är en k-avledning till 
knarra, möjligen av intensiv-iterativ art (se Hellquist i ANF 14, 41), 
är väl tvivelaktigt. 

Jfr till kvarntermens bildning dess mask. motsvarighet sv. dial. 
knark, m. 'gammal skral och knarrig gubbe' (Rietz). 

Måhända bör norka även sammanställas med sv. dial. Skåne, Blek. 
norka, nurka, vb 'småsyssla, smått pyssla med något arbete, men 
därvid föga uträtta; vanligen om gamla personer' (Rietz); 

sv. dial. Finl. marka 'vara oföretagsam eller bortkommen' (Vendell), 
da. dial. Jyll. norka 'arbejde stxrkt uden at komme frem; vxre 
dårlig tilfods' (Feilberg); jfr även schwab. norken 'småsyssla' och 
mot detta svarande schweiz. norgg 'långsamt och klumpigt arbetande, 
kroppsligt och andligt förkrymt person' (Torp 464 a), samt till detta 
verb hörande sv. dial. Skåne, Blek. nurk, m. 'en som smått pysslar 
med något arbete, men därvid fög?, uträttar' (Rietz), no. dial. nurk, 
m. 'liten, tzetvoksen, men noget forknyttet figur' (Ross). 

1  Om växlingen mellan u- och o-vokal i formerna från Dalarna se Levander 
Dalm. 1, 168 f. 

2  Ett vb gnurka 'draga handkvarn' från Orsa (Boethius 86) är väl sekundärt 
i förhållande till subst. men troligen bildat i anslutning till det ursprungligare 
verbet. 

3  Jfr Levander Dalm. 1, 294. 
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Något norka med någon av dessa betydelser synes dock ej vara känt 
i Dalarna eller angränsande dialekter. De äro väl dessutom sekun-
dära i förhållande till bet. 'knarra, gnissla'. 

Pina är formellt samma ord som nsv. subst. pina 'plåga', dock 
närmast bildat till verbet pina. Det är liksom de närmast före-
gående termerna ett nomen agentis. Den ursprungliga bet. är 'den 
som pinar fram mjölet', avseende att malning på handkvarnen går 
långsamt och med stor möda, så att kvarnen liksom pressar, pinar 
fram mjölet. 

§ 3. Vattenkvarn, kvarn som drives med vattenkraft (se s. 17 
if. och motsvarande bilder): 

Vattenkvarn, f. 
SKÅNE: vannkvärn Stoby [44], HALL.: Ivasskvärn Frillesås, Landa, 

Vanda (LAL), 'vasskvarn Fagered (KaMn), vankwco n, Harplinge, vcitah-
kvelly, Renneslöv (Wigforss SHE 213), SMÅL.: vattenkvän Torsås [51], 
Ryssby [92], GOTL.: vattenkvänn Lau [55], VÄsTEnG.: Ivasskvärn Östad 
[35], Kinnarumma [29], vasskvarn Ugglum [31 a], Korsberga [37], 
BOR.: 'vasskvärn N-orum [1], Hålta, Jörlanda, Håby (I0D), Torp [6], 
Fljärtum [4], Askum, Lyse (I0D), Bro [10], Ytterby [8], ivasskvänn 
Kville [2], Tanum [5], 'vasskvarn Lane-Ryr [7], VänmL.: vasskvarn 
Eskilssäter (ULMA 2593: 6), ÖSTERG.: vattenkvarn Svinhult [145], 
UPPL.: 'vattkvärn Östervåla [70], DALARNA: 'vatukvänn Sollerön [63], 
Mora [60], 'rätt kvar Al [98], Djura [66], GÅSTR.: 'vasskvärn Hede-
sunda [127], 'vattkvärn Valbo [144], JÄMTL.: 'vasskvä,nn Frostviken 
[140], LAPPL.: Ivcetukvcirn Arvidsjaur [89], vdttnkvänn Vilhelmina 
[90]. 

Vattenmölla, f. 
SKÅNE: Ivanniglla Burlöv [41], Södervidinge [40], Stoby [44], 

Svenstorp [123], Ö. Broby [94], ivannitilla Ö. Espinge [93], Allerum 
[138], HALL.: Ivanmölla Harplinge [18]. 

Förleden vass- i västsv. former visar bortfall av n mellan två kon-
sonanter: vatns-> vats- samt assimilation av ts> 88.1  Sydsv. former 

1  Noreen Altschwed. Gr. 245, 224; jfr Seip No. språkhist. 178, 186, Brondum-
Nielsen Gammelda. Gr. 2, 229 och Hellquist Et. ordb.2  1322. 
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ha övergång av tn-> nn.1  En enstaka hall, form med förleden *vater-
antages av Wigforss (SHF 542) bero på Ity. lån. Om förleden vattu-, 
som förr var mycket vanligare än nu, se Hellquist Et. ordb.2  1322 
under vattu- och cit. litt. Former med förleden vat- visa snarast bort-
fall av n mellan t och följande kv-, då ett u enligt Levander (Dalm. 
1, 221) i dalmål ej kan tänkas falla i denna ställning. Samma förled 
finnes även i rspr., såsom i vattgröt. 

§ 4. Skvaltkvarn, vattenkvarn med lodrät vattenhjulsaxel utan 
kugghjulsutväxling; (se s. 31 if., bild 8-16 och karta nr 4): 

Skvaltkvarn, f. 
SKÅNE: Iskvalt(e)kvarn V. Karup (EU 24690), Ö. Broby [94], HALL.: 

skvaltakwom Harplinge [18], SNÅL.: 'skvaltakvarn Villstad [57], Väs-
TERG.: skvaltkvarn Källby [39], Jällby (ULMA), Saleby (IFGH 1073), 
'skvaltekvärn Landa [30], Korsberga [37], BOK.: fivaltkwri-r, Hjärtum 
[4], ÖSTERG.: skvaltkvän Svinhult [145], UPPL.: 'skvaltkvarn Öster-
våla [70], Skuttunge, Almunge (ULMA), VÄSTM.: skvaltkvarn Fläckebo 
[58], Ljusnarsberg (ULMA), DALARNA: 'skvaltkvänn Venjan [69], 
Mora [60 a], Orsa [67], Sollerön [63], Malung (EU), 'skvaltkvarn 
Äppelbo [131], Järna, Malung (ULMA), Flo, Nås (EU), Ål [98], 
'skvältkvär Boda [62], skviltkvan Lima [135], GÄSTR.: 'skvaltkvärn 
Hedesunda [127], Valbo [144], MEDELP.: 'skveatkvan Indals-Liden 
[91], NoKEB.: skwdltkworn Nederkalix [99]. 

Skvalta, f. 
BLEK.: Salta Lister (Swenning Listerm. 392)2, Smil,: skvalta Skede 

[73], Bankeryd [98], Aringsås [74], Villstad [57], VÄSTERG.: 'skvalta 
Ugglum [31 a], Korsberga [37]3, Hudene, Varnum (ULMA), Laske-
Vedum (Götlind Västg. folkm. 1, 117), skvalta Göteve (Götlind 
ordb. 34)4, Bon.: 'skvalta Tanum [5]5, GOTL.: vattnaskvalta Fårö 
(Gotl. ordb.), ÖSTERG.: sqvallta Ydre hd (Rääf Ydrem. 84), VISTM.: 
'skvalta Lindesberg, Fellingsbro, Nora (ULMA), DALARNA: iskvältä 

Wigforss SHF 445; jfr Janzån Subst. i Bok. 197 f. samt Brondum-Nielsen 
Gammelda. Gr. 2, 226, 229 o. cit. litt. 

2  Om utvecklingen av förbindelsen skv- > f se Swenning cit. st. 
Med bet. 'liten, dålig kvarn'. 

4  »Bildningen är möjligen ngt nedsättande.» 
Med. bet. 'liten husbehovskvarn'. 
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Djura [66], Gagnef [97], skvålta Lima [135], 'skvålta Hedemora lfs 
[68], St. Tuna [68], Orsa [67], Leksand (ULMA), Våmhus [64], Mora 
[60 a], Ore [65], Al [98], Boda, Bjursås, Järna (ULMA), Malung 
(EU), ~TE.: 'skvalta Hedesunda [127], Valbo [144]; 

ä.nsv. (1698) sqwallta o. d. (allmänt i Kvarnkommissionernas pro-
tokoll, KA). 

Kvarn-, bäck-, byskvalta, f. 
'kvarnskvalte Loftahammar (ULMA), ibeiekaskvalta Villstad 

[57], HALL.: 'bäckaskvalta Slättåkra (Wigforss SHF 231), VISTERG.: 
'bäck(a)skvalta Östad [35], Korsberga [33], ÖSTERG.: 'kvarnskvalte 
Jonsberg (ULMA), UpPL.: kvarnskvalta Ljusteröl, Skuttunge2  
(ULMA), VÄSTML.: byskvalta V. Färnebo (ULMA), ~TE. 'bäck-
skvalta Hedesunda [127]; 

ä.nsv. (1568, 1755) bäcks qwaltor, pl. (SAOB). 

Skvatta, f. 
SKÅNE: svåta Örkelljunga [43], Lyngby [45], Önnestad (LAL 

495), skvatta Ö. Göinge (ULMA), Stoby [44], Ö. Espinge [93], Åsbo 
hd (Billing 116), BLEK.: skvatta Mörrum [48], Ma, Lister3  (Swenning 
Listorm. 146), HALL.: svida Knäred [23], skvatta Tvååker (VMAT 
92), SmÅL.: 'skvatta Markaryd (ES), Pjetteryd [52] - samt som för-
eller efterled i ssgr: SKÅNE: skvattkvärn Stoby [44], svatemylle ON i 
Ljungby (Billing 54), 'bäckskvatta Stoby [44], 'vannskvatta Ö. Espinge 
[93], Linderöd (LAL); 

jfr da. skvatkvwrn, skvatmelle (ODS). 

Skvattla, f. 
GoTL.: skvattlu Lau [55], skvättlä Bunge (Kulturhist. mus. i Bunge, 

nyare förv. 4), skvattlå Rone [56 a], (jfr Gotl. ordb.).4  

Skvalpa, bäckskvalpa, skvalpkvarn, f. 
HALL.: fipdlpa Breared (Wigforss SHF 233), skvalpa Veinge (IFGH), 

SmÅL.: bäckasehvalpa Femsjö (EU 6796), 'schvalpäkvän Pryde [122], 
(EU 13567), Swalpa Vislanda (ULMA). 

Dålig kvarn. 
2  Dålig kvarn, handkvarn. 
3  Om utvecklingen av slev.> .% se Swenning a. a. s. 392. 
4 1 bet. 'hästkvarn' i Vamlingbo. 
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Bäckskvätta, f. 
BOH.: 'bäckeskvätta Lane-Ryr [7], Hjärtum [4], VÄSTERG.: beeka- 

pceta Stora Lundby (ES). 

Bäck(a)strätta, fiäderkarlesträtta, f. 
Bon.: 'bäckesträtta Västerlanda (OGB 2, 138), bäkk-strätta (Rietz), 

'fjerkallesträtta Ytterby [8], VÄSTERG.: 'bäckasträtta Kinnarummal [29]. 

Fotkvarn, f. 
HALL.: föydakveoz Harplinge [18], Smit.: 'fot(a)kvarn Skede [73,] 

Bankeryd [96], VÄSTERG.: 'fotkvärn Landa [30], DAL: fotkvarn Ärte-
mark [15], VÄRML.: fotkvarn Älgå, [76], Väse [77], Silbodal (ES); 

sv. dial. Finl. fotkvärn (Vendell); ä.nsv. (1556) footqvern2  (SAOB), 
(1698) footqwarn (Elfsborgs läns qvarncommissions prot. allmänt, 
KA), fsv. footqucern (Dalalagen B 45, 1), footqwarn 1414 o. 1488 
(Söderwall).3  

Fothjulskvarn, f. 
VÄRALL.: fotjulskvarn Fryksände [75]. 

Enfotakvarn, f. 
'enfotakvarn Bredaryd [53], Äseda [54], Gränna [71], Vill-

stad [57], Fryele [122], HALL.: enfotakvarn Kinnared (IFGH 3193), 
Gunnarp (EU 13567), VÄSTERG.: 'enfotakvarn Tvärred [38], Kinna-
rumma [29], Korsberga Edsvära, Jällby (ULMA), lefotakvarn Kungs-
lena (EU 3893), södra Västerg. (GM 1062), ÖSTERG.: enfotakvarn 
(Rietz)4; 

ä.nsv. 1698 enfotheqwarn (Elfborgs läns qwarncommissions proto-
coller s. 4, KA). 

Enfota, f. 
SMAL.: en fota Virestad (ULMA), Värend (HylMn-0avalliu52  2, 94), 

Villstad [57], efota Östbo och Västbo hd (Rietz), VÄSTERG.: 'efota 

1  Sällsynt. 
2  Gustav Vasas reg. 26, 702, senare belägg från bl. a. Dalarna, Delsbo, Bergs-

lagen o. Finland. 
3  Det första från en stadga av biskop Eskil i Växjö, det senare i ett brev från 

riksföreståndaren. 
4  I Rääf Ydrem. s. 84 översättes sqvallta med enfotaqvarn, varav man väl kan 

antaga att även denna term funnits i trakten även om detta ej direkt säges. 
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Korsberga [33, 37], Medelplana, Jällby (ULMA), Göteve (Götlind 
Ordb. 22), Ugglum [31 a], Bredared (EU 3893); (Rietz); 

ä.nsv. (1736) enfota Smål. (Växjö domkap. akter 498), Hall. (H. 
Hofberg, Några drag ur det forna skogsbyggarliv i Halland, Sthlm 
1881, s. 20). 

Fotviska, rotviska, f. 
UPPL.: foutmska Tierp (ULMA 513: 4), DALARNA: 'fotviska Boda 

[62], Bjursås (EU), Leksand (EU), Våmhus [64], Mora [60], 'fotvissk 
Sollerön [63], Venjan [69], ~TE.: fotviska Hedesunda (ULMA), 
HÄLS.: fotviska', rotviska Delsbo (ULMA); 

ä.nsv. 1698 fotwiskor, pl. Södermanlands läns kvarnkommissions 
protoeoll s. 61, KA); 1769 fotaviska (Ihre). 

Klubbkvarn, f. 
SMAL.: klobbkvärn S. Möre (Linder 83), Torsås [51]. 

Kylvekvarn, f. 
SmA.L.: JO/vakivgn Pjetteryd (Hedström Smål. folkm. 1, 155), 

kölveqvarn Värend (HyMn-Cavallius2  2, 94). 

Stubbekvarn, f. 
VÄSTERG.: ktubbekvarn Kinnarumma [29], Älekulla [32], Kungs-

säter (EU), Karl-Gustav, Istorp (GM 1062). 

Stamp(a)kvarn, f. 
HALL.: 'stampakvärn Frillesås [20]. 

Sporrekvarn, f. 
HALL.: 'sparakvarn Ullared [16], Fagered (KaMn), Ljungby, Sälls-

torp (IFGH), Källsjö (EU 14128). 

Pirrekvarn, f. 
VÄSTERG.: 'perrekvarn Fässberg (I0D). 

Karlkvarn, f. 
BOR.: kaikvca Sörbygden, Naverstad (I0D), kallkvarn Mo (EU), 

Västerlanda (EU 2324), MEDELP.: ketlkvc'en Indals-Liden [91], ÅNG-
ERM.: kallkvarn Nätra, Skog (ULMA), Graninge (EU), Arnäs [133], 

1  Dito 1764 (SAOB). 
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JÄMTL.: Ikallkvän Frostviken, Revsund, Hotagen (ULMA), Bodum 
[141], NORRB.: kaikwfk Nederluleå [87]; 

no. kallkvern (No. mylnor 1, 15), no. dial. Rommerige kallkvarn 
[107], da. kalleqvcern (DOVS). 

Hjulkarlekvarn, f. 
DALARNA: ijolkalkvänn Transtrand [61]. 

Fjäderkarlekvarn, f. 
Boll.: fjhrkalakvål Kville [2], Hogdal [11], fkrkalkych Tossene 

[9], Bro [10], fkrkalakvckg Foss (I0D), Ifjeerkalakvii Tanum [5], 
Forshälla (I0D), Torp [6], Ljung (I0D), Norum [1], Jörlanda (I0D), 
Morlanda [13], Hjärtum [4], Spekeröd, Ueklum (I0D), ffirkalakwch 
Björlanda, Hålta (I0D), Ytterby [8], DAL: fjärkallekvarn Töftedal 
(IFGH 1039: 1). 

Bäck(a)kvarn, f. 
HALL.: 'bäckakvarn Breared (Wigforss SFH 554), Frillesås, Ljungby, 

Värö (LAL), Fagered (KaMn), Vallda (IFGH), SmÅL.: bäckakvarn 
Villstad [57], VÄSTERG.: 'bäckakvarn Härryda (ULMA), Borr.: 'bäcke-
kvänn Kville [2], Brastad (I0D), DAL.: 'bäckkvarn Ärtemark (IFGH 
1298, 82), Torrskog (IFGH 1016, 90), Järbo (ULMA), DALARNA: 
bäckkvarn Ore (ULMA), JÄMTL.: b(kbakvciyi Berg (ULMA), ANGERM.: 
Veckv cern Gideå (ULMA), Arnäs [133], MEDELP.: beebsakvckn Indals-
Liden [91], NORRB.: b4Awceri överkalix [88]; 

ä.nsv. (1542) beckequarn (GIR 14: 281). 

Bildningar av mera tillfällig natur och ringa spridning äro: Ström-
kvarn Degerfors, Västerb. [116], Umeå lfs. (ULMA); bykvarn Landa, 
Västerg. [30], V. Färnebo, Västm., Arnäs, Angerm. (ULMA); hem-
kvarn Saleby, Västerg. (IFGH 1973), Aringsås, Smål. [74]; kvarn-
skralta Estuna, Uppl. (ULMA)1; bullerbuse Hedemora lfs. [68]; tafsa 
Korsberga, Västerg. [37]2. 

1  'Dålig kvarn.' Efterleden är en bildning till sv. dial. skralta, skralna 'vara 
skral' (Rietz), i sin tur bildat till adj. slcral 'dålig'. 

2  Ordet kan sammanställas med sv. dial. Smål. tafsa, f. 'tafatt, obelevad kvinna', 
båda bildade till motsvarande vb tafsa i sv. dial. Skåne, österg. 'tugga på något 
att det till hälften går sönder; skrynkla ned; bete sig tafatt' och samhöriga med 
adj. tafsig 'slarvig' och subst. tafs på metkrok (Rietz, jfr Hellquist Et. Ordb.2). 
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Som beteckning för skvaltkvarnen finns ovanligt många termer. 
En del av dessa ha relativt stor spridning, medan flera äro starkt 
lokalt begränsade. Åtskilliga av dessa senare ha karaktären av 
mera tillfälliga benämningar, ofta av skämtsamt nedsättande art, 
vilka förekomma vid sidan av de vanligen brukade benämningarna. 
De äro alltså alternanter, d. v. s. synonymer som tillhöra samma 
dialekt (oftast samma persons ordförråd) som det vanligen an-
vända ordet. Den förra gruppen däremot utgöres av geografiskt 
fördelade synonymer, ekvivalenter, och tillhöra i regel ej samma 
dialekt eller samma persons ordförråd.' I gränsområden övergå 
dock här som •i många andra fall ekvivalenta synonymer till alter-
nerande. 

Den största spridningen i sv. dialekter ha termerna skvaltkvarn 
och skvalta jämte sammansättningar (se karta nr 4). Detta skulle 
kunna tyda på en högre ålder för dessa termer än för de synonyma 
termerna med mera begränsad spridning, men så är nog ej fallet. 
Termen skvaltkvarn har blivit riksspråkets beteckning för denna 
kvarntyp. Den användes numera ofta även om vattenkvarnar av 
nyare typ med liggande vattenhjulsaxel, s. k. hjulkvarnar, till skill-
nad från turbindrivna vattenkvarnar och andra större kvarnar, som 
drivas med motorer av olika slag, ehuru denna betydelse ej hör 
hemma i genuina dialekter. Termen har så genom riksspråksin-
flytande fått betydligt större spridning än för några årtionden sedan. 
Dess utbredning i genuin dial. är således helt säkert avsevärt mindre 
än vad som framgår av materialsamlingen och kartan, men numera 
svår att fastställa. 

Termerna skvaltkvarn och skvalta jämte sammansättningar bilda 
tillsammans ett spridningsområde, som med enstaka belägg sträcker 
sig ned i Småland och Halland, med flera belägg, dock jämte syno-
nyma termer, in i Västergötland och upp i Dalarna, i övre Dalarna 
jämte andra termer. (Några spridda belägg utanför detta område 
kunna lämnas utan avseende.) Inom detta utbredningsområde ut-
skiljer sig emellertid ett kärnområde, inom vilket skvaltkvarn och 
skvalta äro allenarådande, om man bortser från ett fåtal tillfälliga 

1  Synonymer av detta slag kallas av Tappolet »les eguivalents patois», till skillnad 
'från »les synonymes proprernent dits». Här kallas den förra av dessa typer dialektala 
ekvivalenter eller endast ekvivalenter, den senare synonymer i egentlig mening eller 
alternerande synonymer eller blott alternanter, då de kunna användas alternerande 
i samma dialekt och av samma person (jfr K. Moller i Da. folkemaal 5, 76 if). 
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benämningar. Detta område sträcker sig från norra Småland i söder 
till Dalarnas bergslag i norr. Man kan säkerligen antaga, att detta 
är termens egentliga spridningscentrum och att den alltså är ett 
typiskt sveamålsord. 

Anmärkningsvärt är även, att inom detta mindre område formen 
skvalta är nästan allenarådande, medan skvaltkvarn huvudsakligen 
påträffas inom termens spridningsperiferi. Detta förhållande be-
handlas närmare nedan s. 127. 

Skvatta är en typiskt sydsvensk term, som förekommer i Skåne 
och närmast angränsande delar av Blekinge, Småland och Halland; 
jfr även de da. formerna skvatkvarn, skvatmolle. 

Fotkvarn (jämte enfotakvarn) har en västsvensk utbredning och 
förekommer i Västerg., Småland (utom i de östligaste delarna), 
mellersta Halland, på Dal och i Värmland (jämte ett belägg från 
österg.). Termen synes tidigare ha haft större spridning. Härpå 
tyder dess förekomst i Finland samt dess utbredning i äldre källor 
(se ovan). 

Det närstående enfota har en något mindre spridning och finns i 
Västerg. och närmast angränsande delar av Småland. Där är en-
fota (och enfotakvarn) vanligare än fotkvarn, som här förekommer 
blott med enstaka belägg. 

Vid den ordgeografiska behandlingen av karlkvarn bör även det 
närstående fjäderkarlekvarn och fjäderkarlesträtta samt det i dessa 
ingående karl 'vattenhjul i skvaltkvarn' (se §§ 30-31), vilket har 
något större utbredning, tagas i betraktande. Att i ett flertal norr-
ländska dialekter karl uppges men ej karlkvarn beror säkerligen på 
att i dessa trakter skvaltkvarnen är den enda formen av kvarn (bort-
sett från handkvarnen). Man har därför ej behov av någon term 
för att skilja skvaltkvarnen från andra kvarntyper utan kallar den 
blott kvarn. Likadant är förhållandet i stora delar av Norge. Från 
större delen av landet uppges karl (no. kall) i ordböcker och annan 
litteratur, medan karlkvarn (no. kallkvern) blott mera sällan om-
nämnes. Säkerligen är denna term vida vanligare än vad som fram-
går av litteraturen. När den förekommer, användes den på ett så-
dant sätt, att den måste förutsättas vara allmänt känd i norskan. 

I sv. dial. förekommer karlkvarn dels i Norrland, dels i norra Bohus-
län. Den närstående formen fjäderkarlekvarn finns i hela Bohuslän 
samt angränsande delar av Dal. Medtages karl och fjäderkarl, når 
denna grupp av termer ned i nordligaste Halland, in i Värmland 
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samt fr. o. m. norra Dalarna till nordligaste Norrland. Dessa två 
svenska utbredningsområden sammanbindas genom förekomsten 
av det motsvarande no. kall i större delen av Norge till ett samman-
hängande stort väst- och nordskandinaviskt område.1  Till skillnad 
från de synonyma benämningarna på skvaltkvarnen visar denna 
term alltså en mycket stor och enhetlig spridning. Detta talar för 
en hög ålder men kan också tyda på att termen varit särskilt ex-
pansiv. Detta stödes även av formella skäl, åtminstone när det 
gäller Bohuslän och närliggande trakter. Här förekommer termen 
liksom överallt annars i formen kall med assimilation av rl> 
medan karl i allm. bet. i dessa dialekter icke visar denna assimilation.2  
Då en ljudlagsenlig förändring inträtt inom ett visst område, kan 
den genom förändringen tillkomna formen sprida sig med vissa ord 
långt utöver det område, där ljudlagen ursprungligen verkat. (Se 
N. Lindqvist i Saga och Sed 1937, s. 43 ff. och i Studia Germanica 
s. 433 ff.) Termen kall synes alltså ha inlånats från no. dial. i denna 
för de boh. dial. främmande form. 

Karlkvarn och karl (använt som kvarnterm) äro uppenbarligen 
västnordiska. Större delen av de sv. områden, där de nu finnas, ha 
tidigare varit norska. Jämtland, Härjedalen, Särna och Idre socknar 
i Dalarna tillhörde Norge till 1645, Bohuslän till 1658. Från dessa 
trakter ha termerna spritt sig in i närliggande sv. dial. 

Kulturförbindelserna mellan Sydvästsverige och Norge ha varit 
livliga och gått i både nordlig och sydlig riktning. De kvarntermer, 
som visa överensstämmelse mellan Västsverige och Norge, t. ex. 
karlkvarn, karl 'vattenhjul i skvaltkvarn' och lur 'underlag eller in-
fattning för den undre kvarnstenen' (§ 22), äro säkerligen att anse 
som västnord. med spridningscentrum i Norge, varifrån de vandrat 
dels söderut längs kusten, dels norrut in i Norrland.3  

Nat. Lindqvist4  har också funnit en överensstämmelse mellan 
Sydvästsverige och Norrland i ordgeografiskt hänseende samt visat, 
att ett flertal ord vandrat denna västliga väg över Norge i såväl 
nordlig som sydlig riktning. 

1  Kallkvcern finnes belagt i da. men är där sällsynt (se ovan). 
* Assimilation av rl inträder här intervokaliskt men ej i slutljud (se nedan 

§ 30, s. 245 ff.). 
3  OM å andra sidan några västsv. kvarntermer vandrat norrut in i Norge kan 

jag ej avgöra med mitt obetydliga material från detta land. 
4  Sydvästsverige 24 o. 57 f. samt i Vår hembygd 46 f. 
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Ett starkt samband mellan västsvenska, särskilt bohuslänska 
dialekter och norska har påvisats.1  Att ett sådant råder även med 
avseende på den materiella kulturen bestyrkes av Sigurd Erixon 
(i uppsatsen Hur Norge och Sverige mötas i Bondesamfundets hist. 
2, 183 ff.). I fråga om byggnadsstyperna är sambandet mellan övre 
Västsverige och Östnorge mycket tydligt (cit. arb. 2, 239 ff., 244 ff. 
och 256 ff.). En stor del av det norska Östlandet visar samma gårds-
typer som de angränsande delarna av Sverige. Även andra sidor av 
den materiella kulturen visa livliga förbindelser mellan dessa om-
råden. Ett betydande handelsutbyte har ägt rum längs Bohus-
kusten och från de inre delarna av Västsverige genom de östnorska 
dalgångarna och har sökt sig ända in i Norrland, främst genom Jämt-
land, på de vägar, på vilka samfärdseln mellan de båda länderna 
ännu går fram.2  

Redan under forntiden och den tidiga medeltiden rådde livliga 
förbindelser av såväl fredlig som krigisk art mellan de västsvenska 
landskapen och Norge, vilket bl. a. påvisats av C. Weibull (Sverige 
och dess nord. grannmakter 25 ff.) med stöd av uppgifter i den väst- 
nordiska litteraturen. 

Av de övriga termerna har endast blickkvarn större spridning. 
Denna term karakteriserar ej så som de övriga kvarnens typ utan 
anger dess läge. Även om den är synonym med de övriga, intar den 
dock en särställning, vilket gör, att den förekommer som alternerande 
synonym i samma dialekter som några av de övriga termerna (se 
kartan). 

De övriga benämningarna på skvaltkvarnen äro mer lokalt be-
gränsade. Blicksträtta (jämte fjäderkarlesträtta) är sällsynt och före-
kommer blott inom ett litet område i västligaste Västergötl. och 
närmast liggande delar av sydöstra Bohuslän. Förbindelserna mellan 
områdena på ömse sidor av Göta älv ha sedan gammalt varit livliga. 

Fotviska tillhör dalmålet men förekommer med enstaka belägg 
även i angränsande delar av Uppland, Gästrikland och Hälsingland. 
Ett belägg rotviska från Hälsingland är måhända närmast att upp- 

1  Bl. a. av Janzen Subst. i boh. 2 f., Hoff Skjetvemålet 272 ff., Kolsrud i No. 
bygder 3, 46 ff. 

2  Erixon cit. • arb. 2, 271 ff. o. cit. litt.; se även Nilsson-Tanner och Boberg i 
Sv. Turistföreningens årsskrift 1934, s. 75 ff., Steen i Nord. kultur 16, 224 (kar-
tan), Persson i Jämten 1933 samt Ahnlund Jämtlands och Härjedalens hist. I, 
bl. a. 406 ff. och 471 ff. 
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fatta som en urspårad form av fotviska i denna terms spridnings-
periferi.' 

De båda varandra närstående termerna klubbkvarn och kylvekvarn 
äro begränsade till ett litet område av sydöstra Småland, stubbe kvarn 
till sydvästra hörnet av Västergötland och sporrekvarn till mellersta 
Halland. De övriga synonymerna äro alla lokalt begränsade, såsom 
framgår av materialsamlingen och kartan. 

Förekomsten av ett så stort antal synonyma beteckningar för 
skvaltkvarnen, de flesta med tämligen litet spridningsområde, tyder 
på relativt sen bildning av dessa termer. Ä andra sidan har den med 
dem betecknade kvarntypen hög ålder i vårt land (se s. 26 ovan). 
Man kunde därför ha väntat sig termer av motsvarande ålder. Så 
länge man vid sidan av skvaltkvarnen blott hade handkvarnar, fanns 
ej något behov av att genom en särskild term kunna skilja den från 
andra kvarntyper. Sade man t. ex., att man skulle gå eller fara till 
kvarnen, var det tydligt, att ej en handkvarn utan en skvaltkvarn 
åsyftades. Även sedan större s. k. hjulkvarnar börjat byggas i vårt 
land, förblev skvaltkvarnen i större delen av landet länge ensam-
rådande. Man kunde därför länge nöja sig med att kalla den endast 
kvarn. Först sedan hjulkvarnar och senare även väderkvarnar åt-
minstone i vissa trakter blivit mera vanliga och började konkurrera 
med skvaltkvarnen, framträdde behovet av benämningar, för att 
man skulle kunna skilja de olika kvarntyperna åt. Då skvaltkvarnen 
i regel var de nyare typerna underlägsen i konkurrensen, i varje fall 
var mindre och anspråkslösare, fick dess benämning ofta en ned-
sättande innebörd (se nedan 8. 133). 

Oftast använde man dock fortfarande blott termen kvarn, när man 
ej särskilt behövde skilja skvaltkvarnen från de andra kvarntyperna. 
Därför har skvaltkvarnens benämningar ofta karaktären av mera 
tillfälliga bildningar. Detta jämte den relativt sena bildningen för-
klarar de små spridningsområdena. 

I vissa trakter, såsom Skånes, Östergötlands och Södermanlands 
slättbygder, undanträngdes skvaltkvarnen tidigt av andra kvarn-
typer. På själva slättbygderna har förekomsten av både skvaltor 
och hjulkvarnar för övrigt varit rätt begränsad. Här finns helt 
naturligt nu inga eller blott sporadiska belägg för benämningar på 
skvaltkvarnen. 

1  Se Nat. Lindqvist i Studia Germanica s. 433 fl. o. Dens. i Saga och Sed 1937, 
a. 45 ff. 
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Vid sidan av varandra finnas termerna skvaltkvarn och skvalta. 
Båda äro bildningar till verbet skvalta (sv. dial. Svea- och Göta-
land) 'stänka omkring vatten; ösa eller röra uti vatten, så att det 
spilles över, stänker omkring' (Rietz; jfr Östergren). Detta verb är 
en bildning av intensiv-iterativ art till sv. rspr. o. dial. skvala 'forsa; 
forsa häftigt och med buller, men i ringa myckenhet' (Rietz), bildat 
på samma sätt som t. ex. glimta till glimma (se Hellquist i ANF 14 
och Et. ordb.1  XLV). 

Dessa kvarnar drivas av små vattendrag med snabbt flytande 
vatten. När detta passerar rännans nedre, brantare del (se bild 10), 
forsar det häftigt och med buller, om än i ringa mängd (skvalar). 
När det så träffar vattenhjulet, bringas det av detta att stänka om-
kring åt sidorna (skvalta) betydligt mer än i hjulkvarnarna. Detta 
är just det mest i ögonfallande beträffande skvaltkvarnarna. 

Det ligger kanske närmast till hands att antaga, att såväl skvalta 
som skvaltkvarn äro direkt bildade till det motsvarande verbet skvalta. 
Helt uteslutet är dock ej, att skvalta kunde vara en ellipsbildning 
till skvaltkvarn, eller omvänt skvaltkvarn en sammansättning av 
subst. skvalta och kvarn. Under uppteckningsarbetet har jag fått den 
uppfattningen, att det enkla ordet är det folkliga och i dialekten 
ursprungliga, medan det sammansatta har karaktären av en »upp-
snyggad» form i anslutning till riksspråket.' Detta bestyrkes även 
av den ordgeografiska översikten ovan (s. 123). Inom dessa termers 
spridningsområde dominerar skvalta i spridningscentrum medan 
skvaltkvarn mest förekommer i spridningsperiferien, där ofta mindre 
genuina former påträffas. Man bör därför snarast antaga, att skvalt-
kvarn åtminstone i regeln är en sammansättning av subst. skvalta 
och kvarn, även om det ej är uteslutet, att det i andra fall är 
bildat direkt till motsvarande verb. 

En övergång av sky-> lw-, sw-, sv- och liknande i uddljud är 
vanlig i hela Boh. utom i den nordligaste delen (en sammanställning 
av denna ljudutveckling finnes i IOD: acc. 1264). Den finnes även 
i delar av Västerg., i hela Hall, och delar av Skåne (Leander Hols-
ljungsm. 85, Wigforss SHF 439). 

1  Detta gäller även former såsom skvattkvarn vid sidan av skvatta, skvalp-
kvarn vid sidan av skvalpa, liksom även ett flertal sammansättningar med kvarn 
som förled, såsom kvarnbinge vid sidan av binge, kvarnkar vid sidan av kar (§ 20, 
s. 178); jfr under segle (§ 28, s. 230). 
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Skvatta: G. Billing (Asbom. 116) antager, att »orden stainsvdta 
'stenskvätta' och svala stainsmita 'skvaltkvarn' hava inverkat på var-
andra, så att det förra fått a och det andra förlorat b. En i dialekten 
ej belagd form *stenskvalta skulle alltså ha givit ett stenskvatta.1  

Denna tolkning kan ej godtagas. Det är ej troligt, att två ord, som 
äro så olika till form och betydelse som fågelnamnet stenskvätta och 
ett i dialekten ej belagt *stenskvalta 'skvaltkvarn' skulle ha associe-
rats och påverkat varandra i så hög grad, att de formellt helt sam-
manfallit. Därtill kommer, att formen stenskvatta 'skvaltkvaryt' i mitt 
material ej är känd från någon annan dialekt.2  Det enkla ordet 
skvatta och andra sammansättningar, vari detta ord ingår, äro där-
emot mycket vanliga. Även om ett sammansatt *stenskvalta skulle 
ha utvecklats så, som Billing antar, är det ej troligt, att denna ut-
veckling kunnat påverka det vida vanligare enkla ordet. 

Skvatta är en instrumentalbildning till verbet skvatta (sv. dial.) 
'stänka runt omkring vid hård och hastig tryckning på våta ämnen 
eller sådana ämnen, som innehålla mycket saft, varvid denna ut-
pressas och hastigt kringstänkes' (Rietz), da. skvatte 'stxnke, sprojte, 
skvulpe over beholderens rand' (Dahl-Hammer, ODS). 

Andra bildningar till samma verb äro sv. dial. skvatt, m. 'skvätt, 
ringa mängd' (Billing 182, Wigforss SHE 439) och rspr. skvatt, n. 
i uttrycket inte ett skvatt. 

Verbet är säkerligen ljudhärmande liksom ett flertal andra verb, 
vilka beteckna vattens forsande, stänkande rörelse, såsom skvala, 
skvalpa, skvalta och skvätta.» 

Formellt kunde skvatta vara en ellipsbildning till skvattkvarn, 
skvattmölla (se ovan), men här liksom beträffande skvalta måste man 
nog räkna med att det enkla ordet är det ursprungliga. 

Skvattla är ett gotländskt ord och bildat till samma dialekts verb 
skvattla 'stupa, falla överända, skita tunnt, säges om det ljud, då 
tunna exkrementer avgå' (Gotl. ordb.), samma ord som no. dial. 

1  Dens. eit. arb. 159. Dial. stenskvatta bör sammanställas med da. stenskvatte 
'stenskvätta' (ODS). 

2  Formen har ej medtagits i materialsamlingen ovan, då den ej synes vara på-
litlig. 

3  Skvätta motsvarar enligt Hellquist Et. ordb.2  dels ett starkt vb *skwettan, 
dels ett kausativt *skwattian, alltså besläktat med verbet skvatta. 
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skvatla, skvasla, 'pladske, sole, skvasle burt'; jfr även no. dial. skvatra 
'skvalpe' (Boss).' 

Detta verb hör samman med sv. dial. skvatta, vb (se ovan) och 
är väl en /-utvidgning av detta av intensiv-iterativ art (Hellquist 
Et. ordb.1  XXXIV), såvida man ej kan antaga, att det (helt eller 
delvis) uppkommit genom metates av skvalta. 

Bäcksträtta, fjäderkarlesträtta äro bildade till sv. dial. Götal. strätta 
'skvätta, spruta häftigt fram ur ett hål; paullatim migere' (Rietz), 
sv. dial. Boh. strätta 'spruta i korta drag; strila, pinka' (I0D; jfr 
OGB 2, 138), sv. dial. Västerg. (Holsljunga) strätta 'stänka vatten 
på någon' (Leander 85). 

Samma ord som kvarntermen är växtnamnet strätta 'angelica 
sylvestris' (sv. dial. Västerg., Rietz) samt f sv. *strcetta, f., bäcknamn. 
Detta ingår i bäcknamnet fsv. Strcettobcekk i Fors i Västerg. (i 
köpebrev 1486, Lid& i NoB 8, 15) och Strättebäck, f sv. Strcetto-
bcekker, på gränsen mellan Sandhults och Bollebygds snr i Västerg. 
(Lid& i NoB 8, 15 o. 4, 93). 

En annan bildning till samma verb är Strätten, ett bäcknamn i 
Lundby sn på Hisingen (Västerg.), vilket är samma ord som dia-
lektens strött, in. 'vatten- eller vätskestråle' (OGB 2, 138). 

Verbet strätta är väl liksom de förut behandlade synonyma verben 
ljudhärmande och hör till en grupp likabetydande, formellt när-
stående verb, såsom sv. dial. stritta, stränta, ä. da. stritte, strwnte, 
vilken behandlas av Rietz 686 (under stritta), Persson Beiträge 439, 
not 1, Falk o. Torp 1182, Torp 724 (under strant) o. 728 (under 
stritla), Lid& i NoB 1920, 15 och Hellquist Et. ordb.1  1092 samt 
1088 f. (under strunt). 

Fjäderkarlesträtta är möjligen en kontaminationsform mellan när-
stående dialekters bäcksträtta och fjäderkarlekvarn (se ovan). 

Fotkvarn, fothjulskvarn, enfotakvarn, enfota: Det i ett flertal be-
nämningar på skvaltkvarnen ingående fot- anses stundom avse den 
stenfot, på vilken kvarnhuset är byggt. Detta kan dock ej vara 
riktigt, då ju även hjulkvarnen vilar på en likadan stenfot och be-
teckningarna på skvaltkvarnen just genom att framhäva något för 
denna typ karakteristiskt avse att skilja den från hjulkvarnen. I 
stället synes fot- i detta fall avse det för skvaltkvarnen typiska vatten- 

1  Om övergången skvatla > skvasla se Torp 634 b; jfr E. Neuman i Samlaren 
1931, 128 f. 
9— 516758 W adström 
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hjulet i dess helhet, eller snarare dettas grova axelstock, som i skvalt-
kvarnhjul av äldre typ (se bild nr 81) helt dominerar vattenhjulet, 
medan skovlarna där spela en mindre framträdande roll. Måhända 
har en dylik axelstock kunnat kallas fot; i några dialekter inom ter-
mens utbredningsområde heter vattenhjulet fothjul (se § 30). Ett 
sådant antagande styrkes även av att skvaltkvarnen inom en ganska 
stor del av fotkvarns utbredningsområde kallas enfota (se ovan). 
Denna benämning framhåller ju, att kvarnen endast har en fot, och 
detta kan ej avse stenfoten, som finns på båda sidorna av vatten-
hjulet, utan vattenhjulets axel, som ju är det mest karakteristiska 
för denna kvarntyp. Sannolikt är, att den lodrätt stående vatten-
hjulsaxeln mitt under kvarnhuset liknats vid en fot, på vilken kvarn-
hjulet och i viss mån hela kvarnen skenbart synes stå. 

Enfota är en elliptisk bildning till enfotakvarn i anslutning till de 
många synonyma termerna, som äro femininer på -a.' 

Beträffande ett fsv. (1389) fotvazqwarn, namn på en ort i Södra 
Vings sn, Ås hd i Västerg., anser Lundgren i SvLm X: 6, s. 56 och 
Ortnamnskommissionen i SO Ä XIV: 195, att ortnamnets förled är 
ett mansnamn, fsv. Fot(h)wat, motsvarande fvn. föthvatr 'snabb-
fotad'. Denna tolkning tillbakavisas av Lieän i Meijerbergs arkiv 
2, 137 ff., som härleder ortnamnet ur ett ursprungligt appellativ 
*föta(r)vat(n)skwcern med växelformen *fötvat(n)skwcern, sannolikt 
liktydigt med fsv. fota-kwarn, (fote)-, fotkwcern, ä.nsv. fot(e)qwarn 
'skvaltkvarn'. Ett sådant *fot-vatskvarn kunde sammanställas med 
formen fothjulskvarn (se ovan s. 119). 

P. Persson (Vind- och vattenkvarnar i Lister) uppfattar fotkvarn 
(i uttrycket skvalte- och fotkvarnar i en juridisk handling från 1757) 
som en benämning på en trampkvarn. Sådana ha emellertid varit 
mycket ovanliga i vårt land (se ovan s. 16). I själva verket äro 
de i uttrycket ingående orden skvaltkvarn och fotkvarn helt synonyma 
och citatet ett exempel på i äldre stil vanlig pleonasm. A. Sjögren 
Stockholms gamla väderkvarnar s. 4 använder fotkvarn för att be-
teckna stolpkvarnen. Något stöd för denna användning av ordet har 
jag ej kunnat finna i folklig eller äldre terminologi. Sannolikt här-
stammar denna användning av ordet från Sirelius cit. arb., men den 
tycks ej ha stöd i finlandssvenska dialekter (se Vendell o. Westman). 

1  De västgötska formerna efota, efotakvarn kunna sammanställas med t. ex. 
västg. ebess 'enhets', eletter 'enfärgad', esammel 'ensam' och estaka 'enstaka' (Göt. 
lind Västerg. folkm. 2, s. 47, 70, 81, 92). 
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Fotviska innehåller samma förled som närmast föregående term. 
Efterleden är formellt samma ord som sv. dial. Skåne, Hall. viska, f. 
'liten bunt, knippa, halmviska' (Rietz). Detta skulle kunna vara en 
fem. ön-utvidgning med samma bet. som huvudordet (jfr Olson App. 
subst. 63 ff. o. Wess& Språkhist. 2, 25 f.) till fsv. risk, f.? 'viska, kvast' 
(Söderwall), fvn. risk, f., da. risk, mlty. visch, m., fhty. wisc, m. med 
samma bet., av ett germ. *wiska-, *wiskö (Torp, Hellquist Et. ordb.). 

Åtminstone som kvarnterm bör dock viska snarast uppfattas som 
en agentiell bildning till motsvarande verb viska 'damma, avtorka': 
sv. dial. Söderm., Österg. viska 'kasta, slänga; slå till lindrigt' 
(Rietz), sv. dial. Finl. viska 'kasta, slunga' (Vendell), no. dial. viska 
'feie, stove, vimse omkring' (Aasen), ostfris. dial. wisken 'sich schnell 
bewegen'; jfr nhty. entwischen, till samma germ. rot *uisk- som 
subst. risk ovan (Olson App. subst. 99). 

Kvarntermens grundbet. är i varje fall 'den som kastar, slungar 
(vattnet) åt sidan' liksom hos de synonyma skvalta och strätta. 

Några former från Dalarna visa apokope av den oskyddade slut-
vokalen i trestaviga ord, vilken inträder bl. a. i Venjan och Sollerön, 
i Venjan t. o. m. i en del tvåstaviga ord, såsom kasst 'kasta' (Levander 
Dalm. 1, 222 och 224). 

Rotviska synes vara en tillfällig variant i spridningsperiferien 
till den vanligare fotviska, beroende på association med ordet rot. 
Denna kan ha föranletts av att skvaltkvarnens vattenhjulsaxel 
oftast tillverkas av rot ändan av en trädstam eller möjligen av att 
hjulaxeln med dess skovlar har en viss likhet med en rot. 

Klubb- och kylvekvarn ha fått sitt namn av resp. klubba och kylva 
'klubba', ifrågavarande dialekts benämning på vattenhjulet i skvalt-
kvarnen (se § 30). Dettas axel består av en nedtill förtjockad träd-
stam (se bild 8 1, 15), vilken liknar en klubba av äldre, mera pri-
mitiv form — en i ena ändan grövre stock. 

Om kylvekvarn säger Hedström ( i Smål. folkm. 1, 155): »Samband 
med f sv. kylva, klubba (varom se Hellquist under kolv) har ej något 
stöd i de sakliga förhållandena, för så vitt jag känner dem. Emeller-
tid är min mera ingående kunskap om skvaltkvarnarna begränsad 
till det slag som i senare tid använts i N. Åseda. Från min barndom 
känner jag ett slags »kvarnar» som inrättades av pojkar i bäckar och 
rännilar. Deras vattenhjul kom en klubba 1. hammare att dunka på 
en plåt 1. bunke. Kanske är liksom vid *skvaltkvarn första ssgsleden 
ett »ljudverb», jfr Rz s. 376 kylvä, ej tala redigt, slubbra.» 
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Denna tolkning är felaktig, vilket framgår av framställningen 
ovan. Kylva är dialektens ord för klubba, och denna klubba är axel-
stocken i skvaltkvarnens vattenhjul, vilken i detta fall liksom i 
många andra i föreliggande material givit kvarntypen dess namn. 
Kylvekvarn är bildat analogt med närstående dialekters klubbkvarn. 

Stubbekvarn, stampkvarn, sporrekvarn, pirrekvarn, karlkvarn, hjul-
karlkvarn, fjäderkarlekvarn innehåller som förled resp. stubbe-, stamp-, 
sporre-, pirre-, karl-, hjulkarl- och fjäderkarl-, ifrågavarande dialekts 
beteckning på skvaltkvarnens vattenhjul eller dettas axel (se § 30). 

Benämningarna på skvaltkvarnen utgöras av termer av två typer. 
Den ena representerad av ordet skvalta, består av femininer på -a, 
bildade till verb (t. ex. skvalta 'skvätta'), som oftast beteckna vatt-
nets forsande och stänkande rörelse. De tillhöra en vanlig ordbild-
ningstyp, som består av nomina agentis och redskapsbeteckningar 
(Olson App. subst. 193 tf.; jfr 57 ff. och WesMn Språkhist. 2, 25 f.). 
Den andra representeras av skvaltkvarn och består av samman-
sättningar, där efterleden utgöres av ordet kvarn. Förleden kan 
som i detta exempel vara bildad till en verbstam, men oftare består 
den av ett ord, som betecknar skvaltkvarnens vattenhjul eller dettas 
axel. I några fall måste man nog dessutom räkna med att termer av 
den senare typen bildats av motsvarande ord av den förra typen 
under riksspråksinflytande (som en »uppsnyggad» form, se ovan s. 
127 f.). Särskilt produktiv synes den första ordbildningstypen ha 
varit i genuina dialekter. 

Det är möjligt, att det legat något av personifikation i fem. termer 
av typen skvalta. Enligt flera meddelares utsago har åtminstone i 
äldre tid de små vattenkvarnarna uppfattats som nästan levande 
väsen.' Stundom kan man ännu fälla yttranden, där detta lyser 
fram, särskilt om man talar om kvarnens rörelse och de ljud, som 
därvid uppstå. Samma förhållande framträder ej sällan i den folk-
tro, som är knuten till kvarnen. Även namn på de bäckar och andra 
vattendrag, vid vilka kvarnarna lågo, ha icke sällan en personifie-
rande karaktär, vilket härvid kunnat spela in. Vattendragen äro 
det levande, rörliga i naturen, och de få ofta sina namn på samma 
sätt som människor få sina binamn. Ett exempel härpå är älvnamnet 

1  Se Magnus Olsen i MM 1926, 186 och Licl6n i MM 1935, 110. 
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Skvaldra vid sidan av tillnamnet fsv. skvaldril, vilket ju både till 
form och betydelse står kvarntermen skvalta nära. 

En del beteckningar på skvaltkvarnen ha mer eller mindre pejo-
rativ präge1.2  Denna kan i de flesta fall förklaras av att själva kvarn-
typen är föråldrad och mindre effektiv än modernare typer och var 
detta redan vid den tid, då dessa ej alltför åldriga termer bildades, 
varför man varit benägen att se ned på den. Detta har i sin tur 
gjort, att man stundom medvetet valt ett namn med uppenbart 
nedsättande karaktär, såsom tafsa, kvarnskralta eller bullerbuse. 
I andra fall bildas termen till ett verb, som betecknar, att vattnet 
brusar och stänker åt sidorna, varvid man lätt får den uppfatt-
ningen, att kvarnen åstadkommer mer buller och vattenstänk än 
arbete. I termer av typen skvalta är det möjligt, att man i vissa fall 
dessutom associerar dem med den närstående ordbildningstyp av 
svaga fem. på -a i personbinamn med nedsättande karaktär av typen 
bala 'storpratande, skvalleraktig kvinna' till verbet bala 'prata 
mycket, skvallra' (Götlind Ordb. 29 ff.), som i en del dial. är mycket 
omfattande. 

B. Lindén har i Namnstud. tillägnade B. Hesselman s. 49 fram-
hållit, att man om mekaniskt arbetande, vattendrivna hjulverk, så-
som kvarnar, sågar och blästor med olika utformning och individuella 
egenheter rätt allmänt brukat öknamnsartade benämningar, av 
vilka en stor del äro nomina agentis. Sådana namn ha i regel femi-
nint genus liksom de motsvarande appellativa orden kvarn, såg och 
blästa. Såsom några österdalska exempel på dylika kvarnnamn an-
föres bl. a. Dunkan, Rultan, Pjånkan, Sånkan, Biblan, Rabban och 
Gnissan. Ett stort antal kvarnnamn av samma typ fanns bland 
Stockholms gamla väderkvarnar, vilka finnas förtecknade i A. Sjö-
gren Stockholms gamla väderkvarnar. 

§ 5. Hjulkvarn, vattenkvarn med horisontell vattenhjulsaxel och 
kugghjulsutväxling (se s. 42 ff. ovan och bild 17-23): 

Hjulkvarn, f. 
SKÅNE: hjulkvärn Stoby [44], HALL.: hjulkvarn Frillesås [20], 

VÄSTERG.: hjulkvarn Älekulla [32], Hudene [130], BOR.: ijulkvärn 

En liknande personifikation möter vid det närstående kvarnkall 'axel i skvalt-
kvarnens vattenhjul, eg. gubben' se § 30, s. 242 nedan, vilket ingår i karlkvarn 
'skvaltkvarn' se ovan. 

a  Se materialsamlingen ovan samt Götlind Ordb. 34. 
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Torp [6], Bro [10], DALARNA: 'jolkvenn Orsa [67], NORRB.: ijolkvarn 
Nederluleå [87], Ihiolkwärn Överkalix [88]; 

ä.nsv. (1600) hjulkvarn (SAOB), (1698) hjuhlqwarn (Elfsborgs läns 
qvarncommissions prot. passim, KA). 

Vanenhjulskvarn, f. 
BoH.: våspas,kw&rn, Torp [6]. 

Även skvaltkvarnarna drivas med vattenhjul, varför benämningen 
hjulkvarn borde kunna användas också om dessa. Så är dock icke 
fallet. I de s. k. hjulkvarnarna är vattenhjulet betydligt större och 
mera framträdande, vilket förklarar termens användning. 

§ 6. Väderkvarn, kvarn som drives av vinden (se s. 52 ff. och 
bild 24-49): 

Väderkvarn, f. 
SKÅNE: värkvarn Stoby [44], HALL.: 'värkvarn Morup [17], Ljungby, 

Träslöv, 'värkvärn Vanda, Landa, Frillesås (LAL), värkvärn 
Pelarne (LAL), Boa.: 'värkvärn Valla [12], Tossene [9], Bro [10], 
Håby (I0D), ivärkviinn Svenneby [2 b], Tanum [5], ver1c9cer, Ytterby 
[8], VÄR3L1.: värkvärn Eskilsäter (ULMA 2593: 6), ÖL.: 'väderkvarn 
Algutsrums, Gräsgårds o. Möckleby hd [50 a], GoTL.: vädakvänn 
Lau [55], SöDERML.: värkvarn Julita [80], VÄSTM.: 'värkvarn Fläckebo 
(ULMA), UPPL.: väderkvarn Östervåla, Tierp (ULMA), DALARNA: 
värkvarn FIedemora lfs [68]; 

fsv. uce5erqucern SML BB 21pr (senare tillägg), UL BB 22, 2, MELL 
BB 28, 5. 

Vädermölla, f. 
SKÅNE: 'veermylla Önnestad (LAL 495), Trolle-Ljungby (LAL), 

Åsbo (Billing 116), ivcermplla Södervidinge [40], Burlöv [41], 'värmylla 
Ö. Broby [97], Stoby [44], Svenstorp [123], värmölla Ö. Espinge 
[93], HALL.: 'värmylla Harplinge [18], Trönninge (LAL); 

da. vejrmolle (Dahl-Hammer);] ä.nsv. (1698) wäder-mölle (Qwarne-
kommissionens protocoll uti Skåne passim, KA). 

Förleden är rspr. väder i bet. 'vind', nu mindre vanligt men i ä.nsv. 
och ännu i slutet av 1700-talet allmänt (Hellquist). I dial. är denna 
bet. ännu allmän (Rietz). Jfr fsv. vcedher, n. 'vind, väder, luft, 
väder i inälvorna, väderlek' (Söderwall), fvn. ve5r, n. 'vind; kant 
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hvorfra vinden blwser; veir, veirligt; lugt' (Fritzner), till ie. rot *ue-
'blåsa' (Hellquist, Torp). 

I ty. är den motsvarande termen windmilhle (Duden), 81.-holst. 
windmöhl (Mensing), nederl. windmolen (W b NT), eng. windmill 
(Finch 45). Det är anmärkningsvärt, att vid inlåningen vind, som 
ju fanns i nord, språk, ersatts med väder. Av beläggen i ordböckerna 
över fornspråken att döma, synes väder i bet. 'vind' ha varit mycket 
vanligare än vind. 

§ 7. Stolpkvarn, väderkvarn vars kvarnhus uppbäres av en 
stolpe, kring vilken det är vridbart (se s. 55 if. och bild 24-29): 

Stolpkvarn, f. 
GOTL.: stållpkvänn Lau [55], Eksta (ULMA), UPPL.: stolpkvarn 

Lillkyrka (EU 4065). 

Pålkvarn, f. 
GoTL.: pålkvänn Lau [55]. 

Stubbkvarn, f. 
ÖL.: stubbkvarn Löt [100], Ventlinge [142], Räpplinge [134]. 

Stubb(e)mölla, f. 
SKÅNE: stöbamla Södervidinge [40], Burlöv [41], Tullstorp [120], 

Håslöv [121], stobbamylla Svenstorp [123], stobbamölla Lyngby [45]. 

Stabb(e)mölla, f. 
SKÅNE: stabbamylla Stoby [44], istabbamölla Ö. Espinge [93], Alle-

rum [138], (EU 2832), Fjärestad [139]. 
Förleden i ovanstående benämningar på stolpkvarnen är de olika 

dialekternas beteckning för stolpen, som uppbär det vridbara kvarn-
huset (se s. 58 ovan, bild 24-26 samt § 194). Denna stolpe är en av 
de viktigaste delarna i denna kvarntyp och framför allt den mest 
karakteristiska, varför den givit typen dess namn. 

Stubb(e)mölla motsvaras av da. stub-melle (ODS, Rohman i Da. 
Folkem. 8, 54 och Skautrup Stubmollen passim), och är sannolikt 
ett relativt sent lån från det nuvarande Danmarks språkområde, 
inkommet samtidigt med den med termen betecknade kvarntypen. 
Ordet synes ha bildats i da., ty det saknar motsvarighet inom tyskt 
och eng. språkområde. 1 slesv.-holst. heter en kvarn av denna typ 
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bockmöhl (Drube 53 f.), i hty. bockmithle eller deutsche mithle (Struck, 
Duden s. 154), i nordfris. bokmjillen (Jenssen), i nederl. standermolen 
(Sicherer, WbNT) och i eng. post-mil (Finch 45). 

Anm. På Öland kallas denna kvarntyp stundom vanlig kvarn 
(50 a), emedan den är den avgjort vanligaste kvarntypen där. Den 
har varit, och är i viss mån ännu, karakteristisk för landskapet (se 
bild 24). 

Holkkvarn, väderkvarn med fast underdel och vridbar, hög 
överdel, som uppbäres av en s. k. holk, d. v. s. en grov, urholkad 
stock (se s. 62 ff., bild 30-37, jfr § 193): 

Holk(e)kvarn, f. 
VÄSTERG.: hilkakvdg Otterstad [25], Örslösa [26], Särestad [27], 

Friel, Karaby (ULMA), hblkakvd?rif St. Mellby [28], Friel (EU), 
holke kvarn Prämmestad [112], Flo [36], BOH.: hirlkakOn Hålta, 
Torsby, Ytterby [8], Valla [12], VÄRME.: hidkakvrh Botilsäter [78]. 

Skrullkvarn, f. 
VÄSTERG.: skrullkvarn Främmestad [112], skrdllkvarn Otterstad 

(EU 3557). 

Förleden i holkekvarn är dialektens holk 'ihålig stock, som om-
sluter den lodräta drivaxeln i kvarnen och uppbär dess övre vridbara 
del' (se ovan s. 66, bild 33 samt § 193). Denna är det för kvarntypen 
mest karakteristiska. 

Att bindevokalen bevarats i detta ord, där man kunnat vänta 
ett bortfall, då i så fall en lätt uttalbar konsonantkombination hade 
uppstått, beror på association med holk, vilket ju finnes som term 
för en viktig del i kvarnen. 

Förleden i skrullkvarn är dialektens skrull, benämning på kvar-
nens vridbara överdel (se s. 63, bild 30-35, § 179 nedan). 

Holländsk väderkvarn, väderkvarn med tornliknande, fast 
underdel och vridbar överdel (se s. 70, bild 38-49): 

Holländare, m. 
SKÅNE: holånara Burlöv [41], Tullstorp [120], hollännare Lyngby 

[45], Svenstorp [123], GOTL.: Ihdlländare Fårö [126]. 
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Holländska, f. 
SKÅNE: holå,nska Södervidinge [40], hokinska Allerum [138], Fjäre- 

stad [139]. 

Holländarkvarn, f. 
ÖL.: I hollänekvarn Algutsrums, Gräsgårds o. Möckleby hd [50 a]. 

Kjortelkvarn, f. 
VÄSTERG.: kjortelkvarn Mellby (EU), Tådene (GM), Särestad [27], 

BOIL: kjortlekvärn Torsby [3], Ytterby [8]. 

Denna kvarntyp anses, sannolikt med rätta, härstamma från 
Holland. I varje fall har den införts hit från detta land över nord-
västra Tyskland och Danmark (se s. 70 ff.). 

I da. kallas den allm. hollandsk molle (ODS) och i slesv.-holst. 
holländermöhl, holländer o. hollandsch möhl (Drube 91, Mensing), i 
hty. holländermiihle o. holländische mithie (Duden s. 154). Den heter 
i nederl. windmolen (Sicherer 662), eng. smock-mill eller tower-mill 
(Finch 63). 

Kjortelkvarn kallas den, emedan kvarnhuset, särskilt dess bräd-
klädsel på den i ifrågavarande trakter förekommande typen av hol-
ländsk väderkvarn (bild 38-39) liknar en kjor t e 1, kjol.' De boh. 
formerna kjortle- återgå på ett äldre kjortla-, ä.nsv. kjortle- (1662), 
kjortla- (1664) och kiortzle- (1646) som förled i ssgr (SAOB). 

§ 10. Tullkvarn, kvarn där man utför malning yrkesmässigt mot 
betalning (i äldre tid in natura, mot s. k. tull): 

Tullkvarn, f. 
SKÅNE: tollkwäon Ö. Broby [94], HALL.: tilkwan Fagered (KaMn), 

tullkvarn Frillesås [20], SmÅL.: tullkvarn Aringsås [74], Skede [73), 
Itollkvan Pjetteryd [52], VÄSTERG.: tillkvarn Björkäng [24], 'Ull-
kvarn Korsberga [37], Itsllkvärn Älekulla [32], Kinnarumma [29], 
Bon.: thlkwcen Hjärtum [4], ÖL.: 'tullkvarn Gårdby, Segerstad [50 a], 
Räpplinge (Lindroth Öl. folkm. 1, 446), UPPL.: 'tullkvärn Östervåla 
[70], GÄSTR.: tullkvarn Valbo [144], DALARNA: 'tullkwä,nn Mora [60, 
60 a], Sollerön [63], Ore [65], Venjan [69], Itöllkvänn Transtrand 
[61], Malung [137], 'tull kvar Ål [98], Gagnef [97], 'tullkvär Djura [66], 

1  Höga och smala holländska kvarnar kallas i sl.-holst. jumfermöhl (Drube 91). 
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MEDELP.: Itållkvcen Indals-Liden [91], NORRB.: tållkwarn Neder- 
luleå [87]; 

ä.nsv. (1544) tullqwärn, tullqwarn (G I R 16, 518). 
Förleden är tull 'kvarntull, avgift in natura för malning vid kvarn' 

se nedan § 261. 

Liten, dålig kvarn (av olika typer): 

Kvarnakrypa, f. 
VÄSTERG.: kvgnakhypa Korsberga [37]. 

