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Förord 

Då första delen av detta verk publicerades som doktorsavhandling 1952, 
kunde endast en del av det omfattande materialet medtagas för att avhand-
lingen skulle hållas inom rimliga gränser. Efter disputationen fortsatte jag 
behandlingen av det återstående materialet, men krävande lärar- och skolle-
dartjänst gjorde, att arbetet måste läggas åt sidan. När nu denna andra och 
avslutande del av Svenska kvarntermer föreligger i tryck, vill jag främst 
tacka chefen för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, docent Erik Olof 
Bergfors, bl. a. för att han uppmuntrat mig att fullfölja arbetet, att han läst 
hela manuskriptet och därvid givit mig synnerligen värdefulla synpunkter 
och upplysningar samt att han antagit det till tryckning i arkivets skriftserie. 
Vidare tackar jag arkivarie Rune Västerlund, som läst korrektur och därvid 
gjort givande påpekanden samt i övrigt biträtt vid publiceringen. Slutligen 
tackar jag Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Läng-
manska kulturfonden, vilka genom anslag möjliggjort tryckningen. 

Bromma i juni 1984. 

Roger Wadström 

xi 





De svenska kvarnarnas terminologi 

Termer som har anknytning till förmalningsapparaten 

§40. Kvarnstenen; en av de i allmänhet cirkelrunda stenar, mellan vilka 
sädeskornen mals sönder (I, 44 och passim): 

Kvarnsten, m. 
SKÅNE: kvannstn Södervidinge [40], Burlöv [41], Grönby [47], Fjärestad 

[139], kva4nstly,n Allerum [138], 'kwäonstojn Ö. Broby [94], kvaAnstana, 
best. pl. Håslöv [121], HALL.: kwemstam, m. Fagered (Kal&I 171), 
kwchstiein Vallda, bvår&stiqn Frillesås, kwetnstam Träslöv, kweinstain Gun- 
narp (LAL), 'kvänsteijnana, best. pl. Torsås [51], 'kvänstenana, 
best. pl. Ryssby [92], VÅSTERG.: kvqt&stn Korsberga [33], Kåkind hd, 
kw4r,s4n Veden hd, kvatisten Ryda (ULMA), kvchsten Ödenäs [34], 
kvcesAen Kinnarumma [29], BOH.: kivdriastbn Bro, Brastad (I0D), ~ML.: 
kvepisknara, best. pl. Fryksände [75], ÖL.: 'kvarnsten Bredsätra [129], 
GOTL.: 'kvännstainar, pl. Lau [55], 'kvännstain Lau [158], SÖDERM.: 
kwånsten Trosa-Vagnhärad [82], kvårimkn Björkvik [84], kvqrbstg.n Selö 
(ULMA), UPPL.: kvåristknar, pl. Östervåla [70], kvaruffin Gräsö (ULMA), 
VASTM.: kvemsten Nora [59], kv4nsten Norberg (ULMA), 'qvarnstenarne, 
best. pl. Arboga [115], DALARNA: kvinste_n Hedemora lfs [68], 'kwänn-sten 
Venjan [69], 'kvänn-sten Sollerön [63], kvarstenar, pl. Boda [62], 'kvänn-
stäjnan, best. pl. Transtrand [61], 'kwennstenär, pl. Orsa [67], 'kvcersten 
Bjursås (Magnevill 81 b), 'kvarstena, best. pl. Djura [66], GASTR.: kv.öyten 
Årsunda (ULMA), JAMTL.:'kvannstain Frostviken (ULMA), ÅNG.: 
kveeksten Arnäs [133], NORRB.: kweristelin Alså by Överkalix [88a], kwoq-
st&lan, best. pl. Nederkalix [99], kwenistinn. Nederluleå [87], LAPPL.: 
kv/wstén Vilhelmina [90]; 

sv. dial. Runö kweekstcem, m. (Vendell Runöm. 110), no. dial. kvernstein 
[105, 106, 108], (Aasen 406), nisl. kvarnar-steinn (Blöndal I, 459), da. 
kvarn-sten (ODS 11, 1016, Feilberg 2, 346); färö. kvarnarsteinur, kvOrnar-
stein (Skaröi), eng. quernstone (Reynolds 16), jfr da. m011e-sten (ODS 14, 
742), da. dial. Jyll., dito (Feilberg 2, 650), sl-holst. möhl-steen (Drube 
77), nfris. mjillensteen (Jensen 362), nederl. molensteen (Sicherer 880), 
mnederl. molensteen (Verwijs-Verdam), hty. mählstein (Vieli 7, Duden 
154, Grimm), Ity. möhlensteen (Buurman), mlty. molenst'M (Schiller-Ltib-
ben), fs. mulinstbz (Gall& 221), färö. mylnusteinur (Skarai), eng. millstone 
(Reinolds 11). 
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Sten, m. 
SKÅNE: stät,nen, best. sg. Örkelljunga [43], 'stoijnanna, best. pl. Stoby 

[44], 'stainana, best. pl. Ö. Espinge [93], HALL.: stcåjna, pl. Vallda (LAL), 
stena, pl. Värö [22], SMÅL.: 'stainana, best. pl. Markaryd [156], GarL.: 
skyttar, pl. Fårö [56b], VÄRML.: stenar, pl. Fryksände [75], Väse [77], 
stenara, best. pl. Botilsäter [78], DALARNA: 'stenar, pl. Boda [62]. 

Denna kortare, osammansatta form, användes vanligen inom kvarnområ-
det, då missförstånd ej kan uppstå att kvarnstenarna avses. 

Kvarnkäring, f. 
VÄSTERB.: kw4to§c'elekg Burträsk (Lindgren Ordb. 83). 
Jämför till användingen av denna term bl. a. kall, kvarnkall 'den lodräta 

axelstocken i skvaltkvarn' (§30, I, 238), kvarngosse 'skakare' (§ 17, I, 172) 
och kvarnstinta 'kvarntratt' (§ 15, I„ 149, not 2). 

§41. Kvarnsten av visst ursprung: 
Kvarnsten från Lugnås i Västerg. (I, 44 f.): 

Lugnåssten, m. 

HALL.: lågasastenar, pl. Värö [22], SMÅL.: lögasastena, pl. Gränna [71], 
VÄSTERG.: lögasastenar, pl. Korsberga [37], Landa [30], St. Mellby [28], 
lögastena, pi. Örslösa [26], lögasastena, pl. Källby [39], lågnasten Björkäng 
[2-4], BOH.: letgasastena, pl. -Ytterby [8], jögnasti2nar K;ille [2], VÄRML.: 
letgnasten Fryksände [75], ktgastenar, pl. Väse [77], SöDERM.: litgnastenar, 
pl. Tkosa-Vagnhärad [82], Blacksta [86], DALARNA: 'luggn-ås-stenär, pl. 
Sollerön [63]. 

Dialektformen i Kville i Boh. beror troligen på felaktig association med 
dialektens jog 'ljung', i äldre dial. lygn, lugn o. d. 

Kvarnsten från Selbu i Norge (I, 45): 

Selbusten, m. 

BOH.: sälbosten Tanum [5]. 
Vokalismen i termen har förvanskats, troligen emedan man på orten ej 

längre känner stenens verkliga ursprung. 

c) Kvarnsten från Dalskog i Dalsland (I, 44): 

Dalskogsten, m. 

BOH.: deitskostenar, pl. Tanum [5], DAL: detIrskosten Ärtemark [15]. 
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Dalskogar, pl. 

BOH.: då,skoar, pl. Lane-Ryr [7]. 
Den sista formen torde vara en ellipsbildning till den föregående, inne-

bärande en viss personifiering. En sådan är ganska vanlig bland kvarnter-
merna, särskilt i fråga om beteckningar på rörliga delar. 

d) Kvarnsten från Gävle: 

Gävlesten, m. 

NORRB.: jävlastcem Nederluleå [87]. 
Jfr till bildningstypen eng. french stone (Reynolds 185) och sl-holst. 

rhinsche steen (Mensing). 

§42. Kvarnsten i s. k. siktkvarn (I, 44): 

Siktsten, m. 

VAsTERG.: sektastena, pl. Landa [30], Korsberga [37], Ullervad [150], 
sektasten Östad [35], BOH.: sektastenar, pl. Tanum [5], Kville [2], Hogdal 
[Il], GOTL.: 'siktstainar, pl. Lau [55], GÄSTR.: 'siktstenar, pl. Hedesunda 
[127]. 

e) Kvarnsten i s. k. sammalskvarn (I, 44): 

Samstenar, pl. 

VASTERG.: såmstena, pl. Ullervad [150]. 
Detta är sannolikt en ellipsform av ett *sammalsstenar. 

§43. Kvarnsten av viss bergart (I, 45): 

Kvarnsten av granit (gråberg): 

Gråbergsten, m. 
BOH.: gråbarjasten Hogdal [11], gråbce,stenar, pl. Kville [2]. 

Rleden är målets gråberg 'gråsten, granit' (jfr §50). 

Kvarnsten av sandsten: 

Sandsten, m. 

VÄSTERG.: sånstena, pl. Korsberga [37], Snik.: 'sandsten Misterhult 
[146]. 

Termen är en ellipsbildning till ett *sandstenssten. 
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c) Kvarnsten av stålgrå sten (gjuten konststen eller täljsten): 

Stålsten, m. 

BOH.: sta,stbnar, pl. Tanum [5], VÅSTERG.: sta,stenar, pl. Ödenäs [34], 
DALARNA: st-almen, Hedemora lfs. [68]. 

Termen är föranledd av den stålgrå färgen hos stenens bergart; jfr § 47 
nedan. 

Anm.: Vid malning bildas stundom grus av stenarna. I Lau på Gotl. [55] 
säges att kvarnen aurar, pres. Detta verb är bildat till målets aur, m. 'grus, 
grov sand, torr grusjord, småsten i åkrar' (Gotl. ordb. II, 1235, Rietz 15). 
Det gotl. aura motsvaras av sv. dial. öra, känt i bet. 'grusa (vägar), laga 
(vägar) med grus' (Rietz 15). Verbet är bildat till sv. rspr. och dial. ör 
'stengrund el. sandbank, grus o. d.', no. aur, isl. aurr, m., da. dial. Or, ags. 
Mr, av germ. aura- 'grus, sten' (Hellquist 1462). 

I samma mål kallas stenens bergart graut, den säges t. ex. ha harrt graut 
Lau [55] Gotl. (jfr Gustavson, Gutam. I s. 242), motsvarande sv. rspr. och 
dial. gryt, n. 'stenig mark, i sht om grävlingars och andra djurs bo; till germ. 
*greut- 'krossa sönder' (Hellquist 304). För kvarntermens bet. jfr rspr. gryt 
i numera föga bruklig bet. 'bergart' (SAOB 10, G 1095). 

§ 44. Sten eller gjuten massa, som placeras ovanpå sliten översten för att 
öka dess vikt: 

Barlaststen, m. 
Box.: baasten Tanum [5]. 
F.leden är sjötermen ballast, barlast, här i överförd, närstående bet. 

Användningen av sjötermer inom bl. a. kvarndriften är ej ovanlig i kust-
trakter, särskilt i Boh. 

Ålaga, f. 
DAL.: (414ga Ärtemark [15]. 
Termen är samma ord som fsv. alagha, f. 'pålaga' (Söderwall I, 22; jfr till 

bildningen Olson App. subst. 407), isl., fvn. ölag, n., ålaga, f. 'paaleeg' 
(Blöndal 26, Jansson 8, Hxgstad-Torp 7). Ordet är bildat till motsvarande 
verb på samma sätt som rspr. pålaga. 

Redsten, m. 

VÅSTERG.: /testen Korsberga [37]. 
Jfr eng. balance weight (Reynolds 183). 
F.leden *red- är no. dial. reid, f. 'Riden, Ridning; FOlge, Selskab, egentl. 

ridende FOlge' (Aasen 590); fvn. reiö, f. 'riding, ridende fOlge, kjOregreie, 
tordenver' (Torp 522), fsv. redh, f. 'ridande, ritt'<germ. *raiöo-, ett verbal- 
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abstraktum, bildat med avljud i förhållande till presensstammen av verbet 
rida (Hellquist 834; Olson App. subst. 363). 

Detta *red- ingår även i ortnamnet Redväg(s härad) i Västergötland (SOÄ 
10, 1) och Redbergslid i Göteborg (OGB 2,40 och cit. litt.). Redsten hör till 
en grupp av ssgr, vilkas f.led består av ett verbalabstraktum (eller en 
verbalstam), och vilkas s.led egentligen anger en verksam individ eller ett 
nom. agentis överhuvud. Dessa ssgr betyder 'varelse eller föremål, som har 
till vana eller ovana, yrke eller uppgift att göra något, vilket anges i f.leden' 
(Cederschiöld Framtidssvenska 64). Kvarntermen betecknar »stenen som 
rider på, vilar på den övre, roterande kvarnstenen». 

§ 45. Mått på kvarnstenens diameter (I, 44): 

Grepp, n. 
VASTERG.: grep Korsberga [37], Ugglum [31 a], Landa [30], Björkäng 

[24], grep St. Mellby [28], Örslösa [26], DAL: grep Ärtemark [15], VARML.: 
grep Fryksände [75], Botilsäter [78], Gustav Adolf [149]. 

Spann, n. 

SKÅNE: 'spann Lyngby [45], SMÅL.: 'spann Skede [73], Bankeryd [96], 
Misterhult [146], ÖSTERG.: 'spann Svinhult [145], span Svinhult [152], 
DALARNA: span Hedemora lfs [68], GASTR.: 'span Hedesunda [127]. 

Grepp är i ifrågavarande dialekter ett längdmått på omkr. 3 3/4 tum, 
vanligt endast som kvarnterm (jfr Svensson i Hembygden 1935, 90). Det är 
samma ord som rspr. grepp, närmast i dess numera föga brukliga bet. 'så 
mycket som rymmes i handen', särsk. (fullt br.) boktr. 'så många rader av 
en sats som vid urlyftning o. avläggning av stil på en gång upptages resp. 
hålles mellan tummen o. pekfingret' (SAOB 10, G 898). 

Spann anges i Svinhult = 6 tum [145]. Det är samma ord som sv. rspr. och 
dial. spann 'numera föga br. om ett slags längdmått' (Rietz 663), fsv. span, 
f. 'längdmått motsv. avståndet mellan spetsen av tummen samt pek-, lång-
eller lillfingret, då handen är utsträckt' (Söderwall 2,461), fisl. spQnn, mlty. 
spanne, fht. spanna (ty. spanne), ags. spann (eng. span), av germ. 
*spannö- till germ. red. verb *spannan 'utsträcka', besläktat med sv. 
spänna, germ. *spannian, en kausativbildning med iterativ-intensiv bet. till 
germ. *spannan (Hellquist 1033a, 1057b). 

Anm. Exempel på användningen av dessa termer för att angiva kvarn-
stenens storlek: tjugogreppare 5digagrepara, pl. Landa, Västerg. [30], tju-
gogreppasten §ugagrepasten Korsberga, Västerg. [37]; tiospannare tei-
spannara, pl. Pjetteryd, Smål. [52], Misterhult, Smål. [146], tiospanstbn, 
tolvspannsten tiarvspanstn Svinhult, Österg. [152], sexspannsten Mister-
hult, Smål [146], scaspanstn Hedesunda, Gästr. [127]. 
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Stenpar för malning av osiktat mjöl (I, 44): 

Sammalskvarn, f. 
VÄSTERG.: samasikwpi, f. Korsberga [33], Box.: såmaskwierc Hjärtum 

[4], Torp [6], DAL: sånzastkvijn Ärtemark [15]. 

Sammala, f. 
BOH.: såmålra Kville [2], Naverstad [14], Lane-Ryr [7]. 

Skräda, f., skrädverk, n. 
BOH.: skrct.a Tanum [5], Bro [10], SmÅL.: 'skrädverk Misterhult [146]. 

Gröpkvarn, f. 
VÄSTERG.: gröpkvilti Särestad [27], ÖSTERG.: gråpkvåri, Hällestad [79], 

SöDERM.: gr.Opkvan, Björkvik [84], UPPL.: grOpkviiri Östervåla [70]. 
Dessutom: 'sammäldskvarn Öland utan ort [157]. 
Sammalskvarn är en ellipsbildning av ett sammanmalningskvarn. Denna 

form finns belagd från Östervåla i Upp!. [70] seimanmarugskvari. Ett mellan-
stadium visar 'sammanmahkwennär, pl. från Mora i Dalarna [60]. 

Sammala, f. är antingen bildat ur föregående term i anslutning till övriga 
fem. benämningar på stenparet, eller också direkt till verbet sammanmala, 
sammala 'mala utan att sikta' (se nedan § 225). 

Skräda, f. är bildat till verbet skräda 'grovmala utan att sikta' (se nedan 
§ 221) i anslutning till övriga fem. benämningar på stenparet. 

Gröpkvarn är bildat till verbet gröpa 'grovmala utan att sikta' (se nedan 
§ 222). 

Stenpar som står i direkt förbindelse med sikt (I, 44 f.): 

Siktkvarn, f. 
SMÅL.: 'siktkvarn Misterhult [146], BOH.: sektakwiert, Hjärtum [4], 

scatakw&ri Torp [6], VÄSTERG.: sektakvari Korsberga [33], ÖL.: sektkvån 
Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a], GOTL.: 'siktkvännar, pl. 
Lau [55], UPPL.: siktkviiri Östervåla [70], NORRB.: siktkwäri Nederluleå 
[87]; ä. rspr. sikt(e)kvarn (SAOB 25, S 2315). 

Sikta, f. 
BLEK.: siktan, best. sg. Mörrum [48], VÄSTERG.: sekta Björkäng [24], 

Ullervad [150], BOH.: sekta Kville [2], Tanum [5], Lane-Ryr [7], Bro [10], 
scata Torp [6], sekta Hogdal [11]. 

Finsikta, f. 
BOH.: firjscekta Torp [6], VÄSTERG.: finsekta Ödenäs [34]. 
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Stålkvarn, f. 

SMÅL.: ståKvklq Gränna [71], VÄSTERG.: ståkkvåri Källby [39]. 

Stålsikt, f. 

BOH.: ståsat Hjärtum [4], UPPL.: stegikt Östervåla [70], 'stålsikt Väst-
land [154]. 

Ståla, f. 

SMÅL.: 'ståla Skede [73], Misterhult [146], VASTERG.: ståka Ullervad 
[150], ÖSTERG.: stålra Svinhult [152], SODERM.: stålea Julita [80], stålran, 
best. sg. Trosa-Vagnhärad [82], Björkvik [84], UPPL.: stålran, best. sg. 
Östervåla [70], VASTM.: sta Fläckebo [58], DALARNA: stålra, f. Hede-
mora lfs. [68]. 

De termer, som innehåller sikt, är bildade till verbet sikta 'mala och i 
anslutning därtill sikta mjölet i kvarnen' (se nedan § 226). Termerna med 
f.leden stål- betecknar »siktkvarnar med s. k. stålstenar» (se ovan § 43), 
möjligen med ett mellanled stålstenskvarn. 

Stenpar som användes för gryntillverkning: 

Grynkvarn, f. 

BLEK.: grpnkv.44n Mörrum [48], Box.: grpgkw(0, Hjärtum [4], grpnkv&r/ 
Bro [10], grOdevckit Hogdal [11]; ä. rspr., fsv. grynkvarn (SAOB 10, G 
1091). 

Grynverk, n. 

UPPL.: grOivälj Östervåla [70], 'grynverk Västland [154], DALARNA: 
grpnvärk He-demora lfs [68]. 

Grynkross, kross, m. 

SMÅL.: 'grynkross Misterhult [146], UPPL.: 'kross Västland [154]. 

Stenpar av bergart, som ej behöver skärpas (I, 44): 

Självhacka, f. 

BOH.: »Maka Tanum [5], Kville [2], ~åka Hogdal [11]. 
Kvarnar med stenar av detta slag säges skämtsamt »hacka sig själva». 

Själv heter i boh. §0, 58k. Ljudutvecklingen i detta ord är svårförklarlig; jfr 
möjligen boh. skymme, skömme Mma, jama 'hölje kring kvarnstenarna' I, 
179 med not 2, 185ff. 
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Stenpar av gråsten (I, 44): 

Gråberga, f. 
BOH.: grabierja Tanum [5]. 
De ganska talrika benämningarna på ett stenpar, som utgöres av svaga 

fem., har bildat en särskilt produktiv ordbildningstyp. Det ursprungliga 
namnet på kvarnens förmalningsapparat, stenparet, är, som i I, 96f. fram-
hållits, kvarn. Såväl när detta betecknar hela byggnaden med dess maski-
neri som handkvarnen eller förmalningsapparaten (stenparet), har man i 
dial. en stark känsla av dess fem. genus. Det ligger nästan något av 
personifikation i termen kvarn och dess talrika synonymer, icke endast 
beträffande hela kvarnhuset utan även stenparet. De nybildade synonymer-
na blir därför i regel fem., oftast svaga fem., bildade till verb. De kommer 
därför att tillhöra den mycket vanliga ordbildningstyp, som utgöres av 
svaga fem., bildade till verbalstammar, oftast nom. agentis eller med en 
bet., som står dessas nära, (jfr Olson App. subst. 9 ff. och Götlind Västsv. 
ordbildn. 20 ff.). 

För nästan alla hithörande bildningar, som utgör namn på stenparet, 
ligger ett verb till grund. Ett påfallande undantag är gråberga, bildat till ett 
subst. gråberg 'gråsten, granit'. Detta är en analogibildning till den ovan 
nämnda stora gruppen, och denna analogibildning visar just produktiviteten 
hos denna synonymgrupp för kvarn. 

Stenpar, avsett endast för malning av visst sädesslag: (Endast i 
mycket stora kvarnar med flera stenpar förekommer det, att man har 
särskilda kvarnar för malning av varje olika sädesslag. Termer för att 
beteckna dylika förekommer därför endast sporadiskt.) 

Rågkvarn, f. 
SMÅL.: 'räukwanän, best. sg. Pjetteryd [52], 'howkwaänn Fryele [122], 

ÖSTERG.: ikkvana, pl. Svinhult [152], VÄSTERG.: reigkvc.01 Landa [30], 
SÖDERM.: reigkvan Björkvik [84]; (ä.) nsv. rågkvarn (SAOB 23, R 3601); 

ä. da. SOnderjyll. (1755) Rug-Quernen, best. sg., Rug-Steen (Malling 
178). 

Vetekvarn, f. 
VÄSTM.: hveteqvarnen, best. sg. Arboga [115]. 

Havrekvarn, f. 
SMÅL.: 'havrakwanän, best. sg. Pjetteryd [52], 'havrakwaän Fryele 

[122], ÖSTERG.: havrakwana, pl. Svinhult [152]. 
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Maltkvarn, f. 
SKÅNE: maltkvänn Burlöv [41], HALL.: måltakwinn Harplinge [18], BOH.: 

måltkwier, Hjärtum [4], måltkoien Ytterby [8]. 

§52. Järnband som omger större kvarnsten (I, 46f.): 

Gjord, f., gjorda, f., (kvarn)sten(s)gjord(a), f. 

HALL.: Mar, pl. Värö [22], SMÅL.: Ma Gränna [71], 'kwarnstensjora 
Pjetteryd [52], VASTERG.: J'glra Örslösa [26], Landa [30], Mar, pl. Tvärred 
[38], Källby [39], Kinnarumma [29], Åtra, best. sg. St. Mellby [28], kvc_iti-
tstenspir Korsberga [33, 37], ÖSTERG.: 74,1ra Svinhult [152], BOH.: 7624-
Norum [1], Hjärtum [4], sknlige Kville [2], Lane-Ryr [7]; pilkar, pl. Valla 
[12], DAL.: jc_54-ar, pl. Ärtemark [15], VÄRML.: stnic)Ir Fryksände [75], Älgå 
[76], jo4- Dalby [147], Gustav-Adolf [149], GÄSTR.: JQ4  Hedesunda [127]. 

Band, stenband, n. 
SmÅL.: 'stenband Misterhult [146], VASTERG.: stenbän Landa [30], 'band 

Östad [35], BOH.: stenban Tanum [5], Bro [10], stenban Lane-Ryr [7], 
Hogdal [11], VARML.: ban Väse [77], Botilsäter [78], stenbån Fryksände 
[75], SöDERm.: ban Trosa-Vagnhärad [82], stenban Gryt [81], stenban4 
Björkvik [84], NORRB.: band Nederluleå [87]; 

jfr sl-holst. bänner, pl. (Drube 79). 
Dialektformerna under gjord, gjorda hör dels till ett gjord, f., dels till ett 

gjorda f. I några fall kan man ej med säkerhet avgöra, vilkendera formen 
som föreligger. Den förra formen är rspr. gjord, f. 'band, rem, brett starkt 
band; ring 1. kedja 1. krans (av metall 1. trä) anbragt omkring ngt för att 
pryda 1. hålla det samman; tunnband' (SAOB 10, G 487); fsv giork, fvn. 
gjQrö, got. gairfia, f. av germ. *geröö-, i avljudsförhållande till mhty. o. ty. 
gurt (Hellquist 284). Den senare formen gjorda är en svag biform till den 
förra med samma bet. som huvudordet av vanlig art (jfr Olson App. subst. 
217ff.). Även denna form finns i rspr. (SAOB 10, G 487 f.). 

Band är rspr. band närmast i bet. '(smal) ring av trä 1. metall som 
sammanhåller 1. förstärker (t. ex. på tunnor, fat o. d.)' (SAOB 2, B 209). 

§ 53. Att förse kvarnsten med järnband (I, 47): 

Gjorda, vb. 
VÄSTERG.: »G•a Landa [30], »1ra Dalby [147]. 
Gjorda, vb. är bildat till gjord(a), f. i anslutning till gjorda 'spänna en 

sadelgjord omkring en häst' (SAOB 10, G 487). 
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Banda, vb. 
VÄSTERG.: bända Björkäng [24]. 
Detta är samma ord som rspr. banda 'förse med band' (SAOB 2, B 222). 

Bo, vb. 
SKÅNE: in Ö. Espinge [93]. 
Termen är sv. dial. bo  'iståndsätta, laga; göra i ordning' (Rietz 43), 

bygdemålsfärgat rspr. bo  'göra i ordning, utrusta, tillrusta, iståndsätta, laga; 
kläda sig, ombona' (SAOB 5, B 3654 f.), no. dial. bu, bua, vb. 'gjOre fxrdig, 
tilrede, sxtte i Stand' (Aasen 87), fvn. bcia, v. 'berede, gjOre fxrdig, sxtte i 
brugbar Stand, udruste noget med hvad der tjener tu l Beklxdning (eller 
Prydelse)' (Fritzner I, 206), fsv. boa, v. bl. a. 'göra i ordning, bereda' 
(Söderwall I, 130; jfr Hellquist 85, 2. bo, vb.). 

§54. Radiellt gående räfflor i kvarnstenarnas malyta (I, 79, bild 50): 

Räffla, riffla, f. 
SKÅNE: 'riffior, pl. Svenstorp [123], HALL.: rckflar, pl. Morup [17], ?Mar, 

pl. Värö [22], refla Frillesås [20], SMÅL.: Ackfla4, pl. Bredaryd [53], rckflar, 
pl. Gränna [71], Åseda [54], 'refflene, best. pl. Ryssby [92], räfflä Pjett-eryd 
[52], Fryele [122], 'räffiär, pl. Bankeryd [96], 'reffiuna, best. pl. Markaryd 
[156], 'riffla Misterhult [146], VÄSTERG.: nkflar, pl. Örslösa [26], Ullervad 
[150] hckflar, pl. Björkäng [24], Erska [28], Landa [30], Ödenäs [34], Östad 
[35], Tvärred [38], Källby [39], nefla Korsberga [33, 37], BOH.: rckfla 
Norum [1], Kville [2], Hjärtum [4], -Tanum [5], Naverstad [14], rieflar, -pl. 
Valla [12], DAL: rckflar, pl. Ärtemark [15], VÄRML.: rckflar, pl. Fryksände 
[75], Älgå [76], Väse [77], Botilsäter [78], rckflra Gustav Adolf [149], riefla, 
pl. Dalby [147], ÖSTERG.: rckflar, pl. Hällerstad [79], refla Regna (ULMA 
1997:2), Actflara, best. pl. Svinhult [152], SöDERM.: rckflar, pl. Julita [80], 
Trosa-Vagnhärad [82], Björkvik [84], 'riffiår, pl. -Lau [55], rdflar, pl. 
Få'rö [126], DALARNA: rckfla Hedemora lfs [68], 'reffirur, pl. Mora [60], 
'rjfkor, pl. Sollerön [63], 'rifkur, pl. Våmhus [64], 'r sifälr Venjan [69], 
'räfflår, pl. Boda [62], 'räffion, best. pl. Gagnef [97], GÄSTR.: 'reffiör, pl. 
Hedesunda [127], JÄMTL.: råflran, best. pl. Frostviken [140], NORRB.: 
rdfire,n, best. pl. Nederluleå [85], refel, f. Överkalix [88], ?Man, pl. Neder-
kalix [99], LAPPL.: Mfe,l,  f. Arvidsjaur [89]. 

Detta är rspr. räffla, reffla, da. rifle, ett lån från ity. riffel 'fåra' till Ity. 
riffelen, vb. 'räffla, förse med räfflor' och ty. riefelen, riffeln, motsvarande 
ags. geriflian 'rynka', eng. rivel. Formväxlingen beror på olika utveckling 
av i i dial. samt beträffande ä-vokalismen på ljudsubstitution (Hellquist 
866f.). 
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Stråle, m. 
SKÅNE: strtau/e, Burlöv [41], Grönby [47], smale, Tulltorp [120]; jfr. da. 

stråle Jylland [101, 1021. 
Räfflorna löper strå/formigt ut från stenens centrum (se bild 50, I, 79). 

Mjölränder, pl. 
ÖL.: 'mjölränder, pl. utan ort [157]. 
Motsvarande eng. term är radial grooves, furrows, pl. (Reynolds 12), sl- 

holst. hau-släg, pl. (Drube 79). 

§ 55. Det innersta partiet av kvarnstenen (I, 79, bild 50): 

Gröp, n. 
SMÅL.: g46pat, best. sg. Åseda [54], Gränna [71], 'gröpet, best. sg. Skede 

[73], 'gröp Bankeryd [96], VÅSTERG.: grdpat, best. sg. Örslösa [26], Kin-
narumma [29], Korsberga [33, 37], 'gröpet, best. sg. Älekulla [32]. 

Gröprum, n. 
BOH.: gröbrbm Hogdal [11]. 

Gröpring, n. 
VÅRML.: gr0_prigan, best. sg. Gustav Adolf [149]. 

Gropp, glopp, n. 
SMÅL.: ghtipat, best. sg. Bredaryd [53], BOH.: gr8I2, n. Kville [2], gra!, 

Lane-Ryr [7], 04,  Ytterby [8]. 

Gropprum, n. 
BOH.: gritbrOm Tanum [5]. 

Skärrand, f. 
VÅSTERG.: 5c_enan Korsberga [33] 5cgrana, best. sg. Kinnarumma [29], 

~ML.: jce‘ råna, best. sg. Gustav Adolf [149]. 

Gryngång, m. 
VÄSTERG.: 'gryngangen, best. sg. Älekulla [32]. 
Jfr färö. kornfariö (Williamson 85). 
Gröp är bildat till verbet gröpa 'grovmala' (se nedan § 222), liksom t. ex. 

gap, fsv. gap 'öppning, gap' till gapa (Olson App.subst. 133). Termen 
betecknar det innersta, grovhackade partiet av kvarnstenarna, där sädes-
kornen endast krossas, gröpes, för att sedan malas finare i det yttre partiet. 
Gröprum är en bildning till samma verb. 
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Gropp är bildat på motsvarande sätt som gröp till ett verb med u-
vokalism i avljudsförhållande till gröpa (med au-vokalism); jfr. no. dial. 
grupa, st. vb. 'male grovt; knuse' (Torp 186), jfr OÖD 727f., art. groppal . 