Kvarnahoppa, f. 
VÄSTERG.: kvanahva Ugglum [31 a], Holmestad (ULMA). 

Skvalta, f. 
GOTL.: skvälta Fårö [126].1  
Dessa termer äro alla mera tillfälliga bildningar till motsvarande 

verb av samma slag, som benämningarna på skvaltkvarnen. Kvarn-
krypa framhäver, att kvarnen mal långsamt, kryper fram. Formen 
visar västgötsk övergång av "y > u o. d. (se Götlind Västerg. folkm. 
1, 246 if.). Kvarnhoppa framhäver, att kvarnen går ojämt, hoppar. 
Jämför rspr. hoppa, f. (i vissa kretsar, yard.) 'klandrande benämning 
på flaxig 1. flamsig flicka 1. kvinna' (SAOB). 

Förmalningsapparatens huvuddelar. 

Stenpar, två kvarnstenar, som bilda en förmalningsapparat: 
Kvarn, f. 
Den ursprungliga och ännu över hela landet vanliga benämningen 

på stenparet är kvarn (se § 1 ovan). Inom det sydsvenska mölla-
området finns ännu kvarn i denna bet. Jämte denna term finns även 
följande yngre benämningar. 

Stenpar, kvarnpar, par, n. 
VÄSTERG.: 'stenpar Landa [30], 'stenapar Korsberga [33, 37], 

Bon.: 'stempar Hjärtum [4], VÄRmL.: 'par Väse [77], ÖSTERG.: 'sten-
par Hällestad [79], ÖLAND: 'stenpar Algutsrums, Gräsgårds och 
Möckleby hd [50 a], DALARNA: 'par Hedemora lfs. [68], 'sten-par 

'Liten, dålig väderkvarn.' 
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Venjan [69], Sollerön [63], Ore [65], NORR.: 'kvärnpcir Överkalix 
[88]. 

Stengång, omgång, m. 

VÄSTERG.: 'stengång Kinnarumma [29], stenagång Korsberga [37], 
SmÅL.: stangång Villstad [57], omgaong Pjetteryd [52], UPPL.: 'gång 
Östervåla [70], NoRRE.: 'stengång Nederkalix [99]; 

sl.-holst. gang, molengang (Drube 78), nederl. gang (van den molen) 
(Drube 78), hty. mahlgang, gang (Matschoss 21, Abel 33). I da. är 
den motsvarande termen kvcern, mollekvcern. (ODS). 

Stenpar är en relativt ung, på riksspråkspåverkan beroende be-
nämning, vilket bl. a. framgår av dess spridning. 

Stengång innehåller som efterled ett gång, vilket som kvarnterm 
är ett relativt sent lån från ty. 

§ 13. Översten, den övre, rörliga kvarnstenen (s. 33 f., bild 1-6, 
8 a, 12, 17 a, 33 a, 37 o. 50, karta nr 7): 

Översten, m. 

SmÅL.: 'översten Aringsås [74], Villstad [57], HALL.: 'överstain 
Frillesås [20], översten Lindome (VMAT 36), VÄSTERG.: 'översten 
Korsberga [33, 37], Ryda (ULMA), Bon.: 'åverstenl Norum [1], 
Kville [2], Tanum [5], Torp [6], Tossene [9], Bro [10], Hogdal [11], 
Morlanda [13], Hjärtum [4], Skee (I0D), Sörbygden (Ni1Cn Ordb.), 
DAL: 'översten Ärtemark [15], VÄRmL.: 'översten Fryksände [75], 
Botilsäter [78], Gustav Adolf [119], GoTL.: yvartsteun Fårö [126], 
ÖsTERG.: översten Svinhult [145], VÄsTm.: 'översten Nora lfs [59], 

.DALARNA: 'översten Hedemora lfs [68], Al [98], 'yversten2  Ore [65], 
yvystienn Våmhus [64], ivdursten Orsa [67], GrÄsTR.: 'översten Hede-
sunda [127], JÄmTL.: 'överstein Frostviken [140], ÅNGiu.: 'översten 
Tåsjö [140], MEDELP.: 'översten Indals-Liden [91], NoRRB.: 'översten 
Nederkalix [99], LAPPL.: 'översten Vilhelmina [90], Fredrika [128]; 

i Den boh. formen av prep. över i förleden (över) är att sammanställa med mot-
svarande former i skånska dial. (Wigforss SHF 327) samt med no. dial. ovar (jämte 
yver) och da. over (Aasen 562, Brondum-Nielsen Gammelda. Gr. 1, 123, där for-
merna också diskuteras; jfr även Kock Ljudhist. 2, 128). 

2  Formerna i dalmålen utgå från fsv. yvir, no. dial. yver. I en del fall har y-
vokalen bevarats, i Orsa sn har den övergått till i ( se Levander Dalm. 1, 143, o. 
191). Om inskotts-d se Dens. a. a. II, s. 4 f. 
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ä. n8v. offuersten (GVB 5 Mos. 24: 6), offuersteen (Variarum rertun 
voeabula., Sthlm 1538, s. 43); 

no. dial. Setersdalen, Vest-Agder, Sogn yverstein [105, 106, 1171 
(Aasen), da. rspr. o. da. dial. Jyll. oversten (OBS) [101, 103, 104], hty. 
oberstein (Buden); jfr. eng. upper-stone (Finch 58). 

Ovansten, m. 
VÄSTERG.: åvansten Hudene [130], HALL.: 'övanstein Knäred [23]1, 

SMAL.: åvanstejn Torsås [51], 'övanståin Pjetteryd [52], iövasten Älg-
hult (ULMA), DALARNA: tiv6n'isten2  Oxbergs och Gopshus byar 
Mora [60 a], NORRB.: 'ovanastain Överkalix [88], LAPPL.: 'ovanastcein 
Arvidsjaur [89]. 

Påsten, m. 
HALL.: 'påsten Värö [22], 'på,usten Ullared [16], SMAL.: påsten 

Villstad [57], Bankeryd [96], VÄSTERG.: 'påsten Otterstad [25], 
Örslösa [26], Särestad [27], St. Mellby [28], Kinnarumma [29], 
Ugglum [31 a], Älekulla [32], Korsberga [33, 37], Ödenäs [34], Flo 
[36], Karl-Gustaf (EU real), GOTL.: pastain Lau [55], Fårö [126]. 

(den) påare, m. 
BOR.: (den) påare Hjärtum [4], SMAL.: påare, m. (Rietz). 

Löpare, m. 
SKÅNE: Ilövare Södervidinge [40], 'löbare Örkelljunga [43], Ö. 

Broby [94], 'löpore Grönby [47], löpare Stoby [44], Lyngby [45], 
Allerum (EU 2832), luare Svenstorp [123]3, BLEK.: 'löbare Mörrum 
[48], Hällaryd [49], 'löpare Ronneby lfs [124], HALL.: 'löbare Frillesås 
[20], Lindome [19], Rolfstorp [21], Värö [22], Harplinge [18], Knäred 
[23], Morup [17], löpare Ås (Erixon 132), Rolfstorp (Sandklef i Vår 
bygd 1936, s. 36), SMAL.: 'löpare Söderåkra [95], Bankeryd [96], 
Skede [73], Bredaryd [53], Åseda [54], Gladhammar [72], Gränna 

1  Om vokalismen se Wigforss SHT 327. 
2  Om denna och följande former se bl. a. Levander Dalm. I, 102 o. 160, Pihl 

107 och Bucht 104f. 
8  Syd- och västsv. former förete ljudlagsenlig övergång av p > b, en del syd-

hall., sydvästskånska och da. former en fortsatt utveckling av på detta sätt upp-
kommet b > v o. d. (Wigforss SHF 440 f. o. cit. litt. samt Brondum-Nielsen Dia-
lektforskn. kort 10); om övergången av ö > u i vissa skånemål se Wigforss SHF 
184. 
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[71], Pjetteryd [52], VÄSTEHG.: 'löpare Östad [35], Landa [30], Kin-
narumma [29], Korsberga [33, 37], Tvärred [38], Björkäng [24], 
Källby [39], Medelplana [132], BOR.: 'löbare Tanum [5], Kville [2], 
Hjärtum [4], 'löpare Lane-Ryr [7], DAL.: 'löpare Ärtemark [15], 
VÄRML.: 'löpare Älgå [76], Väse [77], ÖLAND: 'löpare Löt [100], 
Bredsätra [129], Ventlinge [142], Räpplinge [134], Föra (EU 29214), 
Glömminge (Lindroth Öl. folkm. 1, 245), utan angiven ort (Bodorff 
56, Erixon 138), GOTL.: Ilaupare Rone (Gotl. ordb.), löipan, best. 
sg. Lan [55], ÖSTERG.: 'löpare Hällestad [79], SöDERm.: 'löpare 
Julita [80], Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik 
[84], St. Malm [85], Blacksta [86], UPPL.: ilöpäre Tierp (ULMA 513: 
4), Tensta [143], VÄSTM.: löpare Fläckebo (EU 9163), DALARNA: 
'löp& Sollerön [63], Mora [60], Djura [66], Boda [62], Älvdalen 
[111], Ål [98], Äppelbo [131], llöpar Venjan [69], Gagnef [97], Malung 
(EU real), 'löpare Hedemora If s. [68], 'lsjpar Transtrand [61], Lima 
[135], GÄSTR.: 'löparn, best. sg. Hedesunda [127], Valbo [144], NORRB.: 
'löpar Nederluleå [87]; 

ä. nsv. löpare (Variarum rerum vocabula, Sthlm 1538, s. 43)1; 
da. loberen, best. sg. (ODS), da. dial. Jyll. loberen, best. sg. [102, 

103], Falster lovere (Grundtvig 70), sl.-holst. löper (Drube 78), nfris. 
löber, luper (Jensen), ostfris. löper (Koolman), nederl. looper (Siche-
rer, WbINT), hty. läufer (Keller 13), läuferstein (Vieli 5). 

Rinnare, 
VÄSTERG.: 'rinnare Kinnarumma [29], St. Mellby [28], BoH.: 

'rinnare Norum [1], Tanum [5], Torsby [3], Ytterby [8], Hålta, 
Björlanda, Ucklum (I0D), Valla [12]; 

- jfr eng. runner (Finch 58, Batten 1, 34). 

Rännare, m. 

BOH.: 'rännare Sörbygden (NUM). 
Den övre kvarnstenen benämnes enligt två olika principer, dels 

på grund av sitt läge över den undre, dels på grund av sin rörlighet 
i motsats till den undre, fasta. 

Någon klart begränsad geografisk fördelning mellan dessa båda 
typer finns ej. Ej sällan förekomma i samma dialekt dessa termer 
som alternanter, vilka man tillgriper alltefter det stenens läge eller 

1  Jfr fsv. löpare 'sten varmed färgstoff o. d. rives på en häll' (Peder Månsson 
skr. utg. av Geete 1913-15, s. 546. 
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rörlighet starkast framträder i den talandes medvetande. Några 
ordgeografiska iakttagelser kunna dock göras. Endast löpare och 
översten ha någon större spridning. Starkt lokalt begränsade äro 
påsten, som förekommer i norra Hall., västra Västergötl. jämte an-
gränsande delar av Smål., samt rinnare, som finns i södra Bohuslän 
och västra Västerg. Då rinnare förekommer inom ett område med 
sedan gammalt livliga förbindelser med England, är det möjligt, 
att termen bildats under inflytande från eng. runner med samma 
bet., samhörigt med det eng. verbet run, ags. rinnan. En tillfällig 
bildning eller urspårad form i påstens spridningsperiferi är (den) 
påare, och likartat är förhållandet med rännare i rinnares spridnings-
periferi. 

Av de två allmännaste termerna synes löpare vara vanligast och 
har den största spridningen både inom och utom landet (se ovan 
samt kartan). Den dominerar helt inom de södra och östra delarna 
av landet. I Skåne, Blekinge, östra Smål., Öland och Söderm. är 
ordet den enda benämningen på den övre kvarnstenen, men det före-
kommer dessutom, ehuru med glesare belägg, som alternerande 
term främst till översten inom större delen av de övriga svenska land-
skapen. Det sv. utbredningsområdet sammanhänger med ett sådant 
i Danmark och på kontinenten, varifrån termen säkerligen inkommit. 
Detta kan ha skett tidigt. Den med löpare betecknade övre kvarn-
stenen fanns redan på handkvarnen i form av s. k. »vridkvarns, 
som nådde Norden vid övergången från äldre till yngre järnåldern, 
alltså omkr. 200 e. Kr. (se ovan s. 10). 

Ganska många av de kvarntermer, som nått stor spridning i sv. 
förekomma i sydligare germ. språk. Man kan dock ej alltid 

av den stora utbredningen av en term sluta till hög ålder. De flesta 
ha lånats in relativt sent med den sak, de beteckna. Om denna 
innebär en teknisk förbättring, låter den sig ofta rätt väl tidfästa 
och därmed också den tillhörande termen. I ett sådant fall tyder 
alltså en stor utbredning ej på hög ålder hos termen utan på stark 
utbredningskraft. Nat. Lindqvist (Ordgränser 44) har visat, att 
industriord äro särskilt expansiva, vilket för övrigt är naturligt. 
De följa med en teknisk nyhet, som ofta har stor spridningskraft. 

I ett fall som detta, då den med termen betecknade saken har 
mycket gamla anor i vårt land, visar dock ordets stora spridning, 
att även den till saken hörande termen troligen är gammal. Möjligt 
är dock, att termen löpare inkommit först som beteckning för den 
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mekaniskt roterande överstenen i vattenkvarnen och i så fall är 
ett exempel på ett starkt expansivt industriord. Termens ålder 
måste då reduceras. Men ändock skulle ordet höra till de relativt 
ålderdomliga termerna inom kvarnterminologien. 

Översten är, bortsett från något enstaka belägg, en nordisk term 
med övervägande västlig utbredning. Ordet saknas, som ovan s. 142 
framhållits, inom ett sydöstligt område. I övriga sv. dial. förekommer 
det ofta alternerande med löpare eller någon av de andra synonyma 
termerna. Det finns dessutom i Norge samt på Jylland. 

Ovansten är en sidoform till översten, bildad på samma sätt som 
rspr. ovandel till överdel, ovandörr till överdörr och ovanläder till 
överläder m. fl. (Se Östergren 4, sp. 1276 f.) Formerna med ö-
vokalism bero sannolikt på kontamination med över. 

Påsten är en sammansättning av prep. på och subst. sten. Prep. 
på ingår i rspr. som förled huvudsakligen i sammansatta verb. 
Östergren upptar ett stort antal sådana bildningar. Däremot äro 
ssgr med på- och ett subst. som efterled relativt ovanliga. Östergren 
upptar blott 12 sådana, och av dessa äro de flesta ej sammansätt-
ningar av prep. + subst. utan avledningar av ett med ifrågavarande 
prep, sammansatt verb, såsom pålägg till pålägga, lägga på. Undan-
tag härifrån äro endast påbröd och påtår. Dessa äro bildade i analogi 
till de övriga, till verb bildade sammansättningarna. Möjligen har 
även i dessa båda fall en verbalhandling spelat in. Påbröd innebär 
att man lägger på ytterligare ett bröd, påtår att man häller på ytter-
ligare en tår. Forner s. 46 f. upptar ett i dial. allm. påmål 'övermål, 
råge', i vilket verbalhandlingen nästan helt bleknat (det mål man 
lägger på extra). I Ydre i Österg. finns dessutom ett påberg, n. 'tunt 
skivigt berg, som ligger på ett annat' (Rietz; kurs, här), och i Vilske-
Kleva i Västerg. påsäng, f. 'översäng' (Eriksson Hjäll och tarre 171). 
Påsten är den kvarnsten, som ligger på eller som man lägger på den 
undre kvarnstenen. 

(Den) påare: Den småländska formen påare, m. är samma ord 
som sv. dial. Smål. påare, m. 'övre stenen på ett råmärke' (Rietz). 
Termens bildning är anmärkningsvärd. Ordet är bildat med suf-
fixet -are till prep. på på samma sätt som sv. dial. Österg. (Ydre) 
fråare, m. 'dragare på högra sidan, även kallad /råoxe, fråstut' 
(Rietz) och sv. dial. Österg. o. Smål. teare, m. 'dragare (häst eller 
oxe), som drar på vänstra sidan' (Rietz), bildade till resp. prep. 
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från och till med are-suffix. Detta suffix användes vanligen för 
att av subst. och verb bilda personbeteckningar och sakliga konkreta 
med agentisk eller instrumental bet. Men även en del djurnamn 
tillhöra denna bildningstyp (se Olson App. subst. 110). I analogi 
med dessa har /råare och teare som benämningar på dragare bildats 
till prepositioner. Kvarntermen har bildats till prep. på, måhända i 
anslutning till det synonyma löpare 'översten' och det närstående 
liggare 'understen'. 

Det är ovisst, om formen påare från Hjärtum i Boh. också är 
subst. påare, m. Den användes i uppteckningen endast i förbindelsen 
den pelare. Ordet synes alltså där användas adjektiviskt, varvid 
den påare väl får tänkas uppkommet genom ellips av ett *den påare 
stenen 'den övre stenen'. Prep. på skulle i så fall i anslutning till 
andra prep., såsom över och under, vilka motsvaras av ett homonymt 
adv., fått ett adverbs funktion och liksom de båda andra orden er-
hållit komparationsändelse, av fonetiska skäl dock -are i stället för 
-re, samt liksom dessa komparativer använts adjektiviskt i uttryc-
ket den påare (stenen) i motsättning till den undre (stenen). 

Löpare är bildat till det intr. verbet löpa. Det betecknar den övre 
kvarnstenen, som vid malning löper runt i motsats till den undre, 
som ligger stilla, och därför kallas liggare (se § 14). Termen tillhör 
en vanlig grupp avledningar på -are, i detta fall av deverbativa sak-
liga konkreta, med ursprungligen agentisk bet. (se Olson App. 
subst. 39 ff. o. 282 o. Wessål Språkhist. 2, 69 ff.). 

Å ena sidan synes termen, såsom ovan framhållits, av sakskäl 
vara mycket gammal, å andra sidan tillhör den en ordbildningstyp, 
som är relativt sen. Detta motsatsförhållande kan möjligen förklaras 
med att löpare vore .en utvidgad form, som uppkommit genom en 
ombildning i anslutning till de talrika orden på -are, liksom hammare 
av äldre hamar, navare av äldre navar och läkare av äldre läkir 
(Olson App. subst. 283, Wessåa Språkhist. 2, 71).1  

Rinnare är möjligen ett lån (se ovan) eller också bildat till verbet 
rinna i en i Svea- och Götaland förekommande dialektal bet. 'springa, 
löpa' (Rietz), vilken, jämte andra, finns hos fsv. rinna. 1 sv. dial. 

I no. finns ordet ej som kvarnterm, men i allm. bet. finns det i no. dial. i 
formen /aupar, m. (Aasen). De tyska formerna säga inget med säkerhet om ordets 
ursprungliga form, och former som löpar i dalm. och Norrb. ha troligen uppstått 
genom apokope. 
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Västerg., Dal rinnare, rönnarp, m. 'liten bäck, rännil' (Rietz; om 
vokalismen se Götlind Västg. folkm. 1, 140). 

Rännare kan vara en urspårad form av rinnare i denna terms sprid-
ningsperiferi eller också bildat till dialektens ränna, sv. verb 'ränna, 
springa, löpa', på samma sätt som det synonyma rinnare till rinna. 

.1 sv. dial. Blek., Smål., Västerg. finns rännare, m. i den närstående 
bet. 'en som löper omkring; springare' (Rietz). 

§ 14. Understen, den undre, fasta kvarnstenen (s. 8, 34 f., bild 
1-5, 8 b, 12, 17 b, 33 b, 37 o. 50, karta nr 8): 

Understen, m. 

HALL.: unnersten Lindome (VMAT 36), Värö [22], Lunnerstain 
Frillesås [20], 'onnersten Ullared [16], understen Karl-Gustaf (EU 
real), SmÅL.: 'unnersten Bredaryd [53], Villstad [57], ' onnerstetin 
Pjetteryd [52], 'onnstejn Torsås [51], understen Aringsås [74], 'onna-
sten Älghult (ULMA), VÄSTERG.: 'unnersten Korsberga [33, 37], 
Ödenäs [34], Landa [30], St. Mellby [28], Örslösa [26], Särestad [27], 
Källby [39], Björkäng [24], Älekulla [32], Ugglum [31 a], Flo [36], 
Kinnarumma [29], Hudene [130], Box.: 'unnersten Norum [1], 
Kville [2], Tanum [5], Hogdal [11], Torp [6], Lane-Ryr [7], Bro [10], 
Ytterby [8], Valla [12], Morlanda [13], Hjärtum [4], DAL: 'unnersten 
Ärtemark [15], VÄEmL.: 'unnersten Fryksände [75], Älgå [76], Botil-
säter [78], Gustav Adolf [119], ÖL.: understen Föra (EU 29214), 
ÖSTERG.: understen Svinhult [145], GoTL.: 'undarstain Rone (Got!. 
ordb.), Fårö [126], Lau [55], VÄSTM.: 'unnersten Nora [59], UPPL.: 
undesteän Tierp (ULMA 513, 4), DALARNA: 'understen Oxbergs o. 
Gopshus byar Mora [60 a], Venjan [69], Orsa [67], Hedemora lfs. 
[68], Ore [65], 'undästienn Mora [60], Älvdalen [111], Våmhus [64], 
unnd-sten Sollerön [63], ondstäjn Transtrand [61], 'ondstäin Lima 
[135], unsten Äppelbo [131], 'undisten Malung (EU real), GÄSTR.: 
'understen Hedesunda [127], MEDELP.: 'unnersten, Indals-Liden [91], 
JÄMTL.: pfionstgiln, Frostviken [140], NORRB.: 'undistiiin Nederluleå 
[87], lundisten N"ederkalix [99], 'undistain Överkalix [88], LAPPL.: 
'unnersten Fredrika [128]; 

ä. nsv. understen (GVB 5 Mos. 24: 6) (1538), vndersteen (Variarum 
rerum vocabula s. 43); 

no. dial. Setersdalen, Vestagder, Sogn understein [105, 106, 117], 
10- 516758 Wadström 
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da. dial. Jyll. understen [101, 103], eng. under-stone (Finch 58), 
hty. unterstein (Drube 78), nederl. ondersten (WbNT, under looper). 

Liggare, m. 

SKÅNE: 'liggare Södervidinge [40], Grönby [47], Svenstorp [123], 
Fjärestad [139], V. Ahlstad [42], Örkelljunga [43], Väsby [46], Ö. 
Broby [94], Stoby [44], Allerum (EU 2832), Lyngby [45], BLEK.: 
'liggare Mörrum [48], Hällaryd [49], Ronneby lfs. [124], HALL.: 
'liggare Knäred [23], Harplinge [18], Morup [17], Rolfstorp [21], 
Lindome [19], Värö [22], SKILT,: ileggare Gladhamniar [72], Gränna 
[71], Åseda [54], Bankeryd [96], 'liggare Söderåkra [95], Skede [73], 
Pjetteryd [52], Villstad [57], VÄSTERG.: 'leggare Kinnarumma [29], 
Östad [35], Korsberga [37], Tvärred [38], liggare Medelplana [132], 
BOIL: 'leggare Hjärtum [4], Tanum [5], Lane-Ryr .[7], DAL.: 'liggare 
Ärtemark [15], VÄRmL.: 'liggare Väse [77], 'ligger Gustaf Adolf [119], 
ÖSTERG.: 'leggare Hällestad [79], SöDERm.: 'liggare Julita [80], 
Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], St. Malm [85], Blacksta [86], 
'leggare Gryt [81], Björkvik [84], ÖLAND: 'liggare Löt [100], Bred-
sätra [129], Föra (EU 29214), Räpplinge [134], Algutsrum, Gräs-
gårds o. Möekleby hd [50 a], utan angiven ort [112, 113] GOTL.: 
liggare Lau [55], UPPL.: liggare Tensta [143], VÄSTM.: liggare Fläckebo 
(EU 9163), DALARNA: 'liggare Våmhus [64], Ål [98], Boda [62], 
leddjan, best. sg. Transtrand [61], ~TE.: liggare Valbo [144]; 

da. dial. Falster leggere (Grundtvig 30), da. ligger (ODS), nfris. 
ligger (Jensen), nederl. legger (WbNT, under looper). I 81.-holst. 
heter den bornsteen (Drube 77), hty. bodenstein (Duden), eng. bed-
stone (Fineh 58). 

Den geografiska fördelningen av den undre kvarnstenens termer 
motsvarar i stort sett den övres. Ordet understen förekommer i 
samma dialekter som det till bildning och betydelse motsvarande 
översten (jämte närstående ovansten och påsten). Liggare förekom-
mer i samma dialekter som löpare. I Dalarna har dock understen 
större spridning än översten. Med några få undantag höra alltså löpare 
och liggare å ena sidan, översten och understen å den andra samman 
och bilda två ordpar, i vilka de båda orden kunna antagas ha in-
kommit och spritts som en enhet. 
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§ 15. Kvarntratt, tratt över kvarnstenarna, vari den mäld, 
som skall malas, hälles (s. 36, 47, bild 8 e, 11, 12, 13, 17 e, 21, 22, 
23, 25, 29, 33 e, 36, 37, 41 c o. 47, karta nr 6): 

Bing(e), m. 

SKÅNE: ben, best. sg. Södervidinge [40], Kävlinge [40], Burlöv 
[41], V. Ahlstad [42], Grönby [47], Örkelljunga [43], Väsby [46], 
Tullstorp [120], Håslöv [121], S. Sandby [125], Allerum [138], Fjäre-
stad [129], 'bing Stoby [44], Ö. Espinge [93], Lyngby [45], Svens-
torp [123], BLEK.: bing Mörrum [48], Hällaryd [49], SmÅL.: 'bingen, 
best. sg. Äseda [54], bingän, best. sg. Pjetteryd [52], Ryssby [92], 
HALL.: binge Knäred [23]; da. kvcern-bing (ODS). 

Kupa, f. 
SmÅL.: kupa Villstad [57], Bankeryd [96], HALL.: kupa Lindome 

[19], 'kvarnakypa Fagered (Kalen)', VÄSTERG.: kupa Ödenäs [34], 
Östad [35], Korsberga [33, 37], Landa [30], Kinnarumma [29], 
St. Mellby [28], Otterstad [25], Särestad [27], Örslösa [26], Källby 
[39], Björkäng [24], Tvärred [38], Vassända-Naglum (IFGH 1346, 
20), Töllesjö (IFGH 2380, 12), Öxabäck (IFGH, Liungman 187, 1), 
Laske hd, Ryda (ULMA), Ugglum (31 a), Medelplana [132], Hudene 
[130], Bon.: 'kuba Tossene [9], Norum [1], Valla [12], Morlanda [13], 
Hjärtum [4], Ytterby [8], Torp [6], Kville [2], Bro [10], Sörbygden, 
Svarteborg, Mo (I0D), 'kube Hogdal [11], kupa Torsby [3], DAL.: 
'kupa Ärtemark [15], Färgelanda (I0D, IFGH 2950, 24), Sandals-
Ryr (IFGH 1042, 29), Lerdal (IFGH 1011, 11); 

ä. nsv. (1722) kvarnkupa (Swedberg Ordabok); 
da. kube (ODS), da. dial. Jylland kube [101, 102, 104]. 

Vida, f. 
DAL: 'via Ärtemark [15] Fröskog (IFGH 992, 13), VäRmL.: 'via 

Fryksände [75], Älgå [76], Väse [77], Botilsäter [78], Gustaf Adolf 
[119], Köla (Värml. folkminnen 47), Glava (IFGH 3610), Ölme 
(IFGH 3478, 25), Gillberga (IFGH 969, 7), Karlanda (IFGH 3144, 
52), Långserud (IFGH 1228, 43), Alster (ULMA), Sunnemo (ULMA 
7392, 75); 

1  Med hall. (o. sydsv.) övergång av u > y framför p, som i andra hall. dial. 
övergår till b eller y (Wigforss SHF 379); jfr dock Modeer Ryssjan 175 f. 
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no. dial. via Setesdalen, Sogn [105, 117], viii Vest-Agder [106], 
Romerike [107], vida, f. Rogaland, Agder, Telemark, Smaalenene, 
Odal (Ross). 

Skruv, m. 
BLEK.: skruf Listerby 1799 (EU), SMAL.: 'skruv Bredaryd [53], 

Gladhammar [72], Gränna [71], Torsås [51], Skede [73], Fryele [122], 
'skru Villstad [57], Isäskruv Gladhammar [72], HALL.: 'skruv Ullared 
[16], Ås (NM by), Värö [22], Tvååker (VFF 1323, 14), Getinge (IFGH 
3110, 31), Rolfstorp (Sandklef i Vår bygd 1936, 36), 'skru Harplinge 
[18], Vessige (Wigforss SHF 377), Gunnarp (EU 13567), Frillesås 
[20], VÄsTERG.: 'skruv Älekulla [32], Istorp (GM 1062), Mårdaklev 
(GM 1064), Karl-Gustav (IFGH 1383, 39, EU real.), ÖSTERG.: 'skruv 
Hällestad [79], Vinnerstad, Kloekrike, Mjölby (ULMA), Svinhult 
[145], (jfr Rietz 601 b), Ydre hd (Rääf Ydremålet), ÖLAND: 'skruv 
Löt [100], Räpplinge [135], Ventlinge [142], Bredsätra [129], Run-
sten (EU 3674), utan angiven ort [112, 113], SöDERM.: 'skruv Gryt 
[81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], St. Malm 
[85], Blaeksta [86], UPPL.: 'skruv östervåla [70], Lillkyrka (EU 4065), 
Tensta [143], VÄSTM.: 'kvarnskruv Malma, Bro, Himmeta, Norberg, 
Ramsberg, Vangsbo, Åkerbo (ULMA), Arboga [115], Vålm.: 'skruv 
Fryksände (IFGH 3364, 2), Tveta (IFGH), HUS.: skruv (Rietz); 

da. skru, kvcern-skrue, molle-skru (ODS, Kalkar); ä. nsv. (1695) 
qwarnskruf (SAOB), Sahlstedt 1773 qwarnskruf, C. J. L. Almqvist 
Skällnora qvarn skru/ven, best. sg. (Valda skrifter 3, 1875, s. 404). 

Tut, m. 
VÄSTM.: 'kvarntut Norberg, Ramsberg (ULMA), DALARNA: 'tut 

Hedemora lfs [68], Transtrand [61], Boda [62], Djura [66], Sollerön 
[63], Leksand, Nås (ULMA), Lima [135], Gagnef .[97], Ål [98], 
Bjursås (Magnevill 81), Äppelbo [131], Malung (EU real), 'kut Älv-
daleni [111] (Rietz), Mora [60], Våmhus [64], 'Mit Mora [60 a], 
Venjan [69], Ore [65], 'tait Orsa [67], GÄSTR.: 'tut Hedesunda [127], 
Årsunda (ULMA), Valbo [144], HUS.: kvar-tut, m. Delsbo (Rietz), 
Järvsö, Färila (ULMA); 

sv. dial. Finl. kvärntut (Vendell); ä. nsv. (mölnare-)tuter, använt 

1  Om diftongen i denna och andra dalmålaformer se Levander Dalm. 1, 181 ff. 
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som öknamn (Peder Swarts krönika 146)'; jfr mlty. tute, f. (Sehiller- 
Liibben). ' 

Stut, m. 
MEDELP .: 'stut Indals-Liden [91], keiGERM.: 'stut Arnäs [133], 

Tåsjö [140], Resele, Trehörningssjö (ULMA), norra Angerm. (Siden-
bladh 56), JÄMTL.: 'stut Frostviken [140], VÄSTERB.: 'stut Degerfors 
[116], Burträsk (Lindgren Ordb. 83)2, NORRB.: 'stod överkalix 
[88], 'sMot Nederluleå [87], 8410 Nederkalix [99]3, LAPPL.: 'stut Ar- 
vidsjaur [89], Fredrika [128], Vilhelmina [90]. 

Trut, m. 
GOTL.: 'träut Lau [55], kwänn-träut, m. [Rietz], trét Fårö (56 b, 

126), 'trut Atlingbo, Eksta, Grötlingbo (Gotl. ordb.), ~TR.: 'kvar- 
trut Järbo (ULMA); 

ä. nsv. 1749 kvarntrut (Lind Ordb.), nsv. kvarntrut (Sahlstedt Ordb. 
1773, Björkman Ordb. 1889). 

Skruck, m. 
JÄMTL.: sknibse,n, best. sg. Sunne [141], 'kvänskruck Mörsil (ULMA). 

Skräpp, m. 
JÄMTL.: 'skrcepp Frostviken [140], Åre (ULMA), }Mu.: skräpp4  

(Rietz)5; 
no. dial. skrepp, m. Osterdal, Guldal, Stjordalen, Nordmore, 

skreppa, f. Helgeland (Ross). 

Häck, m. 
Box.: 'häck Tanum [5], Hogdal [11], Naverstad [14], Svarteborg 

(I0D). 

Holk, m. 
Bon.: hk Tossene [9], leville6  [2], Tanum6  [5], Bro6  [10], Svarte- 

borg, Brastad, Foss (I0D). 
1  Ett tuut i sl.-holst. anges av Mensing ha samma bet. men av Drube s. 83 

betyda mehltuut `mjölränna från kvarnstenarna' (se § 25). Den saknar väl i varje 
fall sammanhang med det sv. tut 'kvarntratt'. 

2  Även kvarnstinta, f.; jfr kvarnkäring s. 172, not 1. 
3  Om diftongeringen se Pihl 240 ff. 
4  Med bet. 'kvarnsko' (§ 16). 
5 I Pjetteryd i Smäl. finns ett skräppås, § 65. 
6  En extra tratt över den vanliga. 
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Löp, m. 
HALL.: l kwarnlöp Gunnarp (LAL). 

Tratt, m. 
HALL.: 'tratt Morup [17], Älvsåker (IFGH 937, 27), SmÅL.: tratt 

Söderåkra [95]; 
ä. nsv. 1734 kvarntratt (SAOB); nisl. myllutrekt (Blöndal); da. mälte-

tragt (OBS), sl.-holst. trechter (Drube 83, Mensing), nederl. molen-
trechter (Sicherer), hty. trich,ter (Buden). 

Huv, m. 
VÄRmL.: huv Lysvik (IFGH 3352, 45), Segerstad (IFGH 3464, 14), 

VÄsTm.: 'huv Nora lfs. [59]. 

I no. dial. heter kvarntratten dessutom tema, f. i Bergens stift, 
Valdres (Aasen) o. [108], vilken term även finns i da. dial. Jylland 
kvcerntejne (SoK 2, 115), i sl.-holst. rump, romp (Mensing), hty. rumpf 
(Duden, Vieli), vilken term även finns i da. dial. rumpe (Kalkar, 
OBS), i hty. dessutom gosse (Buden, Vieli), i eng. hopper, i shetl. 
hopper samt i fin. cup (C. Curwen i Antiquity 18, 141). 

De relativt talrika synonymerna för kvarntratten förekomma 
huvudsakligen som väl begränsade, geografiskt fördelade ekvivalen-
ter. Blott i några få fall finnas alternanter inom samma dialekt (se 
nedan). En del av dessa termer påträffas blott i svenska dialekter, 
andra åter (och dessa ha den största spridningen) finnas även i 
grannländerna och ha möjligen invandrat från dessa. Inte mindre 
än fyra av termerna, nämligen bing(e), kupa, skruv och tratt ha 
direkta motsvarigheter i da. dial., medan vida och skräpp ha norska 
motsvarigheter. 

Bing(e) förekommer i materialet övervägande i formen bing. I 
Skåne och Blekinge äro alla beläggen (väl även det från Lyngby, 
i best. sg. utan accent) det enstaviga bing. Först norr om detta om-
råde i termens spridningsperiferi möta några enstaka belägg binge. 
Inom detta område har ordet även i allmän bet. 'låda, lår' formen 
binge, medan det i sydsv. dial. och da. heter bing (Billing 65, Wig-
forss SHF 38, OBS). Som kvarnterm är ordet danskt och sydsvenskt. 
Det har endast med några få belägg vandrat ett stycke upp i Små-
land, där det liksom i mellersta Halland möter den synonyma termen 
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skruv. Inom det väl avgränsade spridningsområdet är bing(e) den 
enda termen för kvarntratten. 

Kupa förekommer dels inom ett för åtskilliga kvarntermer gemen-
samt västsvenskt spridningsområde, bestående av Bohuslän, Väster-
götland, Dal samt den nordligaste delen av Halland och angränsande 
delar av nordvästra Småland, dels i da. dial., huvudsakligen i Jyl-
land. 

Som kvarnterm är kupa begränsat till nord. språk. Det sannolika 
är väl, att det som kvarnterm inkommit från jylländska dialekter. 
Förbindelserna mellan Jylland och det västsvenska kustområdet ha 
alltsedan forntiden varit mycket livliga.1  Liksom många andra 
kvarntermer har ordet sedan spritt sig över detta ganska väl av-
gränsade västsvenska område, som ju i många hänseenden bildar 
en språkgeografisk enhet.2  

Blott i norra Boh. finnas två alternerande synonymer inom kupa-
området, båda med starkt begränsad spridning (se karta nr 6). Av 
dessa är häck väl från början en nordboh. ekvivalent, ett kustord, 
som i två fall i kupas gränsområde övergått till alternant. Det andra, 
holk, är från början ej helt synonymt med kupa. Termen holk anges 
i flera dialekter beteckna en extra tratt över den vanliga med all-
deles likadant utseende som denna. Den fylles innan den undre 
ännu blivit tom och möjliggör sedan snabbare påfyllning av denna. 
Man kan antaga, att inom de områden, där ordet ej har denna spe-
ciella betydelse, tidigare funnits en sådan extra tratt, som ännu fin-
nes i intilliggande socknar. När den sedan har kommit ur bruk, 
lever termen kvar som en verklig alternerande beteckning på den 
kvarntratt, som av ålder kallats kupa i dialekten. 

I Ärtemark på Dal möter det västsv. kupa som alternant den 
värmländska (och sydöstnorska) termen vida, i övrigt alltså en geo-
grafisk ekvivalent. 

Då kvarntratten ej tillhör handkvarnen utan tillkommit först med 
vattenkvarnen, kan man antaga, att ordet kupa inkommit tidigare 
i andra betydelser än som kvarnterm. Inlånandet av denna har då 

1  Dessa förbindelser ha även satt språkliga spår. Ett flertal ord, som finnas i 
jylländska dial. men saknas i övriga da. dial., ha invandrat till Halland, södra 
Bohuslän och Västerg. (se Lindqvist Sydväst-Sverige 57 f.). 

2  Kvarntermen kupa har alltså en spridning, som ganska nära motsvarar mjärd-
termen kupas sydvästskandinaviska utbredning. I allm. bet. har ordet en helt 
annan, delvis långt vidare geografisk förekomst (se Modeer Ryssjan 175). 



152 

underlättats av att termen associerats med samma ord i dessa bet., 
som redan användes i dial. för att beteckna föremål med liknande 
form. 

Skruv har den största spridningen av de synonymer, som beteckna 
kvarntratten. I sv. dial. har termen en östlig utbredning och finns 
fr. o. m. Uppl. och Västm. i norr (jämte ett äldre belägg från Häls. 
hos Rietz) inom ett sammanhängande område ned till östra delen 
av Blek. I Små!. möter det i söder det sydsv. bing och i nordväst det 
västsv. kupa. Det är dock vanligt i mellersta Halland. Spridnings-
områdets gränser äro väl markerade, och endast i några enstaka fall 
finns i gränsområdet alternerande synonymer (se karta nr 6). 

Även i da. dial. synes denna term ha stor spridning, så stor, att 
den fått karaktären av ett riksspråksord (ODS). Den synes dock vara 
begränsad till örnålen. I Jylland finns skruv (da. skru(e)) blott i 
andra, allmännare bet. men motsvaras i .de ganska talrika källorna 
som kvarnterm av kupa (da. kube). Vid sidan av dessa båda termer 
finns i da. dial. även det ovan nämnda bing. 

Icke mindre än tre av de i sv. dial. mest spridda benämningarna 
på kvarntratten, kupa, bing och skruv, ha en stor spridning även i 
Danmark. Det är i många fall uppenbart, att nya kvarntermer fått 
sin spridning i samband med att den därmed betecknade saken in-
förts. Antingen har det därvid varit ett helt nytt föremål, såsom 
en ny kvarntyp, eller också en modifikation eller förbättring av en 
redan förefintlig sak, som medfört den nya termen. De stora kultur-
strömningarna, särskilt i vad som gäller kvarndriften, ha kommit 
söder- eller västerifrån, ofta över Danmark. Detta kan man klart 
påvisa, när det gäller ett stort antal relativt sena väderkvarnstermer, 
vilka behandlas i senare delen av detta arbete. Man är därför be-
nägen att antaga, att sådana termer, som även finnas i Danmark, 
inkommit från detta land eller över det, om det gäller internationella 
termer. Ifrågavarande tre termer äro emellertid nordiska, och samma 
ord finns i andra betydelser inom större delen av det nordiska språk-
området. Man kan därför ej med samma säkerhet antaga, att dessa 
ord blivit kvarntermer i Danmark och spritts därifrån som termer. 
Bing(e) finns på ömse sidor av Öresund, såväl på de danska öarna 
som i Skåne. Samma spridning ha åtskilliga väderkvarnstermer, 
som uppenbarligen inkommit till Skåne från Danmark med väder-
kvarnstyper under de senare århundradena. Bing är emellertid 
säkerligen en äldre term, som funnits redan i vattenkvarnarna. 
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Sådana voro av geografiska skäl vida vanligare i Skåne än på de 
danska öarna. Detta gör, att man kanske vore mera benägen att 
antaga Skåne som denna terms spridningscentrum. 

Skruv kunde möjligen ha sitt spridningscentrum i Danmark och 
skulle i så fall med den därmed betecknade saken ha förts på de 
redan under forntiden livligt trafikerade handelsvägarna längs 
kusterna, dels den östliga leden till östra Blekinge, Smålandskusten 
och Öland samt vidare upp till Mälarlandskapen, dels den västliga 
längs Hallandskusten. Från dessa kustområden har då termen 
trängt in i deras inland och ut över hela dess nuvarande spridnings-
område. Dess expansion har passerat förbi det sydsvenska bing-
området och har slutligen hejdats dels av det västsvenska kupa-
området, vars förbindelser ju i äldre tid hade en i huvudsak västlig 
inriktning, dels av de norrländska termerna, av vilka skräpp in-
vandrat västerifrån på de åldriga handelsvägarna genom Jämtland 
(se ovan s. 125), medan stut synes vara inhemskt. Dessutom hejdades 
utbredningen av dalmålets tut. Här liksom i så många andra fall 
hade alltså Dalarna sin egen term, som i detta fall dock finns även i 
Gästrikland och Hälsingland samt i finl. dial. Även i Värmland 
mötte skruv en term, som kom med en kulturströmning från motsatt 
håll, nämligen vida. 

Emellertid är skruv ett nordiskt ord med mycket fasta rötter 
just inom det svenska område, där ordet nu finns som kvarnterm, 
vilket bl. a. framgår av att det i stor utsträckning ingår i ortnamn 
inom detta område (jfr nedan s. 159). Om ordet som kvarnterm 
inkommit från Danmark, har dess upptagande med denna använd-
ning inom sv. område givetvis underlättats av att det där var in-
hemskt i andra närstående betydelser och att således blott en nära 
tillhands liggande speciellare betydelse inlånats. Emellertid vore 
det kanske med hänsyn till ordets fasta rötter inom det svenska 
området ej uteslutet, att kvarntermens spridningscentrum vore att 
förlägga till dessa trakter, där vattenkvarnar dessutom i äldre tid 
säkerligen varit vida vanligare än i Danmark. 

Vida är vanligt i hela Värmland och är där den enda termen. 
Man kan nämligen bortse från två belägg på ett alternerande skruv, 
som väl mera av en tillfällighet inkommit från östligare trakter, möj-
ligen med någon från dessa inflyttad mjölnare, samt från två belägg 
på huv. Dessa förekomma i två uppteckningar av folktro i anslut-
ning till kvarnen (den s. k. kvarngubben visade sig ofta bakom kvarn- 
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tratten). Sådana uppteckningar äro ofta gjorda efter andra med-
delare än mjölnare, vilka i regel ej vilja tala om »otyget» i sin kvarn. 
Dessa personer, som ej så noga känna kvarntermerna, kunna mycket 
väl själva ha bildat en så nära till hands liggande term som huv, 
såvida icke rent av upptecknaren bildat den. Vida når också in i 
den nordligaste delen av Dal, där det möter kupa och bildar alter-
nant till denna term i Ärtemark. 

Vida har en mycket stor spridning i södra och västra Norge (se 
ovan). Termen är säkerligen ursprungligen norsk och har vandrat 
in i Värml. De språkliga förbindelserna mellan de östnorska byg-
derna och Värml. ha varit betydande (se bl. a. Kolsrud i No. Bygder 
3, 46 ff. och Lindqvist Sydväst-Sverige 58 och Ordens vandrings-
vägar 46 f.). Även beträffande den materiella kulturen finner man 
ett sådant inflytande (se S. Erixon i uppsatsen Hur Norge och Sverige 
mötas i Bondesamfundets hist. 2, 183 ff. samt s. 125 ovan). Man kan 
alltså även i detta fall antaga, att termen inkommit med den därmed 
betecknade saken. 

Ett lån av annan art är tratt. Det är ett allmänt tekniskt ord, som 
säkerligen såsom kvarnterm kommit ganska sent från tyskan (hty. 
trichter 'kvarntratt')1, möjligen över danskan (da. molletragt). Som 
kvarnterm är det belagt i Sverige 1734 (SAOB). Dess sporadiska 
förekomst visar också klart, att detta icke är en gammal, i dialek-
terna genuin term. 

Skräpp förekommer i västra Jämtland och Härjedalen, alltså inom 
tidigare norskt område. Termen är norsk och har en stor spridning 
i de väster om Jämtl. och Härjed. liggande no. bygderna. Den har 
vandrat österut på de urgamla vägarna från Trondheim in i Jämt-
land (se ovan s. 125) men har ej haft tillräcklig expansionskraft att 
liksom t. ex. karl 'vattenhjul i skvaltkvarn' och karlkvarn 'skvalt-
kvarn' tränga längre in i de norrländska dial. Här har den mött 
det norrländska stut, vilket finns i Frostviken som alternerande 
synonym och för övrigt är enda beteckning för kvarntratten i hela 
Norrland fr. o. m. Medelpad i söder. 

I Jämtland finnes dessutom mellan skräpp- och stut-områdena 
några få belägg på ett skruck. 

Rent gotländskt är trut, om man bortser från ett enstaka trut i 
Gästrikland, som väl är en urspårad form i spridningsperiferien av 

1  Om ljudutveeklingen i ordet se Hellquist Et. ordb.2  (under tratt). 
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dalmålets tut. Två äldre belägg (i ordböcker), vilka ej kunna lokali-
seras, kunna lämnas utan avseende. 

Det halländska löp är väl en reliktform eller en mera tillfällig bild-
ning. Termen förekommer med ett enda belägg som alternant till 
skruv i detta ords spridningsperiferi, där det möter det västsv. kupa. 
I den allmännare betydelsen 'korg' finns löp i hall. dial. samt i 
danskan (se nedan). 

Flertalet av de ord, vilka blivit benämningar på kvarntratten, ha 
en allmännare eller ursprungligare betydelse 'korg eller förvarings-
kärl (bl. a. för säd)' och ha betecknat föremål, som ofta ursprungligen 
tillverkats av flätverk, spån, näver eller genom urholkning av trä-
block. Ifrågavarande termer visa ofta parallella betydelseutveck-
lingar. Nedan följande försök till tolkning av dem böra därför sam-
manställas, då de belysa och stödja varandra. 

Kvarntermen bing(e) utgår från samma ord i en i sv. rspr. o. dial. 
samt i da. allmän bet. 'stor lår, stor låda, vari säd eller mjöl förvaras' 
(SAOB, Rietz, ODS); jfr da. meelbing (ODS). 

Kvarntratten är ej påfallande lik en sädesbinge. Denna har ju 
vertikala sidor, medan kvarntrattens sidor luta inåt, så att det med 
bing betecknade föremålet avsmalnar trattformigt nedåt.1  Benäm-
ningen har väl föranletts av att man häller säd i såväl sädesbingen 
som i kvarnbingen (kvarntratten). Även ett flertal av de andra be-
nämningarna på kvarntratten utgå från ord, vilka i allm. bet. be-
teckna lårar eller korgar, vari säd förvaras (se nedan). 

Kupa betecknar i nord. språk (och dial.) föremål med välvd, run-
dad form av olika slag. Man kan använda det med kupa betecknade 
föremålet att som en huv täcka över något, såsom sv. bi-, lamp-, 
ost- och spiskupa, eller att som en skål i sig rymma något.2  Denna 
senare användning är ej så vanlig i sv.3  Hit kan föras det numera 
ovanliga vaxkupa 'runt hölje (dosa) kring ett vaxsigill' och kupa 

1  Emellertid förekommer i Sydsv. ofta stora kvarntrattar, vars övre del har 
vertikala sidor. Endast den nedre delen är trattformig (se bild 47). 

2  En sådan växling mellan konvex och konkav välvning hos det betecknade 
föremålet finnes hos flera ord, se Hellquist Et. ordb.2  under huv, dal, kubb och kula. 

3  Den återfinnes i fsv. kupa i följande citat: »qor en oghn som haffwer ena kwpo 
mith j segh aff leer, och aff kwponnas bothn males en jwrn pipa, tha likowl 
ey swa ath hon gar gonom jn j kwpona» (Peder Månsson, Stridskonst och strids-
lag i Samlingar utg. av Svenska forriskriftssällskapet nr 3, s. xr,v1). 
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'litet glas, renvinsremmare' samt hummer- och &kupa (SAOB, 
Östergren). Dessa ord ge dock knappast en allmän bet., från vilken 
kvarntermens kan utgå. 

Som ovan framhållits, bör man emellertid räkna med att kvarn-
termen kupa invandrat till västsv. dial. från Danmark, sannolikast 
från Jylland. I da. kan man också finna ordet använt utom som 
kvarnterm även i allmännare bet., som bättre lämpa sig som ut-
gångspunkt för dess övergång till kvarnterm: da. rspr. o. dial. kube 
'skaalformet kurv (af halm, vidjer olgn) ell. kurvlignende genstand 
til at bre ell. optage noget i; tragt- ell. grubeformet rum, beholder 
ell. fordybning', i jyll. dial. även med bet. 'kurv til at bwre fisk i; 
lille skål el. kasse, dannet af taghalm til at tage mel og gryn i' (ODS, 
Feilberg). 

Motsvarande bet. finnes även i no. dial. kupa, f. 'en skaal, et lidet 
rundt kar; en udhulet blok, hakkeblok; (et slags fiskeruse)' (Aasen), 
nisl. kåpa 'smörskaal, lille (udhullet) treekar' (Blöndal), shetl. kup 
'rundagtig forhoining, szenkning i landskapet', kupi 'fordybning, 
grube, hul; lille kurv; trffiffiske' och kupa 'tabu-ord for osekar' (Ja-
kobsen). 

Kupa har alltså i da., bl. a. i jylländska dial. använts om skål-
formiga korgar och korgliknande föremål, i vilka man förvarat bl. a. 
säd. Dessutom har ordet använts för att beteckna trattformiga be-
hållare eller fördjupningar. Detta är just föremål, som både till 
form och ändamål komma kvarntratten mycket nära, även om man 
inte förvarar säden i denna längre tid, än malningen kräver. Såväl 
kupa som bing(e) beteckna ursprungligen förvaringskärl för säd o. 
dyl., men de med kupa bettkcknade föremålen ha dessutom en form, 
som kommer kvarntrattens närmare. 

Som term för att beteckna kvarntratten förekommer kupa ej 
utanför nord. språkområde, men i Ity. finnes ett kuup, vilket beteck-
nar höljet kring kvarnstenarna (Drube 82), av mlty. kupe, kope, 
'kufe, grosses, offenes Fass' (Schiller-Liibben) lånat från, eller på-
verkat av lat. cupa 'fat, tunna'. Kupa 'kvarntratt' synes däremot 
utgå från ordet kupa i bet. 'korg', i vilken bet. ordet enligt Hell-
gnist Et. ordb.2  antagligen är inhemskt germanskt. Mo&er a. a. s. 
176 anser däremot det skandinaviska redskapsnamnet kupa vara en 
nordlig utlöpare av det lat. lånordet, som i gammal tid från romanskt 
språkområde spritts vida över Europa och ej uppstått genom sam-
manblandning av ett inhemskt ord och ett lånord. 
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Vida är, som ovan framhållits, ursprungligen en norsk term. 
Den omnämnes av Torp, vilken dock ej ger någon förklaring av ordet. 

Det ligger kanske närmast till hands att antaga, att vida, f. har 
bildats genom substantivering av motsvarande adj., no. vid, fvn. 
vinr, på samma sätt som bl. a. no. sida, f., fvn. sina bildats till adj. 
sid 'bred', fvn. siår, sv. sida, fsv. sia till fsv. sidher, och no. hvita 
till no. hvit, fvn. hvitr, sv. vita till vit, fsv. hviter (Hxgstad XL, 
Olson App. subst. 208 ff., särskilt 210, Torp och Hellquist Et. ordb.2  
under resp. ord samt J. Sahlgren i Stud. tillegnade Esaias Tegnér 
1918, s. 416 ff.). Kvarntermens grundbet. skulle då vara 'den vida', 
syftande på att tratten vidgar sig starkt upptill (se bild 21-23). 
Denna bet. passar väl in på sådana senare tids typer av kvarntratt. 
Men går man till äldre typer, blir man mera tveksam. Som ovan 
s. 19 framhållits, har skvaltkvarnen långt fram mot våra dagar 
varit synnerligen vanlig i Norge och i äldre tid dominerat där. Man 
måste därför räkna med att vida ursprungligen använts om kvarn-
tratten i skvaltkvarnar av ålderdomlig typ (se bild 11-12). I dessa 
vilade tratten ej som i nyare kvarnar på en särskild ställning över 
kvarnstenarna utan var vanligen fäst vid väggen. Därför kunde 
den ej göras så vid som senare. I stället gjordes den relativt hög, 
och den sida, som vilade mot väggen, var vertikal, medan de tre 
andra sidorna sluttade svagt inåt. Den liknade därför mycket de höga 
smala korgar, flätade av olika material, såsom vide, halm, spån 
eller gjorda av näver, vilka användes för att på ryggen bära hö och 
annat foder eller klövjades på hästar. Det är också allmänt känt, 
att man i äldre tid tillverkade allehanda förvaringskärl med korg-
flätningsteknik, svepteknik, av näver eller genom urholkning av 
träblock, i stället för att spika ihop dem av brädor. Järnspikar 
voro svåra att framställa för allmogehantverkaren och dyra att köpa, 
och brädor måste i äldre tid bilas ut med yxa, något senare sågas ut 
för hand, men även detta var en besvärlig och tidsödande procedur. 
Åtminstone i vissa trakter av Norge har man använt kvarntrattar 
av flätverk (se bilden i No. mylnor I: 2, 118, som visar en extra 
tratt över den vanliga. Den är en hög flätad korg, till formen lik 
den undre, som är gjord av brädor). 

Flertalet av de synonyma beteckningarna på kvarntratten utgå 
från ord, som ursprungligen betecknat eller kunnat beteckna korgar 
av allehanda flätverk. Detta jämte det ovan sagda gör, att man 
kan vara benägen att upptaga till prövning en annan möjlighet att 
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förklara bildningen av ordet vida. Detta skulle även kunna upp-
fattas som en ön- eller iön-bildning till vide 'salix', no. viderl, ra. 
'vidiepiil, smaa trxarter af pileslxgten (salix)' (Aasen), fvn. viöir m. 
'vide' (Fritzner), f sv. vidhe < urnord. *wipia-, varvid ön-suffixet 
(eller bildningstypen) använts för att på vanligt sätt av ett subst. 
bilda ett svagt fem. med innebörden 'gjord av', i detta fall vide (se 
Olson App. subst. 211 f.), eller iön-suffixet som tillhörighetssuffix 
såsom i t. ex. fsv. ekia 'eka' till ek (Olson a. a. s. 235). Videt har sedan 
urminnes tider spelat en mycket viktig roll som material för olika 
flätningsarbeten. En kvarntratt, som är gjord av flätverk, kan 
därför väntas vara tillverkad av vide. 

Man kunde dock ha väntat, att ordet vida skulle finnas  i en allm. 
bet. 'korg av flätverk' e. dyl. liksom grundordet till de synonyma 
kvarntermerna kupa, löp och skruck, men så tycks ej vara fallet, 
vilket i viss mån talar mot denna tolkning av termen. Ordet kan 
emellertid ha funnits tidigare, ehuru det ej längre är känt. Det kan 
mycket väl ha bevarats i den speciella användningen som kvarn-
term, medan det i övrigt blivit mindre vanligt eller kommit ur bruk, 
kanske med den därmed betecknade saken (jfr nedan under skräpp). 
Det är ej heller nödvändigt, att vida i en sådan allm. bet. legat till 
grund för kvarntermen. 

Utvecklingen av kvarntermen skruv företer en nästan fullständig 
parallell till det synonyma kupa. Liksom detta ord betecknar det 
här ifrågakommande, sannolikt inhemskt nordiska skruv,  i nord. 
språk o. dial. oftast föremål med välvd, kupig eller spetsig form. 
Liksom de med kupa betecknade föremålen kan även de med skruv 
benämnda användas att som en huv täcka över något eller att som 
en skål i sig rymma något. Även beträffande detta ord synes den 
förstnämnda användningen vara vanligast. I Hälsingland betyder 
skruv 'nedra delen av en skorsten, skorstenspipan nedom spjället' 
(Rietz), alltså den del, där den huvliknande vidgar sig, i Västerg. 
'takås, där sparrarna sammanstöta' (Rietz). I no. betyder skruv, ra. 
eller n. 'en hob korn-neg, en liden kornstak; top, overste punkt, saa- 

1  Även i formen via, f. 
2  Om detta är samma ord som skruv i bet. 'schraube', ett lågtyskt lån, är 

ovisst (FIellquist Et. ordb.2). Ordets härledning är omtvistad (se utom Hellquist 
även Persson Indogerm. Wortforschung 179, von Friesen Mediagem. 83 och Falk 
o. Torp under skrue). 
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ledes om den overste flade paa et skab; et slags hovedpynt' (Aasen), 
da. skru 'toppet hue; kegleformet opstabling, stak af torv; om sam-
ling af sffld, lille kornstak' (OBS), da. dial. Jylland 'hvxlving over 
ovnsmunden' (Feilberg), nisl. skrål, n. 'lille stak (af fisk el. andet) 
opstablet for at torres' (Blöndal), shet. skru (skrä, skrå) 'kornstak' 
(Jakobsen), f sv. skreiver 'mitra, biskopsmössa', fsv. skriver 'konisk 
bikupa av bark, som upphänges å träd i skog' (ÖGL, MELL, ChrLL; 
se Li~ i ANF 27, 264 f.) och fsv. bicergskrfiver 'bergtopp' (Söder-
wall), fvn. skricfr, m. 'top' (Fritzner). 

En bet., som står dessa nära, återfinnes i det skruv, som ingår i 
ett flertal småländska ortnamn med starkt lokal begränsning. Om 
Skruv, by i Ljuders sn i Småland, säger Lindroth (Ur Värends 
historia 1912, s. 42), att ordet torde betyda 'spetsig eller trång för-
djupning mellan höjder'.' Ödeen (Smål. bebyggelsehist. 481 ff.) 
antager däremot, att det i småländska ortnamn ingående skruv ur-
sprungligen betecknat ett slags koniskt formade jordkulor. Sådana 
ha i Aseda sn enligt doc. Hedström kallats skruvar. Av samma upp-
fattning är även Sahlgren enligt uppgift av Ödeen (cit. arb. 490). 
En denna närstående bet. har jag funnit i ett kornskruv (från Da-
larna?) 'högt, ofta murat magasin med kvadratisk genomskärning 
till förvaring av säd' (Juhlin-Dannfelt, H., Dalarnas lantbruk, Sthlm 
1929, 51 f. med avbildning; jfr SAOB Kornskruv).2  

I den andra betydelsen 'tratt- eller skålformig fördjupning', från 
vilken kvarntermens bet. närmast utgår, är skruv ej så vanligt. Dock 
finns ordet i Svea- och Götaland i bet. 'strut av näver till bär-
plockning; näverskäppa' och i Västerg. i bet. 'pappersstrut' (Rietz 
601, jfr Dens. s. 76; Rääl Ydremålet, Ihre Glossar) och i da. i bet. 
'kr2emmerhus, spec. om  et saadant, dannet af bark' (ODS). 

Kvarntermen skruv utgår från samma ord i en allm. bet. 'strut, 
särskilt av näver, näverskäppa'. Denna finns inom kvarntermens 
såväl da. som sv. spridningsområde. Betydelseutvecklingen är den 
samma som hos flera av de synonyma termerna. Även denna grund-
bet. synes förutsätta, att kvarntermen tidigare tillverkats på annat 
sätt än nu, nämligen av näver (jfr löp, skruck, skräpp och tut). 

Tut tillhör som beteckning för kvarntratten främst dalmålet 
(jämte angränsande dial.). Där finns ordet även i en allmännare bet. 
'tratt', i Dalaordb. (ULMA) antecknad i Älvdalen och Mora. Denna 

1  Härmed kan jämföras sv. dial. Phil. *skruva skruv, svf. 'bergskreva' (Vendell). 
2  Ordet finns i denna betydelse ej i Dalaordb (ULMA). 
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står nära den bet. 'strut', vilken Weste (1807) och A. F. Dalin (1850) 
uppge som bet. för tut. En närstående bet. 'strut, fyrkantig näver-
påse till insamling av bär' har tut, m. i sv. dial. Finl. (Rietz). I 
dalmål finns ordet även i en allm. bet. 'pip t. ex. på mjölk- eller trä-
flaska', som för övrigt är allm. i rspr. och sv. dial. (Rietz)', samt i 
bet. 'mun, spetsigt utputad mun', även den allin. i sv. dial. i Norrl. 
och Sveal. (Rietz). Samma eller närstående bet. finns i no. tut, m. 
'tud, fremstaaende ror, f. ex. paa en kande, ogsaa ellers om en ud-
staaende top; spotvis: snude, mund; en trompet eller kort luur tul 
at blxse i' (Aasn), da. tud 'pip på kar, kanna o. dyl.; mun' — jfr da. 
Lut 'tud, mynding; cylinder ell. tragtformet hylster, krxmmerhus', 
delvis en sidoform till tud, delvis ett lån från Ity. (ODS) — fris. titt 
'mun' < germ. *tuta-, väl med en ursprunglig bet. 'något som sticker 
ut' (Hellquist Et. ordb.). 

Kvarntermen utgår väl närmast från tut i bet. 'strut', måhända 
'strut av näver'. Härpå kan bet. av tut i sv. dial. Finl. tyda, troligen 
även att i dalmålen vid sidan av tut, m., finns ett närstående mot-
svarande svagt fem. tuta2  med bet. (utom som i rspr. 'fingertuta') 
'bärkorg av spån, näver 1. spjälkar, som med tillhjälp av långa hand-
tag, klavar, bars på ryggen och var avsedd för transport av löv, hö, 
potatis, strö m. m.', allm. i dalmålen (Dalaordb., ULMA). Ordet 
ingår även i ett flertal ssgr, såsom bär-, löv-, näver-, spjälk-, päron-, 
bröd-, vägg-, kol- och ull-tuta. Tutan var oftast av näver. Dessa 
höga, smala korgar likna påfallande kvarntrattar av den typ, som 
synes på bild 11, ehuru denna ej är tillverkad av näver eller spån. 