Glopp är samma ord som rspr. glopp, snöglopp, närmast utgående från 
en äldre bet. hos detta ord '(det som liksom kommer ur) ett stort gap eller 
dyl.', vilken finns i sv. dial. glop, glåp, n. 'gap, öppning i skog'; no. dial 
glöp, n. 'hul, gap, aapning', en avledning till motsvarande verb sv. dial. 
gläpa 'äta glupskt', no. dial. glöpa 'gape, sluke'. Detta verb står i avljuds-
förhållande till verbet glupa 'sluka' (Torp 165 — med ej angiven källa — och 
Hellquist 288). Kvarntermen betecknar det innersta partiet av kvarnstenen, 
där säden faller ned och endast grovmales. Detta liksom slukar säden. 

Möjligen är glopp en ombildning av gropp, som är den vanligare termen, 
medan glopp är känt blott med ett belägg. 

Skärrand betecknar det parti, den rand, av stenarna, som endast skär, 
dvs krossar, grovmal kornen (jfr nedan § 221). 

Gryngång betecknar likaledes det inre partiet av stenen, som endast 
krossar sädeskornen till gryn. I det yttre partiet males dessa sedan till mjöl. 

§ 56. Det yttersta, finhackade partiet av kvarnstenen: 

Mjölgång, m. 
VÄSTERG.: walrgagan, best. sg. Korsberga [37], Kinnarumma [29], 

'mjölgangen, best. sg. Älekulla [32], BOH.: mArkgag Hjärtum [4], Ytterby 
[8], mjegkgrky Tanum [5], mAirgOgan, best. sg. Cane-Ryr [7], VÄRML.: 
mpg-gagan, best. sg. Gustav Adolf;  [149], DALARNA: 'myölrgaundjen, best. 
sg. Mora [60], 'miölrgaunäin, (ö felaktigt använt som tecken för dj), best. 
sg. Våmhus [64], 'mjåk-gågg Venjan [69], GÄsTR.: 'mjölgång Hedesunda 
[127]. 

Mjölring, m. 

BOH.: walrreg Kville [2], willrreN Hogdal [11]. 

Malyta, m. 

SMAL.: maltytan, best. sg. Bredaryd [53], Gränna [71], 'malyta Bankeryd 
[96], Gam.: malytar, pl. Fårö [126]. 

Jfr färö. fellingi (Williamson 85), eng. grinding surface (Reynolds 185). 
I det yttre, finhackade partiet av kvarnstenarna males säden, som förut 

krossats i det inre partiet, till mjöl. 
Mjölgång är sv. rspr. (i fackspråk), se SAOB 17, M 1161; gång användes 

»(i fackspråk, i sht tekn.) om fåra 1. ränna o. d. vari 1. glidyta varpå en rörlig 
del av en maskin 1. mekanism o. d. löper 1. roterar o. d.; äv. om  glidyta å en 
dylik rörlig maskindel osv.» (SAOB 10, G 1524), av fsv. ganger, m. 
ursprungligen verbalabstr., som i denna användning övergått till konkret 
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bet. (Olson App. subst. 153); jfr den närstående kvarntermen kvarngång 
'stenpar', väl lån från ty. (mählen)gang, § 12, I, 139. 

Fördjupning i överstenens undersida, vari kvarnseglet vilar (I, 79, 
bild 50): 

Segelspår, seglespår, spår, n. 

VÄSTERG.: svalsptir Korsberga [33], s4virsparat, best. sg. Örslösa [26], 
sigaIrspirr Landa [30], sUaIrsipirr Örstad [35], 'segerspar Ugglum [31 a], 
Box.: sis,pkt, best. sg. Norum [1], silraspkr Kville [2], Bro [10], seylraspiir 
Tanum [5], skspkr Ytterby [8], sigkaspilr Lane-Ryr [7], s4kaspirr Hogdal 
[11], SKÅL.: 'segelspår Misterhuli [146], ~ML.: spQr Gustav Adolf [149]; 

jfr sl-holst. spor (Mensing). 

Cirkelrunt hål i kvarnstenens centrum (I, 47, bild s. 79): 

Öga, kvarnöga, mölleöga, kvarnstensöga„ n. 

SKÅNE: ped, best. sg. V. Ahlstad [42], 'yad, best. sg. Lyngby [45], Ö. 
Espinge [93], 'yvad, best. sg. Ö. Broby [94], 'mylleyvad, best. sg. Stoby 
[44], #?jad, best. sg. Väsby [46], eiva Örkelljunga [43], BLEK.: öga Mörrum 
[48], Hällaryd [49], er_ga Ronneby lfs [124], HALL.: dwa Frillesås [20], 
kwanka Fagered (KalM), dwat, best. sg. Rolfstorp [21], Värö [22] 'öga 
Lindome [19], iya Knäred [23], Harplinge [18], 'öga Ullared [16], Morup 
[17], Gunnarp [Eu 13567], SmÅL.: 'öjat, best. sg. Villstad [57], Ryssby [92], 
'öjjat, best. sg. Pjetteryd [52], 'öga Torsås [51], Skede [73], Söderåkra [95], 
Bankeryd [96], Runnö, Stranda hd [159], Fryele [EU 13567] 'öjja, Fryele 
[122], 'kwännöjjat, best. sg. Markaryd [156], 'öjjet, best. sg. Misterhult 
[146], VÄSTERG.: jat, best. sg. Örslösa [26], Särestad [27], Källby [39], 
Björkäng [24], eva Korsberga [33, 37], Ugglum [31 a], Ryda (ULMA), 'öga 
Östad [35], Flo [36], 'ögat, best. sg. Älekulla [32], eiga Landa [30], Kinna- 
rumma [29], St. Mellby [28], Tvärred [38], BOH.: Norum [1], bya 
Kville [2], wa Hjärtum [4], Torp [6], ftga Tanum [5], Bro [10], elga Lane-
Ryr [7], wat, best. sg. Morlanda [13], Valla [12], itya Hogdal [11], 
DAL: dga Ärtemark [15], ~ML.: dga Väse [77], öga Fryksände [75], 
Älgå [76], eig9 Botilsäter [78], Og Dalby [147], 'öga Älgå [148], Gustav Adolf 
[142], ÖSTERG.: ögat, best. sg. Hällestad [79], ei5ga Regna [ULMA 1997: 2], 
Svinhult [145], ÖL.: (kat, ept, best. sg. utan ort [113], 'ögat, best. sg. utan 
ort [157], GarL.: 'ougä, 'augä Lau [55], åyga Fårö [126], SöDERM.: öga 
Julita [80], Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], 
Blacksta [86], UPPL.: dga Östervåla [70], 'öga Lillkyrka (EU 4065), 
VÄSTM.: 'öga Fläckebo (EU 9163), DALARNA: 'kwennogad, best. sg. Mora 
[60], 'öga Oxbergs och Gopshus byar Mora [60 a], 'kvännajge Transtrand 
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[61], 'öga Boda [62], 'og, 'kvänn-og Solleiön [63], 'kwennoga Våmhus [64], 
'kwennstensöga Orsa [67], kwennuga Orsa (OÖD), tyga Hedemora ffs [68] 
'bg(a), 'kwlinn-og Venjan [69], 'ögä Ål [98], Gagnef [97], Äppelbo [131], 
kudOlgså (tryckfel i källan!), best. sg. Älvdalen [111], 'kwänn-oga, n. 
(Rietz 375), omga Lima [135], se äv. OÖD art. kvarnöga, GÄSTR.: Oga 
Hedesunda [127], Valbo [144], JÄMTL.: otpja Frostviken [140], Sunne [141], 
kvannoug Frostviken (ULMA), MEDELP.: dge Indals-Liden [91], ÅNG.: 
kuchilge Arnäs [133], 9fie. Edsele [153], VÄSTERB.: 'öge, 'kvarnöge Deger-
fors [116], NORRB. kwkrjim Nederluleå [87], tve, eikye, best. sg. Alså by och 
Lomträsk by, kwcetidye, best. sg. Raitajärvi by Överkalix [88a-c], da, best. 
sg. Nederkalix [99], LAPPL.: kvörkggce Vilhelmina [90], kwetribg Arvidsjaur 
[89], dge, Fredrika [128]; 

sv. dial. Fint, öga (Wessman 2, 602); no. dial. auga, kvernauga Setesda-
len [105], Vest-Agder [106], Gudbrandsdalen [108]], (jfr Aasen 406), Oie 
Rommerike [107]; ist. kvarnar-auga (Blöndal 1, 459); da. dial. Ole Jylland 
[101, 102, 103], Falster (Grundtvig 30), kwernOje Jylland (Feilberg 2, 346), 
da. rspr. kwernOje (ODS 11, 1016); färö. eyga (Williamson 85); hty. auge 
(Vieli 42, Duden 154); eng. eye (Batten 1, 34, Reynolds 46 och 185), eng. 
dial. Skotl. millee (Scottish N D); shetl. eye (Curwen 141); si-holst. oog 
(Mensing, Drube 71); fvn. kvernarauga, n. (Fritzner 2, 373). 

Kvarntermen är rspr. öga, fsv. auga i överförd och bildlig bet., använt 
om det cirkelrunda hålet i kvarnstenens centrum. De sydsvenska formerna 
visar i stor utsträckning en oregelbunden ljudutveckling. Se härom Wig-
forss SHF 179 if. och 462 if. Om ljudutvecklingen i dalmålen se Levander 
Dalm. I, 205. 

§ 59. Bussning; träpackning i understenens öga, som utgör lager för 
långjärnet (I, 34 och 47 f.): 

Buss, busse, m. 

SKÅNE: &kan, best. sg. V. Ahlstad [42], bos Väsby [46], 'buss Lyngby 
[45], 'båss Ö. Espinge [93], BLEK.: bas Mörrum [48], bo -us Hällaryd [49], 
'buss Ronneby lfs [124], HALL.: bos Harplinge [18], b6sen, best. sg. 
Knäred [23], bus Morup [17], bos, Värö [22], SmÅL.: betsan, best. sg. 
Bredaryd [53], Gladhammar [72], 'bossenn, best. sg. Torsås [51], 'bussän, 
best. sg. Pjetteryd [52], 'bussen, best. sg. Villstad [57], Skede [73], 'boss 
Söderåkra [95], 'buss Bankeryd [96], Misterhult [146], 'bars Fryele [122], 
VÄSTERG.: bus Särestad [27], Tvärred [38], Källby [39], Ryda (ULMA), 
Korsberga [33], Östad [35], Landa [30], Ugglum [31 a], Vilske-Kleva [31 b], 
Älekulla [32], Kinnarumma [29], St. Mellby [28], buss Örslösa [26], bkan, 
best. sg. Björkäng [24], 'boss Karl-Gustaf (EU 14128), Box.: bus Norum 
[1], Hjärtum [4], Torp [6], Lane-Ryr [7], Ytterby [8], Bro [10], Tanum [5], 
Valla [12], Kville [2], Morlanda [13], &as Norum [1], DAL.: bus Ärtemark 
[15], VÄRML.: btus Fryksände [75], Älgå [76], bus Väse [77], Botilsäter [78], 
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ÖL.: kquibbstjt, best. sg. Sandby (Lindroth Öl. folkm. 1,424), boan, best. 
sg. Räpplinge [134], 'boss Bredsätra [129], 'bussen best. sg. utan ort [157], 
Gam.: 'buss Lau [55, 158], pigen, best. sg. Fårö [126], ÖSTERG.: betsan, 
best. sg. Hällestad [79], Svinhult [145], 'buss Ydre hd (Rääf Ydrem.), 
bilisan, best. sg. Svinhult [152], SÖDERM.: betsan, best. sg. Gryt [81], Tuna 
[83], bas Julita [80], 'bos Trosa-Vagnhärad [82], DALARNA: blus Hedemora 
lfs [68], Malung [137], 'bussn, best. sg. Mora [60], 'buss Venjan [69], 
'bässn, best. sg. Sollerön [63], 'buss Orsa [67], Malung (EU), Äppelbo 
[131], b8;s: Gagnef [97], bege,w, best. sg. Älvdalen [111], se äv. OÖD, 
GÄSTR.: 'buss Hedesunda [127], Valbo [144], ÄNG.: 'kvatibuss Multrå 
(Nordlander 64), kvembto: Trehörningsjö (ULMA), 'kvcern-buss Norra Ång. 
(Sidenblad 55), bänt, best. sg. Arnäs [133], JÄMTL.: buiS Frostviken [140], 
Sunne [141], Hotagen (ULMA), VÄSTERB.: 'bossn, best. sg. Degerfors 
[116], NORRB.: bostt, best. sg. Nederluleå [87], böstt, best. sg. Överkalix 
[88]; 

sv. dial. Finl. buss (Vendell 1, 101), no. dial Setesdalen bussan, best. sg. 
[105], da. dial. Jylland boss, buss [101-104], da. rspr. kvwrnebus (ODS 11, 
1014), sl-holst. buss, boss (Drube 81, Mensing), nederl. bus, bos (Sicherer 
243), ty. buchs, bächse (Vieli 41), ty. holzbächse (Stäheli 18). 

Bussning, f. 
VÄRML.: bznzg, f. Dalby [147], Gustav Adolf [149]. Se äv. OÖD. 
Kvarntermen är rspr. buss '(mindre brukligt) bussning; numera nästan 

blott om bussning i undre kvarnstenen på väder- o. vattenkvarnar'. Termen 
är ett lån, troligen förmedlat av da., från Ity. eller holl. (SAOB 5, B 4614, jfr 
Torp 50). Detta låneord har i sv. dial. anslutit sig till det inhemska buss 'kil, 
propp, tuggbuss' (SAOB 5 B 4613), no. dial. buss, m. 'en liden stump, et 
kort afskaaret stykke' (Aasen 92), da. busse 'tuggbuss', da. dial. Jy11. busse 
'får af tjock o. rund skapnad'; nisl. bussa 'stor o. kraftig kvinna', besläktat 
med buse och buske, till den germ. roten *bus- 'svälla, vara yvig' (Hellquist 
114). 

Intressant är att i besläktade dial. återfinna det fnord. grotte, känt i 
sammansättningen grottekvarn från fisl. som beteckning på en mytologisk 
kvarn i den poetiska Eddans Grottesång (jfr Viktor Rydbergs dikt med 
samma namn), som term för detta föremål: no. dial. grotte, orkn. grOtte 
(Aasen), färö. gröta (Williamson 84), shet. griitte (Curwen 141), eng. grutte 
(Reynolds 186). Detta ord kan utgå från ett germ. *grupan- till den germ. 
roten *grut- 'mala sönder', eller också bör det sammanställas med germ. 
*grindan 'mala' (Hellquist 302, Torp 184). Ordet har alltså ursprungligen 
betecknat en primitiv handkvarn, och finns numera endast som en relikt i 
avlägset belägna orter, där handkvarnen varit i bruk längst, men nu som 
beteckning på en del av (hand)kvarnens undre sten, bussningen. 
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Tärning av hårdare trä i bussnings slityta (endast i en del större 
kvarnar, I, 48): 

Tärning, busstärning, m. 
SMÅL.: 'busstaninga, pl. Bankeryd [96], 'båsstaninga, pl. Pjetteryd [52], 

'busstärning Misterhult [146], VÄSTERG.: busataritg Korsberga [33, 37], 
betsatimagar, pl. Östad [35], tcptlaga, pl. Kinnarumma [29], ut/Kar, pl. 
Björkäng [24], Örslösa [26], BOH.: betsatiptiagar, pl. Kville [2], DALARNA: 
'tårtuggg Sollerön [63], GÄSTR.: båstinpg Hedesunda [127]; 

jfr si-holst. nöten, pl. (Drube 81, Mensing). 

Busskil; kil avsedd för fastkilning av bussningen (I, 48): 

Busskil(e), kil(e), m. 
SMÅL.: 'båsstjila, pl. Pjetteryd [52], 'busskila, pl. Bankeryd [96], Mister-

hult [146], VÄSTERG.: basapl Korsberga [33], betsa§ilar, pl. Landa [30], 
BOH.: båsaWa, pl. Kville [2], Tanum [5], jilar, pl. Hjärtum [4], btanita 
Hogdal [11], VÄRML.: bti4g/ Dalby [147], DALARNA: 'busstjil Mora [60], 
'bass-tjyZfär, pl. Sollerön [63], 'busstjikä, pl. Våmhus [64], se äv. OÖD, 
GÄSTR.: bawl Hedesunda [127]. 

Vägge, bussvägge, m. 
VÄSTERG.: betsaviega, pl. St. Mellby [28], 'vägga, pl. Älekulla [32], 

BOH.: vcegar, pl. Hjäi-tum [4]. 

Spunds, n. spundskil, m. 

SKÅNE: speansa, pl. V. Ahlstad [42], spetynsah, pl. Väsby [46], spaynnil 
Väsby [46]. 

Bussprunds, m. 
SKÅNE: 'bussprunsar, pl. Lyngby [45]. 
Busskil är rspr., ehuru numera mindre brukligt (SAOB 5, B 4614, belägg 

1833). Kile är en svag biform till kil med samma bet. som huvudordet av i 
västsv. dial. vanligt slag; jfr boh. kile, m. 'djupt inträngande smal havsvik'. 

Vägge är samma ord som rspr. vigg(e) 'kil', sv. dial. vägge m. 'kil', av 
fsv. vägge, m. 'vigg, kil', ä. da. vtegge, fsax. weggi, mlty. wigge, wegge, 
fhty. wecki, weggi av ett germ. *wazja(n)- till en ie. rot *ifogqi- 'vara skarp 
eller vass' (Hellquist 1341; jfr Rietz 828). Den starkt böjda formen i sv. 
motsvaras av no. vegg, fvn. veggr med samma bet. 

I simplex i huvudton är te- vokalismen alltså ljudlagsenlig; rspr. vigg(e) 
har fått sitt i dels i senare kompositionsled i semifortisstavelse med ce>i, 
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när det omedelbart efterföljes av en palatal konsonant + i eller j, dels under 
påverkan av mlty. wigge 'keil' (Kock i ANF 4, 174; Dens. Ljudhist. 1,225 
f.; jfr Hellquist 1341). I rspr. förekommer ordet nästan uteslutande såsom 
s.led i ssgr. Om ordets användning i den närstående bet. 'kil i lätteverket' se 
§ 92. 

Spun(d)s är sv. dial. Gotl., Jämt!. spuns, n. 'sprund, tapp i laggkärl' 
(Rietz 662), no. dial. spuns, n. 'spuns, prop', sen fvn. spons, n., da. spunds 
(Torp 700). Ordet sammanställes av Torp (cit. st.) med bl. a. sv. dial. Skåne 
spund (spung, spång), n. med samma bet., vilket är ett lån från mIty. spunt, 
spund med samma bet., mhty. spunt, nhty. spund. Uppkomsten av slutlju-
dande -s är oviss. Möjligen har det uppkommit i ssgr. såsom det ovan 
anförda spun(d)skil, vilket antagande med hänsyn till den isländska formen 
av Torp dock hålles för mindre sannolikt. 

Sprunds (i ssgn bussprunds) är sv. dial. Skåne sprunns, m. 'propp eller 
tapp, hvarmed sprundhålet i laggkärl tilltäppes; fyrkantig propp, som in-
fälles i botten av stocken på en stor hyvel framför hyveljärnet; sprund' 
(Rietz 662), no. dial. spruns 'sprund', en sidoform till det ovan anförda 
*spunds, vilken enligt Torp möjligen erhållit -r- från sprund 'öppning' (Torp 
700). 

§ 62. Ring som omger tärningarna i bussning (endast i en del större kvarnar, 
I, 62): 

Bussring, m. 
SMÅL.: 'bussring Bankeryd [96], VÄSTERG.: basahig Korsberga [33], 

BOH.: båsareg Kville [2]. 

§63. Att täta glappande bussning genom att slå in träkilar i denna (I, 34): 

Bussa, vb. 
SMÅL.: bitsa Gränna [71], 'bussa Aringsås [74], VÄSTERG.: betsa Örslösa 

[26], Tvärred [38], Ryda (ULMA), Landa [30], BOH.: båsa Hjärtum [4], 
VÄRML.: (ta) bets Dalby [174], GOTL.: 'buss Lau [55], MEDELP.: Kisa, 
Indals-Liden [91], NORRB.: bösa Nederluleå [87], bos Överkalix [88], 
LAPPL.: biis Arvidsjaur [89]. 

Termen är i denna bet. rspr. och en bildning till buss 'bussning' (§ 59) se 
SAOB 5, B 4613. 

Kila bussen, vb. 
VÄSTERG.: dia betsan Östad [35], BOH.: ,yila ban Norum [1], 

ÖSTERG.: dla btasan Svinhult [152], DALARNA: 'er bussy Sollerön [63]. 
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Järn varmed hål för kilarna i bussningen hugges upp: 

Bussjärn, n. 

SmÅL.: 'bussjan Bankeryd [96], VÄSTERG.: busajari Korsberga [37], bå-
plipti St. Mellby [28], 'bussjän Älekulla [32], betsAti Örslösa [26], BOH.: 
betplipti Kville [2], Lane-Ryr [7], bizsjign, Hjärtum [4], Tanum [5], håken 
Bro [10], btigaikri Hogdal [11], VÄRML.: bilvign, Gustav Adolf [149], 
GOTL.: 'bussjanä, best. sg. Lau [55], VÄSTM.: 'bussjärn Arboga [115], 
DALARNA: 'bussiennä, best. sg. Mora [60], 'bussjennä, best. sg. Våmhus 
[64], 'betss-jänn Venjan [69], se äv. OÖD, MEDELP.: betucti Indals-Liden 
[91], NORRB.: NsAn Nederluleå [87]. 

Kiljärn, n. 

SmÅL.: 'tjiljent, best. sg. Torsås [51], 'kjiljanät, best. sg. Pjetteryd [52], 
DALARNA: 'tjj,Zr-jänn Sollerön [63], 'tjiljånn Orsa [67]; 

ä. da. SOnderjy11. (1755) Kiiljern (Malling 179). 

Kilnål, f. 

SKÅNE: kilnål Lyngby [45], VÄSTERG.: ilna Korsberga [33], 
BOH.: ilnb.lr Kville [2], Tanum [5], VÄRML.: §i/naZr Fryksände [75], Älgå 
[76], 4ilandek Väse [77]. 

Järn, varmed busskilarna slås fast: 

Kilstöt, m. 

VÄRML.: jilskt Fryksände [75], 5i/ståt Älgå [76], DALARNA: V)24--stöt 
Sollerön [63]. 

Otät, glappande (om bussning): 

Lös i bussen 

VÄSTERG.: ksar,  i husan Korsberga [37], BOH.: lis i bifan Tanum [5], 
Kville [2], Ytterby [8], Wfsa 1 bäsan Hjärtum [4], Norum [1], /Os 1 blisan Torp 
[6], SmÅL.: 'lös i bussen Misterhult [146]. 

Hölje av läder eller tyg, som täcker bussningen (I, 48): 

Kåpa, busskåpa, f. 

HALL.: kåpa Ullared [16], VÄSTERG.: basa/Kipa Korsberga [33], BOH.: 
bitskäba Hjärtum [4]. 
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Buss(e)kutta„ f. 
VÄSTERG.: basaktaa Korsberga [33], basakata Vilske-Kleva [31 b]. 
Det med kåpa betecknade föremålet täcker bussningen som en kåpa. 
Buss(e)kutta innehåller som s.led sv. dial. (allm.) kutta, f. 'vulva' (Rietz 

365), mlty. kutte, ity. kutte, kut, mnederl. cutte, nederl. kut, meng. cutte, 
neng. cut, till en rot *geu-, *gu- 'wölbung, rundung; höhlung' (Persson 
Indogerm. Wortforschung 111; jfr Stender-Pedersen Lehnwortskunde 230f. 
och Torp 338, kusma). Det med ifrågavarande kvarnterm betecknade före-
målet består av ett hölje till bussningens packning. Det är något uppvälvt, 
och genom dess centrum går långjärnets övre del. Termen är, såsom dess 
bet. i sv. dial. anger, skämtsamt obscen. 

§ 68. Att skärpa kvarnstenarna med kvarnhacka (I, 38 o. 48): 

Hacka, vb. 
SKÅNE: håka Södervidinge [40], Örkelljunga [43], Väsby [46], 'hacka Ö. 

Espinge [93], Svenstorp [113], BLEK.: håka Mörrum [48], Hällaryd [49], 
HALL.: håla Knäred [23], Morup [17], Ullared [16], Harplinge [18], SMÄL.: 
håka Gladhammar [72], håka Gränna [71], Bredaryd [53], Äseda [54] 'hacka 
Pjetteryd [52], Torsås [51], Villstad [57], Ryssby [92], Fryele [122], Mar-
karyd [156], Misterhult [146], VÄSTERG.: 'hacka Älekulla [32], Kilanda [35], 
Kinnarumma [29], BOH.: håka Kville [2], Tanum [5], Lane-Ryr [7], Bro 
[10], Hogdal [11], DAL: håka Ärtemark [15], VÄRML.: håkar, pres. Väse 
[77], Botilsäter [78], Älgå [76], Gustav Adolf [149], hå/ Dalby [147], 
ÖSTERG.: håka Hällestad [79], 'hacka Svinhult [145], SÖDERM.: hälsa Julita 
[80], Gryt [81], Blacksta [86], hälsas, pass. Trosa-Vagnhärad [82], Tuna 
[83], UPPL.: håka Östervåla [70], 'hacka Tensta [143], DALARNA: käka 
Hedemora lfs [68] akk Mora [60], 'åkk Sollerön [63], 'akka Våmhus [64], 
'håkk Venjan [69], 'hakka Transtrand [61], 'hakkas, pass. Boda [62], 'akkas, 
pass. Orsa [67], se äv. OÖD, GÄSTR.: 'hacka Hedesunda [127], Valbo [144], 
NORRB.: hak Nederkalix [99], kåls Nederluleå [87], hcels Överkalix [88], 
LAPPL.: håk Arvidsjaur [89]. 

Dänga, vb. 
HALL.: dega Värö [22], Lindome [19], BOH. d&ga Norum [1], Hjärtum 

[4], Torp [6], Ytterby [8], Lane-Ryr [7], Valla [12], VÄSTERG.: dctga 
Ödenäs [34], Östad [35], Kinnarumma [29], Landa [30], St. Mellby [2-8], 
Särestad [27], d&gas, pass. Istorp (GM1062), dänga Älekulla [32]. 

Picka, vb. 
SMAL.: pika Gränna [71], 'pecka Bankeryd [96], 'picka Villstad [57], 

VÄSTERG.: paa Björkäng [24], Otterstad [25], Tvärred [38], Källby [39], 
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Ryda (ULMA), Korsberga [33, 37], Ugglum [31 a], Örslösa [26], 'picka 
Medelplana [132], GOTL.: 'pikkäss, pass. Lau [55], pika Fårö [126], 
VARML.: pék Dalby [147], NORRB.: pik Nederluleå [87]. 

Vässa, vb. 
SMÅL.: 'vässa Bankeryd [96], DALARNA: 'väSS Transtrand [61]. 

Gloppa, vb. 
BOH. gkirba Ytterby [8]; 
jfr Ity. bill (Buurman), eng. dress (Reynolds). 
Av ovanstående termer har hacka den största spridningen och är även att 

uppfatta som rspr. Dänga har starkt begränsad västsv. utbredning, omfat-
tande norra Hall., södra Boh. och västra Västerg. Picka tillhör Västerg. i 
övrigt samt närmast angränsande delar av Smål. jämte enstaka belägg från 
Gotl., Värml. och Norrb. 

Dänga är samma ord som rspr. dänga 'slå hårt, bulta, hamra, prygla' 
(SAOB 7, D 2514 f.), sv. dial. dänga, dängja 'slå med eftertryck, giva täta 
slag, slänga, bulta (lm)' (Rietz 112), no. dial. dengja 'banke, hamre, ud-
hamre eggen f. ex. paa en lee; bearbeide tOi eller kleeder ved banking; 
dengje lin' (Aasen 104), fsv. dwngja 'slå, bulta', fvn. dengja, mhty. tengen, 
av germ. *dangwian-, en kausativ- eller iterativ-intensivbildning till germ. 
st. vb. *dengwan>dingwan=fsv. *diunga (pres. diunger VGL) med samma 
slags brytning som i sv. sjunga av singwan. Ordet tillhör en ljudhärmande 
ie. rot *dhenke- (Hellquist 169f.). 

Liksom picka i nsv., användes dänga mycket ofta i ä. nsv., stundom 
även i fsv. om  hjärtats slag (Hellquist 169f.). Dess bet. stod alltså mycket 
nära den hos picka, och som kvarntermer utgår båda dessa vb från en allm. 
bet. 'hamra, slå med lätt upprepade slag'. 

Picka har åtminstone i Värml. bet. 'finhacka'. Det är sv. rspr. och dial. 
picka 'hacka, hamra; (plocka med näbben), nagga (bröd), knacka, dunka, 
ticka (om klocka), slå, klappa (om hjärtat)', i dial. dessutom 'slå små, men 
hastiga slag med hammare (på koppar eller messing) 'Östergren 5,125f. och 
Rietz 499f.), no. pikka 'pikke, hacke; banke, slaa sagte' (Aasen 567), da. 
pikke 'picka, knacka', fsv. pikka 'picka (om hjärtat)', fvn. pikka 'sticka', 
Ity. pikken, ty. picken 'hugga, picka', meng. pikken 'hacka, picka', eng. 
pick; besläktat med ags. pician 'hacka' och med subst. pik och pigg. Ordet 
är väl åtminstone delvis ljudhärmande (Hellquist 758f.). Det är möjligen ett 
lån, närmast från mlty., urspr. från fra. piquer (Fischer Lehnwörter 85). 

Gloppa betyder snarast 'grovhugga det inre partiet av kvarnstenarna'. 
Termen är bildad till glopp 'det innersta partiet av kvarnstenarna' (se ovan 
§55). 
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§ 69. Att hugga upp räfflorna på kvarnstenen (bild 50, I, 79): 

Räffla, nffla, vb. 
SMÅL.: 4cela Åseda [54], 'riffla Misterhult [146], VÄSTERG.: Aefla Kors-

berga [33], -BOH.: ritfla Hjärtum [4], ÖSTERG.: r&fla Hällestad [79], 
MEDELP.: riefle, Indals-Liden [91]. 

Verbet är bildat till subst. räffla, resp. Cia, se ovan §54. 

§70. Skärpning av kvarnsten medelst kvarnhacka (I, 48): 

Hackning, hacking, f. 
BLEK.: håknig Mörrum [48], SMÅL.: 'hakking Markaryd [156], Misterhult 

[146] VÅRML.: håknIg Fryksände [75], håk Dalby [147], DALARNA: 
haktug Hedemora lfs [68], 'hakkiä, best. sg. Transtrand [61], 'hakkning 
Djura [66]; jfr no. hakking [108]. 

Picking, pickning f. 
VÄSTERG.: 'picking Medelplana [132], Ok Källby [39], 

GOTL.: pikniggb, best. sg. Fårö [126], ~ML.: pelsig Dalby [147]. 
Hit hör även: 'dängning Torsby [3] Boh., dängsel dcegska, best. sg. 

Norum [1] Boh., findänging fitidcegbg Valla [12] Boh., finhacking finhäkig 
Åseda [54] Smål., räffling hcålhe Mörrum [48] Blek., rieflig Blacksta [86] 
Söderm.; jfr eng. dressing och cracking (Reynolds 45 o. 184). 

§ 71. Kvarnhacka; redskap som användes för kvarnstens skärpning (I, 48, 
bild 50, 52 o. 53): 

Hacka kvarnhacka, f. 
SKÅNE: håkoh, pl. Örkelljunga [43], Väsby [46], 'hakka Ö. Broby [94], 

Svenstorp [123], BLEK.: håka Mörrum [48], Hällaryd [49], HALL.: håkar, 
pl. Ullared [16], håkah, pl. Harplinge [18], håkor, pl. Morup [17], hakon, pl. 
Knäred [23], kwånahaka, f. Fagered (KaMn 171), SMÅL.: håkar, pl. Glad-
hammar [72], 'hacker, pl. Bankeryd [96], 'kvärnahackan, best. sg. Ryssby 
[92], 'kvarnahacka Villstad [57], Misterhult [146], Pjetteryd [52], 'kvärna-
hacka Torsås [51], VÄSTERG.: håkar, pl. Ödenäs [34], 'hacka Älekulla [32], 
Kinnarumma [29], ÖSTERG.: kvånahåkar, pl. Svinhult [152], BOH.: 
kv&nahakar, pl. Tanum [5], kvctnahaka Bro [10], kwenahaka Hogdal [11], 
DAL: håkar, pl. Ärtemark [15], VÅRML.: håkar, pl. Fryksände [75], Botil-
säter [78], Gustav Adolf [149], SODERM.: håkar, pl. Gryt [81], VASTM.: 
'hacka Fläckebo [58], 'hackor, pl. Arboga [115], DALARNA: 'kwennakkur, 
pl. Mora [60], 'kvännhakku, obest. sg. obl. f. Transtrand [61], 'kvärhakka 
Boda [62], 'kvlinn-akkor, pl. Sollerön [63], 'kwennakka, best. sg. Våmhus 
[64], 'kwännhackor, best. pl. Ore [65], 'kvarhakkär, pl. Djura [66], 'kwenn- 
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akkor, best. pl. Orsa [67], 'hakkon, best. pl. Ål [98], 44,nalsa best. sg. 
Älvdalen [111], 'kvarhakka Bjursås (Magnevill 81), se äv. OÖD, GÄSTR.: 
'hacka Hedesunda [127], NORRB.: hakan. pl. Nederluleå [87]. 

Picka, kvarnpicka, f. 
VÄSTERG.: pdsa, f. Björkäng [24], Otterstad [25], Örslösa [26], Kinna-

rumma [29], Landa [30], Korsberga [33, 37], Ugglum [31 a], Tvärred [38], 
Källby [39], Ryda (ULMA), Göteve (Götlind Västsv. ordbildn. 23), GOTL.: 
'kvännpikår, pl. Lau [55], 'pickå Lau [158], pika Få'rö [126]. 

Dängjärn, n. 

HALL.: dcegich Värö [22], Lindome [19], BOH.: dctgicti Norum [1], Valla 
[12], Lane-Ryr [7], dkgajigti Ytterby [8], d&gArl, Iljärtum [4], Torp [6], 
VÄSTERG.: dcågjien Sirestad [27], St. Mellby [28], Östad [35], dckwark 
Kinnarumma Istorp (GM 1062). 

Hackjärn, n. 
Box.: hålsaAn Kville [2], VÄRmL.: hakiipri Älgå [76], Väse [77], NORRB.: 

lutlgeri Överkalix [88]; 
jfr sl-holst. bicken, knuishammer, bill (Drube 79), nederl. scharpen, pl. 

scherpe (Drube 79), eng. bill (Reynolds 44), Ity. billhammer (Buurman). 
Picka är en bildning till motsvarande vb picka, även använt som kvarn-

term (§68). Möjligen är det ett lån från ity. - jfr sl-holst. bick (Drube 108) - 
över da. dial. m011ebikke Jylland (Feilberg 2,648); så anses fsv. stenpikka 
'stenhacka' vara enligt Olson App. subst. 202 och Fischer Lehnwörter 85. 

Dängjärn är bildat till verbet dänga (§ 68). 

Kvarnhacka med bred egg (I, 48): 

Bredhacka, f. 
BLEK.: ImMhålsa Hällaryd [49], SKÅL.: bh4håka Bredaryd [53], brazaka 

Gränna [71], 'brehacka Skede [73], VÄSTERG.: brOiiika Ödenäs [34], Östad 
[35], ÖSTERG.: &Måka Hällestad [79], SÖDERM.: braiikar, pl. Julita [80], 
Trosa-Vagnhärad [82], Björkvik [84]. 

Flathacka, f. 
SmÅL.: 'flathakka Pjetteryd [52], 'flathacka Misterhult [146], DALARNA: 

'flratakkur, pl. Mora [60], firät-akkor, pl. Sollerön [63], 'flrat-hakk Venjan 
[69], MEDELP.: firathålsar, pl. Indals-Liden [91]; 

jfr da. dial. Jyll. (n2011e)bikke (Feilberg 2,648). 

Kvarnhacka med spetsig udd: 
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Pikhacka, pickhacka, f. 
BLEK.: pikhaka Hällaryd [49], SMÅL.: pikhäka Gränna [71], 'pikhacka 

Pjetteryd [52], Söderåkra [95], Skede [73], Åseda [54], 'pickhacka Mister-
hult [146], ÖSTERG.: pikhälca Hällestad [79], SÖDERM.: pikhåka Julita [80], 
Trosa-Vagnhärad [82], Björkvik [84], Blacksta [86], UPPL.: 'pickhacka 
Tensta [143], DALARNA: pikhäka Hedemora lfs [68], 'pikkakkur, pl. Mora 
[60], 'pikk-akk Sollerön [63], 'pikk-hakk Venjan [69] MEDELPAD: pilshiika 
Indals-Liden [91]. 

Pikhammare, m. 
SMÅL.: 'pighammare Markaryd [156]; 
jfr si-holst. bick, bickhammer (Mensing), ä. da. (1755) SOnderjyll. bikker, 

pl. (Maning 179), eng. pick (Reynolds 44), ty mählenpicke (SAOB 15, K 
3349). 

F.leden är pik 'spets, udd'. Ifrågavarande hacka är försedd med en spets, 
pik. I några dial. har genom anslutning till verbet picka (§ 68) vokalen 
förkortats. 

Kvarndel, m., n. 
ÅNG.: kvancie/ n. (m.?) Multrå (Nordlander 64), kvdriclel, m. Trehör-

ningsjö kiultrickj, m. Resele, (ULMA), kvcern-del, n. Norra Ång. (Sidenblad 
55), LAPPL.: kw sanda m. Arvidsjaur [89]. Se äv. Stenberg, Ordb. öv. 
umem. 2:99. 

Hackdel, n. 

VÄSTERB.: 'hackdelä, best. sg. Degerfors [116]. Se äv. Stenberg a. a. 
1:48b, 2:99. 

Termens senare led är enligt Gusten Widmark i Stenberg a. a. 2:99 »ett 
urspr. däxel 'yxartadt verktyg för åstadkommande af konkava ytor 1. 
fördjupningar äfvensom af plana ytor på horisontala arbetsstycken hvilkas 
läge icke medgifver bekväm användning af vanlig yxa' (SAOB, D 2546)». 

§72. Att lyfta upp överstenen för skärpning (I, 38, bild 50): 

Taga upp (kvarnen, stenen), vb. 
HALL.: ta op kweinen Knäred [23], SMÅL.: 'ta åpp kwanän Pjetteryd [52], 

'ta åpp kvänan Torsås [51], ta öp Bredaryd [53], 'ta åpp Misterhult [146], 
VÄSTERG.: ta izp St. Mellby [28], Kinnarumma [29], Korsberga [33, 37], 'ta 
upp kvarna Ugg-lum [31 a], Älekulla [32], ta crip kv4qa Ullervad [150], BOH.: 
ta äp Norum [1], Tanum [5], Kville [2], ta cip k9cena Ytterby [8], uj bp 
kwcina Hjärtum [4], VÄRML.: ta oj5 Älgå [76], ta ep Gustav Adolf [149], 
ÖSTERG.: ta öp Hällestad [79], ta -gip st&za Svinhuit [152], GOTL.: ta lip 
steunanar el. livcertik Få'rö [126], UPk.: ta op kv4rian Östervåla [70], DÅ- 
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LARNA: ta åp Hedemora lfs. [68], 'ta upp kwenne Mora [60], 'tå-upp kviinni 
Sollerön [63], 'ta åpp kwänn Venjan [69], MEDELP.: ta ap kvctna Indals-
Liden [91], NORRB.: ta up stc'ein Nederluleå [87], LAPPL.: ta öp Arvidsjaur 
[89]. 

Att ha upp kvarnen ta hå ap kvåna, att spela upp stenen ta spel ap sten 
Dalby [147] Värml. 

Jfr eng. raise (Reynolds 44). 

Vinda upp, vb. 
VÄSTERG.: vina öp Björkäng [24], BOH.: vina åp Tanum [5], vina åp 

Lane-Ryr [7]. 
Hit hör även: Lyfta upp stenen lat öp (stäjne,n) Örkelljunga [43] Skåne.; 

lyfta 'lätta Ö. Espinge [93] Skåne; vända upp 'värma åpp Lyngby [45] 
Skåne; välta upp 'wellt upp Orsa [67] Dalarna,; häva upp Key åp Fryksände 
[75] Värml.; vrida upp var öp, pres. Valla [12] Boh.; 'väga åpp Misterhult 
[146] Smål., vaga öp Arvidsjaur [89] Lapp!. 

§ 73. Att lägga ned överstenen på dess förra plats (I, 38): 

Lägga ned, ner (kvarnen, stenen), vb. 
SMÅL.: liega neh Bredaryd [53], 'lägga ne kwanän Pjetteryd [52], 'lägga 

ner Misterhult [146], VASTERG.: liga ner St. Mellby [28], Korsberga [33], 
lcega ner kvåria Ullervad [150], 'lägga ner (kvarna) Ugglum [31 a], Älekulla 
[32], Kinnarumma [29], BOH.: lcega ner Norum [1], lcega ner Hjärtum [4], 
Lane-Ryr [7], lckga ner kvcena Kville [2], Tanum [5]; GOTL.: liegar neg 
stäinan Fårö [126], ÖSTERG.: lcega ne stena Svinhult [152], VÄRML.: liega 
ner Älgå [76], Gustav Adolf [149], [eeg ne sten Dalby [147], DALARNA: '4-egg 
nid stienn Mora [60], 'dgg-nid kvänni Sollerön [63], 'leddj nid sten Orsa 
[67], '4-iigg nid kwänn Venjan [69], NORRB.: Mg n Nederluleå [87], LAPPL.: 
lcg ne stcein Arvidsjaur [89]. 

Vinda ned (stenen), vb. 
BOH.: vina ner (s(en) Norum [1], SmÅL.: 'vinda ner Misterhult [146]. 

Släppa ned (stenen), vb. 
~ML.: stcep ne sten Dalby [147]. 

§74. Att passa ihop de båda kvarnstenarna efter skärpningen (I, 48): 

Sämja, vb. 

VÅSTERG.: sceryja Korsberga [33], Ullervad [150], BOH.: scema Kville [2], 
Tanum [5], Ytterby [8], Lane-Ryr [7], Naverstad [14], scerna Hogdal [11], 
VÄRML.: seizy ihöp Fryksände [75], sce ny Gustav Adolf [149]. 
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Samma ord i närstående bet. är sv. dial Fin!. sämja, vb. 'förlika, bringa 
att passa' (Wessman 2,396), no. dial. semja 'sammenpasse,faae en ting til at 
falde sammen med eller passe til en anden' (for ex. semja ej kvern 'sxtte en 
ny m011e i gang, for at stenene kunne jxvne sig efter hinanden') (Aasen 
643), fsv. scemia 'sammanhålla; sämjas, vara ense; bliva ense, överens-
stämma '(Söderwall 2,592), fvn. semja 'förena, enas', got. samjan 'behaga, 
göra sig behaglig för', en avledning av stammen sam- i samma och i ssgr 
med f.leden sam- (Torp 573, Hellquist 1147). 

Termen har västsv. utbredning och ansluter sig till no. semja 'sammen-
passe' i semja ej Kvern (Aasen 643). Kvarntermens bet. utgår från en allm. 
bet. 'förena, bringa att passa samman'. Detta verb har i rspr. nästan helt 
ersatts med sämjas, deponens. 

Hit hör även: justera 5ust&a Norum [1] Boh., segelrätta sirieta Landa 
[30] Västerg., skevrätta 5e4ceta Korsberga [33, 37]; få honom rätt på seglet 
fån rckt pa sit Norum [1] Boh., rikta in rikta in Landa [30] Västerg.; 
'stämma in stenarna Hedesunda [127] Gästr. 

Apparat, som användes vid inpassandet av kvarnstenarna efter 
skärpningen (I, 48): 

Skevrätta, f. 
SMÅL.: 'skerätta Bankeryd [96], VÄSTERG.: §e/leta Korsberga [33]. 
Eg. redskap, varmed man rättar till stenarna, så att de ej ligger skevt. 

Kvarnrätta, f. 
BOH.: kveenarieta Kville [2], Tanum [5]. 

Bussrätta, f. 
BOH.: bilisar&ta Hogdal [11]. 
S.leden i dessa termer är bildad till verbet rätta (se Olson App. subst. 

193 f.). 

Kvarnklubba, f. 
VÄSTERG.: kvariakkaba Korsberga [33]. 
Det med denna term betecknade redskapet liknar en klubba. 

Kil, som användes vid överstenens lyftande (I, 48, bild 51 o. 53): 

Läst, kvarnläst, m. 

SmÅL.: 'läst Skede [73], 'kvarnläst Bankeryd [96], VÄSTERG.: lcbstan, 
best. sg. Björkäng [24], Ugglum [31 a], kvciria/cest Korsberga [33], ÖSTERG.: 
lcbstan, best. sg. Svinhult [152], VÄRML.: kvånlest Dalby [147], DALARNA: 
'kwenniresti, best. sg. Våmhus [64]. 
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Vägge, m. 
VÄSTERG.: våga Särestad [27], Istorp (GM 1062), Älekulla [32], BOH.: 

våga Torp [6], Bro [10], Ytterby [8], ~ML.: viga Älgå [76], vag Fryks-
ände [75]; 

jfr eng. wedge (Reynolds 44). 

Sugga, f. 
BLEK.: såga Ronneby lfs [124], SMÅL.: 'sogga Pjetteryd [52], Skede [73], 

såg" pl. Kseda [54], 'suggan, best. sg. Aringsås [74], 'stensugga Fryele 
(EU 13567), HALL.: sågar, pl. Värö [22], VÄSTERG.: såga Kinnarumma 
[29]. 

Märr, f. 
DAL.: måra, best. sg. Ärtemark [15]. 
Om användande av djurnamn i överförd bet. som kvarnterm så som i de 

två sistnämnda fallen se I, 175. 

Brott, n. 
VÄRML.: br81 Älgå [76]. 
Beträffande brott se nästa § med användning av ordet i närstående bet. 

Trappformig kil för samma ändamål (bild 53): 

Trapp(a), m. resp. f. 
VÄSTERG.: tråpa Björkäng [24], tråpa best. sg. Ullervad [150], ÖSTERG.: 

tt-apan, best. sg. -Svinhult [152], VÄRML.: trap Fryksände [75]. 

Ters, m. 
SKÅNE: 'tars Allerum [138], tålts Tullstorp [120]. 

m. 
SMÅL.: 'träkil Misterhult [146]. 
Det med läst betecknade kilformiga trästycket liknar i någon mån en 

skomakarläst. Grundbet. hos detta ord är ej 'kil' o. dyl., utan 'spår, fjät'. 
Det har så fått bet. 'strumpfot, strumpläst', och därefter 'skomakarläst' 
(Hellquist 611). 

Vägg(e) är en västsv. term, samma ord som vägg(e) § 61 ovan. 
Ters är det da. ters, m. i bet. 'lille stykke tre (ell. metal), der (ved at 

stikkes igennem en aabning) tjener tu l at holde noget sammen ell. fast' (ODS 
23, sp. 1002). 

26 



§77. Spak att lyfta den övre kvarnstenen med (I, 48, bild 50): 

Brott, kvarnbrott, n. 
BOH.: bmc' Tossene [9], kv&nabritd Kville [29], Tanum [5], kv4nbrbt 

Sanne (I0D). 
Samma ord som kvarntermen brott är sv. dial. ö. dal. brott, n. 'brott-

stång, grov stång el. slana att bryta el. häva med' (OÖD I, 198 f.), sv. rspr. 
o. dial. brott '(i fackspr.) om verktyg för uppbrytning, a) hävstång varmed 
ngt uppbrytes, brottstång, spett; b) stöd, mot vilket hävstången ansättes vid 
uppbrytning, brottkubbe' (SAOB 5, B 4295, Rietz 54). Motsvarande bet. 
finns även i no. dial. brot, n 'brud, brydning, brxkstang' (Aasen 82), fvn. 
brot, n. 'brud, brudstykke, brwkstang' (Torp 43). Ordet återgår på ett germ. 
*bruta-, bildat till svaga avljudsstadiet av verbet bryta (Hellquist 101, Olson 
App. subst. 350). 

§ 78. Vindspel, bestående av en grov stock, varmed den övre kvarnstenen 
reses på kant (I, 48, bild 21 o. 22): 

Vindstock, m. 

SmÅL.: 'vinnestock Villstad [57], 'vindstock Misterhult [146], VÄS-
TERG.: vinastbk St. Mellby [28], Landa [30], Björkäng [24], Tvärred [38], 
Källby [39], vupstak Korsberga [33], Ullervad [150], 'vinnestocken, best. 
sg. Älekulla [32], Istorp (GM 1062), Ugglum [31 a], Kinnarumma [29], 
Box.: winståk Hjärtum [4], vinastbkan, best. sg. Tossene [9], vinastak 
Sörbygden (I0D), ÖSTERG.: vinstalsan, best. sg. Svinhult [152], 
VÄRML.: vinaståk Älgå [76]. 

Rulle, kvarn-, vindrulle, m. 
SKÅNE: hida Örkelljunga [43], BLEK.: nisle,n, best. sg. Mörrum [48], 

Hällaryd [49], HALL.: itede, Knäred [23], SmÅL.: recia Gränna [71], Glad-
hammar [72], 'vinnerulle Skede [73], 'rulle Misterhult [146], BOH.: 
kwKtnareula Norum [1], SÖDERM.: reda Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83]. 

Spel, vindspel, n. 

HALL.: viwaspd Frillesås [20], VÄSTERG.: spel Särestad [27], 
BOH.: vinaspd Norum [1], Ytterby [8], Hogdal [11], VÄRML.: vinspel Botil-
säter [78], SÖDERM.: spel Gryt [81]. 

Vindås, m. 

BOH.: vinas Kville [2], Tossene [9], Svenneby [2 b], Tanum [5], Lane-
Ryr [7], Bro [10], vitiasan, best. sg. Valla [12], VÄRML.: vit4s Fryksände 
[75], Väse [77]. 
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S.leden är ås 'stock', no. aas, fsv. ås, fvn. åss, got. ans < germ. *ansa  
'bjälke' (Hellquist 1424). 

Hit hör även: vindbom vinabbm Naverstad [14] Boh., vinbom Ärtemark 
[15] Dal; vind(e)verk 'vinneverket, best. sg. V. Kleva [31a]; vind(e)tyg 
vinatu Korsberga [37] Västerg., 'vinnätyann, best. pl. Fryele [122] Små!.; 
rullspel rålspc6.1 Torp [6] Boh.; kvarnspel 'kwennsparii, best. sg. Våmhus 
[64] Dalarna; spelkubb spOakitb Örslösa [26] Västerg.; dragbom drqgbbm 
Björkvik [84] Söderm. 

§ 79. Stång, varmed vindspelet för lyftning av överstenen vrides (I, 48, 
bild 50): 

Spak, vindspak, kvarnspak, m. 
HALL.: sp4ga, pl. Värö [22], SmÅL.: spqk Gladhammar [72], VÄS-

TERG.: vinaspijkar, pl. Björkäng [24], BOH.: spg Norum [1], Ytterby [8], 
spdgar, pl. Valla [12], kv&h.aspqg Hogdal [11], VÄRML.: spåkar, pl. Fryks-
ände [75], SÖDERM.: spåkar, pl. Tuna [83], DALARNA: 'spåkär, pl. Sollerön 
[63]. 

Fork, kvarn-, vindfork, m. 
VÄSTERG.: fitrka, pl. St. Mellby [28], Örslösa [26], fitrkar, pl. Särestad 

[27], Källby [39], kver1af8Ek Korsberga [33], 'kvarnaf8rka, pl. Ugglum 
[31a], vinaf8rk Korsberga [37], fårkar, vigafårkar, pl. Ullervad [150], BOH.: 
fiirkar, pl. Hjärtum [4], DAL: fiirkar, pl. Ärtemark [15]. 

Ree, m. 
SMÅL.: Abn, best. sg. Åseda [54], ra Gränna [71], 'reä Misterhult [146], 

ÖSTERG.: leb Svinhult [152]. 
Hit hör även: Val våkar, pl. Älekulla [32], våbr, pl. Istorp (GM 1062); 

slana slånar, pl. Landa [30] Västerg.; bom bomar, pl. Morup [17], Hall.; 
hävel h&vkar, pl. Hällestad [79] Österg.; vride vrbr, pl. Älgå [76], Väse [77] 
Värml. 

Fork är samma ord som sv. dial. fork, m. 'stör, pryl, knölig käpp; 
hävstång (omkring 3 alnar lång) att bända upp med, t. ex. stor sten; bärling, 
en stör hvarmed man skjuter båtar uppför strömdrag (Rietz 160), motsva-
rande no. dial. furk, m. 'tyk og fyldig el. stiv kar' (egtl. vel »svar kjep»), 
fvn. forkr, m. 'baatshake'. 

Den urspr. bet. är 'trädstam'; ordets härledning är i övrigt omstridd, se 
Torp 140 och Hellquist 231 samt där cit. litt., bl. a. Persson Indogerm 
Wortforschung 475. 

Vride kan sammanställas med sv. dial. Finl. vride, m. 'stock, varmed 
man vältrar stock eller sten' (Vendell 2, 1112), till verbet vrida. 

Hävel är i bet. 'stång att bära hö o. d.' inhemskt (1639), i tekn. använd- 
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ning sannol. lånat el. påverkat av det etymol. identiska ty. hebel. Det är en 
instrumentalbildning till häva och kan sammanställas med no. hevel 'hank', 
isl. hefill 'ögla el. dyl. i kanten på segel', fsv. hcefle (Hellquist 391 under 
häva, SAOB 12, H 2208 f.). 

Ree är samma ord som sv. dial. Smål. a, m. 'kort stav, använd såsom 
hävstång vid rullning av timmerstockar; stång att torka lin på' (Hedström 
Sydsmål. folkm. 1,111), sv. dial. Smål., Österg., Öl. ree, m. 'stör, mindre 
hävstång för att undanskjuta, framdriva eller upplyfta bjelkar, stenar 
o. dyl.' (Rietz 528), samhörigt med sv. dial. Smål., Hall. rie, m. 'stör, 
trästång, på vilken säd upphänges till torkning; sädeskrake', sv. rspr. ria 
'torkstuga'. Detta ords etymologi är osäker; av Falk-Torp härledes det från 
en germ. stam *rih- 'vare stiv'; ree har äldre -é"-, som utgår från former, där 
stammen *rih- icke följts av i eller u (Hellquist 833; jfr Hedström Sydsmål. 
folkm. 1,84, Torp 537 (rjaa), Kock Ljudhist. 1,134 if., SAOB 21, R 656). 

Kätting varmed den övre kvarnstenen lyftes (I, 48, bild 50): 

Kätting, kvarnkätting, m. 
BLEK.: jchig Mörrum [48], SMÅL.: j&tig Åseda [54], Gränna [71], 'kät-

ting Misterhult [146], BOH.: 4&pg Hjärtum [4], jeetag Bro [10], Hogdal [11], 
VÄRML.: 4ctlig Fryksände [75], Väse [77], Botilsäter [78], SÖDERM.: j&ttg, 
kväry&pg Björkvik [84], NORRB.: ;tigg  Nederluleå [87]. 

Länk, kvarn-, sten-, vindlänk, m. 
SMÅL.: 'kwanalängk Pjetteryd [52], VÄSTERG.: lckgkan, best. sg. Tvärred 

[38], Korsberga [33], Ödenäs [34], Östad [35], kvgnaicegk Kinnarumma [29], 
Älekulla [32], kvånaliegk Ullervad [150], sknliegk Landa [30], vinaliegkan, 
best. sg. Björkäng [24]. 

Lina, kvarn-, stenlina, f. 
BOH.: kvetwalina Kville [2], Tanum [5], sknlitta Valla [12], VAS-

TERG.: lina Erska [28]. 

Kedja, f. 
ÖSTERG.: Oja, best. sg. Svinhult [152]. 

Liten träkavel som stickes genom kättingens sista länk, sedan denna 
trätts genom överstenens öga, för att hindra kättingen att glida tillbaka (I, 
48, bild 52): 

Kavle, ögonkavle, m. 
BOH.: chinakakdra Kville [2], VÄRML.: lcåvka Älgå [76]. 
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Ögonwrl kvarnwd, m. 

VÄSTERG.: åynavillran, best. sg. Örslösa [26], bgnavcelr Tvärred [38], 
öjnavaln, best. sg. V. Kleva [31 b], ågnavalr Ullervad [152], BOH.: etynavåk 
Tanum [5], ckaavak Ytterby [8], icy,naijalr Hogdal [11], innavak Lane-Ryr [7], 
kychavalr, m. Bro [10]. 

Svängel, m. 

VÄRML.: syfta/ Fryksände [75], svcegal Väse [77]. 

ÖgonWinare, m. 

VÄSTERG.: 'ögontjänare Kinnarumma [29]. 

Ögonkavle innehåller som s.led rspr. kavle, kavel. 
Ögonval innehåller som s.led sv. dial. val, m. 'rund käpp, tjock stav, liten 

stång' (Rietz 788), jfr handval 'vridpinne på handkvarn' (I, 218); no. väl, m. 
'rundaktig stokk, valse, k011e', fvn. vQlr, m. 'rund kjep', got. walus, m. 
'stav', till en germ. rot *wel- 'velte, rulle' (Torp 872). 

Svängel betecknar som kvarnterm ett föremål med nästan samma utseen-
de som sv. dial. Skåne, Hall., Små!. svängel, m. 'rörlig, till hammeln fästad 
käpp, vari draglinorna på en vagn äro fästade' (Rietz 707; jfr Långström s. 
56). Det är till skillnad från svingel inhemskt och är en instrumental [-
avledning till svänga (Hellquist Det sv. ordförrådet 1,414; jfr Dens. 2,745; 
jfr I, 219 ovan). 

Ögontjänare är en term av mera tillfällig och skämtsam art. 

Träklamp, som lägges bakom överstenen och tjänar som underlag 
för denna, då den är rest mot väggen (I, 48, bild 50): 

Endast några enstaka spridda belägg finns: bakklamp benklrampar, pl. 
Tanum [5] Boh.; baklägge baklcega, n. Korsberga [33] Västerg.; kvarnbänk 
'kwanbängkän, best. sg. Pjetterid [52] Små!.; stenstol sknstak, m. Ytterby 
[8], Bro [10] Boh. Samma ord är stenstol 'underlag för kvarnstenarna' (I, 
190 o. 207). 

Mall, som användes vid upphuggningen av räfflorna i kvarnstenen: 

Mall, räffelmall, nfflemall, m. 

VÄSTERG.: rifiamal Örslösa [26], VÄRML.: mal Älgå [76], Väse [77], 
DALARNA: '1.004-mc-aln, best. sg. Mora [60]. 

Räffelbräde, rifflebräde, n. 
VÄSTERG.: 4eflabrcp Korsberga [33], VÄRML.: rcefalbrc Fryksände [75]. 
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Rifflemått, 

SMÅL.: 'refflemått Pjetteryd [52], VÄSTERG.: heflamat Korsberga [33]. 
Hit hör även: räffelskiva rceflajtva Kinnarumma [29] Västerg.; rffelmärke 
Yefälr-märrtj, n. Sollerön [63] Dalarna; jfr si-holst. richtscheed (Drube 79). 

Den maskinella utrustningen i kvarn: 

Verk, kvarnverk, n. 

SKÅNE: 'kvarnvark Lyngby [45], Ö. Espinge [93], SMÅL.: 'varket, best. 
sg. Bankeryd [96], 'värket, best. sg. Markaryd [156], 'verk, 'kvarnverk 
Misterhult [146], VÄSTERG.: 'kvarnavark, 'vark Korsberga [37], 'kvar-
navärk Ugglum [31 a], BOH.: kvceuavierkat, best. sg. Kville [2], 
kv4navierkat, best. sg. Lane-Ryr [7], vceEk Tanum [5], ~ML.: kvänvierka, 
best. sg. Gustav Adolf [149], DALARNA: vark Hedemora lfs. [68], 'värrk 
Sollerön [63], GÄSTR.: vcerk Hedesunda [127], MEDELP.: kviegvcerge, best. 
sg. Indals-Liden [91], NORRB.: kwoqvcerka, best. sg. Nederkalix [99]; 

jfr sv. rspr. kvarnverk (SAOB 15, K 3352), fsv. mylnuvcerk (Söderwall), 
da. m011e-werk (ODS 14,744), ty. mahlwerk (Vieli 5), nederl. molenwerk 
(WbNT), färö. mylnuverk (Skaröi), eng. machinery of the mill (Reynolds 
37). 

Verk är rspr. verk i bet. 'inrättning, maskineri'. I allm. bet. är detta ord 
inhemskt, en urgammal bildning till ie. *yerg- 'göra, arbeta'. Vissa bet. hos 
ordet är emellertid lån från ty. (Hellquist 1331), och detta är sannolikt fallet 
även med kvarntermen, möjligen via da. dial. 

Den övre, smala delen av långjärnet (I, 50): 

Hals, långjärnshals, m. 

BLEK.: laygicennshåls Ronneby lfs. [124], SMÅL.: 'hals Pjetteryd [52], 
Skede [73], Bankeryd [96], VÄSTERG.: lagjakshals Korsberga [33, 37], hals 
Östad [35], Box.: hals Hjärtum [4], DALARNA: 'åsn, best. sg. Mora [60]; 

jfr da. dial. Jyll. hals [101, 102]. 

Nock(e), m. 

VÄSTERG.: nakan, best. sg. Korsberga [37], BOH.: nöka Hogdal [11]; 
sl-holst. nok (Drube 81). 
Hit hör även: långjärnsnacke läuceksrialsa, m. Kville [2] Boh.; kvarn-

nacke kvarnakkan, best. sg. Boda [62] Dalarna; tapp tap, m. Hedemora lfs. 
[68], Dalarna; sneshals 'sniesåsn. best. sg. Våmhus [64] Dalarna; snes snes 
Indals-Liden [91] Medelp.; kvarnpigg 'kvannpigg Frostviken (ULMA) 
Jämtl.; nåltapp nedtap Fårö [126] Gotl.; 'nål, f. Misterhult [146] Smål., 
Dalby [147] Värml. 
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Hals är rspr. hals i bildlig anv. (i sht i fackspr.) 'om delar av ngt vilka gm 
sin form mer 1. mindre påminna om en hals, smalare 1. inknipna (mellan)-
delar av värktyg 1. maskindelar o. d.' (SAOB 11, H 106f.), här använt om 
det övre, smalare partiet av långjärnet. 

Formen från Mora i Dalarna visar bortfall av h i uddljud framför vok., 
övergång av å>å framför /+kons., samt bortfall av inljudande I i förbindel-
sen Is, (Levander Dalm. 2,31; 1,95; 2,55). 