Stut är en norrländsk term. Ordet användes om strut- och tratt-
formiga föremål. I Ångerm. finns det utom som kvarnterm i bet. 
'strut, trattformigt kärl; urholkad träkubb, som upphänges för sjö-
fågel .att lägga ägg uti' (Sidenbladh 77), 'hög, smal, flätad korg att 
förvara ull i, holk t. ex. för änder' (Nordlander Multråm. 124), 'liten 
strut av näver' (Rietz). Ordet finns även i sv. dial. (Norr1.3) i en 
bet. 'lur gjord av trä och omlindad av fin näver, tjänande till vall-
horn för vallhjon' (Rietz) och är väl samma ord som no. dial. stut, 
bl. a. 'et horn (oxehorn)', fvn. stictr, m. 'stud, tyr; et slags drikke-
eller skjmnkekar' (Fritzner), etymologiskt samma ord som rspr. stut, 
f sv. stuter 'ung oxe eller tjur', med en ursprunglig bet. 'ngt avkortat, 

1  Jfr ä.nsv. tutkanna = pipkanna (Ihre). 
2  På samma sätt motsvaras de synonyma kvarntermerna skruck och skräpp 

av de svaga fem. skrucka och skräppa (se nedan). 
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avtrubbat', som djurbeteckning eg. 'djur med avtrubbade horn' 
(Torp, Hellquist Et. ordb.9. Betydelseutvecklingen har gått från 
'horn' över 'horn använt som förvaringskärl o. d.' till 'trattformigt 
föremål' och 'kvarntratt'. 

Trut tillhör som kvarnterm numera främst Gotl., men belägget 
från Gästr. samt de äldre, ej lokaliserade beläggen1  tyda måhända 
på en tidigare större utbredning. I Gotl. ordb. finns ordet utom som 
kvarnterm blott i bet. 'fiskankar', vilken i detta sammanhang kan 
lämnas utan avseende. Jämte den nuvarande rspr. bet. 'spetsad 
mun' har ordet i sv. dial. Smål., i ä.nsv. (1626) samt i da. bet. 'tut, 
pip på kanna' (Rietz, Hellquist, ODS).2  Betydelseutvecklingen från 
denna bet. till 'kvarntratt' är alltså densamma som hos de närstå-
ende synonymerna tut och stut. Rimord sådana som tut, stut och trut 
påverka för övrigt varandra och användas promiseue. Detta gäller 
säkerligen i viss mån även ifrågavarande kvarntermer, även om dessa 
med några undantag fått en geografiskt avgränsad fördelning. 

Kvarntermen skruck utgår från samma ord i bet. 'näverkont' i 
Aspås, Jämtl. (ULMA), 'en större korg, vari man bär foder' i när-
liggande dial. i Räls. (Rietz), no. dial. skrokk, m. 'et smalt trwkar 
med laag, en smorbotte, et kar af en tondes storrelse etc.', fvn. 
skrokka, pl. i uttrycket »ok haufdv med ser skrocka» i Skilholtsb6ks 
text av Erikssagan, motsvarande »Peir hafdu med ser stokka» i 
Hauksböks text, syftande på förvaringskärl för transport av varor 
(se Sven B. F. Jansson Sagorna om Vinland 164), sv. dial. Boh. (Sör-
bygden) skrokk, m. 'större korg av böjliga stickor' (NiMn), nära 
samhörigt med sv. dial. Norrl. skrukka, skrokka, f. 'korg; en av spri-
tade furustickor förfärdigad korg att däri bära hö, spånor o. d.; 
näverstrut; en av björknäver gjord korg eller strut, vari bär plockas 
och bäras; liten korg av bark eller näver' (Rietz), sv. dial. Boh. (Sör-
bygden) skrokka, neiverskrokka, f. = skrokk, m. (NUM), sv. dial. Västerg. 
skrucka 'snusdosa av näver' (Götlind Västerg. folkm. 2, 79), no. dial. 
skrukka, skrokka, f. 'liten kurv av bark eller nfflver, smalt kar, isxr 
til at samle flode i' (Aasen). 

Ordet har väl övergått till kvarnterm i bet. 'kar eller större korg, 
vari man bär foder', alltså en korg av det slag, som omtalats ovan 

1  0. Lind var kyrkoherde i Söderhamn. 
2  Sahlstedt Sv. ordb. 1773 upptar ett trut 'orificium', dvs. 'mynning', Spegel 

Glossarium och Ihre likställa trut och tunt 'rostrum'. 
1 1 — 516758 Wactström 
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under vida, och med vilken kvarntratten i äldre skvaltkvarnar före-
tett stor likhet. Denna korg har åtminstone i vissa fall varit gjord 
av näver, vilket kvarntratten måhända ursprungligen också varit i 
dessa trakter. 

En ursprungligare bet. hos skruck(a) finner man i no. dial. skrukk, 
m. 'stor rynke' (Boss), sv. dial. Dal. skrokk, m. 'något som är skrynk-
ligt och vanställt; ytteröra; skrov' (Rietz) samt i dess fem, motsvarig-
het, nämligen no. dial. skrukka, f. 'rynke, fure', i sydliga trakter 
'indskrumpet figur' (Aasen), nisl. och färö. skrukka, f. 'gammel, 
rynket kjwlling' (Blöndal, Jacobsen-Matras), sv. dial. Blek. skrokka, 
f. 'rynkig, gammal kärring' (Rietz; om ordens härledning se WesMn 
n-Deklination 75 f., Torp och Hellquist Et. ordb.2  under skrynka). 

Ordet har ursprungligen alltså betecknat skrumpna och skrynk-
liga föremål, bl. a. bark och näver, och har sedan övergått till 
att beteckna saker, som tillverkats av bark eller näver, t. ex. korgar. 
För den vidare betydelseutvecklingen fram till kvarntratt finns flera 
paralleller bland de synonyma kvarntermerna. Denna betydelse-
utveckling är av intresse vid behandlingen av följande term skräpp. 

Skräpp är som ovan framhållits en norsk term. Det no. skrepp, m. 
sammanställes av Torp med bornh. skräpp, m. 'tobakspung av swl-
skind' och med sv. dial. skräppor, pl. 'scrotum', utan att betydelse-
utvecklingen närmare belyses. För att finna en antagbar sådan 
bör man utgå från mera näraliggande betydelser i mer närbelägna 
dialekter. 

Kvarntermen är vanligen mask. (skräpp, skrepp, m.), men i no. 
dial. finns även ett skreppa, f. Detta förhåller sig till det mask. 
skrepp på samma sätt som det närstående skrucka, f. motsvarar 
skruck, m., bl. a. 'kvarntratt'. Detta skreppa, f. är samma ord som 
no. skreppa, f. 'ransel, tornister' (Aasen), sv. dial. skräppa, f. 'påse, 
matpåse av skinn' Götal., 'påse av skinn (att föra mjöl uti), tiggar-
påse' Häls., 'scrotum' Dalarna (Rietz; jfr Rääf Ydremålet), fsv. 
skreppa, f., fvn. skreppa, f. 'pose, isxr til at bfflre i baand over 
axlerne' (Fritzner). 

Skräpp finns inom ett område, som direkt gränsar till skruck-
området. En jämförelse mellan de båda termerna kan vara befogad. 
De föremål, som betecknats med ordet skräpp(a), synas mest ha 
utgjorts av säckar eller påsar av skinn, medan de med skruck(a) 
benämnda ofta varit tillverkade av bark eller näver, vilket erbjuder 
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en bättre utgångspunkt för kvarntermen med goda paralleller i be-
tydelseutvecklingen bland de synonyma termerna. Går man till-
baka till äldre bet. hos de båda orden, närma de sig måhända mera 
varandra. Skruck(a) har ursprungligen betytt 'det skrumpna, 
skrynkliga'. Skrepp(a) föres av Torp, om ock med tvekan, till en 
germ. rot *skerp-, av ie. *skerb-, *skreb-, vilken återfinnes bl. a. i 
skorpa och egentligen betyder 'vara eller bliva torr, inskrumpen' 
(jfr Hellquist Et. ordb.2  under skorpa och skarp). 

Om alltså den ursprungliga bet. är densamma i de båda orden, bör 
man kunna antaga, att betydelseutvecklingen fram till den lika-
ledes gemensamma bet. 'kvarntratt' löpt parallellt, även om man ej 
tycks kunna finna säkra belägg hos skräpp(a) för den bet. 'korg, 
strut (av näver)', som hos skruck(a) ligger närmast till grund för 
kvarntermens bet. Det är för övrigt ej så stor skillnad mellan den 
höga korg (av näver eller flätverk), som bars i band på ryggen, 
och den påse eller säck (av skinn), som bars på samma sätt. Kanske 
har man kunnat använda ordet skräpp(a) även om en sådan korg. 

Det är mindre sannolikt, att kvarntermen skräpp(a) skulle vara 
en bildning till no. skreppa 'glide pludselig, falde, styrte med nogen 
larm, rasle, give et skrabende lyd; insvinde, krybe sammen, for-
torres; skryde' (Aasen).1  Dess innebörd skulle då vara 'det ställe, 
där säden hastigt glider eller störtar ned med ett rasslande, skrapande 
ljud', vilket väl passar in på kvarntratten, framför allt på dess nedre 
del, där säden faller ned i den skakande rännan och glider ned i 
kvarnstenens öga. 

Häck användes i nord. språk för gt beteckna olika föremål, som 
delvis (och ofta till sin väsentliga del) utgöres av spjälverk. De kunna 
dels såsom foderhäck avse (på väggen upphängda) föremål för för-
varing av olika varor, såsom foder, dels såsom vagnshäck grind-
liknande föremål på t. ex. arbetsfordon. Detta häck är ett lån från 
Ity. hek 'grind, halvdörr, vagnshäck m. m.', motsvarande ags. bac 
heecc- 'grind, halvdörr' (eng. hatch) < germ. *hakja-, *hakjö-, möj-
ligen till hake och i så fall med grundbet. 'något upphakat eller upp-
fäst' (Hellquist Et. ordb.2). 

När häck inlånats i nord, språk från ity., har det i allmänhet 
kommit att beteckna föremål av spjäl- eller gallerverk. Stundom 

1  Det är tvivelaktigt, om de båda orden äro besläktade eller blott förete en till-
fällig likhet. 
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utgöres dock ej hela föremålet av spjälor. Det da. ink användes 
bl. a. om 'skaal-, tragt- eller trugformet beholder, delvis lavet af 
tremmeverk, i vilken der anbringes halm, ho og lign.' (ODS), en 
bet., som ordet också kan ha i sv. och no. 

Kvarntermen häck finns endast inom ett starkt begränsat nord-
bohuslänskt område, och där delvis som alternerande synonym till 
andra termer. Troligen är det en mera tillfällig bildning, som föran-
letts av att kvarntratten åtminstone i vissa fall, särskilt i mindre 
skvaltkvarnar, företer en viss yttre likhet med en på väggen upp-
hängd foderhäck (jfr bild 11). 

Holk betecknar i sv. dial. Söderm., Smål., Skåne, Hall. 'urholkad 
trästam till kärl, urholkat kärl' (Rietz). Även inom den mera när-
liggande dial. i Ärtemark på Dal finnes denna bet. i mjölholk, m. 
'mjölkärl av urholkad stubbe' (Noreen Ärtemarksm. 88) samt i den 
andra kvarntermen holk 'urholkad stock, som omger drivaxeln och 
uppbär den vridbara överdelen i s. k. holkkvarn (§ 193), som numera 
finnes i Västerg., i södra Boh. och på Värmlandsnäs (och troligen 
tidigare funnits även i norra Boh.). En härur utvecklad, vidgad bet. 
föreligger i sv. dial. Söderm. m. fl. Ulk 'varje cylindriskt träkärl, 
även av tunnbindarearbete', samt i sv. dial. Finl. degholk, m. 'stor 
bytta, i vilken deg syras', och sv. dial. Jämtl. tjärn-hålk, m. 'smör-
kärna' (Rietz) samt i sv. dial. Boh. (Foss) holkekärna, f. 'smörkärna' 
(I0D). Till dessa bet. ansluter sig även sv. dial. Gotl. brunns-hålk, 
m. 'träkrans kring en brunn' (Rietz, Gotl. ordb.) — jfr ortnamnet 
Holken, nu igenkastad brunn, som var »nersatt med bräder», i Tuve 
sn, Hisings hd, Västerg. (OGB 2, 190). En ytterligare vidgad bet., 
där det för grundbet. karakteristiska helt, eller nästan helt, försvun-
nit, föreligger i sv. dial. Hall. dranka-hålk, m. och i sv. dial. Smål. 
(Stranda hd) mjöl-hålk, m., vilka båda beteckna stora trälårar eller 
träkistor, vilka åtminstone ej angivas vara tillverkade genom ur-
holkning av en stock e. dyl. (Rietz). 

Kvarntermen holk betecknar i regel ej den vanliga kvarntratten 
och har från början troligen blott avsett en extra tratt, placerad 
över den ordinarie (se ovan s. 149). Den behöver från början ej ha 
varit en likadan tratt som den undre, utan har sannolikt varit ett 
föremål av ungefär det utseende, som i Ärtemarksmålet betecknats 
med ordet mjölholk, ett »mjölkärl av urholkad stubbe» ungefär av 
det slag som synes nederst på bild 8. 1 annat fall kan den ansluta sig 



165 

till någon av de tämligen närstående betydelserna i de andra dialekt-
formerna ovan, vilka alla stå kvarntermens bet. nära.' 

Löp är som kvarnterm upptecknat blott i en dialekt, väl en relikt-
form. Den kunde möjligen antagas vara en mera tillfällig användning 
av ordet, men mot detta talar att såväl dess bildningstyp som dess 
betydelseutveckling tyda på en högre ålder. Löp finns i det angrän-
sande Fagereds-målet dels i formen löp, m., dels i formen löt, m., som 
väl är förvanskad och tyder på att ordet ej längre är så vanligt där. 
När ett ord börjar försvinna ur språkbruket, utsättes det för varje-
handa urspåringar på samma sätt som i spridningsperiferien. I 
Fagered betyder löp 'ovanligt hög, men smal korg' (11aMn). Ordet i 
denna bet. passar utmärkt som utgångspunkt för kvarntermen. 
Denna är upptecknad i en liten skvalta, och flera sådana ha funnits 
i trakten. I sådana hade kvarntratten ofta denna form, vilket fram-
hållits ovan (s. 157). 

I bet. 'korg', ofta 'såningskorg' har ordet löp. stor spridning i sv. 
dial. (Rietz), främst i sydliga och västliga dial. (Forner 85), liksom 
det no. laup (Aasen) och da. lob (Feilberg, ODS), och i denna bet. 
fanns det även i fsv. löper (Söderwall), fvn. laupr (Fritzner) och fda. 
laupr (ODS), samt i ags. Map — jfr eng. dia'. /eap 'stor korg, ett kar 
med såkorn' (Torp 366 a). 

På Färöarna finns ett leypur, m. lob, stor, hoj og smal kasse af 
sammenslaaede fjadle til transport (bres paa ryggen i baand el, 
rem); ogsaa alm. ved transport' (Jacobsen-Matras), en bet., som 
kommer den halländska nära. 

Betydelsen 'korg' har stundom vidgats ytterligare, så att löp 
kommit att beteckna även andra förvaringskärl, tillverkade av trä, 
träkar, såsom i no. dial. Gudbrandsdalen laup, m. 'mel-kar' (Aasen) 
samt i eng. dial. (se ovan) och i mlty. löp, m. 'litet träkar för salt, 
smör, korn o. dyl.' (Schiller-Liibben). Härur har bet. 'rymdmått 
(av olika slag)' uppstått, såsom i sv. dial. Gotl. och Västerg. 'sädes-
mått, en fjärdedels tunna; skäppa' (Rietz, Forner 85), huvudsakligen 
som smörmått i Västsv., Skåne och Blek., samt i Norge och Dan-
mark (Jansson Måttsordb. 48), f sv. löper, m. (Gotl. lauper, m.) 'ett 

1  Härledningen av ordet holk är oviss. Säkerligen hör ordet samman med hål 
och har en ursprunglig bet. 'det urholkade'. Ett försök till förklaring av dess bild-
ning ges av Hellquist i ANF 7, 14 f., ett annat av Olson i App. subst. 270, till 
vilket Hellquist i Et. ordb.2  i viss mån ansluter sig. 
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rymdmått av okänd storlek' (Söderwall)1, no. laup, m. 'et vist maal 
eller qvantum (af smor)' (Aasen), fvn. laupr, m. 'kurv, spand, et 
visst kvantum (smor)' (Fritzner), samt ä. da. lob 'et vist mål (for 
smor)' (Kalkar), en bet., som även finns i ags. 

De med löp betecknade korgarna anges stundom tillverkade av 
bark eller näver, vilket för övrigt är den ursprungliga bet. hos ordet 
(se Torp 366 a och Hellquist Et. ordb.2  under loft). Denna bet. finns 
för övrigt kvar ännu i nonl. dial. (Rietz). Man kan givetvis ej säkert 
säga, från vilken av dessa betydelser kvarntermen närmast utgår, 
men sannolikast är väl den i Fagered upptecknade 'ovanligt hög, 
men smal korg', som ligger geografiskt närmast och ger den bästa 
betydelseanknytningen.2  

Om tratt se ovan s. 154. Huv förekommer blott i två folkminnes-
uppteckningar från Värml. samt i en uppteckning från Västm. Tro-
ligen är det en mera tillfälligt bildad term. 

De flesta ord, som blivit benämningar på kvarntratten, ha kunnat 
beteckna mer eller mindre trattformiga föremål eller allehanda för-
varingskärl (för bl. a. säd och mjöl), ofta korgar, som åtminstone 
ursprungligen bestått av flätverk av bark eller näver, halm, kvistar 
o. dyl. De ord, som ursprungligen betecknat korgar, ha ofta även 
haft en vidgad bet. och kunnat beteckna även andra slag av för-
varingskärl, som ej längre tillverkats med flätteknik. Man kan i 
sådana fall ofta ej med säkerhet fastställa, vilken allmän bet. ordet 
haft, då det blivit kvarnterm, endast angiva, att det skett på någon 
punkt i en gradvis skeende betydelseutveckling. 

§ 16. Kvarnsko, skakande ränna, som leder mälden från kvarn-
tratten ned i den övre kvarnstenens öga (s. 36, bild 8 d, 11, 12, 17 d, 
21, 22, 23, 29, 33 d, 36, 37 o. 41 d): 

1  Smörlöpen förekommer tidigast 1340 och inom ett högst begränsat västsv. 
område, nämligen Västerg., Dal och Värml. Det var sannolikt en spånask av omkr. 
15 liters rymd (S. 0. Jansson i Nord. Kultur 30, s. 22). 

a  Om det da. lob 'korg' se H. P. Hansens uppsatser Lob og Lobbinding, Lob. 
typer, Ligkister af Lob samt Lob i sproglig Belysning i SoK IV, 49 ff., V, 1 ff., 
V, 151 ff. och VI, 1 ff. Här ges en utförlig framställning av de mångfaldigt skiftande 
typerna, deras tillverkning och användning samt den språkliga utvecklingen av 
ordet löp. H. visar bl. a., att i eur. språk ett ord, som ursprungligen betytt 'bark' 
överförts till föremål av bark och så småningom även till behållare av halm eller 
trä. — Se även Granlund 288 f. om löp som benämning på s. k. svepväska. I dalmål 
förekommer ordet i ssgn överlöp, n. 'övre botten i hus, andra våningen' (Eriksson 
Hjäll o. tarre 94). 
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Sko, ro. 

SKÅNE: ! skol Ö. Espinge [93], Burlöv [41], Grönby [47], Tullstorp 
[120], örkelljunga [43], Vasby [46], Lyngby [45], V. Ahlstad [42], 
S. Sandby [125], Allerum [138], Fjärestad [139], BLEK.: skol Mörrum 
[48], Hällaryd [49], Ronneby lig [124], HALL.: skol Harplinge [18], 
Knäred [23], Morup [17], Gunnarp (EU 13567), Smi.L.: sko Söder-
åkra [95], Bankeryd [96], Ryssby [92], Fryele [122], Skede [73], 
Aringsås [74], Villstad [57], Gladhammar [72], Bredaryd [53], 
Aseda [54], Gränna [71], Pjetteryd [52], VÄSTERG.: 'sko Ryda 
(ULMA), Korsberga [33, 37], Ugglum [31], Ödenäs [34], ()stad [35], 
Björkäng [24], Landa [30], Kinnarumma [29], St. Mellby [28], 
Källby [39], Hudene [130], Karl-Gustaf (EU real), Mårdaklev (GM 
1064), Särestad [27], örslösa [26], Otterstad [25], Tvärred [38], 
Bon.: 'sko Sörbygden, Tossene (I0D), Bro [10], Stångenäs, Svarte-
borg, Säve (I0D), Tanum [5], Lane-Ryr [7], Hjärtum [4], Norum 

Torp [6], Valla [12], Ytterby [8], Torsby [3], Hogdal [11], Kville 
Morlanda [13], Naverstad [14], DAL: 'sko Ärtemark [15], Färge-

landa (I0D), VÄRmi.: 'sko Fryksände [75], Älgå [76], Väse [77], 
Botilsäter [78], ÖSTERG.: 'sko Hällestad [79], Svinhult [145], ÖLAND: 
'sko Bredsätra [129], Räpplinge [134], Runsten [136], Ventlinge 
[142], jfr Bodorff s. 56, Gom.: 'sko Fårö [56 b, 126], Lan [55], Sö-
DERM.: 'sko Julita [80], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik 
[84], St. Malm [85], Blacksta [86], Gryt [81], Selö (ULMA), UPPL.: 
'sko Östervåla [70], Tensta [143], Lillkyrka (EU 4065), DALARNA: 
'sko Ål [98], Gagnef [97], Hedemora lfs [68], GÄSTR.: 'sko Hedesunda 
[127], Valbo [144], MIA.: 'sko Färila (ULMA), ÅNGERM.: 'sko .Arnäs 
[133], Tåsjö [140], MEDELP.: 'sko Indals-Liden [91], Ulm.: sko 
Frostviken [140], VÄSTERB.: 'sko Degerfors [116], Burträsk (Lind-
gren Ordb. 83), NORRB.: 'sko överkalix [88], Nederluleå [87], LAPPL.: 
'sko Arvidsjaur [89], Vilhelmina [90], Fredrika [128]; 

ä.nsv. (1740) sko (SAOB); 
sv. dial. Finl. kvärnsko (Vendell, Wessman), no. dial. sko, kvernsko 

[108] (Aasen), da. rspr. o. dial. Jylland sko (ODS) [101, 102, 104], 
sl.-holst. sch,oh (Drube 82), nederl. scho, tremelscho (Sicherer 880, 
1220), ty. schuh, rättelschuh (Vieli 6 o. 23, Grimm), eng. shoe (Batten 
1, 34). 

i Oftast med diftong. 
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Trygla (trygel?), f. 
DALARNA: itrpgla Mora [60], Våmhus [64], trgght Oxbergs o. Gops-

hus byar Mora [60 a], trkgla Älvdalen [111] (jfr Rietz), itrggla 
Boda [62], Djura [66], kvcirtr@gla Bjus by Orsa (Hesselman i, 146 
tröga Al [98], Äppelbo [131], Bjursås (ULMA), trhgla Malung [137], 
'trigla Venjan [69], Orsa [67], itrkla Transtrand [61], Lima [135], 
trggel Älvdalen (Levander Dalm. 1, 192), trygel, f. tryglur, pl. Älv-
dalen (Rietz), idrygcel, f. Sollerön [63]. 

Termer med ringa spridning äro: kvarnleka (Karlfeldt Hösthorn, 
Den underbara kvarnen, Dalins Ordbok 1850, Lundell Ordlista 1893, 
jfr SAOB), 1ä11etr6g2, n. IT1lared, Hall. [16], sladdra Värö, Hall. 
[22], Islattrare, m. Istorp, Västerg. (GM 1962), matare, m. östad 
Västerg. [35], ho, m. Värö, Hall. [22], skak, m. As, Hall. (NM by), 
skräppsko, skräppnon Frostviken, Jämtl. (ULMA); no. dial. Rome-
rike matere [107]. 

Sko är, som formerna ovan visa, en internationell form. Den är 
spridd över hela Sverige, utom i dalmålet, som har sin egen term 
trygla, vilken förekommer med talrika belägg från dalmålets alla 
socknar utom två inom det sydöstra gränsområdet. Den i övrigt 
stora och enhetliga spridningen av sko visar, att denna term tidigt 
inkommit i landet, säkerligen med införande av den därmed beteck-
nade saken, vilken införts med de äldsta vattenkvarnarna (se ovan 
s. 22 if., 26 f.). Det är anmärkningsvärt, att dalmålet ensamt har 
sin egen term gentemot det mycket spridda sko. Men dalmålets 
ordförråd avviker även i andra fall från de övriga sv. dialekternas. 

Kvarnskon tillverkades åtminstone tidigare genom urgröpning av 
ett trästycke och fick en form, som bl. a. bild 51 visar, vilken ju har 
en ganska stor likhet med en träsko. Kanske bidrog kvarnskons 
placering under kvarntratten, där den är löst upphängd med snören 
och dinglar till att associera den med en träsko, som hänger löst och 
dinglar ytterst på en sittande persons upplyfta fot. 

I sammansättningen hjulsko, hämsko 'bromsinrättning bestående 
av järn- 1. träkloss (eg. med en fördjupning i vilken hjulet vilade) 
som i utförsbackar lades framför ett av vagnshjulen för att hindra 
detta att löpa runt' (SAOB) användes sko för att beteckna ett före- 

1  Ordet finns ej i det föreliggande dialektmaterialet. 
2  Jfr da. dial. Jyll. skubbetrug (SoK II, 115). 
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mål, som liknar kvarnskon. Något direkt sammanhang finns säker-
ligen ej mellan dessa båda betydelser. Man kan blott draga den slut-
satsen, att sko kunnat användas om olika föremål med. träskolik- 
nande utseende. 

Trygla är en bildning (med det germ. denominativsuffixet -ilön-
av diminutiv innebörd) till tråg, f sv. trogh, trugh < germ. *truga. 
(Olson App. subst. 248 ff.; jfr f sv. kringla 'ring, krets' till fvn. kringr 
s. 252, se även Torp s. 811). En mask. motsvarighet är no. dial. trygel, 
m. 'et lidet trug; et aflangt fad at opseette mxlk i' (Aasen), fvn. 
trygill, m. 'lidet trug' (Fritzner), bildat med suffixet -ila- till samma 
ord som trygla. Av Torp sammanställes detta med mhty. triigel, trögel, 
fhty. trugili, n. med samma bet. 

I stället för en parallellbildning till trygel kan trygla uppfattas som 
en ön-avledning med samma bet. som huvudordet till detta ord, 
som ju finns i dialekten (jfr Olson App. subst. 214 ff.). Vid sidan 
av det sv. fem. trygla finns i två socknar formen trygel, f. Denna är 
identisk med älvdalsmålets trygel, f. 'litet tråg' (Rietz), som kan ha 
uppstått ur trygla genom apokope av ändelsevokalen, vilken i 1-
avledda ord är konsekvent genomförd i Älvdalen, samt dessutom 
förekommer även i övriga dalmål, fastän i olika utsträckning (Le- 
vander Dalm. 1, 224). 

Det med trygla betecknade föremålet liknar, eller kan rent av 
sägas vara ett litet tråg. I Ullared i Hall. kallas samma föremål 
fälletråg, d. v. s. ett tråg, som fäller säden, låter säden falla ned i 
kvarnstensögat, i da. dial. Jyll. skubbetrug (se ovan s. 168). 

En del former ha delabialisering av > i samt i några fall utveck-
ling av detta i till ett e-ljud, andra visa öppning av p-  till ett ö-ljud 
(Levander Dalm. 1, 192 samt Hesselman i, p 146 f.). Formen från 
Oxbergs och Gopshus byar i Mora har nom. = ack. (Levander Dalm. 
2, 188). Det är i många fall ej möjligt att avgöra, om den förelig-
gande dialektformen är att uppfatta som best. eller obest. sg., då 
flertalet av här ifrågavarande dialekter ha sammanfall av dessa for- 
mer av sv. fem. 

Betydelsen av de former, som ovan citerats efter Hesselman och 
Levander Dalm., anges av dessa som 'kvarnskruv', d. v. s. den tratt, 
vari den säd, som skall malas, hålles'. Detta beror sannolikt på något 
missförstånd. För denna sak finns i ifrågavarande dialekter en an-
nan term, nämligen tut (se ovan s. 148). I ett stort antal näralig-
gande, och delvis i samma dialekter, anges ordets betydelse i till- 
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förlitliga källor som 'kvarnsko, ränna under kvarntratten', och 
denna betydelse styrkes även av ordets etymologi. 

Sladdra är en tillfällig och sannolikt skämtsam bildning till verbet 
sladdra av samma art som sv. dial. Götal. sladdra, f. 'sladdrande 
tunga' och prestesladdra, f. 'fruntimmer som frambär sladder till 
presten' (Rietz; se beträffande ordets bildning Götlind Västsv. 
Ordbildn. 20 ff.), föranledd av att kvarnskon ger upphov till ett 
slamrande buller vid malningen. 

Slattrare är en tillfällig bildning till sv. dial. Västerg. slatra 'tala 
oredigt, hastigt' (Rietz), Smål. (S. Möre) slatra 'sladdra, skvallra' 
(Linder), liksom sladdra och snattra ett ljudhärmande ord. 

Skräppsko och skräppnon innehåller som förled dialektens skräpp 
'kvarntratt' (se s. 149 ovan). Beträffande -no i skräppnon se detta 
ord i bet. 'ränna' (§ 37). 

§ 17. Skakare, käpp, som försätter kvarnskon i skakande rörelse 
(s. 36, bild 12, 17, 21, 23): 

Skakare, m. 

HALL.: skakare Gunnarp (EU 13567), SmÅL.: 'skakare Bredaryd 
[53], Åseda [54], Pjetteryd [52], Fryele [122], VÄSTERG.: 'skakare 
Björkäng [24], Tvärred [38], Landa [30], Ödenäs [34], Ugglum [31 a], 
Medelplana [132], Bon.: 'skagare Naverstad [14], Tossene [9], Hog-
dal [11], 'skakare Sanne (I0D), DAL: 'skakare Ärtemark [15], Färge-
landa (I0D); 

jfr no. dial. Rommerige skakar (Aasen). 

Skakval, M. 

'skakeval Gränna [71], Skede [73], ÅNGERm.: skakval Ar-
näs [133], VABTERB.: skakvarn, best. sg. Degerfors [116], NORRB.: 
'skakval Nederluleå [87], LAPPL.: 'skakval Vilhelmina [90], Fredrika 
[128]; 

no. dial. Valdres, Ryfylke, Hedemark skakvol (Aasen). 

Skakkäpp, m. 

Bon.: 'skagkäpp Tanum [5], Hogdal [11], DALARNA: skak-käpp 
Malung (Rietz). 
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Skakvand, m. 

MEDFILP., VÄSTERB.: skak-vann, skiik-vann (Rietz), NORRB.: 8g- 
vand Överkalix [88], LAPPL.: Iskakvavg Arvidsjaur [89]; 

no. dial. Setersdalen, Telemarken skakvond [105] (Aasen). 

Skakmandel, m. 
VD:m.4 'skakmaln, best. sg. Fryksände [75], Älg å [76], DALARNA: 

skakman, best. sg. Malung [137], 'skaman, best. sg. Lima [135], 
MEDELP.: 'skakmandel Indals-Liden [91], JÄmTL.: 'skakmangen, best. 
sg. Sunne [141]; 

no. dial. Helgeland skakmungel (Aasen). 

Rist, ristare, rystare, ristpinne, m. 
SKÅNE: 'rist V. Ahlstad [42], Lyngby [45], Irestepinne Örkel- 

ljunga [43], HALL.: reistare Knäred [23], VÄSTERG.: 'röstare St. Mellby 
[28]; 

jfr da. dial. Jyll. rysten, best. sg. [104]. 

Ristval, M. 
DALARNA: iristvat Mora [60, 60 a], Sollerön [63], Våmhus [64], 

Orsa [67], Venjan. [69], övre Dalarna (Rietz). 

Fällare, fällepinne, m. 

HALL.: 'tältare ITllared [16], Knäred [23], 'fällpinne Mörrum [48], 
VÄSTERG.: fällepinne Älekulla [32]. 

Matare, in. 

BLEK.: 'matare Ronneby If s. [124], SKAL.: 'matare' Pjetteryd [52], 
VÄSTERG.: 'matare Kinnarumma [29], DALARNA: 'matare Hedemora 
lfs. [68]. 

Matarpinne, -käpp, -sticka, -slå, m. 

SMAL.: 'matarpinne Gladhammar [72], Bankeryd [96], VÄSTERG.: 
matarpinne Hudene [130], 'matarkäpp Källby [39], Östad [35], 'ma-
tarslå Örslösa [26], ÖSTERG.: matarpinne Hällestad [79], SÖDERM.: 
matarpinne Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Björkvik [84], Imatar-
stikka Tuna [83], VÄRML.: matarkäpp Väse [77]. 

Med blott enstaka belägg förekomma: iskakepiwn Botilsäter [78], 
'skakarepenne, 'skvaltepenne, Irallarepenne Korsberga, Västerg. [33, 
37], 'ra/felpinne Söderåkra, Smål. [95], nikk-pinne Öland [113], 
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irörstikka överkalix, Norrb. [88], 'kalvaskcink Ronneby lfs., Blek. 
[124], 'kvarngosse Burträsk, Västerb. (Lindgren Ordb. 83)1, matstock 
Frostviken, Jämtl. [140], 'skoslag Allerum, Fjärestad, Skåne [138, 
139], Itrittare Mora, Dalarna [60]; 

no. dial. skak(e)tein, m. (Aasen). 

Beteckningarna för skakarkäppen äro många, de flesta med rela-
tivt liten spridning. Till bildning och betydelse stå de varandra i 
allmänhet ganska nära. De flesta innehålla element, som avse egen-
skapen hos det betecknade föremålet att skaka ned mälden genom 
att försätta kvarnskon i rörelse; andra åter ta fasta på att det be-
tecknade föremålet bidrager till att mata ned mälden i kvarnstens-
ögat; några slutligen framhålla det betecknade föremålets hoppande, 
ryckiga rörelse. 

Beträffande bildning och betydelseutveckling tarva endast ett 
fåtal någon kommentar. 

Skakval innehåller det i sv. dial. allmänna val, m. 'rund käpp, 
tjock stav, liten stav', vilket bl. a. ingår i handval 'den ena av slagans 
käppar' (Rietz), fsv. val 'käpp', fvn. v9/r (se Hellquist Et. ordb.). 

Skakvand innehåller ett dialektalt vann 'stång, spö' (Rietz), no. 
dial. vond, m. 'liten stang, tynd stok el. kjxp' (Aasen), da. vaand 'en 
tynd, bojelig kvist, kap' (Dahl-Hammer), (i ssgr) sv. dial. Västerb. 
röst-vann, f. 'stång varmed höjd och bredd till röstet på ett under 
byggnad varande hus mätes och bestämmes' (Rietz) och sv. dial. 
Finl. vander-steka, f. 'pil, kastspjut' (Vendell), fsv. vander, m. 'spö, 
stav' (Söderwall), fvn. vpndr, m. 'kjep, vaand, strip° i seil' (Fritzner), 
got. wandus ?stav', av ett germ. *uandu-, eg. 'böjlig käpp o. d.' till 
*vindan - 'böja, vinda' (Olson App. subst. 288, Torp). — Några dia-
lektformer visa övergång av a > ce framför k-förbindelser, samt av 
a> e framför nd (Pihl 116 resp. 127). 

Skakmandel innehåller ett mandel, m., vilket finns i andra dialekter 
i bet. 'handtag på handkvarn' (se § 27). Ett handtag på en hand-
kvarn av den typ, som synes på bild 7 och som består av en käpp 
eller stång, vilken från ett fäste över kvarnstenarna står snett ned 
och vilar på den övre stenen, har en yttre likhet med skakkäppen, 
som ju också är fäst ett stycke över stenarna, lutar snett ned och 
vilar på den övre. Funktionen är dock en annan. Dragstången för- 

1  Jfr kvarnkall 'skvaltkvamens vattenhjulsaxel' och kvarnkäring 'kvarnsten' 
i samma dial. 
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sätter överstenen i rotation, medan skakkäppen sättes i skakande 
rörelse av överstenen. 

I bet. 'skakkäpp' har mandel en ringa utbredning. Såväl i Värml. 
som i Dalarna finns ordet endast i de västligaste socknarna, och be-
läggen i Jämtl. och Medelp. ligga inom områden med sedan gammalt 
livliga förbindelser med Norge (se ovan s. 125). I no. dial. (samt i 
da.) är mandel i bet. 'handtag på handkvarn' (se § 27) relativt vanlig. 
Härifrån har ordet i begränsad utsträckning vandrat in på ett svenskt 
område, som även i övrigt visar no. språkinflytande. Härvid har 
ordets form, som ofta i en terms spridningsperiferi, blivit utsatt för 
urspårning. Endast i Indals-Liden finns det ursprungliga mandel, 
i Sunne förekommer det med en övergång av nd > ng, vilken emel-
lertid förekommer även i no. dial. I dalska och värmländska dial. 
har dess form helt spårat ur. Man kan nog betrakta även betydelse-
övergången från 'handtag på handkvarn' till 'skakkäpp' som ett 
urspårningsfenomen. Om ett ord är ovanligt och osäkerhet råder om 
dess form, kommer lätt en osäkerhet att råda även beträffande dess 
betydelse, vilket gynnat associationen mellan dragstången, som det 
ursprungligen betecknat, och skakkäppen, som det betecknar i en 
del sv. dial. 

Förleden i skvaltepinne är dialektens skvalta, vb, som betecknar 
skakarpinnens rörelse. I detta fall betecknar ordet dock ej en rörelse 
i vatten, vilket annars är det vanliga (se ovan § 4, s. 127 if.). 

Rallarepinne innehåller som förled ett i sv. dial. allmänt ralla, vb 
'springa omkring, gå, röra sig, springa omkring med skvaller, köra 
fort' (Rietz), antagligen av imitativ eller ljudhärmande upprinnelse 
(Hellquist Et. ordb.2). Termen syftar på skakarpinnens rörelse, 
möjligen även på det därvid uppkommande ljudet. 

Ra//elpinne innehåller som förled verbet raffla 'riva (i halsen), 
skrapa (ut ngt)', i rspr. oftast raffla upp ngt (se även Rietz), da. ra/le 
'live hurtigt til sig, snappe bort', från ty. raffe(l)n (ODS, se även 
Hellquist Et. ordb.2  under raffel 'kortspel'). 

Trittare är en bildning till samma dialekts tritta 'göra små hopp i 
följd utan mellantid' [60], måhända av mera tillfällig art. Termen 
är en träffande beteckning på skakarkäppens hoppande rörelse. 
Verbet tritta är sannolikt en tillfällig ljudhärmande bildning, möj-
ligen i anslutning till trippa och det i sv. dial. allm. tratta 'trippa, 
springa som barn med små steg' (Rietz; jfr Hellquist Et. ordb.2  
under tratta). 
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Skakarring, med inskärningar försedd ring i den övre kvarn-
stenens öga, som sätter skakarpinnen i rörelse: 

En dylik ring finnes blott i ett fåtal större kvarnar, varför benäm-
ningar för en sådan blott sporadiskt förekomma. Den kallas: skake-
ring Kinna,rumma [29], Landa [30] i Västerg., ska karering Korsberga, 
Västerg. [33], Gunnarp, Hall. (EU 13567), löpare Hudene, Västerg. 
[130] och matarring FIedesunda, Gästr. [127]. 

Kuphäst, ställning, som uppbär kvarntratten (s. 36, bild 
8 p, 11, 12, 17 p, 21, 22, 23, 29, 41 p, 47): 

Häst, kup-, kvarnhäst, m. 
SMAL.: 'kup(e)häst Villstad [57], Bankeryd [96], VÄSTERG.: 'kup(e)-

häst Ugglum [31 a], Korsberga [33, 37], Älekulla [32], Kinnarumma 
[29], Landa [30], kvarnahiist Ugglum [31 a], HALL.: häst Lindome 
[19], Bon.: 'kub(e)häst Norum [1], Kville [2], Tossene [9], Hjärtum 
[4], Tanum [5], 'häst Valla [12], Torsby [3], 'kvärnehäst Tossene [9]. 

Bock, skruvbock, m. 
SmÅL.: skruvbock Villstad [57]. 

Stol, skruvstol, m. 
GoTL.: 'stoul Fårö [56 b], VÄSTM.: skrufstool Arboga [115], NORRB • 

'stol Överkalix [88]; 
jfr hty. rumpfstuhl (Vieli). 

Krack, m. 
Bom: ikrakk Hogdal [11]. 

Kränka, trutkränka, f. 
GOTL.: 'krännkul, best. sg. Lan [55], Fårö [126], triiut-kränka Fårö 

[56 a], (Gotl. ordb.). 

Ås, stut-, tut-, skräppets, m. 
SALU,: skräppåos Pjetteryd [52], DALARNA: 'ås Mora [60], Venjan 

[69], tajtösär, pl. Orsa [67], MEDELP.: 'Stutås Indals-Liden [91], 
NoRr.B.: 'steotcis Nederluleå [87], 'stöut6s Nederkalix [99], LAPPL. 
'Stutås Arvidsjaur [89]; 

jfr. no dial. Valdres teineaas (Aasen). 
1  Svaga fem. ändas i gutn. på -u (Hesselman i Sverige 2, 519). 
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Urin, f. 
DALARNA: 'lunnä pl., Oxbergs o. Gopshus byar, Mora [60 a]. 

Många av de undersökta dialekterna sakna beteckning för mäld-
trattens underlag. Särskilt i kvarnar av nyare typ utgör tratten 
och dess underlag ofta en enhet (se bild 47). I vissa fall saknas sär-
skilt underlag, och tratten vilar upphängd på bjälkar i själva kvarn-
huset (se bild 36, 37), i andra utgöres underlaget blott av ett par 
plankbitar, som sitta fast antingen på kvarnkarets lock eller på mäld-
tratten. Det är naturligt, att man i dylika fall ej har någon term 
för mäldtrattens underlag. 

Ofta utgöres underlaget av en på kvarnstenarnas hölje vilande 
särskild ställning. Denna står i regel på fyra ben och liknar mer 
eller mindre en pall eller enkel stol (se bild 21-23). I andra fall, sär-
skilt i mindre skvaltkvarnar består den av två ganska grova, paral-
lella bjälkar, som äro fästade i två motstående väggar av kvarn-
huset och vila något över kvarnstenarna (bild 12). 

Dessa olika typer för upphängning av mäldtratten motsvaras 
av skilda termer. Sådan saknas helt i sydvästra Sverige, där också 
nyare kvarntyper utan ifrågavarande underlag dominera. Där 
term finnes upptecknad, finns i regel också äldre typer av vatten-
kvarnen, i många fall skvaltkvarnar. 

Häst och bock användas i överförd bet. om  föremål, som genom 
sin funktion att uppbära något samt på grund av sina fyra ben 
erinra om en häst, resp. bock. Djurnamn användas i ganska stor ut-
sträckning för att beteckna varjehanda föremål inom kvarndriften 
utan att det är lätt att avgöra, vad som föranlett benämningen. 
Exempel härpå äro: kvarnhäst 'vridstång i väderkvarn' § 184, häst 
'bjälke som uppbär golvplankorna i stolpkvarn' § 205, märr och 
sugga 'kil som användes, då man lyfter den övre kvarnstenen' § 76, 
björn 'horisontal grov bjälke som uppbär kvarnhuset i stolpkvarn' 
§ 200, väderbjörn 'horisontal bjälke under vingaxelns främre lager' 
§ 211, lättbjörn 'horisontal bjälke under vingaxelns bakre lager' § 212, 
fisk 'stödklamp i foten på stolpkvarn' § 198 och gök 'lodrät mitt-
stolpe på framsidan av stolpkvarn' § 207. 

Även annars användes djurnamn i stor utsträckning för att be-
teckna allehanda redskap och andra föremål. En del exempel härpå 
behandlas av Hellquist Et. ordb.2  under bock, gumse, kran, kypert, 
ramm, sågbock, och märr. Rietz har dessutom exempelvis björn 
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'stenvagn av stark byggnad, kraftigt tvärträ på släde', gök 'ett järn 
ell. trä på ett årder', stenso 'släde för stenkörning', sugge-kubb 'de 
korta stockarna mellan fönsteröppningar', samt trana 'å spisen an-
bringad ställning av järn med utgående arm för grytor'. Näsström 
omnämner i Forna dagars Sverige (bl. a. I, s. 103 f.) en i äldre tid 
framträdande benägenhet att ge varjehanda bruksföremål en form, 
som liknade något djur eller att i ett föremåls form se en likhet med 
något djur. 

Här ifrågavarande ord häst och bock användas om varjehanda 
föremål, som på något sätt erinra om dessa djur. Härpå ger SAOB 
under bock II och häst 3 b ett flertal exempel. 

Stol är rspr. stol i den grundbetydelsen närstående bet. 'ställning, 
underlag', i vilken bet. ordet användes i ett flertal tekniska termer, 
bl. a. svarsvstol. 

Krack är samma ord som sv. dial. Boh., Dal krack, m. 'flyttbar, 
mindre möbel, sågbock, stol, pall; ställning för slipsten, bykstol, 
ställning att sätta bikupor på' (I0D), sv. dial. Värmt krakk, m. 
'flyttbart (lång-)säte, bänk, ursprungligen av ett enda kluvet furu-
trä och då försedd blott med tre ben av själva träets grenar' (Rietz), 
no. dial. krakk, m. 'trefotet stol uten ryg, skammel, litet stWas' 
(Aasen), shet. krakk med samma bet. (Jakobsen). Grundformen är 
ett *kranka-- 'krokig' (Torp). De ovan anförda formerna visa väst-
nordisk assimilation av nk > hk (Noreen Altisl. Gr.4  s. 194, Moberg 
Nasalassimilat. 127 ff.). 

Ursprungligen ha de föremål, som betecknats med ordet krack, 
varit enkla möbler eller husgeråd, vilka bestått av ett kluvet stycke 
av en trädstam med tre, någon gång fyra ben av själva trädets 
kvarsittande, lika avkortade grenar. De i dialekterna med krack 
betecknade föremålen ha alla en form, som kommer den ursprung-
liga ganska nära. Detta gäller även om det med kvarntermen be-
tecknade föremålet, en enkel ställning på fyra ben, vilken åtminstone 
i vissa fall liknar en primitiv pall eller stol. Även detta ord användes 
för att beteckna samma föremål (jfr ovan). 

Kränka är samma ord som sv. dial. Gotl. kränka, f. 'en pall med 
3 eller 4 pinnar under, liten stol utan ryggstycke' (Rietz, Gotl. 
ordb.), sv. dial. Österg., Närke byk-kränka, f. 'ställning för tunnor, 
såar' (Rietz), sv. dial. Finl. kränk(j)a, f. 'karmlös, icke fyrkantig 
stol eller bänk, ofta använd såsom underlag för kar, såar o. s. v.; 
trebent stol, bänk' (Vendell) samt — med västnord. assimilation av 
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nk > kk — sv. dial. Västerg. kräcka, f. 'ett slags dragg av en träd-
gren med kvistar på; linfäste för blånor; med fötter försedd ställning 
att ställa ett kar eller en så uppå' (blån-, kar-, tak-, slipkräcka) (Göt-
lind Västg. folkm. 2, 78); no. dial. krekkja, f. 'slibestens-stillads, 
gjerne dannet af et tostammet tree' = krekkje, n. 'stol, stillads' 
(Ross), av ett *krankiön-, bildat till germ. *kranka- 'krokig' (se ovan) 
eller det därav bildade subst. krack, germ. *kranka- med åtminstone 
väsentligen samma bet. som huvudordet, såsom t. ex. fsv. kylva 
'klubba' till fsv. kolver (jfr nedan § 30, se även Olson App. subst. 
237). 

As är samma ord som rspr. ås 'takås'. Närmast utgår kvarnter-
men från detta ord i en äldre eller dialektal allmännare bet. 'bjälke, 
stock' (Söderwall, Rietz). Ordets bet. har i regel inskränkts att be-
teckna bjälkar av speciellt slag, såsom olika slag av stockar, vilka 
ingå i en takkonstruktion, bl. a. takåsen, ryggåsen, men även bjälke 
i bro, mede på en kälke och del av en plog, de sistnämnda betydel-
serna dock blott i dial. På samma sätt har ordet, då det upptagits 
som kvarnterm, fått en inskränkt användning.' Det slag av under-
lag för kvarntratten, som ordet betecknar, består av två parallella, 
horisontalt lagda stockar (se bild 12). Då vardera av dessa kallas 
ås, användes pl. åsar för att beteckna kvarntrattens hela underlag. 

Lunn användes i dalmål även i följande bet.: 'stock till underlag 
för något som skjutes el. släpas fram', 'stock till underlag för virke el. 
ved', 'hävstång', 'takstång', 'bärbjälkar under broar' samt i plural 
(liksom kvarntermen) i bet. 'övervåning i vissa uthusbyggnader' 
(Dalaordb. ULMA). Detta avser väl ett slags golv eller loft av runda 
stockar, vilka ligga tvärs över byggningen, vilande på långsidornas 
översta stockvarv. Kvarntermen avser i ifrågavarande uppteck-
ning två stockar, som ligga på samma sätt i kvarnhuset och som 
uppbära kvarntratten. 

Ordet tunn finns i allmännare bet. även i andra nord. dial., såsom 
i Boh. tunnar, pl. 'båtrullar' (egna uppteckningar), sv. dial. Finl. 
tunnar, pl. 'båtrullar, skaftblock å vävstol' (Rietz, Vendell), no. 
dial. tunn, m. 'stok tu l underlag for det som skal slebes, iser om 
tvertreerne i baatsto; leftestang, haandspake' (Aasen), fvn. hlunnr, 
m. 'båtrulle' (Fritzner), f sv. tunnar, pl. 'rullstockar' (Schlyter), av 
ett germ. *hlunna-, möjligen med bet. 'avrundet stykke tre' (Torp 
396 b, jfr  Dens. 389 b och Olson App. subst. 163). 

1 Samma term ingår i kvarntermen gångås 'axel i väderkvarn' § 161. 
12 - 516758 Wadström 
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§ 20. Kvarnkar, hölje av trä, som omger kvarnstenarna (s. 35 
o. 47, bild 8 e, 11, 13, 17 e, 21, 22, 25, 29, 33 e, 36, 37, 41 e, 47, 50, 
karta nr 9): 

Kar, kvarnkar, n. 
SKÅNE: 'kar Ö. Espinge [93], Lyngby [45], BLEK.: 'kvarnkar Häl-

laryd [49], Ronneby lfs [124], HALL.: 'kvarnkar Lindome [19], SMAL.: 
'kar Torsås [51], Ryssby [92], Söderåkra [95], Bom: 'kar Hogdal 
[11], VÄSTERG.: 'kar Hudene [130], UPPL.: 'kar Östervåla [70], 
VÄSTM.: 'kar Fläckebo [58], DALARNA: 'kar Sollerön [63], Våmhus 
[64], Hedemora lfs [68], GÄSTR,.: 'kar Hedesunda [127], Valbo [144]; 

da. kar (ODS), nordfris. kår (Jensen). 

Stenkar, n. 
SKÅNE: 'stenkår V. Ahlstad [42], HALL.: Istainkar Frillesås [20], 

SmÅL.: 'stenkar Gladhammar [72], Bankeryd [96], Fryele [122] (EU 
13567), ÖLAND: stenkar Löt [100], VÄSTERG.: 'stenkar Östad [35], 
Landa [30], Kinnarumma [29], DAL: 'stenkar Ärtemark [15], VÄRML.: 
'stenkar Väse [77], ÖSTERG.: 'stenkar Hällestad [79], SöDERm.: 'sten-
kar Julita [80], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], 
St. Malm [85], Blacksta [86], Gryt [81], VÄSTM.: stenkar Arboga 
[115], UPPL.: stenkar Lillkyrka (EU 4065), Tensta [143]. 

Ringkar, n. 
SKÅNE: 'ringkar Grönby [47], Väsby [46], Södervidinge [40], S. 

Sandby [125], Burlöv [41], Tullstorp [120], Håslöv [121], Fjärestad 
[139], Allerum [138], 'ringkar Örkelljunga [43], ringkar Lyngby [45], 
BLEK.: 'ringkar Mörrum [48], Hällaryd [49], HALL.: lringkar Värö 
[22], Morup [17], Harplinge [18], Knäred [23], SKÅL.: 'ringkar Bre-
daryd [53], VÄSTERG.: 'ringkar Tvärred [38], Älekulla [32], Karl-
Gustaf (EU real), GOTL.: 'ringkar Fåröl [126]; 

da. dial. Jylland ringkarret, best. sg. [101]. 

Mjölkar, n. 
SMÅL.: 'mjölkar Pjetteryd [52], ÖLAND: 'mjölkar Löt [100], Bu' li-

sten [136], Räpplinge [134], Ventlinge [142], Gärdslösa (EU 3674), 
DALARNA: 'mjölkar Sollerön [63], Venjan [69], Djura [66], Ål [98], 
Boda [62], Ore [65], Hedemora lfs [68]; 

da. dial. melkar (ODS). 
1  Undre delen av höljet (mindre vanligt); jfr malster nedan. 
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Binge, m. 
SmÅL.: binge Aseda [54], Gränna [71], Skede [73], ÖSTERG.: binge 

Svinhult [145]; jfr da. dial. Jylland kvcernbing (Feilberg, ODS). 

1. Stomman, stommane, n., 2. stomma, n., 3. stomma, f., 4. stomme, il., 
5. stomme, m. 

VÄSTERG.: 1. stömant, best. sg. Otterstad (ULMA), stömanat, 
best. sg. Örslösa [26], Källby [39], Amnehärad (ULMA), Otterstad 
[25], lifedelplana [132], stömana, best. sg. Björkäng [24], stönzana 
Fredsberg, Torsö, Bredsäter (ULMA), 2. stönat, best. sg. Särestad 
[27], stövla, n. Eiska [28]1, 4. stia, n. Landa [30], Korsberga [33, 
37], St. Mellby [28], Istorp (GM 1062), Ryda (ULMA), stommet, best. 
sg. Ugglum [31 a], Vilske-Kleva [31 b], Hudene [130], Falköpings-
trakten (En västgötabok utg. av J. Götlind, Sala 1919, s. 81), Bon.: 
3. stöma, f. Hjärtum [4], 4. st&ma, n. Ytterby [8], stat, best. sg. 
Hjärtum (I0D), sigma; best. sg. Norum [1], Morlanda [13], 5. stöman, 
best. sg. Håby (I0D), stenstommen, best. sg. Torsby [3], ÖSTERG.: 
stövla Bankekind (ULMA). 

Skymme, skömme, m. 
BOR.: m. Kville [2], pma, m. Tanum2  [5], Lane-Ryr [7], 

skörna Torp [6], skiiman, best. sg. Valla [12], skinna, m. Röra, feema, 
m. Foss (I0D), Tossene [9], Bro [10], DAL: »ma Ärtemark [15], 
VÄRmL.: 'ffirga Fryksände [75], Älgå [76], Botilsäter [78], Gustav 
Adolf [119], Eda (ULMA), skömme Köla (Värml. folkm. 47). 

Lur, m. 
Bon.: Sörbygden3  (NiMn Ordb.), Tossene (I0D), DAL: 'lur 

Ärtemark [15]. 

Malster, n. 
GOTL.: mcilstra, best. sg. Fårö [56 b, 126], malstur Fårö [56 a], 

(Gotl. ordb.), mcistar Lan [55] Grötlingbo, Atlingbo, Hejde, Eksta, 
master Vamlingbo (Gotl. ordb.). 

1  Hit hör måhända stömabåtgn 'botten på en handkvarn', Gudhem (ULMA), 
som väl innehåller ett stamma som förled. 

2  Yngre även fibma, m. 
NiMn anger som bet. 'träram omkring qvarnstenarna', varmed han kanske 

snarare avser understenens infattning. 1 så fall skulle ordet föras till § 22. 
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Dessutom med enstaka belägg: karm (kcerem)1  överkalix, Norrb. 
[88], ask, m. Malung, Dalarna [137]. 

Utanför sv. språkområde finnas dessutom: da. kvarnkasse stov-
kasse, stovkar (ODS, SoK II, 116), sl.-holst. kuup, blitt(e) (Drube 82, 
Mensing), nederl. kuip (Sicherer), hty. miihlbottich zarge 
(Keller 13), biitte (Drube 82), eng. box, drum (Muret-Sanders 4, 1445). 

Ehuru mitt material från Norrland i sin helhet är relativt litet 
(se karta nr 1), är det dock anmärkningsvärt, att belägg av termer 
för kvarnstenarnas hölje med ett undantag helt saknas. Detta för-
klaras av det förhållandet, att uppteckningarna från detta område 
nästan helt avse skvaltkvarnar. Dessa saknade ursprungligen hölje 
för kvarnstenarna, såsom synes på bild 12, och kvarnar av denna 
typ synas länge ha hållit sig kvar i Norrland. Även om hölje i vissa 
fall förekommit, har dess förekomst tydligen varit sporadisk och 
haft så ringa utsträckning, att de termer, som möjligen bildats, 
ej fått någon större spridning. Dessa förhållanden gälla, om än i 
mindre omfattning, även inom andra områden, t. ex. i Dalarna. 

Benämningarna på kvarnstenarnas hölje äro i övervägande grad 
inhemska, och de övriga germanska språken ha helt andra termer. 
Endast kar förekommer i da. och i nordfris. dial. i begränsad utsträck-
ning. Binge har ringa spridning i såväl sv. som da. dial. Något 
direkt sammanhang mellan de nordsmåländska och de jylländska 
formerna kan man heller knappast antaga. Snarast ha väl dessa 
uppkommit så, att termen bing(e) 'kvarntratt' § 15, vilken finns 
inom ett mellanliggande område, som direkt gränsar till det nord-
småländska området med binge 'kvarnstenshölje', i spridningsperi-
ferien råkat ut för urspåringar med avseende på betydelsen. Ordet 
har här inom ett litet område kommit att beteckna ett annat före-
mål, som visserligen i någon mån liknar en sädesbinge, dock betyd-
ligt mindre än kvarntratten. Denna är fyrsidig, medan stenarnas 
hölje är mångsidigt, vanligen åttasidigt, i senare typer runt. Att 
binge 'hölje kring kvarnstenarna' finns inom ett mycket litet område 
i utkanten av det stora och enhetliga spridningsområde, som bing(e) 
'kvarntratt' uppvisar, tyder även på att man kan räkna med ur-
spårade former. 

Den största spridningen har kar jämte dess ssgr sten-, ring- och 
1  I överkalixm'ålet övergår d framför r-förbindelser, bl. a. rm, till ös, samt sker 

inskott av e mellan r och ra i ord av typen svärm (Pihl 119 resp. 137). 
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mjölkar. Dessa förekomma över hela södra och mellersta Sverige, 
inom vissa områden som allenarådande term, inom andra som alter-
nant vid sidan av andra synonyma termer. Kar har i föreliggande be-
tydelse i viss mån riksspråkskaraktär. Man kan alltså räkna med att 
termen på senare tid genom rikssprå' ksinflytande fått större sprid-
ning än den ursprungligen haft i genuin dial. Detta gäller särskilt 
de fall, där termen nu finns som alternerande synonym jämte någon 
annan term. För att kunna om möjligt avgränsa dess ursprungligare 
spridning måste man först beakta de synonyma termernas utbred-
ning. Dessa visa alla en mera lokal begränsning. Binge förekommer, 
som ovan framhållits, blott i nordöstra Smål. och en angränsande 
östgötasocken. Stornma(n) och denna terms övriga varianter finnas 
i Västerg. och de närmast liggande delarna av södra Boh. Varianter-
nas inbördes fördelning behandlas nedan. Skymme tillhör Bohuslän 
med undantag av den sydligaste delen, samt Dal och västra Värml. 
Lur är i denna bet. mindre vanligt och tillhör Nordbohuslän och 
västra Dal Malster är gotländskt. Ingen av dessa termer synes 
förekomma utanför svenskt språkområde. I sv. dial. finnas de med 
relativ talrika belägg inom väl avgränsade områden. Detta jämte 
deras bildning (se nedan) synes tala för att de måste anses vara de 
genuina inom resp. spridningsområde, tillsammans (med undantag 
av malster) omfattande Västsverige. De enstaka beläggen av kar 
och dess ssgr inom detta område måste alltså vara relativt sent in-
komna, troligen genom riksspråksinflytande. 

Kar och dess sammansättningar skulle alltså vara genuina i Syd-
och Östsverige samt i Svealand. Det enkla ordet förekommer inom 
hela detta område, medan dess ssgr visa en viss geografisk fördelning. 
Formen ringkar har en sydlig utbredning, omfattande framför allt 
Skåne samt Blekinge, Halland och södra delarna av Småland och 
Västerg. Den finns även i Danmark. Mjölkar är vanligast på Öland 
och i Dalarna. 

Kvarntermen kars betydelse har närmast uppkommit ur en all-
männare 'vanligen av timmer eller bräder sammanfogad kista', 
kanske närmast ur en härur utvecklad bet. 'stort, vanligen runt 
'laggkärl (SAOB). Inom de områden, där denna term förekommer, 
har man mest relativt stora kvarnar av ganska sen typ, och i dessa 
har kvarnstenarnas hölje i regel formen av ett st ort la gg a t kar 
(se bild 22). Det är möjligt, att ordet just som beteckning på kvarn-
stenshöljen av denna art trängt in på det västsvenska område, 
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där det enligt framställningen ovan från början ej hört- hemma. I 
så fall vore det även tänkbart, att termen inlånats från da. och nord-
fris. dial. i denna speciella betydelse. Häremot talar dock, att den 
förefaller vara ganska litet spridd i dessa dialekter samt att det ej 
finns spår av någon äldre term inom kars sv. utbredningsområde. 

Stomm,a(n), stomme uppträder i materialsamlingen med ovanligt 
starkt växlande former, särskilt som termen tillhör ett så begränsat 
område. Det är uppenbart, att flertalet former äro mer eller mindre 
urspårade. För att möjliggöra ett fastställande av termens ursprung-
liga form och spridningscentrum ha formerna ovan sammanförts i 
fem olika grupper med hänsyn till beläggens ordbildnings- och böj-
ningstyp. Man kan antaga, att dessa former utgå från en gemensam 
grundform. Sannolikt står stomma, n. denna närmast, och de övriga 
ha alltså uppstått ur denna. Detta stomma, n. har utvecklats ur ett 
i fsv. icke belagt *stöma, n., från vilket enligt Olson App. subst. 266 
fsv. stoman 'stomme' kan härledas. Det hör till den i germ. språk 
mycket fåtaliga gruppen av neutrala subst. med an-suffix. I f sv. 
höra till denna grupp utom kroppsdelsnamnen hiarta, ogha, era och 
möjligen lunga blott hema 'hem', nysta 'nystan' och sata 'såte' (Olson 
App. subst. 227 f.). Till denna grupp hör dessutom boh. dial. *ackla 
åka, ålsZa, n. 'ankel' och *nyra nyra, n. 'njure', vilka äro allm. i 
dialekten (I0D; jfr JanMn Subst. i b-  oh. 266 if.).' Det fsv. *stöma, n. 
'stomme, fogning, byggnad' (Söderwall), är bildat till samma stam 
som sv. stomme, m. <ä. *stöme, got. stöma, m. 'grundlag' m. m. till 
ie. roten *st(h)d- 'stå, vara ställd' (Olson App. subst. 266, Hellquist 
Et. ordb.2). 