Nock(e) är samma ord som sv rspr. och dial. nock, nocke, m. 'ändan av 
en rå el. gaffel; liten hake för garnet på spinnrocksrulle; nock till vävnad av 
ryor; översta delen av taket; tapp, tränagel', no. nokke 'liten jernkrok paa 
tenens vinger', da. nok(ke) ungef. det samma, Ity. nok(ke) 'spetsen av ngt, 
t. ex. av en rå'. Grundbet. är sannolikt 'hake, böjning'. I bet. 'rånock' är 
ordet säkerligen lånat från Ity., i övriga bet. är det troligen inhemskt 
(Hellquist 702, Dens. Det sv. ordför. 1,147; jfr Torp 460 och Rietz 470). 

Kvarntermen kan utgå från det inhemska ordet, närmast i dess bet. 
'tapp', men den kan även vara ett lån från Ity.: sl-holst. nock, kvarnterm 
med samma bet. Mot ett sådant antagande talar dock det förhållandet, att 
ordet som kvarnterm i denna bet. i mitt material ej finns i Sydsverige. 
Vanligen har ju de Ity. lånen invandrat över detta område, när det gäller 
kvarntermer. 

Möjligt vore kanske, att här ursprungligen föreligger en form av nacke, 
såsom i långjärns- och kvarnnacke ovan. Nacke heter åtminstone i nord-
boh. naka o. dyl. Dess a-ljud har i så fall övergått till å-ljud i anslutning till 
det ovan anförda nocke. 

§86. Den nedre tappen av långjärnet (I, 50): 

Tapp, Mngjärnstapp, m. 
SKÅNE: tap Väsby [46], HALL.: tapen, best. sg. Knäred [23], VÄSTERG.: 

/agjar&stap Korsberga [33], BOH.: tåpan, best. sg. Hogdal [11], Morlanda 
[1-3]. 

Ståltapp, m. 
HALL.: ståyltap Harplinge [18], VÄSTERG.: stålrtap Landa [30]. 

Spårtapp, m. 
BOH.: spikap Tanum [5]. 

Nål, f. 
SKÅNE: nålen, best. sg. Tullstorp [120], HALL.: 'nål Gunnarp (EU 

13567), SmÅL.: 'nål Skede [73], Aringsås [74], ÖSTERG.: nåka, best. sg. 
Svinhult [152], DALARNA: 'n(* Våmhus [64], MEDELP.: nak Indals-Liden 
[91]. 
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Dubb(e), m. 
BLEK.: do b Ronneby lfs [124], SMÅL.: du!2 Bredaryd [53], Skede [73], 

VÄSTERG.: dtisba, m. Kinnarumma [29], St. Mellby [28], Östad [35], 
ÖSTERG.: cittb Hällestad [79], SöDERM.: &ib Tuna [83], DALARNA: ducb 
Hedemora lfs [68]. 

Hit hör även: bottendubbe biigdizba Tanum [5] Boh.; ståldubb stdirdOb, 
m. Nederluleå [87] Norrb. 

Dubb(e) är rspr. dubb i bet. 'tapp... som användes ss. axel för roterande 
del av apparat; ändtapp på stödaxel o. på vertikalt stående axel' (SAOB 7, 
D 2309). Formen dubbe är en svag biform med samma bet. som huvudor-
det, bildad till dubb av i västsv. dial. vanlig typ. 

§ 87. Lager vari långjärnets nedre del vilar (I, 50, bild 52): 

Panna, f. 
SKÅNE: påga V. Ahlstad [42], HALL.: påga Värö [22], SMÅL.: påna 

Gladhammar [72], 'panna Bankeryd [96], Misterhult [146], VÄSTERG.: påna 
Örslösa [26], Kinnarumma [29], Östad [35], Korsberga [37], BOH.: påna 
Tanum [5], Hjärtum [4], Ytterby [8], Lane-Ryr [7], ~ML.: påt_za Väse 
[77], Gustav Adolf [149], ÖSTERG.: paga Hällestad [79], Svinhult [145], 
SÖDERM.: påga Tuna [83], Julita [80], DALARNA: pSna, f. Hedemora lfs 
[68], 'panna best. sg. Våmhus [64], 'pann, f. Sollerön [63], Venjan [69], 
'panna best. sg., Boda [62], GÄSTR.: .(dubb)panna Hedesunda [127], 
MEDELP.: pågs Indals-Liden [91], NORRB.: påg, f. Nederluleå [87]; 

da. dial. Jylland pande (Dahl-Hammer 2,120), sl-holst. pann (Drube 81), 
ty. pfanne (Vieli 5, Grimm). 

Spårpanna, f. 
SKÅNE: spiiyl&pana Väse [46], HALL.: spdrpåga Morup [17], spdrpåga 

Värö [22], ÖSTERG.: spdrpåga Hällestad [79], SöDERM.: speirpåna St. 
Malm [85]. 

Stålpanna, f. 
HALL.: 'stålpanna Gunnarp (EU 13567), SMÅL.: stdlpåga Bredaryd [53], 

steUpana Gränna [71], 'stålpanna Bankeryd [96], 'stå/pannå Fryele [122, 
EU 13567], VÄSTERG.: sterpåna Björkäng [24], Landa [30], Tvärred [38], 
Källby [39], Ullervad [159], 'stålpanna Vilske-Kleva [31 b], BOH.: steikpana 
Norum [1], Lane-Ryr [7], ~ML.: stdirpåga Fryksände [75], SöDERM.: 
stellrpåna Gryt [81], Björkvik [84], Blacksta [86], VÄSTM.: 'stålpannorna, 
best. pl. Arboga [115], NORRB.: std1rpan Nederluleå [87]. 

Örpanna, f. 
LAPPL.: iirpårice Vilhelmina [90]. 
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Stålkista, f. 
VÄSTERG.: sti4i5t Otterstad [25], Särestad [27], sta4esta St. Mellby 

[28], BOH.: stez4i.51 Svenneby [2b],  Tanum [5], Naverstad [14], Bro [10], 
Morlanda [13], stålruista Valla [12], 'stålkista Torsby [3], DAL: ställ-441a 
Ärtemark [15], 'stålkista Åmål (ULMA 3481: 14), VÄRML.: ståkta Botil-
säter [78]. 

Lampa, f. 
BLEK.: lämpa Ronneby lfs [124], ÖL.: 'lampa utan ort [157], SMÅL.: 

låmpa Åseda [54], 'lampa Vislanda (LidU Språkhist. bidrag 2,12), Skede 

Hit hör även: stålbro stålrbrO Ullared [16], Värö [22] Hall, 'stålbro 
Älekulla [32] Västerg.; stålsko, stå/skopanna stasko, sta&kopana Kors-
berga [33] Västerg.; fotpanna fädpana, f. Hogdal [11] Boh; 

jfr eng. bridgingbox (Reynolds 47,184). 
Panna med dess ssgr spår- och stålpanna är som tekn. termer rspr. och 

är som kvarntermer spridda över hela landet. Vid sidan av dessa finns några 
speciella termer med starkt begränsad spridning: örpanna blott i ett belägg 
från Lappl., stålkista med västsv. spridning och lampa i Smål. och Blek. 

Panna är rspr. tekn. panna 'den dyna av sten, eller järn, uti vars 
urhålkade rum hjulnålar och tappar omlöpa' (Rinman Bergverkslex. 2,242). 
Detta är rspr. panna i överförd bet., använt om föremål som i någon mån 
liknar en panna (SAOB 19, P 128). 

Spårpanna: lagrets centrum är fördjupat och bildar ett slags spår för 
långjärnet. 

Stålpanna: Slitytan i lagret består ofta av ett stycke hårt stål. 
Örpanna: F.leden är sv. dial. aur, ör, m. 'grus, grov sand, stenig mark' 

(Rietz 15, jfr ovan § 43), no. dial. aur, m. 'grus, grov sand' (Aasen 20), da. 
dial. Or 'smaastene, gruus' (Molbech 672), fvn. aurr, m. 'grus, med sten 
blandet sand', av germ. *aura- 'grus, sten' (Hellquist 1462). Den axeltapp, 
som roterar i lagret kallas i målet örpigg. 

Stålkista: Lagrets slityta består av en stål-tärning. Det liknar en liten låda 
eller kista. 

Lampa: Formellt samma ord och till bet. närstående är s.leden i sv. dial. 
Smål. (Vislanda) varpelampa 'den bänk eller ställning (med hål i), i vilken 
en varpas nedre ända rör sig, då man varpar garn, alltså en varpfot, som av 
gammalt och överallt bestod av en träkloss' (LidU cit. st.). Detta lampa 
ingår även i samma dialekts lampesten 'den sten, i vilken stocken stod i ett 
gammaldags tröskverk med vandring' (Lickn cit. st.), dvs, ett föremål med 
samma utseende och motsvarande funktion som det med kvarntermen 
betecknade. Samma ord är även sv. dial. Österg. (Tjällmo sn.) låmpa, f. 
'kluven stock, i vilken man borrar ett hål och sätter stavrarna, då en 
gärdesgård går fram över berg, där ingen jord finnes att fästa dem i' (Li&n 
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cit. arb. 13), samt med härur utvecklad bet. sv. dial. Västerg., Österg., n. 
Hall. och Värml. lampa, f. 'flyttbar grind; en bit gärdesgård med de båda 
staverparen inborrade i två träklossar, varigenom hela inrättningen kan 
lyftas undan' och liknande, och med likabetydande sidoform lamp, f. 
(LidU 1 if. och cit. litt.), samt sv. dial. Smål., Värml. lampa, f. 'bänk 
fästad vid någon av sängarna i stugan', som man har skäl föreställa sig som 
en träklabb, en avskuren stockända (Lid&I 12 och cit. litt.). 

LisMn sammanställer lamp(a), f. etymologiskt med no. dial. lamp, m. 
'Iab, pote; kort sok af gjetehaar' (Aasen 420, Ross 463), nisl. löpp, f. (gen. 
lappar) 'pote; fod' (Torp 362), samt med shet. lamp, lampi 'fremspringende 
afsats, hylde i en brat klippevwg' och troligen även med sv. dial. Finl. lamp, 
m. 'stort stenblock' (Liikn 12 och cit. litt.). 

I äldre källor synes ordstammen lamp- nästan helt saknas. Dess spridning 
talar dock för hög ålder liksom förekomsten av besläktade ord med annan 
avljudsvokal, t. ex. sv. dial. lump o. dyl., m. 'avhugget stycke av en stock, 
kort tjockt trä' m. m., sv. dial. Fint. lumpa, f. 'fett, kådigt barrträd; kort, 
tjock kvinna' m. fl. Hit hör sannolikt även nsv. limpa 'tjock brödkaka'; jfr 
sv. dial. Västerg. lumpa 'limpa' (Li&n 13 ff. o. cit. litt.) 

Det är ej möjligt att fastställa, om kvarntermen lamp(a) från böljan 
betecknat blott lagret (av sten, senare metall), som den nu gör, motsvaran-
de det med lampesten betecknade föremålet i ett tröskverk, eller hela den i 
vertikalplanet rörliga stocken, vilken nu i resp. dialekter kallas lampestock 
(se § 89 nedan); i så fall ursprungligen i en skvaltkvarn. Det senare alternati-
vet synes ur betydelsesynpunkt vara sannolikast. I äldre tid har åtminstone 
i vissa fall ett särskilt lager saknats i denna, och vattenhjulets nedre tapp 
vilat direkt i bottenstocken. Denna har då haft samma utseende som de med 
lampa betecknade föremålen i närstående dialekter. 

Metallstycke (ofta av stål) i långjärnets lager, som bildar själva 
slitytan (I, 50): 

Tärning, ståltärning, m. 

SKÅNE: tähnig Väsby [46], BLEK.: tchtug Mörrum [48], SMÅL.: tcktvg 
Gladhammar [72], 'ståltärning Skede [73], Misterhult [146], VÄS-
TERG.: tchkg Björkäng [24], ståtgag Landa [30], BOH.: stettimag Tanum 
[5], tchag Lane-Ryr [7], DAL.: tekrug Ärtemark [15], SÖDERM.: tchig Julita 
[80], Gryt [81]; 

da. dial. Jyll. tterning [101, 102, 103,104]. 
Hit hör även: stålskotärning stelskotantg Korsberga [33]; stål sttilrat best. 

sg. Örslösa [26] Västerg. 

I vertikalplanet rörlig bjälke, som uppbär långjärnets lager och 
därmed även långjärnet samt överstenen, och medelst vilken denna kan 
höjas eller sänkas (I, 50, bild 8, 17, 41 och 46): 
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Pannstock, m. 

VÄSTERG.: 'pannstocken, best. sg. Kinnarumma [29], BOH.: pånastOkan, 
best. sg. Tanum [5], pånståk, m. Hogdal [11], pånaståk Naverstad [14], 
SMÅL.: pånastOkan, best. sg. Gränna [71], pånstOkan, best. sg. Gladham-
mar [72], SÖDERM.: pånstbkan Blacksta [86], VARML.: pånstOkan, best. sg. 
Älgå [76]. 

Pannbjälke, m. 

SKÅNE: påne,bAlke,n, best. sg. V. Ahlstad [42], VÄRML.: paribicOka 
Fryksände [75], Väse [77], SÖDERM.: panbiielkan, best. sg. Björkvik [84]; 

da. dial. Jyll. pandebjbelken, best. sg. [101, 103, 104]. 

Lättstock, m. 

SMÅL.: 'Iättestocken, best. sg. Villstad [57], 'lättstocken, best. sg. Mis-
terhult [146], Torsås [51], HALL.: l&tastökan, best. sg. Värö [22], BOH.: 
bktaståk Hjärtum [4], bktastOkan, best. sg. Tossene [9], DALARNA: 'kittstutt-
sen, best. sg. Mora [60], lättst8ttjän, best. sg. Djura [66], Gagnef [97], Ål 
[98], 'lettstöttfin, best. sg. Transtrand [61], GÄSTR.: libtstOk Hedesunda 
[127], MEDELP.: Ickstavo,n, best. sg. Indals-Liden [91], NORRB.: itstock 
Alså by, /&stok Lomträsk by, letstok Raitajärvi by Överkalix [88a-c], 
Mtstlikan, best. sg. Nederkalix [99]. 

Hit hör även: lättstång Icastaktg Ronneby lfs [124] Blek. och lätt-trä 
/cttrie Hedesunda [127] Gästr. 

Lampstock, m. 

BLEK.: lånipstbkan, best. sg. Mörrum [48], SMÅL.: lånypstOk Åseda [54], 
Vampeståcken, best. sg. Skede [73]. 

Bro, lättbro, m. 

SKÅNE: b46e,n, best. sg. Södervidinge [40], blloyn, best. sg. Väsby [46], 
l&tabhinie,n, best. sg. Örkelljunga [43], BLEK.: l&tbhOe,n, best. sg. Mörrum 
[48], l&tbniPtt, best. sg. Hällaryd [49], SMÅL.: 'lättbro Pjetteryd [52], Vär-
end (Hylt&I-Cavallius2  2,94), GOTL.: ld,itabrby o. likn. Fårö [56b, 126], 
ÖL.: 'lättbro Löt [100], IckabrOn, best. sg. Räpplinge [134]; 

sv. dial. Fin!. lättbro (Vendell 1,583), da. dial. Falster bro (Grundtvig 30), 
Jyll. [102]. 

Brobjälke, m. 

SKÅNE: blzåbjelkan, best. sg. V. Ahlstad [42], 1,461,ibicelke,n, best. sg. 
Väsby [46], HALL.: bröbjelkan, best. sg. Morup [17]; 

jfr eng. bridge tree (Reynolds 23). 
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Lättbalk, m. 

ÖL.: 'lättbalken, best. sg. utan ort [157]; 
dessutom vågen, lätten och stuken, best. sg. [157]. 

Brohäst, m. 

SKÅNE: bhöhesten, best, sg. Burlöv [41], Tullstorp [120], Håslöv [121], 
Grönby [47], 'brohäst Vemmenhög och Gärds hd (Rietz 55); 

da. dial. Jyll. brohestene, best. pl. [101]. 

Lättbjörn, m. 

SKÅNE: 'läijttbjörnen, best. sg. Stoby [44], SMÅL.: 'lättbjörn Pjetteryd 
[52], DALARNA: 'lättbjör Gagnef [97, OÖD III, 1479]. 

Dyna, f. 
SKÅNE: 'dyna Ö. Espinge [93], BLEK.: 4na Ronneby lfs [124], SMÅL.: 

dina Bredaryd [53], 'dyna Misterhult [146], VÄSTERG.: Aina Björkäng [24], 
Tvärred [38], Källby [39], Ugglum [31 a], Vilske-Kleva [31 b], Korsberga 
[37], Kinnarumma [29], Hudene [130], dyna Otterstad [25], Örslösa [26], 
Landa [30], 'dyna Älekulla [32], Gällstad (IFGH 3196: 11), Dannicke (IFGH 
3196), BOH.: djma, Norum [1], Naverstad [14], Ytterby [8], Hjärtum [4], 
d9na Hogdal [11], ÖSTERG.: 4na Hällestad [79], Svinhult [145], 
/40RRB.: din Nederluleå [87]; 

samma term ingår som s. led i ssgrna: lättedyna Icbtadj,na Landa [30], 
kttadima Källby [39], Ullervad [150] 13)tdPin Nederluleå [k] Norrb.; lam-
pedyna lårtypadjma Älekulla [32] Västerg.; nåldyna neicbna Kville [2] Boh., 
'nåldyna Öl. utan ort [157]; Ilyttedyna firotadyna Korsiperga [33] Västerg.; 
'spindeldyna Torsby [3] Boh. 

Dynstock, m. 
SMÅL.: 'dynestock Misterhult [146], VÄSTERG.: dunastokan, best. sg. 

Kinnarumma [29], Hudene [130], 'dynestocken, best. sg. Gällstad (IFGH 
3196: 11), BOH.: 4nastokan, best. sg. Norum [1], Kville [2], 4nastiik 
Ytterby [8], dfinasic'okan, best. sg. Valla [12], 'dynestock Torsby [3]. 

Hit hör även: Lätt(e)bjälke lcåtabiiellse. Knäred [23] Hall.; stålkistestock 
sterpstastOkan, best. sg. Botilsäter [78] Värml.; nålbalk 'nålbalkän, best. 
sg. F'å'rö [56 b] Got!.; brygga 'bryggan, best. sg. Runnö, Stranda hd, Smål. 
[159]. 

Jfr shetl. ground-sile, sole-tree, under-balk och under-bolster (Curwen 
141); eng. bridge tree, lever(s) (Reynolds 106, 184). 

Pannstock och pannbjälke innehåller f. leden pann-, vilket är kvarnter-
men panna, namn på det lager, vari långjärnets nedre tapp vilar (§ 87). 
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Lättstock innehåller f. leden lätta, vb. 'öka avståndet mellan kvarnste-
narna genom att höja den övre (§ 95). 

Lampa, som utgör f. led i lampstock, betecknar som ovan framhållits 
(§ 87) sannolikt ursprungligen hela den i vertikal led rörliga stocken, numera 
dock blott själva lagret. Efter denna betydelseförskjutning, och sedan man 
upphört att använda ordet lampa i den allm. bet. 'stock', har man haft 
behov av en ny beteckning på hela stocken och bildat ssgn lampstock utan 
känsla för den egentliga tavtologin i ordbildningen. 

Bro, lättbro innehåller rspr. bro 'i överförd anv. om  föremål som i 
utseende 1. användning på ett 1. annat sätt likna en bro; om broliknande 
underlag i byggnad 1. dyl.'; jfr även 'på vagn: tvärstycke å främre vagns-
axeln, i vilket tistelstången 1. skaklarna fästas' (SAOB 5, D 4247). Kvarn-
termen betecknar en broliknande bjälke, som fritt vilar mellan två par 
stolpar och uppbär långjärnet (se bild 46). 

Björn utgör inom kvarnterminologien benämning på kraftiga stockar av 
olika slag, på vilka en stor tyngd vilar. Det är styrkan hos det med björn 
betecknade föremålet som närmast föranlett benämningen, kanske även 
den något klumpiga formen hos ifrågavarande stock. 

Jfr till bet. rspr. björn '(i sht fackspr.) tvåhjulig skottkärra 1. fyrhjulig 
vagn med små hjul, avsedd för transport av tunga föremål' samt med 
närstående bet. björnvagn, hand-, plog-, rull-, sten- och vedbjörn (SAOB 4, 
B 2967; jfr även Långström 200). 

I en del dalmål, bl. a. i Gagnef, faller n i förbindelsen rn (Levander Dalm. 
2,79 f.). 

Dynstock, dyna: Det enkla ordet dyna är rspr. dyna tekn. 'underlag 1. 
bädd av trä, metall 1. dyl.; tapplager av sten' samt dynstock rspr. och dial. 
'bjälke eller stock, som utgör underlag för ngt; syll; stock som utgör 
underlag för hjulaxel' (SAOB 7, D 2436 f., Rietz 108). 

§ 90. Anordning för reglering av kvarnstenarnas inbördes avstånd (I, 36, 
bild 4, 33, 41 och 46): 

Lättverk, n. 

SKÅNE: lcttvcenk V. Ahlstad [42], ldtvahked, best. sg. Tullstorp [120], 
Håslöv [121], BLEK.: i&tvieilk Mörrum [48], HALL.: lettyckrkat, best. sg. 
Morup [17], Värö [22], lcktavittkat o. likn., best. sg. Frillesås [20], Rolfstorp 
[21], Ås [112], Lindome [19], SMÅL.: kOytutk Åseda [54], 'Iätteverk Mister-
hult [146], VÄSTERG.: l&tavk o. likn. Björkäng [24], Otterstad [25], 
Örslösa [26], Särestad [27], St. Mellby [28], Östad [35], Källby [39], Uller-
vad [150], Ugglum [31 a], Mårdaklev (GM 1064), 'lättevark Korsberga [37], 
BOH.: lcktav4krk o. likn. Norum [1], Kville [2], Tanum [5], Morlanda [13], 
Ytterby [8], Valla [12], ÖSTERG.: Lkfvierk Hällestad [79], SöDEKm.: littycktk 
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Gryt [81], St. Malm [85], DALARNA: lättvartj8, best. sg. Boda [62], NORRB.: 
Mtverk Överkalix [88 b]; 

da. lettevwrk (Hastrup 49), da. dial. Jyll. lettevwrket, best. sg. [102], sl-
holst. lächtwark (Drube 84). 

Lätta, f. 
Denna term finns i något växlande uttalsform i: 

SKÅNE: Burlöv [41], Väsby [46], S. Sandby [125], HALL.: Ullared [16], 
SMÅL.: Villstad [57], Runnö, Stranda hd [159], Lau [55], jfr. OLau, 
VÄSTERG.: Korsberga [33], Kinnarumma [29], Flo [36], VÄRML.: Dalby 
[147], DALARNA: Mora [60a], Sollerön [63], Lima [135], Orsa [67], Venjan 
[69], Älvdalen [111], Ovan-Siljan (Levander Dalm. 1,269, se även OÖD M, 
1479), GÄSTR.: Hedesunda [127], JÄMTL.: Frostviken [140], Sunne [141], 
Hotagen (ULMA 7221), MEDELP.: Indals-Liden [91], VÄSTERB.: Degerfors 
[116], Lappl.: Vilhelmina [90], Fredrika [128]; 

sv. dial. Finl. lätta, f. (Vendell 1,583), no. dial. letta [107, 108], da. dial. 
Jyll. letten, best. sg. [101, 104], sl-holst. lächt (Drube 84). 

Lätt-tyg, n. 
SMÅL.: lcttatYa, best. pl. Gränna [71], 'Iättety Bankeryd [96], VÄSTERG.: 

lcetatu Korsbeiga [37]. 
Hit hör även: lättedon IcetadOn Bredaryd [53], 'läittdoun Torsås [51] 

Smål.; lätteställning Icete.stc'eltug Fjärestad [139] Skåne, Icetastielmg Harp-
linge [18] Hall., Icetastielnega, best. sg. Botilsäter [78] Värml., (jfr. OÖD II, 
1481); lättanordning Icetan4qtga, best. sg. Svinhult [152] Österg.; lättgrej 
Icetagr&jara, best. pl. Årtemark [15] Dal; ställgrej stceLagriejena, best. pl. 
Torp [6] Boh.; lyftbommen, best. sg. Runnö, Stranda hd [1-59] Smål; 

jfr färö. Icettari (Williamson 85); eng. tentering linkage (Reynolds 187), 
eng. dial. Sk. mill-steep (Scottish ND). 

De former av lätta, som är svaga fem., är bildade till verbet lätta 'öka 
avståndet mellan kvarnstenarna genom att höja den övre' (§ 95) på samma 
sätt som t. ex. subst. skrapa till verbet skrapa (Tamm Avledn. subst. 24, jfr 
Olson App. subst. 202). 

I dalmålen är formerna, i den mån genus angives i uppteckningarna eller 
på annat sätt kan fastställas, svaga neutr. Denna i övriga sv. dial. mycket 
ovanliga ordbildningstyp har i dalmålet varit mer produktiv än i andra 
dialekter, och har i en del fall rent av föranlett övergång från svaga fem. till 
neutr., vilket möjligen är fallet i ifrågavarande term (jfr under segle I, 235). I 
degerforsmålet och i omgivande mål har é diftongerats till je, j, varefter det 
uddljudande I fallit liksom i den ursprungliga förbindelsen If- i uddljud 
(Åström Degerforsm. 55 f.). 
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§91. Skruv, varmed kvarnstenarnas inbördes avstånd regleras (I, 50, bild 
50 till vänster): 

Skruv, lättskruv(e), m. 
BLEK.: kbtskieu Ronneby lfs [124], SMÅL.: Icetskrifvon, o. likn., best. sg. 

Gladhammar [72], Misterhult [146], VÄSTERG.: lietaskritv Landa [30], 
Tvärred [38], Kinnarumma [29], Korsberga [33], BOH.: leetaskritv Norum 
[1], Tossene [9], Icetaskriiva Bro [10], Icaaskrucya, m. Hogdal [11], VÄRML.: 
Icetaskrisv Fryksände [75], l&tskriav Väse [77], skruv Dalby [147], SÖDERM.: 
l&tskriav Björkvik [84], NORRB.: lbskråo Nederluleå [87]; 

eng. tentering screw (Reynolds 28). 

§ 92. Kil i lättverket, varmed kvarnstenarnas inbördes avstånd i vissa fall 
regleras (I, 50, bild 11, 48 och 51): 

Kil, lättkil, m. 

GOTL.: 'käilar, pl. Lau [55], DALARNA: Vilrär, pl. Mora [60], JÄMTL.: 
'liatt-tjil Frostviken (ULMA), MEDELP.: Icetgin, best. sg. Indals-Liden 
[91]. 

Vägge, lättvägge, m. 

VÄSTERG.: l&taviega Örslösa [26], Källby [39], 'vägge Älekulla [32], 
BOH.: v&ga Norum [1], Valla [12], lietaviega Lane-Ryr [7]. 

Om härledningen av vägge se ovan § 76.- 

Bleg, lättbleg, m. 

DALARNA: 'bkäjgan, best. pl. Transtrand [61], bktblre.garl , pl. Lima 
[135]; 

no. dial. blOyg (No. Bygd. I, 181, II, 55), bleia, pl. [107], No. Bygd. III, 
277, lett-bleggje (Sandvig 2, 131). 

Kvarntermen i Dalarna är målets bleg, m. 'kil' (OÖD I, 127), no. dial. 
blOyg, bleig, blegg, m. 'en Kile til at sprzenge eller klOve med' (Aasen 67), 
nisl. blegbi, m., shet. bleg(d), blig(d) 'liten kile', fsv. blieghe, till en germ. 
rot. *bleuyan 'slå' (Torp 32, Hellquist 84, SAOB 5, B 3595, Olson App. 
subst. 333). 

§93. Den rörliga bottenstocken under vattenhjulet i skvaltkvarn (I, 36, 
bild 8 m och 14, 15; jfr §89 ovan): 

Lättstock, m. 

HALL.: Icetaståkan, best. sg. Ullared [16], SMÅL.: 'Iätteståckän, best. sg. 
Pjetteryd [52], DALARNA: 'tritt-stukk Venjan [69], Sollerön [63], '1ättst8t- 

Mindre tillförlitlig form. 

40 



tjän, best. sg. Djura [66], Äppelbo [131], Idtstbk Lima [135]', GASTR.: 
Icttstbk Hedesunda [127], JAMTL.: liatstbk Frostviken [140], VASTERB.: 
'jettstocken, best. sg. Degerfors [116], LAPPL.: icetstet§cen, best. sg. Ar-
vidsjaur [89]. 

Lättbro, m. 

HALL.: Icetabhini Knäred [23], SMAL.: 'lättbro Pjetteryd [52]. 

Lättås, m. 
LAPPL.: kainv, best. sg. Fredrika [128]. 

Lätt-trä, n. 
VÄRML.: Icetrce Gustav Adolf [149], GÄSTA.: Icetrie Hedesunda [127], 

ÅNG.: letre Arnäs [133]. 
Hit hör även: grimmestock grimastök Tanum [5] Boh. 
Jfr färö. lyftustongin, best. sg. (Williamson [85], eng. lightening tree 

(Reynolds 62), si-holst. hichtboom (Drube 84). 
Jfr §89 ovan. 

§94. Lodrät stång i lättverket, varmed den vågräta bottenstocken kan 
höjas, resp. sänkas (I, 37 och 50, bild 8, 15, 16): 

Lättstång, f. 
SKÅNE: IdtastOg Södervidinge [40], HALL.: Icetastägan, best. sg. Knäred 

[23], SMAL.: 'lättestång Skede [73], VÄSTERG.: Icetastäg Kinnarumma [29], 
VÄRML.: Icaastäg Fryksände [75], DALARNA: 'kitt-ståggg o. likn. Sollerön 
[63], Venjan [69], jfr. OÖD III, 1481, NORRB.: latståga, best. sg. Nederka-
lix [99], LAPPL.: jcetstäg Arvidsjaur [89]. 

Lättstock, m. 

VÄSTERG.: lcetastok Korsberga [37], 'Iättestock Ås (NM by), VÄRML.: 
leetastbkan, best. sg. Älgå [76], leetstäk Gustav Adolf [149]; jfr OÖD III, 
1481. 

Lätteklove, m. 
BOH.: Icetakkäva, m. Tossene [9], Bro [10]; 
jfr no. dial. letteklovi (No. Bygder I, 181). 

Grimmestock, m. 
SMAL.: 'grimmestock Torsås [51], BOH.: grimastäls, Tanum [5]; 
jfr no. dial. grimmestokk, m. (Aasen 243). 

I Dalarna synes ordet även kunna beteckna den lodräta stången i lättverket (194), se OÖD 
III, 1481. 
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Hit hör även: lättstake Ikaståga Rolfstorp [21] Hall.; lättstolpe &Oen-
stolrpan, best. sg. Frostviken (ULMA) Jämtl.; lättetjuga Lkta§Ywa Istorp 
(GM 1062) Västerg.; ställegrejor, pl. stålagrivana, best. pl. Torp [6] Boh. 

Lätteklove innehåller som s. led. sv. dial. klove, m. 'klämma, bestående 
af ett trästycke, hvars ena ända man klufvit, frånklufvet stycke af trä o. d.' 
(Rietz 328), no. dial. klove, m., shetl. klovi 'klOftet redskap', fsv. klovi, m. 
'kluven gren eller stång' till germ. *klutan- 'klyfta' till klyva (Hellquist 471, 
Torp 288). Ifrågavarande stake är stundom kluven i nedre delen för att gripa 
över bottenstocken. 

F. leden i grimmestock är samma ord som no. dial. grima, f. 'Karm, 
Fading, Ramme, sriig Slxdekarm; isxr en simpel Sengkarm, som lettelig 
kan flyttes fra et Sted tu l et andet; det nederste Stokkelag i en Bygning, de 
fire Grundstokke (Svillar)' (Aasen 243, jfr. Torp). Detta är enligt Torp 
samma ord som grima 'hästgrimma', fvn. grima, f., fsv. grima, ags. grima, 
'ansiktsmask', till en rot *gri-, dock av dunkelt ursprung (Hellquist 299, 
Torp 182). 

Lättetjuga innehåller samma s. led. som hötjuga, som den i vissa fall 
liknar. Tjuga härledes av ett germ. *teu3ön-, en substantivering av ett ie. 
adj. *deo-ko- 'tvådelad' (Hellquist 1194). Den betydelse hos ordet, från 
vilket kvarntermen utgår, är alltså densamma som beträffande lätteklove 
ovan. 

Ställegrejor, pl. innehåller som s. led. grej(a), f. sv. rspr. (vardagl.) och 
sv. dial. med bet. 'sak, don; (koll.) saker, utrustning' och avser de olika 
delarna, som ingår i lätteverket (jfr. SAOB 10, G 877 och Hellquist 297). 

§95. Att öka avståndet mellan kvarnstenarna genom att höja den övre av 
dessa (I, 50): 

Lätta, vb. 
SKÅNE: 1.5tta o. likn. Örkelljunga [43], Väsby [46], Lyngby [45], 'Iajtta Ö. 

Broby [94], BLEK.: kåta Hällaryd [49], HALL.: l&ta Harplinge [18], Morup 
[17], Värö [22], Lindome [19], SMÅL.: lita o. likn. Bredaryd [53], Gränna 
[71], Gladhammar [72], Pjetteryd [52], Villstad [57], Skede [73], Bankeryd 
[96], Markaryd [156], Runnö Stranda hd [159], Fryele (EU 13567), Torsås 
[51], Misterhult [146], Gam.: 'let Lau (0Lau 663), 'letäs, pass. Lau [55], 
VÄSTERG.: lca o. likn. Björkäng [24], Särestad [27], Korsberga [33], Östad 
[35], Tvärred [38], Ugglum [31 a], Älekulla [32], Kinnarumma [19], Hudene 
[130], BOH.: l&ta Norum [1], Tanum [5], Ytterby [8], Lane-Ryr [7], Bro 
[10], Morlanda [13], &kto Kville [2], Hogdal [11], lka Torp [6], Hjärtum [4], 
likta Valla [12], DAL: lcka o. likn. Ärtemark [15], Tisselskog (IFGH 
2201,6), VÄRML.: l&ta Väse [77], Botilsäter [78], lckt (kv4na) Dalby [147], 
Fryksände [75], lätta på henne (kvarnen) lkta pa hin,  pret. Gustav Adolf 
[149], SÖDERM.: l&ta Julita [80], Gryt [81], Björkvik [84], Tuna [83], St. 
Malm [85], Blacksta [86], DALARNA: 'kitt (kulånn) Venjan [69], 'lätta Gag- 
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nef [97], Ål [98], ./rit. o. likn. Älvdalen [111], Mora [60], Sollerön [63], 
Våmhus [64], se även OÖD III, 1478, GÄSTR.: leta Hedesunda [127], 
JÄMTL.: lieJ (op) Frostviken [140], NORRB.: let(kwa) Överkalix [88], lät 
Nederkalix [99], NORRB.: 1§4 Nederluleå [87]; LAPPL.: kh. Arvidsjaur [89], 
/0_6, (imperf.) Fredrika [128]. 

Lyfta, vb. 
SKÅNE: 'löfte Stoby [44], HALL.: låta Ullared [16], Knäred [23]; 
jfr. si-holst. lächt (Drube 84), nederl. lichten (Sicherer 805), jfr även eng. 

tentering (Reynolds 47). 
Lätta användes här i en (dialektal) betydelse 'höja ngt, minska trycket av 

ngt', eg. 'göra lättare'. Det är bildat till adj. lätt (jfr SAOB 16, L 1789 ff., 
bl. a. mom. 5). I dalmålen visar ordet växlande vokalism liksom motsvaran-
de adj. lätt, samt villkorlig apokope av ändelsevok. i infinitiv beroende på 
ställning i satsen (se Levander Dalm. 1,225 if.). Formerna från delar av 
Värml. samt Järna., Norrb. och Lappl. företer apokope enligt vokalbalans-
regeln (se bl. a. Broberg, Språk- och kulturgränser i Värml. bl. a. karta 10 s. 
139, och Dahlstedt, Efterledsapokope, ml.) 

Lyfta är snarast rspr. lyfta 'höja', möjligen dock som kvarnterm ett lån 
från nordty. dial. liksom många andra skånska termer. Formerna visar 
övergång av ft>tt samt de sydsv. av y>0 (jfr. Wigforss i SHF 62 och 447). 

§96. Att minska avståndet mellan kvarnstenarna genom att sänka den 
övre av dessa (I, 50): 

Tynga, vb. 
HALL.: tpga Knäred [23], tåga Värö [22], tå'-ga Harplinge [18], taga 

Morup [17], -SMÅL.: 'tynga Torsås [51], Pjetteryd-  [52], Villstad [57], tåga 
Bredaryd [53], VÄSTERG.: taga Särestad [27], Tvärred [38], Flo [36], Äle-
kulla [32], BOH.: taga Noruin [1], Hjärtum [4], Tanum [5], Lane-Ryr [7], 
Ytterby [8], tåga Hogdal [11], titgar, pres. Valla [12], DAL: tagda, pret. 
Ärtemark [15], tynga Tisselskog (IFGH 2201,6), DALARNA: 'ty-ndj Mora 
[60], NORRB.: topuk Alså by, tågas (kwcha) Raitajärvi by Överkalix 
[88a, c). 

Lägga ihop, vb. 
SKÅNE: lega thiib Örkelljunga [43], SMAL.: 'lägga ihop Villstad [57], 

VÄSTERG.: keg ih4p Kinnarumma [29], Korsberga [37], BOH.: lieg 11261, 
Torp [6], VÄRML.: liegar !kip, pres. Fryksände [75], leg thi2p (kvdna) 
Dalby [147], la theip, p-ret. Gustav Adolf [149], GarL.: 'lägges ihop, pass. 
Lau [55], jfr OLau 649, SöDERM.: legor zh4p, pres. Julita [80], Björkvik 
[84], DALARNA: leg klujp Hedemora Ifs [68], 'Iregg iöp Våmhus [64], "ägg 
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ihöp (kwiinn) Venjan [69], 'läg ihop (kvärä) Boda [62], 'lägg ihop Ål [98], jfr 
OÖD III, 1464. 

Lägga åt (kvarnen), vb. 
SMÅL.: 'lägga åt Bankeryd [96], Villstad [57], Skede [73], Fryele (EU 

13567), Misterhult [146], liegar åt, pres. Gladhammar [72], VÄSTERG.: lega 
åt Östad [35], lega st Korsberga [33], Ugglum [31 a], la åt pret. Björkäng 
[24], ÖSTERG.: lega ft (kvåna) Svinhult [152], DALARNA: 'lägg åt Gagnef 
[97], NORRB.: 14k cot Nederluleå [99]. 

Klämma (åt), vb. 
SKÅNE: klemah, pres. Väsby [46], SMÅL.: 'klämma Markaryd [156], 

Box.: /arom ad Hjärtum [4], VÄRNIL.: kircbrta Botilsäter [78], DALARNA: 
kircema Hedemora lfs [68]. 

Lägga (till)samman(s), vb. 
SKÅNE: 'läddjas sammen, pass. Lyngby [45], ~ML.: liega tasåmans 

Väse [77]. 

Lägga, vb. 
SMÅL.: lega Gränna [71], SöDERM.: lcgar , pres. Gryt [81], Tuna [83], 

Blacksta [86]. 
Hit hör även: släppa ihop: släpp iöp (kvännä), vb. Sollerön [63] Dalarna; 

sänka 'saijnkte, pret. Stoby [44] Skåne, segka Hedesunda [127] Gästr.; 
göra kvarnen tyngre 43cer kwaria tgger, vb. Arvidsjaur [89] Lapp!. 

§97. Att reglera avståndet mellan kvarnstenarna: 

Ställa (kvarnen), vb. 
SMÅL.: 'ställa (kwanän) Pjetteryd [52], 'ställa Markaryd [156], VÅS-

TERG.: skela Kinnarumma [29], Korsberga [37], Box.: stela Torp [6], 
ÖSTERG.: stela Svinhult [152], DALARNA: 'ställ (kvärä) Boda [62], 'still 
kwenni Orsa [67]. 

§ 98. Litet avstånd mellan kvarnstenarna: 

Hit hör endast några spridda belägg: Kvarnen ligger åt kwer, kor ad, 
stenarna ligger till stnana lega Hjärtum [4] Boh.; det går hårt da-gar hat 
Kinnarumma [29] Västerg.; så gingo stenarna hårt 'så lenge stainana hået 
Markaryd [156] Små!. 
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§99. Stort avstånd mellan stenarna: 

Hit hör endast några spridda belägg: Kvarnen ligger lätt kivckna lkgaddt 
kvarnen ligger löst kwckna lkgaddst Hjärtum [4] Boh.; går lätt gr lt 
Kinnarumma [29] Västerg. 

§ 100. Kugg i det stora drivhjulet (1, 50, bild 29): 

Kugg(e), m. 

SKÅNE: /aga, pl. Fjärestad [139], HALL.: kog Knäred [23], Gam.: 'kågg 
Lau (0Lau 5-33), VÄSTERG.: /dna pl. Erska [2-8], Korsberga [33], Älekulla 
[32], köga Ryda (ULMA), BOH:: kågar, pl. Norm [1], Tossene [9], kågar, 
pl. Kville [2], Hjärtum [4], köga Svenneby [2 b], ÖSTERG.: kog Svinhult 
[152], ÖL.: kåga, pl. Räpplinge1134], Gom: kågar, pl. Fårö [126], DALAR-
NA: 'kåggär, Pl. Sollerön [63], Djura [66], kzagii, pl. Hedemora lfs [68]; 

jfr sl-holst. kamm, knacken, knag, knagge (Drube 73); eng. cog (Reyn-
olds 27). 

Formen från Hedemora lfs visar förallmänligande av oblika kasus hos 
svaga mask., framför allt sådana, som inte betecknar människor eller högre 
djur, vilket är kännetecknande för bl. a. Dalabergslagsm'ålen (Levander 
Dalm. 2, 119; jfr Envall, Enviken — Svärdsjömålets formlära 14 ff.). 

Ring av kuggar på det stora drivhjulet (I, 50, bild 29): 

Kuggring, m. 

VÄSTERG.: koganig Korsberga [33], VÄRmL.: kågriy Gustav Adolf [149], 
DALARNA: 'kfigg-riggg Sollerön [63], 'kuggring Djura [66], MEDELP.: 
kågrikan, best. sg. Indals-Liden [91]. 

Hit hör även: kuggång kögagenig, m. Norum [1] Boh.; kuggkrans 'kogg-
krans Lyngby [45] Skåne; 

jfr da. dial. Jyll. krans [104]. 
Gång i kuggegång är rspr. (fackspr.) gång, m. 'en bestämd mängd 1. sats 

(en omgång) ss. sammanfattande enhet vid stycketalsräkning' (SAOB 10, G 
1523). 

Att gripa för hårt in i varandra, om kuggarna i de båda utväxlings-
hjulen: 

Dänga, vb. 
SMAL.: 'tränga Pjetteryd [52], BOH.: da trckgar, pres. Torp [6], VÄRML.: 

da trcbgar Gustav Adolf [149], UPPL.: taka Östervåla [70], DALARNA: 'ä 
traindjä, pres. Mora [60], 'ä tränndjär. pres. Sollerön [63], MEDELP.: 
(kågan) trckga, pres. Indals-Liden [91]. 
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Hit hör även: kugga i botten kaga i båt. Hjärtum [4] Boh.; stå för hårt i 
växeln sta fur höt i vcelssaln Kville [2] Boh.; det går för hårt i kugg da gar far 
h6 i kåg Tanum [5] Boh.; det välar för hårt de vcekar for hat Korsberga 
[33], Ug-glum [31] Västerg.; det välar på dce vcekar pa Korsberga [37] 
Västerg.; de välar di vcekar Misterhult [146] Smål.; det välar i botten dce 
vcekar i butan Ugglum [31] Västerg.; det växlar för hårt da vceks+ar fur ha4 
Älekulla [32] Västerg.; det går för hårt da gr fur hi( Östad [35] Västerg.; 
bottna för hårt bina fur h64 Ytterby [8], Lane-Ryr [7] Boh.; det bryter för 
mycket 'de brautar för miku Lau [55] Got!.; 'di trängs Misterhult [146] 
Smål. 

Verbet väla är bildat till vale 'stång i det lilla kugghjulet', se § 104 nedan 
samt §36, I, 256 ff. 

Att icke gripa tillräckligt in i varandra, om kuggarna i de båda 
utväxlingshjulen: 

Kugga över, vb. 
SMÄL.: 'kogga övä Pjetteryd [52], 'di kuggar över Misterhult [146], 

VÄSTERG.: kogar @var, pres. Korsberga [37], Älekulla [32], Österg.: koga 
dva Svinhult [152], BOH.: kaga 4var Hjärtum [4], Torp [6], låga dvar Kville 
[2], UPPL.: kzzg dyar Östervåla [70]. 

Hit hör även: det kuggar ur 'ä kuggär yr Mora [60] Dalarna; det välar 
över dce vce.4-cir @var Korsberga [37] Västerg.; det hoppar över 'ä uppär yvyr 
Sollerön [63] Dalarna; det flyger över kuggar 'de flaugar yvar kåggar Lau 
[55] (jfr OLau 183) Got!.; glappa glråpce Indals-Liden [91] Medelp. 

Rund trästav i det lilla kugghjulet (av äldre konstruktion), som 
griper in i det storas kuggar (I, 50, bild 29): 

Vage), m. 
VÄsTERG.: vq4a Korsberga [33], v4.4ra, pl. Erska [28], SMÄL.: 'val Mister-

hult [146], BOH.: vak, m. Norum [1], vyr, pl. Kville [2], ÖSTERG.: 'val 
Svinhult [145], GOTL.: valanar, pl. Fårö [126], DALARNA: vak Hedemora 
lfs. [68], vålrär, pl. Sollerön [63], NORRB.: våkan, best. pl. Nederluleå [87]; 

samt som s. led i ssgr: drevval, 'drivval, drevvalar, pl. Villstad [57] Smål.; 
'drivvalar, pl. Lau [55] Got!.; lyktval lålstavalr, m. Tanum [5], kolstvijk Bro 
[10] Boh.; trällvalar, pl. (Vetenskapsak. handl. 1751, 131). 

Dillestake, m. 
ÖL: 'trellstaka, pl. utan ort [157]. 
De två cirkelrunda bottnarna i drivhjulet kallas på Fårö [126] Gotl. 

drivbottnar. 
Vale är en svag sidoform till val, väle är likaledes en svag sidoform till 
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val, bildad i anslutning till verbet väla (§ 102 ovan), i sin tur bildat till val, 
m. Trilla är liksom no. trill och da. trille ett lån från Ity. trille, trile 'rund 
skiva' av ovisst ursprung (Hellquist 1220); e- och ä-formerna oförklarade. 

§ 105. Kvarnhus, byggnad vari kvarn är inrymd: 

Kvarnhus, n. 

SKÅNE: 'kyännhused, best. sg. Stoby [44], 'kvarnhused, best. sg. Ö. 
Espinge [93], BLEK.: kwchnhilsat, best. sg. Mörrum [48], HALL.: kwanhio 
Fagered [Kal&i], 'kvarnhuset, best. sg. Lindome (VMAT: 36), SmÅL.: 
'kvärnahuset, best. sg. Ryssby [92], 'kvärnhus Torsås [51], Aringsås [74] 
'kvarnhuset, best. sg. Aringsås [74], Misterhult [146], 'kwanhusät, best. sg. 
Pjetteryd [52], 'kwänhus Markaryd [156], VÄSTERG.: kvqqahus Korsberga 
[33], kvqnhys Ugglum [31 a], Ryda [ULMA], kvcknhias Ödenäs [34], BOH.: 
kv&nahiss Hogdal [11], ko&nahimat, best. sg. Kville [2], Tanum [5], 
kveilphias, Bro [10] ÖL.: kvånhiase., best. sg. Algutsrums, Gräsgårds och 
Möckleby hd [51 a], GOTL.: 'kvännhäusä, best. sg. Lau [55], (jfr OLau 539), 
'qvänn-häus utan ort [56a], SÖDERM.: kv4r4hiis Björkvik [84], UPPL.: 
kyip/hUsa, best. sg. Östervåla [70], VÄRML.: kyipthiis Dalby [147] (vanligen 
endast kvigna), VÄSTM.: qvarnhuset, best. sg. Arboga [115], DALARNA: 
'kvännhus Transtrand [61], 'kvarhus Gagnef [97], 'kwännåisa, best. sg. 
Mora [60a], 'kwennausä, best. sg. Mora [60], 'kvarhus Boda [62], Djura 
[66], 'kwennajs Orsa [67], 'kwlinn-håjs Venjan [69], 'kwännhsjs Ore [65], 
Igenäysaa, best. sg. Älvdalen [111] (se OÖD II, 1271), GÄSTR.: kl/dr/ht/is 
Hedesunda [127], JÄMTL.: kvarihigse, best. sg. Frostviken [148], MEDELP.: 
kv&nhiase., best. sg. Indals-Liden [91], ÅNGERM.: kvarnhus Multrå (Nord-
lander 64), kvctrihits Arnäs [133], Anundsjö [151], NORRB.: kweirihå,os Ne-
derluleå [87], kwcbrih&ose., best. sg. Överkalix [88], kw0qh6Kisi, best. sg. 
Nederkalix [99], LAPPLAND: kyipihiasa, best. pl. Arvidsjaur [89], kvanksce 
best. sg. Vilhelmina [90]; 

no. dial. kvernhus [105, 106, 108]; jfr da. dial. Jyll. m011ehus [104, 
Feilberg II, 649], da. m011ehus (ODS 14,740), jfr möllehus 'myllehused, 
best. sg. Stoby [44] Skåne. 

Några former från Dalarna visar bortfall av h framför vokal, vilket tillhör 
en del socknar i övre Dalarna (se Levander Dalm. 2,31; om diftongering av 
a i vissa dalmål se dens. 1,181 if.). 

§106. Den undre våningen i kvarnbyggnad (I, 51, bild 17, 26 m.fl.): 

Underkvarn, f. 
BLEK.: ön?kvanne.n, bet. sg. Mörrum [48], SMÅL.: 'unnekwana, best. sg. 

Villstad [57], 'onnrakwan Pjetteryd [52], 'unnerkvarn Bankeryd [96], 
etgarkvaria, best. sg. Gränna [71], ÖSTERG.: dinakvåna, iimarkvaria, best. 
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sg. Svinhult [152], VÄSTERG.: etnarkvc_01 Kinnarumma [29], Landa [30], 
Älekulla [32], Ödenäs [34], Östad [35], emarkvem Örslösa [26], Tvärred [38], 
Korsberga [33], Ugglum [31 a], etnarkvign Källby [39], Björkäng [24], 'unner-
kvarn Dannicke (IFGH 3196), Hudene [130], BOH.: einarkwigrk Hjärtum [4], 
dinarkv4n Lane-Ryr [7], NORRB.: istidikwOn Nederkalix [99]. 

Underhus, n. 

SmÅL.: 'onnähusät, best. sg. Pjetteryd [52], finarhifsat, best. sg. Glad-
hammar [72], ÖSTERG.: etnarkis Hällestad [79], SÖDERM.: etndarldisa, best. 
sg. Björkvik [84], DAL: tkarh4s Ärtemark [15], VÄRML.: dinar/dis Fryks-
ände [75], Botilsäter [78], iinarhits Väse [77], Älgå [76], 'underhuse, best. 
sg. Svanskog (IFGH 3090,3), årtal-hs Gustav Adolf [149], DALARNA: 'un-
derhusä, best. sg. Äppelbo [131], LAPPL.: eincicerhijsce, best. sg. Arvidsjaur 
[89]. 

Underkvarn och underhus är bildade på samma sätt som rspr. under-
våning; jfr sl-holst. de iinnerst böden (Drube 61); formen 'onnrakwan i 
Pjetteryd är möjligen ett *undre-kvarn. 

Mjölhus, n. 
Box.: mjillrhilsat, best. sg. Norum [1], DALARNA: 'mjiikhusä, best. sg. 

Djura [66], Gagnef [97], MEDELP.: mjcblrhi.ise, best. sg. Indals-Liden [91]; 
eng. meal house (Reynolds 187). 

Mjölvåning, f. 
HALL.: mitikv4tug Värö [22]. 
Mjölhus och mjölvåning betecknar den våning under kvarnstenarna, där 

det färdiga mjölet kommer fram ur mjölrännan. 
Hit hör även hjulhus Dalarna (OÖD II, 895), nedra botten ni:dra bio 

Hedemora lfs [68] Dalarna, nKlra bian Hedesunda [127] Gästr.; nederbot-
ten ?iklär bötn Venjan [69] Dalarna; inunder Trzunndä Mora [60] Dalarna; 
nere nO9 Norum [1] Boh., 'nere Misterhult [146] Smål.; nedrehus nådra-
hdos Nederluleå [87] Norrb.; 'nedre botten Misterhult [146] Smål.; mjölkäl-
lare mAlr0lara Väse [77] Värml.; broloft bneoloftad best. sg. Väsby [46] 
Skåne; nerunder neirimdar Fårö [126] Gotl., bortunder kvarnen bålnin 
kvana Dalby [147] Värml.; jfr eng. ground Mor (Reynolds 26), under-house 
(i vattenkvarn) (Reynolds 59), cog pit, cog hole (Reynolds 184), meal floor 
(Reynolds 187). 

§ 107. Den övre våningen i kvarnbyggnaden (1, 51, bild 17, 21, 26, 29): 

Överkvarn, f. 
SmÅL.: 'överkwana, best. sg. Villstad [57], VÄSTERG.: dvarkvc:gri Kinna-

rumma [29], Ödenäs [34], Östad [35], dvarkvipia, best. sg. Örslösa [26], 
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Ugglum [31 a], Korsberga [33], Ryda (ULMA), dvarkväji Björkäng [24], 
Källby [39], BOH.: Oyarkvc.'en Hjärtum [4], dvarkM Lane-Ryr [7], ÖS-
TERG.: dvakvigna, best. sg. Svinhult [152]. 

Övrehus, överhus, n. 

NORRB.: bvrehdos Nederluleå [87], LAPPL.: övarhissce, best. sg. Arvids-
jaur [89]. 

Loft, kvarnloft, 

SKÅNE: kvähnlofted, best. sg. Väsby [46], Allerum [138], Fjärestad [139], 
'kvarnloftet, best. sg. Lyngby [45], 'lövted, best. sg. Stoby [44], HALL.: 
lead, best. sg. Knäred [23], SMÅL.: löftat, best. sg. Gränna [71], VÄS-
TERG.: luft Örslösa [26], Box.: löftat, best. sg. Valla [12], GOTL.: 'lufftä, 
best. sg. Lau [55, 1581, (jfr OLau 539), kvckridufte„ best. sg. Få'rö [126]; 

da. rspr. o. dial. Jyll. kvwrnloft [ODS 11, 1015; 101, 103], m011eloft (ODS 
14,739). 

Hit hör även följande spridda belägg 'övre botten Misterhult [146] Små!.; 
överbotten 'ivär-böttt Venjan [69] Dalarna; kvarnbotten kv&nbötn Indals-
Liden [91], Medelp.; malbotten nuErbbtan Hällestad [79] Österg.; ovan-
kvarn 'svankvarn Hudene [130] Västerg., ovantill 'övåtä Boda [62] Dalarna; 
uppe öpa Norum [1] Boh., 'åppe Misterhult [146] Små!.; uppepå film& 
Få'rö [126] Got!.; upp-å 'tipQ Mora [60] Dalarna; övra kvarnen 'övra kwan 
Pjetteryd [52] Små!.; stenvåning stenvanag Värö [22] Hall.; stenläktare 
stenlielstarb best. sg. Tuna [83], Björkvik [84] Söderm.; kvarnvind kvetnavin 
Tanum [5], kv.triavin Bro [10] Boh.; mellanbotten Hedesunda [127] Gästr.; 
själva kvarnen shli-v kvana Dalby [147] Värml.; 

jfr eng. stone floor (Reynolds 26), dust floor, top floor (i ho!!. kvarn) 
(Reynolds 185), eng. meal-house (i skvaltkvarn) (Reynolds 59,187), s!-holst. 
de böwerst böhn (Drube 64). Enligt OÖD III, 1271 kan kvarnhus utom 
'byggnad för kvarn' även betyda 'övervåning i kvarnbyggnad' i några 
dalasocknar. 

§ 108. Uppehållsrum i kvarn för mjölnare och kunder (I, 51, bild 17): 

Kvarnkammare, m. 

SmÅL.: kveinnakamiha Bredaryd [53], 'kvärnkammare Ryssby [92], 
'kwanakamman, best. sg. Villstad [57], 'kvarnkammarn, best. sg. Bankeryd 
[96], Misterhult [146], Fryele [122], 'kwänkammare Markaryd [156], ÖS-
TERG.: kvankårzian, best. sg. Svinhult [152], VÄSTERG.: kvqqakamar o. 
likn. Korsberga [33], Ugglum [31 a], Älekulla [32], Hudene [130], Ullervad 
[150], kvctriakårtiar Landa [30], Östad [35], kvayikåryara Björkäng [24], 
BOH.: kwctnakåman, best. sg. Norum [1], Bro [10], kvcknakåmara Tanum 
[5], Hogdal [11], kw.tnakårtzar o. likn. Torp. [6], Ytterby [8], kviitikeimar 

49 



Lane-Ryr [7], VÄRML.: kw4tikårnar Älgå [76], Väse [77], kårar Dalby [147], 
SöDERML.: kv4r4kåmara Björkvik [84], GOTL.: 'kvännkammarä Lau [55], 
(jfr OLau 539), UPPL.: kvtkkamari, best. sg. Östervåla [70], VÄSTM.: 
qvarncammar Arboga [115], kvgtikatttan, best. sg. Fläckebo [58], DALAR-
NA: kw_inkitryarce Hedemora lfs [68], (i) 'kwennkammarem, dat. sg. Mora 
[60], 'kvärkammar Boda [62], 'kviinn-kamar Sollerön [63], 'kwenn-kam-
marn, best. sg. Våmhus [64] 'kwännkammare Ore [65], 'kwännkåmår Ven-
jan [69], 'kvarkammär Ål [98], kvcernkamsr Nås [ULMA], jfr OÖD II, 1271. 

Möllekanunare, m. 
SKÅNE: mAelduttaite. Södervidinge [40], 'myllekammare Stoby [44], Ö. 

Broby [94], HALL.: mgakinvahe. Knäred [23]. 

Kvarnstuga, f. 
SMAL.: 'kwärastuan, best. sg. Markaryd [156], ~ML.: stag Dalby 

[147]. 

Kove, m. 

V ÄRmL : kv Dalby [147]. 
Kvarnstuga betecknar i andra fall och vanligen en separat byggnad (se 

§ 110), men i några fall som här en del av själva kvarnbyggnaden. 
Kove är ä. nsv. och sv. dial. kove, kåve, m. 'hydda; litet rum utan 

eldstad, vanligen beläget innanför stugan' bl. a. i Värml. (Rietz 315), dalmål 
kovi (OÖD II, 1214), fsv. kovi 'kammare, sovrum', fvn. kofi, ags. cofa, m., 
mlty. kove, koven, m. 'hydda, skjul' till en germ. rot *kub- 'vara välvd' 
(Torp 312, SAOB 14 K, 2586). 

§ 109. Den del av kvarnbyggnad, i vilken vattenhjulet och i vissa fall även 
kugghjul finns (I, 51, bild 17): 

Hjulhus, n. 
BLEK.: ititliktsat, best. sg. Mörrum [48], Smik.: 'hjulhuset, best. sg. 

Skede [73], Aringsås [74], Misterhult [146], At/Kisat, best. sg. Åseda [54], 
VÄSTERG.:jihzis o. likn. Björkäng [24], Korsberga [33], Ugglum [31a], 
Vilske-Kleva [31 b], Landa [30], Tvärred [38], 'hjulhus Hudene [130], BOH.: 
jisIrhts Hogdal [11], ~ML.: jearhies Fryksände [75], Dalby [147], Väse 
[77], ÖSTERG.: fl.Yrhigsat, best. sg. Hällestad [79], SöDERM.: iiikhijse, best. 
sg. Tuna [83], Björkvik [84], VÄSTM.: hjulhusen, best. pl. Arboga [115], 
DALARNA: jöZr-håjs Venjan [69], »lafs Orsa [67], jek-åus Sollerön [63], 
itijkhtits Hedemora lfs [68] (jfr OÖD II, 895), MEDELP.: Jearhiitse,, best. sg. 
Indals-Liden [91]; 

jfr eng. wheel house (Reynolds 22), sl-holst. radstuuf, nederl. radkamer 
(Drube 106). 
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Hit hör även: vattuhjulhus vataliokhdos, n. Nederluleå [87] Norrb., 
vattenhus vänhioad, best. sg. Knäred [23] Hall., 'vatthus Gagnef [97] 
Dalarna, vattenskjul vådtalr Källby [39] Västerg., det sista väl en ellips-
bildning för *vattenhjulskjul. 

§ 110. Byggnad i närheten av kvarnen för mjölnaren och kunder att vistas 
i under malningen: 

Kvarnstuga, f. 
DALARNA: 'kwännstägu Mora [60 a], 'kwännstuga Ore [65], 'kwennstuga 

Orsa [67], 'kvilnn-stugu Venjan [69], 'kvarstuggu Gagnef [97], 'kviirstägu 
Boda [62], 'kviinn-stugu Sollerön [63], 'kvänstugo best. sg. Äppelbo [131]. 

I en del dialektformer har oblika kasus av sv. fem. förallmänligats (se 
Levander Dalm. 2,129, 188). 

§111. Kvarndamm; fördämning, uppdämd vattensamling (I, 51): 

Damm, kvarn-, mölledamm, m., även f. eller n. 
SKÅNE: cleimen, mAadiana,n, best. sg. Örkelljunga [43], ~dam S. 