De fåtaliga an-stammarna — utom kroppsdelsnamnen, vilka bilda 
en fast grupp — ha i svenska en benägenhet att övergå till någon 
annan, livskraftigare grupp. Vanligen ha de utvidgats med -n och 
anslutit sig till ord av typen lakan. Så är fallet med fsv. hema, som 
redan i fsv. även har formen heman, n., fsv. nysta, som blivit nsv. 
nystan, och fsv. såta, som i nysv. dial. blivit såtan. Uteslutande i ut-
vidgad form möta vi fsv. 1ekan2  'leksak', motsvarande fvn. leika, n. 
(Olson App. subst. 265 f.).3  

I västgötska dial. finns nyra i växlande former och genus, mask., fem, och 
neutr. (Götlind Västerg. folkm. 4, s. 4 o. 21 f.; jfr Hedström Ordstudier 1—II: 1, 
s. 84 ff.) 

2  Jfr kvarnleka, -lekan 8. 168 ovan. 
3  Jfr Hellquist i ANF 7, 16 o. 20 f. med annan tolkning av fsv. lekan och heman. 
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På samma sätt har det i flera fall gått med kvarntermen stomma, 
n. Blott i de båda uppteckningarna från Särestad och Erska i Väs-
terg. förekommer termen i sin ursprungliga form.' I flera fall har 
den ursprungliga formen utvidgats med -n, som de ovan anförda sv. 
neutrala orden, och formen stomman, n. har uppstått. Denna ut-
veckling tillhör ett starkt begränsat område närmast söder om Vä-
nern.2  

Från Hjärtum i Boh. finns termen upptecknad i två former. Den 
ena stommet, best. sg. förekommer i en sedessamling, där den ej upp-
tecknats i sammanhang med andra kvarntermer. Sådana uppteck-
ningar ha vid flera tillfällen visat sig vara mindre tillförlitliga, må-
hända främst därför att de ej gjorts efter någon fackman (mjölnare) 
utan efter någon annan, inom denna terminologi mindre hemma-
stadd person. Den bör därför tillmätas mindre betydelse än den 
andra, vilken antecknats av en god upptecknare i samband med en 
mycket grundlig genomgång av hela kvarnterminologien i socknen. 
Denna form heter stoma, vilket ju står den ursprungliga formen myc-
ket nära, men den angives vara fem. Detta kan bero på att uppteck-
naren felaktigt uppfattat den som tillhörande den vanliga typen av 
svaga femininer på -a. Uteslutet är dock ej, att termen även i 
denna dialekt spårat ur med avseende på genus och anslutit sig till 
de talrika svaga femininerna på -a. 

Inom större delen av termens utbredningsområde har emellertid 
en annan utveckling ägt rum. Här har den anslutit sig till de sär-
skilt i västgötska dialekter synnerligen vanliga neutrala orden på -e, 
som motsvara germ. ja-stammar (se Götlind Västsv. ordbildn. 84 if.). 
Kvarntermen användes nästan uteslutande i best. sg. Sedan den 

1  Båda uppteckningarna ha gjorts av mig efter synnerligen goda meddelare 
av relativt hög ålder men vid mycket god vigör och med gott minne. Formerna 
återkommo flera gånger i olika sammanhang. 

2  De här upptecknade formerna stommanet, best. sg. förutsätter väl ett 'dom-
man, n. i obest. form sg., men skulle också möjligen i åtminstone några fall kunna 
motsvara ett *stommane i obest. sg. I hela Västerg. finns nämligen vid sidan av 
hemman och lakan formerna hemmane och lakane i obest. sg. (Götlind Västerg. 
folkm. 4, 20, jfr Dem. 2, 67) som motsvarighet till hemmanet och lakanet. Denna 
utvidgade form kunde synas föreligga i Istommane i Björkäng, men detta är 
best. sg. med bortfall av ändelse-t, som tillhör Vadsbomålen (Götlind a. a. 3, 51 och 
4, 29), och formen kan alltså vara ett stomman eller *stommane. Formerna från 
Fredsberg, Torsö och Bredsäter tyda snarast på ett *stommane, såvida de äro obest. 
form. 
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ursprungliga formen stommat i de flesta dial. fått ändelsevokalen 
något försvagad, har den, då den saknat stöd av någon livskraftig 
ordbildningstyp, helt naturligt anslutit sig till den vanligare gruppen 
av neutrala ord på -et i best. sg. och uppfattats såsom tillhörande 
neutrer på -e (i obest. sg.), trots att den saknar omljud. 

De båda beläggen 'stommen, best. sg. från det sydligaste Boh. 
kunna förklaras av att de tillhöra mindre tillförlitliga uppteck-
ningar. Den från Torsby har formen av en med hänsyn till etnogra-
fiska förhållanden gjord uppmätning av en väderkvarn, som finns i 
Göteborgs museum. På denna ha en del termer antecknats av upp-
mätaren, vilken ej synes ha varit språkman. Formen från Håby 
ingår i en sedessamling, och sådana former böra, som ovan framhål-
lits, alltid utnyttjas med viss försiktighet. Uteslutet är emellertid 
ej, att i dessa socknar, som ligga längst ut i termens spridningsperi-
feri, urspårningen gått längst och ordet associerats med det till såväl 
form som bet. närstående stomme, m. 'ställning, underlag'. 

Kvarntermen betecknar ett slags kar eller lår av trä med lodrätt 
uppstående väggar, utan botten, runt eller 6-8-kantigt. I när-
stående betydelse och form finns samma ord i västg. dial. stomasKe.na, 
f. 'den böjda väggen i en spånask' (Korsberga), vilket innehåller ett 
icke upptecknat *stoma 'vägg i spånask' — denna bet. har den när-
stående formen stöma, n. i Vartofta i Västerg. — samt i sv. dial. 
Finl. stom(m)an, n. 'stomme; form för pressning av ost, tegel m. m.; 
korg på ressläde eller kärra; fyrkantig (spillnings-)lår utan botten' 
(Vendell, Wessman), sv. dial. Åland och angränsande socknar 
stomman, -et 'själva ostformen utan botten' (Ahlbäck Kulturgeogr. 
kartor 124, 145), samt i sv. dial. Västm. o. Söderm. gärdsgårdsstoman, 
n. 'märken efter uppriven gammal gärdesgård, som länge synes som 
en strimma på marken' (Rietz). Jfr även sv. dial. Finl. stomma, f. 'ihå-
lighet i trä, fågelholk' (Vendell), sv. dial. Öland stöm, f. (< *stomma) 
'ostkorg (för brynost)' (Lindroth Öl. folkm. 1, 328) samt sv. dial. 
Gotl. stomme 'stomme efter hus', uststome 'ostform' (Gotl. ordb.) 
och ä. da. stum 'kanten på et såld' (Kalkar). Man kan sammanställa 
ordet med sv. dial. Gotl. stomme! 'burk, ask, gjord av ett urholkat 
trästycke' (Gotl. ordb.), möjligen även med sv. dial: Västerb. (Bur-
träsk, Nordmaling) stomme!, n. 'kärl utan lock och handtag' (Lind-
gren Ordb., Rietz), men då Rietz om formen i Nordmaling säger, 
att detta kärl troligen ursprungligen gjorts av en stubbe bör detta 
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stomme' sammanställas med sv. dial. Gotl., Uppl. stumma 'stubbe' 
(Gotl. ordb.) och närmast föras till dialektens stomme 'stubbe av ett 
träd' (Lindgren a. a.), sv. dial. stumm, stomm (Rietz), vilket hör till 
fsv. stumn, fvn. stufn, samhörigt med stuv (se Hellquist Et. ordb.2  
under stom och Torp under stomn). 

Bet. 'form utan botten, för pressning av ost m. m.' samt 'kanten 
på såll' står den ursprungliga grundbet. nära (se ovan s. 182). Det 
hölje kring kvarnstenarna, som betecknas med termen stomma, är i 
här ifrågavarande trakter ofta runt, ej sällan utfört i svepteknik 
(se bild 36 o. 37) och liknar då starkt kanten på ett såll. I andra fall 
är det 6- eller 8-kantigt (bild 21) och liknar då de formar utan bot-
ten, som använts för pressning av ost m. m. Man kan därför antaga, 
att kvarntermens bet. närmast utgått från en allmännare, vilken 
stått nära bet. 'form för pressning av ost m. m.' eller 'kanten på 
ett såll' (jfr den närmast följande termen skymme med liknande be-
tydelseutveckling). I Västerg. synes ordet ej finnas i någon av dessa 
allmännare bet. men har dock funnits i bet. 'sida på spånask' (se 
ovan s. 184), återfunnen i en uppteckning av en ssg, vari det ingår. 
Att ordet ej varit mera känt i någon allmän bet. har säkerligen bi-
dragit till att kvarntermen i så stor utsträckning visar urspårade for-
mer. I Boh. har ordet stomme ej upptecknats med bet. 'kant på 
såll', men det användes stundom i betydelsedefinitioner för ord, som 
beteckna denna kant.' 

Skymme finns i boh. dial. även i bet. 'sida på såll eller tina, d. v. s. 
ett slags skrin, oftast med oval eller rundad form och vanligen för-
färdigat av spån i svepteknik' (I0D). I värml. dial. Dalby finns 
ordet i formen Om, m. även i bet. 'ung. 15 cm hög, tunn sarg i smör-
ask' (ULMA 20245), och i Eda utom som kvarnterm även i bet. 
'klockfodral' (ULMA 17333). Ordet har alltså använts om föremål 
av samma art som i andra dialekter betecknats med termen stomma, 
stomme (se ovan), och betydelseutvecklingen är densamma som hos 
denna term. 

Skymme, m. är möjligen en instrumentalbildning till verbet 
skymma 'skymma, dölja, hölja' av samma art som sv. dial. Västerg. 
(Göteve ) jitsa, m. och 14sa, m. 'lyse, belysningsmedel' till-  resp. j4sa 
och låsa 'lysa' samt fita, m. 'skarv, skarvbit' till pta 'skarva ihop, 
sätta till' m. fl. (Götlind Västsv. ordbildn. 71). I de germ. språken 

1  Jfr s. 187, not 1, där stomme användes om kanten på ett såll i en översättning 
av en form från Sörbygden i Boh. 
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tillhöra sådana bildningar (motsvarande germ. an-stammar) till 
svaga verb ett sent skede och äro relativt sällsynta (Olson App, 
subst. 193). Den ringa spridningen liksom även sakförhållanden 
tyder på relativt sen bildning. I de trakter, där termen finns, har 
mest förekommit skvaltkvarnar, vilka i äldre tid ju ofta saknade 
hölje omkring kvarnstenarna (se bild 12). Grundbet. vore i så 
fall 'det som skymmer något' (i detta fall kvarnstenarna). Då kvarn-
karets uppgift ej främst är att skymma stenarna, är denna härled-
ning av ordet skymme kanske mindre sannolik. 

Formellt sett vore det möjligt att i skymme se en bildning till ett 
adj. sv. dial. Värml. (allm.) föry, fym och Boh. (Sörbygden, Skee o. 
Valbo-Ryr) fymt, best. neutr. 'skum' samt (Hjärtum) 5Omo 'skum' 
(Kallstenius Värml. dial. 70, IOD). Bildningen kan i så fall jämföras 
med boh. flate, m. 'jämn ängsmark, åkerteg', fvn. flate, m. till adj. 
flat, fvn. flatr. Ett flertal liknande fvn. exempel anföras av Hell-
gnist i ANF 7, 9 f. (jfr även Olson App. subst. 208). Ur betydelse-
synpunkt är emellertid denna tolkningsmöjlighet mindre tilltalande. 
De subst., som på detta sätt bildas till adjektivstammar, beteckna i 
regel något, som har den egenskap, vilken uttryckes med adjektivet. 
Kvarnstenarnas hölje har emellertid ej egenskapen att vara skumt. 
Möjligen kan det sägas göra det föremål, som befinner sig innanför, 
»skumt», skymmer det. 

Då skymme tillhör norskan mycket närstående dial., bör det 
kanske snarast sammanställas med no. dial. skjomm(e), m. 'skal, 
ringvxg, skjole, d. v. s. haard skalagtigt ydre lag, som paa hov eller 
tand, tynd skalagtig plade eller flis, som de, hvori nwver lader sig 
spalte', bl. a. använt i uttrycket »Bare sjomm'n ce att» om et huult 
trw' (Boss). Detta no. skjomm(e) har flera bet., som kunna erbjuda 
goda utgångspunkter för kvarntermens användning. Ordet beteck-
nar allehanda skal eller höljen, bl. a. ringformade, uppstående kanter 
av liknande art som kvarnstenarnas hölje. I betydelsehänseende 
närmast står ordets användning för att beteckna den kvarstående 
kanten på ett ihåligt träd, väl närmast använt om en ihålig stubbe. 
En sådan har alldeles samma form som de primitiva infattningar för 
handkvarnens stenar, vilka bestodo av en lodrät stående grov stock 
eller stubbe, vilken urgröpts i den övre ändan, så att blott kanten 
stod kvar, och vari stenarna voro nedsänkta (se s. 14 samt under lur 
s. 205). 

Enligt Torp skulle det no. skjomm(e) vara bildat till no. shjelm, m. 
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'frobelg', i sin tur bildat av pl. skjelmer till no. skolm, m. 'tykt skal', 
skolm, f. 'kloft, aabning, muslingskal, frugtbx1g, frohuus' med pl. 
skjelme(r) (Aasen), fvn. skalm, f. 'frugtbelg, frohus' (Fritzner), sv. 
skalm, bildat med m-suffix till roten *sket .'klyva', vilken återfinnes 
i det till betydelsen närstående skal (Flellquist Et. ordb.2  under 
skalm). 1 så fall skulle y-formerna i materialet ovan förklaras som 
analogibildningar i anslutning till verbet skymma (eller adj. skym) i 
termens spridningsperiferi, och uppslagsformen vara skömme. Ett 
ö kan nämligen ej tänkas övergå till y i dessa dialekter. 

Torps förklaring av ordet är emellertid ej övertygande. Dels ges 
ingen förklaring av huru / fallit bort vid en bildning av skjomm(e) 
till skjelm,, dels är förklaringen av sammanhanget mellan skjelm och 
skolm osäker. 

De boh. formerna med oe-vokalism ha nordboh. delabialisering av 
ö framför m som i töm, söm, nordboh. tcem, scem o. dyl., vilken finns i 
ifrågavarande socknar.' Den i en not upptagna yngre varianten 
förna i Tanum är svårförklarlig. Den kan sammanställas med for-
merna som och tom för söm och töm i Skee och Näsinge samt med 
formen forn, m. 'kant på såll' i Lommelanda i norra Boh. (I0D). 

Lur betecknar som kvarnterm vanligen kvarnstenarnas underlag 
eller den undre kvarnstenens underlag och infattning (se § 22). I 
de ovan anförda fallen är betydelsen osäker. Möjligen har den för-
skjutits till att beteckna kvarnstenarnas hölje, kanske jämte deras 
underlag. Såsom nedan s. 197 framhålles, har lur som kvarnterm ur-
sprungligen betecknat sådana underlag och infattningar för hand-
kvarnens stenar, som utgjorts av en urholkad stock, i vilken den 
undre kvarnstenen eller båda varit nedsänkta (se bild 4). I regel har 
termen senare kommit att beteckna den undre kvarnstenens under-
lag och infattning i nyare kvarntyper. Uteslutet är naturligtvis ej, 
att den i några fall kunnat komma att beteckna trähöljet omkring 
båda kvarnstenarna (men ej deras underlag), särskilt som dessa 
former finnas i spridningsperiferien av lur 'den undre kvarnstenens 
underlag och infattning', där man som alltid kan räkna med en viss 

1  Dess övriga utbredning finns behandlad av A. Janzen i manuskript i IOD, 
acc. 1508 med en sammanställning av hithörande material; jfr även formerna twm 
och Rem) 'ring, stomme på ett såll, ett hjul o. d.' i Sörbygden (Nilen). Samma de-
labialisering av ö till ie framför -m finns även i vissa västgötamål (Götlind, Västerg. 
folkm. 1, 277 o. 281) samt i da. dial. på Fyn och östra Jylland (Brondum-Nielsen 
Dial. o. dialektforskn. 120 o. 126; jfr Dens. Gammelda. Gr. 1, 215). 
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osäkerhet i termens form eller som i detta fall dess betydelse. Ste-
narnas underlag kallas i dessa dialekter stenstol (se § 22), vilket är 
en relativt ung term. Det är troligt, att lur även i dessa dialekter är 
den ursprungliga beteckningen för kvarnstenarnas infattning (och 
underlag) och att detta ord relativt sent i termens spridningsperiferi 
undanträngts av den söderifrån invandrande termen stenstol. 

Det gotländska malster 'hölje av trä kring kvarnstenarna' har även 
den närstående bet. 'järnkrans i form av rivjärn, som omgiver ste-
narna i en grynkvarn eller handkvarn' (Got!. ordb.).1  De flesta be-
läggen ha formen master med ett i gotl. väl bestyrkt bortfall av 1 
framför och efter vokal (se Gustavson Gutam. 2, 170 samt LiUn 
Språkhist. bidrag 2, 20 f.). Termen är bildad med -3-gra-suffix 
till verbet mala (se Olson App. subst. 270 ff. o. W. Cederschiöld 
Genusväxl. 109). Detta suffix har ursprungligen instrumental inne-
börd, men denna har i många fall bleknat och har i detta ord väl 
snarast lokal karaktär (jfr Cederschiöld Genusväxl. 115 ff.). Ordet 
synes vara ett speciellt gutaord, som ej förekommer i någon annan 
dialekt. 

Karm är rspr. karm 'ram el. infattning, vanligen av trä; ofta om 
en ram, som bildar en upphöjd kant' (SAOB). Här användes ordet 
om ett slags skärmliknande hölje om stenarna i skvaltkvarnar, vilket 
ej når helt omkring dessa, liknande den på bild 11. 

§ 21. Däcksel, trälock över kvarnstenarnas hölje (s. 36 o. 47, 
bild 8 e, 17 e, 21, 22, 29, 36, 37, 50): 

Däcksel, m. 
SKÅNE: Iclaksalan, best. sg. Södervidinge [40], Burlöv [41], Grönby 

[47], V. .Ahlstad [42], Väsby [46], Allerum [138], Fjärestad [139], 
HÅLL.: 'ciceksel Knäred [23]; 

da. dial. Jylland ckeksel [101], (Feilberg, SoK II, 115). 
I de äldre kvarntyperna, särskilt i skvaltkvarnen, saknades lock 

över kvarnstenarnas hölje (se bild 11). När senare ett sådant bör-
jade användas, gjordes det ej löstagbart utan bildade en fast del 
av höljet i övrigt. Man har därför ej haft något större behov av en 
särskild beteckning för detta lock. När en sådan dock finns i skånska 
och närmast liggande sydhall. dialekter, beror detta på danskt in- 

1  I denna bet. har ordet behandlats av Lidån Språkhist. bidrag 2, 20 f. L. har 
ej känt de övriga, ovan anförda formerna eller den andra, vanligare betydelsen. 
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flytande. Termen är ett lån från da. dceksel, n. (utom som kvarn-
term) 'dxcke ell. laag hvormed noget tildEekkes' (ODS). Detta är i 
sin tur ett lån från (m)lty. decksel, deckels, n. 'deckel, decke, dach, 
deckmantel' (Schiller-Liibben; jfr Falk-Torp), bildat till (m)lty. 
decken 'täcka'. Ordet är i ity. neutr., i de sydsv. dial. mask. Denna 
genusväxling beror sannolikt på att ordet inlånats via sådana da. dial. 
(jylländska), i vilka mask, och neutr. genus sammanfallit (jfr genus-
växlingen hos slink 'underlag för den undre kvarnstenen' s. 209 
samt Höfler Altnord. Lehnwortstud. 24 if. och Bennike-Kristensen 
Kort 81). 

§ 22. Kvarnlur, kvarnstenarnas underlag, den undre kvarnstenens 
infattning och underlag' (s. 21 o. 42, bild 3, 4, 6, 7, 8 f., 11, 12, 13, 
17 f., 21, 25, 26, 33 f., 36, 37, 41 f., 50, karta nr 10): 

Lur, kvarnlur, m. 
BOR.: 'lur, 'kvarnlur Valla [12], Torsby [3], Kville [2], Naverstad 

[14], Tanum [5], Bro [10], VäsTERG.: '/ur Otterstad [25], örslösa 
[26], Erska [28], Korsberga [37], VÄRML.: kvärnlur Köla (Värml. 
folkminnen 47), jfr Ihre Gloss. 1769, DALARNA: 'lur Transtrand [61], 
Älvdalen [111], Malung [137], JÄMTL.: 'lur Frostviken [140], Åre 
(ULMA 279: 1), ANGERM.: 'lur Arnäs [133], jfr Ihre Gloss. och 
Ångerm. Domböcker 1646 (SAOB), MEDELP.: 'lur Indals-Liden [91], 
VÄSTERB.: 'lur Degerfors [116], LAPPL.: 'lur Vilhelmina [90], Arvids-
jaur [89], Fredrika [128]; 

no. dial. luen, best. sg. Setersdalen [105], Vest-Agder [106], Zu, 
kvedniu Valdres, Hallingdal (Ross 491 a), hvernarlur, m. Nordhord-
land, kvednalur, m. Gudbrandsdal (Boss 450 b), no. dial. lur, m. 
'mollebeenk, det plankegulv som en kvarn ligger paa' (Aasen), shetl. 
luder 'mollebwnk' (Jakobsen), färö. Mur, m. 'kvwrnkasse' (Jakobsen-
Matras), nisl. 1ii4ur, kvarnarlfidur 'det underlag, hvorpaa mollestenene 
i en handkvfflrn hviler og hvori det malede samles' (Blöndal), fisl. 
Når, m. (Fritzner, Lex. Poet.). 

Lurbindning, f. 
Borr.: 'lurbinneng Tanum [5], Lane-Ryr [7], Hogdal [11], Svarte-

borg (I0D), DAL.: llurbinneng Ärtemark [15], VÄRivrL  • 1lurbinning 
Fryksände [75], Väse [77]. 

1  Oftast anges ej, vilken av dessa bet. en upptecknad form har. 
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Lurband, n. 
VÄSTERG.: 'lurbann Korsberga [37], VÄRmL.: 'lurbann Botilsäter 

[78]. 

Lurstockar, pl. 
VÄSTERG.: Ilurstocka, pl. Otterstad [25] (EU 3557). 

Luråsar, pl. 
MEDELP.: lluråser, pl. Indals-Liden [91], LAPPL.: 'luråsa, pl. Ar 

vidsjaur [89]; 
no. dial. luråsene, best. pl. [108], (A. Holtsmark i Maal og Minne 

1946, s. 60). 

Inluring, f. 
'inlureng Tanum [5]. 

Stenstol, m. 
SKÅL.: 'stenstol Gladhammar [72], Bankeryd [96], Skede [73], 

Villstad [57], ståinstol Pjetteryd [52], stenastol Gränna [71], VÄSTERG.: 
'stenstol Korsberga [33, 37], Ugglum [31], Braka [28], Älekulla [32], 
Bon.: 'stenstol Ytterby [8], Valla [12], Torp [6], Hjärtum [4], Kville 
[2], Tossene [9], Tanum [5], Hogdal [11], Naverstad [14], Håby, 
Sörbygden (I0D), DAL: 'stenstol Ärtemark [15], VÄRmL.: 'stenstol 
Fryksände [75], kgå [76], Väse [77], ÖSTERG.: 'stenstol Hällestad 
[79], SöDERm.: 'stenstol Björkvik [84]; 

jfr hty. miihlestuhl (Vieli 37). 
Sto/ ingår även i: 'kvärnstoul Mörrum, Blek. [48], kvårnstol Hjärtum, 

Boh. [4]; handkvårnestol Torp, Boll. [6], stol Kinnarumma, Västerg. 
[29], de båda sista använda om underlaget på handkvarnar. 

Slink, m. 

SKÅNE: Islinken, best. sg. V. Ahlstad [42], Väsby [46], Allerum 
[138], Södervidinge [42], slink Lyngby [45], Vemmenhög (Rietz), 
HALL.: 'slink Knäred [23], Morup [17], Värö [22], SmÅL.: slink 
Söderåkra [95], Bankeryd [96], GOTL.: 'slink Fårö [126]; 

da. dial. Jylland slink [101, 102], da. slink(e) (DOVS, ODS), ä. da. 
slinke (Kalkar); jfr sl.-holst. slingels, slengel(s), slengholt (Drube 80, 
Mensing), mlty. slengelse (Mensing) och hty. schlengelwerk (Drube 
80) . 
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Bädd, stenbädd, m. 
BLEK.: 'bädd Hällaryd [49], Ronneby lfs [124], SKÅL.: 'stenbädd 

[53], Villstad [57], Bon.: bädd Torsby [3], SöDERM.: 'stenbädd St. 
Malm [85], Blacksta [86], ~TE.: 'bädd Hedesunda [127], Valbo 
[144], MEDELP.: 'bädd Indals-Liden [91], NORRB.: 'bädd Nederluleå 
[87]; jfr hty. steinbett (Drube 80). 

Lave, kvarnlave, m. 
Smitt.: lave Villstad [57], VÄSTERG.: 'lave Kinnarumma [29], Bort.: 

'lave Hjärtum [4], VÄRML.: lage Gustav Adolf [119], DALARNA: '/avi 
Mora [60], Våmhus [64], kwennlavi Orsa [67], Ucivei Venjan [69], 
Sollerön [63], Iltwännlåvä Mora [60 a], Älvdalen (Rietz), 'lavä Al 
[98], 'kvarlavä Bjursås (Magnevill 81), kwiinnlave Malung (Rietz), 
lavö Äppelbo [131], JÄmTL.: låvvan, best. sg. Frostviken (ULMA), 
lave Stinne [141], NORRB.: 'tåvan, best. sg. Nederluleå [87], lava 
Överkalix [88], lkwornl6van, best. sg. Nederkalix [99]. 

Åsar, pl. (utgör ett par bjälkar) 
DALARNA: iåsär, pl. Boda [62], osär, pl. Orsa [67], NORRB.: åsar, 

pl. Nederluleå [87], LAPPL.: 'etsa, pl. Arvidsjaur [89]. 

Ring, stenring, m. 
SKÅNE: 'ring Örkelljunga [43], SmÅL.: stenring Fryele (EU 13567), 

HALL.: ring Värö [22], VÄSTERG.: 'ring Kinnarumma [29]; 
jfr da. dial. ringtommer (SoK II, 116). 
Termer av mera tillfällig art och ringa spridning: vase, m,. wåsir, 

pl. Mora [60 a], wåsei Venjan [69] Dalarna; 'kluns Östervåla, Upp1.1  
[70]; 'bänkning Ödenäs [34], stenkrans Ugglum [31 a], 'underbygge 
Landa [30], 'underreda Korsberga [37] samtliga i Västerg., 'unnerre 
Gustav Adolf, Värml. [119]; Istombotten Hjärtum, Boh.2  [4], bord 
Hedesunda, Gästr.3  [127]. 

Det är anmärkningsvärt, att många i övrigt utförliga uppteck-
ningar sakna beteckning för kvarnstenarnas underlag och infatt-
ning, vilket bl. a. framgår vid en jämförelse mellan karta nr 1 och 

1  Med. bet. 'stock, vari handkvarnens stenar voro infällda'. 
2  Till dialektens stomma 'hölje kring kvarnstenarna', se s. 179. 
' På handkvarn; denna term har säkerligen varit vanlig, ehuru den ej upp- 

tecknats. 
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nr 10. Detta sammanhänger med att de med ifrågavarande termer 
betecknade föremålen äro så olika. Skillnaden mellan kvarnstenar-
nas underlag och infattning i den enkla hand- eller skvaltkvarnen 
och i den nyare vatten- eller väderkvarnen kan vara betydande, 
såsom framgår av framställningen av kvarntypernas utveckling i 
kap. 1 ovan. De små stenarna i handkvarnen kunna vila på ett 
tillfälligt underlag, ett bord, en bänk, golvet eller dylikt (se bild 2), 
eller också ha en särskilt tillverkad infattning, t. ex. en urholkad stock 
(bild 3 nederst till höger samt bild 4), eller en särskild bordliknande 
ställning (bild 6 o. 7). I de mindre skvaltkvarnarna vila stenarna 
oftast på en enkel väggfast bänk eller på två parallella stockar 
(bild 11 o. 12; jfr bild 37, som visserligen härrör från en holkkvarn 
men som visar ett underlag för stenarna helt motsvarande det i 
många skvaltkvarnar). I de större skvaltkvarnarna är underlaget 
kraftigare utbyggt och består av två eller oftast flera stockar eller 
grova bjälkar (bild 8 o. 13). Kvarnstenarnas underlag och infatt-
ning befinner sig här helt inne i kvarnhusets enda rum över dettas 
golv, helt synligt, och utgör ett ganska dominerande parti i detta 
(se bild 8, 11-13). I de nyare hjulkvarnarna samt i de flesta väder-
kvarnarna (utom i holkkvarnarna) synes den undre kvarnstenen 
ligga på själva golvet eller nedfälld i detta (bild 21, 26 o. 50), och 
endast en föga framträdande plankring är synlig av infattningen 
(bild 26 o. 50). Det övriga av denna döljes av golvplankorna eller 
utgör rent av en del av golvet. Ofta ligger stenen nedfälld i golvet 
och vilar på golvbjälkarna, som i detta parti blott gjorts kraftigare 
och ligga tätare. I en del hjulkvarnar samt i den bohuslänska 
varianten av den holländska väderkvarnen förstärkes stenarnas 
underlag med kraftiga stöttor och bjälkar, som bära upp stenarnas 
tyngd (bild 17, 41, 46 o. 48). 

Kvarnstenarnas underlag och infattning utgör en mera fram-
trädande del av kvarnen i en del kvarntyper. Detta gäller de hand-
kvarnar, som ha särskild infattning för stenarna, men främst skvalt-
kvarnarna, där stenarnas underlag består av en särskild bänk 
eller ställning ett stycke över golvets nivå och upptagande en stor 
del av utrymmet i kvarnhuset (se ovan) samt holkkvarnarna med 
en kraftig ställning, på vilken stenarna vila (se bild 33, 36 o. 37). 
I en del nyare hjulkvarnar samt i väderkvarnar (stolpkvarnar och 
holländska kvarnar utom den bohuslänska varianten) däremot syns 
ej mycket av stenarnas underlag och infattning. Det är naturligt, 
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att man i det förra fallet har avgjort större behov av en särskild 
term än i det senare. I de trakter, där skvaltkvarnar och holkkvarnar 
funnits i större utsträckning, finns också gamla termer för stenarnas 
underlag, medan sådana nästan helt saknas inom områden med 
större hjulkvarnar, där skvaltkvarnar ej funnits eller tidigt undan-
trängts, såsom i större delen av östra Götaland och Svealand utom 
Dalarna samt i kusttrakter med stolpkvarnar och holländska kvar-
nar, utom som ovan sagts i Bohuslän. Ett undantag utgör det syd-
svenska kustområdet med den troligen sent över Danmark från låg-
tyska dialekter inkomna termen slink. 

Mera sällan är en term knuten till en alldeles speciell typ av under-
lag. Detta gäller dock beträffande handkvarnen i särskild grad 
kluns, men även bord och handkvarnstol. Lave, åsar och vase synas i 
alla uppteckningar höra till skvaltkvarnen. 

Ofta har emellertid en term, som ursprungligen uppenbart hört 
till underlag av mera primitiv art, på inom denna terminologi van-
ligt sätt övertagits av mera komplicerade konstruktioner med 
samma funktion. Detta gäller t. ex. lur, som från att ha betecknat 
de mest primitiva former av infattning på den äldsta handkvarnen 
successivt överförts till att beteckna varjehanda underlag och infatt-
ningar i nyare vatten- och väderkvarnar (se nedan s. 195 ff.). Andra 
åter ha synbarligen först uppstått i samband med att underlag av 
yngre typ införts. Detta gäller nog i huvudsak om stol och dess 
sammansättningar. I trakter, där flera termer förekomma vid sidan 
av varandra, kan detta förklaras av att de fortfarande beteckna 
olika konstruktioner, olika delar av underlaget eller av att den ena 
är äldre, den andra yngre och inkommen med en nyare typ. 

I trakter med hjulkvarnar eller holländska väderkvarnar av 
bohuslänsk typ, vilka försetts med en särskild ställning av bjälkar 
under stenarnas infattning (alltså en relativt sen konstruktion, 
ofta från 1800-talet), betecknas denna vanligen med termen stenstol. 
Det i detta ord ingående stol användes i teknisk terminologi allmänt 
för att beteckna allehanda ställningar och underlag. Många dylika 
industriord äro starkt expansiva (se Lindqvist Ordgränser 44). Detta 
gäller även denna kvarnterm, vilken utan tvivel har trängt in på 
områden med äldre termer, t. ex. lur. Härvid bör dock observeras, 
att betydelsen av lur och stenstol ej är helt lika. 

Lur är en västnordisk term. Den har, om de sammansatta ord, 
vari den ingår, medräknas, nästan samma utbredning som karlkvarn 
13 —  516758 Wadström 
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(se ovan s. 120 f.), blott något större. Sålunda når den med enstaka 
belägg in i Västerg., Värml. och Dalarna (se karta nr 10). Utom i 
Västsverige och Norrland finns termen i hela Norge och bildar ett 
sammanhängande stort västnordiskt spridningsområde, där lur som 
kvarnterm har gamla anor (jfr s. 195). Ordet förekommer som enda 
genuina term inom hela det västnordiska språkområdet. Den är 
vanlig inom det tidigare norska Bohuslän, även om den där delvis 
trängts undan av den yngre termen stenstol. Den äldre termen lur 
betecknar främst stenarnas underlag i hand- och skvaltkvarnar, 
samt då den upptagits i nyare kvarntyper, själva de horisontella 
stockarna, som uppbära stenarna, eller dessas infattning av plankor.' 
Den förekommer främst i trakter, där skvaltkvarnar fram till våra 
dagar dominerat och större kvarnar av yngre typ blott sparsamt 
byggts. Den yngre termen stenstol tillhör nästan helt de nyare ty-
perna och förekommer mest i trakter, där dessa mer eller mindre 
tidigt undanträngt skvaltkvarnarna. Den betecknar hela den ställ-
ning av såväl horisontella som vertikala stockar, vilken uppbär 
stenarna (se bild 33, 41 o. 46). När de båda termerna i vissa fall före-
komma i samma socken, ja rentav i samma kvarn, har oftast en upp-
delning av betydelsen dem emellan ägt rum, så att lur betecknar 
själva infattningen och underlaget närmast stenarna, medan stenstol 
avser underlaget i övrigt, d. v. s. den ställning av såväl horisontella 
som vertikala stockar, vilken uppbär kvarnstenarna i större kvarnar. 

Till Norrland har lur vandrat in den ovan under karlkvarn (s. 
125) angivna vägen genom Jämtland. I Värmland och Dalarna 
förekommer termen i de västligaste delarna med sedan gammalt liv-
liga förbindelser med Norge. Även i Västerg. finns några enstaka 
belägg. Dessa kunna vara relikter och tyda på en tidigare större 
spridning. Ovanligt är emellertid ej, att en term i spridningsperi-
ferien och dennas närhet visar glesare belägg, när denfl möter en 
annan term, i detta fall stenstol. 

Slink är en utpräglat sydsvensk term, som uppenbarligen inkom-
mit närmast över Danmark från lågtyskt språkområde, måhända 
liksom många andra danska lån inom kvarnterminologien relativt 
sent med införandet av den holländska väderkvarnen. Termen be-
tecknar just en infattning kring understenen, som består av en 
plankring och som är typisk för denna kvarntyp (se bild 50). 

1 För att beteckna denna användes ofta sammansättningarna lurbindning, 
lurband och inluring. 
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Lave förekommer främst inom Dalarna, blott sporadiskt inom 
sydligare områden. Här som i flera andra fall har dalmålet alltså 
sin egen speciella term. 

.åiidd är ett allmänt tekniskt ord för allehanda underlag och som 
kvarnterm av sent datum med sporadisk förekomst. 

Man kan ej med full säkerhet fastställa, vilken typ av underlag 
och infattning för kvarnstenarna lur från början betecknat. Då ter-
men emellertid finns i eddadikter, måste den ursprungligen ha varit 
knuten till handkvarnen, som vid den tid, dessa dikter avse, -var den 
enda använda kvarntypen i Norden (se ovan s. 26). Hur edda-
dikternas handkvarn sett ut har diskuterats. Kvarntermen lur, 
fvn. blår, finns i Helgakviba Hundingsbana II, 2 och 4 och i Grotta-
sQngr 2, 3, 21 och 23, i alla beläggen som beteckning för handkvar-
nens underlag, samt i GrottasQngr 5 i ssgn fegens-litår,.m. 'erfreuende 
miihle, gliicksmiihle', eg. väl även där som beteckning på hand-
kvarnens underlag. Det framgår ej i någotdera fallet av samman-
hanget, vilket utseende detta underlag haft, blott att den i Grotta-
sQngr omtalade handkvarnens hölje vilat på fyra ben. I den littera-
tur, som behandlar dessa Edda-ställen, lämnas stundom mer eller 
mindre detaljerade uppgifter om det med fvn. /d& betecknade kvarn-
stensunderlaget. Dessa bygga ej på vad som framgår av Eddan 
eller annan fvn. litteratur utan bero alla på antaganden, som gjorts 
i anslutning till i senare tid påträffade typer av handkvarnar. Så 
beskrives det med fvn. ltiår betecknade föremålet av Fritzner som 
»stok, som tjener tu l underlag for kvxrn, hvorpaa den underste 
mollesten hviler, mollebxnk», av Lex. Poet. som »kveernkasse (af 
firkantet form, hvori de runde kveernstene ligger, og som står på 4 
ben, söjler», i Gerings Glossar som »(stock, baumstumpf und daraus 
bes. durch aushöhlen gefertigter gegenstand, und zwar) das mahl-
geriist, auf dem der untere miihlstein ruht, der mahlkasten» samt i 
Sijmons-Gerings Kommentar 2, 107 som »das holzgestell, auf dem 
die beiden miihlsteine lagen» och i Dens. 1, 301 »ein auf hölzernen 
fiissen ruhendes holzgestell». De preciserade betydelser hos fisl. 
Mör, som finnas i dessa översättningar och i annan litteratur, som 
behandlar dessa Edda-ställen, kunna ej utan vidare läggas till grund 
för en diskussion av innebörden av den fisl. termen. När Fritzner 
anger, att ordet betecknar en stock, som tjänar som underlag för kvar-
nen, beror detta på att han anser ordets egentliga bet. vara 'stok, 
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stang i alm.', vilken bet. dock ej är klart belagd i fvn. Lex. Poet. 
avser tydligen en form av handkvarn, som synes på bild 6 eller 7.1  
Om denna funnits på Island eller i Norge vid tiden för Eddadikternas 
tillkomst är ovisst. I Gerings Glossar anges betydelsen visserligen 
blott som 'mahlgeriist' men antydes, att detta underlag bestått av 
en urholkad stock. Detta beror på en allmänt godtagen uppfatt-
ning (väl utgående från Fritzner), att fvn. Når främst betecknat 
allehanda urholkade föremål. 

Uppgifterna i Eddan om kvarnens yttre äro så sparsamma, att 
de ej tillåta några säkra slutsatser. Emellertid är det säkerligen fel-
aktigt att antaga, att man vid ifrågavarande tid blott haft en enhet-
lig typ av handkvarn inom västnordiskt område. Säkerligen har 
man fortfarande använt primitiva kvarnar utan särskild infattning 
för kvarnstenarna (sådana som den som syns på bild 2, kanske även 
sådana som på bild 5), vilka varit i bruk långt senare. De ovan 
anförda Edda-ställena visa emellertid tydligt på handkvarnar med 
särskild infattning och (i Grottanngr) underlag med fyra ben. De 
kunna möjligen, såsom antagits, haft en sådan form, som kvarnarna 
på bild 6 och 7, men intet bevis finns härför. 

I no. dial. anges bet. av lur av Aasen som 'mollebffink, det planke-
gulv som en kvarn ligger paa', av Ross blott som 'mollebxnk'. Av 
dessa är övers. 'mollebxnk' så allmänt hållen, att den ej ger någon 
uppfattning av det med lur betecknade föremålets form. Den andra 
'plankegulv' avser däremot en speciell form av underlag i vissa 
vattenkvarnar utan att dock tillräckligt noga precisera underlagets 
form. Närmast avses väl ett sådant bänkliknande underlag av tjocka 
brädor eller plankor i skvaltkvarnar, som synes på bild 11 och 12, 
möjligen underlaget i hjulkvarnar. Detta är dock mindre sanno-
likt, då sådana varit avsevärt mindre vanliga än skvaltkvarnar i 
Norge (se ovan s. 19). Även i de övriga no. källorna i materialet 
ovan betecknar lur underlaget i skvaltkvarnar av den art, som syns 
på bild 11 och 12. Ingen av de norska källorna ger alltså någon upp-
gift om termens användning i handkvarnar. 

I nisl. finns jämte kvarnarlicaur ett kvarnarstokkur, m. som be-
teckning för kvarnstenarnas infattning på handkvarn (Blöndal). 
Detta visar, att denna infattning på Island kunnat bestå av en 

1  Så även E. Schnippel i Zeitschrift för deutsches Alterthum 61, 8.41 if. 
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(på lämpligt sätt formad) stock.i Det är möjligt att även lur som 
kvarnterm betecknat en enkel trästock, som tjänat som underlag 
för kvarnstenarna. För att kvarhålla dessa i rätt läge -vid mal-
ningen har fordrats någon anordning2, och man har säkerligen tidigt 
löst detta problem genom att göra en fördjupning i stocken, i vilken 
stenarna nedsänkts. Härmed vann man även, att mjölet hindrades 
från att yra ut åt sidorna. Man kan alltså räkna med en infattning 
av den typ, som återges på bild 4 samt, utan ben, nederst till höger 
på bild 3. Där vila stenarna nedsänkta i en stock, som urholkats 
för detta ändamål. Dylika kvarnar äro numera sällsynta men ha 
förr varit vanliga, inte minst inom västnord. område (se s. 14 ovan). 

En variant till denna kvarnstensinfattning finns avbildad hos 
Sandvig 2, 217. Där består stocken av en grov stubbe, som ställts 
på ända och i vars övre snittyta urholkningen gjorts, vari stenarna 
äro nedsänkta. Denna handkvarn liknar mycket de i Norge och 
Norrland vanliga kubbstolarna. Den är nu mycket sällsynt och har 
kanske aldrig varit så vanlig som den ovan nämnda. Då allehanda 
husgeråd, som tillverkats genom urholkning av stockar, förr varit 
synnerligen vanliga, har man skäl antaga, att den på bild 3 och 4 
avbildade handkvarnen tidigare varit allmän. Den är utvecklings-
historiskt äldre än typerna på bild 6 0.7. Man har därför välgrundad 
anledning antaga, att det främst är denna typ av handkvarn, vars 
underlag i de fvn. källorna kallas ltiår (jfr även Holtsmark a. a. s. 
59 f.). 

1  Även i andra fall användes i fvn. stokkr i bet. som stå de hos fvn. lziör nära, 
såsom 'blok som er hul og indrettet, opsat i det oiemed den i at samle og opbevare 
penge som nedlffigges den, sxrlig om kirkeblok o. desl.; gjemme, kar, hvori noget 
nedlwgges, indesluttes, bevares, Urea; dok, kumse som bruges til den i at bagge 
det spwde barn (saa kaldet fordi dertil ligesom til en baad oprindelign anvendtes 
en udhulet stok, men dernwst ogsaa sammensat af forskjellige materialier)' (Fritz. 
ner) samt sannolikt även i bet. 'svärdsskida' (se Fritzner 2, s. 5676 under litar 3). 
I nisl. finns några närstående bet. hos nisl. stokkur, m. bl. a. 'lille kasse, wske, rende, 
kanal, spec. dyb flodrende' samt ssgn 166ar8t0kkur 'runt kar, hvori linen nedlwg-
ges, naar agn er sat paa' (Blöndal). Även i no. dial. kan stokk, m. betyda 'kasse', 
t. ex. feel(e)stokk 'fiollåda' (Ross), samt i ssgr markstokk 'beholder til at ha marken 
i mens man fisker' och brynstokk 'hylse (med vann i) for brynet når man slår' — 
båda delarna var, men är icke alltid längre, en urholkad stock (Holtsmark a. a. 
s. 55). Även i sv. har ordet en del närstående bet., särskilt i ssgr såsom bi-, fattig-, 
ek- och ökstock. 

2  Den övre kvarnstenen hölls i sitt läge i förhållande till den undre medelst 
kvarnseglet och den tapp i understenens centrum, varpå detta vilade (se ovan s. 12). 
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Den senare betydelseutvecklingen hos kvarntermen lur (fvn. Mr) 
har betingats av att det därmed betecknade föremålet successivt 
förbättrats och ändrat form med bibehållande av samma funktion 
att bilda infattning eller underlag till kvarnstenarna. I de äldsta 
skvaltkvarnarna voro stenarna ej större än i stora handkvarnar, 
och man kan därför antaga, att stenarnas infattning behöll sin tidi-
gare form och därmed även sin benämning. När senare större skvalt-
kvarnar byggdes, kom stenarnas underlag att få en annan, något 
varierande utformning. Det uppdelades i två kraftiga stockar, som 
uppbära stenarna, och en krans av hopfogade bjälkar, som omge 
stenarna och hålla dessa i rätt läge. En sådan anordning syns på 
bild 37 från Otterstad i Västerg. Den är visserligen från en holk-
kvarn men har i detta parti samma konstruktion som en skvaltkvarn 
av ifrågavarande typ. Detta underlag och infattning kallas i Otter-
stad lur, de grova stockarna lurstockar, i andra trakter lurdsar (se 
ovan). Här ser man ett exempel på hur bet. av lur håller på att lösas 
upp i flera. I många fall betecknar ordet fortfarande hela infatt-
ningen och underlaget. I andra användes det främst för att beteckna 
infattningen, och underlaget får en särskild benämning, t. ex. lur-
stockar eller lurisar, i andra åter kallas infattningen t. ex. lurband, 
lurbindning eller inluring, och lur kall då komma att användas om 
underlaget, som ofta består av två grova stockar. Detta inträffar 
även, då infattning kring kvarnstenarna i några fall saknas som på 
bild 12. Lur betyder i sådana fall alltså 'grovt tillyxad stock (som 
tjänar till underlag för kvarnstenarna)', men bet. 'grovt tillyxad 
stock' är här sekundär och ej som hos Fritzner måhända felaktigt 
angivits en ursprungligare allmän bet. I de fall i större och nyare 
kvarnar, då en yngre term, t. ex. stenstol, trängt in i samband med 
mera utbyggda underlag, eller då inget särskilt underlag finns och 
stenarna vila på de grova golvbjälkarna, betecknar lur den krans av 
hopfogade bjälkar, som infattar understenen (se t. ex. bild 50). 

Utom kvarntermen lit& finns i fvn. ett ltiår 'lur, blåsinstrument'. 
Vidare förekommer lir några gånger i edda- och skaldedikter med 
mer eller mindre oklar betydelse. I Gr6galdr 11 finns ordet i uttryc-
ket logn og kgr gangi pb. i Mr saman, i Vafpritönismdl 35 i enn fr66i 
jQtunn d vas lti6r of lagiör, i Fj2lsvinnsmål 30 i lea skalt i li26r bera, i 
Gylfaginning kap. 7 säges om Bergelrnir, att hann f6r upp å Når 
sinn, vilket bygger på VafprOnismål, i skaldedikterna hos SnEe- 
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bjQrn i ugn eylgårs Grötti och hos Ormr Steinpörsson 1, 5 hrosta 
Når samt i Heilagra manna sQgur I, 341 ssgn hveitiNår. 

Stället i Grögaldr är mycket dunkelt. Innebörden är 'lugn (lugnt 
väder) och hav gånge för dig samman i hr', men vad Wir i detta 
fall avser har mycket diskuterats, utan att någon övertygande lös-
ning av problemet framkommit. För den förda diskussionen redogör 
A. Holtsmark i Maal og Minne 1946, s. 55 if. Stället i Vafprilbnismål 
är lika dunkelt. Det första Vafpranir minns är, huru Bergelmir, 
den vise jätten, blev lagd på Når. Detta ord har bl. a. av Fritzner 
antagits beteckna en vagga, gjord av en urholkad stock. F. Jönsson 
(Lex. poet.) anser det snarast beteckna en likkista, och härtill an-
sluter sig A. Holtsmark (a. a. s. 51 ff.), El. Gering (Kommentar) snarast 
ett skepp. Dessa tre alternativt föreslagna föremål stå varandra 
ganska nära, i det de alla beteckna något, som tillverkats genom ur-
holkning av en stock. Om någon av dessa tolkningar är den rätta, 
eller om lir i detta mycket dunkla ställe har någon annan innebörd 
låter sig ej med någon säkerhet avgöra. I FjQlsvinnsmål 30 upp-
fattar Fritzner hi& som 'et gjemme i alm. eller om en furet halv-
cylinder der lmgges over leens mg'. Emellertid är Ua (ack.) här väl 
ett bildlikt uttryck för svärd, och lic& avser därför troligen en svärds-
skida eller fodral av något slag, ovisst av vad art (jfr Holtsmark 
a. a. s. 54 f.). Hrosta lic& hos Ormr Steinpörsson har i allmänhet 
uppfattats betyda 'maltkar' (så bl. a. Fritzner och F. Jönsson i 
Lex. poet. och Skjaldediktning I B, s. 385). E. A. Kock har i Nota-
tiones normen § 899 behandlat detta ställe hos Ormr, vilket hos 
F. Jönsson har följande form: Hrosta drOvi hvern-kost — hauk ltiös 
gcei-prziår, samt framhållit, att man ej med någon säkerhet kan 
antaga, att de båda orden hrosta och Wc& skola läsas samman. Han 
anser vidare, att hauk är en felläsning för ett hank, som betyder 'ring, 
ringformigt handtag', och att låår genom tillsatsen av detta hank 
(alltså hankl(år) får bet. 'bryggkittel' (jfr även E. A. Kock, Den 
norsk-isländska skaldediktningen 1 (1946), s. 191). I vilket fall som 
helst kommer /dc> att beteckna något slags kar, ovisst av vilken form. 

Ssgn hveitilitår i Heilagra manna sQgur motsvaras i en annan 
handskrift av hveitisjöår (sjal. 'säck, pung') som översättning av 
lat. manipuli frumenti 'sädesknippa'. Då säd ej odlades på Island, 
var detta ett för islänningen okänt begrepp, varför översättaren 
återgivit uttrycket med ord, som beteckna förvaringskärl för säd, 
i den senare varianten en påse eller säck, i den första något för- 
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varingskärl, vars utseende man ej kan fastslå (jfr Holtsmark a. a. 
s. 55). 

I kenningen eyldörs Grötti tolkas eylitör i Lex. Poet. som '0-
kvern-kasse, d. v. s. 0-omgiver, havet' och hela uttrycket som 'hav-
kvarnen'. Litör skulle här alltså vara kvarntermen. 

I fen. möter alltså dels ett hiör 'blåsinstrument', dels ett litör 
'underlag för kvarnstenarna i handkvarn'. Båda betydelserna äro 
säkra, även om man ej så noga vet, vilken form de därmed beteck-
nade föremålen haft, och båda orden ha säkerligen varit allmänt 
brukade. Det är emellertid anmärkningsvärt, att litör för övrigt 
synes ha varit ovanligt och blott förekommer i speciella samman-
hang, huvudsakligen i edda- och skaldedikter, vanligen i alliterations-
ställning eller i en kenning, vilket kunnat inverka på ordvalet. 
Ordets betydelse är här mer eller mindre dunkel och låter sig ej 
säkert fastställa. Oftast kan man dock antaga, att det betecknat 
föremål, som tillverkats genom urgröpning av ett trästycke. 

I no. dial. finns utom kvarntermen lur också ett lur i bet. luur, 
blese-instrument af tre, dannet som en trompet med langt ror. 
En lur betegner ogsaa noget som er sammenrullet i form af et ror, 
iser om bark eller birkemever' (Aasen), i denna bet. ingående i 
ssgr, t. ex. borkelu, le(dr)lu, paperlu (Roas). I no. dial. (Lofoten) 
finns ordet möjligen även i en bet. 'futeral, beholder, skrin, doku-
mentkiste', men denna är ej med säkerhet belagd (Holtsmark a. a. 
s. 59). 

I sv. dial. finns utom kvarntermen lur också liksom i skriftspr. 
ett lur i bet. 'blåsinstrument, blåsinstrument av näver'. Lur finns 
dessutom även i en del andra betydelser: I sv. dial. Norrl. lur 'skor-
stenspipa (i badstugor och rior)' (Rietz), sv. dial. Finl. lur, m. 'luft-
rör, luftventil' (Wessman), sv. dial. Dal. lur 'strut av näver i tjärdal 
vid tjärbränning' (Levander Dal. bondekultur 1, 506), sv. dial. n. 
Angerm. lur 'i allm. något hoprullat' s. s. strömmings-lur 'bröd 
med en i det inrullad strömming' (Sidenbladh 58), sv. dial. Västerb. 
lur, m. 'något hoprullat, näver-lur', bröd-lur (Unander Allmogem. 
24) — jfr Ihre Glossar lur med bet. 'brödlur', vilket väl avser en 
hoprullad brödkaka liksom strömmingslur ovan — sv. dial. Räls. lur 
'strut' (C. J. lAnström Ordb. över Helsingdialecten. Uppsala 1841, 
a. 17). SAOB upptar dessutom följande bet. hos lur, m. 'fångst-
redskap bestående av en lång låda med galler vid den ena ändan o. 
en fallucka vid den andra, använt vid fångst av grävling, räv m. m. 
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(eg. samma ord som lur 'kvarnlur'); eg. om ett slags låda vari en gill-
rad båge eller bössa var anbragt'. Denna bet. är väl dialektal. 

Lur betecknar här, med undantag av det sista exemplet, föremål, 
som likna en näverlur 'blåsinstrument' eller liksom en sådan for-
mats genom att man hoprullat ett stycke näver eller annat ämne, 
eller likna ett hoprullat stycke näver. Härmed sammanhänger även 
det närstående verbet i sv. dial. Västerb. lur 'rulla ihop' (Unander 
24), n. Ängerm. lurä 'rulla ihop, veckla samman' (Sidenbladh 58), 
Häls. lura ihop 'vrida hop' (IAnström 17), vilket motsvaras av no. 
dial. lua 'flaa et trae ringvis, saa den afslaaede bark danner ruller' 
(Aasen). Detta verb har bildats till lur i bet. 'näverlur' eller härur 
utvecklade betydelser. 

Lur förekommer även i ett flertal huvudsakligen västnord. ort-
namn, vanligen ursprungligen beteckningar för bergformationer. 
Vad hos dessa som föranlett benämningen lur är dock trots vissa 
tolkningsförsök ovisst (se Fritzner under liiår, No. gaardnavne, 
bl. a. 1, 386; 5, 278 o. 424; 6, 91 f.; 10, 177; 15, 350, A. Floltsmark 
a. a. s. 62 f. samt Hj. Lindroth i STOD 1, 46 f.). 

Härledningen av lur, fvn. War, m. 'kvarnstenarnas underlag och 
infattning' är omstridd. Vanligen har man med Herbert Petersson 
(i IF 24, 267 f.) antagit, att det är bildat med tro-suffix till den ie. 
roten *leu-, *la- 'schneiden, abschneiden, trennen, loslösen' (i fvn. 
igia 'slå') och förutsätter en ie. grundform *lft4r6-.1  Sådana bild-
ningar med ie. tro-suffix voro ofta verbalabstrakter, men det är dock 
möjligt, att de i vissa fall från början haft konkret bet. Suffixet 
har visserligen i sådana ursprungliga konkreta ord vanligen instru-
mental eller närstående bet., men även annan, vanligen passivisk 
bet. förekommer (se Olson App. subst. 271 o. 273 och där eit. litt., 
främst Brugmann Grundriss 2, 1 s. 339 if., Brugmann Kurze vergl. 
Gramm. s. 334, Kluge Nom. Stammbildungslehre § 93, 141, Torp i 
Gammelnorsk ordbok § 32 samt W. Cederschiöld Genusväxl. 115 f.). 

Grundbet. hos det fvn. litår, sv. lur skulle då vara 'det avskurna, 
avhuggna', säkerligen använt om en avhuggen trädstam. H. Peters-
son cit. st. anser ordet förutsätta en ursprungligare bet. 'behauener, 
ausgehölter baumstamm'. Härvidlag bygger han väl på de av 
Fritzner angivna betydelserna hos fvn. Mr, enligt vilka ordet i 

1  Så även Hellquist Et. ordb.2  samt Walde-Pokorny 2,407. Till denna ety-
mologi ansluter sig Torp alternativt, se dock nedan s. 203. 
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allm. skulle beteckna föremål, vilka tillverkats av tillhuggna och 
urholkade trädstammar. Emellertid äro flera av dessa av Fritzner 
angivna betydelser osäkra, såsom ovan framhållits, och i ordets rot 
eller stamsuffix ligger intet av bet. 'urholkad'. 

Det fvn. ltiår, bl. a. 'kvarnlur' har av H. Petersson sammanställts 
med fhty. llidara 'vagga' (så även Hellquist Et. ordb.2). Det fhty. 
ordet förekommer blott i »glossen», vilka återge lat. ord (se Graff 
2, 201). Endast en gång återger det fhty. ludra ett lat. cuna, tre 
gånger ett lat. conabula, båda med bet. 'wiege, die lagerstätte kleiner 
kinder und tiere' (övers. efter Georges); fyra gånger återger former 
av ordet lat. pannis, pannorum (lat. pannus 'ein stlickchen tuch, 
ein lappen, als binde'), och två gånger lat. involumentis (till lat. in-
voivo 'hineinwälzen, -rollen, einwickeln, einhiillen'). Det är möjligt, 
att här föreligger två olika fhty. ord ludara, ett med bet. 'vagga', 
och ett med bet. 'binda, tygstycke'.' Men det sannolika är väl att 
det är samma ord, och bet. 'vagga' hos det fhty. ordet är i så fall 
sekundär i förhållande till bet. 'tygstycke, binda, linda (för barn)'. 
Av Walde-Pokorny 2, 709 uppfattas det som ett ord och föres till en 
ie. rot *(s)leu- 'schlaff' och kan sammanställas med fs. leithara 
'kinderwindel' (GalMe 202), mlty. ludere (Schiller-Liibben), mnederl. 
ludere 'Windel' (Verwijs-Verdam), till fhty. ludo, lodo 'grobes wollen-
zeug', nhty. loden, fvn. toöi, 'mantel aus zottigem zeug'. 

Om lur 'blåsinstrument' är samma ord som kvarntermen lur är 
omtvistat. H. Petersson a. st. anser det vara två olika ord och för 
det förra till got. liufion, ags. Modian, fhty. liodan 'singen' och fhty. 
liod 'lied'. Hellquist Et. ordb.2  refererar denna tolkning men ut-
trycker sin tveksamhet. Torp anser det möjligt, att lur 'blås-
instrument' är samma ord som kvarntermen, men också att det kan 
vara två skilda ord (jfr nedan). A. Holtsmark a. a. s. 63 f. anser det 
till synes på goda grunder vara samma ord som kvarntermen. Hon 
anför, att en forntida lur 'blåsinstrument' var gjord av två urholkade 
långa trästycken, som sedan surrats samman igen. Även SAOB an-
ser det sv. lur 'blåsinstrument' sannolikt identiskt med kvarntermen 
lur, under påpekande, att luren ursprungligen var en urholkad stock. 

Vid sidan av detta försök att härleda kvartermen lur från le. *1u 
'skära, avskära', först framställt av H. Petersson, finns ett annat av 
Falk o. Torp (1903 o. 1910). De anse lur 'blåsinstrument' och lur 

i Så bl. a. Falk-Torp 1903 under lur och luder II, av Falk-Torp 1910 dock med 
tvekan och som alternativ till att det är samma ord. 
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'underlag för kvarnstenarna' (samt lur i övriga betydelser) vara 
samma ord. De förutsätta en aLlm. bet. 'urholkad stock', vilken 
kanske utgått från en ursprungligare 'tvätt-tråg (vasketrug, wasch-
trog)', och sammanställa ordet med fir. 16athar 'becken', löthur 
'ränna', lothor, lothur 'tråg (trug, badewanne)', etymologiskt iden-
tiskt med grek. AosTp6v, Aou'rp6v 'bad' och fvn. km& 'lut, askelut'. 
Till detta skulle det germ. *litpra-, lur, vara en avljudsform. Torp 
1919 ansluter sig alternativt till denna härledning av lur 'kvarnste-
narnas underlag' till en rot *lu- 'vaske' och med en grundbet. 'vaske-
traug (av uthulet stok)', alternativt även till H. Peterssons förslag 
om härledning från roten nu-, 'skära'. Han anser det möjligt, att lur 
'blåsinstrument' är samma ord som kvarntermen lur, men också att 
det kan vara bildat närmast till det till samma rot hörande fvn. 
/gja 'slaa, banke, hamre' och med en egentlig bet. 'den avflaadde 
nmver'. Denna senare härledning är i etnologiskt hänseende mindre 
sannolik, då lurarna ursprungligen ej gjordes av näver utan av trä-
spjälor, som först i senare tid överklätts med näver, för att ännu 
senare göras helt av näver (jfr nedan s. 204). 

Falk o. Torps härledning av lur har 1946 på nytt upptagits av 
Holger Pedersen.1  Denne behandlar egentligen lur 'blåsinstrument', 
vilket han emellertid anser ursprungligen vara samma ord som lur 
'kvarnstenarnas underlag' och lur i övriga betydelser. P. anser, 
att ordet lur (närmast i bet. 'blåsinstrument') etymologiskt hänför 
sig till instrumentets form och ej har något sammanhang med da. 
lyd 'ljud'. Han avvisar alltså H. Peterssons tolkning av lur 'blås-
instrument'. Pedersen utgår från en äldre bet. 'urholkad stock 
(hollowed wooden stick)' och anser ordet bildat med ör-suffix (ie. 
instrumentalsuffix *-tro). Roten anser han vara *lu-, avljudande 
till now-, */ou- 'waschen' (jfr Walde-Pokorny 2, 441), och sam-
manställer liksom Falk-Torp ordet med grek. Aos-rp6v, ÄouTp6v 
'bad', urspr. 'badtråg (bathtrough)', och det därmed besläktade 
kelt. (gallic) lautro, vilket återger lat. balneo 'badar', samt med fir. 
loathor och nbret. laouer, båda med bet. 'tråg', det fir. 'tråg både 
för vatten och korn', det bret. även degtråg (kneading-trough)'. 
Ordet har alltså tidigare betecknat tvätt-tråg (washing-trough) 
men så småningom kommit att beteckna tråg i allmänhet. Sådana 
tråg gjordes förr i regel genom urholkning av en stock. Därför kan 

1 I ett brev till H. C. Broholm, vilket av denne återgives i eng. övers. i Broholm-
Larsen-Skjerne, The Lures of the bronze age, s. 50. 
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man mycket väl kombinera det med det fvn. ldör, vilket enligt P. i 
olika förbindelser synes beteckna ett stycke trä, urholkat på ett 
speciellt sätt (a piece of wood hollowed in a special way). 