Luggude hd (LAL 498), mOle,diim Burlöv [41], 'mölledammen, best. sg. Ö. 
Espinge [93], 'dammen, best. sg. Stoby [44], 'mylledammen, best. sg. 
Svenstorp [123], HALL.: däman, mRadaman, kweinadiunan, best. sg. 
Knäred [23], kwchdion Valla (LAL), kweirt,(a)dani Fagered (KaMn 171), 
Frillesås [20], kwkiridåry Ljungby, kwepadåmen, best. sg. Enslöv (Wigforss 
SHF 555), ~darr: Veinge, dam Landa, Veinge (LAL), Frillesås [20], 
kweindliman, best. sg. Harplinge [18], SMÅL.: 'kwanadammän, best. sg. 
Pjetteryd [52], 'kvarndamm Bankeryd [96], &anan, o. likn. best. sg. Åseda 
[54], Bredaryd [53], Gladhammar [72], Gränna [71], Villstad [57], Aringsås 
[74], Torsås [51] Misterhult [146], Markaryd [156], 'kwärndammen, best. 
sg. Markaryd [156], kwaänadammänn, best. sg. Fryele [122], VÄSTERG.: 
dam Korsberga [33], Ödenäs [34], Landa [30], Kinnarumma [29], 
kwan(a)dåm Holsljunga (Leander Holsljungam. 43), kychdiim Östad [35], 
kvanadarnat, best. sg. Älekulla [32], kvaqadarn Ryda (ULMA), därnan, 
best. sg. Björkäng [24], Källby [39], Tvärred [38], 'kvarndamm Hudene 
[130], BOH.: kvchadam Hogdal [11], Kville [2], Tanum [5], kvitnadiun Torp 
[6], kvckriadizin Bro [10], dam Norum [1], Hjärtum [4], Lane-Ryr [7], DAL: 
&anan, best. sg. Ärtemark [15], VÄRML.: däman, best. sg. Fryksände [75], 
Väse [77], däman best. sg. Älgå [76], kvåndam Dalby [147], kvårkdam 
Gustav Adolf [149], ÖSTERG.: dam Hällestad [79], Svinhult [152], ÖL.: 
dama, best. sg. Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a], GOTL.: 
dam Lau [55 (jfr OLau 539), 158], SÖDERM.: dam Gryt [81], Trosa-Vagn-
härad [82], Björkvik [84], Blacksta [86], Tuna [83], UPPL.: dån/an, best. sg. 
Östervåla [70], kveindiury Skuttunge (ULMA), VÄSTM.: dam Nora lfs [59], 
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DALARNA: 'kvänn-dammn, best. sg. Sollerön [63], 'damm Gagnef [97], Ål 
[98], 'kvardammen, best. sg. Gagnef [97], 'kwiinn-damm Venjan [69], diim 
Hedemora lfs [68], diime,n, best. sg. Älvdalen (Levander 10), 'kwennda-
men, best. sg. Mora [60], 'kwenndammn, best. sg. Orsa [67], 'kvardammsn, 
best. sg. Boda [62], 'kwänn-damm Älvdalen, Våmhus (Rietz 375), 'kwänn-
damm Oxbergs och Gopshus byar Mora [60a], dam Lima (EU), (se OÖD 
II, 1270), GÄSTR.: kVijeiånt Åsunda (ULMA), kvåridam Hedesunda [127], 
MEDELP.: dam Indals-Liden [91], JÄMTL.: 'kvanndämm Frostviken 
(ULMA), ÅNGERM.: kvarndamm Multrå (Nordlander 64), LAPPL.: 
kvårlicletm Vilhelmina [90]; 

sv. dial. Estland kwwrndam (Freudenthal-Vendell 120b); fsv. qvärna-
damber; no. dial. kverndam [105, 106, 107, Aasen 406], da. dial. Jyll. o. 
rspr. ~ledarn [103, Feilberg 2,648, ODS 14,737], sl-holst. damm, möhlen-
damm [Drube 99], hty. mählendamm (Vieli 2); jfr eng. millpond (Reynolds 
19), eng. dial. Sk. mill-carry, call (Scottish ND); mlty. molenkolk (Schiller-
Liibben). 

Ordets härledning är oviss. Redan i fsv. finns de båda bet. 'fördämning' 
och 'vattensamling' (Hellquist 133 f.; jfr Dens. 142 b under dike med samma 
betydelseväxling; jfr SAOB 6, D 251 ff.). 

I några dial. har ordet övergått till neutralt genus, troligen i anslutning till 
det närstående dämme, n. 'fördämning'; jfr även dämma, f. Våmhus, Dal. 
(OÖD I, 391). 

Sump, M. 

VARML.: stirypan, best. sg. Gustav Adolf [149]; 
jfr kvarnrännan § 37, I, 260, 262). 

Puss, 111. 

VÄRML.: påsan, best. sg. Gustav Adolf [149]; 
jfr rspr. vattenpuss (se Hellquist 798). 

§ 112. Fördämning (I, 51): 

Dämme, n. 

SKÅNE: &tum, Allerum [138], Ö. Espinge [93], Örkelljunga [43], 'kvärn-
dämmed, best. sg. Stoby [44], mge,clåme, Burlöv [41], dd,me, Kävlinge [40], 
Burlöv [41], SMÅL.: 'dämme, 'däm Misterhult [146], HALL.: d&ma Fagered 
(Ka161 54), Ljungby, Harplinge [18], Lindome [19], fkd&mat, best. sg. 
Ullared [16], VÅSTERG.: d&ma Göteve (Götlind 89), BOH.: &åma Norum 
[1], Ytterby [8], Hjärtum [4]; jfr dämma, 

jfr da. m011edcemning (ODS 14,737), ä. da. SOnderjyll. (1853) chemning 
(Malling 180); jfr eng. dams, weirs, pl. (Reynolds 17,19) och nederl. molen-
dijk (WbNT). 
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Denna term är rspr. dämme 'damm, fördämning' (SAOB 7, D 2511), 
bildat till verbet dämma, i sin tur bildat till damm (se Hellquist 134a 1. 
damm). 

Dammfäste, det ställe, där dammen är fäst vid vattendragets 
strandkant: 

Dammfäste, n. 
BLEK.: ~frestat, best. sg. Mörrum [48], Hällaryd [49], SMÅL.: 'damm-

fässtät, best. sg. Pjetteryd [52], Villstad [57], dårtif&sta Gladhammar [72], 
Åseda [54], Gränna [71], VÄSTERG.: deiryfieStat, best. sg. Ugglum [31 a], 
Landa [30], Björkäng [24], ÖSTERG.: demifiestat, best. sg. Svinhult [152]. 

Detta är rspr. dammfäste '(det) ställe (af stranden) där en damm är fäst 
vid land; (den) del af en damm som är landfast; stenkista 1. timring osv, som 
tjänar ss grund 1. stöd för en damm' (SAOB 6, D 255 f.). 

Träspång över kvarnrännans översta del vid dammluckan: 

Slider, f. 
BOH.: sur Bottna, Lur, Skee (JanzU Subst. 307); 
jfr da. dial. Jyll. m011e-karm (Feilberg II, 649). 
Slider är samma ord som sv. dial. Boh. sug, f. 'rem på släde; (kniv)slida', 

i denna bet. alltid pl. slirar (Janz&I cit. st.), no. dial. slider, sur, n., f. 'en 
liden lxgte eller list, som er opslaaet paa en va2g for at stOtte noget, f. ex. 
under hylderne i et skab, eller under bundfjelene i en seng' (Aasen 704), 
fvn. sliör, f. 'rxkke tu l at scene skeer, verkt0i o. 1. i, ogsaa plate, strimmel', 
till ett germ. *s/i- 'klOve' (Torp 647). 

Kvarntermens bet. står bet. hos ordet i no. dial. nära. Samma ord är 
kvarntermen vängeslider 'tvärribba på kvarnvinge' (se § 158 nedan). 

Träram, som håller samman kvarnränna av trä (I, 45, bild 9, 10, 
20): 

Hammarband, n. 
BLEK.: håmeitbkin Mörrum [48], SODERM.: hämarban Trosa-Vagnhärad 

[82]. 
Termen är rspr. hammarband 'horisontellt liggande bjälke som samman-

binder uppstående bjälkar, fästband; särsk. om  översta timmervarvet i res-
och korsvirkeshus, bandstock, lejd' (SAOB 11, H 211 f.; jfr Långström 198 
och 229). 

F.leden av sv. dial. (och rspr.?) hammar(e), m. 'ett stycke trä, som 
användes till sidslå i en skrinda eller stege' (Rietz 240; jfr SAOB cit. st, och 
Långström dito); no. dial. hamar, m. 'det bagre tva2rtrx over »rimerne» 
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(langtrx) paa slede' (Ross 294). Detta är egentligen samma ord som rspr. 
hammare 'klippbrant; verktyg' (Hellquist 331). Betydelseutvecklingen är 
dock oklar. Möjligen har den försiggått under påverkan av det besläktade 
ordet sv. rspr. och dial. hammel, m. (i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) 
'tvärbjälke; särsk. om  tvärbjälke som förbinder »fiättrarna» på en drög; (i 
södra Sv.) å vagn (i sht förr) som är avsedd för mer än en dragare: kring 
fästpunkten rörlig (åt båda ändar avsmalnande) stång, i vars ändar sväng-
lama fastgöras' (SAOB 11, H 213; Rietz 239); jfr Långström 198f.); da. 
hammel '(forved paa en vogn) et tvxrstykke, hvortil svinglerne fzestes' 
(Dahl-Hammer I, 322), no. dial. humul, m. fvn. hQmull, m. 'tvtertrbe, 
tvxrstykke imellen skaglerne og ploven' (Aasen 306), mhty. hamel 'stange, 
klotz' (Falk-Torp 1, 269 f., Torp 228). 

S.leden är rspr. band i bet. 'horisontellt liggande bjälke som samman-
binder uppstående bjälkar; öfversta timmerlager (i res- och korsvirkeshus); 
bindbjälke' (SAOB 2, B 211). 

Band, ränne-, sump(e)band, n. 
BLEK.: ban Hällaryd [49], VÄSTERG.: ban Korsberga [37], BOH.: ban 

Hjärtum [4], Lane-Ryr [7], VÄRML.: sitillpabag Älgå [76], Väse [77], DA-
LARNA: band Hedemora lfs [68], 'ränn-bannd Sollerön [63], 'sumpband 
Djura [66]. 

Detta är samma band som utgör s.led i hammarband ovan. 

Klammer 

VÄRML.: srnpkirn, f. Gustav Adolf [149], NORRB.: 184mbra, best. sg. 
Alså by, klKember, kirdimber Lomträsk by Överkalix [88 a, b], Idramber pl. 
Nederluleå [87], LAPPL.: kklunbcer, pl. Arvidsjaur [89]. 

Samma ord är sv. dial. Norrb. (Överkalix)kl4mbar, n. 'press av träspjä-
lor 1. dyl., användes i fisktunnor att hoppressa fisken med' (Pihl Överka-
lixm. 127), med en utveckling av å>a>e framför mb av ett *klamber, 
motsvarande no. dial. klomber, f. 'klammer, klemme, redskab tu l at klemme 
eller knibe med; ogsaa om en trang bjergklOft i en vei eller sti' (Aasen 366), 
fvn. klQmbr, f. 'klemme, knipe', motsvarande mhty. klammer, f. (hty. 
klammer), varav det sv. (och da.) låneordet klammer, av ett germ. *klam-
brö- till klämma vb (Torp 287; jfr Hellquist 462). 

Kloftband, n. 
DAL: kftban Ärtemark [15]. _ - 
F.leden är ett kloft; jfr bl. a. sv. dial. Häls. kloft, f. 'en frånskild del af ett 

trä eller en sten' (Rietz 328); jfr även boh. kloft (klaift Tjärnö) 'ett slags 
klyka som långrevskrokarna fästes i; (I0D); no. k/uft, f. 'klOft, vinkel, 
klOftet ting (stok osv), togrenet gaffel e. dl.' (Aasen 367, Ross 404, Torp 
288), ä. nsv. klyft (1603) 'kluvet ställe'; från mlty. kluft, f. 'spalte, gespal- 

54 



tenes', fhty. kluft, nhty. kluft, ett verbalabstr. till germ. *klufti- 'klyva' 
(Schiller-Löbben II, 492, Hellquist 472, Hellquist Ordförrådet II, 648; jfr 
Torp 288 och Kluge" 309). 

De ramar, vilka benämnes med termen kloftband, har bestått av kluvna 
stockar, se bild 10, I, 34). 

Hit hör även: okan ökan, pl. Svinhult [152] Österg., 'uka(n) Misterhult 
[146] Smål.; 'spänn Misterhult [146] Smål.; slockram §Itigaraman, best. sg. 
Torp [6] Boh.; slock-klave slifigkIravar, pl. Kville [2] Boh.; klave kvar, pl. 
Tanum [5], Lane-Ryr [7] Boh.; bärbjörn btkrbj4nar, pl. Tanum [5] Boh.; 
rännestock rteipstalsa, pl. Korsberga [33] Västerg. 

Rännans underlag (I, bild 9, 10, 20): 

Underlag ränneunderlag, n. 
BoH.: isnajaw Hjärtum [4], VÄSTERG.: hcenatznalag Korsberga [33]. 

Kar, n. (med ssgr) 
VÄSTERG.: kar Korsberga [33], SmÅL.: 'kar Misterhult [146], HALL.: 

stenkar stlynkar Frillesås [20], BOH.: kar Hjärtum [4], brokar brdtkar Torp 
[6], VÄRML.: (rien)kar Gustav Adolf [149]. 

Rännestock, m. 

SMAL.: 'rännestock Misterhult [146]. 

Uppståndare, m. 

ÖSTERG.: iipstånara Svinhult [152]. 
Jfr si grundwerk (Drube 101). 

Kvarnlucka, lucka som reglerar vattentillflödet till kvarnrännan (I, 
51, bild 9, 10): 

Lucka, f. 
SMAL.: lika Bredaryd [53], 'Iukkä Fryele [122], VÄSTERG.: leka Tvärred 

[38], lökar, pl. Landa [30], leka Kinnarumma [29], SöDERM.: lika Trosa-
Vagnhärad [82], Björkvik [84], DAL: lökar, pl. Ärtemark [15], VÄRML.: 
lökar, pi Väse [77], DALARNA: lukku Djura [66], hälsa, f. Hedemora lfs. 
[68], (jfr OÖD II, 1272), JÄMTL.: lika Frostviken [140], LAPPL.: h2k, f. 
Arvidsjaur [89]. 

Kvarnlucka, f. 
HALL.: kwethalbga Knäred [23], kwetnaliika Fagered (KaMn 171), SMAL.: 

'kwanalåkan, best. sg. Pjetteryd [52], UPPL.: kvOilaka Skuttunge [ULMA]; 
jfr färö. mylnuloka (Skaröi). 
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Dammlucka, f. 
SKÅNE: 'dammlocka Stoby [44], Ö. Broby [94], HALL.: dåmliika Fagered 

(KaMn 44), SmÅL.: 'dammlucka Ryssby [92], 'dammlåcker, pl. Söderåkra 
[95], VÄSTERG.: daizzlgka Älekulla [32], ÖSTERG.: dåmlirlsa Hällestad [79], 

'damluku Lau [55], VÄRML.: dåmiek. Dalby [147], UPPL.: dåmluku 
Östervåla [70], VÄSTM.: damluka Fläckebo [58], deuzzlizky Nora lfs. [59], 
damlukorna, best. pl. Arboga [115], DALARNA: dämidikär, pl. Mora [60], 
'dammlukko Transtrand [61], 'dammluku Boda [62], 'dammlruku Sollerön 
[63], 'damluka Ore [65], 'dåmmlrika Orsa [67], 'dammlukö Venjan [69], 
'dammlukku Gagnef [97], Ål [98], (jfr OÖD I, 303), MEDELP.: ~åka 
Indals-Liden [91], NORRB.: dckrylck9ga Överkalix [88], dåmleok Nederluleå 
[87]. 

Stämma, f. 
SmÅL.: 'stämma Skede [73], VÄSTERG.: stctma Källby [39], Korsberga 

[33], VÄRML.: stetm, Dalby [147], sktma Gustav Adolf [149], DALARNA: 
'stlimm(a) Venjan [69]; 

fsv. stämma, f. 'fördämning' (Söderwall 2, 539). 

Stämme, n. 
SKÅNE: 'stemme Svenstorp [123], SMÅL.: st&mat, best. sg. Gränna [71], 

HALL.: stctrya Lindome [19], VÄSTERG.: st&ma Ödenäs [34], BOH.: stctmat, 
best. sg. Norum [1], Torp [6], Lane-Ryr [7], ÖSTERG.: stchmat, best. sg. 
Svinhult [152], DALARNA: 'stämme Äppelbo [131]. 

Stäm(me)lucka, f. 
HALL.: 'stämmeluckan, best. sg. Ås [112], VÄSTERG.: stcemalaka Ugg-

lum [31a], stiemallzka Björkäng [24], BOH.: strånzliaka Torp [6], VÄRML.: 
stebnli2k Dalby [147], DALARNA: 'stämmkuku Sollerön [63], MEDELP.: 
stiery. laka Indals-Liden [91]. 

Stämma, f. och stämme, n. är möjligen båda rspr. Det förra är en ön-
bildning till fsv. stwmma 'hejda, stanna, stämma' (Olson App. subst. 410), 
det senare en neutral ja-bildning till samma verb, såsom t. ex. fsv. spwnne 
'spänne, häkta' till fsv. sptenna, vb. 'häkta' (Olson App. subst. 171, Hell-
quist 1106). 

Dammbord, n. 
SKÅNE: 'dammbor Lyngby [45], HALL.: deunbik Fagered (KalM 44), 

SmÅL.: 'dammboret, best. sg. Villstad [57], BOH.: ~balt Torp [6], 
VÄSTM.: dåmbbk Nora lfs. [59], dand94 Fläckebo [58], DALARNA: 'diimm-
bord Sollerön [63], 'dammbolrä, best. sg. Gagnef [97], MEDELP.: dambi2lr 
Indals-Liden [91], NORRB.: dambobir Nederluleå [87]; 
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rspr. dammbord '(numera mindre br.) dammlucka, rörlig damm (af trä)' 
(SAOB 6, D 254), med s.leden bord i en äldre bet. 'bräde, planka' (jfr 
stigbord nedan). Om bortfallet av d efter r i skånemål jfr Billing Åsbom. 
166. I övre Dalarna även en bet. 'på fördämning byggd (horisontell) bräd-
beklädnad, över vilken vattnet strömmade' (OÖD I, 303). 

Stämbord, n. 
SMÄL.: stetmbbk Åseda [54], stctinbo4- Gladhammar [72], 'stämboä, best. 

sg. Aringsås [74], 'stämmeboä, best. sg. Ryssby [92], 'stämboret, best. sg. 
Villstad [57], Torsås [51], 'stämbord Misterhult [146], BOH.: st&mbidr Hjär-
tum [4], Sörbygden, Håby (I0D), DAL: steembOir Ärtemark [15], VÄRML.: 
stiertzbi2k Fryksände [75], Älgå [76], Väse [77], Gustav Adolf [149], 
MEDELP.: st&mbi2k Indals-Liden [91], VÄSTERB.: 'stämm-b494- utan ort 
(Rietz 674); 

fsv. steemborp, stommobordh, n. (Söderwall 2, 539). 

Stigbord, stibord, n. 

SKÅNE: stibor Lyngby [45], Ö. Espinge [93], Svenstorp [123], Box.: 
stibi21r Norum [1], Hjärtum [4], Tossene [9], Kville [2], Bro [10], stibb_lr 
Valla (I0D), MEDELP.: stigbi* Indals-Liden [91]; 

rspr. stigbord (SAOB 5, B 3892), fsv. stiibordh, stigbordh, stybordh 
(Söderwall 2, 503), da. stigbord [103, Dahl-Hammer 2, 341], ä. da. stibord, 
styffbord (Falk-Torp 2, 294). 

Skidbord, n. 

SMÅL.: 'skibord Skede [73], Aringsås [74], VÄSTERG.: »ok Korsberga 
[37], VÄRML.: sdbök Dalby [147], DALARNA: Kbok Hedemora lfs. [68]. 

Vattenbord, n. 
VÄSTERG.: 'vassbort, best. sg. Hudene [130]. 
S.leden i stäm-, damm-, stig-, skid-, och vattenbord är rspr. bord i bet. 

'bräda', fsv. bort 'bräde, planka' (Hellquist 91). 
Stigbord är enligt Falk-Torp »en forvanskning af stibord ». I fsv. uppträ-

der skrivningar med -g- först i landslagen, och även i da. är former med -g-
relativt sena. Ordet är enligt Falk-Torp bildat till ett verb *stifa, motsvaran-
de fnord. stilla 'opdxmme', no. dial. stivla, styvla 'stoppe, stanse, 
hemme', med grundbet. 'steif order fest machen' och ur denna bet. 'zum 
stehen bringen, einhalt tun', hörande till adj. styv, ur äldre stiv, (Falk-Torp 
2, 294; jfr Torp 718). 

De flesta dialektformerna har bibehållit den ursprungliga formen utan -g-. 
Endast en från Indals-Liden visar inskott av -g- på grund av riksspråksin-
verkan. Inskott av -g- beror i detta ord på association med verbet stiga. 
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Den ifrågavarande dammluckan kommer, då den är stängd, vattnet i dam-
men att stiga. 

Skidbord innehåller f.leden sv.dial. skid, n. 'klufven ved, vedträ; gärdsel-
stång, klufvet stycke af ett trä till gärdsle' (Rietz 583), fsv. skidh, n. 'ett av 
de stycken, i vilka en stock klyves' (Hellquist 934), no. ski(d), fvn. skiä, n. 
'vedskie, ski', ags. sek', n. 'vedskie', ffris. skid, mlty. schider, pl. fhty. scit, 
n. med samma bet. till en germ. rot *skip 'klyive' (Torp 593). 

Pådrag, n. 
SKÅNE: podha Lyngby [45], BLEK.: peiydhay Mörrum [48], Hällaryd [49], 

SmÅL.: 'paodrat, best. sg. Pjetteryd [52], 'pådraget, best. sg. Bankeryd 
[96], Misterhult [146], ÖSTERG.: pddrijjat, best. sg. Svinhult [152], 
SÖDERM.: pddrijg Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Blacksta 
[86], VÄRML.: pcjdrög Väse [77], Dalby [147]. 

Termen är bildad till ett motsvarande verb draga på 'släppa på vattnet i 
rännan, så att kvarnhjulet sättes i rörelse, släppa vatten på hjulet'. Jfr till 
ordets bildning det enkla ordet fsv. dragh 'dragande, dragning' till fsv. 
dragha, i detta fall dock med abstrakt bet. hos avledningen. En övergång 
till konkret bet. i liknande ord är dock vanlig, jfr t. ex. gädd-drag. Jfr till 
ordbildningen med förstavelsen på- sv. dial. Västerg. (Göteve) peibrka, f. 
'något som man breder på, t. ex. lager av smör på en smörgås, täcke i en 
säng o. d.; till bre-p 'breda på' och peibigra, f. 'nederbörd, regn, snö' till 
bcera-pd 'regna, snöa' (Götlind Ordbildn. 23, 25). 

Intag, n. 

SMÅL.: 'intag Misterhult [146]. 
Denna term är rspr., i här föreliggande material dock upptecknat endast 

denna gång, varför termen ej synes ha använts i genuint folklig kvarnter-
minologi. 

Stämtyckla, f. 
DALARNA: st4mq,ntkbit, best. sg. Älvdalen [111]. 
F.leden är målets stemmna, stämmna, f. 'dammlucka' (jfr ovan). Ordet 

har i Älvdalen apokoperat ändelsevokalen i obest. sg. och i stället inskjutit 
en svarabhaktivokal framför n (Levander Dalm. 2, 66 o. 129; jfr 1, 224). Det 
är bildat till verbet stemmna 'stämma, stoppa' (Levander Dalm. 1, 224), no. 
dial. stemna 'stoppe, dxmme' fvn. stefna, fsv. suempna, ä. da. sttevne med 
samma bet., på samma sätt som stämma 'dammlucka' till stämma 'stoppa, 
hejda'. Det är samma ord som fsv. stwmna 'stämning, kallelse inför rätta; 
till viss dag el. tid utsatt sammankomst el. möte' till verbet fsv. steemna 
'kalla (inför rätta el. till sammankomst el. möte' (Olson App. subst. 410, 
Torp 711), men med konkret bet., möjligen utvecklad ur den abstrakta. 

S.leden är sv. dial. Dalarna (Älvdalen) tykkla, f. 'spade' i ssgr baku- 
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tykkla, f. 'bakspade, hvarmed brödet uttages ur ugnen' och fäst-tykkla, f. 
'eldslef, med hvilken, sedan brasan är utbrunnen, askan fästes öfver kolen, 
på det att elden må lefva öfver natten' (Rietz 769, 20 och 178; jfr OÖD I, 
70). 

Ordet är bildat till målets tyckla, baktyckla 'bakredskap med cirkelrunt 
blad'. (OÖD I, 70); jfr no. dial. tykel, m. 'redskap til at flekke bark med', 
enligt Torp (med tvekan) uppkommet genom metates av no. kytel, m. med 
samma bet., ett lån. från lat. cultellus 'kniv' (Torp 826 o. 357). Det är en 
fem. ön-bildning till det mask. subst. med samma bet. som huvudordet, 
måhända bildat som enkelt ord liksom t. ex. fsv. ara 'åder' till fsv. afier 
eller som senare led i ssg liksom fsv. -brfflkka till ett *brink, mlty. brink 
(Olson App. subst. 217). 

Stänk-kall, m. 

DALARNA: 'stettskalln, best. sg. Oxbergs och Gopshus byar Mora [60 a]. 
Denna term betecknar ett mindre träd, som lades i rännan för att hejda 

vattnet, om dammluckan skulle gå sönder eller öppnas av misstag. 
I f.leden har nk assimilerats till kk, vilket i förening med ett följande j 

förmjukats till ttj(= källans tts) (Levander Dalm. 2, 70, 41). S. leden är karl, 
i målet *kall, m., häri bet. 'stubbe' (se kvarnkall 1, 120 f. samt 238ff.). Den 
ifrågavarande stubben lades i rännan för att hindra vattnet att rinna ned till 
skovlarna och driva kvarnhjulet. Istället bringades det att stänka ut åt båda 
sidor, varav f.leden i termen. 

Hit hör även: slocklucka slagalUsga, f. Tossene [9] Boh.; slockhammar 
slcighamar Sörbygden (NiMn Ordb. -117) Boh.; sluss sluss, m. Bro [10] Boh.; 
stämräka 'stemmenreku Oxbergs o. Gopshus byar Mora Dalarna [60]. 

S.leden i slockhammar är rspr. '(i sht i fackspr.) hammar(e), här i 
överförd anv. om  vissa delar i olika apparater, vilka ha ett utseende 1. 
funktion som liknar hammarens' (SAOB 11, H 204). 

Fieden i stämräka är stammen i verbet stämma (se ovan), s. leden är 
målets räka 'skovel'. Den primitiva luckan liknar en sådan. 

Motsvarande term i andra språk är: da. m011esluse (ODS), nederl. (mo-
len)sluis (van Dale), molensluis (Drube 103), färö. släsa (Williamson 84), 
hty. mählenschleuse (Grimm), eng. sluice, sluice gate (Reynolds 18, 61); 
eng. dial. Sk. mill-doose (Scottish ND); sl-holst. schött (Drube 103). 

§ 118. Stång, med vilken dammluckan (stämmet) höjes eller sänkes (bild 9 
och 10): 

Stämstång, f. 
SMÅL.: 'stämmestång Skede [73], VÄSTERG.: stcemastag Älekulla [32], 

stcemastag Korsberga [37], DALARNA: 'stämmenstånndji, best. sg. Mora 
[60], 'stä-mstang Transtrand [61], 'stämm-ståggg Sollerön [63], 'stämm- 
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stågg Venjan [69], 'stämstanj Malung [EU]; samt ssgr luckstång Iskastag 
Kinnarumma [29] Västerg.; pådragsstång peidrastag Misterhult [146] 
Små!., Tanum [5] Boh. 

Stång, varmed vattenhjulet stoppas på skvaltkvarn (bild 15): 

Stämstång, f. 
ÅNG.: steemstim Arnäs [133]. 

Fjäderstake, m. 
NORRB. : firstaga Överkalix [88]. 
F.leden i fläderstake är målets fir, f. 'fjäder; skovel i skvaltkvarnshjul'; 

här med ljudlagsenlig övergång av ice>i framför konsonantförbindelse, som 
verkat vokalförlängande (Pihl Överkalixm. 195). S.leden stake visar målets 
förallmänligande av oblik kasusform av sv. mask. (Pihl cit. arb. 191 med ex. 
på sv. mask. med nom. på -a). 

Den stake, som betecknas med denna term, sättes ned mellan fjädrarna, 
skovlarna på skvaltkvarnens vattenhjul för att stoppa detta (se bild 15). 

Lunn,f. 

ÖSTERG.: låna, pl. Hällestad [79]. 
Detta är samma ord som lunn 'stång, stav', ovan använt om underlaget 

för kvarntratten (se I, 175 o. 177). Dialektformen här visar bortfall av r i 
pluraländelsen, vilket tillhör större delen av Österg. (se Ålander Kons. i 
Östergötl. folkm. II, 105). 

Uttag i dämmet, oftast försett med lucka, för utsläppande av 
överflödsvatten (I, 51): 

Flodlucka, f. 

HALL.: firc)llika Ullared [16], SmÅL.: f7r0.1åka Åseda [54], flolskar, pl. 
Villstad [57], f7r018ka Bankeryd [96], floluckan, best. sg. Skede [73], Mis-
terhult [146], floulåkka Torsås [51], VASTERG.: fklåka Östad [35], Kors-
berga [33], Björkäng [24], flre2lalsar, pl. Landa [30], fir6l8ka Ugglum [31 a], 
Älekulla [32], BOH. : fkltaka Tanum [5], Lane-Ryr [7], firOlt'uka Hogdal [11], 
DAL: flrOlizkar, pl. Ärtemark [15]; 

jfr eng. flood hatch (hatch = lucka) (Reynolds 185). 
F.leden är rspr. flod, närmast i bet. 'högvatten, flöde, översvämning' 

(SAOB 8, F 830), här om det vatten, som vid högt vattenstånd i kvarndam-
men ej utnyttjas för kvarnens drift utan bortledes genom en särskild lucka. 
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Skidbord, n. 

DALARNA: 'stfibo4-8, best. sg. Boda [62], 'stjybord Sollerön [63], 'stjibord 
Venjan [69]. 

Till termens härledning se ovan under § 117 samt OÖD I, 494. 

Flodstämma, f. -stämme, n. 

VÄSTERG.: flrQstcema Korsberga [33, 37], BOH.: fkstiema Hjärtum [4], 
flrO_stiema, n. Torp [6]. 

Flödlucka, f. 

SMÅL.: fil-Ola/ca Gränna [71], 'flölucka Aringsås [74], Pjetteryd [52]. 

Utfall, n., utfallslucka, f. 

ÖSTERG.: Otfål Hällestad [79], SODERM.: eitfalslitka Björkvik [84], 
BOH.: eldfalskuka Kville [2], åclfalslåtga Tossene [9], esdfalt, best. sg. 
Norum [1]. 

Sluss, m. 

ÖSTERG.: shitsan, best. sg. Svinhult [152]. 

Flåg, dammflåg, n. 

SMÅL.: flröj Bankeryd [96], Villstad [57], Pjetteryd [52], VASTERG.: 
firt_igat, best. sg. Tvärred [38], damflruj Korsberga [37]. 

Flålöp, -lopp, n. 

VÄRML.: fIrdliyat, best. sg. Älgå [76], flrellop Gustav Adolf [149]. 

Flågstämma, f. 

VASTERG.: flaystcema Korsberga [33]. 
Flåg är samma ord som sv. dial. Västerg. (Korsberga) flau, n. 'överflöds-

vatten i kvarndamm' (§ 284), no. dial. flog, n. 'hurtigt 10b', vatsflog, n. 
'OverstrOmmelse af vand, en pludselig stigning i elvene' (Aasen 169, 903), 
fvn. flog, flug, n. 'flyving, hurtig fart', av ett germ. *fluga-, bildat till svaga 
rotstadiet av verbet flyga (Torp 123). 

Samma ord är sv. dial.flog, flåg, n. 'flygande värk, torrvärk, håll å styng; 
kolik hos hästar' (Rietz 150), fsv. flugh, n. 'flykt; flygande el. häftiga 
smärtor; kolik (hos hästar)' (Olson App. subst. 350). 

Den ursprungliga bet. hos ordet är 'flykt'. Ur denna har utvecklats bet. 
'flygande el. häftiga smärtor' samt 'hastigt framströmmande vatten' med en 
övergång från den abstrakta bet. 'strömning' till den konkreta 'strömmande 
vatten'. Som kvarnterm har ordet kommit att beteckna det ställe, den 
lucka, där det hastigt framströmmande överflödsvattnet (forsande) rinner ut 
ur dammen. 
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En motsvarande övergång från abstrakt till konkret bet. hos samma ord 
finner vi i sv. dial. Norrb., Västerb. flög, n. 'brant bergs- eller klippvägg, 
brant klippa' (Rietz 150), sv. dial. Boh. *flåg frakt, flrey, o. d. 'brant berg, 
vars övre del hänger ut över den undre; vattenfall, skär, brant klippa under 
vattenytan' (I0D; jfr Rietz 150b), no. dial. flog, n. 'en klippevxg, bjergside 
som er ubestigelig eller saa brat, at intet kan fazste sig paa den', fvn.flug, n. 
'brat klippevxg', en avledning till samma verb, fvn. fliåga 'flyga' (Torp 
123). 

Sieden -löp är sv. dial. Västerb. löp, n. 'bana i en backe, utför hvilken 
stockar nedkastas' (Rietz 395), fsv. *löp i ssgr såsom fsv. utlöp, n. 'utlopp' 
(i konkret bet.), bildat till fsv. lOpa 'löpa', (Olson App. subst. 355); jfr sl-
holst. öwerloop (Drube 99). 

De smål. formerna visar en övergång av ogh>öt, vilken finns i närstående 
smål. dial. (Hedström Sydsmål. folkm. I, 256). 

Flodränna, f. 
SKÅNE: florännan, best. sg. Stoby [44], SmÅL.: 'florännan, best. sg. 

Pjetteryd [52] 'flodränna Misterhult [146], VASTERG.: firoAcena Korsberga 
[33], Älekulla [32]; 
jfr Gotl. bilucka 'bäiluku Lau (0Lau 39). 

§ 121. Galler framför dammluckan för att hejda stockar, ris, is o. dyl.: 

Bålgrind, f. 
VÄRML.: beargrin Fryksände [75], Älgå [76], beg•gran Väse [77]. 
F.leden är rspr. bål 'stock; numera nästan bl. om  rund, barkad o. ngt 

bearbetad stock 1. om grof planka använd vid husbygge enl. äldre metoder' 
(SAOB 5, B 4695), sv. dial. Smål. bål, f. 'stor gren' (Rietz 70), fsv. bol, bul, 
m. 'trädstam' (Söderwall I, 132), fvn. bulr, bolr, m. 'trädstam' (Fritzner I, 
166), mlty., mhty. bole, ty. bohle 'planka', av en germ. rot *bul- med 
grundbet. 'svälla'. Samma ord är rspr. bål 'del av kroppen' (Hellquist 119). 

Bålgrind är namnet på en grind, som skall hindra stockar o. dyl. att 
komma in i kvarnrännan och vattenhjulet. 

Isgrind, f. 
SMÅL.: 'isgrinn Torsås [51], 'isgrind Skede [73], Misterhult [146], 

VÄRML.: isgrin Fryksände [75], Gustav Adolf [149], DALARNA: 'äisgrind 
Mora [60], isgrind Hedemora lfs [68], GÄSTR.: 'isgrind Hedesunda [127], 
NORRB.: ieggrceknda, best. sg. Nederkalix [99]. 

I dalmål har i diftongerats (Levander Dalm. I, 150), likaledes i Norrb. 
(Pihl Överkalixm. 228). Framför bl. a. nd har här även i diftongerats till cek 
(Pihl 149). 

Hit hör även: 'ishäck Pjetteryd [52] Smål., ishcek Älekulla [32] Västerg.; 
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rishäck rishiek Väse [77] Värml.; valgrind välrgrina, best. sg. Indals-Liden 
[91] Medelp., walrgrönd Nederluleå [87] Norrb.; galler , gigar Hjärtum [4] 
Boh. 

Val är sv. dial. val 'käpp, stock' (se ovan). 

Bro som leder från stranden till kvarnhusets ingång (I, 44, bild 18): 

Kvarnbro, bro, f. 

SMÅL.: 'kwarnabro Pjetteryd [52], '(kvarn-)bro Misterhult [146], VAS-
TERG.: kvTribro Kinnarumma [29], kv.griabro Korsberga [33], kwariabroa 
best. sg. Älekulla [32], DALARNA: 'kwennbråni, best. sg. Mora [60], 
'kvarbrona, best. sg. Boda [62], 'kl/ån-brr:in, Sollerön [63], Hedemora lfs 
[68] (se OÖD I, 1270), VARML.: kwInbrba, best. sg. Gustav Adolf [149], 
GASTR.: kvip/bro Hedesunda [127]. 

Om n-inskott i best. sg. av fem. på vok. och -n i obest. sg. av bro m. fl. 
ord i dalm. se  Levander Dalm. 2, 65. 

Kvarnspång, spång, f. 

SMÅL.: '(kvarn-)' spång Misterhult [146]. 

Kvarnbrygga, f. 
VÅSTERG.: kweeribroga Kinnarumma [29], BOH.: kweerkbryga Hjärtum 

[4]. 

Fördjupning i vattendraget för kvarnhjulet (I, 44, bild 19): 

Hjulgrav, f. 
Denna term förekommer i något skiftande form i: 
SKÅNE: Lyngby [45], BLEK.: Hällaryd [49], HALL.: Lindome [19], 

SMÅL.: Aringsås [74], Bankeryd [96], Misterhult [146], Villstad [57], Pjet-
teryd [52], VÄSTERG.: Landa [30], Tvärred [38], Korsberga [33], Tranemo 
(IFGH 3707: 39), BOH.: Hogdal [11], Norum [1], Hjärtum [4], Torp [6], 
Lane-Ryr [7], Tanum [5], Kville [2], SöDERM.: Trosa-Vagnhärad [82], Tuna 
[83], Blacksta [86], DALARNA: Sollerön [63]; 

jfr da. m011egrav (ODS 14, 737), hty. mählengraben (Grimm), sl-holst. 
möhlenkolk, radkuul (Drube 107). 

Hit hör även: sump, m. slumpan, best. sg. Svinhult [152] Österg.; 'sump-
hål, n. Edsele [153] Ångm.; vattenkast, n. väskstat, best. sg. Källby [39] 
Västerg. 

Till bildningen av vattenkast jfr mjölkast (I, 211 f. samt 214). 
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Fördjupning i underlaget för det stora kugghjulet (I, 43, bild 17): 

Kugg-grav, f. 
SKÅNE: 'kåggagrav Ö. Espinge [93], BLEK.: kögnigvan, best. sg. Mörrum 

[48], SKÅL: 'koggagrav Skede [73], kögagra,igv Åjeda [54], kögagrav Grän-
na [71], 'kuggrav Misterhult [146], VÄSTERG.: kögagrigva, be-st. sg. Källby 
[39], kögrijv Björkäng [24], VÄRML.: ktisgr4v Älgå [76], hkr& Väse [77]. 

Termen är en ellipsbildning av ett *kugghjulsgrav. 
Hit hör: 'hjulgruva julgruva Gällstad, Dannike Västerg. (IFGH 3196); 

jfr ä. nsv. gruva 'grop, hålighet' och rspr. gruva '(numera blott i vissa 
trakter, bygdemålsfärgat) urspr.: i marken (golvet) gjord fördjupning 1. grop 
för uppgörande av eld; särskilt (i vissa trakter) om olika slags fördjupningar 
i öppen spis' (SAOB 10, G 1068 0. 

Vattendraget nedanför kvarnhjulet (nedströms) (I, 44, bild 19): 

Hjulbäck, m. 

SMÅL.: 'hjulbäck Bankeryd [96], VÄSTERG.:144-biekan best. sg. Landa 
[30], VÄRML.: jgarbiekan, best. sg. Fryksände [75], Älgå [76], DALARNA: 
' yölrbettsen, best. sg. Mora [60], joirbäkk Sollerön [63], julrbäkk Djura [66], 
jikirbk4in, best. sg. Hedemora lfs [68]; jfr OÖD II, 1270f. 

Kvarnhjul för överfallsvatten (I, 48f., bild 20): 

Överfallshjul, n. 

SKÅNE: 'överfallshjul Stoby [44], Lyngby [45], &anfalyill Allerum [138], 
HALL.: varfals7411r, n. Frillesås [20], SMÅL.: 'överfallshjul Torsås [51], 
Misterhult [146], VÄSTERG.: er. varfalsksk Östad [35], Korsberga [37], 
BOH.: dvarfalsigik Tanum [5], Kville [2], Ytterby [8], Lane-Ryr [7], 
c)varfalsii,fir Hjärtum [4], VÄRML.: dvarfals744-  Älgå [76], UPPL.: .4ve,rfalsjiik 
Östervåla [70], DALARNA: ' vyrfollsyölrä, best. sg. Mora [60], 'ivärfålls-jok 
Venjan [69], 'bvär-fålls-joIr Sollerön [63], 'övärfallsjuk Djura [66], GÄSTR.: 
'övörfallshjul Valbo [144], MEDELP.: åve,rfalsjiyIr Indals-Liden [91]; 

da. overfaldshjul Jylland [104]; jfr eng. overshot wheel (Reynolds 11). 

§ 127. Kvarnhjul för underfallsvatten (I, 48f., bild 19): 

Underfallshjul, 

SKÅNE: 'underfallshjul Lyngby [45], Ö. Broby [94], HALL.: finarfalsAlr 
Frillesås [20], SMÅL.: 'underfallshjul Torsås [51], Misterhult [146], etnarfals-

744- Gladhammar [72], VÄSTERG.: ein_arfalsAar Östad [35], BOH.: timarfals-
filik Kville [2], Tanum [5], Lane-Ryr [7], isnarfalsiiik Hjärtum [4], 
VÄRML.: zknarfalsidik Älgå [76], ÖSTERG.: 'underfallshjul Svinhult [145], 
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SÖDERM.: linarfalsjilk Trosa-Vagnhärad [82], UPPL.: emdarfalsji,ar Öster-
våla [70], DALARNA: 'unndäfedIsjoir Mora [60], ' finndär-fålls-joir Sollerön 
[63], GÄSTR.: 'undörfallshjul Valbo [144]; 

da. dial. Jyll. underfaldshjul [104]; jfr eng. undershot wheel (Reynolds 11, 
19). 

Kvarnhjul för bröstfallsvatten (I, 49): 

Brösjallshjul, n. 
BOH.: brOtfalsjegir Tanum [5], Ytterby [8], VÄSTERG.: bråstfalsAlr Östad 

[35], Korsberga [37]; 
jfr eng. breast-shot wheel (Reynolds 19, 184). 

Överfall; anordning av kvarnhjulet och vattenrännan, så att hjulet 
träffas av vattnet nära dess högsta punkt (hjulet drives av vattnets tyngd) (I, 
48f., bild 20): 

Överfall, n. 

SKÅNE: dvanfal Allerum [138], BLEK.: övalkfal Hällaryd [49], Mörrum 
[48], HALL.: övahfål Harplinge [18], SMÄL.: 'överfall Aringsås [74], Villstad 
[57], Bankeryd [96], Fryele [122], Misterhult [146], Qvarflil Gränna [71], 
Gladhammar [72], Bredaryd [53], Åseda [54], VÄSTERG.: 4varfål Björkäng 
[24], övarfid Tvärred [38], 0varfal Korsberga [33], Ugglum [31 a], Vilske-
Kleva [31 b], Älekulla [32], Östad [35], Kinnarumma [29], ievarfal Landa 
[30], BOH.: Itvarfid Norum [1], Kville [2], Tanum [5], Ytterby [8], Hogdal 
[11], Håby, Skee (I0D), Lane-Ryr [7], ifivarfal Sanne (I0D), DAL: varfål 
Ärtemark [15], ovarfeti Färgelanda (I0D), VÄRML.: eivarfed Fryksände [75], 
Väse [77], eivarfal Dalby [147], ÖSTERG.: övarfål Hällestad [79], 'överfall 
Svinhult [145], Ovarfål Svinhult [152], SÖDERM.: övarfal Trosa-Vagnhärad 
[82], Tuna [83], Björkvik [84], UPPL.: öve,rfal Östervåla [70], DALARNA: 
'gvgrfoll Mora [60], 'Pvärfåll Sollerön [63], 'evurfoll Orsa [67], 'överfall 
Hedemora lfs [68], MEDELP.: överfal Indals-Liden [91]; 

jfr eng. overshot (Reynolds 11). 
S.leden är rspr. fall 'om vattens (1. annan vätskas) fallande 1. störtande 

(mer 1. mindre) lodrätt nedåt; särskilt om ett vattendrags fallande utför en 
brant; konkret om ett ställe i ett vattendrag där vattnet faller ned (med 
inbegripande av den fallande vattenmassan): vattenfall' (SAOB 3, F 129). 

Hos kvarntermen dominerar måhända den abstrakta betydelsen vilken 
också är den ursprungliga i detta ord (Olson App. subst. 354). Termen 
användes huvudsakligen i uttryck som »kvarnen går med överfall», dvs. 
med överfallande vatten, med vatten, som faller ned över hjulet och pressar 
detta runt genom sin tyngd. 

Dock kan en något obestämd övergång till konkret bet. förmärkas i 
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uttryck som »han har överfall i sin kvarn» dvs. vattenhjul och ränna byggda 
på ett sådant sätt, att vattnet strömmar över hjulet. 

Den förra av dessa bet. kan sammanställas med den hos fall i uttryck som 
»bra, gott fall», dvs, stor kraft i vattnet, beroende på fallets höjd och hjulets 
och rännans byggnad, samt »bra undanfall» dvs, god avrinning av vattnet 
nedanför hjulet. 

Om f.ledens vokalism jfr I, 139 f.; för dalmålens former se även Levander 
Dalm. 1, 191. Den skånska formen ilvantal är troligen en kontaminations-
form mellan ovan och över. 

Underfall; anordning av kvarnhjulet och vattenrännan, så att hjulet 
träffas av vattnet nära dess lägsta punkt och drives av dettas tryck (I, 48, 
bild 19): 

Underfall, n. 
SKÅNE: (kela] Örkelljunga [43], 'onnerfall Stoby [44], 'ånfall Svenstorp 

[123], BLEK.: cinanfal Hällaryd [49], HALL.: &p/A Knäred [23], Harp-
linge [18], tinarfal Frillesås [20], SMÅL.: ana4fal Bredaryd [53], Äseda [54], 
Gladhammar [72], 'onnerfall Söderåkra [95], 'unnerfall Bankeryd [96], 'on-
näfall Pjetteryd [52], 'underfall Villstad [57], Aringsås [74], Misterhult 
[146], VÄSTERG.: anarfal Landa [30], Källby [39], Kinnarumma [29], Äle-
kulla [32], Ugglum [31 a], Vilske-Kleva [31 b], Korsberga [33, 37], BOH.: 
dinarfal Norum [1], Kville [2], Tanum [5], Lane-Ryr [7], Hogdal [11], Håby, 
Skee, Sanne (I0D), DAL: anarfal Ärtemark [15], anarfål Färgelanda (I0D), 
VÄRML.: ihnarfal Fryksände [75], anartal Väse [77], ÖSTERG.: andarfal 
Hällestad [79], 'underfall Svinhult [145], dinartal Svinhult [152], SÖDERM.: 
~arta" Gryt [81], Tuna [83], Björkvik [84], UPPL.: ande.rfal Östervåla 
[70], DALARNA: 'anndär-fåll Sollerön [63], 'underfall Hedemora lfs [68], 
MEDELP.: itnatfa/ Indals-Liden [91]; 

jfr eng. undershot (Reynolds 11, 19). 

Bröstfall; anordning av kvarnhjulet och vattenrännan, så att hjulet 
träffas av vattnet i höjd med dess axel; hjulet drives av vattnets tryck och 
tyngd (I, 49): 

Brösjall, n. 

SKÅNE: 'brystfall Ö. Broby [94], Svenstorp [123], bhostfål Allerum [138], 
BLEK.: Imåstfal Hällaryd [49], HALL.: bhåstfa/ Knäred [23], SMÅL.: 
bitåstfa/ Bredaryd [53], Åseda [54], bråstfal Gladhammar [72], 'bröstfall 
Fryele [122, EU 13567], Misterhult [146], VÄSTERG.: bråstfal Björkäng 
[24], brostfal Korsberga [37], Vilske-Kleva [31 b], Älekulla [32], Kinna-
rumma [29], BOH.: brpstfal Kville [2], Tanum [5], Ytterby [8], Hogdal [11], 
Sanne (I0D), VÄRML.: bröstfa/ Fryksände [75], ÖSTERG.: bråstfal Hälle- 
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stad [79], 'bröstfall Svinhult [145], SöDERM.: brstfl Tuna [83], Björkvik 
[84]; jfr OÖD I, 240; 

sv. rspr. bröstfall (numera mindre br.) tekn. term med samma bet. 
(SAOB 5, B 4519); jfr eng. breast-shot (Reynolds 19). 

Vattenrännan är i detta fall byggd så, att vattnet träffar hjulet på bröstet, 
dvs, den mest utskjutande delen av hjulet (se nästa term), alltså i höjd med 
hjulets centrum. 

§132. Den del av bröstfallshjul, där detta träffas av vattnet från kvarnrän-
nan (I, 49): 

Bröst, n. 

ÖSTERG.: brOstat, best. sg. Hällestad [79]. 
Detta är rspr. bröst, n. 'i överförd speciell användning om främre (ofta 

välvd 1. kupig) sida (av ett föremål); äv. mittparti (av ngt som är försett med 
flyglar, »armar»); (mindre br.) på vattenhjul: det parti av kransen som vid 
varje särskild tidpunkt befinner sig i jämnhöjd med hjulaxeln' (SAOB 5, B 
4515). 

§ 133. Vattenhjulets axeltapp (I, 49, bild 17 o. 19): 

Nål, hjulnål, f. 

BLEK.: nayl Hällaryd [49], SmÅL.: nla4, pl. Åseda [54], nar Gränna 
[71], Gladhammar [72], nal Bredaryd [53], 'naolän, best. sg. Pjetteryd [52], 
'hjulnål Söderåkra [95], Misterhult [146], Bankeryd [96], 'nå/ann, best. sg. 
Fryele [122], VÄSTERG.: nak Korsberga [37], jyrvar Korsberga [33], BOH.: 
na4- Kville [2], jilu Tanum [5], DAL.: ruErar, pl. Ärtemark [15], VARML.: 
fig. Fryksände [75],  naZr Älgå [76], Väse [77], Gustav Adolf [149], 
ÖSTERG.: 'nål Svinhult [145], VASTM.: nåhlar, pl. Arboga [115], UPPL.: na4-
bstervåla [70], DALARNA: 'n,44-  Sollerön [63], nak Hedemora lfs. [68], 
NORRB.: naZ Nederluleå [87]. 

Detta är rspr. hjulnål '(i sht förr) på hjul med hjulstock: från »stocken» 
utgående tapp, vars fria spets vilar i hjullagret' (SAOB 11, H 1003); med 
s.leden nål använd om ett föremål som - åtminstone i förhållande till den 
grova hjulaxeln - liknar en nål. 

Tapp, hjultapp, järntapp, m. 

BLEK.: tap Mörrum [48], HALL.: »kap Knäred [23], BOH.: tap Hjärtum 
[4], Naverstad [14], jOtap Hogdal [Il], SöDERM.: jettap Gryt [81], Trosa-
Vagnhärad [82]. 

Detta är rspr. tapp, hjultapp med samma och närstående bet. (SAOB 11, 
H 1006). 
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Dubb(e), hjuldubb(e), m 

SKÅNE: 'dobbanna, best. pl. Stoby [44], 'dobb Svenstorp [123], SMÅL.: 
'dåbb Torsås [51], VASTERG.: dåbcer, pl. Tvärred [38], dåba Landa [30], 
Korsberga [37], Älekulla [32],j0j-dttba, pl. Kinnarumma [29], jr,iduba Kors-
berga [33], BOH.: flakclitb Torp [6], dåba Ytterby [8], GASTR.: 'dubb Hede-
sunda [1271 

Detta är rspr. hjuldubb med samma och närstående bet. (SAOB 11, H 
1000). 

Pigg, stålpigg, m. 

BOH.: pfgan, best. sg. Torp [6], stcYrpig Tossene [9]. 
Detta är rspr. pigg i bet. 'spetsig tapp... som sticker ut från ytan av ett 

föremål 1. utgör ändan av ett (långsträckt) föremål (t. ex. en käpp)' (SAOB 
20, P 809). 

Motsvarande eng. term är gudgeon, nutal journal (Reynolds 186). 

Järnband på kvarnhjulets axel (I, 49, bild 19 o. 20): 

Ring, axelring, hjulring, hjulaxelring, hjulstockring, m. 
SKÅNE: 'aijselringar, pl. Stoby [44], äjslaringje, best. sg. Svenstorp 

[123], SMÅL.: 'axelringar, pl. Misterhult [146], VÄSTERG.: 'ring Älekulla 
[32], Mrakylwag Korsberga [33], iLyirstakcencga, pl. Korsberga [37], 
Box.: als,slar&gar, pl. Torp [6], jearaksalrigar pl. Hjärtum [4], jikstokaregar, 
pl. Tanum [5]-, Astakareg Hogdal [11], ÖSTERG.: 'hjulring Svinhult [1-45], 
VÄRML.: yiksookrigar, pl. Fryksände [75], DALARNA: jok-riggg o. likn. 
Sollerön [63], Venjan [69], LAPPL.: ng Arvidsjaur [89]. 

Band, n. 

SMÅL.: 'bånn, jaänbånn Fryele [122], VARML.: ban [77], DALARNA: 
bånd Orsa [67]. 

Rspr. band 'om (smal) ring af trä 1. metall som sammanhåller 1. för-
stärker' (SAOB 2, B 209). 

Lager för kvarnhjulets axeltapp (I, 49, bild 19): 

Dyna, hjul-, nål-, tappdyna, f. 

SKÅNE: 'hjuldyna Stoby [44], BLEK.: dyna Hällaryd [49], tåpdYnan, 
best. sg. Mörrum [48], HALL.: tapdynoh, pl. Knäred [23], SMÅL.: 'dyjna 
Torsås [51], 'hjuldyna Pjetteryd [52], Misterhult [146], nåldyna Bredaryd 
[53], Söderåkra [95], VASTERG.: dåna Tvärred [38], BOH.: tåpadY ria Naver-
stad [14], DAL: dyna Ärtemark [15], VARML.: dy n a Älgå [76], Gustav Adolf 
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[149], nistirdYna Fryksände [75], ÖSTERG.: dyna Svinhult [152] UPPL.: dgna 
Östervåla [70], GÄSTR.: 'dyna Hedesunda [127]. 

Dyna är rspr dyna 'i oegentl. bet. (tekn.) om underlag 1. bädd av trä, 
metall 1. dyl.' (SAOB 7, D 2436). Som kvarnterm användes ordet här om 
underlag (och lager) av järn eller sten för hjulaxelns tapp. 

Dial.formen från Västerg. företer västgötsk övergång av y>u (Götlind i 
Sv. uppslagsbok 30, 211). 

Lager, hjulstocklager, n. 

SKÅNE: 'lågor Svenstorp [123], VÄSTERG.: jilsitoklagar Björkäng [24], 
VÄRML.: Ogar Älgå [76], UPPL.: lagar Östervåla [70]. 

Panna, stålpanna, f. 
ÖSTERG.: stdkpårga Svinhult [152], VÄRML.: påna Gustav Adolf [149]. 
Rspr. panna i bet. '(cylindriskt 1. urgröpt) stycke av metall 1. dyl. il. mot 

vilket en maskindel 1. dyl. rör sig 1. på vilket den vilar; lagerskål, lager' 
(SAOB 19, P 129). 

Nålsten, m. 
SMÅL.: nålsten Åseda [54], VÄSTERG.: natstgn Korsberga [37], BOH.: 

nå,sten Tanum [5], Kville [2], VÄRML.: mimen Fryksände [75], Väse [77]. 
Termen betecknar ett lager för hjultappen, bestående av sten. 

§ 136. Radiella armar i kvarnhjulet, placerade parvis på ömse sidor om 
hjulaxeln och nående ut till hjulets ringar (se I, 45, bild 20): 

Arm, m. 
Termen är belagd med något skiftande form och uttal från följande orter: 
SKÅNE: Ö. Espinge [93], Svenstorp [123], BLEK.: Mörrum [48], Hällaryd 

[49], SKÅL.: Torsås [51], Åseda [54], Gränna [71], Gladhammar [72], 
ÖSTERG.: Hällestad [79], SöDERM.: Gryt [81], Tro sa-Vagnhärad [82], 
Björkvik [84], Gom: Lau [55], VÄSTERG.: Tvärred [38], Björkäng [24], 
Landa [30], Källby [39], Älekulla [32], Box.: Norum [1], DAL: Ärtemark 
[15], VÄRML.: Älgå [76], Väse [77], DALARNA: Djura [66]; 

sl-holst. arms, pl. (Drube 107), hty. arme, pl. (Vieli 3). 

Hjularm, m. 

Termen är belagd med något skiftande uttal från följande orter: 
SMÅL.: Pjetteryd [52], Misterhult [146], VÄSTERG.: Korsberga [33], Kin- 

narumma [29], Ugglum [31 a], Vilske-Kleva [31 b], BOH.: Hjärtum [4], 
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Tanum [5], Kville [2], Hogdal VÄRML.: Gustav Adolf [149], DALAR- 
NA: Mora [60 a] Sollerön [63], Venjan [69], NORRB.: Nederluleå [87]. 

§137. Skovel på kvarnhjul (I, 49, bild 19 o. 20): 

Skovel, m., skovla, f. 
SKÅNE: skitylorma, best. pl. Örkelljunga [43], 'skoler, pl. Stoby [44], 

BLEK.: skItylari, pl. Mörrum [48], Hällaryd [49], HALL.: skåkvar, pl. Rolfs-
torp [21], Frillesås [20], skityla Harplinge [18], sköyle,n, pl. Knäred [23], 
sketkvar, pl. Vallda, siftzkv Landa [LAL] 'skuvlä (EU 13567), SMÅL.: 'skov-
lar pl. Skede [73], 'skåvlar, pl. Misterhult [146], 'skouvlanna, best. pl. 
Torsås [51], 'skäulana, best. pl. Pjetteryd [52], skOvlah, pl. Åseda [54], 
Bankeryd [96], skel Bredaryd [53], Gränna [71], 'skuwlä Fryele [122], 
VÄSTERG.: skyll-ar, pl. Tvärred [38], Östad [35], skövkar, pl. Källby [39], 
skykar, pl. Björkäng [24], skovbra, best. pl. Ugglum [31 a], Korsberga 
[37], Landa [30], Kinnarumma [29], skovak Ryda, skov Älekulla [32], 
BOH.: skyltar, pl. Norum [1], Hålta (I0D) sk6t,tak Kville [2], sk6wkar, pl. 
Hjärtum [4], Torp [6], sk69akTanum [5], Bro [10], sko rar pl. Lane-Ryr [7], 
sk6yak Hogdal [11], sk69ak Tossene [9], sk419alr Ytterby [8], ÖSTERG.: 
skvkar, pl. Hällestad [79], sk6val Svinhult [152], SöDERM.: skezykar, pl. 
Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], St. Malm [85], 
Blacksta [86], GOTL.: 'skållvårr, pl. Lau [55], (jfr OLau 1100), 'skålvå utan 
ort [56a], DAL: skåykar, pl. Ärtemark [15], ~ML.: skr, pl. Fryksände 
[75], skagyar, pl. Älgå [76], skar Väse [77], skyak Dalby [147], skykar, 
pl. Gustav Adolf [149], VÄSTM.: skovkar, pl. Fläckebo [58], DALARNA: 
'skåvkor, pl. Sollerön [63], skvär, obest. pl. Djura [66], skya k Hedemora 
lfs. [68], 'skåväk Venjan [69], 'skåvkär, pl. Mora [60], 'skåvker, pl. Venjan 
[69], skiivIrsr, obest. pl. Boda [62], Gagnef [97], skavan, best. pl. Ål [98], 
GÄSTR.: sk8v8k Hedesunda [127], MEDELP.: skiwkan, best. pl. Indals-Liden 
[91], NOR.: skoykan, best. pl. Nederluleå [87]; 

da. skovl (ODS 19, 742), da. dial. Jylland skovlene, best. pl. [103], da. 
SOndedylland (1853) skovle, pl. (Malling 180); si-holst. schäffel, schäfel, 
schöffel, hty. schaufel (med avljud till sv. skovel) (Drube 107); jfr eng. 
blades, paddles pl., floats, buckets (Reynolds 11, 184). 

Dialektmaterialet utgöres av former dels hörande till ett skovel = rspr. 
skovel, m., dels ett mot detta ord svarande svagt fem. *skovla, sv. dial. 
Finl. skovla skovko o. dyl., svagt fem. 'skovel' (Vendell 2, 821), nisl. sk6fla, 
f. 'spade, skovl, skuffe' (Blöndahl 734). Detta svaga fem. är bildat till det 
starka liksom fsv. ara 'åder' till fsv afier, f., alltså med samma bet. hos det 
avledda ordet som hos dess grundord (Olson App. subst. 217). 

Ordet skovel är bildat med instrumentalt 1-suffix till verbet skjuva 'föra 
undan, skjuta' (Olson cit. arb. 241; jfr Hellquist 944). 

Då de flesta beläggen ovan är pl., kan man oftast ej med visshet avgöra i 
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varje fall, om den svaga eller den starka formen föreligger. Några dialekt-
former visar metates av v/>/v. Sådan metates i detta ord omtalas från 
sydvästra Västerg. av Götlind (i Bidrag till nord. filologi 177). Marius 
Kristensen har i Folkem. og sproghist. 59 ff. visat, att w och r har förenats 

till ett komplex 1 w  inom en ganska stor del av det nordiska språkområdet. 
r 

Detta komplex har senare upplösts på olika sätt och har i en del fall givit 
upphov till ett rv för ursprungligt wr, vilket även medfört en uttalslättnad. 
Artikulationen av v har nog i denna ställning närmat sig eller rent av varit w. 
I andra dial. har v smält samman med föregående vok. till en diftong. 

Som kvarnterm användes ordet först om skovlar på skvaltkvarnar, där de 
liknar skovlar i ordets allm. bet. (se bild 14 o. 15, 1, 39). 

Samtliga skovlar på ett kvarnhjul: 

Skovelgång, m. 
ÖSTERG.: skava4-gagan, best. sg. Hällestad [79], VARML.: skUyakgcbgan, 

best. sg. Väse [77]. - 
Till bet. hos s.leden 'en omgång av ngt' jfr kugg-gång § 101 ovan. 

§ 139. Den yttre delen av skoveln: 

Framskovel, m. 

BOH.: främskavkar, pl. Lane-Ryr [7], DAL: dito Ärtemark [15]. 

Drivskovel, m. 

VASTERG.: drvskcivIrar, pl. Landa [30]. 

Den inre delen av skovel: 

Bakskovel, m. 

BOH.: bakskbv4rar, pl. Lane-Ryr [97], DAL: dito Ärtemark [15], SMÅL.: 
'bakskäula pl. Pjetteryd [52]. 

Bottenskovel, m. 

VASTERG.: båtanskOvIrar, pl. Landa [30]. 

Motskovel, m. 
BOH.: mödskbykar, pl. Kville [2], 'motskovla, pl. Vilske-Kleva [31 b]. 
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Innerloft, n. 
BOH.: inalkft, Tanum [5]. 