Det kan emellertid ur betydelsesynpunkt synas egendomligt att 
förbinda det grek. ordet med bet. 'badtråg, bad' och det nord. ordet 
med het. 'blåsinstrument'. Därför ha också många etymologer be-
tvivlat deras sammanhang. Pedersen anser dem dock med bestämd-
het vara samma ord. 

För att förstå detta sammanhang måste man emellertid närmare 
undersöka, vilken form de blåsinstrument haft, vilka i de äldsta 
skriftliga källorna kallas lur (fvn. litår), alltså vikingatidens lurar. 
Fl. C. Broholm behandlar i The Inres of the bronze age 1949 de 
danska bronsålderslurarna och påvisar där s. 49, att arkeologerna 
i början av 1800-talet med orätt antogo, att de då funna danska 
bronsålderslurarna voro identiska med vikingatidens lurar, vilka de 
funnit omtalade i den fvn. litteraturen. De gåvo dessa mycket 
gamla föremål en benämning från långt senare tid. Vad bronsålders-
lurarna kallats vet man ej. Det fvn. hi& 'blåsinstrument' betecknar 
emellertid vikingatidens lurar, vilka enligt Broholm s. 50 f. haft 
samma utseende som de fram till våra dagar i Norge, Sverige och 
Finland brukliga herdelurarna. Dessa äro raka, 1-2 meter långa 
och bestå av två (eller flera) urholkade träspjälor, vilka samman-
hållas med vidjor, antingen spiralformigt lindade eller i form av 
påträdda ringar.1  Sirelius 2, 496 (sv. övers. 2, 187) beskriver, huru 
trästommen i lurar tillverkats genom att ett tunt stycke trä spjälkats 
isär, varefter de båda hälfterna urholkats och sedan hopfogats. 
Luren överkläddes ofta med t. ex. näver. Bruket av sådana lurar 
har varit känt från urminnes tider.2  Även om dessa nordiska vall-
lurar från början varit en efterbildning av romerska trumpeter (se 
T. Norlind Allm. musiklex.2), kan man med tämligen stor säkerhet 
antaga, att (näverklädda) trälurar i Norden äro av äldre ursprung än 
bronslurarna och säkerligen ha varit vida vanligare än dessa, vilka 
blott användes för kultändamål, medan trälurarna brukades i det 

En utförlig behandling av bl. a. dessa lurar gives i Andreas Oldebergs uppsats 
Vallhorn, herdepipor och lurar i Värmland förr och nu 1950, s. 19 if., särskilt s. 
58 f. 

2  Se även T. Norlind Allm. musiklex.2, Sv. uppslagsbok och Nord. familjebok 
under lur, samt A. Oldeberg i Värmland förr och nu 1950, s. 19 ff. 
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vardagliga livet, bl. a. vid vallning och jakt.' Den teknik, som enligt 
Sirelius använts vid tillverkning av trälurar, har varit vanlig även 
vid tillverkning av allehanda trärör ända fram till våra dagar och 
förekommer bl. a. inom kvarntekniken vid tillverkningen av den s. k. 
holken, det grova trärör, som i en s. k. holkkvarn omger den lodräta 
drivaxeln och uppbär kvarnens vridbara överdel (se s. 66 ovan). 

Om man godtager Pedersens härledning av lur 'blåsinstrument', 
skulle betydelseutvecklingen i detta ord utgå från en ursprunglig 
bet. 'tvätt-tråg', vilken utvecklats över 'tråg i allm.' — krågliknande 
föremål, som tillverkats genom urgröpning av ett trästycke' — ('rör 
som tillverkats genom hopfogning av två eller flera urholkade trä-
stycken') till 'blåsinstrument som tillverkats genom hopfogning av 
två eller flera urholkade trästycken', alltså en lur av den typ, som 
använts i Norden från vikingatiden fram till våra dagar.2  

I denna betydelseutvecklingskedja skulle man i så fall anknyta 
kvarntermen lur till bet. 'trågliknande föremål, som tillverkats genom 
urgröpning av ett trästycke', en bet. som ligger ganska nära den 
ursprungliga bet. 'tråg (för tvätt)'. Ordet skulle även med detta 
antagande först ha använts om kvarnstenarnas underlag och infatt-
ning i sådana handkvarnar, som den, vilken synes på bild 4 (jfr 
bild 3 nederst till höger), och vilka bestå av en tråglikt urholkad 
stock, i vilken kvarnstenarna ligga nedsänkta. 

Härledningen av det nord. lur är alltså ett vanskligt problem, som 
det inte är lätt att taga ställning till. Om man närmast utgår från 
härledningen av kvarntermen lur, är huvudfrågan, om detta ord 
hör till en rot */u- 'avskära' (Walde-Pokorny 2, 407) eller en rot 
nu- (*ou..)  'tvätta' (Walde-Pokorny 2, 441). Men man kan knap-
past undgå att ta ställning till problemet, om lur 'blåsinstrument' 
är etymologiskt samma ord som kvarntermen lur eller bildat till en 
annan ej säkert påvisad rot (samhörigt med got. ligfion 'sjunga'), 
(Walde-Pokorny 2, 406). Givetvis bör man även ta ställning till 
lur i övriga betydelser. 

1  Om de nord. bronslurarna se Bronsted II, 61 ff., 170 if. o. 186 ff.; jfr Hoops 
reallex. 3, 287 och Eberts reallex. 8, tafel 115 A och s. 354. Om användning av 
föremål av bark och näver under äldre bronsåldern se Bronsted II, 60 f. 

2  Man skulle väl väntat att ordet ännu i fisl. bevarat den plurala form, som 
det väl måste ha haft, om denna härledning är riktig, alltså ltiarar, m. pl.; jfr 
t. ex. sQx, n. pl. 'sax' och kg, n. pl. 'lag'. 
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Om man först granskar Herbert Peterssons härledning av kvarn-
termen lur som bildad med tro-suffix till en rot */u- 'skära, avskära', 
finner man vissa svagheter, dels i bildningen med tro-suffix, dels i 
anknytningen till denna rot. P. har själv påpekat, att tro-suffixet 
egentligen har instrumental innebörd, och även om man, såsom 
ovan s. 201 f. framhållits, kunde finna andra användningar av detta 
suffix, äro dessa vida ovanligare än dess användning som instru-
mentalsuffix. Hos en tro-avledning med utpräglat konkret bet. vill 
man avgjort utgå från en instrumental grundbetydelse. 

Betydelseutvecklingen är ej heller fullt klar. Grundbet. skulle 
enligt Petersson vara 'behauener, ausgehölter baumstamm', medan 
rotens innebörd skulle vara 'abschneiden'; jfr isl. lgia 'slå, hamra' 
(ovan s. 203). P. ger ingen antydan om huru han tänkt sig utveck-
lingen från en grundbet. 'det avhuggna (trästycket)' till 'behauener, 
ausgehölter baumstamm', d. v. s. en trädstam, som icke blott blivit 
avhuggen utan även till det yttre formad samt urholkad. Givetvis 
är en sådan betydelseutveckling möjlig, och en motsvarande utveck-
ling föreligger i vissa fall hos det till bet. närstående stock (se ovan 
s. 197), men skillnaden är, att detta är ett ord med en i alla nord. 
språk vanlig allmän bet. 'avhuggen trädstam', som i ett fåtal fall 
fått denna speciella bet., medan lur endast är känd i speciella bety-
delser, vilka alla synas ha det gemensamt, att de avse föremål, som 
bestå av ett till det yttre format samt urholkat trästycke. 

Falks o. Torps härledning av lur till roten *lu- 'waschen', samman-
ställd med grek. MuTp6v, ger en något bättre utgångspunkt för an-
vändningen av instrumentalsuffixet -tro. Detta förekommer mest i 
redskapsnamn (se ovan s. 201), och hos tvätt- och badtråget kan 
man ännu spåra denna grundbet. Det kan ju sägas vara det redskap, 
som användes vid tvätt och bad. Betydelseutvecklingen från 'tråg, 
använt vid bad' till 'tråg i allm.' och 'kvarnstenarnas underlag och 
infattning' är densamma som vid den andra härledningen av ordet 
lur, sedan man där kommit fram till en bet. 'tråg'. 

Även om man ej kan ge något avgörande bevis för riktigheten av 
någon av dessa härledningar, vill det dock synas, som om den av 
Falk-Torp framförda, av H. Pedersen ytterligare underbyggda 
skulle vara den sannolikare. Beträffande förhållandet mellan kvarn-
termen lur och lur i bet. 'blåsinstrument' synes inte minst de etno-
logiska förhållandena tala för att de äro etymologiskt samma ord, 
även om de troligen redan under vikingatiden uppfattats som två 
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skilda ord. Beträffande de övriga betydelserna av lur (fvn. låt») i 
fvn. är sammanhanget visserligen ej klart, då betydelserna här äro 
osäkra, men man kan dock i flertalet fall ana ett sammanhang med 
ordets ursprungligare bet. 'trågliknande föremål', eller den därur 
utvecklade 'rör- som formats genom hopfogning av två eller flera 
urholkade träspjälor'. Även om man ej kan fastställa de beteck-
nade föremålens exakta form, har man dock skäl antaga, att de alla, 
åtminstone i en ursprungligare form tillverkats av en stock, som 
formats till det yttre och urholkats. A. Holtsmark antager, att det 
äldsta med fvn. hiår betecknade föremålet varit ett slag av likkista, 
vilket hon anser ordet beteckna i Vafpratnismål 35. Den bestod i 
så fall troligen av en stock, som kluvits och urholkats för att ge plats 
åt liket, varefter den åter hopfogats. Detta var sannolikt den äldsta 
formen av likkista, och den var vanlig i Norden (se Montelius Vår 
forntid 141 och Dens. i Sv. Fornminnessällsk. tidskr. 9, 47 ff.). Denna 
bet. är emellertid oviss och innebär dessutom en specialisering, 
som väl förutsätter en ursprungligare. Troligare är, att ordet ur-
sprungligen betecknat former av primitiva tråg och trågliknande 
förvaringskärl, vilka tillverkats genom urholkning av stockar och 
vilka förr voro synnerligen vanliga. Ett dylikt tråg syns nederst på 
bild 6 samt till höger på bild 4. Ur denna allmänna bet. har dels 
bet. 'kvarnstenarnas underlag och infattning', dels bet. 'blåsinstru-
ment' utvecklats, vilka ännu leva kvar i nord. språk, medan ordet 
inte längre är känt i den ursprungligare betydelsen, vilken redan 
tidigt synes ha försvunnit. 

Lurbindning, lurband och inluring beteckna som ovan framhållits 
vanligen understenens infattning, som består av grova hopfogade 
plankor (se bild 21 och 22 nederst, 37 och 50). Efterleden i lurbind-
ning är rspr. bindning '(särskilt i fråga om korsvirkesbyggningar, 
konkret) om bjälkförbindning i husets längdriktning eller tvärgenom-
skärning' (SAOB). Efterleden i lurband är rspr. band '(smal) ring 
av trä 1. metall som sammanhåller 1. förstärker' (SAOB). Inluring 
är bildat till lur på samma sätt som inramning till ram. 

Efterleden i stenstol är samma ord som rspr. stol i bet. 'ställning 
för ngt tekniskt ändamål' (Sundén Sv. ordb.), vanligen ingående 
ssgr såsom band-, solv-, svarv-, tak- och vävstol. Denna bet. har ut 
utvecklats ur f sv. stol 'ställning, särskilt ställning som bildar under-
lag för ngt el. varpå ngt vilar', även i ssgr såsom fsv. bryggiostol 
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'ställning varpå rostkaret vilar' och f sv. bokstol 'underlag för bok' 
(Söderwall). 

Slink betecknar infattningen av hopfogade grova plankor kring 
understenen (bild 21 och 22 nederst). Ordet är som kvarnterm ett 
lån från ity., förmedlat av da. dial. I danskan finns ordet slink utom 
som kvarnterm även i bet. krffiramme, karm, spec. brondkarm' 
(ODS). Denna allmänna bet. finns även i det motsvarande sl.-holst. 
slengel(s), slingels 'umfassung, einfriedigung, geländer' (Mensing) 
och mlty. slink, slenk, sleng(else) 'rand, einfassung' (Schiller-Liibben), 
motsvarande nhty. schlinke, f. (en sidoform till schlinge) bl. a. 'ram, 
infattning, t. ex. omkring brunn' (Grimm), och bildat till mlty. 
slingen, st. vb, 'sich winden, drehen, kriechen (in schlangebewegung)' 
(Schiller-Liibben),- fhty. slingan, nhty. schlingen. Grundbetydelsen 
är alltså 'det som ligger som en slinga, infattning, omkring ngt'. 

I mlty. är ordet neutralt, i sv. maskulint. Genusväxlingen beror 
på att det inlånats över sådana danska dialekter, där känslan för 
genus tidigt dött ut (se bl. a. Bennike-Kristensen Kort 81). När 
det sedan inkommit i andra danska eller sv. dial., vilka bevarat de 
tre genus, har det anslutit sig till maskulinerna. En sådan genus-
växling i lån från mlty., vilka förmedlats av danska dialekter, är 
vanlig (se Höfler Altnord. Lehnwortstud. 24 ff.). 

Bädd är rspr. bädd i dess speciella betydelse i sht i fackspr. 'un-
derlag, särskilt om underlag för maskin o. d.' • (SAOB). 

Lave är samma ord som rspr. lave 'brits i en badstuga, simpelt 
sängställe utmed en vägg, drivbänk m. m.', genom förmedling av 
finska lava lånat från slav. lava (SaYAn 165 o. ett. litt., Hellquist 
Et. ordb.2). Som kvarnterm användes ordet huvudsakligen om ste-
narnas underlag på hand- och små skvaltkvarnar. Detta har en 
mycket enkel konstruktion och har helt utseendet av en lave (se 
bild 11 o. 12). I finskan heter motsvarande kvarnterm lava (Sirelius 
2, 265). 

Åsar betecknar (vanligen två) grova stockar, vilka bilda underlag 
för kvarnstenarna (se bild 37 nederst). Beträffande termens här-
ledning se ovan s. 177. 

Vase är dialektens 1)&8 (vase) 'bjälke' (Levnader Dalm. 1, 91), 
rspr. vase 'risknippa', i dial. även med bet. 'golvbjälke; trästock till 
underlag för en bro; risknippe, som lägges ned i ett kärr eller sumpig 
mark för att gå eller köra däröver; sammanknuten halm- eller hö-
kärve' (Rietz), fsv. vasi 'knippa, vase; stormvase, faskin' (Söderwall), 



209 

no. vase, m., ä. da. vase med samma bet., eng. dial. samt mlty. och Ity. 
wase 'halmbunt, risknippe, faskin', av germ. *yasan- 'ein b iischel 
starken grases, grasbänder till den jo. roten *yes-, *uos- av ie.
'fläta' (II. (H. Petersson i IF 24, 262 f., Torp och Hellquist Et. ordb.2). 

Betydelseutvecklingen går alltså från den ursprungliga bet. '(hop-
flätad) halm- eller risknippa' till '(bro)underlag av risknippe', 
'(bro)underlag även av stockar' och 'stock, vilken ingår i brounder-
lag'. Från denna bet. utgår kvarntermens närmast. 

Dialektformen från Venjan visar tilljämning av a-a > å-å, 
vilken tillhör denna dialekt. Formen är ursprungligen dat., ack. 
vasa (Levander Dalm. 1, 88 if.). Pluralformen med ändelsen -jr hos 
svaga mask. är svårförklarlig. Den är vanlig i dalmålen i Ovan-
Siljan, bl. a. i Mora. Enligt Levander Dalm. 1, 147 (jfr även Dens. 
1, 146 samt 2, 122 och 2, 176 f.) synes den åtminstone delvis bero 
på speciella accentförhållanden i dessa dialekter. 

De olika stockarna i kvarnstenarnas underlag (s. 47, bild 17 
o. 33): 

Blott mera sällan anges termer för dessa. Följande ha uppteck-
nats: 'Stenstolsstolpe, m. Korsberga, Västerg. [33], Tanum [5] och 
Torp [6] Boh.; 'stenstolpe, m. Hedesunda, Gästr. [127], 'stenbjälke, 
m. Frillesås, Hall. [20], Hedesunda, Gästr. [127]; 'stenstolssyll Kors-
berga, Västerg. [33]. 

Mjölring, mjöl som samlar sig i en ring runt kvarnstenarna 
(s. 36): 

Mjölring, m. 
BLEK.: 'mjölring Hällaryd [49], VÄSTERG.: 'mjölring Östad [35], 

Korsberga [33, 37], Ugglum [31], Bou.: 'mjölring Valla [12], DALARNA 
'mjölring Mora [60], Boda [62], Sollerön [63], Våmhus [64], Orsa [67], 
Hedemora lfs. [68], Venjan [69], GÄSTR.: mjölring Valbo [144], 
NoREB.: 'mulrceing Nederkalix [99]. 

Ringmjöl, n. 
SKÅNE: 'ringmail Örkelljunga [43], HALL.: 'ringmjöl Harplinge 

[18], Värö [22], Smil,: ringmjöl Villstad [57], Skede [73], Ryssby [92], 
Bankeryd [96], BOR.: 'rengmjöl Torp [6], VÄSTERG.: 'ringmjöl Landa 
[30], Tvärred [38], Älekulla [32], DALARNA: ringmjöl Al [98], GÄSTR.: 
ringmjöl Hedesunda [127]. 
f4-516758 Wadström 
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Ring, m. 
SKÅNE: 'ring Väsby [46], SmÅL.: ring Torsås [51]. 

Omgärd(a), f. 
Bon.: o1njet4 Norum [1], Långelanda (I0D), FIjärtum [4], Valla 

[12], Ytterby [8], önyjg3 Tanum [5], Lane-Ryr [7], DAL: örgypZ 
Ärtemark [15], Rännelanda (I0D), VÄSTERG.: lanijk.Z Särestad [27], 
Erska [28], lönt ja Örslösa [26], Vilske-Kleav [31 b], Källby [39], 
VÄRML.: bmjxZa Botilsäter [78]. 

Svep, svepe, m., svepmjöl, n. 

VÄSTERG.: 'svepmjöl Östad [35], VÄrtsi.: svep ,Fryksände [75], 
Älgå [76], Väse [77], svepe, m. Gustav Adolf [119], DALARNA: 'nöp 
Malung (EU real). 

Dessutom finnas: bingmjöl Svinhult, Österg. [145]; mjölkrans Fårö, 
Gotl. [126]. 

Blott en del av uppteckningarna innehålla någon beteckning för 
det mjöl, som vid malningen samlar sig i en ring omkring kvarnste-
narna. Särskilt påfallande är det, att en sådan saknas i de nord-
ligaste delarna av landet. Men även inom sydsvenskt område med i 
övrigt rikt material förekomma ifrågavarande termer ganska spora-
diskt. I det förra fallet är förklaringen säkerligen den, att man där 
mest har att göra med skvaltkvarnar utan hölje kring kvarnste-
narna (se bild 12). Då samlar sig visserligen vid malningen mjöl 
omkring stenarna, men det breder ut sig mera på underlaget och 
samlar sig ej i en sådan fast ring som på nyare kvarntyper med hölje 
kring stenarna. Man har liksom ej samma behov av en term för 
detta mera löst spridda mjöl som för det i en kompakt ring hoppres-
sade, vilket bildar ett slags packning mellan stenarna och dessas 
hölje. När denna ring väl bildats, hindrar den det i fortsättningen 
malda mjölet att falla ut åt sidorna och tvingar det i stället följa 
med överstenens rörelse och falla ut genom öppningen i stenarnas 
hölje (se § 71). Vad det senare fallet beträffar är förklaringen väl 
närmast den, att den här mera framskridna dialektupplösningen i 
första hand kommit mjölnarna att tappa bort termer, som ej beteckna 
något mera påtagligt, reellt föremål. 

Mjölring, ringmjöl och ring stå riksspråket nära, vilket påverkat 
dessa termers utbredning. Det mera dialektala omgärd(a) är mar 
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kerat västsvenskt, svep är värmländskt. Det närstående svepmjöl från 
Västerg. tillhör en i vissa hänseenden mindre tillförlitlig uppteckning. 

Den västsvenska termen omgärd(a) kan med avseende till form 
och betydelse närmast sammanställas med no. dial. umgerd, f. 'ind-
fatning, ramme el. deslige' (Aasen) och nisl. umgerä, f. 'ramme, ind-
fatning, bEelte, spec. den overste omgang baaden rundt; omkres' 
(Blöndal), fvn. umgerä, f. 'prydnad som ngn bär, t. ex. på hjälm, 
svärd o. d.' (Fritzner) — jfr även fsv. undirgärdh, f. 'underlag' 
(Söderwall) med samma efterled, fsv. gcerfi, f. 'görande, gärning' (Sö-
derwall), fvn. gerä, f. 'gärning' (Fritzner). Samma ord är nsv. gärd 
'gärning, görande'. Det är ursprungligen ett verbalabstraktum, 
germ. *3aruipö, till verbet:*3aruian 'göra' (Hellquist Et. ordb2). 
Ofta har emellertid betydelsen övergått till den konkreta 'skatt, 
pålaga, utskyld o. d.' (SAOB; om betydelseutvecklingen se även 
Olson App. subst. 478 o. 325 ff.). Omgärd, *umgärp, f., har bildats 
till göra um liksom t. ex. åtgärd till göra åt. 

Kvarntermens bet. är egentligen 'det som omgiver, om g är dar 
stenarna'. Formerna omgärda kunna möjligen vara bestämd form 
av omgärd. Upptecknaren i Vilske-Kleva angiver ej, om den av ho-
nom givna formen är best. eller obest. sg. Själv har jag ej heller vid 
upptecknandet av övriga ifrågavarande former från örslösa i Väs-
terg. och Botilsäter i Värml. med säkerhet kunnat konstatera, om 
meddelarna med formen på -a avsett bestämd form. Detta har dock 
synts vara förhållandet. Uteslutet är dock ej, att omgärda är en 
svag biform till omgärd med samma bet. som grundordet. Sådana 
bildningar äro vanliga, särskilt såsom här i senare sammansättnings-
led (se Olson App. subst. 213 fl.). 

Svep är samma ord som rspr. svep, n. 'svepande', i rspr. blott ver-
balabstraktum. Den konkreta bet, hos kvarntermen har uppstått 
ur den abstrakta på samma sätt som fall 'vattenfall' ur fall 'fallande' 
(se Olson App. subst. 354). En sådan utveckling är vanlig och före-
kommer även i kvarntermen omgärd ovan och mjölkast nedan. Till 
ordets användning i konkret bet. kan jämföras sv. dial. Västerg. 
svep, n. 'den tunna skivan, kanten på ett såll' (Rietz, se även Gran-
lund passim). 

§ 25. Mjölkast, öppning i kvarnstenarnas hölje, genom vilken 
mjölet faller ut samt (oftast) därtill hörande ränna (s. 36 o. 47, bild 4, 
5, 8, 13, 17 q, 37, 48): 
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Mjölkast, n. 
VÄSTERG.: 'mjölkast Örslösa [26], Särestad [27], Källby [39], Landa 

[30], Erska [28], Ugglum [31 a], Korsberga [33], Ryda (ULMA), 
Otterstad [25], Älekulla [32], Kinnarunima [29], Karl-Gustaf (EU 
real), Bon.: 'mjölkast Svenneby [2], Lane-Ryr [7], Bro [10], Ytterby 
[8], Hogdal [11], Sörbygden, Forshälla (IOD), Tossene [9], Svarte-
borg (I0D), Tanum [5], DAL: imjölkast Ärtemark [15], Rännelanda 
(I0D), VÄRmL.: 'mjölkast Fryksände [75], Älg å [76], Botilsäter [78], 
Väse [77], Ölsrud (ULMA 3481: 14, s. 21). 

Blott på handkvarn: mjölkast Korsberga [37], Mårdaklev Västerg., 
(GM), Hjärtum, Boh. [4]. 

Ränna, mjölränna, f. 
SKÅNE: 'mjölränna Örkelljunga [43], Stoby [44], HALL.: 'mjöl-

ränna Morup [17], Värö [22], Harplinge [18], Knäred [23], VÄsTEEo.: 
'mjölränna Ödenäs [34], Östad [35], Bon.: ränna Hjärtum [4], 
'mjölränna Norum [1], Torp [6], ~TE.: 'mjölränna Hedesunda 
[127]; 

da. mel-rende (ODS). 

Kvarnlur, mjöllur, ra. 

DAL: Ikvarnelur Grimstad, Rännelanda (I0D), Bon.: 'mjöllur 
Hogdal [11]. 

Möl-, mjölhosa, f. 
ÖLAND: mb.lhå,sa, best. sg. Löt, mol/bås, f., Alböke, mklha,s, Köping, 

Köping-Egby (Lindroth Öl. Folkm. 1, 450 f.), imjölhorsa Bredsätra 
[129], (EU 3674), Runsten [136], hosa Räpplinge [134], utan angiven 
ort [112], GorL.: mjäl-huså, mjäl-husu, f. södra Gotl. (Rietz), mjöl-
huså Vamblingbo, husa Eksta [Gotl. ordbl. 

Tuta, mjöl-, skråtuta, f. 
SKÅNE: tlidan, best. sg. Väsby [46], Södervidinge [40], Burlöv 

[41], Lyngby [45], melt4dan, best. sg. Tullstorp [120], Svenstorp 
[123], meltdan, best. sg. Håslöv [121], 'sk htlytuda Allerum [138], 
Fjärestad [139], S. Sandby [125], HÅLL.: tixda Knäred [23]; 

da. dini. Jyll. tuden, best. sg. [101, 104], sl.-holst. mehltuut (Drube 
64). 
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Mjölstrut, m. 
mjölstrut Bankeryd [96], VÄSTERG.: 'mjölstrut Björkäng 

[24], Tvärred [38], Kinnarumma [29], Erska [28], 'strut Örslösa [26], 
VÄRML.: 'mjölstrut Botilsäter [78]. 

Trumma, mjöltrumma, f. 
SKÅNE: th.bma Grönby [47], BLEK.: tnima Mörrum [48], HALL.: 

'mjöltromma Vallda (Petersson Ordb.), 'mjöltrumma Åseda 
[54], .mjöltriimma Torsås [51], Pjetteryd [52], VÄSTERG.: Imjultrumma 
Korsberga [37], GoTL.: mjöltrumbu Lau [55], trumba Fårö (Gotl. 
ordb.), UPPL.: trumma Östervåla [70], mjöltrumma Tensta [143] 
VÄRML.: 'mjöltrumma Väse [77], DALARNA: mjöttruMmb Sollerön [63], 
mjöltrumma Djura [66]. 

Dessutom finnas: 'Utkast Morup, Hall. [17], Nederluleå, Norrb. 
[87]; 'mjölmun Stoby [44], 'mun Ö. Espinge [93] Skåne; 'mjölsluss 
Fryele, Smål. [122], dockl (Mg) Hjärtum, Boh. [4]. 

Det med ovanstående termer betecknade föremålet består i äldre 
kvarnar, särskilt i hand- och skvaltkvarnar, i regel endast av en 
öppning i höljet kring kvarnstenarna (se bild 4 o. 5), möjligen för-
sedd med en kort ränna till den s. k. mjölkistan på golvet framför 
stenarna i samma våning (se bild 8 o. 13). Det i nyare, större kvar-
nar med denna term betecknade föremålet utgöres såväl av öpp-
ningen i höljet som av en ränna, vilken leder mjölet ned i den undre 
våningen, där det uppsamlas i säckar (se bild 17 q och 48). Belägg 
för denna term saknas i stor utsträckning från trakter, där skvalt-
kvarnen dominerat, särskilt i nordliga delar av landet. I äldre 
skvaltkvarnar fanns ju oftast inget kring stenarna tätt slutande hölje 
(se bild 12) eller också fanns ett slags skärm (se bild 11), som oj slöt 
helt om stenarna, och därför finns där ej någon term för en sådan 
öppning. 

De tämligen talrika synonymernas utbredning är ganska väl av-
gränsad: mjölkast är västsvenskt och finns inom större delen av 
Västerg., Bohuslän — i söder dock jämte annan term — Dal och 
Värml., ränna är sydvästsvenskt och når upp till mjö/kast-området, 
lur är i denna bet. starkt begränsat till Nordboh. och Dal, men har i 

1  Detta är samma ord som den vida vanligare kvarntermen slock 'vattenränna', 
här använt om ett annat slags ränna, se § 37. 
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andra bet. som kvarnterm större spridning (se ovan s. 189 tf. och 
karta nr 10), hosa är helt begränsad till Öland och Gotland, tuta till-
hör Skåne och södra Hall. och är säkerligen ett lån från Ity., för-
medlat av da. dial., mjölstrut visar spridda belägg från Smål., Väs-
terg. och Värml. med spridningscentrum i Västerg., trumma före-
kommer endast med spridda belägg från större delen av landet, 
ofta vid sidan av synonymer, och dess spridning beror säkerligen 
på sent riksspråksinflytande. De övriga termerna förekomma blott 
sporadiskt. 

I det västsv. mjölkast är efterleden kast ursprungligen ett verbal-
abstraktum till verbet kasta (se Olson App. subst. 361). Subst. har 
på vanligt sätt — liksom omgärd och svep ovan — fått konkret bet. 
'det som kastas', såsom i sv. dial. Smål., Österg. kast, n. 'hög, hop; 
en hög vid allmänna landsvägen av grenar och kvistar, vilka förbi-
gående vandrare ditkastat över det ställe, där en människa blivit 
ihjälslagen eller vådligen omkommit' (Rietz — denna bet. har enligt 
mina egna iakttagelser vida större spridning särskilt i Västsv., vilket 
även framgår av talrika uppteckningar i IFGH:s samlingar) — jfr 
jättekast, folklig benämning på enstaka flyttblock (se C. W. von Sydow 
i Folkminnen och folktankar 1919) — eller den närstående bet. 
'ställe, plats där något kastas', såsom i no. dial. kast, n. 'sted, hvor 
ting henkastes; iswr en hylde, ved siden af skorstenen' (Aasen) och 
i sv. dial. Västerb. kast 'stället, öppningen på notis, där noten ned-
drages' (Rietz). Denna konkreta bet. 'ställe där ngt kastas' åter-
finnes även hos kvarntermen, vilken betecknar den plats, där mjölet 
kastas ut från kvarnstenarna. Betydelseutvecklingen motsvarar 
alltså den hos fall 'fallande' till fall 'vattenfall', d. v. s. den plats där 
vattnet faller ned. 

Bet. 'mjölränna' hos de tre beläggen för lur är måhända ej fullt 
tillförlitlig. I angränsande dialekter användes ordet lur för att be-
teckna kvarnstenarnas underlag (se s. 189 if.). De två först anförda 
beläggen från Dal äro ej upptecknade i samband med andra kvarn-
termer utan äro hämtade från IOD:s sedessamlingar, och sådana ur 
ett naturligt sammanhang lösryckta former visa sig ofta ha mindre 
tillförlitliga betydelsedefinitioner. Möjligt är därför, att ordet även 
i dessa dialekter betecknar stenarnas underlag. Formen från Hog-
dal i Boh. tillhör emellertid en i övrigt tillförlitlig uppteckning av 
kvarntermer. Möjligen föreligger här en urspårning av betydelsen 
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i spridningsperiferien av lur 'kvarnstenarnas underlag och infatt-
ning'. 

Mjölh,osa skulle i de öländska formerna, enligt Lindroth Öl. Folkm. 
1, 453 som efterled innehålla dialektens horsa, som egentligen betyder 
'häst, sto'. Här skulle ordet användas i överförd bet. om  ett slags 
rör. Benämningen skulle enligt L. tvivelsutan vara drastiskt sexuellt 
menad och måhända böra direkt ställas emot kvarnhästen, d. v. s. 
stolpkvarnens horisontellt utskjutande vridstång (§ 184). Till en sådan 
användning av horsa kunde man jämföra det öländska vagnhorsa 'i 
bakdelen av arbetsvagn, där stången sitter' (Lindroth a. a. s. 453), 
d. v. s. även detta ett slags rör, genom vilket i detta fall en stång in-
s tickes. Mot Lindroths sammanställning av mjölhorsa och kvarn-
hästen talar, att de därmed betecknade föremålen i kvarnen ej ha 
något direkt sammanhang. De gotländska formerna jämte även 
flertalet av de öländska visa klart på ett i dial. och äldre sv. allm. 
hosa 'långstrumpa, strumpskaft' (se bl. a. Gotl. ordb.). Det ned-
hängande mjölröret har liknats vid ett strump skaft. De öländska 
formerna med supradentalt s bero säkerligen på urspårning, möjligen 
i anslutning till horsa 'sto'. Om växlingen av former med mjöl- och 
möt- i förleden se § 235 nedan samt Lindroth Öl. folkm. 1, 272 o. 
cit. litt. 

Mjöltuta är, som ovan framhållits, ett lån från Ity. och da. dial. 
Efterleden i termen är samma ord som da. dial. Jyll. Jude 'lur' (Feil-
berg), ä. da. tude 'tut, pip' (Kalkar) och mlty. ti2te, f. 'horn; horn-
oder trichterförmiger gegenstand, miihlentrichter' (Schiller-Liibben), 
nederl. t12te, tid 'avloppsrör' (Wb NT), nhty. tiite, diite och samhörigt 
med sv. rspr. tut. 

Efterleden i mjölstrut är samma ord som rspr. strut, närmast ur 
dess bet. 'tut, pip' eller 'lur', den sistnämnda väl dialektal (jfr Rietz 
687 b), använt om tut-liknande föremål. 

§ 26. Mjölkista, kista, vari det färdiga mjölet uppsamlas (saknas 
oftast i nyare större kvarnar; s. 36, jfr s. 57, bild 8 o, 11, 13, 37): 

Mjölkista, f. 
HALL.: 'mjölkista Ullared [16], Harplinge [18], Knäred [23], 'kista 

Frillesås [20], ViisTERG.: 'mjölkista Örslösa [26], Särestad [27], 
Älekulla [32], ImouQista Korsberga [33], Ugglum [31 a], Ryda 
(ULMA), St. Mellby [28], Imjcilkista Otterstad [25], Bom: 'mjölkista 
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Bro [10], Hogdal [11], Sörbygden (I0D), Tanum [5], imjölkesta 
Lane-Ryr [7], Ytterby [8], Foss, Tossene, Stala (I0D), DAL: 'mjöl-
kista Ärtemark [15], VÄRms,.: 'mjölkista Fryksände [75], Älgå, [76], 
Botilsäter [78], SÖDERM.: 'mjölkista Tuna [83], Gom.: mjöilkisstu 
Lan [55], mieilkista Fårö [56 b] (Gotl. ordb.), DALARNA: mjöltjista 
Gagnef [97]; 

no. dial. Setersdalen, Vest-Agder, Romerike, Sogn mjakista [105, 
106, 107, 117]. 

Mjölbing, rn. 

SKÅNE: melbinj Lyngby [45], mailbeng Ö. Espinge [93], mel-bing 
Oxie hd (Rietz). 

Ark, m. 
VÄRKL.: ark Nyskoga (IFGH 3626, 11). 

Mjölålla, f. 
VäsTm.: mjöhl-dllorna, best. pl. Arboga [115]. 

Mjölbing är den skånska termen; (jfr om binge ovan § 20); i lan-
det för övrigt är med ett par undantag mjölkista allenarådande (i 
den mån ifrågavarande föremål finns). 

Ark är samma ord som rspr. ark i den måhända dialektala bet. 
'kista, skrin'i, fsv. ark 'kista, skrin', got. arka, fhty. archa, ett gam-
malt germ. lån från lat. arca 'kista' (Hellquist Et. ordb.2). 

Mjölålla förekommer blott i en uppt. 1690 från Arboga. Det däri 
som efterled ingående ålla är samma ord som sv. dial. södra Hall. 
ålla, f. 'stor låda' (Rietz), sv. dial. Blek. (östra hd) ålla, f. 'vitt men 
grunt tråg' (Gadd Allmogemålet i östra härad 1871), ingående som 
efterled i sv. dial. Smål. f. 'ett stort kistformigt kärl, vari 
lägges korn som skall beredas till malt' och i rspr. och dial. olla, 
tork-ålla, f. 'ett redskap (vanligen väv, spänd över en ram) varpå 
frukt m. m. torkas i ugn' (SAOB, Rietz), no. dial. olla, f. 'et stort 
trug, udhulet kar; vandkamme; slagtetrug' (Aasen, Boss), da. olde 
'et stort trug eller et af heelt trx udhulet kar, tu l at salte kjod ell. 
fisk i' (Molbech), ä. da. aalde, olde 'kar, saltekar' (Kalkar). 

I sv. och no. dial. finns ordet dessutom i (en yngre) bet. 'tråg- 
Se SAOB och Rietz; i biblisk användning (om Noaks ark och förbundsarken) 

är ordet dock rspr. 
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eller rännformig fördjupning i terrängen, ofta om vattenförande 
sådana'. Med denna bet. ingår det sannolikt bl. a. i ortnamnet 
Ålleberg i Västerg. (Lidkn Språkhist. bidrag 1, 3 if.; jfr H. Jungner 
Gudinnan Frigg och Ale härad s. 268 ff. med kritik av L:s tolkning). 

Ordet förutsätter ett fornnord. *alda, f., som dock icke är bekant 
från medeltida skrifter utom i oblik kasusform i det ovan nämnda 
ortnamnet. De norska formernas vokalism beror på u-omljud ur 
former med u i ändelsen. Även i västgerm. kan ordet spåras och 
förutsätter ett germ. *aldön- 'tråg, ho' (LicUn a. a. s. 9; se även Torp 
och Hellquist Et. ordb.2). 

Kvarntermen betecknar en kista eller ett tråg (se bild 11 o. 37), 
i äldre tid. säkerligen tillverkat genom urholkning av en stock såsom 
synes på bild 6 nederst. 

Drivanordningens huvuddelar. 

§ 27. Handtag på handkvarnens översten medelst vilket denna 
vrides runt (s. 14, bild 2-4, 6-7): 

Handtag, n. 
SKÅNE: hånntag Ö. Espinge [93], Bom: höntåw Hjärtum [4], 

Viiimu: %antag Gustav Adolf [119], DALARNA: 'han(d)tag Venjan 
[69], Ål [98], 'anntag Sollerön [63], Mora [60], GÄSTR.: hantag Hede-
sunda [127]. 

Mandel, m. 

SKÅNE: mangel Oxie hd, kvarn-mongel Skytts hd (Rietz), ÖL.: 
'kvarnmondel Persnäs (Lindroth Öl. folkm. 1, 293); 

da. dial. Bornholm kvarnmångel, m. (Espersen 197), Falster kvcern-
mangel (Grundtvig 30), Jylland ~net (Feilberg 2, 628), no. dial. 
Nordland, Salten mondul, m. (Aasen), nisl. möndull, m. (Blöndal); 
fvn. ~dun (Eddan, Helgakvipa Hundingsbana II, 4), mQndul(tH) 
(Dens. II, 3), (tgkom, å) mQndle (Eddan, GrottasQngr 20). 

Greppan, n. 

DALARNA: grspiins, best. sg. Boda [62]. 

Svingel, m. 
SKÅNE: svingel Frosta hd (Rietz), svengel Ö. Espinge [93]. 
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Vindel, m. 
SKÅNE: kvarnvingel Luggude hd (Rietz 810 a). 

Knavel, m. 
DALARNA: knavill Sollerön [63]. 

Möllare, m. 
ÖL.: m&k, best. sg. Högrum, mgaii, best. sg. Algutsrum (Lind-

roth Öl. folkm. 1, 161). 

Mölnare, m. 
Bon.: mårura Svarteborg (I0D), Tossene [9], Tanum [5], Kville 

[2], ÖL.: möllare Ventlinge [142]. 

Dragpinne, pinne, m. 
dragpinne Villstad [57], drapinne Torsås [51], VÄSTERG.: 

pien, best. sg. Flo [36], Bon.: pinne Hjärtum [4], ÖsTEno.: drag-
pinne Svinhult [145], NORRB.: pinn Överkalix [88]. 

Andra, mindre spridda benämningar äro: dragstång Lyngby, 
Skåne [45], Ugglum, Västerg. [31 a]; käpp Torp, Boh. [6]; handval 
Mora, Dal. [60 a]; spannlången, best. sg. Korsberga, Västerg. [37]1; 
stake Fårö, Gotl. [126]; tyllare Fårö, Gotl. [126]. 

De fåtaliga beläggen av mandel i sv. dial. äro säkerligen relikter. 
Termens utbredning i da., no. och nisl. samt i fornspråken tyder på 
en tidigare större spridning även i vårt land. 

De sv. dialektala formerna samt de västnord. med samma bet. 
äro samma ord som mhty. o. ty. dial. mandel 'mangel', av germ. 
*manöula, vilket kan sammanställas med lit. menticre 'tvaga', f slav. 
mda 'vridträ', till en ie. rot *menth- 'vrida omkring' och besläktat 
med sanskr. månthati 'vrider, rör om' (Torp samt Hellquist Et. 
ordb.2  s. 627 under mangel). Jfr till ordbildningen f sv. skakul 'ska-
kel' med närmast instrumental innebörd hos /-suffixet.2  Troligen 

1  Ordet är en sag av spann i rspr. brospann o. dyl. i bet. 'det utspända, det som 
är spänt mellan två punkter' till verbet spänna och ett långe (använt mest i best. 
sg.), bildat till adj. lång genom substantivering liksom de personbetecknande 
lången, lillen, gamlen (Tamm Avi. subst. 39, Wessen Språkhist. 2, 24 f.). Termen 
betecknar en lång stång, som är spänd mellan en fördjupning i periferien av över-
stenens övre yta och ett hål i taket eller någon bjälke rakt över stenens centrum 
(se bild 7). 

2  Olson App. subst. 245, Wessen Språkhist. 2, 36. 
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är detta en mycket ålderdomlig användning av ordet mandel, kanske 
den ursprungligaste. 

Formerna från Skåne visa sydsv. övergång av nd > ngi, den öländ-
ska formen övergång av a > o framför nd2, de västnord. och en skånsk 
troligen u-omljud (Hesselman Omljud o. brytning 16 f.). 

Greppan är dialektens grspiins, best. sg. 'handtaget' [62], sv. dial. 
Dalarna (Älvdalen, Mora o. Orsa) gripån, n. 'handtag' (Levander 
Dalni. 1, 136). Ordet hör till den sparsamt förekommande grup-
pen av neutrala -ana-avledningar och är bildat till svaga rotstadiet 
av verbet gripa3. Till samma verbform är även a-stammen grepp 
bildad. 

Stamvok. visar övergång av i >s, vilken i tvåstaviga, kortstaviga 
ord av typen i +a tillhör bl. a. Boda i Dalarna (Levander Dalm. 
1, 136), ändelsevokalen övergång av a> å i den neutrala substantiv-
ändelsen -an genom vokalbalans i bl. a. Boda sn (Levander a. a. 
1, 102). 

Svingel är samma ord som det även till bet, närstående svingel, 
svängel, m. (i sv. dial. Skåne, Hall., Smål.) 'rörlig, till hammeln fästad 
käpp, vari draglinorna på en vagn äro fästade' (Rietz), väl ett lån 
från da. svingel '(paa en vogn) en af de til hammelen horende, be-
vxglige stokke, hvorom skaglerne fwstes' (Dahl-Hammer), liksom 
no. svingel med samma bet. (Torp). Det da. ordet är i sin tur ett 
lån från ty., mlty. swengel, mhty. swengel, nhty. sehwengel (Falk-
Torp). 

Vindel (i kvarnvindel) är samma ord som sv. rspr. och dial. vindel 
'böjning, vindling', men med konkret bet. Ordet har, liksom svingel 
och det följande knavel, instrumentalt l-suffix och är bildat till 
verbet vinda 'vrida'. Andra bildningar till samma verb med när-
stående bet. äro sv. rspr. och dial. vinda, garnvinda 'roterande red-
skap, som användes vid garnnystning' (Rietz) och f sv. vindor, m. 
(även vind, f.) 'vinda, varpå man snor strängar; vändkors; vindhjul' 
(Olson App. subst. 139). 

Dialektformen visar sydsv. övergång av nd > ng (jfr ovan). 
_Knavel finns i samma dial. även i bet. 'handtag på lieorv', handtag 

1  Geijer i Sveriges Folk 204, Wigforss SHF 478 ff. 
2  Lindroth Öl. folkm. 1, 293. 
3  Olson App. subst. 262 tf.; jfr till bildningen även stomman (§ 20) o. seglan 
28). 
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på åra, handtag på spinnrocks-sätet' samt i pl. 'små böjda trästycken, 
vari solven i en väv sitter fast' (ULMA). 

Det är samma ord som sv. dial. Finl. knavel, m. 'handtag på lie-
skaftet' (Vendell), sv. dial. Uppl. knavel, m. 'stör, stake' (Rietz). 
Ordet är bildat till samma rot som sv. dial. Finl. knaver, knavar 
'handtag på lieskaft' (Vendell), no. dial. knavr, m.. 'knap paa en dor, 
paa et kuhorn', av en germ. rot *knabra-. Till denna hör även fvn. 
kne ful 'tverstok' (Torp 295 a). Ordet är en instrumental 1-bild-
ning av samma slag som t. ex. kavel, fsv. kalle, fvn. kall.' 

Möllare och mölnare betyda eg. 'mjölnare' och användas bär 
skämtsamt i överförd bet. om  handkvarnens handtag. Om ordens 
bildning se § 266. 

§ 28. Segle, liten tvärbalk, vanligen av järn, som sitter infälld i 
den övre kvarnstenens undersida, diametralt över dettas öga, och 
uppbäres av en lodrät tapp eller axel (i hjulkvarnar och väderkvarnar 
det s. k. långjärnet) (se s. 12, 34 och 50 samt bild 2, 8 g, 17 g, 26, 33 g, 
41 g, 50, 52, 53 o. 54): 

Segle, n., segla, n., seglan, n. 
SKÅNE: sket Väsby [46], 'säiled, best. sg. Örkelljunga [43], V. Ahl-

stad [42], Svenstorp [123], Lyngby [45], 'segel Allerum [138], BLEK.: 
skel Mörrum [48], Hällaryd [49], Ronneby If s. [124], HALL.: sklet, 
best. sg. Värö [22], Ullared [16], 'skel Morup [17], 'säilet, best. sg. 
Knäred [23], Frillesås [20], isklet, best. sg. Rolfstorp [21], Lindome 
[19], skel Harplinge [18], segel Gunnarp (EU 13567), SmÅL.: skel 
Gränna [71], 'sket Äseda [54], Bredaryd [53], Gladhammar [72], 
segel Bankeryd [96], Värend [114], Söderåkra [95], Torsås [51], 
Pjetteryd [52], seglet, best. sg. Aringsås [74], Villstad [57], säjjel 
Skede [73], Fryele [122], VÄSTERG.: ska St. Mellby [28], Landa 
[30], gigat, best. sg. Barne hd (ULMA), sågaZ Björkäng [24], örslösa 
[26], skat, best. sg. Särestad [27], sk4 Älekulla [32], Ödenäs [34], 
Östad [35], skat, best. sg. Tvärred [38], Vadsbo hd (ULMA), .90,at, 
best. sg. Otterstad [25], skaZ Ryda, Barne hd, sO,aZ Kållands hd 
(Landtmansson 18), .kral Korsberga [33, 37], Ugglum [31], skZat, 
best. sg. Källby [39], seggert, best. sg. Flo [36], Kinnarumma [29], 

Se Falk o. Torp 1, 505, Olson App. subst. 254, Hellquist Et. ordb.2  455. 
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segel Karl-Gustaf (EU real), Boll.: sigta Lane-Ryr [7], Sörbygden 
(I0D), 304 Hogdal [11], Map Tanum [5], Naverstad (I0D), 
Svenneby [2], Kville [2], Bro [10], Bokenäs, Svarteborg, Hjärtum 
(I0D), sigat, sig at Hjärtum [4], si4, best. sg. Morlanda [13], sz4. 
best. sg. Torsby [3], siZ Norum [1], Ytterby [8], Spekeröd (I0D), 
nt, best. sg. Valla [12], DAL: kvår,sigta Nössemark, sigta Färgelanda, 
Rännelanda (I0D), 80.4 Ärtemark [15], sigta Nössemark (EU 
6744), VÄRML.: sg ta Fryksände [75], Älgå [76], Gustav Adolf [119], 
Botilsäter [78], segglet, best. sg. Eda (IFGH 1493, 6) ÖSTERG.: 

1 ,9044 best. sg. Hällestad [79], Svinhult [145], 'segel Jonsberg 
(ULMA), ÖLAND: skat Räpplinge [134], segel Löt [100], Runsten 
[136], Ventlinge [142], Föra (EU 29214), Gärdslösa (EU 3674), Regna 
(ULMA 1997: 2), GOTL.: siglä Lan [55], sigle, Fårö [56 b, 126], sigle 
Rone (Gotl. ordb.), SöDERM.: 90at Julita [80], Gryt [81], Trosa-
Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], St. Malm [85], Blacksta 
[86], UPPL.: segel Tensta [143], Lillkyrka (EU 4065), VÄSTM.: segel 
Fläckebo (EU 9163), Arboga [115], DALARNA: såga., n., sågtaö, 
best. sg. Älvdalen [111] (Levander Älvdalsm. 43), siägta Oxbergs 
och Gopshus byar, Mora [60 a], siäglq Våmhus [64], sjagla Orsa [67], 
siägta Mora [60], segtä Al [98], kwänn-siägla, n. Våmhus, kwiinn-
sjägla, best. sg. Garberg i Älvdalen (Rietz), sjägta, n. Ore (Le-
vander Dalm. 1, 130), säga Transtrand [61], s6gal Hedemora lfs. 
[68], s&ga,t Lima [135], sOcet Malung [137], .9gtanä, best. sg. Sollerön 
[63], segan, segtanä Gagnef [97], sjäglan Ore [65], sdgtan, segtanä, 
best. sg. Djura [66], krchsiglan Vänjan (Dalaordb. ULMA), sigtan 
Vänjan, sOtan Bjursås, Djura, Järna (Levander Dalm. 1, 130), 
Äppelbo [131], tjägta, f. Venjan [69], siägta, f. Orsa (Levander 
Dalm. 1, 130), segla, f. Tuna (Hesselman ri 146, efter Säve), GÄsTR.: 
sO8Z Hedesunda [127], HUS.: kwar-siggel, n. Delsbo (Rietz), ME-
DELP.: s0e.t Indals-Liden [91], sigte. Frostviken [140], s4Za Sunne 
[141], sijgta, best. sg. Hotagen (ULMA 722), ÅNGERM.: segat Tre-
hörningsjö (ULMA), skake, best. sg. .Arnäs [133], VÄSTERB.: 
segle Degerfors [116], NORRE.: see Alså by, set Lomträsk by, sgZ 
Raitajärvi by i överkalix [88 a-e], skta Nederkalix [99], sågat 
Nederluleå [87], kwc'erisdek, n. överkalix (Pihl 96), LAPPL.: siMce 
Vilhelmina [90], sOta, best. sg. Fredrika [128], kweirodgat Arvidsjaur 
[89]; 

sv. dial. Finl. sigäl Nyland, sigät Vasa stad, segäl mellersta Ny-
land (Vendell) , sg,gal Sibbo, segal Saltvik, 819xt Nagu, Esse, v,,gat 
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Närpes, seg wZ Petalax (Wessman)1, sv. dial. Estl. kwmnsigäl (Freu-
denthal-Wendell; 

no. dial. sigle Setersdalen [105], Vest-Agder [106], Romerike [107], 
Bergens stift, Telemarken, Nordland, Smaalennene, Indherred [108], 
(Aasen), siigle, n. Lister fogderi (Ross); shetl. sile (C. Curwen i 
Antiquity 18, 141); da. dial. swjel Jylland [101, 102, 104], (ODS), 
si/ Falster (Grundtvig 30)2; ä. nsv. 1557 qwarnesegell (Rijkesens 
Opbörd på järn och ställ.... i Jernkontorets annaler 1844, bd. 
2, 111). 

Termen finns icke utanför det nordiska språkområdet; jfr mot-
svarande term i 81.-holst. rien, hau (Drube 81, Mensing), nordfris. 
rien (Jenssen), ' ostfris rin (Koolman), nederl. rijn, rine, molen-iser, 
mnederl. (fr. om. 1344) rijn, rine (WbNT o. Verwijs-Verdam), 
hty. hans (Vieli 5, Grimm), hty. miih,leneisen (Keller 11), eng. rind, 
millrynd, iron-cross, ink, meng. rynd 1343, ä. eng. millrind 1542, 
ynck 1572 (Oxf. Diet.). 

Kvarnsegle finns i såväl handkvarnar som i maskinellt drivna 
vatten- och väderkvarnar. Dess uppgift är att uppbära den övre 
kvarnstenen och hålla den i rätt läge under dess rotation, i maskinellt 
drivna kvarnar även att överföra den roterande rörelsen från vatten-
hjulet via det s. k. långjärnet (i skvaltkvarnar den s. k. snesen) till 
överstenen. Det med kvarntermen segle betecknade föremålet ut-
göres nu vanligen av ett enkelt järnstycke3  (se bild 52-54). I äldre 
tid bestod det ofta av ett stycke hårt och segt trä (se bild 2). Så 
uppges t. ex. från Ore i Dalarna, att det på äldre handkvarnar ut-
göres av ett stycke björkträ. Användande av trä för denna kon-
struktion var säkerligen i äldsta tid det vanliga (se s. 12). 

Man kan ej med säkerhet fastställa, om de äldsta vridkvarnarna 
varit försedda med segle. Några primitiva typer av handkvarnar 
finnas nämligen, som sakna sådant. Den övre kvarnstenen kan 
hållas i rätt läge genom att understenen göres konisk och den övre 
stenen gives motsvarande form. Den undre kan också urgröpas, så 
att den övre vilar nedsänkt i den (se bild 5), eller också kunna båda 

1  Inlånat i finskan i formen sikh, siili (Sirelius övers. 2,265 o. Karsten i Folk-
måLsstud. 1943, 505 f.). 

2  I danskan vid sidan av rine (Feilberg), ett lån från Ity. dial. 
s Jag bortser då från de modernaste konstruktionerna med s. k. balanssegel 

(se bild 50). 
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stenarna ligga nedsänkta i en infattning av trä, så som bild 4 visar. 
Vissa skäl tala dock mot att någon av dessa typer skulle represen-
tera den äldsta typen av vridkvarn. 

Arkeologiska fynd (se C. Curwen i Antiquity 11, 137 ff. o. 15, 15 ff.) 
visa, att redan de äldsta kända handkvarnarna i England från 
tiden mellan år 100 och 50 f. Kr., långt före vattenkvarnens införande, 
till större delen varit försedda med den anordning, som i Norden 
betecknas med termen segle. I den undre kvarnstenens centrum 
finns en tydlig fördjupning, i vilken den tapp varit fäst, som burit 
upp seglet (en föregångare till det s. k. långjärnet). I centrum av den 
övre stenens undersida och i dess öga finns tydliga spår efter ett 
segle. 

Även den romerska slav- och åsnekvarnen hade en motsvarighet 
till kvarnseglet. I den koniska understenens centrum fanns en för-
djupning, vari en metallbult var fastsatt. Vid det smalaste stället 
av den timglasliknande överstenen fanns en metallskiva fäst. Denna 
var försedd med ett runt hål i centrum, vari understenens tapp pas-
sade in och bar upp skivan och därmed överstenen. Fyra hål i 
skivans periferi gjorde det möjligt för sädeskornen att falla ned 
mellan stenarna (se bl. a. Blämner 1, 27 ff. o. C. Curwen i Antiquity 
11, 138 ff.). Denna konstruktion är med säkerhet äldre än vatten-
kvarnen i Rom. Det kan alltså ej råda något tvivel om att ett 
kvarnsegle funnits i handkvarnar, innan vattenkvarnen uppfunnits. 
Detta utesluter naturligtvis ej, att inom mera perifera områden, dit 
de olika kvarntyperna kommit relativt sent, såsom i Norden, vatten-
kvarnar ha kunnat vara kända före handkvarnar med segle, ehuru 
det synes vara mindre sannolikt. 

I handkvarnen är seglets uppgift endast att hålla överstenen i rätt 
läge i sidled under dess rotation samt på ett visst avstånd över 
understenen. I denna kvarntyp (utom i den romerska slav- och 
åsnekvarnen) består seglet av ett avlångt, rektangulärt stycke trä 
eller järn med ett cirkelrunt hål i mitten. Det sitter nedsänkt i en 
mot seglet svarande fördjupning i den övre kvarnstenens undersida, 
så att det hålles fast diametralt över hålet i stenens centrum, det s. k. 
ögat. I den undre kvarnstenens centrum sitter en kort lodrät axel, 
vars översta del utgör en något smalare tapp. Denna passar in i 
hålet i seglets mitt, så att seglet uppbäres av och kan rotera kring 
denna tapp. 

Från handkvarnen övertogs seglet i princip av den äldsta vatten- 
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kvarnen, skvaltkvarnen. Men härvid ändrades dess uppgift delvis, 
och dess form modifierades något. Den axel (av trä eller järn), 
som finns nedsänkt i en fördjupning i understenens centrum i hand-
kvarnen, motsvaras i skvaltkvarnen av en något längre järnaxel, 
den s. k. snesen (se bild 8 h och § 29 b), som går helt igenom under-
stenen och är fäst i hjulaxeln, den s. k. kvarnkarlen. Denna järnaxel 
försättes i rotation av vattenhjulets axel. För att kunna överföra 
denna rörelse till överstenen måste seglet ha en något olika form än 
tidigare, så att det följer med snesens rotation. Snesens översta del 
utgöres därför av en rektangulärt tillplattad tapp, och hålet i seglets 
mitt har givits en mot denna tapp svarande form. Seglet är alltså 
ej fäst vid snesen utan kan lyftas upp (och därmed överstenen), men 
det uppbäres av snesens tjockare parti och måste följa med i dennas 
rörelse. Seglet har därmed fått den form som synes på bild 52-
54, vilken det bibehållit i många århundraden. 

I hjulkvarnen övertogs seglet i den form det fått i skvaltkvarnen. 
Den roterande axeln (snesen) blev däremot längre och kraftigare 
och kallas nu vanligen letngjärn. I maskindrivna kvarnar göres seglet 
alltid av järn. Storleken har ökats i proportion till stenarnas dia-
meter. Men formen har förblivit densamma ända fram till våra 
dagar, då modernare seglen med tekniska förbättringar börjat före-
komma, bl. a. s. k. balansseglen (se bild 50 till höger). 

Om man alltså måste räkna med att kvarnseglet fått sin karakte-
ristiska form, delvis även sin uppgift, redan i handkvarnen, är dock 
en växelverkan mellan seglet i handkvarnen och seglet i vatten-
kvarnen sannolik. På handkvarnen kan man öka avståndet mellan 
stenarna genom att lägga t. ex. ett par läderbitar mellan överstenen 
och seglet. I vattenkvarnen användes en mera komplicerad metod 
att reglera detta avstånd. I skvaltkvarnen höjes och sänkes hela 
vattenhjulet medelst den bottenstock, i vars lager hjulet vilar. En 
motsvarande anordning finns i en del handkvarnar (se bild 3, 4, 6 
o. 7). Där går den i äldre typer i understenen fästa tappen helt ige-
nom denna sten och vilar i ett lager på en vertikalt rörlig balk, me-
delst vilken avståndet mellan stenarna alltså kan regleras. Men 
även om en dylik växelverkan mellan olika kvarntyper kunnat 
förekomma, står dock fast, att kvarnseglet säkerligen fått sin karak-
teristiska utformning redan på handkvarnen i medelhavsländerna. 
Därifrån har det alltså kommit till Norden med handkvarnen (vrid-
kvarnen). 
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Vad seglet ursprungligen burit för namn kunna vi icke veta. I 
och för sig finns anledning förmoda, att med saken följt den därtill 
hörande termen. Om så skett i detta fall, är emellertid svårt att 
med någon visshet avgöra. Det är möjligt, att termen segle inkommit 
med vattenkvarnen eller senare. Den nordiska termen segle är dun-
kel, och dess ursprung kan ej med säkerhet fastställas. Många osäkra 
faktorer möta vid bedömandet av detta problem. Den första svårig-
heten är, att nian ej säkert vet, vad det med den svenska termen 
segle betecknade föremålet kallats i latinet. Beteckningarna på 
kvarnen i dess helhet samt på över- och understenen möta i flera 
källor, men man känner ej med säkerhet någon latinsk benämning 
på kvarnseglet. I de litterära källor, det här gäller, omnämnes helt 
naturligt kvarnen och kvarnstenarna i olika sammanhang. En sådan 
detalj som kvarnseglet, vilken sitter inuti kvarnen och ej är synlig 
utifrån, har man ej samma anledning att omtala, även om den ur 
teknisk synpunkt är synnerligen betydelsefull. Cato använder 
emellertid på ett ställe' ordet molile för att beteckna någon del på 
kvarnen, utan att ordets betydelse dock är fullt klar. Man har an-
tagit, att det skulle avse slav- och åsnekvarnens motsvarighet till 
kvarnseglet (så Bliimner cit. st.). Andra förmoda med till synes star-
kare skäl, att ordet åsyftar den draganordning, med vilken åsnan 
var spänd för åsnekvarnen (så bl. a. Georges). Ordets bildning är ej 
heller otvetydig; det skulle kunna höra samman med lat. mola 
'kvarn' eller med lat. mölior 'sätta (sig) i rörelse'. Som en grekisk 
motsvarighet uppger Bliimnev dt. st. ett xchnn. Detta ord har en all-
män bet. 'grepp' och föres av Walde-Pokorny 1, 342 till roten 
*qap- 'fassen' och är alltså ej närmare besläktat med den latinska 
termen.a 

Varken den latinska eller grekiska termen synes ha spritts till de 
germ. folken, vilka ha helt andra ord för att beteckna ifrågavarande 
föremål. Där möta flera termer (se ovan s. 222), men av dessa ha 
endast två större spridning, som tyder på högre ålder. Den ena 
har en västlig utbredning, nederl. rijn, rine, ostfris. rin, nordfris. 
och sl.-holst. rien samt eng. rind, rynd (med sekundärt -d, se Oxf. 
Diet.). Denna terms härledning är osäker. Möjligen kan ordet 
sammanställas med ags. hrinan 'to touch, reach, strike' (Bosworth- 

i De ag,ricultura X, 4, XI, 2. 
a  På grund av ordets allm. bet, vore man mest böjd för att antaga, att det be- 

tecknar handtaget i handkvarnen. 
15- 516758 Wadström 
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Toller) och fhty. hrinan 'beriihren, streifen' (Schade), av Walde-
Pokorny fört till roten *grei- 'iiber etwas dariiberhinstreifen, be-
riihren', eller med ostfris. rin 'rand, kante, grenze', besläktat med 
sv. ren, åkerren och no. reina med samma bet., och samhörigt med 
ovanstående fhty. hrinan (se Koolman). 

Den andra är segle, som finns .i alla de nord. språken men som ej 
förekommer utanför detta språkområde. Till detta ord återkommer 
jag nedan. Av de övriga germ. termerna ha det ty. miihleisen och 
det eng. iron-cross mindre spridning och deras bildningstyp tyder 
på att de äro relativt sena. Den eng. termen avser uppenbart en 
form av kvarnsegle, som tillhör de senaste århundradena. Det eng. 
ink är belagt 1572. Det är mycket ovanligt och till innebörden dun-
kelt (se Oxf. Diet.). Det hty. haue har ganska stor spridning. Dess 
ålder är oviss liksom dess härledning. Troligen har termen föranletts 
av att kvarnseglet jämte långjärnet kunnat jämföras med en hacka 
(ty. haue).1  

De europeiska termerna ge ingen säker ledning vid bedömandet 
av den motsvarande nordiska termen segle. De visa emellertid, att 
de germanska folken troligen ej ha haft någon gemensam beteckning 
för kvarnseglet. De synas ej heller ha upptagit någon latinsk term 
som beteckning på denna viktiga del av den gamla handkvarnen 
lika litet som de övertagit den lat. benämningen mola som beteckning 
på handkvarnen utan i stället givit denna en benämning med germ. 
bildning, ett ord motsvarande det sv. kvarn (se ovan s. 93 ff.). 

Det är anmärkningsvärt, att icke blott det nord. (kvarn)segle utan 
även dess mera spridda europeiska synonymer äro dunkla till sin 
bildning. Detta förklaras väl delvis av att de måste vara mycket 
gamla termer. De beteckna dessutom en så speciell teknisk detalj, 
att associationer med andra föremål försvåras. Därför blir en dylik 
term ofta stående ensam och förlorar kontakten med ursprungligen 
besläktade ord, vilket försvårar dess tolkning. 

Det föreliggande dialektmaterialet är synnerligen brokigt. Redan 
vid en hastig granskning förstår man, att ett flertal former måste vara 
urspårade. Detta gäller bl. a. dem, som ha accent 1 (séO). Om 
dessa, 1,  ilka nu böjas som neutrer på konsonant, tillsvidare undan-
tagas, kunna de övriga uppdelas i två huvudgrupper: former vilka 

1  I No. mylnor I: 1, s. 17 finns en bild av ett fynd från romersk tid i Tyskland 
av ett kvarnsegel jämte långjärn, vilka tillsammans alldeles likna en hacka; jfr 
även bild 54 ovan. 



227 

äro tvåstaviga neutrer på -e (si3gle) och former som ändas på -a 
(s4la) eller kunna härledas ur någon av dessa. Den sistnämnda 
gruppen är helt begränsad till dalmålen, medan den förstnämnda 
tillhör i det närmaste hela det nordiska språkområdet i övrigt. För 
ord av denna grupp kan man uppställa en grundform *sigli, n., 
motsvarande ett germ. 

Att finna en tolkning av denna dunkla term stöter emellertid på 
stora svårigheter. Som det framgår av materialsamlingen ovan har 
kvarntermen segle i stor utsträckning formellt sammanfallit med 
segel, bl. a. 'fartygssegel; segel på kvarnvingarna'. Många meddelare, 
som jag själv utfrågat, ha otvetydigt visat sig uppfatta dessa båda 
termer som samma ord, ehuru de uttryckt sin förvåning över att 
två så olika föremål kunnat benämnas med samma ord. Vi ha här 
otvivelaktigt att göra med två skilda ord, som först sent i vissa fall 
formellt sammanfallit. Man måste dock undersöka, om möjligen 
något etymologiskt sammanhang finnes mellan kvarntermen segle 
och segel, bl. a. 'fartygssegel'. 

De nuvarande och äldre formerna av kvarntermen förutsätta, 
som ovan framhållits, en grundform *sigli, n., motsvarande ett germ. 
*841ia-. Formellt sett skulle detta kunna sammanställas med det 
germ. *541a-, vilket givit fsv. sceghl (siceghl-), nsv. segel 'fartygssegel 
od. d.'. Om kvarntermen skulle höra samman med detta segel, 
skulle den neutrala ja-stammen *s4/ia- 'kvarnsegle' närmast vara 
en bildning till den neutrala a-stammen *541a- 'fartygsseger. 

Neutrala ia-avledningar med subst. som grundord äro särskilt 
inom nordiskt språkområde mycket vanliga. Oftast ha de mer eller 
mindre tydligt framträdande tillhörighetsbetydelse, kollektiv bet. 
eller samma bet. som grundordet. Ibland kunna de även ha diminu-
tiv betydelse, såsom i f sv. stykke till fsv. stokker och f sv. kcefle 'litet 
trästycke', liten kavel' till fsv. ka/le (se Olson App. subst. 175 ff.).1  

Betydelseskillnaden mellan kvarntermen segle och segel 'fartygs- 

1  Möjligen skulle ia-avledningen kunna uppfattas på ett annat sätt. Ekwall 
(Suffixet ja särskilt s. 100 ff.; jfr även Olson App. subst. 179 ff.) har påvisat, att 
ett flertal som simplicia brukade nord. ja-bildningar med samma bet. som respek-
tive grundord ursprungligen endast hört hemma i komposita men sedan lösgjorts 
ur dessa. Redan tidigt, säkerligen i samnord. tid ha på detta sätt ia-bildningar 
lösgjorts ur sammansättningar. Det vore möjligt, att segle ursprungligen upp-
kommit i senare led i en ssg (en äldre form för t. ex. *kvernsigli) och senare lös-
gjorts ur denna. Dylika ssgr äro emellertid ganska ovanliga inom genuin kvarn-
terminologi (se nedan s. 230 f.). 
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segel' är emellertid för stor, för att segle skulle vara en bildning till 
segel i dess nuvarande betydelse. Någon äldre bet. av segel känna vi 
emellertid ej, och vi ha ingen säker härledning av ordet. Detta är 
nämligen av omstritt ursprung. Av E. Li~. (i Uppsalastudier 
86 ff.) härledes det ur en grundform *sek-lö-m med bet. 'ett avrivet 
(tillskuret, tillklippt) stycke, klut, tygstycke' och anslutes till de 
talrika bildningarna till roten *sek 'skära, klippa', bl. a. i lat. seeare. 
För betydelseutvecklingen från 'tygstycke, tyg' till den nuvarande 
bet. 'fartygsseger ger Liclkn goda paralleller. Den ursprungliga 
betydelsen är med hänsyn till rotens bet. alltså 'ett tillskuret stycke', 
och bet. 'klut, tygstycke' är sekundär. LiUn anser det vara svårt 
att bestämma, var det germ.-nordkelt. ordet segel fått sin fasta an-
vändning som nautisk term. Måhända leder den som många andra 
sjötermer sitt upphov från Nordsjökustens germaner. Den har 
säkerligen varit i bruk vid vår tideräknings början och kommit till 
Norden i varje fall före vikingatidens början (jfr även Falk Seewesen 
55 ff.).1  

Segel skulle enligt Lidkn vara bildat med /-suffix (germ. -la, ie. 
-lo). Detta förekommer i de germ. språken i sakliga konkreta såväl 
mask. som neutr. subst., bildade till verbalstammar (eller rötter). 
Betydelsen hos hithörande ord är vanligen av instrumental eller 
agentisk art; mindre ofta förekommer annan, t. ex. 'passivisk bety-
delse (Olson App. subst. 238 f. o. 243; jfr närmast fsv. suft, n. 'sovel' 
och fsv. skall, n. 'ätliga växter' till skav). Ej sällan är suffixets inne-
börd dunkel (jfr Kluge Stammbildungslehre 47). Dylika bildningar 
synas till sin uppkomst tillhöra de äldsta stadierna i de germ. språ-
kens utveckling. 

Om man med Lidkn skulle antaga, att ordet haft en ursprungligare 
bet. 'ett tillskuret (tyg)stycke', måste man alltså förutsätta, att 
kvarntermen bildats så tidigt, att segel ännu ej specialiserats som 
nautisk term utan ännu förekommit i betydelser, som stått den 
eventuella grundbet. 'avskuret stycke' närmare. Emellertid böra 
handkvarnar med segle vara minst lika gamla som farkoster med 
segel. 1 så fall skulle ordet som kvarnterm först ha betecknat ett 
sådant primitivt kvarnsegle, som beskrivits ovan s. 222, vilket be-
står av ett trästycke. Detta lilla (trä)stycke är det, som då från 

1  Flertalet etymologiska ordböcker, vilka behandlat ordet efter Liden, ha fram-
hållit, att dess ursprung är ovisst och ha endast med viss tvekan anslutit sig till 
Lidens etymologi. 



229 

början skulle ha benämnts med ett ord, som betytt 'det (lilla) av-
eller tillskurna stycket', syftande på att trästycket skurits till för 
att få en för dess uppgift lämplig form. 

Men det är mycket ovisst, om ordet segel i Norden funnits i någon 
sådan ursprungligare betydelse. Mycket talar för att det kommit 
som nautisk term söderifrån. Om segle skulle utgå från detta segel 
i en allm. bet. 'avskuret stycke', måste man alltså räkna med att 
även kvarntermen invandrat söderifrån, sannolikt från de trakter, 
där segel blivit sjöterm, alltså troligen vid Nordsjökusten. Där finns 
denna kvarnterm ej, men ej långt därifrån på Jylland. Otänkbart 
vore väl ej, att termen tidigare haft en något sydligare utbredning 
och bildats inom samma område, där segel från en allmän betydelse 
övergått till sjöterm. 

Möjligen kunde segle 'kvarnsegle' vara en parallellbildning till 
segel 'fartygssegel'. Man bör i så fall räkna med att ordet vore bildat 
till ett motsvarande verb (en motsvarighet till lat. seeåre), men något 
sådant är ej bevarat inom nordiskt språkområde. Samma problem 
möter vid härledningen av åtskilliga andra subst. Wilmanns II, 
s. 264 o. 267 påpekar, att ett sådant verb vid 'ett flertal /-bildningar 
säkerligen funnits men gått förlorat och förtecknar ett flertal sådana 
vad han kallar »verwaiste wörter», där det motsvarande verbet saknas. 

Ett försök att sammanställa kvarntermen segle med segel 'fartygs-
segel' stöter alltså på betydande svårigheter. Vad som främst talar 
mot ett sådant är, att segle ej kan utgå från segel i någon känd be-
tydelse hos detta ord, att detta ords härledning är osäker samt att 
det i varje fall ej synes ha förekommit i någon annan bet. i Norden. 

Torp' anser det no. sigle, n. 'mollejern, kort jernbolt paa tvers over 
molleakselens top, indfx1dt i mollestenen' vara dunkelt. Han an-
tager, att det möjligen kunde vara ett »indtrykket segl (fvn. innsigli)», 
men markerar osäkerheten i denna hypotes med ett frågetecken. 

Det sv. segle, äldre motsvarar visserligen formellt helt efter- 
leden i det mot fvn. innsigli svarande f sv. insighle 'insegel, sigill' 
(vid sidan av f sv. insighel, se Söderwall), liksom det no. sigle formellt 
motsvarar efterleden i fvn. innsigli. Emellertid kan man väl knap-
past antaga, att kvarntermen (i den äldre formen *sigli) skulle ha 
bildats direkt av detta sammansatta ord genom avlägsnande av 
dess första, betonade stavelse. Snarare skulle man då räkna med att 
kvarntermen ursprungligen varit ett sammansatt ord, en äldre form 

1 Likaså ODS, art. 1 Sejle. 
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för ett kvarnsegle, som skulle ha utvecklats ur ett *kverninnsigli e. d. 
Även detta förefaller mindre sannolikt. En sådan bildning vore 
knappast folklig. Sammansättningar av typen kvarnsegle, d. v. s. 
sådana, där efterleden är den egentliga kvarntermen och förleden 
ordet kvarn, äro visserligen ganska vanliga bland personer, som stå 
kvarndriften tämligen fjärran. De förekomma också i mycket stor 
utsträckning i dialektordböcker och språkliga undersökningar, och 
bygga då oftast på allmogemeddelare av ovan angivet slag. De 
förefalla därför vara vanliga. Bland dem som syssla med kvarn-
drift (icke blott mjölnare utan även sådana bönder, som ofta besöka 
kvarnar eller mera tillfälligt deltaga i arbetet vid sådana) förekomma 
de emellertid ytterst sparsamt, för att icke säga aldrig. De behövas 
ju heller icke. Detta kan man även utläsa ur mitt här publicerade 
dialektmaterial. De uppteckningar, som gjorts efter meddelare av 
den sistnämnda kategorien, d. v. s. de besvarade frågelistorna och 
därmed jämförbara uppteckningar, såsom mina egna, ha nästan aldrig 
sammansättningar av denna typ. De tillfälliga uppteckningarna 
efter meddelare av den förra typen ha dem däremot inte så sällan. 
Det kan väl knappast betvivlas, att den visserligen till antalet mindre 
kategorien av yrkesmän och kvarndriften närstående, vilka ständigt 
använt kvarntermen, påverkat dess utveckling mer än människor, 
vilka blott någon gång använt ett sammansatt ord för att beteckna 
samma sak, även om dessa personer utgöra en större kategori. 
Ett antagande, att ifrågavarande term lösgjorts ur en samman-
sättning är därför mindre tilltalande. 

Som ovan framhållits har handkvarnen med segle säkerligen fun-
nits i Norden under järnåldern. Om termen segle är lika gammal 
som den därmed betecknade saken är naturligtvis ovisst. Låneordet 
insegel har väl inkommit först med kristendomen under medeltiden 
och har i början knappast haft folklig användning (jfr Hellquist 
Ordförrådet 511 o. 918). Det har inlånats i olika former (fsv. 
sighle, belagt i Västgötalagen m. fl. medeltidslagar, och f sv. insighel, 
belagt fr. o. m. 1403, Söderwall) vid olika tidpunkter och från olika 
språk. Ordet finns i mnederl. insegel (Verwijs-Verdam), ffris. in-
sigil (Richthofen), fhty. insigli (Graff 6, 144) och ags. insegel, insigli 
(Bosworth-Toller). Det har vid sidan ett motsvarande verb, fsv. 
insighla (Söderwall), fhty. insigilen, feng. inseglian av mlatl. in-
sigillare 'försegla' till lat. sigillum (Hellquist Et. ordb. och SAOB 
under insegel). 
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Om segle skulle vara bildat till låneordet fsv. insighle, skulle detta 
alltså ha skett först sedan vattenkvarnen kommit in i Norden, och 
termen skulle ej ursprungligen ha använts om motsvarande föremål 
i handkvarnen. Detta måste alltså i så fall antagas ha haft en 
annan, nu icke längre känd eller använd benämning. I regel övertar 
en yngre kvarntyp benämningarna på motsvarande delar från den 
äldre typ, ur vilken den närmast utvecklats. Om så ej skulle ha 
skett i detta fall, måste det förklaras med att seglets uppgift i viss 
mån ändrats. I vattenkvarnen har det nämligen även fått uppgiften 
att överföra rörelsen från vattenhjulet till överstenen. 

Emellertid ville man nog helst anknyta kvarntermen till någon 
äldre form av ett enkelt ord, formellt motsvarande efterleden i fsv. 
insighle. Något sådant med bet. 'insegel, sigill' tycks ej vara belagt 
förrän i ä. nsv., bl. a. i följande former: 1535 segler, pl. (GIR 10, 260), 
1536 segeller, pl. (GIR 11, 160), 1537 szegell (GIR 11, 360), 1561 
segell (Peder Svarts Krön. 5), men ej vara känt i fsv. I got. finns ett 
sigljo, men för övrigt uppträder det enkla ordet sent i de germ. forn-
språken. I dessa finns länge blott former, som motsvara det fsv. 
insighel, insighle. Först under senare delen av medeltiden-  tränger 
den enkla formen igenom överallt: mhty. sigel omkr. 1260-1280 
(Lexer), mlty. segel, seggel, segyl något senare (Schiller-Liibben; jfr 
Grimm), meng. seel (Oxf. Diet.), ofta säkerligen genom nytt lån från 
latinet. Det enkla ordet synes alltså ej ha varit känt i nord. språk 
eller i dessa närstående germ. språk vid den tid, då kvarntermen bör 
ha bildats. Även om denna icke ursprungligen skulle ha tillhört 
handkvarnen (vilket dock är troligt), bör den i varje fall ej vara yngre 
än vattenkvarnen i vårt land, vilken bör ha inkommit senast i början 
av medeltiden (se ovan s. 26). 

Kvarntermen, som är en ursprunglig neutral ja-stam (*sigli, n.), 
är formellt ej identisk med det latinska låneordet segel, sigel 'sigill', 
vilket anslutit sig till de neutrala a-stammarna. Möjligen kan emel- 
lertid hit föras fvn. sigli, n. 'smycke' (Fritzner, Falk Kleiderkunde 
87) och ags. sigle, sigele, n. 'necklace, collar, band for the neck' 
(Bosworth-Toller 874 a), vilket antagits vara ett lån från lat. sigil-
lum, utan att dock ordets form förklarats (F. Fischer, Die Lehn-
wörter des Altwestnordischen, 1909, s. 189).1  Om detta ord bildats 
av lat. sigillum, och ur betydelsesynpunkt förefaller detta rimligt, 

1  Om det no. sigle, n. 'brystbrusk' (Rose 642 a) hör hit är ovisst. 



232 

skulle det vara ett belägg för att man av lat. sigillum kunnat få ett 
äldre sigli, n., varifrån även kvarntermen skulle kunnat utgå. 

Den i Norden sedan gammalt och fram till våra dagar brukade 
formen av kvarnsegle (se bild 2, 52 o. 53) har ingen påtaglig likhet 
med ett insegel, sigill. Torp åsyftar troligen, att likheten skulle 
bestå däri, att kvarnseglet är infällt i överstenen, liksom intryckt i 
denna, på samma sätt som ett »indrykket segb>, vilket vore tänkbart. 
Möjligen skulle man även kunna utgå från 'insegel i betydelsen 'det 
som tillsluter något, försegling, lås' med tanke på att kvarnseglet i 
vattenkvarnen sitter på snesens respektive långjärnets övre tapp 
liksom en försegling, ett lås (se bild 54). I handkvarnen är dock 
seglet ej fästat på den motsvarande tappen utan roterar omkring 
denna. 

Helt uteslutet vore kanske ej, att den ifrågavarande kvarntermen 
bildats inom det romerska väldet. Man vet, att den därmed beteck-
nade saken funnits redan i de romerska slav- och åsnekvarnarna, 
men man har ingen säker uppgift om vad den kallats (se ovan s. 
223 o. 225). Tänkbart är, att en latinsk term kan ha funnits, vilken 
legat till grund för det nord. segle, och att denna utgått från lat. 
sigillum 'kleine figur, kleines bildniss oder statue, abdruck des 
siegelringes'.,  Om termen först skulle ha betecknat slav- och åsne-
kvarnens cirkelrunda kvarnsegle, kunde man utgå från en allmän-
nare betydelse 'sigill, avtryck av sigill'. Har den däremot ursprung-
ligen betecknat en rektangulärt formad balk som i de germanska 
handkvarnarna, vilka haft motsvarigheter i det romerska riket, 
faller sig detta ej lika naturligt. 

Om kvarntermen segle skulle ha bildats inom romerskt område, 
borde den ha nått Norden över mellanliggande germanska språk. 
Numera synes termen ej finnas utanför Norden2, men det är natur-
ligtvis möjligt, att den tidigare kunnat ha större spridning och att 
termens nordiska utbredningsområde vore en relikt av ett större 
sådant. De västgerm. språkens motsvarande term, nederl. rijn, 
eng. rind, rynd o. s. v., är troligen gammal, och man har knappast 
anledning antaga, att denna skulle ha undanträngt en äldre, inom 

1  Lat. aigillum antages av Walde vara en diminutivbildning till lat. aignum 
'zeichen, abzeichen, bild, statue, siegel', antagligen hörande till lat. aecare 'schnei-
den' och med en ursprunglig bet. 'eingeschnittene marke, geschnitztes bild'. 

2  Materialet är givetvis för litet för att något med bestämdhet skulle kunna 
sägas. 
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området försvunnen term utom möjligen i denna terms spridnings-
periferi. För att bedöma den hty. termen haue saknar jag tillräckligt 
material. Möjligt är, att den är yngre och att någon annan äldre 
kan ha funnits, men det är knappast troligt, att ett tidigt lån av 
en term från fhty. kommit till Norden utan att förmedlas av mellan-
liggande ity. dialekter. Där finns nu rim och vid sidan därav även 
haue, men även här är materialet för litet för att något med be-
stämdhet skulle kunna sägas. Helt uteslutet är det alltså visser-
ligen ej, att segle kunnat inkomma från icke-nordiska språk, men 
det är knappast sannolikt. 

Mot Torps antagande, att segle vore bildat av insegle.. talar alltså, 
att man då måste förutsätta, att segle skulle ha blivit kvarnterm 
först med vattenkvarnen och ej ha tillhört handkvarnen, vilken 
alltså skulle ha haft en annan, nu ej känd benämning för denna 
sak. Eller också skulle termen ha inkommit från något icke-nordiskt 
språk, fastän den ej synes vara känd utom Norden. Torps med 
tvekan framförda hypotes kan alltså ej med bestämdhet avvisas, 
men å andra sidan möta svårigheter vid ett försök att närmare 
underbygga den. Det synes alltså ej vara möjligt att med någon 
säkerhet lösa frågan om huru kvarntermen segle bildats. Att termen 
är mycket gammal torde dock vara säkert, men man kan ej fastställa, 
huru gammal den är och om den är en nordisk bildning. 

Grundformen *sig/i har i dialekterna utvecklats på olika rätt. 
I ett fåtal fall har i bevarats, i några andra har det under påverkan 
av följande g +1 förlängts till i (ej sänkts till J,). Detta gäller huvud-
sakligen de östliga och nordliga sv. dialekterna, där i och y ofta 
bevara sin kvalitet framför g, d+1, r (Hesselman , g s. 147 ff., 
Wessman i Folkmålsstudier 1936, 376). En del boh. former av ter-
men med i har fått detta i < ij < lYg h såsom boh. tie 'tiga' och sie 
'säga' (f sv. sighia), vilken övergång finns i kustområdet samt även 
i Halland och da. dial. (I0D; Wigforss SHF 456 f. o. Brondum-
Nielsen Gammelda. Gr. 2, 345 f.). I de flesta sydsvenska och götiska 
formerna har dock ; vid stavelseförlängningen sänkts till e o. dyl. 
Även överkalixmålet har i > e i förbindelsen 'igh (Pihl överkalixm. 
96). 

I ett flertal fall har dock utvecklingen av troligen i sen tid, 
påverkats av den motsvarande a-stammen segel 'fartygssegel, segel 
på kvarnvinge', trots den stora skillnaden i betydelse. Förutsätt- 
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ningen för en sådan utveckling är, att det som kvarnterm brukade 
ordet stått helt isolerat och ej förekommit i någon allmän betydelse 
samt saknat för vanlig språkkänsla besläktade ord. Det uppstår 
ofta osäkerhet om sådana isolerade ords rätta form. När vokalismen 
i de båda orden i flera fall av olika skäl sammanfallit, har kvarn-
termen ofta formellt associerats med segel, fartygssegel, och samman-
fallet blivit fullständigt (se ovan s. 227). 

Stamvokalen har ursprungligen utvecklats olika i de båda orden. 
I a-stammen skulle man vänta sig brytning. Denna synes dock ej 
ha inträtt. Detta förklaras av Kock (i ANF 30, 366 f.; jfr Dens. 
Ljudhist. 3, 216 f. o. Umlaut u. Brechung 267 ff.) på följande sätt. 
Den äldre a-brytningen skulle ljudlagsenligt ha inträtt i tre kasus, 
men då den äldre u-brytningen inträdde senare, kvarstod alltjämt e 
i fem kasus. Genom analogi från dessa bevarades (eller återinfördes) 
e i de övriga. Något senare skulle den äldre u-brytningen ha inträtt 
i två kasus, men även här bevarades e genom analogi från övriga 
kasus. Slutligen skulle yngre a- och u-brytning ha inträtt i två 
kasus, men här inverkade analogi från övriga kasus utjämnande. 
Sedan på så sätt f sv. seghl erhållits, utvecklades detta ljudlagsenligt 
till f sv. seeghl, ä. nsv. sägel med övergång av é> ce i starkton (Kock 
Ljudhist. 1, 118). Vid sidan av detta hade man i fornspråket det 
genom i-omljud på germ. e uppkomna verbet f sv. sighla, fvn. sigla. 
Dess vokal överfördes till subst., så att man fick *sighl, vilket i sv. 
ljudlagsenligt blev segel. Från detta överfördes därefter e till verbet, 
så att man fick segla (Kock Ljudhist. 1, 221). Hesselman (Omljud 
och brytning 49 f.) förklarar den obrutna formen i segel med att för-
lägga synkope av a i urn. till tiden före brytningen. Hellquist Et. 
orb.2  anser, att uttalet med e för väntat ä beror på inverkan från 
skriften, liksom i nsv. stegel (jfr Palm& s. 79). Sannolikast är väl, 
att segel, liksom många andra kustord, till sin form bestämts av 
icke-nordiska dialekter, vilka stodo utanför brytningen, varjämte i 
senare tid e-vokalen även kan ha analogiskt införts från verbet 
segla, vilket ljudlagsenligt uppstått ur sighla. 

På detta sätt hade i flera dialekter a-stammen och iä-stammen 
erhållit samma stamvokal e (sket resp. skle). Kvarntermen användes 
oftast i best. sg., och där var likheten större med motsvarande form 
av det andra ordet (sklet resp. sklet). Blott den olika accentueringen 
skilde i dessa fall det tidigare enstaviga ordet från det tvåstaviga. 
När så i en del dialekter osäkerhet om kvarntermens rätta form 
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uppstått, har sammanfallet med det andra ordet i vissa fall blivit 
fullständigt. I andra ha hybridformer uppstått, där vissa förhållan-
den, såsom accenten eller vokalismen röja, att ordet är en ursprunglig 
ia-stam. Sydsv. former, såsom sceil, ha uppstått genom sydsv. (och 
da.) övergång av egh > w (se Brondum-Nielsen Gammelda. Gr. 2, 
150). 

Anmärkningsvärda äro ett flertal dialektformer i dalmålet, vilka 
(såsom ovan framhållits) äro svaga neutrer (segla). De svaga neu-
trerna utgöra i nordiska språk en mycket liten grupp. I fsv. känner 
man utom kroppsdelsnamnen fsv. hiarta 'hjärta', ogha 'öga', ora 
'öra' och möjligen lunga blott hema 'hem', nysta 'nystan' och såta 
'såte' (Olson App. subst. 228; se även G. Hedströms utförliga be-
handling av dessa ord i Ordstudier s. 84 ff.). I dialekterna finnas 
dessutom ett eller annat hithörande ord (jfr ovan s. 179 ff. stomma, 
n. och i samband därmed anförda ord s. 182). 

Först måste beaktas, att svaga neutrer i dalmålen äro vida van-
ligare än i andra dialekter. Visserligen ha, såsom i det följande 
visas, många sådana övergått till andra ordbildningstyper, men 
ändock finns i dalmål ett stort antal kvar. Bäst synes denna typ 
ha bevarats i Älvdalen.' Levander anför inte mindre än 16 exempel 
samt dessutom en mängd substantiverade adj. av motsvarande bild-
ning. Denna ordbildningstyp har alltså varit ovanligt produktiv i 
Älvdalsmålet och tidigare säkerligen även i andra dalmål. Det säges 
emellertid ej, om man här har att göra med ursprungliga an-stams-
bildningar eller med övergång från andra ordbildningstyper. Då ej 
heller åldern av an-stamsbildningen i ifrågavarande kvarnterm kan 
fastställas, är det ej möjligt att avgöra, om den i dalmålen uppstått 
ur ja-stammen, som är den ensamrådande inom alla övriga nord. 
dialekter, eller om man här möjligen skulle ha att räkna med en 
ursprunglig parallellbildning till ja-stammen. Detta är föga sanno-
likt, när det som här gäller ett så starkt begränsat område och dess-
utom ett kulturord, som spritts med den därmed betecknade saken. 

De fåtaliga neutrala an-stammarna visa i svenskan en benägenhet 
att utvidgas med -n och övergå till den något livskraftigare gruppen 
av ursprungliga ana-stammar (Olson a. a. 265 f.). Så har också 
skett bl. a. i dalmålen (Levander Dalm. 2, 138 f.), och på detta sätt 
ha de nuvarande formerna på -an (seglan o. dyl.) uppstått ur svaga 

1 Levander Dalm. 2, 138 f. och Dens. Älvdalsm. 42 f.; dessa belägg sägas vara 
»exempels, varför ännu flera sådana ord tydligen finnas i detta mål. 
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neutrer på -a. I andra fall ha dessa uppfattats som femininum. 
Även på detta finnas andra exempel i dalmålen (Levander cit. st.). 
Slutligen har i Transtrand en övergång till starkt neutrum ägt rum. 
Även härpå finnas andra exempel. Den beror delvis på en förbland-
ning av accenttyperna i vissa daldialekter och därmed samman-
hängande bortfall av ändelsevokalen (Levander a. a. s. 2, 137). 
Formen skal från Hedemora lfs. kunde förklaras på samma sätt, 
men bör på grund av accenten och av ordgeografiska skäl (denna 
ort ligger utanför området med svaga neut. av ifrågavarande term) 
snarast uppfattas som en ursprunglig ja-stam med anslutning till 
a- stammarna 

Ett flertal dalmålsformer förete brytning av é (eller &) med olika 
utveckling av den genom brytningen uppkomna diftongen. Andra 
åter visa te-vokalism, liksom den motsvarande a-stammen i fsv. 
Dessa ljudutvecklingar behandlas av Levander Dalm. 1, 125 ff., 
särskilt s. 130. 

§ 29. Långjärn, lodrät järnaxel, som förmedelst seglet uppbär 
den övre kvarnstenen och i vattenkvarnar även överför rörelsen, från 
kvarnhjulet till denna (s. 39 o. 50, bild 8 h, 17 h, 26, 33 h, 41 h, 54): 

a. På kvarntyper av olika slag: 

Långjärn, n. 
I vattenkvarnar med utväxling (s. k. hjulkvarnar) och väder-

kvarnar, någon gång även i skvaltkvarnar och handkvarnar, kal-
las ifrågavarande järnaxel över hela landet långjärn. Endast i några 
väderkvarnar användes vid sidan av denna term även det synonyma 
nål (se nedan). 

Uttalet av långjärn växlar något, särskilt av den senare leden. 
Så har t. ex. sydhall. dial. formen -jär med n-bortfall i förbindelsen 
rn i slutljud (se Wigforss SHF 485), liksom i dalmål, bl. a. i Djura 
och Al (se Levander Dalm. 2, 79). 1 några fall möter a-vokalism i 
senare leden. 

I ä. nsv. 1557 finns formen longeiern (Rijkesens opbörd på järn 
och stål, i Jernkontorets annaler 1844: 2, 111), i da. rspr. o. dial. 
Jyll. langjcern (ODS), [101, 102, 103], Falster (Grundtvig 30); jfr 
da. mollejcern (ODS) samt sl.-holst. möhl-iesen (Drube 81, Mensing), 
hty. miih,leisen (Vieli, Duden). 
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På handkvarnar (bild 2): 

Nål, f. 
SmÅL.: nåul Torsås [51], DALARNA: nål Mora [60 a]. 

På skvaltkvarnar (bild 8 h o. 54): 

Snes, f. 
VA.RmL.: snes Gustav Adolf [119], DALARNA: snes Sollerön [63], 

Djura [66], Orsa [67], Venjan [69], Äppelbo [131], Malung (EU), 
Gagnef [97], 'snies Mora [60], Våmhus [64], Älvdalen [111], (Rietz), 
'snäis Lima [135], Transtrand [61], MEDELD.: snes Indals-Liden [91], 
JÄmTL.: 'sneis Frostviken (ULMA), Sunne [141], ÅNGERM.: snes 
Arnäs [133], Trehörningssjö (ULMA), VÄSTERB.: sneis Degerfors 
[116], utan angiven ort (Rietz), NORRB.: 'snais Överkalix [88], 'snäis 
Nederluleå [87], LAPPL.: 'snäis Arvidsjaur [89]; 

ä. nsv. (1560, 1565) -snesa, -snese (SAOB); sv. dial. Fin!. knäts, 
snes (Vendell, Wessman), no. dial. Helgeland sneis, f. (Ross). 

På väderkvarn: 

nål, f. 
SKÅNE: 'new/ Grönby [47], V. Ahlstad [42], nål Lyngby [45], 

ÖLAND: nål utan angiven ort [112, 113], GoTL.: nål Lau [55], nali, 
best. sg. Eksta (Got!. ordb.), VÄSTERG.: nål St. Mellby [28]. 

Levngjärn användes främst i hjul- och väderkvarnar i hela landet. 
I skvaltkvarnar finns i Dalarna och Norrl, en särskild term snes för 
att beteckna motsvarande, något mindre axel. I söder därom lig-
gande trakter, i vilka skvaltkvarnar funnits, har denna axel stundom 
benämnts långjärn, men det är ovisst om denna term ursprungligen 
tillhört skvaltkvarnens terminologi. Troligen har den övertagits 
från hjulkvarnen. 

Långjärn är en allmänt teknisk term, i fackspråk använd för att 
beteckna redskap o. d., bestående av ett långt järn. Som kvarn-
term är ordet belagt 1557 (SAOB), och hör som sådan säkerligen ur-
sprungligen till hjulkvarnen. Att den numera i vissa trakter användes 
om motsvarande axel i skvaltkvarnar visar säkerligen ej, att den ur-
sprungligen är en skvaltkvarnsterm. Detta är istället den följande 
snes, som betecknas motsvarande järnaxel i skvaltkvarnen, någon 
gång även i handkvarnen. 
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Snes är samma ord som sv. dial. Västerb., Norrb., Ängerm., 
Dalarna o. Värml. snäis, snes, f., Räls. o. Jämtl. snes, m. 'en i båda 
ändar tillspetsad stör el. stång, som sättes i marken för att uppbära 
sädesband till torkning på åkern' och med en närstående bet. sv. 
dial. Västerg. snes, f. 'stången med vilken höstacken hålles tillsam-
mans och flyttas' (Rietz), no. dial. sneis, f. 'en stavre tu l kornterring; 
en stage med tilspidset top, hvorpaa negene kunne nedsttes ovenfra' 
(Aasen). Denna bet. har uppstått ur en ursprungligare bet. som ordet 
ännu har i sv. dial. Västerg., Hall. snes, f. 'gren, tunn kvist; stjälk, 
varpå något uppträdes' (Rietz), no. dial. sneis, f. 'tynd kvist, et 
sideskud paa en stamme eller gren; pind, spids nagle eller tap' (Aasen), 
fvn. sneis, f. 'pind, tynd kvist' (Fritzner), ags. snås 'pinne'. Ur denna 
bet. har uppstått bet. 'tjog', vilken finns hos da. snes, i sv. och no. 
dial., fsv. snes, f. 'kvist el. vidja med ett visst antal (20) vidhängande 
föremål (särsk. fiskar); tjog (särsk. nyttjat om fisk)' (Söderwall), 
mlty. sngse 'avskuren gren, tjog' av germ. *snaisä < ie. *snoit-ta 
el. dyl., ett t-particip i avljudsförhållande till snida 'skära' och med 
grundbet. 'avskuren el. tillskuren gren' (Olson App. subst. 321, Torp, 
Hellquist Et. ordb.2). 

Kvarntermen utgår närmast från ordet i dess bet. 'tillspetsad 
stör eller stång'. Den axel, som i skvaltkvarnar motsvarar lång-
järnet i hjul-kvarnar, utgöres av en ej alltför lång, lodrät, i båda 
ändar något avsmalnande järnstake, vilken uppbär kvarnseglet och 
därigenom den övre kvarnstenen (se bild 8 h o. 54). Denna järn-
stång företer en ganska stor likhet med de föremål, som i ifråga-
varande dialekter kallas snes. Emellertid är det troligt, att i äldre 
tid, då järn av allmogen användes i ytterst ringa utsträckning, bl.a. 
vid kvarnbygge, även denna axel gjorts av trä, liksom motsvarande 
axel i vissa handkvarnar (se bild 7) och seglet (se bild 2, jfr s. 224). 
I så fall var den med kvarntermen snes betecknade axeln »en i båda 
ändar tillspetsad stör el. stång». 

§ 30. Kvarnkarl, den lodräta axelstocken i skvaltkvarn. Vanligen 
kan häri inbegripas även de därpå sittande skovlarna, så att hela 
vattenhjulet i skvaltkvarnen avses (s. 38 f., bild 81, 14-16, karta nr 5): 

Karl, kvarnkarl, m.1  
Bon.: 'kall Sörbygden, Skee, Mo, Ikvännekall Naverstad (I0D), 
1  Se även samma ord i bet. 'den lodräta axelstoeken i skvaltkvarns axelstoek' 

under § 31. 
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Bro [10], DAL: kall Töftedal (IFGH 1039), DALARNA: 'kwännkall Mora 
[60 a], Ore [65], Sollerön [63], Älvdalen [111], (jfr Rietz), MEDELP.: 
'kal Indals-Liden [91], kall utan angiven ort (Rietz), ÄNGERM.: 'kall 
Arnäs [133], Multrå (Nordlander 55), Ikvärnkall Resele (ULMA), 
norra Ängerm. (Sidenbladh 55), 'kvarn kall Trebörningsjö (ULMA), 
JÄMTL.: kall Sunne [141], Bodum (ULMA), Ikvännkall Frostviken 
[140], ikvänkall Åre, Ström, Häggenås, Hotagen, Revsund (ULMA), 
VÄsTEEn.: kall Degerfors [116], 'kvarnkall Vännäs (ULMA, jfr Rietz), 
ikwärnkall Burträsk (Lindgren Ordb.), NoREB.: 'kall överkalix [88], 
Nederluleå [87], 'kjall Nederkalix [99], LAPPL.: kall Arvidsjaur [89], 
Vilhelmina [90], Fredrika [128]; 

ä. nsv. (1779) kvarnkall (SAOB); no. kall (Motzfeldt 5), no. dial. 
(allm.) kvernkall, kall [105, 106, 107, 108] (Aasen), fär. kvarnkallur 
(Jacobsen-Matras, Krenn s. 89), nisl. karl (Blöndal). 

Fjäderkarl(e), m. 
HALL.: fjäderkar Lindome (VMAT: 36), fjär-kar(l) Viske hd (Rietz), 

Bon.: ifjärkall Kville [2], Tossene [9], Bro [10], Hogdal [11], Skee, 
Foss (I0D), 'fjärkall Tanum [5], Lan-Ryr [7], Spekeröd, Resteröd, 
Ucklum, Valla, Röra (I0D), Morlanda [13]; Ifjärkalle Hjärtum [4], 
ifjerkall Ytterby [8], Hålta (I0D), DAL: 'fjörkall Färgelanda, 'fjär-
kall Järbo, ör (I0D), utan angiven ort (Rietz), VÄRML.: fjärkall 
(Rietz). 

Hjulkarl, m. 
DALARNA: ijolkall Transtrand [61], (ULMA 1115, s. 3), Orsa [67], 

9ulkal Lima [135]. 

Fothjul, n. 
DAL: fotjul Ärtemark [15], VÄRML.: fotjul Fryksände [75]. 

Klubba, kvarnklubba, f. 
SKÅNE: kvarn klubba Lyngby [45], HALL.: 'klubba Ullared [16], 

'klobba Rolfstorp [21], SMALL.: kl4bba Torsås [51], VÄSTERG.: klubba 
Karl Gustav (GM 1062, EU 14128), DALARNA: 'kwennklubba Mora 
[60], Våmhus [64], (jfr Rietz). 

Kylva, f. 
SKÅNE: 'kylva örkelljunga [43], HALL.: 'kölva Knäred [23], SMAL.: 

kölfva (HyWn-Cavallius 2, 94). 
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Stubbe, m. 
VÄSTERG.: 'stubbe Älekulla [32], Karl-Gustav, Istorp (GM 1062). 

Stamp, m. 
HALL.: 'stamp Frillesås1  [20], kvärna-stamp Värö (Rietz). 

Sporre, m. 
HALL.: sporre Gunnarp (EU 13567), Ås (Erixon 132). 

Pirre, m. 
VÄSTERG.: perre Fässberg (I0D). 

Skvatthjul, n. 
HALL.: 'svattjyl Knäred [23], DALARNA: skvatt-jol Sollerön [63]. 

Vattenhjul, n. 
DALARNA: 'vatu-jol Venjan [69], 'viittjut Gagnef [97]. 
Motsvarande term är i eng. skaft, shetl. tirl, kelt. bodach a 'mhuilinn 

(= old man of the mil!), fin. mol shaft) (C. Curwen i Antiquity 
18, 141). 

I många fall skiljer man ej strängt på skvaltkvarnens vattenhjul 
i dess helhet och vattenhjulets axel. Samma term användes ibland 
för att beteckna hela hjulet, ibland för att beteckna endast axeln. 
I andra fall är det påtagligt, att den term som numera användes som 
beteckning för hela vattenhjulet, ursprungligen måste ha betecknat 
endast dess axel. Detta är helt naturligt om man beaktar, vilken 
dominerande del axeln är av vattenhjulet (se bild 8, 14 o. 15). De 
små skovelbladen äro fästade direkt i axelns nedre, tjockare del. I 
de nyare hjulkvarnarna däremot spelar axeln en mindre framträ-
dande roll vid sidan av det stora vattenhjulet (se bild 17 1, 19 o. 20). 

Termerna för skvaltkvarnens hjulaxel (och vattenhjul) böra sam-
manställas med de ofta motsvarande benämningarna på skvalt-
kvarnen (§ 4, s. 117 ff.), då det ofta finns ett samband mellan dessa 
termer. Emellertid finns ej alltid termer för både skvaltkvarnen och 
dess hjulaxel (och vattenhjul) i samma dialekt. Det är påtagligt, 
att många uppteckningar ha en eller flera termer för skvaltkvarnen 
men sakna benämningar på dess vattenhjul. Detta gäller främst syd- 

1  Stamp(hjul) 1783 i syneinstrument, cit. av Sandklef i Vår bygd 1936, s. 29. 
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ligare delar av landet, där skvaltkvarnarna i stor utsträckning för-
svunnit under den sista mansåldern. Under sådana förhållanden 
kommer man ej sällan ihåg, att skvaltkvarnar funnits i trakten och 
vad de kallats, men man har oftast ej reda på deras mera speciella 
termer. Det är ju naturligt, att man lättare minns benämningen 
på kvarnen i dess helhet än på dess olika delar, och långt efter det 
driften i en sådan kvarn upphört, kan man ha anledning att t.ex. 
tala om att på dess tomt legat en skvaltkvarn, medan man däremot 
ej haft anledning att tala om de olika delarna i den försvunna eller 
i varje fall ej längre i bruk varande kvarnen. 

Å andra sidan finns, särskilt inom de norra delarna av landet ej 
sällan termer för skvaltkvarnens vattenhjul, medan däremot någon 
benämning på kvarntypen ej antecknats. I dessa trakter fanns 
oftast ej någon annan typ av vattenkvarn än skvaltkvarnen, varför 
man ej hade behov av att med en särskild term skilja denna från 
den andra typen av vattenkvarn, den s. k. hjulkvarnen, utan nöjde 
sig med att kalla byggnaden endast kvarn. Sålunda har karl (kall) 
något större spridning än karlkvarn i norra Bob. och på Dal samt i 
Dalarna. Även i Norrland finns något mer belägg för karl än för 
karlkvarn. De uppteckningar som härleda från ULMA:s sedessam-
lingar betyda härvid mindre, då de ofta upptecknats av en tillfällig-
het. De från besvarade frågelistor och jämställt material ha större 
betydelse. I dessa finns karl utan motsvarande karlkvarn i beläggen 
från Lappl., över- och Nederkalix i Norrb., i Västerb. samt i Frost-
viken i Jämtl. Fjäderkarl har något större spridning än motsvarande 
fjäderkarlekvarn i norra Hall., i Lane-Byr i Boh., på Dal samt i 
Värml. Hjulkarl visar fler belägg än motsvarande hjulkarlekvarn i 
Dalarna. Även klubba och kylva ha något större spridning än mot-
svarande klubbe- resp. kylvekvarn. Dessa termer förekomma alla 
inom områden, där skvaltkvarnar funnits i stort antal och bevarats 
relativt länge. 

Däremot bar fothjul l betydligt mindre spridning än fotkvarn, och 
skvalthjul finns blott med två belägg, därav ett inom skvattas om-
råde. Dessa finnas inom ett område, där skvaltkvarnarna i senare 
tid varit sällsynta. De övriga termerna förekomma så sporadiskt, 
att de i detta sammanhang kunna lämnas utan avseende. 

Karl (kall) är liksom karlkvarn (kallkvarn) en västnordisk term 
1  Ett lat som benämning på skvaltkvarnens hjulaxel eller vattenhjul är ej 

belagt i mitt material. 
16 — 516758 Wadertröm 
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(jfr s. 124 ff.), vilken även förekommer i väst- och nordsv. dial. 
Termen är mycket vanlig i hela Norge (s. 123) och har där karak-
tären av (dialektfärgat) rspr. 

Kvarntermen karl, kall är samma ord som rspr. karl 'man', när-
mast utgående från detta ord i vissa dialektala betydelser. Ordets 
ursprungligare bet. är 'gammal man' (Hellquist Et. ordb.2), vilken 
fanns i f sv. karl (kall, kar) 'karl, särskilt om ålderstigen man, gubbe' 
(Söderwall) och som ännu är allmän i no. dial. (Aasen) samt i flera 
sv. dial., såsom i här ifrågakommande sv. dial. Västerb., Angerm,, 
Jämtl., Bo" h., Dal och Västerg. karl, kall 'gammal man, gubbe' 
(Rietz, Lindgren Burträskm. 197, Larsson Substantivböjn. 34, 
Lundberg-Andersson i SvLm 1906, 61, IOD, IFGH 3470 samt fråge-
lista nr 60 a). I Upplandslagen finnes ordet även i uttrycket kall 
ok kcerlingl (KK XI: 2), där kall väl betyder 'äkta man'. 

Folkfantasien har ofta en benägenhet att likna allehanda döda 
ting vid levande varelser, särskilt vid högre djur och människor. 
Flera exempel på detta vanliga förhållande ges av Hj. Lindroth (i 
SIOD 1, 80 ff.) vid tolkningen av det boh. ortnamnet Käringön. 
Han påpekar, att det inte alltid är lätt att finna den likhet, som 
föranlett benämningen, men att när bara tanken letts hän på lik-
heten med en människa, det för det folkliga betraktelsesättet ligger 
närmast att taga till de speciellare och därför uttrycksfullare orden 
käring eller karl, gubbe o. s. v. ModUr (Namn och ordgeogr. stud. 88) 
framhåller, att det beträffande det i ångermanländska ortnamn in-
gående vårdkarl, vårdkall (eg. 'vårdkas') är fråga om samma jäm-
förelse med en karl 'man' som i sv. dial. kvarnkall samt no. dial. 
vindkall 'et slags fugleskrEemme' och kall 'et gammalt trce'. Sjö- och 
råmärken ha liknats vid en karl, och en personifiering har förr varit 
vanlig vid beteckningar på råmärken, fattigbössor, spöpålar och 
sjömärken, vilka kunnat taga formen av skulpturer2  och leva 
kvar i ortnamn. En sådan personifiering skymtar i sjömärkesnamn 
som Stenkärngen, Gubben och Tjockal (< *Tjockekarl).2  Man har 
gärna tänkt sig de uppställda märkena som personer, vilka. utpekade 

1  Fsv. kwrling, nsv. kärring 'gammal kvinna' är avlett av kar/. 
2  Se även Näsström Forna dagars Sverige bl. a. 1, 103 f. 
3  Detta Tjocka' behandlas utförligare i Modier Smål. skärgårdsnamn 85 jämte 

två andra närstående namn. Käring i skärgårdsnamn behandlas i samma verk 
s. 229 f. och Gubbe s. 228, samt det Jyll. Stenkarlen, en pyramid av sten med en 
20 fot hög stång, på s. 215. 
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leden. En tendens till personifiering lever ofta kvar i dessa märkens 
utrustning och namn. 

Man kan förstå, att skvaltkvarnens vattenhjul med dess domine-
rande upprättstående, ofta knotiga, spruckna och mörknade axel-
stock nere i dunklet under kvarnhuset (se bild 14 o. 15) kunnat leda 
tanken till en av rynkor fårad, skrumpen gubbe, »kall».1  En med-
delare i Mora i Dalarna (frågelistsvar nr 60) uppger också, att kvarn-
kallen där betyder '(kvarn)gubben'. Associationen mellan kvarn-
axeln och ett levande väsen stärkes säkerligen därav, att den är ett 
rörligt föremål. Ihågkommas bör också, att de gamla vattenkvar-
nama enligt en utbredd folktro voro tillhåll för allehanda mytiska 
väsen, såsom tomtar och vättar samt vattenväsen, såsom näcken, 
ibland i sv. dial. kallad strömkarl eller forskall.2  Man behöver ej 
antaga någon direkt association mellan dessa övernaturliga väsen 
och hjulaxeln. Troligt är emellertid, att den övertro och mystik, 
som i äldre tider varit knuten till kvarnen, underlättat en associa-
tion mellan kvarnhjulets axel och ett levande väsen. Säkerligen lig-
ger det dessutom ofta, mer eller mindre medvetet, något skämtsamt 
i denna uppkallelse av det döda föremålet efter ett levande, vilket 
måhända kan skönjas i vissa fall beträffande denna kvarnterm lik-
som flera av benämningarna på skvaltkvarnen (se ovan s. 133 f). 

I no. dial. finns ännu en bet. hos kall, som bör observeras, nämligen 
'et gammelt trx; isxr en stamme med fortorrede grene, stxvnet, 
avgrenet trxstamme, med grenstumperne staaende eller med nye 
korte grene' (Aasen, Ross).3  Denna bet. har uppstått ur den förut 
anförda, ursprungliga 'gammal man'. Den gamla förtorkade trä-
stammen har liknats vid en gubbe, kall. 

Från kall i denna bet. skulle kvarntermen åtminstone i en del 
fall kunna utgå. Mot ett sådant antagande talar dock i viss mån, 
att man till virke för tillverkning av axeln i en skvaltkvarn ej gärna 
använder gamla förtorkade trädstammar utan friskt trä. Men på, 
grund av sitt för vattnets inverkan utsatta läge antager den dock 

1  Även i benämningar på skvaltkvamen kan ligga något av personifikation 
(se ovan s. 132 f.). 

2  Det förra allm., det senare i Dalarna (Rietz); jfr no. dial. tunkall och klakkekall 
om mytiska väsen (Aasen). 

3  I Mora i Dalarna finns kall i en närstående betydelse och betecknår där en 
trästubbe, som lägges i kvarnrännan för att hejda vattnet och stanna kvarnhjulet, 
när dammlucka saknas (jfr § 112). 
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snart ett sådant utseende, som kunde föranleda denna benämning. 
Snarare finna vi här en parallell betydelseutveckling. Likaväl som 
en gammal förtorkad trädstam har man kunnat likna skvaltkvarnens 
hjulaxel vid en gammal man (karl, kall). Den no. bet. 'gammelt trw' 
är således snarast ett stöd för den tidigare givna tolkningen av kvar-
termen. 

Uteslutet är emellertid ej att ett sexuellt bimoment spelat in. 
Det egentliga, sakliga namnet på denna kvarntyp var blott kvarn(en). 
De talrika synonyma orden ha antingen haft en mer tillfällig prägel 
eller använts för att skilja skvaltkvarnarna från de större, modernare 
vattenkvarnarna. Dessa ord ha därför ofta fått en nedsättande eller 
skämtsam prägel (jfr ovan s. 133). I allmogens humor spelar 
emellertid det sexuella en ganska betydande roll, vilket även kom-
mer till synes inom 'andra delar av kvarnterminologien.1  Bland be-
nämningarna på skvaltkvarnen finns emellertid inga säkra exempel 
härpå — möjligen med undantag av pirrekvarn — som kunde giva 
ett stöd åt antagandet av sexuell innebörd hos kvarntermen karl 
(kall). Skvaltkvarnens hjul och särskilt dess axel har emellertid en 
form och ställning, som mycket väl kunnat giva upphov till ett 
namn med sexuell innebörd eller bibetydelse (se bild 8 1 o. 15). 
Hos ett flertal meddelare har denna innebörd kunnat konstateras. 
Ovisst är emellertid om denna med avseende på kvarntermen är 
ursprunglig eller av senare art. 

Torp antager, att det no. kvernkall, kall 'den opretstaaende molle-
aksel med skovlerne' avser den upprättstående tappen (vattenhjulets 
axel) och motsvarar det lat. cardo masculus, samt anför som motsätt-
ning härtill sv. dial. kärring 'stander til at satte tyristikker i'. 
Det lat. cardo masculus betecknar den uppstående tappen i antikens 
gångjärn, vilken når upp i dettas cylinderformade lager, vilket kallas 
cardo feminina (Georges). Dessa latinska termer ha säkerligen sexuell 
innebörd. Genom att sammanställa det no. kall med detta lat. 
cardo masculus och sätta det i motsättning till käring i den anförda 
speciella betydelsen vill Torp väl ange, att även det no. kall i detta 
fall har sexuell innebörd. Tydligare framträder detta i Falk-Torp 
1903, I, 431 med tillägget »sml. sv. dial. kärring 'opstander hvori 

1  Torp anför som en motsats till det no. kvernkall sv. dial. kärring 'en uppstån-
dare till att sätta torrvedstickor i', sv. dial. Boh. ste,ekekärring 'klyka att sätta torr-
vedstickor i' (I0D); jfr även sv. dial. Boh. hjulmärr 'ställning i vilken hjulnavet 
vilar, då ekrar isättas (I0D) och kvarnhäst 'vridstång i väderkvarn' (se § 184). 
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festes tyristikker', saa kaldt efter hullet, hvori stikken festes (lat. 
cardo feminina) samt motrik og skruemor (patrize efter matrize, 
om de to dele af stemplet)». Så även Falk-Torp 1910. Karl (kall) 
skulle alltså motsvara cardo masculus och den undre kvarnstenen 
med dess öga i mitten, i vilket hjulaxelns förlängning når upp, lat. 
cardo feminina. 

Möjligen kan med kvarntermen till betydelsen jämföras no. 
dial. snorekall, m. 'et slags legetoi; en pind som är stukken igjennem 
en rund skive og saaledes afpasset, at den kan saettes i en hvirvlende 
bevegelse, ligesom en haandteen' (Aasen). Här finna vi alltså 
samme bet, som hos det boh. pirre, vilket ingår i pirrekvarn och det 
med karl, kall som kvarnterm synonyma pirre. Även detta ord kan 
möjligen ha en sexuell bibetydelse (jfr nedan s. 249). De no. snorekall 
kan emellertid ej vara primärt i förhållande till kvarntermen, 
snarare då sekundärt, om något närmare sammanhang förefinnes. 

De flesta dialektformerna av kvarntermen karl, kall förete assimi-
lation av rl > 11 med bibehållande av vokalens korthet (kall). Denna 
övergång är allmän i norskan men i svenskan har den mindre ut-
bredning. I nord. dial. finnas former med tre olika utvecklingar av 
rl i detta ord: dels kall, framför allt i norskan, med rl på väntat sätt 
assimilerat till 11 (eller västnorskt vidare utvecklat till ddl) (Noreen 
Altisl. Gr.4  § 272, Seip No. språkhist. 185), dels kar o. dyl. med för-
lorat 1 och dels karl med rl bevarat, huvudsakligen i da. mål. Former 
med assimilerat rl (kall) finnas redan i fvn., bl. a. i Flateyjarb6k 
(Fritzner). Former med förlorat 1 (kar) visa sig vid slutet av medel-
tiden (se nedan s. 247). Vokalen är ett a-ljud av skiftande kvalitet, 
men dessutom uppträder i kar flerstädes i sv. dial. ä-ljud (Janzen 
Subst. i boh. 199). 

Den assimilerade formen (kall) är vanlig i no., i riksmål, dock 
endast i vissa bet. eller med en familjär eller dialektal prägel. No. 
riksmålsordb.2  upptar kall, m. (dial. uttr. og til dels skrevet kcell, 
seri. i bet. 'aldrende mann') mest dial. fam. 'aldrende mann; gam-
ling; gubbe; mann, kar; dial. ektemann; dial. gammelt tre, ofte med 
fortorkede ell. avkuttede (avstampede) grener; mest. dial. loddraatt 
aksel i (primitiv) molle ell. kvern', men dessutom det i no. riksmål 
vida vanligare kar (litt. foreld. og i en del smnsetninger: karl). Aasen 
har dessutom kall i bet. 'handyr', t. ex. bjernkall och andkall. 

1  Fsv. 1crling, nsv. kärring 'gammal kvinna' är avlett av karl. 
2  Så även Aasen. 
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I sv. rspr. är uttalsformen kar, liksom även i de flesta sv. dial., 
i en del dock med ä-vokalism (jfr ovan). Endast i en del dial. finns 
ordet i formen kall, men då alltid i någon speciell bet. Så betyder 
t. ex. i orsamålet kall 'gift karl' men kar 'ogift karl' (Boöthius Orsam. 
128). — Samma betydelsefördelning finns i no. mål., t. ex. i Sogn-
målen (Amund B. Larsen Sognemålene 90 och 456). I boh. dial. 
finns.  i Skee kall i bet. 'gubbe' (föråldrat), i Sörbygden i bet. 'gosse' 
(som smekord), i Bullaren i bet. 'bussig gosse, hederspascha', i Kville 
och Tunge hd i uttrycket min kall, vilket säges till son, ung frände 
eller sons like såsom ett uttryck för ömhet eller förtroende (Lind-
berg Skeem. 202, Nilkn och IOD). I Västerg. är den normala formen 
kar, kär (se Götlind Västerg. folkm. 1, 103). I Åsbräcka sn vid Göta 
älv finns formen kallen 'gubben'. Ordet synes ej längre vara levande 
i denna form, men har bevarats som rimord till befallen 'befalld' i 
ett trettondagsspel (IFGH 3470). Detta spel kan vara inlånat från 
andra dialekter och med det ordet kall i denna form i rimställningen, 
varför detta belägg är av ringa värde. I Jämtl. finns kall i bet. 
'gammal gubbe' (Sundberg-Andersson i Sv. L. 1906, 61 a) och på 
Gotl. kal i bet. 'karl, man; hanne, säl- eller fågelhanne' jämte det 
vanligare kar (Gustavson Gutam. 1, 90 o. 2, 171; jfr Gotl. ordb.), i 
Dalarna i ugn bjönn-kall, m. 'björnhane' (jfr motsvarande bjönn-
källing, f. 'björnhona', Rietz) samt i Norrb. i öknamnet kallhund 
(Pihl 123). 

Det ursprungliga karl har alltså i no. och en del sv. dial., huvud-
sakligen sådana, vilka stå norskan nära, kluvits i ett kall i -vissa 
speciella betydelser (se ovan) och ett kar i mera allm. bet. Av dessa 
har den förra uppstått genom i fvn. allmänt inträdande assimi-
lation av rl > 11 (se ovan s. 245). I sv.. är denna assimilation 
mindre utbredd. I fsv. texter är den i slutljud känd blott i Land-
skapslagarna från Upplandl och Dalarna, i intervokalisk ställning 
finns den i Dalalagen, t. ex. i brudkalla, m. pl. 'brudkarlar' (Noreen 
Altschw. Gr., s. 223, Brate Dalalagens böjningsl. 5 samt Schlyter). 
I sv. dial. är assimilationen av rl > 11 (i slutljud) bl. a. känd. från 
Västerb. (Degerfors och Burträsk), Ångerm. (Multr 'å), Jämtl. (endast 
i ordet kall)  och Dalarna.a I boh. dial. är assimilationen av rl > 11 

1 Jfr ortnamnen Åkalla i Spånga en och Akalby i Husby, Oppunda, väl av 
ökarl, 

2  Larson Substantivböjn. 34, Åström Degerforsm. 104, Lindgren Burträskm. 
197, Hesselman i SoS. IV, 98, Nordlander 153 b, Sundberg-Andersson i SvLm. 
1906, 61 a, Boöthius Orsam. 128, Levander Dalm. 2, 77 f. 
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vanlig i intervokalisk ställning men ej i samma utsträckning känd i 
slutljud. Det exempel, som anföres för en sådan assimilation är 
just ordet kall i andra bet. (Lindberg Skeem. 202). I en del andra 
dial. förekommer även assimilation av rl, men med förlängning av 
vokalen och med vissa undantag, bl. a. just i ordet karl.' 

Uppkomsten av den andra formen kar är omstridd. För de olika 
försöken att förklara denna redogör A. JanMn i Subst. i boh. 199 ff. 
(senare har Ing. Hoff i Skjetvemålet 188 berört frågan utan att ge 
något väsentligt nytt). Den anses av B. FIesselman i SoS 1911, s. 
113 f. ha uppkommit genom bortfall av / i best. sg. karin (så även 
E. WesAn, Språkhist 1, 56, not 1). Av vikt i detta sammanhang är, 
att 1-bortfallet i detta ord inträtt först vid slutet av medeltiden. 
Vid den tiden fanns redan den andra formen kall såväl i en mera allm. 
och ursprunglig bet. 'gammal man' samt i en del mera speciella bet., 
bl. a. säkerligen också som kvarnterm. När sedan formen kar bildats 
och fått allt större spridning, levde formen kall kvar i dessa väst-
nord, och dem närstående dialekter i vissa speciella betydelser (se 
ovan). Det är emellertid ovisst, om formen kall funnits i en allm. 
bet. 'gammal man' inom termens svenska spridningsperiferi, såsom 
i sydboh. och vissa norrl. dial. Troligt är, att termen där trängt in i 
dess västnord. form kall just som kvarnterm, medan ordet i allm. 
bet. där haft formen kar, kär av ett äldre karl. 

Fjäderkarl(e) innehåller förleden fjäder, i dialekten bl. a. med bet. 
'skovel på skvaltkvarnens vattenhjul' (se nedan s. 251).2  

Fothjul: Det i denna term ingående fot behandlas ovan s. 129 ff. 
Klubba som beteckning för skvaltkvarnens vattenhjul och särskilt 

dettas axel har föranletts av en ganska påfallande likhet med en 
klubba av äldre typ, bestående av en grov gren eller stock, vilken 
i ena ändan är smalare och tjänar som handtag, i den andra ändan 
är tjockare liksom en klump och tjänar till att slå med (se bild 8 1 o. 
15). 

Irylva är samma ord som sv. dial. Skåne kylla, kölla 'klubba', 
Hall, kyla, f. 'klubba (till murbruk)' (Rietz, Ingers 115 f.), Syga 
'klubba' (Wigforss SHF 69), sv. dial. Finl. kölva, kölvd, f. 'en med 

1  Se bl. a. Gustavson Gutam. 2, 171, Ålander Kons. i österg. 1, 272 ff, Landt-
manson 85 f. 

2  Jfr dalmålets fjäderkarl-lås (fåderkarl-lås), ett slags hänglås (Dalmålsordb., 
ULMA). 
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spik skodd käpp, som begagnas vid skridskoåkning' (Rietz, Vendell, 
Wessman), no. kolle 'redskap tu l å slå med bestående av et skaft 
med knapp, kule el. ugn. utvidelse i enden' (No. riksmålsordb.) — 
väl också no. dial. kylla, f. krsekolle hvormed man overkkeder 
taugvwrk' (Ross), ehuru möjligen med Torp påverkat av eller lån 
från Ity. — samt da. kolle 'svxr, mod enden tykkere ell, med en 
klump, et hoved forsynet, stang, dels anv. (i wldre tid) som strids-
vaaben, dels som slagredskab' (ODS); fsv. kylva, fvn. kylfa, Ida. 
kolle, kolve, kylwce 'klubba (eg. den med klump försedda)' (Söderwall, 
Fritzner, ODS). 

Kylva är en ion-bildning — med samma eller åtminstone väsent-
ligen samma bet. som huvudordet — till en äldre form av f sv. kolver 
'trubbig pil', fvn. kolfr 'trubbig pil, klockkläpp m. m.' < germ. 
*kulba- till en rot *golbh-, *glbh,- 'klump e. dyl.' (Olson App. subst. 
237, Hellquist Et. ordb.2  under kolv; jfr även v. Friesen i Bidrag till 
nord. fil. 321). En parallell till betydelseutvecklingen hos kyiva 
från 'klubba' till 'vattenhjul i skvaltkvarn' erbjuder ordet klubba, 
vilket i några mycket närstående dialekter finns i bet. 'vattenhjul i 
skvaltkvarn' (se ovan) samt ingår i ssgn klubbkvarn 'skvaltkvarn', 
bildad såsom det synonyma kylvekvarn (se s. 120). 

Stubbe som beteckning på skvaltkvarnens vattenhjul är föranledd 
av dettas likhet med en trädstubbe med åt alla sidor utskjutande 
rötter, vilka motsvara vattenhjulets åt sidorna utstående skovlar 
(se bild 15). 

Stamp är samma ord som rspr. stamp, m. 'stock, som går upp och 
ned i en stampkvarn ell, ett stampverk', no. dial. stamp, m. 'en stoder, 
en kolle tu l at stampa eller stode med' (Aasen), i båda fallen ett lån 
från mlty. stamp(e), med samma bet. som nhty. stampfe 'stamp, stöt, 
klubba' (Hellquist Et. ordb.2, Dens. Ordförrådet 2, 588). 

Den med kvarntermen stamp betecknade hjulaxeln har ej samma 
funktion som de föremål, vilka betecknas med motsvarande riks-
språksord. Den rör sig nämligen ej upp och ned som dessa utan rote-
rar, när kvarnen är i rörelse. Dess yttre påminner då mera om en 
sådan stamp, en grov, upprättstående stock, som har utseendet av en 
primitiv klubba, vilken finns avbildad hos Jirlow s. 109 o. 116. Lik-
nande föremål betecknar ordet även i no. dial. och i ty. I gotl. dial. 
finns ett närstående stampa, f. i likartad bet. 'klubba att älta ler med' 
(Gotl. ordb.). I närliggande socknar finns klubba och stubbe som be-
nämning på samma axel i kvarnen (se ovan). 
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Sporre användes inom ett starkt begränsat område för att be-
teckna skvaltkvarnens vattenhjul. Benämningen har föranletts av 
att vattenhjulet med dess i en krets utstående skovelblad liknar en 
sporre med dess taggiga hjul (se bild 15). Måhända har denna as-
sociation stärkts av en viss likhet mellan den under vattenhjulet 
befintliga, oftast gaffelformigt grenade bottenstocken, vid vilken 
vattenhjulet med dess skovlar är fäst, och den bygel, som på den 
egentliga sporren omspänner ryttarens häl och vid vilken den taggiga 
s. k. kringlan är fäst. 

Pirre förekommer med endast ett belägg från Fässberg sn och är 
väl en mera tillfällig benämning av relativt sen bildning. Det är 
samma ord som sv. dial. Boh. (Valla) perre 'snurra, barnleksak' 
(I0D), vilket även förekommer i det till Fässberg direkt gränsande 
Göteborg, eller åtminstone användes där under min barndom.1  Vid 
sidan av detta förekommer ett därav bildat verb perra 'leka med 
snurra', upptecknat i Valla och Långelanda i Boh. (I0D).2  Såsom 
bilderna 14 o. 15 visa, liknar skvaltkvarnens vattenhjul ganska myc-
ket en sådan snurra, och det är möjligt, att det benämnts efter denna. 
Möjligt är även, att kvarntermen bildats till sv. dial. pirra, pirrä,, 
vb 'spritta, kittla, ränna, vingla, peta i ngt, hastigt röra, eoire', i 
gotl. även i formen pira 'peta, påta, röra om i t. ex. hö' (Rietz, Gotl. 
ordb.), no. dial. pirra, pirre 'pirre, tirre saa smaat, drille, gjxkkes 
med, frembringe surren ved at bevxge sig raskt frem og tilbage, 
stirre' (Boss, jfr No. riksmålsordb.), da. pirre bl. a. rere let ved ell. 
rundt i, stikke, egge, irritere (ODS), väl närmast utgående från bet. 
'hastig röra, röra om'. Verbet är snarast av imitativt ursprung 
(Torp, Hellquist Et. ordb.2  under pirrande). 

§ 31. Axel, den lodräta axelstocken i skvaltkvarnens vattenhjul 
(utan de därtill hörande skovlarna) (s. 38 bild 8 1, 14-16, karta 
nr 5): 

Axel, m. 
SKÅNE: aijsel Stoby [44], Gom: aksliin, best. sg. Lau [55], DA- 

LARNA: 'axul Våmhus [64], Djura [66], Boda [62], Ål [98]. 

1  Ordet är i denna bet, känt även i Uppl. och Mälarlandskapen; rspr. har den 
nära besläktade formen pirra. 

2  Subst. pirre, pirra, m. 'leksak, snurra' och verbet pirra 'leka med snurra' 
finns även i gotl. dial. (Gotl. ordb.). 
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Hjulstock, ra. 
SmÅL.: julstock Bankeryd [96], VÄSTERG.: 'julstock Ugglum [31 a], 

Korsberga [33, 37], Bon.: 'julstock Kville [2], Tanum [5], Hjärtum 
[4], DALARNA: 'jolstukk Sollerön [63], Venjan [69], Gagnef [97], 
Viastöttj Djura [66]. 

Karl, m. (jämte ssgr med detta ord) 
DALARNA: 'jolkall Orsa [67], Transtrand [61], MEDELP.: kallås, 

m. Indals-Liden [91], VÄSTERB.: kall Degerfors [116], vattukall, m. 
utan angiven ort (Rietz), LAPPL.: kvarnkall Vilhelmina [90]; Bon.: 
fjörkallkula Tossen [9], kallknuwla, f. Sörbygden (Nilen). 

Kluns, m. 
SmÅL.: klons Pjetteryd [52]. 

Ståndare, M. 
GOTL.: standare Rone (Gotl. ordb.). 

Såsom ovan s. 240 framhållits användes ofta samma term för att 
beteckna hela vattenhjulet i skvaltkvarn och enbart den lodräta 
axelstocken i detta. Ibland framgår emellertid av termens art, att 
hjulaxeln måste avses, ibland anges direkt, att termen, t. ex. karl, 
kall, betecknar axeln. 

Det i fjäderkarlekula (fjörkallkula) ingående kula finns som efterled 
i sv. dial. Boh. (Norum) 'grankula 'vresig, knotig granstock' (Förf. 
i SIOD 5, 20); jfr även sv. dial. Värml., Räls. kul, m. och kula, f. 
'knöl, kula.' (Rietz). Axeln i kvaltkvarnen består av en grov, knotig 
och vresig stock. 

I kallknuvla ingår som efterled samma dialekts 'knuwla, f. 'kula, 
knöl' (NiAn), no. dial. knuvla, f. 'knap paa hornspids', motsvarande 
no. dial. knuvl, m. 'liten ujevnhet, liten vrien klods, liten tffitvokset, 
klodset person' (Aasen), att sammanställa med schweiz. chnubel 
'knold, klump, noste, knort, forhoining' och mhty. knfibel 'finger-
knoke' till en germ. rot. *knub- 'trykke sammen' (Torp 303 a; jfr 
302 b knuv). Betydelseutvecklingen hos kvarntermen är den samma 
som hos det synonyma fjäderkarlekula ovan. 

§ 32. Skovel, skovelblad på skvaltkvarnens vattenhjul (s. 38 f., 
bild 8, 14, 15, 16): 



251 

Fjäder, f. 
BOR.: 'fjär Hjärtum [4], Tanum [5], Torp [6], NORRB.: 'tir Över-

kalix [88]; 
no. rspr., fjorer, pl. (Motzfeldt 4), no. dial. Setersdalen fjoyrinn, 

best. pl. [105], fjorene, best. pl. Vest-Agder [106], no. dial. fjcerer, 
pl. [108], shetl. feathers (C. Curven i Antiquity 18, 114). 

Skovel, m., skovla, f., 
HALL.: skaver, pl. Rolfstorp, Frillesås (Sandklef i Vår bygd 1936, 

s. 36), VÄSTERG.: skovlar pl. Karl Gustav (EU 14128), UPPL.: skovlär, 
pl. Tierp (ULMA 513: 4), GOTL.: slccilvd Rone, Fårö (Gotl. ordb.). 

Räka, f. 
DALARNA: räkur, pl. Mora [60 a], Kkur, pl. Sollerön [63], rlcor, 

pl. Venjan [69], räkor, pl. Orsa [67], trekur, pl. Älvdalen [111], 
räkkur, pl. Transtrand [61], träku Lima [135]. 

Blad, hjul-, karlblad, 
SmÅL.: hjulblad Villstad [57], Boit.: 'bla Hjärtum [4], ÅNGERm.: 

bla Arnäs [133], JÄMTL.: kalbla Hotagen (ULMA 7221), MEDELP.: 
Iblana, best. pl. Indals-Liden [91], LAPPL.: tkallblaa, best. pl. Vilhel-
mina [90], blaa, best. pl. Fredrika [128]. 

Spjäll, n. 
JÄMTL.: 'spjäll Frostviken [140]; 
no. dial. spjeld Bergens stift, S. Helgeland, Nordmark [107, 108] 

(Aasen, Boss).' 

Fjäder har säkerligen förekommit som beteckning på skovel-
bladen i skvaltkvarnen i betydligt större utsträckning än vad som 
framgår av beläggen ovan. Det ingår nämligen i f jäderkart 'vattenhjul 
i skvaltkvarn' (s. 239 ovan) och fjäderkarlekvarn 'skvaltkvarn' (s. 121 
ovan), vilka ha betydligt större spridning. Kvarntermen är samma 
ord som rspr. fjäder, använt om föremål, som liknar en fjäder (se 
bild 14 o. 15). Formen från överkalix visar övergång av äldre ice 
ie > i i ursprungligen kort sluten stavelse (Pihl Överkalixm. 189). 

1  Motsvarande term är i eng. vanes, floats, paddles, pl., i kelt. sgiathain, fin. 
sgiatha (= wings), pl. (C. Curwen i Antiquity 18, 141). 
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Ordets ö-vokalism (i en del av sammansättningarna) behandlas av 
Hesselman Omljud och brytning 64. 

Räka förekommer som kvarnterm blott i dalmålet, där ordet i 
formen räka, reku, räkku finns i en allm. bet. 'skovel', även känt 
från Härjedalen (rikkei), Boh. (räga) och Jämtl. (rciku), den sista 
med bet. 'dyngskovel' (Rietz). Ordet ingår även i en ssg räksko 
(reku-sko) 'spadskoning' i Älvdalen, Dalarna (Levander Dalm. 1, 57, 
jfr 2, 351 med uppslagsformen). Samma ord är no. dial. (allm.) 
reka, f. 'skovel, redskab at skuffe eller muge med' (Aasen), nisl. reka, 
f. 'spade, skovl' (Blöndal), fyn. reka, f. 'skuffe, spade' (Fritzner), 
mlty. reke, f. 'rechen, harke' (Schiller-Liibben), mnederl. reke (Ver-
wijs-Verdam) — jfr fhty. recho, mhty. reche, rechen, nhty. rechen, 

'gerät zum zusammenraffen oder -kratzen' (Grimm) — bildat 
till ett verb, got. rikan 'samla i högar', av ett germ. *rekan, till den ie. 
roten *reg 'sträcka' och i avljudsförhållande till raka 'raka, samla i 
högar' (Hellquist Et. ordb.2  812 under raka och 944 under skovel; 
Torp). 

Spjäll är en norsk term. (Ifrågavarande del av Frostviken har 
norskt mål.) Utom som kvarnterm finns ordet i formen spjeld, spjill, 

i no. dial. i bet. 'brxt, skive, en liden hylde, liden skovl el. ose' 
samt i ssgn mjolspjeld, n. 'liden skovl tu l at hEelde meel i grodgryden 
med under kogningen' och kastespjeld, f. 'kastefjol' (Aasen, Boss), 
fvn. spjald, speld, n. 'tavle, firkantet plade tu l at lukke, dxkke med 
el. til at skrive paa' (Fritzner), väl eg. 'tunt, kluvet trä' till en germ. 
rot *speld- 'klyva' (Tork».  Det är samma ord som sv. rspr. spjäll. 
Kvarntermen utgår närmast från ordet i dess i no. belagda bet. 
'skovel'. 

§ 33. Kvarnhjul, vattenhjul med horisontell axel och utväxling 
(s. 48, bild 17 1, 19 o. 20): 

Vattenhjul, n. 
Hjulkvarnens vattenhjul heter i hela landet — i den mån kvarnar 

av denna typ förekomma —  vattenhjul. Uttalet växlar något. Be-
träffande förledens form se vattenkvarn ovan s. 116. Efterleden heter 
i en del hall. dial. hyl, i andra jyl (se Wigforss SHF 409). 

Ordet finns även i no. dial. vannhjul [108], da. dial. Jyll. vandhjul 
[103, 104]; jfr sl.-holst. waterrad (Drube 107), hty. wasserrad (Mat-
schoss 20). 
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Kvarnhjul, n. 
Vid sidan av vattenhjul förekommer även kvarnhjul, dock endast 

i några få uppteckningar av kvarntermer (frågelistsvar o. d.), utan 
huvudsakligen i dialektordböcker och landsmålsarkivens övriga sam-
lingar. Det är naturligt, att den som arbetar i kvarnen talar om 
vattenhjulet för att skilja detta från andra hjul i samma byggnad, 
främst kugghjulen. Däremot har han sällan behov av att skilja 
vattenhjulet från andra slag av hjul. Termen kvarnhjul användes 
därför mest i andra sammanhang än av yrkesmannen vid arbetet i 
kvarnen. 

Ordet finns i fsv. i formen qvarnahiul (Chr. LL) jämte fsv. mylnu-
hjul (VGL); jfr nisl. mylluhj61 (Blöndal), da. mollehjul (ODS), 
da. dial. Jyll. mollehjul [102], (Feilberg), nederl. molenrad (Sicherer), 
hty. miihlrad (Vieli 3), ags. mylen-hwedl (Bosworth-Toller). 

§ 34. Kvarnaxel, kvarnhjulets horisontella axel (s. 49, bild 17, 
19, 20): 

Axel, kvarn-, vattenhjuls-, hjul-, vattenaxel, m. 
SKÅNE: taisell Örkelljunga [43], Ö. Espinge [93], ivanjylaisel Örkel-

ljunga [43], Ö. Espinge [93], Svenstorp [123], 'kwärnajsel Ö. Broby 
[94], BLEK.: aksel Mörrum [48], HALL.: lkwaraksel Harplinge [18], 
ljylaksel Knäred [23], SmÅL.: vassjulsaxel Fryele (EU 13567), Vls-
TERG.: aksel Källby [39], Kinnarumma [29], 'kvarnaxel Ryda (ULMA), 
'julaxel Korsberga [33], vassjulsaxel Älekulla [32], Bon.: 'axel Hjär-
tum [4], 'julaxel Hjärtum [4], Torp [6], 'kwärnaksel Norum [1], 
Torp [6], Ytterby [8], Ivassaksel Norum [1], GoTL.: jaulaksl Lan [55], 
DALARNA: 'aksel Hedemora lfs. [68], akksull Mora [60]; 

jfr da. molleakse(1) (ODS). 

Stock, kvarn-, hjul-, vattenhjuls-, axel-, vändstock, m. 
SKÅNE: äjslastock Svenstorp [123], kvarnstock Stoby [44], BLEK.: 

'julstock Hällaryd [49], HALL.: 'jylstock Knäred [23], vass julstock 
Gunnarp (EU 13567), SmÅL.: stdkk Fryele [122], 'julstock Bredaryd 
[53], Aseda [54], Gränna [71], Gladhammar [72], Pjetteryd [52], 
Villstad [57], Söderåkra [95], Bankeryd [96], Skede [73], Aringsås 
[74], Ryssby [92], Fryele [122], (EU 13567), CISTERG.: 'julstock 

1  I skånemål har k-ljud bl. a. efter a och framför s övergått till ett j-ljud eller 
ur detta utvecklat ljud (Billing Asbom. 134 o. cit. litt.). 
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Hällestad [79], Svinhult [145], StinEnm.: 'julstock Gryt [81], Trosa-
Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], St. Malm [85], Blacksta 
[86], VÄSTERG.: 'julstock Björkäng [24], Landa [30], Tvärred [38], 
Bon.: 'julstock Lane-Ryr [7], Hogdal [11], Svarteborg [14], DAL: 
'julstock Ärtemark [15], VÄRmL.: 'julstock Fryksände [75], Älgå [76], 
Väse [77], VÄSTM.: hjulståck Arboga [115], UPPL.: 'stock Östervåla 
[70], DALARNA: lju/Stuttj Ore [65], Mora [60], Orsa [67], Hedemora 
lfs. [68], Äppelbo [131], viindstukk Sollerön [63], Venjan [69], 'vänd-
stuttj Djura [66], GÄsTE.: iju/stuttj HedesUnda [127], MEDELP.: 
iju/stotij Indals-Liden [91], NORRB.: 'jolståkk Nederluleå [87]. 

Ås, gångås, m. 
BLEK.: gång-ås Östra hd (Rietz), gångås Söderåkra [95], 

Torsås [51], Södra Möre (Linder Almogem. 63), MEDELP.: ds Indals-
Liden [91]; 

jfr da. molle-aas (ODS). 
Gångås är det i rspr. numera föga brukliga gångås 'axel på hjul o.d.' 

(SAOB). Efterleden är ås i bet. 'stock, bjälke' (se ovan s. 177). 

§ 35. Kugghjul, det stora kugghjulet i hjulkvarn (s. 49 f., bild 17 i; 
jfr bild 29 med ett kugghjul av samma konstruktion): 

Kugghjul, n. 
SKÅNE: tkoggajyl Örkelljunga [43], kågga jul Ö. Espinge [93], 

BLEK.: 'kouggjul Hällaryd [49], HALL.: ikoggajul Frillesås [20], 
'kuggahyl Ljungby (LAL), 'koggajul Bredaryd [53], Villstad 
[57], Skede [73], Söderåkra [95], 'koggjul Åseda [54], VÄsTEKG.: 
'koggajul Korsberga [33], Kinnarumma [29], Älekulla [32], Landa 
[30], Hudene [130], 'koggejul Källby [39], Ödenäs [34], Ryda (ULMA), 
St. Mellby [28], lkoggjul Tvärred [38], BOR.: 'kåggejul Norum [1], 
Valla [12], Lane-Ryr [7], 'kuggejul Foss (I0D), DAL: 'kuggjul Ärte-
mark [15], VÄRmL.: 'kuggjul Fryksände [75], Älgå [76], Väse [77], 
Gustav Adolf [119], GoTL.: kåggjaul Lan [55], ÖSTERG.: kugghjul 
Svinhult [145], UPPL.: 'kugghjul Östervåla [70], VÄSTM.: kugghjul 
Arboga [115], DALARNA: 'kuggjul Djura [66], Ikuggjol Sollerön [63]. 

Gravhjul, n. 
BLEK.: 'gravjul Mörrum [48], Hällaryd [49], HALL.: 'gravjul Harp- 

linge [18], Lindome [19], kravjyl Knäred [23], SMIL.: gravhjul Pjette- 
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ryd [52], VÄsTEKo.: 'gravjul Björkäng [24], Landa [30], Ugglum 
[31 a], Borr.: 'gravjul Tanum [5], Ytterby [8], Hogdal [11],. Hjärtum 
[4], Naverstad [14], NORRB.: 'grav ja Nederluleå [87]. 

Stjärnhjul, n. 
SKÅNE: stjarnhjul Lyngby [45], BLEK.: 'stjärnhjul Hällaryd [49], 

Ronneby lfs. [124], SmÅL.: sjen jul Ryssby [92], HALL.: 'stjärnhjul 
Lindome [19], Värö [22], Bon.: Iskärnjull Norum [1], 'stjärnhjul 
Hjärtum [4], Tanum [5], Hogdal [11], Ytterby [8], UPPL.: stjärn-
hjul Tensta [143], GÄSTR.: 'stjärnhjul Hedesunda [127]; 

da. dial. 411. stjcernhjul [102, 103, 104]; jfr sl.-holst. sternrad 
(Mensing), ty. sternrad (Matschoss 22). 

Kronhjul, n. 
SöDEEM.: 'kron jul Gryt [81], Björkvik [84], Blacksta [86], DA- 

LARNA: 'Icritenjol Sollerön [63], Ilacijnjol Venjan [69]; 
jfr sl.-holst. kronengedrief (Mensing). 

Gravhjul betecknar ett hjul, som till en del är nedsänkt i en för-
djupning i marken. Denna kallas grav eller hjulgrav (se § 124). 

Stjärnhjul och kronhjul användas mest som beteckning på det 
stora kugghjulet i väderkvarnar eller ett av dessa, om flera finnas 
(se § 170). 1 vattenkvarnar förekomma dessa termer huvudsakligen 
för att beteckna ett stort extra utväxlingshjul i hjulkvarnar med 
flera stenpar. Båda termerna äro Ity. lån. Benämningen stjärnhjul 
har föranletts av att hjulets armar äro s t j är nf or migt ställda, 
kronhjul av att ifrågavarande hjuls ring med de i en krets uppstående 
kuggarna i någon mån liknar en krona med dess uppstående spiror. 

§ 36. Drev, det lilla kugghjulet i hjulkvarn (s. 50, bild 17 j, jfr 
bild 29 med ett kugghjul av samma konstruktion):2  

Lykt(a), f. 
SKÅNE: lykta Lyngby [45], BLEK.: 'lökta Mörrum [48], Hällaryd 

[49], lykta Ronneby lfs. [124], SmÅL.: Ilökta Bredaryd [53], Aseda 
[54], Pjetteryd [52], Fryele [122], lykta Aringsås [74], Söderåkra [95], 

1  Beträffande sydboh. uttal med sk i stället för sche-ljud se Lindroth i STOD 2, 
14 ff. o. 44 f. 

z Jfr även det motsvarande lilla kugghjulet i väderkvarn § 171. 
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HALL.: 'lökta Lindome [19], Värö [22], 'löjta Knäred,. [23], lykta 
As (NM by), VÄSTERG.: 'lökta Ödenäs [34], Erska [28], Kinnarumma 
[29], Älekulla [32], BOR.: 'lökta Norum [1], Torsby [3], Kville [2], 
Tanum [5], Torp [6], Ytterby [8], Bro [10], Hogdal [11], Valla [12], 
lökt Kville [2], Tossene [9], Bro [10], Hogdal [11], Sörbygden (I0D), 
DAL: 'lökta Ärtemark [15], VÄRML.: 'lökta Fryksände [75], Älg [76]; 

sv. dial. Fin!, lykta (Wessman). 

Lampa, f. 
SMAL.: lampa Söderåkra [95]. 

Valkringla, f. 
SMAL.: 'valakringla Bankeryd [96], VÄSTERG.: 'valkringla Kors-

berga [33], ivarkringla Korsberga [33, 37], Ugglum [31]. 

Vallykta, f. 
SMAL.: valalökta Skede [73], Bankeryd [96], Gränna [71], utan 

angiven ort (Rietz), VÄSTERG.: 'välalökta Tvärred [38], ÖSTERG.: 
vallykta Svinhult [145]. 

Välhjul, n. 
VÄSTERG.: 'väljul St. Mellby [28], välejul Hudene [130], Nollan.: 

buyä/jo/ Nederluleå [87]. 

Drev, n., drev, m. 
SKÅNE: 'drev Örkelljunga [43], Lyngby [45], Svenstorp [123], 

SMAL.: drev Villstad [57], Bredaryd [53], Gladhammar [72], VÄSTERG.: 
drev Landa [30]; Korsberga [33], Källby [39], BOIL: drev Lane-Ryr 
[7], 'dHven, best. sg. Norum [1], VÄRML.: 'drev Gustav Adolf [119], 
ÖSTERG.: 'drev Hällestad [79], SöDERM.: 'drev Gryt [81], Blacksta 
[86], dr&en, best. sg. St. Malm [85], ÖLAND: drev [112], GoTL.: driv 
Lau [55], Fårö, Eksta (Gotl. ordb.), UPPL.: driv östervåla [70], drev 
Tensta [143], MEDELP.: drivn, best. sg. Indals-Liden [91]; 

da. molledrev (ODS), jfr sl.-holst. gedrief (Mensing). 

Trilla, f. 
VÄSTERG.: 'trilla Björkäng [24], Bon.: 'trelle Hogdal [11], VÄRML.: 

'trilla Fryksände [75], Väse [76], SöDERm.: 'trella Trosa-Vagnhärad 
1 Med sydhall. övergång av k >5 efter palatal vokal och framför t (och 8) se 

Wigforss SHF 466. 
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[82], ÖLAND: 'tral Föra, krill Löt (Lindroth Öl. folkm. 1, 101), UPPL.: 
trilla Tensta [143], VÄsTm.: trällor, pl. Arboga [115], DALARNA: 'trilla 
Hedemora lfs. [68], Venjan [69], Mora [60], trpll Sollerön [63], Hin, 
best. sg. Djura [66], NORRB.: iträller, pl. Överkalix [88]; 

fi. triilli (Sirelius II, 265). 

De olika ekvivalenta synonymerna, som beteckna det lilla kugg-
hjulet i kvarnen, äro ganska väl geografiskt avgränsade. 

Lykta finns i Blek., sydvästra Smål., Hall., västra Västerg., Boh., 
Dal och västra Värml. samt med ett belägg i norra Skåne. Ter-
men har alltså en sydvästsvensk utbredning, om man bortser från 
Skåne. I detta landskap finns emellertid blott få vattenkvarnar, 
medan däremot väderkvarnar förekommit i stor utsträckning. I 
dessa heter motsvarande drivhjul drev, längs Skånes västkust dreva 
(§ 171). Detta drev är säkerligen ett relativt sent lån från ity., för-
medlat av danskan och troligen inkommet med väderkvarnen. Ter-
men är alltjämt vanligast som beteckning på drivhjulet i väder-
kvarnar men har även kommit att beteckna motsvarande hjul i 
vattenkvarnar. I denna användning har termen trängt norrut, dels 
med spridda belägg inom lyktas område, dels i östligare riktning upp 
i Österg., Söderm., Uppl. och på Gotl. Här möter ordet det östligt 
orienterade trilla, vilket finns på Öland, i Söderm., Uppl., Västm., 
nö. Västerg. (Vadsbo hd), Värml., Dalarna, Norrb. samt i Finl. Mindre 
spridning har de tre formerna valkringla, vallykta och välhjul, 
vilka tillsammans tillhöra ett område, som består av Västerg. utom 
den västra delen, samt norra Smål. Av dessa termer finns va/-
kringla i sö. Västerg. och ny. Smål., vallykta i nö. Smål., jämte det 
angränsande Svinhult i Österg., samt välhjul på Västgötaslätten. 

Lykta betecknar ett mindre kugghjul av växlande konstruktion. 
Numera utgöres det vanligen av ett kugghjul av järn. Ej sällan 
förekommer dock ännu ett drivhjul av äldre art, tillverkat helt av 
trä. Det består av två horisontella, cirkelrunda skivor, mellan vilka 
fästs ett antal lodrätt ställda runda trästavar (se s. 50 o. bild 29). 
Förr var den typen den vanliga. Det är hjul av denna äldre typ, som 
ursprungligen benämndes lykta. De företedde en ganska stor likhet 
med en lykta (för belysning) av äldre konstruktion, bestående av 
två plana, horisontella, ofta runda träskivor, förenade medelst lod-
räta trästavar, mellan vilka hornskivor, senare även glasskivor voro 
infattade. 
17- 516758 Wadström 
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Lykta har inlånats i fsv. i bet. 'lampa, lanterna o. d.' från mlty. 
hichte, luchte, f. (Hellquist Et. ordb.2, Dens. Ordförrådet 2, 585). 
Den nordboh. formen lykt motsvarar no. dial. lykt, f. (Aasen) och år 
som detta ett lån från mlty. lucht, f. 'leuchte' (Schiller-Liibben). Det 
finska lyhti antages av Karsten i Folkmålsstud. 1943, s. 306 fel-
aktigt som ett lån från sv. dial. Finl. flykt 'beklädnad på kvarnvinge' 
med f-bortfall. Det är i stället ett lån från sv. dial. Finl. lykta 'med 
samma bet. 'drivhjul i kvarn'. 

Lampa är en mera tillfällig bildning, sannolikt i anslutning till 
samma dialekts lykta i denna terms spridningsperiferi. 

Valkringla betecknar, eller har i varje fall ursprungligen betecknat 
ett kugghjul av den äldre konstruktionstyp, som beskrivits ovan 
(under lykta), där kuggstavarna sitta i en krets mellan två runda ski-
vor. Förleden val, m. betecknar en sådan kuggstav (se § 96). Samma 
ord är sv. dial. Svea- och Götaland val, m. 'rund käpp, tjock stav, 
liten stock' (Rietz), fsv. val, m. 'cylindriskt trästycke, .liten stång' 
(Söderwall), fvn. vQlr, m. 'rund kjxp, rundt trwstykke' (Fritzner), got. 
walus < germ. *yakt- till den ie. roten *nel- 'vrida, välta, välva 
o. d.' (Hellquist Et. ordb.2). Efterleden är kringla i den dialektala 
bet. 'krets, ring, det som är runt' (Rietz), f sv. kringla, f. 'ring, krets' 
(Söderwall). Ordet är i denna bet. inhemskt (Hellquist Et. ordb.2). 
Växlingen av former med och r i förleden val- diskuteras av Landt-
mangon s. 69, som förmodar, att r för väntat 4 beror på ett assimila-
toriskt inflytande från det senare r. 

Välhjul finns inom samma område som de båda ur ordbild-
ningssynpunkt närstående val kringla och vallykta. Det sanno-
lika är därför, att förleden är detsamma val- i dem alla och att 
formerna med ä-vokalism fått denna under påverkan av det av va/ 
avledda verbet villa 'gripa in i varandra om kugghjul' (se § 102), 
vilket finns i samma dialekter. 

Drev är rspr. drev, n. (stundom r. el. m.) 'mindre kugghjul eller 
med pinnar försedd liten rulle, som vanligen aktivt ingriper i ett 
större kugghjul' (SAOB). Ordet är bildat till det svaga rotstadiet 
av verbet driva med ljudlagsenlig utveckling av i> e vid stavelse-
förlängning av kort rotstavelse. Former med i i stamstavelsen ha 
detta genom anslutning till verbets presensform med långt i (Hessel-
man i g 52 if.). Måhända har detta i uppkommit i första samman-
sättningsleden i nominalkomposita, såsom drevhjul. 1 sådana ssgr 
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är anslutningen till grundverbets infinitiv ännu vanligare (Hessel-
man a. a. 56 if.). 

Trilla är rspr. trilla 'drivhjul', ett lån från ity. trille, tri le 'rund 
skiva', av ovisst ursprung (Hellquist Et. ordb.2). I denna bet. 'trissa, 
rund skiva' är ordet vanligt i sv. dial. (Rietz). Stamvokalen i har i 
dialekterna utvecklats olika. I ett flertal har i bevarats i ursprung-
ligen lång rotstavelse, i andra har det övergått till e- eller ä-ljud. 
Härvid synes ett följande // ha en benägenhet att konservera i, me-
dan föregående r-ljud synes verka sänkande på i (se Kock Ljudhist. 
1, 52 if., Flesselman i, 165, 167 f., Ericsson Sörml. folkm. 95, 
Lindroth Öl. folkm. 1, 103).1  

Kvarnrännan. 

§ 37. Kvarnränna, ränna som leder vattnet från kvarndammen 
till vattenhjulet (s. 39 f., bild 8 k, 9, 10, 20, karta nr 11); 

Ränna, vatten-, kvarn-, mölleränna, f. 
SKÅNE: ränna Ö. Espinge [93], Stoby [44], ivannränna Örkel-

ljunga [43], kvarnränna Lyngby [45], kvärnränna Stoby [44], mylle-
ränna Svenstorp [123], BLEK.: 'ränna Mörrum [48], Hällaryd [49], 
HALL.: 'ränna Landa (LAL), Knäred [23], Ikvarnaränna Fagered 
(KaMn), SmÅL.: 'ränna Gladhammar [72], vannränna Ryssby [92], 
kvarnarä,nna Pjetteryd [52], kvarnränna Villstad [57], VÄSTERG.: 
'ränna Korsberga [37], Ivassränna Källby [39], 'kvarnränna Hudene 
[130], Ryda (ULMA), 'kvärnränna Östad [35], BOR.: 'ränna Hjärtum 
[4], lwassränna Hjärtum [4], tkvärnerlinna Kvilla [2], Tanum [5], 
Bro [10], Torp [6], V.Ä.Eivm.: 'vassränna Gustav Adolf [119], ÖSTERG.: 
ränna Svinhult [145], 'kvarnränna Hällestad [79], GoTL.: vattenrännu 
Rone (Gotl. ordb.), Lau [55],SöDEKm. : 'ränna Gryt [81], Trosa-Vagn-
härad [82], Tuna [83], Björkvik [84], St. Malm [85], 'vattränna 
Blacksta [86], UPPL.: 'kvarnränna Östervåla [70], Tensta [143], VÄSTM.: 
vatturlinna .Arboga [115], kvarnränna Fläckebo [58], Nora lfs. [59], 

1  I ortnamnet Tryne i Otterstad i Västerg. skulle enligt Friberg Ortnamnen i 
Kållands hd 99 ingå kvarntermen trilla. Detta ords bet. missuppfattas dock av 
som säger: »Trillan är kvarnhjulet. Trille kvarn betyder alltså 'hjulkvarn', d. v. s. 
'vattenkvarn', jfr Hjulkvarn.» Trillan är visserligen ett hjul i kvarnen, men ordet 
betecknar (åtminstone i mitt material) alltid det lilla kugghjulet och aldrig kvar-
nens vattenhjul, som F. antager. Att det lilla kugghjulet, kinan, skulle kunnat ge 
upphov till ortnamnet är ej sannolikt. 
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DALARNA: 'ränna Hedemora lfs. [68], Djura [66], Ål [98], Ikvenn-
ränna Transtrand [61], Våmhus [64], Mora [60], 'kvännränn Sollerön 
[63], Venjan [69], 'kvarränna Boda [62], Bjursås (Magnevill 81), 
JÄMTL.: 'rånn Hotagen (ULMA 7221), ~TR.: 'ränna Hedesunda 
[127], MEDELP.: 'kvänränna Indals-Liden [91], ÅNGERM.: I kvärnränne 
Multrå (Nordlander 64), NORRB.: 'kwornreinna Nederkalix [99], 
iltwwrnrenn Överkalix [88], LAPPL.: 'kvärnrännä Vilhelmina [90], 
lkwarnränn Arvidsjaur [89]; 

ä. nsv. (1543) kvarnränna (SAOB); 
sv. dial. Finl. kvarnränna (Wessman), no. renna [107], da. malle-

rende (ODS); jfr ty. miihlgerinne (Vieli 2, Drube 101). 

Sump, m. 
HALL.: sump Gunnarp (EU 13567), SMAL.: 'sump Bredaryd [53], 

Bankeryd [96], Fryele [122], VÄSTERG.: 'sump Korsberga [33, 37], 
Landa [30], Kinnarumma [29], Björkäng [24], Tvärred [38], Källby 
[39], Bom: sompl Kville [2], Lane-Ryr [7], Svarteborg, Sörbygden 
(I0D), 'såmp Hjärtum [4], DAL: 'sump, 'somp Ärtemark [15], Ös-
TERG.: sump Svinhult2  [145], VÄRML.: 'sump Fryksände [75], Älgå 
[76], Väse [77], summp (Rietz), DALARNA: 'sump Sollerön [63], Djura 
[66], Gagnef [97], Hedemora lfs. [68], ~TR.: sump Hedesunda 
[127], Valbo [144], MEDELP.: 'sump Indals-Liden [91], ÅNGERM.: 
'Itvarnsomp Trehörningssjö (ULMA), NORRB.: kvarnsåmp Neder-
luleå [87]. 

Slock, n. 
Box.: 'slåg Ytterby [8], Valla [12], Naverstad [14], e_siqg Norum 

[1], Tossene [9], Torp [6], Morlanda [13], Svarteborg (I0D), jigg 
FIjärtum [4], Islågg Bro [10], Kville [2], Tanum [5], Sörbygden (I0D), 
Tossene [9], 'kvänneslå'gg Mo (I0D); 

no. dial. slok Setersdalen, Vest-Agder, Sogn [105, 106, 117], slok 
allm. vest og nord i landet (Aasen), fvn. slok, n. (Fritzner). 

Gjuta, f. 
SMAL.: 'Paa Åseda [54], Gränna [71], Skede [73], gjuta, kvärngjuta 

Med ljudlagsenlig övergång av förbindelsen ump till omp, omp, amp o. d. (se 
Lindroth i Sverige 3, 737; i IOD. am 1510 finns en översikt över hithörande dial.-
material). 

2  Nedre delen av rännan. 
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S. Möre (Linder 57), kvarngjuta Stranda, Kinnevald (Rietz), VÄs- 
TERG.: 'tuta ödenäs [34]; 

ä. nsv. (1697) kvarngjuta (SAOB). 

Ho(e), vatten-, långho, m. 
HALL.: 'ho Frillesås [20], lkvarnho Fagered (KalM), Ås (Erixon 

132), 'hoe Lindome [19], lkvarnhoe Ullared [16], ViisTEEG.: 'ho Tvär-
red [38], Ugglum [31 a], Älekulla [32], lhoe Landa [30], Härryda 
(ULMA), vassho Hudene [130], långho Karl Gustav (EU 14128), 
SmÅL.: ikvarnaho Villstad [57], GOTL.: ho Lau [55], DALARNA: 'ho 
Lima [135], kvarho Gagnef [97], kwänn-ho Venjan [69], licvdrho Boda 
[62], MEDELP.: Ikvänho, 'ho Indals-Liden [91], ÅNGERM., VÄSTERB.: 
kvarnho, m. (Rietz); 

sv. dial. Finl. kvärnho (Vendell, Wessman), ä. nsv. (1645) kvarneho 
(SAOB); jfr fsv. holagh, n. 'träverket, varpå vattenrännan i en kvarn 
vilar' Västgötalagen (Sehlyter). 

No, kvarn-, stupno, m. 
DALARNA: 'kvännön, båt. sg. Oxbergs och Gopshus byar Mora 

[60 a], Sollerön [63], kwennön, best. sg. Orsa [67], 'kvennoen, best. sg. 
Älvdalen [111], JÄmTL.: non, best. sg. Sunnel [141], VÄsTEEP.: stup-
non, best. sg. Degerfors [116], kvarn-no (Rietz), LAPPL.: 'stupnon, 
best. sg. Arvidsjaur [89], Fredrika [128]. 

Tro, f. 
VÄEML.: troa, best. sg. Brunskog, Nordmark (IFGH), JÄMTL.: 

kvänntroa, best. sg. Frostviken [140]; 
ä. nsv. (e. 1645) kvarntro (SAOB); 
no. dial. tro, f. Gudbrandsdalen, Osterdalen, Trondheim, Nord- 

land [108], (Aasen 835, jfr 406), shetl. trough (C. Curwen i Antiquity 
18, 141), ags. Inylen-troh (Bosworth-Toller). 

Däla, f. 
VÄSTERG.: ckeZa, f. Fässberg (I0D). 

Rännegång, m. 
BOH.: 'rännegang Tossene [9], Hogdal [11], Naverstad [14], Svarte- 

borg [14], Sörbygden (I0D), DAL: 'rännegång Ärtemark [15]. 

1  Jfr skräppnon s. 168. 
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Lon, strömlon, 
VÄSTERG.: 'strömlon Älekulla [32], MEDELP.: 'lon Indals-Liden 

[91]. 
I da. dial. finns dessutom mollegrav och molletrug (ODS), i eng. 

chute, i kelt amair (= trough) (C. Curwen i Antiquity 18, 141). 

Ränna, kvarnränna är rspr., vilket delvis förklarar termens sprid-
ning över hela landet (se karta nr 11). Den stora spridningen kan 
därjämte förklaras av att riinna i allm. bet. är vanligt i alla sv. dial. 
och att detta ord därför ligger närmast till hands att använda, även 
när man avser att beteckna en speciell typ av ränna som kvarn-
rännan. I Skåne och centralsv. dial. förekommer ränna som ensam 
term, i övriga delar av landet jämte andra synonyma termer. Sär-
skilt i Boh. och Dalarna finnas flera synonymer inom samma land-
skap, i vissa fall inom samma socken. lIfylleränna är liksom mylla, 
mölla sydsvenskt (se ovan s. 104). Av de övriga termerna visa sump 
och ho relativt stor spridning, medan de andra (på svenskt område) 
äro mera lokalt begränsade. Sump förekommer i n. Hall., Boh., 
Västerg., angränsande delar av Smål., på Dal och i Värml. samt i 
delar av Dalarna och (med enstaka belägg) i Norrl. Ho förekommer i 
Hall, och angränsande delar av sv. Västerg. och Smål., men anträffas 
med spridda belägg i Dalarna och Norrl. samt på Gotl. Slock är 
västnord. och finns i hela Boh. samt i större delen av Norge. Gjuta 
tillhör Smål.; det enstaka belägget i s. Västerg. beror möjligen på 
att mjölnaren här inflyttat från Smål. _No och stupno tillhör Dal-
målet och med spridda belägg även nordligare landskap. Tro visar 
blott få belägg i Värml. och Jämtl. men förekommer i angränsande, 
mellan dessa liggande område i Norge. Dess spridningscentrum är 
sannolikt Norge, varifrån det inträngt i Värml. och Frostviken i 
Jämtl. vid norska gränsen och med en nästan norsk dial. Däla är 
upptecknat blott en gång i västligaste Västerg.; i allm. bet. finns 
ordet i norskan. Rännegiing förekommer blott i n. Boh. och på Dal. 
Lon slutligen är upptecknat med blott ett belägg från vardera v. • 
Västerg. och Medelp. Ordet finns i allm. bet. i Norge. 

Sump är samma ord som rspr. sump 'fisksump, vattensamling med 
sumpiga stränder', ett lån från mlty. (Hellquist Et ordb.2  och Dens. 
Ordförrådet 2, 522 o. 633). Kvarntermens bet. utgår sannolikt 
närmast från en allm. bet. 'fördjupning, urgröpning i trä; tråg', 
vilken jämte andra närstående finns i no. dial. sump, f. 'en ganska 
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liden huulning el. sxnkning i jorden, i sne, i trx, i levende krop osv.' 
(Ross) och som också fanns i mlty. sump, m. 'sumpf, trog' (Schiller-
Liibben), mhty. och nhty. sump/, m. bl. a. 'trog, biitte, tonne, kleines 
tragbares gefäss' (Grimm). Flera av de synonyma benämningarna 
på kvarnrännan utgå även från ord med en allm. bet. 'tråg' eller 
'(långsträckt) fördjupning (i trä)' (jfr nedan). Kvarnrännan utgjor-
des förr oftast av en eller flera kluvna och urgröpta stockar, liknande 
äldre tråg, vilka även tillverkades genom urgröpning av kluvna 
stockar (se bild 10). Uteslutet är emellertid kanske ej, att vissa 
former av kvarnrännor kunnat liknas vid en fisksump. 

Slock är samma ord som sv. dial. Uppl., Västm., Söderm. slock, 
'tråg' och sv. dial. Västerb.-Söderm. slåk, n. 'ett stort tråg att 

t. ex. tvätta svin uti' (Rietz), ingående i ssgn sv. dial. Västm. mat-
slock 'kar till förvaring av kött' — ä. nsv. slack, n. 'tråg' (Tydkn 64), 
no. dial. slok, n. (utom i bet. kvarnränna) med bet. 'et stort trug, 
saltetrug, avlangt kar' (Aasen). I fvn. har slok, n. bet. 'slug, rende 
hvorigjennem vandet fores lige paa kvarnkallen eller hjulet som dri- 
ver kvrnen' (Fritzner), i fhty. clt 'svalg, avgrund' — jfr mlty. 
sloke 'svalg'. Slock förutsätter en grundform *slfika-, n., bildad på 
svaga rotstadiet till verbet slika på samma sätt som fsv. skin 'sken' 
till fsv. skina, fvn. skina, och fsv. drif, nsv. drev till fsv. driva, fvn. 
drifa (jfr s. 258 ovan). Bildningen tillhör alltså en grupp av sakliga 
konkreta med aktiv bet., närmast motsvarande nom. agentis bland 
de personliga konkreta (Olson App. subst. 128, 132 ff. o. 348 f.). 

Kvarntermen kan, liksom flera av de synonyma termerna, utgå 
från grundordet i bet. 'stort tråg, avlångt kar'. Tänkbart är emel-
lertid, att den kunde utgå från ordet i dess ursprungligare bet. 'sluk, 
svalg'. Åtminstone i några fall betecknar denna term den nedre, 
brantare delen av kvarnrännan närmast kvarnhjulet (se bild 10). 
Där får vattnet ett betydligt snabbare lopp än i rännans övre del. 
Det liksom slukas av denna del av rännan. 

De boh. formerna visa övergång av ö +k > sydboh. eg, kjg och 
nordboh. cg, og (se Lindroth i SIOD 2, 33; i IOD, acc. 1277 finns en 
översikt över denna ljudutveckling med en tillhörande karta). 

Gjuta är samma ord som (dialektfärgat) rspr. gjuta 'avloppsdike 
d.; ränna (t. ex. kvarnränna) 1. trumma varigenom något, i sht 

vatten ledes' (SAOB), fsv. gjuta 'gjutform' samt som efterled i 
ssgn floPgiuta 'stigbord, dammlucka' (ÖGL, BB VIII pr). 

1 nord. dial. finns ordet i flera bet., av vilka vissa komma sådana 
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hos det som kvarnterm synonyma sump nära: sv. dial. Västerg., 
Söderm. bro-gjuta, f. 'täckt avloppsdike' (Rietz), sv. dial. Öland 

f. 'avplankat rum i ladugård, där »resselbosset» tömmes' (Lind-
roth öl. Folkm. 1, 335), no. dial. gjota, f. 'Iangstrakt huulning i 
jorden; hals el. smalning af en sump' (Aasen, Boss), nisl. Oka, f. 
'hul, hule, fordybning, dyb revne' (Blöndal), da. gyde, (dialektalt) 
'snxvert vandlop, smal vej, snxver gennemgang' (ODS) — jfr da. 
flodgyde 'slusvwrk, hvorigennem vandet strommer ind under 'nolle-
hjulet el. rende, ledning, hvorigennem det overflodige vand ledes 
bort' (Feilberg, ODS), en motsvarighet till fsv. f/opgiuta ovan. Samma 
gjuta eller ett *gjut, motsvarande no. dial. gjot, ingår i en del ort-
namn i Askim, Tuve, Kållered och Fässberg snr i Västerg. (OGB 2, 
179; 3, 14 o. 237 f.). 

Subst. gjuta är en bildning till verbet gjuta och hör till en grupp 
relativt sena fem, bildningar med mer eller mindre tydligt fram-
trädande instrumental bet. (Olson App. subst. 202, fsv. gjuta; jfr 
Hellquist Et. 'ordb.2). Kvarntermen utgår närmast från en allm. bet 
'långsträckt fördjupning, smalt vattenlopp'. 

Termerna ho och no stå varandra i flera hänseenden mycket nära. 
Det är i flera fall ovisst, om vissa dialektformer höra till gruppen 
ho eller no. Särskilt gäller detta former från Dalarna. Där uppträder 
före vokaler fullständigt bortfall av h-ljudet — alltså oberoende av 
de med h börjande ordens förekomst i trycksvag eller tryckstark 
ställning — i Ovan-Siljan, Ore, Rättvik, Siljan och delar av Lek-
sand. I Bjursås har bortfall av h tidigare varit vanligt och troligen 
även i Venjan. I Boda är h-ljudet vacklande och svagt. Även utan-
för detta område förekommer fullständigt eller alternativt bortfall av 
h i ett antal ord, som ofta stå trycksvagt i satssammanhanget samt 
i ssgr, där h kommer att stå omedelbart efter konsonant (Levander 
Dalm. 2, 31 f.). 

Genom h-bortfall kan i ifrågavarande dial. ett kvarn-ho, vatn-ho 
bli kvarn-o, vatn-o, vilket ej kan skiljas från ett ursprungligt kvarn-no, 
vatn:no. De former, som äro ssgr med kvarn-, vatn- som förled, kunna 
alltså, åtminstone när det gäller dalmål, även. vara ett ursprungligt 
kvarnho, vatnho med bortfallet h och i så fall att föra till detta ord. 
Ä andra sidan kunna i ett ursprungligt kvarn-no, vatn-no genom as-
sociation med ho felaktigt ett h ha inskjutits. 

Ho är samma ord som rspr. ho 'urholkat stycke trä att slå vatten 
o. d. i', använt ursprungligen om holiknande rännor som de på 
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bild 10. Detta ord förekommer blott inom östnord. språkområde' 
och är, trots flera tolkningsförsök, av okänt ursprung. Det har an-
tagits vara uppkommet genom felaktig upplösning av ssgr, såsom 
svin-no, kvarn-no, vatn-no, med som efterled ingående no 'ho, ränna' 
(se nedan), vars n sammansmält med förledens slutljudande n. 
Denna tolkning kan dock ej tillfredsställande förklara ett inskott av 
h (Hellquist Et. ordb.2). Torp antager med tvekan en grundform 
*hauha- och sammanställer denna med sanskr. ko9a-, m. 'drikkekar, 
kiste, kasse, beholder'. Enligt det första tolkningsförsöket skulle 
de under ho upptagna beläggen alltså böra föras till gruppen under 
no. Även om detta ej kan godtagas, måste man nog räkna med att 
åtminstone nordliga former av kvarnho i dialekter, där no ännu är 
levande, innehålla detta no. Dettas n har såsom ovan framhållits 
fallit bort och genom relativt sen association med rspr. ho har i 
stället ett h inskjutits. I de former, som förekomma söder om 
Dalarna, är det °vissare, om no kan ingå i formerna, då detta ord 
ej synes vara känt där. 

No, som åtminstone ingår i de under denna uppslagsform upp-
tagna beläggen, är samma ord som sv. dial. Ångerm., Jämtl., Väs-
terb. no, m. 'ho, urholkat stycke trä, ränna', såsom efterled ingå-
ende i sv. dial. (samma område) svin-no, m. 'svinho' och ko-no, m. 
'ho för kor' (Rietz), sv. dial. Jämtl. (Sunne) no 'urholkad el. urgröpt 
trästam' [141], no. dial. no, nu, m. 'vandkar, kiste eller kumme som 
er dannet ved udhuling af et heelt trxstykke' (Aasen). Samma ord 
är även nisl. n6r, m. nötrog, n. 'keletrug' (Blöndal) och fvn. n6r 
'skib' (Lex. Poet.). Det hör även samman med sv. dial. Jämtl. 
no, vb 'urholka, göra ihålig' (Rietz). Ordet förutsätter ett germ. 
*nöwa- (jfr ags. nöwend 'skeppare'), ie. *nätt-, vilken återfinnes i 
sanskr. nått- 'skepp' — jfr grek. nails, nös och lat. neivis, en nybild-
ning för ä. *nau-s 'skepp' samt isl. naust, n. 'baadeskur' (Fritzner, 
Blöndal). Den ursprungliga bet. var 'urholkad trästam'; skeppet var 
ursprungligen en sådan urholkad trästam (Hellquist Et. ordb.2; 
jfr Torp). 

Denna grundbet. finns ännu i de norrl. dial., såsom ovan anförts, 
och ligger närmast till grund för kvarntermens bet. Den med detta 
ord betecknade rännan bestod och består i många fall ännu av en 
lång kluven och urholkad trästam, vilken leder vattnet till vatten- 

1 Da. hoo, ä. da. ho 'beholder af trte, trug, kar olgn', dial. 'trug (udhulet af 
et stykke trte)' ODS. 
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hjulet, i detta fall vanligen på en skvaltkvarn. I några fall kallas 
den stupno och betecknar då den sista delen av rännan, som stup ar 
brantare ned mot vattenhjulet (se bild 10). 

Tro förekommer, såsom ovan framhållits, endast i dialekter, vilka 
stå norskan mycket nära. Termen är samma ord som no. dial. tro, 
f. 'en udhulet blok, et langaktigt kar som er dannet ved udhuling; 
en rende, vandrende af trx' (Aasen), fvn. pr6 f . 'udhulet stok eller 
sten' (Fritzner). Ordet ingår som efterled i fsv. stenthro, f. 'sten-
kista, stengrav' (Söderwall) och är samma ord som ags. prh 'vatten-
rör, ränna, likkista', eng. trough. Grundformen är ett germ. *pruh-
'kluven stock' till en ie. rot *tru- med bet. 'urholkad' (Torp; jfr 
LidA. i Uppsalastudier 82 ff.). 

Kvarntermens bet. står den norska 'vandrende af trx' mycket 
nära men även den ursprungligare 'urholkad stock' (jfr de synonyma 
termerna ovan). 

Della är samma ord som no. dial. dcela, f. 'rende, isser af udhulet 
trx; vandfure' (Aasen), fvn. dcela, f. 'vandrende paa skib' (Fritzner), 
av en grundform *dåliön, med avljud. bildat till stammen i dal (Torp). 

Liksom flera av de ovan behandlade synonymerna har termen 
från början använts om sådana kvarnrännor, som bestå av en kluven 
och urholkad stock. 

Rannegång innehåller som efterled rspr. gång i konkret bet. 'långt 
o. smalt förbindelse- 1. genomgångsrum; om »väg» 1. förbindelseled 
grävd i jorden 1. sprängd i berg o. d.' (SAOB). Det är svårt att 
avgöra, i vad mån efterleden modifierar den bet. av 'ränna, kvarn-
ränna', vilken redan finns i förleden. Måhända avser ordet, eller 
har från början avsett, en i jorden grävd eller i berget sprängd ränna, 
ehuru detta nu ej är fallet. 

Lon är väl samma ord som no. dial. lon, n. 'sted hvor vandet rin-
der sagte el. staar stille; stille nxstan stromfri aa mellem indsoer; 
grund pyt, ofte levning fra oversvommelse' (Aasen, Ross), fvn. lön, 

'sted hvor sjoen er rolig paa grund af ly mot det aapne hav' 
(Fritzner), eller det närstående no. dial. lon, f. 'en dyb, stillerindende 
bfflk, vandpyt, dybt vandstade' (Aasen), enligt Torp troligen av ett 
*luhn-, en sidoform till logn 'lugn' eg. 'blankt sted'. 

Då uppteckningarna sakna uppgift om genus och detta ej framgår 
av formen eller sammanhanget, är det ej möjligt att avgöra, med 
vilken av de no. formerna kvarntermen närmast bör sammanställas. 
Med hänsyn till bet. kommer väl no. lon, f. 'en dyb, stillerindende 
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bak' närmast ifråga. Sannolikt betecknar kvarntermen — eller 
gjorde det ursprungligen — den övre delen av kvarnrännan, där 
vattnet har ett lugnt, ganska sakta lopp, särskilt i jämförelse med 
dess lopp i den nedre, brantare delen av rännan, där vattnet forsar 
fram. Kanske bör man även beakta, att när kvarnen inte är i gång, 
vattnet i regel fyller den övre delen av rännan och där står stilla, 
medan den undre delen är tom. 

§ 38. Stupränna, kvarnrännans nedre, brantare del (bild 10)1: 

Stup, n. 
SKÅNE: styb Ö. Espinge [93], HÅLL.: styb Knäred [23], &HÅL.: 'stup 

Villstad [57], Gränna [71], VÄsTEKo.: 'stup Björkäng [24], Källby 
[39], BoH.: 'stub Tanum [5], Hogdal [11], DAL: 'stup Ärtemark [15], 
DALARNA: stup Sollerön [63], ANGERm.: 'stup Arnäs [133], N °EKE.: 
'stup överkalix [88]. 

Stupho, m. 
HÅLL.: Istypho Ullared [16], VÄsTEKo.: 'stupho Älekulla [32], Karl 

Gustav (EU 14128), DALARNA: sktpho Transtrand [61], NoEnu.: 'stupho 
Nederluleå [87], överkalix [88], LAPPL.: 'stupho Vilhelmina [90]. 

Stupränna, f. 
SKÅNE: stupränna Lyngby [45], VÄSTER,G.: 'stuprä,nna Korsberga 

[33], Vilske-Kleva [31], ViEmL.: stupränna Fryksände [75], DALARNA: 
stupränna Al [98], Äppelbo [131]. 

Stört, s. 
Boll.: stilt Norum [1], stut Hjärtum [4]. 

Stup är samma ord som rspr. stup 'brant, brant sluttning', här 
använt om kvarnrännans nedre, brantare del. Ordet är bildat till 
verbet stupa (se Hellquist Et. ordb.). 

Stört är en bildning till verbet störta av samma slag som stup till 
stupa eller också bildat till dialektens adj. stört (stu4.) 'brant' (I0D), 
sv. dial. Västerg. sturter, adj. 'brant' (Rietz, Götlind Västerg. folkm. 
1, 240), på samma sätt som fsv. diup, n. 'djup, avgrund' till fsv. 
diuper, adj. 'djup' (se Olson App. subst. 158). Adj. stört motsvarar 

1  Endast på en del skvaltkvarnar och kvarnar med underfallshjul. 
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rspr. adv. stört i t. ex. uttrycket stört omöjligt, i sv. dial. stört, adv. 
'tvärt, alldeles, burdus, hastigt, strax' (Rietz), no. dial. sturt, adv. 
'aldeles' (Aasen), bildat till verbet störta (se Hellquist Et. ordb. 
under detta ord; jfr Torp). 

§ 39. Hjulbotten, brädklädd botten under kvarnhjulet, utgö-
rande en fortsättning av rännanl: 

Stråkbotten, m. 
SMÅL.: 'stråkbotten Skede [73], Bankeryd [96], strikbåtan Gränna 

[71], VÄSTERG.: strakbstan Korsberga [33], 'strabotten Tvärred [38], 
Björkäng [24]. 

Skurbotten, m. 

HALL.: skurbotten Gunnarp (EU 13567), SmÅL.: 'skurbotten Breda-
ryd [53], Pjetteryd [52], Söderåkra [95], Fryele [122] (EU 13567). 
VIsTERG.: skulb8ten Kinnarumma [29], SöDERm.: skålbeitan Blacksta 
[86], NORRB.: sketorbåte, Nederluleå [87], LAPPL.: 'skurbotten Fredrika 
[128]. 

Hjulbotten, m. 
Box.: 'julbotten Tanum [5], Lane-Ryr [7], DALARNA: 'julbotten 

Sollerön [63]. 

Stråkbotten finns i sv. dial. Smål. även i en något allmännare be-
tydelse 'träbeläggning i bottnen av en strömfåra för att hindra vatt-
nets utskärning' (Rietz). Förleden kan vara sv. dial. strukk, stråk 
(strök), n. 'stömdrag' (Rietz), no. dial. strok, n. 'stromming, gjen-
nemfart, stedet for en stromning, drog, passage, iscer om en strom 
i et vanddrag, et sted hvor en elv rinder stridt' (Aasen). Detta är 
samma ord som ä. nsv. stråk, n. 'streck, under-, överstrykning; sadel-
brott; skoskav' (Dahlgren), fsv. strok, 'skavsår (på häst)' (Söderwall), 
av gorm. *struka-, bildat till svaga rotstadiet av verbet stryka (se 
Hellquist Et. ordb.2  under stråk samt Olson App. subst. 149). Möjligt 
är också, att förleden utgöres av sv. dial. Västerg. stråke (striika), 
m. 'stråke; strömdrag; ett slags hyvel; person som stryker om-
kring' (Götlind Västerg. folkm. 1, 198 f.), även det, liksom rspr. 
stråke, en bildning till samma svaga rotstadium av verbet stryka. 

1  En dylik brådklådd botten finns blott i relativt få kvarnar med underfallshjul. 
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Kvarntermen betecknar den brädklädda bottnen av rännan under 
ett underfallshjul, där ett kraftigt strömdrag stryker fram, pressande 
sig fram mellan bottnen och hjulet. 

Skurbotten innehåller sannolikt som förled sv. dial. Västerg. skat 
'skåra, inskärning' (< *skurd, se Götlind Västerg. folkm. 1, 209 och 
Rietz) — jfr sv. dial. Hall. (Fagered) sk, f. 'skåra, spricka' (Kalen), 
sv. dial. Boh. (Sörbygden) skur, f. 'skura, skåra, ränna' (Nilen) — 
no. dial. skurd, m. 'skjwren, snit, kornhost; skaar, snit, sted hvor 
noget er skaaret; afskaaret stykke, stump' (Aasen), nisl. skurur, m. 
'det at skre, snit, skwring osv.; spec. groft, kanal' (Blöndal), fvn. 
skurår, m. utom i.  den allm. bet. 'skjaeren i allm., kornets afmeining 
m. m.', bl. a. 'rende, kanal, fure, fordybning, som er indskaaren i 
noget for derpaa at fyldes med andet af forskjellig beskaffenhed' 
(Fritzner). Detta är besläktat med sv. dial. Smål. skyrd, m. 'mindre 
vattenledning ur sjö, å eller bäck', skör, ni. 'djupt dike eller en större 
rännil med vatten' och sv. dial. Västerb. skyr, skör, f. 'inskärning i 
trä med kniv eller yxa, tvärhuggning i en stock' (Rietz); fsv. skyrp, 
f. 'skärning, hugg; skärande av säd, skörd, utskuret arbete' (Söder-
wall). 

Wessen I-omljud 78 o. 82 if. och Dens. i Festskrift till Hj. Falk 
109 (och passim) har påvisat att här liksom i ett flertal andra fall, 
en fsv. fem. i-stam motsvaras av ett fvn. ord med u-stamsböjning. 
Den f sv. formen förutsätter ett germ. *skuråi-, bildat till svaga 
avljudsstadiet av verbet *skeran 'skära' med ett suffix, som går 
tillbaka på ie. ti-suffix (Olson App. subst. 468 f.). Dylika bild-
ningar äro ursprungligen verbalabstrakter, vilket även framgår av 
formerna ovan, men övergå ofta på vanligt sätt till konkreta. Nära 
besläktat är fsv. skardh, m. 'inskärning, skåra', bildat med annan 
avljudsvokal och germ. Pa-suffix (ie. to-suffix) till samma verb (se 
Olson App. subst. 318). Besläktat är även sv. skåra, fsv. skora 
(< *skurön-) och fvn. skor, f. > *skurö- till samma verb (se Olson 
a. a. s. 219). 

Man kunde möjligen väntat sig, att detta skåra eller skår, belagt 
i ortnamn Skår, fvn. skor, skulle kunna ingå i ifrågavarande kvarn-
term. Mot ett sådant antagande talar dock ordens vokalism i de be-
rörda dialekterna. Skåra heter i västg. o. boh. dial. skåra o. d. 
(Sandström 8, Nilen och IOD), skår i västg. dial. skyr (Sandström 8, 
Götlind Västerg. folkm. 1, 159), medan ett fvn. skurår givit ett västg. 
sktd enligt Sandström a. a. s. 34. 
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Ordet är, som ovan framhållits, ursprungligen ett verbalabstrak-
tum med en bet. 'skärande, snitt', vilken ännu finns i no. dial. Ur 
denna bet. har på vanligt sätt utvecklat sig närstående konkreta be-
tydelser, såsom 'skåra, inskärning, fåra, ränna'. Från denna bet. 
'ränna' utgår kvarntermens bet. närmast, och skurbotten utgör 
också bottnen av kvarnrännan. 



Källor.1 

Den föreliggande undersökningen bygger huvudsakligen på egna undersökningar 
och på svar på frågelistor, vilka utsänts av olika institutioner, samt på ett mindre 
antal tryckta monografier. Dessa källor citeras med ett inom [ ] angivet nummer i 
enlighet med följande förteckning. En del annat material har hämtats ur arkivens 
övriga samlingar och citeras med angivande av källan i varje särskilt fall. Endast 
om det kan tänkas vålla någon svårighet att återfinna formen i dessa samlingar, 
anföres accessionsnummer eller annan åsatt beteckning. Enstaka belägg ur tryckta 
källor anföras med angivande av källan, vilken förtecknas i litteraturförteckningen 
nedan. 

1. Norum, Boh.; egna uppt. 1927, IOD 8152  och ES. 
Kville, Boh.; Erik Larsson2  1933, IOD 1466. 
Svenneby, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1466. 

Torsby, Boh.; Johan Larsson, GM 1058. 
Hjärtum, Boh.; L. M. Svenungssons 1933, IOD 1480. 
Tanum, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1482. 
Torp, Boh.; Arnold Olssons 1933, IOD 1483. 
Lane-Ryr, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1552. 
Ytterby, Boh.; Erik Larsson 1933, I OD 1553. 
Tossene, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1554. 
Bro, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1551. 
Hogdal, Boh.; Erik Larsson 1934, IOD 1608. 
Valla, Boh.; egna uppt. 1934, ES. 
Morlanda, Boh.; egna uppt. 1934, ES. 
Naverstad, Boh.; Erik Larsson 1937, IOD (spridda). 
Ärtemark, Dal; egna uppt. 1934, ES. 
Ullared, Hall.; egna uppt. 1934, ES. 
Morup, Hall., egna uppt. 1934, ES. 
Harplinge, Hall., egna uppt. 1934, ES. 
Lindome, Hall., egna uppt. 1934, ES. 
Frilleså.s, Hall., A. Sandklef 1928, VMAT 203. 
Rolfstorp, Hall., A. Sandklef 1930, VMAT 210. 
Värö, Hall., egna uppt. 1934, ES. 

1  Se karta nr 1. 
2  Tryckt i SIOD 5, 9 ff. 1934. 
3  Om denne utmärkte upptecknare se Hj. Lindroth i Göteborgs och Bohusläns 

fornminnesförenings tidskrift 1932-33, s. 117 f. 
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Knäred, Hall., egna uppt. 1934, ES. 
Björkäng, Västerg.; egna uppt. 1934, ES. 
Otterstad, Västerg.; egna uppt. 1934, ES. 
örslösa, Västerg.; egna uppt. 1934, ES. 
Särestad, Vä.sterg.; egna uppt. 1934, ES. 
St. Mellby, Erska, Västerg.; egna uppt. 1934, ES. 
Kinnarumma, Västerg.; Ax. Henriksson 1934, ULMA 7006. 
Landa, Västerg.; egna uppt. 1934, ES. 

Ugglum, Västerg.; A. Blomberg 1931, ULMA 3022. 
Vilske-Kleva, Västerg.; A. Blomberg 1931, ULMA 3022. 

Älekulla, Västerg.; Aug. Svensson 1933, ULMA 5825. 
Korsberga, Västerg.; A. Stalin 1900 ff., ULMA 109: 353. 
Ödenäs, Västerg.; egna uppt. 1933, ES. 
()stad, Västerg.; egna uppt. 1933, ES. 
Flo, Västerg.; Erik Johansson 1933, ULMA 6348. 
Korsberga, Västerg.; Joh. Möller 1933, ULMA 6370. 
Tvärred, Västerg.; egna uppt. 1934, ES. 
Källby, Västerg.; egna uppt. 1934, ES. 
Söder vidinge, Skåne; I. Ingers 1931, LAL 1317, LAL 3771: 2 (1938). 
Burlöv, Skåne; I. Ingers 1921-22, LAL 253, LAL 3771: 1 (1938). 
V. Ahlstad, Skåne; N. Hänninger, LAL 386. 
örkelljunga, Skåne; egna uppt. 1934, ES. 
Stoby, Skåne; Herrn. Nilsson 1933, LAL 2002. 
Lyngby, Skåne; Per Andersson 1934, LAL 2116. 
Väsby, Skåne; egna uppt. 1934, ES. 
Grönby, Skåne; I. Ingers 1933, LAL. 
Mörrum, Blek.; egna uppt. 1935, ES. 
Hällaryd, Blek.; egna uppt. 1935, ES. 

Algutsrums, Gräsgårds o. Möckleby hd, Öland; Lage Nilsson 1931, LAL 
1144:1. 

Gräsgårds sn, Öland; Lage Nilsson, LAL 1144: 2. 
Torsås, Smål.; Per Carlsson 1933, LAL 1752: 1-2. 
Pjetteryd, Smål.; Carl Svensson 1933, LAL 1913. 
Bredaryd, Smål.; egna uppt. 1935, ES. 
Åseda, Smål.; egna uppt. 1935, ES. 
Lau, Gotl.; J. J. Karlsson 1933, ULMA 6147.1  

Gotl. utan ort.; P. A. Säve, Guta ord, Uppsala Universitets Bibi., Mskr. 
R 630, s. 60 ff., Mskr. R 625: 1-13, Mskr. R 623: 3-5. 

Fårö, Got!.; H. Gustavson 1923, Dr Gustavsons samlingar (jfr Gotlänsk 
ordbok). 
Villstad, Smål.; M. L. Willstrand 1935, ULMA 9028. 
Fläckebo, Västm.; J. Larsson 1934, ULMA 7929. 
Nora lfs., Västm.; E. Holmkvist 1933, ULMA 6188. 
Mora, Dalarna; Rombo F. Eriksson 1933, ULMA 5448. 

1  Jämförd med Klintbergska samlingarna nr 87 c. 
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60 a. Mora, Oxbergs och Gopshus byar, Dalarna; Rombo F. Eriksson 1935, ULMA 
8362. 
Transtrand, Dalarna; Enoch Larsson 1932, ULMA 3939. 
Boda, Dalarna; E. H. Nord 1930, ULMA 2892: 1. 
Sollerön, Dalarna; H. N. Mattsson 1930, ULMA 2920: 2. 
Våmils, Dalarna; A. Hinders 1933, ULMA 5438. 
Ore, Dalarna; A. Ruden 1932, ULMA 4151. 
Djura, Dalarna; A. Haag 1931, ULMA 3193: 2. 
Orsa, Dalarna; H. Borbos 1934, ULMA 7012. 
Hedemora lfs., Dalarna; Sixten Bergquist 1927, ULMA 1357. 
Venjan, Dalarna; Håll N. Mattsson 1934, ULMA 7242. 
Östervåla, Uppl., S. Eriksson 1932, ULMA 3842. 
Gränna, Smål.; egna uppt. 1935, ES. 
Gladhammar, Smål.; egna uppt. 1935, ES. 
Skede, Smål.; egna uppt., 1935, ES. 
Aringsås, Smål.; Olof Pettersson 1935, LAL 2865. 
Fryksände, Värm!.; egna uppt. 1934, ES. 
Älgå, Värml.; egna uppt. 1934, ES. 
Väse, Värm!.; egna uppt. 1934, ES. 
Botilsäter, Värml.; egna uppt. 1934, ES. 
Hällestad, österg.; egna uppt. 1935, ES. 
Julita, Söderm.; egna uppt. 1935, ES. 
Gryt, Söderm.; egna uppt. 1935, ES. 
Trosa-Vagnhärad, Söderm.; egna uppt. 1935, ES. 
Tuna, Söderm.; egna uppt. 1935, ES. 
Björkvik, Söderm.; egna uppt. 1935, ES. 
Stora Malm, Söderm.; egna uppt. 1935, ES. 
Blacksta, Söderm.; egna uppt. 1935, ES. 
Nederluleå, Norrbott.; Alg. Lundberg 1935, ULMA 8728. 

Alså by, överkalix, Norrb.; K. Brännman 1935, ULMA 8198. 
Lomträsk by, överkalix, Norrb.; K. Brännman.  1935, ULMA 8264. 
Raitajärvi by, överkalix, Norrb.; K. Brännman 1933, ULMA 8264. 

Arvidsjaur, Lapp!.; A. Lundberg 1934, ULMA 7569. 
Vilhelmina, Lappl.; 0. P. Pettersson, Ordbok, mskr. i ULMA. 
Indals-Liden, Medelpad; C.-H. Andersson 1935, ULMA 8878. 
Ryssby, Smål.; Maria Hall 1934, LAL 2512. 
Ö. Espinge, Skåne; Annette Sonesson 1935, LAL 2755. 
Ö. Broby, Skåne; N. J. Hagander 1936, LAL 3089. 
Söderåkra, Smål.; Lily Olsson-Zacke 1937, LAL 3208. 
Bånkeryd, Smål.; Folke Neij 1937, LAL 3290. 
Gagnef, Dalarna; Per Lind 1937, ULMA 10361. 
Al, Dalarna; A. Segerström 1937, ULMA 11031. 
Nederkalix-Töre, Norrb.; Otto Carlsson 1938, ULMA 12115. 
Löt, Öland; Mats Rehnberg 1937, EU 10523. 

18-516758 Wadström 
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101.1  Skautrup, Peter, Stubmollen, sEertryk af Den gamle Bys Aarbog 1930-31. 
Aarhus 1931. 
Skautrup, Peter, Et Hardsysselmål. Kobenhavn 1927-. 
Pedersen, H. Th., Jyllingsholms 'nolle. Sprog og Kultur 2, 75 ff. 
Skautrup, Peter, Store Rydemolle. Sprog og Kultur 1, 116 ff. 
Norske bygder 1, Kristiania 1921, s. 180 ff. (Seteradalen). 
Norske bygder 2: 2, Kristiania 1927, s. 54 ff. (Vest-Agder). 
Norske bygder 3: 2, Kristiania 1934, s. 75 ff. (Romerike). 
Sandvig, Anders, De sandvigske Samlinger 1-2. Oslo 1907-28. 
Sirelius, U. T., Finlands folkliga kultur. (Svensk översättning i duplicerad 
uppl. utg. av Nordiska Museet.) 
Lindroth, Hj., Ölands folkmål, Göteborg 1926-45. 
Levander, Lars, Livet i en älvdalsby före 1870-talet. Sthlm 1914. 
Skansens kulturhistoriska avdelning, utg. av Sigurd Erixon. 3. uppl. Sthlm 
1931. 
Bodorff, J. V., Bidrag till kännedomen om folkspråket på Öland. Sthlm 1875. 
HyMn-Cavåius, G. 0., Wärend och wirdama. Sthlm 1863-68. 
Brattström, J. E., Höjens kvarn. Västmanlands fornminnesförenings års-
skrift 1935, 33 ff. (Syneprotokoll från den 6 mars 1690.) 
Pettersson, Ingrid, Kvarnen i Degerfors socken. Västerbottens läns hem-
bygdsförenings årsbok 1934, 35 ff. 
Norske bygder 4, Oslo 1937, 231 ff. (Sogn). 
Norske bygder 5, Oslo 1942. (Glåmdal). 
Gustav Adolf, Värml.; Sten Larsson 1941, ULMA 
Tullstorp, Skåne; I. Ingers 1940, LAL 3771: 3. 
Håslöv, Skåne; I. Ingers 1936, LAL 3771: 4. 
Fryele, Smål.; Fingal Johansson 1939, LAL 3696. 
Svenstorp m. fl., Skåne; Ellida Ohlsson 1941-42, LAL 4025. 
Ronneby lfs., Blek.; Axel Hammelin 1941, LAL 3230: 1 b. 
S. Sandby, Skåne; I. Ingers 1945, LAL 3771: 5. 
Fårö, Gotland; M. Dahlquist 1944, ULMA 16682. 
Hedesunda, Gästrikl.; V. Wendin 1948, ULMA 19502. 
Fredrika, Lappl.; K. H. Dahlstedt 1945, ULMA 17523. 
Bredsätra, Öland; L. Modi.er 1932, ULMA 5045. 
Hudene, Västerg.; L. Linnarsson 1948, ULMA 19327. 
Äppelbo, Dalarna; E. Sporre 1929, ULMA 2307. 
Medelplana, Västerg.; M. Tamm-Götlind 1940-42, ULMA 15751. 
Amäs, Ängerm.; E. Olsson 1926, ULMA 1450: 6. 
Räpplinge, Öland; Magdalena Hellquist, EU 32980. 
Lima, Dalarna; EU realkatalogen. 
Runsten, Öland; EU 3674. 
Malung, Dalarna; EU realkatalogen. 
Allerum, Skåne; I. Ingers 1948, LAL 3771: 6. 
Fjärestad, Skåne; I. Ingers 1949, LAL 3771: 7. 
Frostviken, Jämtl.; D. 0. Zetterholm 1934, ULMA 14712. 

1  101-118 tryckta. 
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Sunne, Jämtl.; B. Collinder, ULMA 401: 5. 
Ventlinge, Öland; G. Sjöman 1950, ULMA 20759. 
Tensta, Björklinge, Viksta, Balingsta, Bälinge, Uppl.; J. W. Lindström 1950, 
ULMA 20770. 
Valbo, Gästr.; Vivi Wendin 1950, ULMA 20931. 
Svinhult, österg.; Alfred Andersson 1950, ULMA 20975. 

18*-516758 
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AASEN, IVAR, Norsk ordbog med dansk forklaring. Omarb. og foroget. Christiania 
1873. 

ABEL, F., Das Miihlengewerbe in Nassau, Hademar und Diez. (Miinchner volks-
wirtschaftliche Studien 102.) Stäck 1910. 

AGRICOLA, GEORGMS, De re metallica, translated from the first latin edition of 
1556 . .. by Herbert Clark Hoover. London 1912. 

AuLnäcx, RAGNA, Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. (Skrifter utg. av 
Svenska Litteratursällskapet i Finland CCC.) Helsingfors 1945. 

AmmuNn, NILS, Jämtlands och Härjedalens historia intill 1537. Sthlm 1948. 
Almquists världshist. = Världshistorien skildrad i dess kulturhistoriska samman- 

hang under redaktion av Helge Almquist. Upps. 1927-40. 
ANF = Arkiv för nordisk filologi. Lund 1883—. 
Antiquity. A quartely review of archeology ed. by 0. G. S. Crawford and R. Austin. 

Gloucester 1927—. 
APhS = Acta philologica scandinavica. Tidskrift for nordisk sprogforskning ud-

givet af Johs. Brondum-Nielsen. Kbhn 1926—. 
ARESKOG, GERTRUD, östra Smålands folkmål. Lund 1936. 
BA'TTEN, M. I., English windmills 1-2. London 1930-32. 
BAUMGARTNER, F., Läro- och handbok i kvarnindustri. Mariestad 1918. 
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Auflage. Berlin 1900. 
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BJÖRKMAN, C. G., Svensk-engelsk ordbok. Stockholm 1889. 

1  I denna förteckning upptagas ej sådana verk, vilka citeras enstaka gånger 
med fullständig titel, tryckort och tryckår. Smärre förkortningar av titlar för-
klaras ej. Dessa titlar nämnas i stället endast i sitt fullständiga skick. 
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31. 
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Kbhn MDL. 
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bewerkte uitgave. Leiden 1914. 

DALIN, A. F., Ordbok öfver svenska språket. Sthlm 1850-53. 
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DD = Diplomatarium Danicum. Kbhn 1938-. 
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FALK 0. TORP (1910) = FALK, H. S., und TORP, ALF, Norwegisch-dänisches ety-
mologisches Wörterbuch. 1-2. Heidelberg 1910-11. 

Fataburen. Nordiska Museets och Skansens årsbok. Sthlm 1931-. 
FEILBERG = FEILBERG, H. F., Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål. Kbhn 

1886-1914. 
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Feilberg Da. bondeliv = FEILBERG, H. F., Dansk Bondeliv, saaledes som det i 
Mands Minde fortes, navnlig i Vestjylland. 1-2. Kbhn 1889-99. 

FRIST, SIGMUND, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Dritte Auf-
lage. Leiden 1939. 

Feldhaus Die Technik I = FELDHAUS, F. M., Die Technik der Vorzeit, der ge-
schichtlichen Zeit und der Naturvölker. Ein Handbuch. Leipzig u. Berlin 
1914. 

Feldhaus Die Technik II = FELDHAUS, F. M., Die Technik der Antika und des 
Mittelalters. Leipzig 1931. 

FirrcH, W. C., Watermills and Windmills, a historical Survey of their Rise, Decline 
and Fall . .. of Kent. London 1933. 

FISCHER, BERNHARD, Kvarnteknisk lärobok. Norrtälje 1935. 
FISCHER, FRANK, Die Lehnwörter des Altwestnordischen. Berlin 1909. 
Folkmålsstuclier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors 

utg. av T. E. Karsten. Helsingfors 1933-. 
FORNER, LARS, De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeogra-

fisk undersökning. Uppsala 1945. 
FREUDENTHAL, A. 0. och VENDELL, H. A., Ordbok öfver estländsk-svenska dia-

lekterna. (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland, VII.) 
Helsingfors 1886. 

FRIBERG, SVEN, Studier över ortnamnen i Kållands härad. (Nomina germanica. 
Arkiv för germansk namnforskning utgivet av Jöran Sahlgren, 5.) Uppsala 
1938. 

vox FRIESEN, Orro, Om de germanska mediageminatorna med särskild hänsyn 
till de nordiska språken. (Upsala universitets årsskrift 1897. Filosofi, språk-
vetenskap och historiska vetenskaper, II.) Upsala 1897. 

FarrzxER, JOHAN, Ordbog over det gamle norske Sprog. Omarb., foroget og for-
bedret Udg. 1-3. Kristiania 1886-96. 

FROMM, MAx, Das Möhlengewerbe in Baden. Karlsruhe 1907. 
GALLiE, J. H., Vorstudien zu einem altniederdeutschen Wörterbuche. Leiden 1903. 
GAMILLSCHEG, E., Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache. Heidel-

berg 1928. 
Gamalnorsk ordbok med nynorsk tyding ved Marius Hxgstad og Alf Torp. Kria 

1909. 
GARDBERG, Jolm, Byggnadsskick i Korsnäs. (Folkloristiska och etnografiska 

studier V i Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland CCXLI.) 
Hälsingfors 1934. 

GEWER, HERMAN, Några bidrag till frågan om tilljämningens och apokopens ut-
bredningsvägar. Sthlm 1921. (SvLm B 18.) 

GEIJER, H. och HOLMKVIST, E., Några drag ur Västmanlands språkgeografi. 
Uppsala 1930. (SvLm 1929, h. 188 samt Västmanlands Fornminnesförenings 
tidskrift XVIII, 1930.) 

GEORGES, K. E., Ausfiihrliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch ... 8. verb. 
u. verm. Aufl. von H. Georges. Hannover u. Leipzig 1913-18. 

Gerings Glossar och Gerings Kommentar se Edda ovan. 
Germania. Vierteljahrschrift för deutsche Altertumskunde begrändet von Fr. 

Pfeiffer. Stuttgart 1856-58. Wien 1859-92. 
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Got!. ordb. = Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar 
redigerad av Herbert Gustavson, 1-II. Uppsala 1918-45. (Skrifter utgivna 
genom Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A: 2.) 

GRAFF, E. G., Althochdeutscher Sprachschatz oder Wörterbuch der althoch-
deutschen Sprache. Berlin 1834-46. 

GRANLUND, JoRN, Träkärl i svepteknik. (Nordiska museets handlingar 12.) Sthlm 
1940. 

GRIMM, JACOB U. WILHELM, Deutsches Wörterbuch, I-. Leipzig 1854-. 
Gruddbo på Sollerön. En byundersökning tillägnad Sigurd Erixon 1938. (Nordiska 

museets handlingar 9.) Sthlm 1938. 
GRUNDTVIG, FR. L., Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk Bondeliv 

efter Lars Rasmussens Skildring. Utg. av Jorgen Olrik. (Danmarks Folke-
minder 2.) Kblin 1908-09. 

GUSTAVSON, HERBERT, Gutamålet. En historisk-deskriptiv översikt 1-2. (SvLm 
B 42 o. B 50.) Sthlm 1940-48. 

Gustav Vasas bibel, GVB = Biblia. Thet är all then helgha Scrifft på Swensko. 
Tryckt i Upsala 1541. Faksimilupplaga, Malmö 1935-37. 

Götlind Ordbildn. = GÖTLIND, JOHAN, Studier i västsvensk ordbildning .. . Diss. 
Uppsala. (SvLm B 19.) Sthlm 1918-21. 

Götlind Västerg. folkm. = Göna-ND, JoHAN, Västergötlands folkmål, 1-3. (Skrif-
ter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning, 6: 1-3.) 
Uppsala 1910 11. 

GIR = Konung Gustaf I:s registratur. Handlingar rörande Sveriges historia utg. 
af Kongl. Riks-archivet 1861-1916. 

Hadorph = Biärköa-rätten, thet är then äldsta Stadzlag i Sveriges Rike .. . utg. 
av Johan Hadorph. Sthlm 1687. 

HEDSTRÖM, GUNNAR, Sydsmåländska folkmål .1. (Skrifter utg. genom Landsmåls-
arkivet i Lund, 1.) Lund 1932. 

- Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar om Långarydsmålet 
i Västbo. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund. 7.) Lund 1948-. 

HEIMBUCHER, MAX, Die Orden und Kongregationen der katolischen Kirche, 1-2. 
Padeborn 1933-34. 

Hellquist Ortnamn på by = HELLQUIST, ELOF, De svenska ortnamnen på -by, en 
översikt. (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles handlingar. 
Fjärde följden, 20:de häftet, 1917.) Göteborg 1918. 

Hellquist Et. ordb.2  = HELLQUIST, ELOF, Svensk etymologisk ordbok. 1. uppl. 
Lund 1922. 

HELLQUIST, ELOF, Det svenska ordförrådets ålder och ursprung. En översikt, 1-3. 
Lund 1929-32. 

Hellquist Et. ordb.2  = HELLQUIST, ELOF, Svensk etymologisk ordbok. Ny om-
arbetad och utvidgad upplaga. Lund 1939. 

Hembygden, utgiven av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Uppsala 
1921-. 

Hembygdens arv. Hembygdsgårdar och friluftsmuseer i Sverige vid ingången av 
år 1930. En översikt i ord och bild utg. av Svenska journalen under redaktion 
av Sigfrid Svensson. Sthlm 1929. 
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HESSELMAN, BENGT, Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Uppsala 
1905. 
De korta vokalerna i och y i svenskan. Undersökningar i nordisk ljudhistoria, 
1-2. (Uppsala universitets årsskrift 1909. Filosofi, språkvetenskap och 
historiska vetenskaper, 3, 5.) Uppsala 1909-10. 
Västnordiska studier, 1-2. (Skrifter utgivna af K. Humanistiska Veten-
skaps-samfundet i Uppsala, XIV: 2 och XV: 2.) Uppsala 1912-13. 
Från Marathon till Långheden. Studier över växtnamn och naturnamn. 
(Nordiska texter och undersökningar utgivna i Uppsala av Bengt Hesselman, 
7.) Uppsala 1935. 

 Omljud och brytning i de nordiska språken. Förstudier till en nordisk språk-
historia. (Nordiska texter och undersökningar utgivna i Uppsala av Bengt 
Hesselman, 15.) Uppsala 1945. 

HILDEBRAND, HANS, Sveriges medeltid. Kulturhistorisk skildring. 1-3. Sthlm 
1879-1903. 

HOERNES, MORITZ, Prähistorische Archäologie. (Die Kultur der Gegenwart 3:5.) 
HOFF, INGEBORG, Skjetvemålet. Utsyn over lydvoksteren i målet i Skiptvet i 

Ostfold i jamforing med andre ostfoldske mål. Oslo 1946. 
HOFREN, MANNE, öländska bygdestudier. Kalmar 1933. 
HOLMBÄCK, ÅKE, Kvarnkommissionerna enligt Kungl. breven den 13 april 1697. 

En studie i svensk vattenrätt. Sthlm 1914. 
HOLMBÄCK-WESSEN = Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nu-

tidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessen. Ser. 1-5. Sthlm 1933-
46. 

Hoops Reallex. = Reallexikon der germanischen Altertumskunde herausgegeben 
von Johannes Hoops. Strassburg 1911-19. 

HvurAN-CAvAmarrs, G. 0., Wärend och wirdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi. 
1-2. Sthlm 1863-68. 

Hwgstad = HAEGSTAD, MARIUS og TORP, ALF, Gamalnorsk ordbok med nynorsk 
tyding. Kristiania 1909. 

Hwgstad Vestno. maalfore = H2EGSTAD, MARIus, Vestnorske maalfore fyre 1350. 
II. Sudvestlandsk, 2. Indre sudvestlandske. Foeroymaal. Islandsk. Andre 
bolken. (Videnskapsselskapets Skrifter II, Historisk-filosofisk Klasse 1915, 
no. 4.) Kristiania 1917. 

HÖFLER, OTTO, Altnordische Lehnwortstudien. (ANF Bd 47-48.) Lund 1931. 
IF = Indogermanische Forschungen. Strassburg-Berlin-Leipzig 1892-. 
IHRE, JOHANNES, Glossarium Suiogothicum. Upsalix Anno 1769. 
ISAACSSON, AUGUST, Om Södre Fjärdhundralands folkmål. En sammanställning 

av de viktigaste egenheterna i ljud- och formlära. (SvLm B 21.) Sthlm 
1923. 

JACOBSEN, M. 0. og MATRAS, Cna., Fwrosk-dansk ordbog. Törshavn 1927-28. 
JAKOBSEN, JAKOB, Etymologisk ordbog over det nörrone sprog på She land. Kbhn 

1908. 
JANSSON, SVEN B. F., Sagorna om Vinland. Sthlm 1945. 
JANSSON, VALTER, Orden harv och härv. (I Ordgeografi och språkhistoria, Nordiska 



282 

texter och undersökningar utg. i Uppsala av Bengt Hesselman, 9.) Uppsala 
1936. 

Jansson Måttsordb. = Jemssox, Sie OWEN, Måttsordbok. Svenska måttsenheter 
före metersystemet. Sthlm 1950. 

Janzön Subst. i boh. = JANZAN, ASSAR, Studier över substantivet i bohuslänskan. 
(Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles handlingar. Följd 
5, ser. A, bd 5, nr 3.) Göteborg 1936. 

Janzön Vokalassim. = JANZKN, ASSAR, Vokalassimilationer och yngre u-omljud i 
bohuslänska dialekter. (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssam-
hälles handlingar, Följd 5, ser. A, bd 3, nr 5.) Göteborg 1933. 

JENSEN, P., Wörterbuch der nordfriesischen Sprache der Wiedingharde. Neu-
miinster 1927. 

JIRLOW, R., Zur Terminologie der Flachsbereitung in den germanischen Sprachen. 
Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles handlingar. Följd 4, 
bd 30, nr 5.) Göteborg 1926. 

Jönsson Skjaldediktning -= Den norsk-islandske skjaldedigtning udg. ved Finnur 
Jönsson. Khvn & Kra 1908-1915. 

JUEL, C. A., Om mantaLspenningarne. I. Qvarntullens beviljande 1625. Sthlm 
1844. 

Jämten utg. av Heimbygda (Eric Festin). Östersund 1925-. 
KALÅN, JOH., Ordbok över Fageredsmålet. (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och 

Vitterhetssamhälles handlingar. Följd 4: 24.) Göteborg 1923. 
KALKAR, OTro, Ordbog til det wldre danska Sprog (1300-1700), 1-5. Kbhn 

1881-1918. 
KALLSTENIUS, GOTTFRID, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. (SvLm 21: 1.) 

Uppsala 1902. 
Värmländska bärgslagsmålets formlära. (SvLm 1907, s. 17-64.) 
Översikt av Värmlands svenska dialekter. (SvLm 21: 2.) Sthlm 1927. 

KALm, PEHR, Wästgötha och Bahuslänska Resa förrättad år 1742. Sthlm 1746. 
KAUFMANN, P. K., Das Miihlengewerb in Wiirtemberg und Hohenzollern. Diss. 

Heidelberg 1912. 
KELLER, ROBERT, Die wirtschaftliche Entwicklung des Schweizerischen Miklen-

Gewerbes aus ältester Zeit bis zirka 1830. (13eiträge zur schweizerif3chen 
Wirtschaftskunde. 2. Heft.) Bern 1912. 

KEYLAND, NILS, Svensk allmogekost. Bidrag till den svenska folkhushållningens 
historia. 1-2. Sthlm 1919. 

KLUGE, FRIEDRICH, Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte. 
Dritte Aufl. Halle 1926. 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 11. Auflage . . . bearbei- 
tet von Alfred Götze. Berlin & Leipzig 1934. 

KOCK, AXEL, Svensk ljudhistoria. 1-5: 2. Lund (& Leipzig) 1906-29. 
Umlaut und Brechung im altschwedischen. Eine Obersicht. (Lunds Universi- 
tets Årsskrift NF, avd. 1; bd 12, nr 1.) Lund 1911-16. 

KOCK, ERNST ALBIN, Notationes norrcenaa. Anteckningar till Edda och skalde- 
diktning. Lund 1923-. 

Kommunförteckning till underlagskarta över Sverige i skalan 1:600 000, utgiven 
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genom Landsmålsarkivet i Uppsala, Nordiska Museet, Svenska Ortnamns-
arkivet, Landsmålsarkivet i Lund och Folkminnesarkivet i Lund av Manne 
Eriksson. Sthlm 1938. 

KommeN, J. TEN DOORNKAAT, Wörterbuch der ostfriesischen Sprache. Etymolo-
gisch bearb., Norden 1879-84. 

KRENN, E., Miihlen auf Färoyar, ein Stiick Kulturgeschichte. (Wörter und Sachen 
1939, s. 86 ff.) 

KRiiNrrz, JOHANN GEORG, ökonomisch-technologische Encyklopmdie oder all-
gemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft in alpha-
betischer Ordnung. Berlin 1782-1829. 

Kulturen. En årsbok till medlemmarna av kulturhistoriska föreningen för södra 
Sverige. Lund 1935-. 

Kulturhistoriska museet i Bunge, Gotland. Senare förvärv (Th. Erlandsson). 
Visby 1925. 

LANDTMANSON, SAMUEL, Studier över västgötamålets 1- och r-ljud. (SvLm B 1.) 
Sthlm 1905. 

LARSSON, SETH, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål jämte en exkurs till 
ljudläran. Uppsala 1929. 

LEANDER, FONTES, Ordlista över Holsljungamålet. (Göteborgs Kungl. Vetenskaps-
och Vitterhetssamhälles handlingar. Följd 4, bd 12: 3.) Göteborg 1910. 

Levander Bondekultur = LEVANDER, LARS, Övre Dalarnas bondekultur under 
1800-talets förra hälft. 1-3. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Aka-
demien för folklivsforskning 11: 1-3.) Lund 1943-48. 

Levander Dalm. = LEVANDER, Lus, Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-2. 
Uppsala 1925-28. 

Levander Älvdalsby = LEVANDER, LARS, Livet i en Älvdalsby före 1870-talet. 
Sthlm 1914. 

Levander Älvdalsm. = LEVANDER, LARS, Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning 
och syntax. (SvLm 4: 3.) Sthlm 1909. 

LEKER, MATTEUS, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig 1872-78. 
Lex. Poet. = Lexicon poeticum antiqux linguEe septentrionalis. Ordbog over det 

norsk-islandske skjaldesprog. 2. udgave ved F. Jönsson. Kbhn 1931. 
LIDÅN, EVALD, Blandade språkhistoriska bidrag, 1-2. (Göteborgs Högskolas års- 

skrift 1904: 1 o. 1934: 3.) Göteborg 1903 o. 1934. 
- Ordstudier (Meijerbergs Arkiv för Svensk ordforskning, 1.) Göteborg 1937. 
LIND, 0., Teutsch-schwedisches und schwedisch-teutsches Lexicon. Sthlm 1749. 
Lindberg Mooleboekl = LINPERGR, PIETER, Architectura mechanica. Moole boek 

of eenige opstalle van moolens neffens haare gronden etc. Amsterdam u. å. 
(omkr. 1692). 

Lindberg Mooleboek2  = LrNrERcR, PIETER, Aechitectura mechanica of moolen-
boek van einige opsallen van moolens nevens hare gronden. Amsterdam 
1727. 

Lindberg Skeem. = LINDBERG, K. H., Skeemålets ljudlära. Göteborg 1906. 
Lindberg-Söderlund Hantverkarna == LINDBERG, FOLKE, Hantverkarna I, Sthlm 

1947, och SÖDBILLUND, ERNST, Hantverkarna II, Sthlm 1949. 
LINDER, N., Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Uppsala 1867. 
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Lindgren Burträskm. -= LINDGREN, J. V., Burträskmålets grammatik. Ljudlära. 
(SvLm 12: 1.) Sthlm 1890-1919. 

Lindgren Ordb. = LINDGREN, J. V., Ordbok över Burträskmålet utg. av D. 0. och 
Margareta Zetterholm. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala, 
Ser. A: 3.) Uppsala 1940. 

Lindqvist Bjärka-Säby -= LINDQVIST, NATAN, Bjärka-Säby ortnamn, I. Sthlm 
1926. 

Lindqvist Ordens vandringsvägar = LINDQVIST, NATAN, Ordens vandringsvägar 
på nordiskt språkområde. (i Vår hembygd, dess historia och hur den ut-
forskas, utg. av J. Sahlgren, N. Ahnlund m. fl.) Sthlm 1935. 

Lindqvist Ordgränser = LINDQVIST, NATAN, Ordgränser och ordf örändringar. 
(Saga och sed 1937, s. 42 ff.) 

Lindqvist Sydvästsverige = LINDQVIST, NATAN, Sydväst-Sverige i språk-geografisk 
belysning. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund, 2.) Lund 1947. 

Lindqvist Urspårade ord = LINDQVIST, NATAN, Urspårade ord i dialekt-geografisk 
belysning. (i Studie Germanica tillägnade E. A. Kock.) Lund 1934. 

LINDROTH, HJALMAR, Ölands folkmål, 1-2. (Göteborgs Högskolas årsskrift, Bd 
31 o. 51.) Göteborg 1926 o. 1945. 

LUTHER, GERHARD, Die technische und wirtschaftliche Entwicklung des deutschen 
Mählengewerbes im 19. Jahrhundert. (Staat- und sozialwissenschaftliche 
Forschungen herausgegeben von G. Schmoller und Max Sering, XXIV, 4.) 
Leipzig 1909. 

LÄUB = Lunds ärkestifts urkundsbok. Ed. L. Weibull. Lund 1900-. 
MAGNEVILL, A., Bjursåsmålets ordförråd. (SvLm B 10.) Uppsala 1913. 
MANNINEN, I., Die Sachkultur Estlands, II Band. Tartu 1933. 
MATSCHOSS-LINDNER, Technische Kulturdenkmäler. Miinchen 1932. (Beiträge 

zur Geschichte der Technik 17.) 
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. Göteborg 1937-. 
MENsrmg, OTTO, Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. Volksausgabe, 1-5. Neu-

mönster 1925-35. 
MM = Maal og Minne. Norske studier utgit av Bymaals-Laget ved Magnus Olsen. 

Oslo 1909-. 
MOBERG, LENNART, Om de nordiska nasalassimilationerna mp > pp, nt > tt, 

nk > kk med särskild hänsyn till svenskan. Uppsala 1944. 
MODER, IVAR, Småländska skärgårdsnamn. En studie över holmnamn i Mönster-

ås. Upps. 1933. 
, Namn- och ordgeografiska studier. (Uppsala Universitets årsskrift 1937: 
12.) Uppsala 1937. 

 Den nordiska ryssjans ursprung och ålder. Ordstudier. (Uppsala Universitets 
årsskrift 1939: 10.) Uppsala 1939. 

MOLBECH, C., Dansk ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord tillige-
med afiedede og sammensatte Ord . 2, forogede og forbedrede Udg. Kbhn 
1859. 

Montelius Kulturgeschichte = MONTELIUS, OSCAR, Kulturgeschichte Schwedens 
von den ältesten Zeiten bis zum eliten Jahrhundert nach Christus. Leipzig 
1906. 
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Montelius Vår forntid = MONTELIUS, OSCAR, Vår forntid. Sthlm 1919. 
MOSZYHSKI, KAmmIERZ, Kultura Ludowa Slowian. Krakau 1929. 
Moszyriski Sv. övers. = MoszYtsm, KAzEsirERz, Slavernas folkkultur. Första 

delen: Materiell kultur. översatt av Torsten Nilsson. Sthlm 1936. 
MOTZFELDT, U. A., Den norske vasdragsrets historie indtill aaret 1800. (Avhand- 

finger utgit ved det juridiske fakultet Kristiania no 1.) Kra 1908. 
MURET-SANDERS, Enzyklopäclisches englisch-deutsches und deutsch-englisches 

Wörterbuch. Berlin-Schöneberg u. å. [1922]. 
MÖLLER, P., Ordbok öfver halländska landskaps-målet. Lund 1858. 
Möller 1745 = MÖLLER, L., Nouveau dictionarie fran9ois-suedois et suedois-

fran9ois. En ny frantzösk och svensk samt svensk och französk lexicon. 
Sthlm, Upps. 1745-55. 

Namnstudier tillägnade B. Hesselman 21.12.1950 av Ortnamnssällskapet i Uppsala. 
Lund 1950. 

NILÅN, Nus FR., Ordbok öfver allmogenmålet i Sörbygden. Sthlm 1879. 
Nilsson österledskvarnar = NILSSON, LAGE, Folket i österledskvarnarna. (Kal- 

mar läns fornminnesförenings meddelanden, XXXII.) Kalmar 1944. 
NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Uppsala 1913-. 
No. Bygder = Norske bygder. Utg. av Hans Aall & Gisle Midttun. Kristiania 

1921-. 
No. garclnavne = RYGH, 0., Norske gardnavne. Kristiania 1897-. 
No. kulturhist. = Norsk kulturhistorie utg. gen. Anders Bugge og Sverre Steen. 

Oslo 1938-40. 
No. mylnor = Norske mylnor og kvernar. Utgreidingar frå Statens Kornforret-

ning. Oslo 1934-36. 
Nord. familjebok3  = Nordisk familjebok, 3:e uppl. Sthlm 1923-37. 
Nord. kultur = Nordisk kultur. Samlingsvrerk udgivet med understottelse af • 

Clara Lachmans fond. Sthlm-Oslo-Kbhn 1931-. 
NORDLANDER, JOHAN, Ordbok över multråmålet. Sthlm 1933. 
Noreen Aisl. Gr.4  = NOREEN, ADOLF, Altisländische und altnorwegische Gram-

matik (laut- und flexionslehre) unter Beriicksichtigung des umordischen. 
4., vollst. umgearb. Aufl. Halle (Saale) 1923. (Sammlung kurzer Grammatiken 
germanischer Dialekte hrsg. von Wilhelm Braune, 4.) 

Noreen Aschw. Gr. = NOREEN, ADOLF, Altschwedische Grammatik mit einschluss 
des altgutnischen. Halle 1904. (Sammlung kurzer Grammatiken germa-
nischer Dialekte hrsg. von Wilhelm Braune, 8.) 

Noreen Vårt språk = NOREEN, ADOLF, Vårt språk. Nysvensk grammatik i utför-
lig framställning. Lund 1903-24. 

Noreen Ärtem. = NOREEN, ERIK, Ärtemarksmålets ljudlära. (SvLm 1917: h. 3.) 
Sthlm 1915. 

Norsk riksmålsordbok utgitt av Riksmålsvernet utarbeidet av Tryggve Knudsen 
og Alf Sommerfelt. Oslo 1930-. 

Norstedts världshist. = Världshistoria utgiven av Sven Tunberg o. S. E. Bring. 
(P. A. Norstedt & Söners förlag.) Sthlm 1926-37. 

NÄSSTRÖM, GUSTAF, Forna dagars Sverige, 1-II. Sthlm 1941--48. 
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ODS = Ordbog over det danske Sprog ... utgivet af Det danske Sprog- og Lit-
teraturselskab. Kbhn 1918-. 

OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Göteborg 1923-. 
Olaus Magnus list. = MAGNUS, OLAUS, Historia om de nordiska folken. Nu för 

första gången i svensk öfversättning utg. genom Micha,elisgillet. Uppsala 
1909-25. 

OLSEN, Jons, Vand- og vindmoller i Svendborg Amt. (Svendborg Amt aarsskrift 
for 1937, bd 29.) Nyborg 1938. 

OLsiNi, Nus, Södra luggudemålets ljudlära. (SvLm 6: 4.) Sthlm 1887. 
Olson App. subst. = OLSON, EMIL, De appellativa substantivens bildning i forn- 

svenskan. Bidrag till den fornsvenska ordbildningsläran. Lund 1916. 
Olsson-Nordberg = NORDBERG, STIG OLSSON, Fornsvenskan i våra latinska origi- 

naldiplom före 1300. Upps. 1926. 
Olsson Väderkvarnen = OLSSON, ANDERS, Hur väderkvarnen bygges och arbetar. 

(Kalmar läns fornminnesförenings meddelanden, XXXII.) Kalmar 1944. 
Oxford Dictionary, Oxf. Diet. = A new english dictionary on historical principles, 

ed. by J. A. H. Murray, H. Brandley, W. A. Craigie . . . Oxford 1888-1933. 
PALM, GÖRAN, Ölandskvarnar. (Kalmar läns fornminnesförenings meddelanden, 

XXXII.) Kalmar 1944. 
PALMÅR, JOHAN, Studier över de starktoniga vokalerna i 1500-talets svenska. 

(Lunds Universitets årsskrift, NF, avd. 1, bd 13, nr 2.) Lund 1917. 
Peder Swarts krön. = SWART, PEDER, Konung Gustaf I:s krönika. Med inledning 

och ordförklaringar utg. af  Nils Edén. Sthlm 1912. 
Persson Beiträge = PERSSON, P., Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. 

(Skrifter utg. af  K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 10.) 
Uppsala 1912. 

Persson Lister = PERSSON, PER, Vind- och vattenkvarnar i Lister. Sölvesborg 
1939. 

PETERSON, P. N., Ordbok över Valldamålet. (Skrifter utg. genom Landsmåls-
arkivet i Lund, 3.) Lund 1935-46. 

F., Atlas zur weltischen Altertumskunde des deutschen Mittelalters 
Bonn u. Leipzig 1924. 

PIHL, CARIN, överkalixmålet I. Sthlm 1924. 
Postortsförteckningen = Förteckning å städer, köpingar, byar, gårdar m. fl. orter 

i Sverige ... utg. av Kungl. Generalpoststyrelsen och Kungl. Telegraf-
styrelsen. Sthlm 1909. 

Priv. för sv. städer = Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. 
Sthlm 1927-. 

RABENIUS, LARS, Om Sädes-qvarnar. Uppsala 1806. 
Rep. = Repertorium diplomaticum Regni Danici mediaevalis. Kbhn 1894-, 

1928-. 
RicirrnoFEN, KARL, Altfriesisches Wörterbuch. Göttingen 1840. 
RIEPEN, CL., Der Miihlenzwang, seine Entstehung und Fortbildung, seine Wirk - 

ungen auf die Staatsbiirger und dessen endliche Beseitigung. Kiel 1850. 
RIETZ, J. E., Svenskt dialekt-lexikon. Lund 1867. 
RINGBORG, EDWARD, Kvarnarna i Norrköpings ström. Norrköping 1921. 
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RINMAN, SVEN, Bergwerks lexicon 1-2. Sthlm 1788-89. 
ROSENBERG, C. M., Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, 1-2. Sthlm 

1882-83. 
Ross, HANS, Norsk ordbok. Tillaeg tu l »Norsk ordbog» af Ivar Aasen. Christiania 

1895. 
RUTBERG, HULDA, Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. (SvLm B 28). Sthlm 

1924-31. 
RYDIN, H. L., P. M. angående det svenska skatteväsendets utveckling, afgifven 

den 15 januari 1881 (1880 skatteregleringskommitt&3 betänkanden nr 41). 
Sthlm 1881. 

RfrrimEvER, L., Ur-Ethnographie der Schweiz. (Schriften der schweizerischen 
Gesellschaft fiir Volkskunde, XVI.) Basel 1924. 

RÄÄF, L. F., Ydremålet eller folkdialekten i Ydre härad af Östergötland. Örebro 
1859. 

Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok. Sthlm o. Upps. 1934-. 
SAHLSTRÖM, K. E., Om Västergötlands stenåldersbebyggelse. Sthlm 1915. 
SAHLSTRÖM, K. E., Gudhems härads fornminnen. Skövde 1932. 
Salmonsens konversationsleksikon. 2:den udg. Khvn 1915-30. 
Samlaren. Tidskrift utg. af  Svenska litteratursällskapet. Uppsala o. Sthlm. 
SANDSTRÖM, JOSEF, Studier över utvecklingen av fsv. ö och il i starktonig ställ-

ning inom västgötadialekterna. (SvLm B 6.) Sthlm 1910-12. 
SANDVIG, ANDERS, De Sandvigske Samlinger i tekst og billeder, 1-2. Lillehammar 

1907. Oslo 1928. 
SAOB = Ordbok öfver svenska språket utg. af  Svenska akademien. Lund 1898-. 
SCHADE, OSKAR, Altdeutsches Wörterbuch. 2. umgearb. Aufl. Halle 1872-82. 
SCHILLER, KL, ll. LeBBEN, AUGUST, Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bremen 

1875-1881. 
SCHLYTER, D. C. J., Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund 1877. 
SCHMIDT, W. U. KOPPERS, W., Völker und Kulturen. I: Gesellschaft und Wirt-

schaft der Völker. Regensburg 1914-24. 
SCHRADER, 0., Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. 2. verm. u. 

umgearb. Aufl. Strassburg 1917-29. 
SD, Sv. Dipl. = Diplomatarium Suecanum - Svenskt diplomatarium. Sthlm 

1829-. 
SELP, D. A., Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo 1931. 
SICHERER, C. A. X. G. F., Hoog-duitsch-Nederlandsch Woordenboek. Rotterdam 

1866. 
SIDENBLADH, KARL, Allmogemålet i norra Ångermanland. Uppsala 1867. 
STOD -= Skrifter utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göte-

borgs högskola. Göteborg 1918-. 
SIRELIUS, U. T., Suomen kansanomaista kulttuuria , 1-2. Helsinki 1919-1921. 
Sirelius Övers. = SIRELIUS, U. T., Finlands folkliga kultur. Svensk översättning 

av K. A. Meinander. Dupplicerad upplaga utg. av Nordiska Museet. Sthlm 
1933. 

SJÖBÄCK, MÅRTEN, Västergötland. En landskaplig orientering på uppdrag av 
Kungl. Järnvägsstyrelsen utarb. Sthlm 1933. 
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SJÖGREN, ARTHUR, Stockholms gamla väderkvarnar i bilder och modeller. Kort 
vägledning för besökare. Stockholms stadsmuseum tillfälliga utställningar. 
Sthlm 1939. 

SJÖSTEDT, GÖSTA, Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål. (Skrifter utg. 
genom Landsmålsarkivet i Lund, 4.) Lund 1936. 

SICAUTRUP, PETER. Et hardsysselmål. Kbhn 1927-. 
SKAUTRUP, PETER, Stubmollen. Särtryck ur Den gamle Bys Aarbog; jfr Dens. i 

Sprog og Kultur 1, 50 ff. och 116 ff. 
Skautrup Sproghist. = SKAUTRUP, PETER, Det danske sprogs historie. Kbhn 1944-. 
SMR = Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder till Sveriges histo-

ria 1434-41. Ed. Sven Tunberg m. fl. Sthlm 1937. 
SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län, utgivna av Kungl. Ort-

namnskommissionen genom Jöran Sahlgren. Lund 1948-. 
SoK = Sprog og Kultur udgivet af Institut for jysk sprog- og kulturforskning ved 

Peter Skautrup og H. P. Hansen. Aarhus 1932-. 
SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Värmlands län på offentligt uppdrag utg. 

av Kungl. Ortnamnskommissionen. Lund 1950-. 
SO Ä = Sveriges ortnamn. Älvsborgs län. Sthlm 1906-1948. 
Spegel Glossarium = Glossarium Sveo-Gothicum eller Swensk ordabook af Haq. 

Spegel. Lund 1712. 
SRP = Svenska Riksarkivets pergamentsbrev från och med år 1351. Ed. N. A. 

Kullberg. 1-3. Sthlm 1866-72. 
STANLEY, HENRY MORELAND, In darkest Africa or the quest, rescue and retreat 

of Emin, governor of Equatoria. London 1890. 
St Eriks årsbok = Samfundet S:t Eriks årsbok, utg. genom K. Hildebrand, G. 

Lindgren och G. Upmark. Sthlm 1903-. 
Stiernman = Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar angående 

Sweriges Rikes cornmerce, Politic och oeconomie • . gjord af And. Anton von 
Stiernman. Sthlm 1747. 

STRUCK, O'rro, Gross- und Kleinbetrieb der deutschen Getreidemählerei. Greifs-
wald 1911. 

Studia germanica, tillägnade Ernst Albin Kock den 6 december 1934. Lund 1934. 
STYFFE, CARL GUSTAF, Bidrag till Skandinaviens historia . . . 1-5. Sthlm 1859-

84. 
- Skandinavien under unionstiden med särskildt afseende på Sverige och dess 

förvaltning åren 1319 till 1521. Ett bidrag till den historiska geografien. 
Tredje uppl. Sthlm 1911. 

SUNDÉN, 0. W., Allmogelivet i en västgötasocken under 1800-talet. Skildradt huf-
yudsakligen till belysning af folkspråket. Sthlm 1903. 

Swenning Listerm. = SWENNING, Jurzus, Folkmålet i Listers härad. (SvLm B 36.) 
Sthlm 1917-37. 

Swenning Samnord. ni = SWENNING, Arraus, Utvecklingen av samnordiskt aai i 
sydsvenska mål. (SvL B 4.) Sthlm 1909. 

SVENSSON, Joing; Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken. (Lunda-
studier i nordisk språkvetenskap, 2.) Lund 1944. 
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Sverige. Geografisk topografisk statistisk beskrivning .. . utg. af  Karl Ahlenius 
och Arvid Kempe m. fl., 1-6. Sthlm 1908-24. 

Svenska kulturbilder under redaktion av Sigurd Erixon och Sigurd Wallin. Sthlm 
1929-32. 

Svensk uppslagsbok, andra omarbetade och utvidgade upplagan. Malmö 1947-. 
SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folk- 

liv. Sthlm 1878-; Svenska landsmål och svenskt folkliv. Sthlm 1904-. 
Sv. landskapslagar = Samling af Sveriges gamla lagar utg. af  C. J. Schlyter. Lund 

1827-1877. 
SÖDERWALL, K. F., Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Bd 1-2: 2. Lund 

1884-1918. 
TAmm, FREDR., Om avledningsändelser hos svenska substantiv, deras historia ock 

nutida förekomst. (Skrifter utg. af  K. Humanistiska vetenskapssamfundet i 
Upsala 5: 4.) Upsala 1897. 

THORÅN, A., Ordlista till det bohusländska landskapsmålet, sådant det talas i 
norra delen af länet. Manuskript i IOD. 

TISELIUS, G. AD., Ljud- och formlära för fasternamålet i Roslagen. (SvLm 18: 5.) 
Sthlm 1902-03. 

TORP, ALF, Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania 1919. 
Trolles jb = Arvid Trolles jordebok 1498. Utg. genom J. A. Almquist. (Historiska 

handlingar, 31.) Sthlm 1938. 
UHLHORN, G., Der Einfluss der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die Entwicklung 

des Mönchtums im Mittelalter; i Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, heraus-
gegeben von T. Brieger und B. Bess, Bd 14, 1894. 

UNANDER, FERDINAND, Allmogemålet i södra delen af Vesterbottens län. Upps. 
1857. 

Uppfinningarnas bok. Ny fullständigt omarb. uppl. under medverkan af fackmän, 
utg. af  A. Berglund. Sthlm 1896-1907. 

Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge. Upps. 1892. 
Vadstena kl. jb. = Vadstena klosters jordebok 1500, utg. gen. Carl Silfverstolpe. 

(Historiska handlingar af Kongl. Samfundet för utg. af  handskrifter rörande 
Skandinaviens historia, del 16.) Sthlm 1897. 

WALDE, ALOIS, Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg 1910. 
Walde-Pokorny = WALDE, ALois, Vergleichendes Wörterbuch der indogerma- 

nischen Sprachen, herausgegeben und bearbeitet von J. Pokorny. Berlin 
u. Leipzig 1927-32. 

Variarum rerum vocabula cum sueca interpretation°. Sthlm 1538, utg. av Aksel 
Andersson. Uppsala 1890. 

WbNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal. Leiden 1882-. 
WEIBULL, CURT, Sverige och dess nordiska grannmakter under den tidigare medel-

tiden. Lund 1921. 
VENDELL, HERMAN, Ordbok över de östsvenska dialekterna. (Skrifter utgifna af 

Svenska litteratursällskapet i Finland, LXIV o. LXXV.) Helsingfors 1904-
07. 

VENDELL, H. A., Runömålet. Ljud- och formlära samt ordbok. (SvLm 2: 3.) Sthlm 
1882-87. 
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Verwijs—Verdam = Middelnederlandsche Wordenboek van E. Vervijs en J. Ver-
dam. Gravenhage 1885-1929. 

Wessån I-omljud = WESSEN, ELIAS, I-omljud och vokalsynkope i fornvästnordi-
skan. (Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1916-1918, 
s. 59 ff.) 

Wessån n-deklination = WESSEN, ELIAS, Zur Geschichte der germanischen n-Dekli-
nation. Upps. 1914. 

Wessån Språkhist. = WESSEN, ErsAs, Svensk språkhistoria, 1—II. Sthlm 1941 o. 
1943. 

Wessån Våra folkm. = WESSEN, Rum, Våra folkmål. Sthlm 1935. 
WESSMAN, V. E. V., Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. Vendells 

Ordbok över de östsvenska dialekterna. 1—II. Hfrs 1925-1932. 
WESTE, E. W., Svenskt och fransyskt lexicon. Sthlm 1807. 
VESTLIIND, ALFRED, Medelpads folkmål. I. Sthlm 1923-47. (SvLm B 48.) 
WEsTmAx, KNUT B., Den svenska kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv 

till Innocentius III:s. Sthlm 1915. 
WESTMAN, K. G., Kungsådran i den svenska rätten under medeltiden. Upps. 1927. 
Vetenskapsak. handl. = Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar. Sthlm 1739—. 
VFM = Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 
VIELI VON RaiztiNs, RAYMOND, Die Terminologie der Miihle in Romanisch-

Bänden. Chur 1927. 
Wigforss SHF = WIGFORSS, ERNST, Södra Hallands folkmål. Ljudlära. Sthlm 

1913-18. (SvLm B 13.) 
WIGFORSS, ERNST, De korta rotstavelserna i Skånemålen. Lund 1918. 
WILMANNS, WILHELM, Deutsche Grammatik. Strassburg 1893-1909. 
WINNING, JACOB, Svenska kvarnar. Sthlm 1940. 
Vitruvius = Zehn biicher äber architektur des Markus Vitruvius Pollio, ilbersetzt 

und erläutert von J. Prestel. Strassburg 1912-14. — Jfr Vitruvius on arci-
tecture. Ed. from the Harleian manuscript 2767 and translated into English 
by Frank Granger. London, New York 1931-34. 

Vitterhets Akademiens handl. = Kongl. Vitterhets- historia och antiquitetsaca-
demiens handlingar. Sthlm 1789—. 

Vk jb se Vadstena kl. jb. ovan. 
VSO = Dansk ordbog utg. under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse. Kbhn 1793-

1905. 
Vår bygd. Hallands hembygdsförbunds årsskrift. 1916—. 
Vår hembygd, dess historia och hur den utforskas, av Jöran Sahlgren, Nils Ahnlund 

m. fl. Sthlm 1935. 
Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands fornminnes- och museiför-

ening. Karlstad 
Värmländska folkminnen upptecknade av Edvard Olsson, utg. av David Arill. 

Karlstad 1932. 
Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift fär Sprach- und Sachforschung. 

Heidelberg 1909—. 
Zeitschrift fiir deutsches Alterthum hrsg. von M. Haupt. Leipzig 1841-65, Ber-

lin 1866—. 
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ZELENIN, Dmrritu, Russische (ostslavische) Volkskunde. (Grundriss der slavischen 
Philologie und Kulturgeschichte, herausgegeben von R. Trautmann u. M. 
Vasmer.) Leipzig 1927. 

ÅLANDER, A. F., Konsonanterna i Östergötlands folkmål. Ljudhistorisk och dia-
lekt-geografisk översikt I. Upps. 1932. 

ÅSTRÖM, PER, Språkhistoriska studier över Degerforsmålets ljudlära 1888. (SvLm 
6.) 

ODEEN, Nus, Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ort-
namnsforskning. Lund 1927. 

OSTERGREN, OLOF, Nusvensk ordbok. Sthlm 1919—. 

Förkortningar. 

eln• LL = Christoffers landslag. 
DL Dalalagen. 
EU Etnografiska undersökningen, Nordiska museet, Stockholm. 
ES Egna samlingar. 
GM Göteborgs museum. 
HL Hälsingelagen. 
IFGH Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola. 
IOD Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola. 
KA Kammararkivet, Stockholm. 
LAL Landsmålsarkivet i Lund. 
MELL Magnus Erikssons landslag. 
NM Nordiska museet, Stockholm. 
RAP Originaldiplom på pergament i Riksarkivet. 
SML Södermannalagen. 
SOA Svenska ortnamnsarkivet, Uppsala. 
UL Upplandslagen. 
ULMA Landsmåls- och Folkmålsarkivet i Uppsala. 
VGL Västgötalagen. 
VMAT Varbergs Museums arkiv, Varberg. 
VML Västmannalagen. 
ÖGL Östgötalagen. 

Förkortningar av litteratur återfinnas i litteraturförteckningen ovan. Övriga 
använda förkortningar äro allmänt brukliga och torde ej tarva någon förklaring. 



Anmärkning till kartorna. 

Materialet har inlagts på den underlagskarta som utgivits genom Landsmåls-
och Folkminnesarkivet och Ortnamnsarkivet i Uppsala, Nordiska Museet i Stock-
holm och Landsmålsarkivet samt Folkminnesarkivet i Lund (åren 1937-39 ge-
nom Manne Eriksson). Beläggen ha inlagts på kartans koordinatsystem 

M. Eriksson, Kommunförteckning till underlagskarta över Sverige i skala 
1: 600 000. En kvadrat omkring ett tecken anger, att detta ej kan hänföras 
till en bestämd socken. 



Karta I. Orter från vilka utförligare uppteckning av kvarntermer föreligger (se källfört. s. 270 



Karta II. Vokalismen i ordet kvarn 
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Karta III. Utbredningen av ordet mölla 
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Karta IV. Skvaltkvarn 
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Karta V. Skvaltkvarnens vattenhjul och dettas axel 
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Karta U. Kvarntratten 



Karta VII. Den övre kvarnstenen 
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Karta VIII. Den undre kvarnstenen 
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Karta IX. K x arnstenartur. hölje 
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Karta X. Kvarnstenarnas underlag 



Karta XI. Kvarnrännan 
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LANDSMÅLS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 

SKRIFTER: 

Ser. A: Folkmål. 
D. 0. ZETTERHoLm, Dialektgeografiska undersökningar. I. Ladu-
gård. II. Gumse. Tacka. 1940. Pris 4 kr. 
SÄVE & GIISTAVSON, Gotländsk ordbok. Bd 1 A-N. 1940. Pris 18 kr. 
Bd 2: 1 O-Slättkarlost. 1942. Pris 7 kr. Bd 2:2 Slättäting-ö. 
Tillägg och rättelser. Efterskrift. 1945. Pris 11 kr. 
J. V. LINDGREN, Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. 0. och M. 
ZETTEBHOLM. 1940. Pris 5 kr. 
MANNE ERIKSSON, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och 
övervåning. 1943. Pris 12 kr. 
CARrN Pim., Verben i Överkalixmälet. 1948. Pris 10 kr. 
AUG. SCHAGERSTRÖM, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. 
av MANNE ERIKSSON. 1949. Pris 10 kr. 

7'. K.-H. DAHLSTEDT, Det svenska Vilhelminamålet. 1. A. Text. B. 
Kartor. 1950. Pris 12 kr. 
ROGER WADSTRÖM, Svenska kvarntermer. 1952. Pris 15 kr. 

Ser. B: Folkminnen och folkliv. 
ELLA OD$TEDT, Varulven i svensk folktradition. 1943. Pris 8 kr. 
J. EJDESTAM, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åker-
bruk i Sverige. 1944. Pris 10 kr. 
LEVI JortaNssoN, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 
1947. Pris 12 kr. 

4'. LINNAR LENNARSSON, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folk-
kultur i Gäsene, Laske och Skånings härader. I. 1948. Pris 15 kr. 
LIN-NAR LINNARSSON, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folk-
kultur i Gäsene, Laske och Skånings härader. II. 1950. Pris 15 kr. 
ÅKE CAMPBELL, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning 
av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. 
1948. Pris 15 kr. 
OTTO BLIXT, Det gamla Grangärde. 1950. Pris 15 kr. 
ARVID ERNVIK, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, 
Nordmarks och Gillberga härader under 1800-talet. 1951. Pris 20 kr. 

Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur. 
L H. GRUNDSTRÖM, Lulelapsk ordbok. Fase. 1 (abbis-kiil`pak). 1946. 

Pris 10 kr. Fa.se. 2. (kal`pat-kål`kutit) 1947. Pris 10 kr. Fase. 3. 
(käl'kutit7lönät) 1948. Pris 10 kr. Fase. 4. (mii.-nitrav) 1948. Pris 
10 kr. Fase. 5 (njär`kalit-piihkutit) 1949. Pris 10 kr. Faso. 6. pälai- 
sinne) 1950. 10 kr. Fase. 7 (sintsanit-tjabböt) 1950. Pris 10 kr. Fase. 
8 (tjabburit-tuvrås) 1951. Pris 10 kr. Fase. 9 (tuvrf3stit-vuolåtj) 
1951. Pris 10 kr. 

Pris 15 kr. 
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