Brädklädsel på insidan av överfallshjul: 

Botten, (vatten)hjulbotten, m. 
SMÅL.: 'hjulbstten Bankeryd [96], bötan Gladhammar [72], VÄSTERG.: 

båtan Tvärred [38], Korsberga [37], Ugglum [31 a], Landa [30], BOH.: båtan 
Hjärtum [4], båt Lane-Ryr [7], våsjutlrbåt Hogdal [11], DALARNA: 'båttp 
Sollerön [63], 'bottj Venjan [69], 'weitufölsböttp Orsa [67], MEDELP.: 
jtitlrbåtn Indals-Liden [91]; 

si-holst. bodden (Drube 107). 

Fodring, inner-, brädfodring, f. 
SKÅNE: 'ingjerfodringj Svenstorp [123], SMÅL.: 'innerfodring Misterhult 

[146], VÄSTERG.: itjafrartg Korsberga [33, 37], BOH.: irtarfiang Hjärtum [4], 
fOng Norum [1], brctfi2rceg Torp [6]. 

Kvarnhjulets hjulring (I, 49, bild 19 o. 20): 

Hjulring, ring, m. 
Denna term finns med något växlande form och uttal belagd från följande 

orter: 
BLEK.: Mörrum [48], Hällaryd [49], HALL.: Knäred [23], Bre- 

daryd [53], Åseda [54], Torsås [51], Misterhult [146], VÄSTERG.: Björkäng 
[24], Landa [30], Kinnarumma [29], Ugglum [31 a], Korsberga [37], Äle-
kulla [32], Box.: Kville [2], Tanum [5], Hjärtum [4], Hogdal [11], Norum 
[1], VÄRML.: Älgå [76], Väse [77], Fryksände [75], Gustav Adolf [149], 
SÖDERM.: Björkvik [84], GOTL.: Lau [55], DALARNA: Mora [60], Sollerön 
[63], MEDELP.: Indals-Liden [91], NORRB.: Nederluleå [87]. 

Vattenhjulsring, m. 
VÄSTERG.: våuusAig Korsberga [33], BOH.: våeus,rig Norum [1]. 

Löt, m. 
Denna term finns med något växlande form och uttal belagd från följande 

orter: 
SMÅL.: Gladhammar [72], Torsås [51], Pjetteryd [52], VÄSTERG.: Tvärred 

[38], Källby [39], ÖSTERG.: Hällestad [79], Svinhult [145], SÖDERM.: Gryt 
[81], Trosa-Vagnhärad [82], Blacksta [86], DALARNA: Hedemora lfs [68], 
MEDELP.: Indals-Liden [91], = rspr. löt, hjullöt med närstående bet. 
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Bottendubben på vattenhjul i skvaltkvarn (I, 36, bild 8): 

Nål, f. 

SMÅL.: 'nål Misterhult [146], DALARNA: 'n0Zre, best. sg. Mora [60], 'nöli, 
best. sg. Orsa [67], nå Boda Boda [62], Sollerön [63], Djura [66], Venjan [69], 
LAPPL.: nalr Arvidsjaur [89]. 

Jfr nål, hjulnål med närstående bet. ovan § 133. 

Sporre, m. 

DALARNA: 'spörå Sollerön [63], Venjan [69], 'spårån, best. sg. Mora, 
Oxbergs och Gopshus byar [60a], spi4rm, best. sg. Älvdalen [111], spån 
Lima [135]. 

Termen är rspr. sporre, i överförd bet. använt om föremål som i viss mån 
liknar en sporre, särskilt med avseende på dess spetsiga pik. Om dialektfor-
mernas vokalism se Levander Dalm. 1, 158 ff. 

Pik, kallpik, m. 

SMÅL.: 'pik Pjetteryd [52], VASTERG.: 'pik Karl-Gustav (EU 14128), 
JAMTL.: 'kallpik Frostviken (ULMA), ÅNG.: pigan, best. sg. Arnäs [133], 
NORRB.: pkg Alså by, Överkalix [88a]; 

jfr no. dial. grunnpikjen, best. sg. Setesdalen [105]. 
Pik är rspr. pik i bet. 'spets, udd, tapp', fsv. piker 'spets, udd' (SAOB 20, 

P 818); f.leden kall är målets term för skvaltkvarnens vattenhjul, se I, 120f. 

Örpigg, örpik, m. 

LAPPL.: iirp4cen, iirpikcen, best. sg. Vilhelmina [90]. 
F.leden är samma ord som f.leden i örpanna 'lager för skvaltkvarnens 

vattenhjulstapp' (se § 144 nedan). 

Lager i skvaltkvarnens bottenstock för vattenhjulets lodräta axel 
(I, 39, bild 52): 

Dyna, f. 

SMÅL.: 'dyna Misterhult [146]. 

Örpanna, f. 

LAPPL.: iirpance, obest. sg., 8rpana, best. sg. Vilhelmina [90]. 

Kvarndocka, grunddocka, f. 

JAMTL.: 'kvanndökk, 'grunnclökka, best. sg. Frostviken [140]. 
S.leden docka är rspr. docka som tekn. term med bet. 'på olika slag af 

maskiner 1. apparater: klots 1. ståndare 1. dyl som (ensam 1. jämte en annan 
af samma slag) tjänar att direkt 1. indirekt uppbära 1. fasthålla arbetsstycket 
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1. som utgör stöd 1. underlag åt ngt verktyg 1. ngn apparat på maskinen' 
(SAOB 7, D 1848), närmast i den sistnämnda bet. 'underlag'. 

§ 145. Vinge på väderkvarn (I, 60, bild 24-28): 

Vinge, kvarn-, möllevinge, m. 
SKÅNE: m41avåga Södervidinge [40], mWavkge, Burlöv [41], Tullstorp 

[120], vige,n, best. -sg. Väsby [46], 'möllevengana, best. pl. Ö. Espinge [93], 
vige, Håslöv [121], S. Sandby [125], 'myllevingjana, best. pl. Svenstorp 
[123], HALL.: viga/i, pl. Harplinge [18], viga, pl. Morup [17], vigar, pl. Värö 
[22], VÄSTERG.:-  viga, pl. Otterstad [25], Örslösa [26], St. Mellby [28], 
SmÅL.: 'vinge Runnö, Stranda hd [159], ÖL.: vig Algutsrums, Gräsgårds o. 
Möckleby hd [50 a], 'vinga, pl. Löt [100], Räpp-linge [134], Runsten [136], 
utan ort [157], SöDERM.: vigar, pl. Julita [80], VARML.: vigan, best. sg. 
Botilsäter [78]; 

sv. dial. Estland (Runö) kwcptivig (Vendell, Runöm. 110), (Ormsö) 
komvigg (ULMA); 

da. m011e-vinge (ODS 14, 744), da. dial. Jyll. m011e-vinge [101, 102, 
Feilberg 2, 6511, da. dial. Bornh. [160]. 

= rspr. vinge, använt om föremål som i någon mån liknar en vinge. 
Ljudutvecklingen i ordet är ej fullt viss. Hellquist antager en germ. 

grundform *wKnga(n)- till ie. roten *(a),(1 'blåsa o. dyl.'. Med ljudlagsenlig 
utveckling i huvudton bör denna grundform ge ett sv. *väng(e), vilket även 
finns i sv. dial., även som kvarnterm (se nedan). Denna form finns även i 
fisl. vc'engr, no. veng o. vengja 'vinge' (Hellquist 1350). 

En övergång av ce>i framför palatal i bitonig stavelse finns i sv. Noreen (i 
Altschw. Gr. 94) antar, att i vinge denna övergång ägt rum, då ordet stått 
som s.led i ssgr, såsom fsv. Osa-, we per- och Orna-vinge. Detta antagande 
refereras av Kock (i Ljudhist. 1, 227; jfr Dens. Umlaut u. Brechung 115) 
med tvekan under påpekande att rotvokalen i is!. v&ngr är ett långt a?-ljud, 
medan den ovan anförda övergången av ce>i annars i regel förutsätter ett 
kort iv. Båda refereras med tvekan av BrOndum-Nielsen (Gammeld. Gr. 1, 
236). 

Väng, m. 
BOH.: vceg, vikgar, pl. Svenneby [2b],  Tanum [5], Bro [10], Rönnäng 

(I0D), v&ga, pl. Klöverdal (I0D), GOTL.: 'kvarna-väng, 'qvärna-vängar, 
pl. utan ort [56a], vegganar, best. pl. Fårö [56b, 126]. 

Vänge, m. 
BOH.: vcbga Valla [112]. 
Väng är den i starktonig ställning (som enkelt ord) ljudlagsenliga formen, 
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motsvarande rspr. vinge, såsom ovan framhållits. Vänge är en svag biform 
till väng av i boh. dial. vanlig typ. 

Flykt, kvarnflykt, f. 
ÖL.: kvigrifiräkta, pl. Gärdslösa, kv4rifirbktara, best. pl. Vickelby (båda 

Lindroth Öl. folkm. 1, 154), flabkta, pl. Algutsrums, Gärdsgårds och Möck-
leby hd [50 a], firat, flykt utan ort [113]. 

Termen är rspr. flykt i bet. 'en fågels (1. annan vingad varelses) utspända 
vingar' (SAOB 8, F 922), här i överförd bet. om  något som liknar en fågels 
vinge, med samma betydelseförändring vid upptagande av ordet som kvarn-
term som hos det, även som kvarnterm, synonyma vinge. 

Ordet är i allm. bet. ett lån från mlty. vlucht 'das fiiegen; das, womit man 
fliegt, fliiger (Hellquist 224, Schiller-Liibben 5, 287). Till den sist anförda 
bet. ansluter sig kvarntermen närmast. Möjligen är ordet även som kvarn-
term ett lån från någon ty. dial. 

Kvarnsked, f. 
Gam.: 'kvännskaidan, pl. Lau [55], (jfr OLau 540) 'kvänn-skaid Lau 

[158], kvdnskakd Atlingbo, kvatiskaidar, pl. Eksta (ULMA), 'skaid utan ort 
(Gotl. ordb. 2, 843). 

Jfr sl-holst. flägel (Drube 88, Mensing), Ity. möhlenflägel (Buurman) hty. 
mählenflägel (Buurman); nederl. molenwiek (van Dale), hela vingen = 
roede + hek; sl-holst. rood (Drube 89, Mensing), nederl. roede (van Dale), 
n. fris. Må, mijllenru0 (Jensen 440) 'två motsatta vingar, ett vingpar' (rood 
eg. 'spö', hty. rute, fhty, ruota), jfr eng. vane (Reynolds 191). 

S.leden i kvarnsked är rspr. sked 'matsked, vävsked', sv. dial. Gotl. 
skajd, f. 'sked, matsked' (Rietz 582, Gotl. ordb. 2, 843), med i denna dial. 
bevarad ursprunglig diftong, fsv. ske, fvn. skeiä 'vävsked, matsked', av 
germ. *skaiöä- eller *skaifiö-, jämte ags. sabel 'vävsked', till germ. *skai-
kan, -ä-, 'skilja, klyva', got. skaidan, redupl. vb, fsax. skahan, fhty. 
sceidan, ty. scheiden, ags. scådan 'skilja', i ags. även 'klyva, skvätta'. 
Grundbet. är alltså 'kluvet trästycke' (Hellquist 930). 

Denna eller närstående bet. finns ännu i no. dial. skeid, f. 'fil eller skive 
(vindskeid); tvxrstykket mellem skoklerne; vxverkam (vevskeid) (Torp 
592, jfr Aasen 666) samt som s.led i sv. vindsked 'bräda på gaveln av ett 
hus'. Ur denna bet. 'bräda' har kvarntermens bet. uppkommit. Ordet har 
upptagits inom denna terminologi för att beteckna de bräden som på äldre 
kvarnar i äldre tid täckte kvarnvingarna, i senare tid ersatta med segelduk. 

I gotl. dial. har ordets bet. vidgats till att beteckna hela vingen. På en 
kvarnvinge av äldre typ, helt täckt med bräder, syns av vingen, när man 
betraktar den framifrån, endast dessa bräden. Namnet på dem har då 
kommit att beteckna hela vingen. 
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§ 146. Väderkvarnsvingar, ställda så, att de bildar 45° vinkel med marken, 
alltså som ett X: 

Skritt, n. 

SKÅNE: Skat V. Ahlstad [42], skut Grönby [47], Tullstorp [120], Håslöv 
[121], 'skritt Svenstorp [123], S. Sandby [125], VÄSTERG.: skrit Erska [28]. 

Ordet användes i uttryck som: »kvarnen sattes i skritt, när det kom ett 
liktåg» V. Ahlstad [42]; jfr da. dial. Jylland sOrgekryds om vingarna ställda i 
detta läge [101], samt »skritta myllan vid åskväder» 'ställa kvarnen i skritt', 
Svenstorp [123]. 

Termen är rspr. skritt 'steg', da. skridt, n. 'fied, trin; skratvet (i buk-
serne)' (Dahl-Hammer 2, 251). Det är ett lån från ty. schritt 'steg' (Hellquist 
949). 

Kvarntermens bet. ansluter sig närmast till bet. 'skrev' hos ordet i da. 
Kvarnvingarna i den ifrågavarande ställningen jämföres med två särställda, 
skrevande ben, två ben tar ut ett steg eller skrevar; jfr till bet. uttrycket 
kvarnen står och skrevar om kvarnvingarna i samma ställning (se nedan). 

Skreva, vb. 
VÄSTERG.: (kvcbia star a) skri.var Örslösa [26]. 

§147. Väderkvarnsvingar ställda så att de bildar 90° vinkel med marken: 

Till ändes, adv. 
SKÅNE: (sta) tans Grönby [47], (sta) ta åns S. Sandby [125], (Ina« star) 
åns Håslöv [121]. 
Detta är subst. ände i gen., styrt av prep. till -jfr till väders -  brukat som 

riktningsadv. 

§ 148. Segel av segelduk på kvarnvinge (I, 61, bild 38): 

Segel, möllsegel, kvarnsegel, n. 
SKÅNE: scejl Burlöv [41], S. Sandby [125], sej! V. Ahlstad [42], Tulls-

torp [120], 'myllesejl Svenstorp [123], HALL.: see!) Harplinge [18], BOH.: 
s&jal Tanum [5], Ytterby [8], Bro [10], SODERM.: s&elr Julita [80], ÖLAND: 
s4la, best. pl. Gräsgård [50b], 'segel utan ort [113, 157], GOTL.: .sjägtil 
Lau [55], (jfr OLau 1023), kvctniasaigi Fårö [126]; 

da. rspr. o. da. dial. Jyll. sej! (ODS 14, 742), [101, 102], sl-holst. segel 
(Drube 90, Mensing). lty. seil Buurman), eng. (common) sail (of canvas) 
(Reynolds 184). 

Vingarnas klädsel utgjordes i senare tid oftast (helt eller delvis) av 
segeldu k. Måhända jämföres även härvidlag kvarnvingarnas klädsel till 
utseende och funktion med fartygssegel. Som kvarnterm är termen yngre än 
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de synonyma termerna. Dessas uppkomst tillhör en äldre period, då vingar-
na helt täcktes med bräder (se nästa §). 

§ 149. Klädsel av bräden på kvarnvinge (I, 61, bild 28, 30-35): 

Flykt(a), flyktbräda, f. 
HALL.: flo/st Morup [17], VÄSTERG.: flrekt Otterstad [25], St. Mellby [28], 

firaktbriedar, pl. Säre stad [27], Örslösa [26], flrålstabrc'ear, pl. St. Mellby 
[28], BOH.: firyist Valla [12], firolst Tossene (I0D), Ytterby [8], firerlsta 
Svenneby [2b1,  Tanum [5], Bro [10], Bokenäs (I0D), 'flökta Torsby [3], 
flråktabriga Röra (I0D), VÄRML.: firålstabrie Botilsäter [78], ÖLAND: flykt, 
fläkt utan ort [113], firåkte,ra, best. pl. Räpplinge [134]. 

Detta flykt är samma ord som flykt 'kvarnvinge' (se § 145 ovan), här 
använt om (bräd-)klädseln på vingen, dvs, den framifrån synliga delen av 
denna, det som synes vara vingen. 

Spjäll, n. 

ÖLAND: spila, best. sg. Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a], 
'spjäll Löt [100], Bredsätra, Runsten (EU 3674), utan ort [113, 157], (Rietz 
657), spfibla, best. sg. Räpplinge [134], (lösa) 'spjäll utan ort [157], SMAL.: 
'spjäll Runnö, Stranda hd [159]. 

Samma ord är rspr. spjäll, n. 'skorstensspjäll', sv. dial. spjäll, n. 'skifva 
(af sten, glas, järn, trä)' (Rietz 657), no. dial. spjeld, n. 'brxt, skive; plade, 
hvormed man lukker en aabning' (Aasen 736), fvn. spjald, speld 'skiva att 
stänga med, skrivtavla', ags. speld 'flisa, trästycke', av germ. *speläa-, 
besläktat med got. spilda, f. 'bräde', mhty. spelte 'flisa, kluvet trästycke', i 
avljudsförhållande till germ. *spalåan 'klyva' (ty. spalten) (Hellquist 1046). 

Kvarntermens bet. utgår från den dialektala bet. 'skiva av trä'. Termen 
betecknar trä skiv or som täcker vingarna. 

näckbräda, f. 
SKÅNE: tndkbAcedon., pl. V. Ahlstad [42], tndkbhiedah, pl. Grönby [47], 

'träckbräder, pl. Stoby [44], Lyngby [45]. 
F.leden är sv. dial. Skåne träkka, vb. 'draga' (Rietz 760), da. treekke 

'drage, hale, sleebe efter sig; spxnde, strxkke' (Dahl-Hammer 2, 455), ett 
lån från mlty. trecken, vb. 'ziehen, sich irgendwohin begeben' (Falk-Torp 
2, 1292). 

Bet. hos kvarntermen är alltså 'den bräda, som på grund av vindens tryck 
drager vingarna runt och därmed driver kvarnen'. 

Lucka, f. 
Gam.: lukår, 'kvännlukår, pl. Lau [55], (jfr OLau 539), lunkanar, best. 

pl. Fårö [126]; 
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sv. dial. Fin!. kvärn-lucka (Vendel! 1, 515), Runö (Vendell Runöm. 110); 
jfr da. dial. Jylland vejrluger pl. [101], och s!-holst. windluuken, pl. (Drube 
89). 

Termen är rspr. lucka i överförd bet. om  föremål som liknar en lucka 
'löstagbart bräde som täcker en öppning'. 

Jfr da. dial. Bornh. triesejl, split [160], (da. dial. split 'tyndt, ved kl0v-
ning, spaltning dannet trxstykke, isxr om stykker af form som tykke 
spaaner, brugt tu l beklxdning af m011evinger' (ODS 21, 405); s!-holst. heck-
scheden, windbreder, vindhucken pl. (Drube 89, Mensing), nederl. molen-
bord (van Dale), windveer (Drube 89); eng. shutters, pl. (Reynolds 189). 

På en del av kvarnvingen fastsittande, ej löstagbar brädklädsel (I, 
61, bild 30, 31, 38): 

Port, stormport, m. 

HALL.: påtan, best. sg. Morup [17], BOH.: stiarmpät Ytterby [8], 'storm-
porten, best. sg. Torsby [3]; 

sv. dial. Fin!. kvärnport (Wessman 1, 431). 
S.leden är rspr. port i överförd bet. om  föremål som liknar en port (jfr 

lucka (ovan). 
Hit hör: stormsegel störmsUla, best. pl. Gräsgård [50b], 'stormsegel 

utan ort [157]; stormspjäll stormspic'el Algutsrums, Gräsgårds och Möck-
leby hd [50a] Öland; stormlucka stonmlekan, best. sg. V. Ahlstad [42] 
Skåne. 

Den fasta delen av vingbeklädnaden är vid hård vind, storm, tillräckligt 
stor för att driva kvarnen. 

Brädklädseln på kvarnvingens smala sida (I, 60, bild 38): 

Några spridda termer är här antecknade: förväng(e) filrviegan, best. sg. 
Röra, Svenneby [2 b] Boh.; förflykt Airaflräkta, best. sg. Er-ska [28] Väs-
terg.; vindbräde vinbr&da, vingbräda, vigbriea Värö [22] Hall.; klädning 
'kledning Lau [55] (jfr OLau 539), Got!.; klädsel 'klässel Löt [100] Öland; 
hjärtflykt jc4flripkt Otterstad [25] Västerg.; vingsked 'vengskeen, pl. Ö. 
Espinge [93] Skåne; träckbräda tAdkbAcedoh, pl. Tullstorp [120] Skåne; 
stormbräda stöttmbAcedott, pl. Allerum [138], Fjärestad [139] Skåne. 

Det bredare partiet av kvarnvinge (I, 61 med tillhörande bilder): 

Efterväng(e), m. 
BOH.: eterwegan, best. sg. Svenneby [2b]. 
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§153. Sätta på segel av trä eller duk på vingarna: 

Kläda på, vb. 
BOH.: kkie p4i Svenneby [2b],  Bro [10], VÄSTERG.: ace på St. Mellby 

[28]. 

Segla på, vb. 
SKÅNE: siejla påy Väsby [46], Fjärestad [139], 'sejla po Svenstorp [123], 

sejla 134 Tull-storp [120], HALL.: segla pciy Morup [17], ÖLAND: se:gal ya 
Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a], 'segla på Ventlinge [142], 
utan ort [157]; 

da. dial. Jyll. sejle på [101]. 

Flykta på, vb. 
VÄSTERG.: finsålsta pei Örslösa [26]. 
Segla på och flykta på är bildade till resp. segel och flykt liksom t. ex. 

duka till duk med bet. 'förse med, giva åt' hos avledningen (Hellquist Et. 
Ordb.1  V). 

Slå ut (seglen), vb. 
SKÅNE: sia Cid scejle,n Burlöv [41], BOH.: slu Cid Tanum [5], Ytterby [8], 

Bro [10]. - 
Seglen som varit hoprullade på vingen, rullas ut, slås ut över denna. 

Giva segel, vb. 
BOH.: je sce_jal Tanum [5]. 

Sätta i spjällen, vb. 
SMÅL.: 'sätta i spjällen Runnö, Stranda hd [159]. 

Skota seglen, vb. 
HALL.: sköda Alla Värö [22]. 
Detta är samma -ord som rspr. skota, sjöt. 'hala ett skot, tills seglet är 

sträckt (i sidoriktning)', en bildning till rspr. skot, sjöt. 'tåg, kätting eller 
talja, som fästes vid ett segel för att sträcka det (sidvägen)', ett lån från 
(m)lty. schöt med samma bet., av germ. *skauta- 'hörn' och därur utveck-
lade bet. 'nedre hörn på segel samt det däri fästade tåget' (Stenfelt Naut. 
lex. 491, Hellquist 943f.). 

Att ursprungliga sjötermer på detta sätt övergår till väderkvarnstermer är 
inte ovanligt i kusttrakterna, särskilt i Bohuslän och Halland. Företeelsen 
är lättförståelig. Många av mjölnarna i dessa trakter har i yngre år varit 
sjömän eller har deltagit i fiske, och de lever alla i en miljö, där sjötermer är 
vanliga och brukas av nästan alla. Det är då naturligt, att när vissa föremål i 
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väderkvarnarna företer större eller mindre likhet med sådana på fartyg med 
avseende på utseende eller funktion, de stundom erhåller namn, som ur-
sprungligen är sjötermer. Detta gäller framför allt väderkvarnens vingar och 
dessas segel (jfr nedan). 

Tackla (kvarnen), vb. 
HALL.: tåkla kvärian Värö [22]. 
Detta är rspr. tackla, vb, sjöt. 'rigga på, förse med tackling, dvs. rigg, allt 

vad som hör till resningen på ett fartyg eller står i förbindelse med uppbä-
randet av seglen' (Stenfelt Naut. lex. 553 o. 434). Det är möjligen ett lån 
från Ity. takelen, vb bildat till mIty. takel 'jede ausriistung, so die waffen 
des krieges, das ackergerät des landmanns, tauwerk eines schiffes', av 
ovisst ursprung (Kluge Seemannssprache 771ff., Hellquist 1156f.). 

Som kvarnterm har ordet upptagits i en bet. som står sjötermen mycket 
nära 'förse vingarna med segel, möjligen även stag o. dyl.'. Om ett sådant 
upptagande av sjötermer som kvarntermer se ovan. 

§ 154. Avlägsna segel (av trä eller duk) från vingarna, helt eller delvis: 

Reva, vb. 
Box.: rva Ytterby [8], Valla [12], Bro [10], Tanum [5]; 
jfr eng. reef (Reynolds 91). 
Detta är samma ord som rspr. reva, sjöt, 'att minska segelarean (på ett 

fartyg) genom revning' (Stenfelt Naut. lex. 432), bildat till rev, n. 'anord-
ning på ett segel, varigenom dess area vid behov kan minskas, bestående av 
korta tågstumpar eller band' (Stenfelt 431). Detta ord är möjligen av nor-
diskt ursprung och föres av Hellquist med tvekan till verbet riva. Den 
ursprungliga bet. vore i så fall 'avskuret stycke'. Denna etymologi är dock 
osäker (Hellquist 831 f.). Av Kluge (Et. Wb.2°  s. 590) föres ty. reff, n., Ity. 
reff, n., och reffen, vb. till fnord. rif med den urspr. bet. 'rippe' (jfr Kluge 
Seemannssprache 657). 

Som kvarnterm har ordet en bet. 'minska segelarean på vingarna', som 
står sjötermen nära. Om upptagande av sjötermer i kvarnterminologin se 
ovan. 

Segla av, vb. 
SKÅNE: såjla 6w Tullstorp [121], sejla åuo Svenstorp [123], scejla 

Fjärestad [139], ÖLAND: 'segla å Ventlinge [142], s4a1 å Algutsrums, 
Gräsgårds och Möckleby hd [50 a] Öland. 

Hit hör även: kläda utav kkied Svenneby [2 b], Bro [10] Boh.; kläda av 
ldiea av St. Mellby [28] Västerg.; 'spjålla ur Runnö Stranda hd [159], 
Smål.; flykta ur firdskta i.r Örslösa [26] Västerg.; slå in seglen sia Ig scbjle,n 
Burlöv [41] Skåne; lösa ner kisa n& Värö [22] Hall. 
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§155. Kvarnvinges mittstång (I, 60, bild 24-28): 

Arm, kvarn-, vingarm, m. 
HALL.: vigarm Värö [22], VÄSTERG.: armar, pl. Särestad [27], arm 

Örslösa [26], kv&ttarma, pl. St. Mellby [28], BOH.: wegaemar, pl. Svenneby 
[2b], wegiirm Tanum [5], ÖL.: 'arm utan ort [113, 1-57], kvintitem Alguts-
rums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a], årma, pl. Räpplinge [134], Gorm.: 
'armanar, best. pl. Få'rö [56 b], 'kvännarrmar, pl. Lau [55, 158], kvånarm 
Eksta, arm Fårö [126]; SÖDERM.: arm Julita [80]; 

da. rspr. och dial. Jyll. m011e-arm (ODS 14, 776, Feilberg 2, 648), da. dial. 
Bornh. m011earm [160]. 

Rspr. arm i överförd bet. »om ngt som gm form 1. läge 1. funktion liknar 1. 
påminner om en människoarm; om del af redskap, instrument, maskin, 
möbel o. d., t. ex. på ljusstake, vägvisare, semafor» (SAOB 2, A 2281). 

Spira, vängspira, f. 
SKÅNE: spiha V. Ahlstad [42], BOH.: spira Röra (I0D), vespira Valla 

[12], vckgspira Tossene [9], mkgaspira Bro 110]. 
= rsir. spira 'stång, stav'. 

Vinge-, vängeträ, n. 
HALL.: vigatrat, best. sg. Värö [22], BOH.: v&gatrie Klöverdal (I0D), 

'vingeträna,-best. pl. Torsby [3]. 

Vingestock, m. 

BOH.: vigastak Ytterby [8]. 
Jfr eng. -sailstock (Reynolds 91). 

Hjärtstock, hjärtarm, m. 

SKÅNE: 'hjertarmar, pl. Skytts hd (Andersson 21), HALL.: ye_tstOlsan, 
best. sg. Morup [17], SÖDERM.: ~mar, pl. Julita [80]. 

=rspr. hjärtstock '(i fackspr.) stock 1. dyl. som har en central plats 1. som 
fyller en viktig uppgift i ngn byggnad 1. ngn mekanisk inrättning o. d.; 
(byggn.) lodrät huvudbjälke i takresningen i ett torn 1. i en klockstapel o. d.; 
(sjöt. o. bärgv.) huvudaxel i gång- 1. vindspel, på vattenhjul o. d.' (SAOB 
11, H 1083; om ordet i närstående bet. se  § 172 o. 200). Här betecknar ordet 
den centrala bärande mittstocken i vingen. 

Balk, m. 

SKÅNE: 'balk Tullstorp [120], S. Sandby [125]; 
jfr si-holst. boolk (Mensing). 
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Kvarnrå, m. 

UPPL.: kvåqrån, best. sg. Gräsö (ULMA). 
S.leden är rspr. (sjöt.) rå 'stång, rundhult som hänges tvärs över en mast 

för att sprida ett råsegel' (Stenfelt Naut. lex. 444). Kvarntermen mera 
närstående bet. har sv. dial. rå, f. 'stång, stång till notdräkt' (Rietz 546), 
fsv. rå 'stång, rå'. Kvarntermen utgår troligen från ordet i denna mera 
allmänna bet. Omöjligt är dock ej att i detta fall i en kustsocken en 
association med sjötermen föreligger. Liksom en rå på ett fartyg är även 
vingaxeln en stång som uppbär ett segel. 

Fyra relativt korta och grova armar, som är fästa i den roterande 
kvarnaxelns utskjutande del och uppbär vardera en kvarnvinge (I, 60, bild 
40 a): 

Davit, m. 

BOH.: dåvit Tossene [9]. 
Samma ord är rspr. dävert, sjöt. 'ett slags lyftkran med talja för upphiss-

ning av båt m. m.', eg. en av två armar på ett större fartyg, under vilka en 
mindre (liv)båt upphissas. Det är i rspr.ombildat efter andra ord på -ert av 
ty. david, -t, ett lån från eng. davit (Stenfelt Naut. lex. 116, Hellquist 170). 
Den västsvenska formen är sannolikt direkt inlånad från eng. 

Kvarntermen är sjötermen i överförd bet. och betecknar en av två armar, 
som uppbär kvarnvingarna, en bet. som står sjötermens nära. 

Hit hör även: kors ko. Särestad [27] Västerg.; kryss 'krysset, best. sg. 
Torsby [3] Boh.; hjälparmar 'jälparmar, pl. Lau [55] Gotl.; huvudträ 
höe,t4ie Väsby [46] Skåne (armarna är fästa vid huvudet se § 162); rå Öland 
utan ort [157]; 

jfr även nederl. (molen)roede (van Dale), Ity. roo (Buurman), Ity. möh-
lenkräz (Buurman); sl-holst. kräz, n. (Drube 89); eng. stock (Reynolds 190). 

Den träställning, som bildas av kvarnvingens tvär- och långsgående 
ribbor och som uppbär seglen (I, 60, bild 24 o. 25): 

Häck, m., häckverk, n. 
SKÅNE: hcbkvcrAked, best. sg. V. Ahlstad [42], 'häckvark Lyngby [45], 

hckken, best. sg. Väsby [46], hdkvanke,d, best. sg. Tullstorp [120], h&jva4k 
Håslöv [121], 'heckjuvarkjed best. sg. Svenstorp [123], h&kvalkk Fjärestad 
[139], HALL.: hcdsvierk Morup [17]; 

da. (dial.) lärk, hcekvterk (ODS 8, 1031 o. 8, 1036), sl-holst. heck (Drube 
89, Mensing), nederl. hek (Sicherer 583, van Dale), lty. hecken (Buurman); 
jfr da. hxkkeri (ODS 8, 1034) och nederl. hecksched(en) (Sicherer). 

Kvarntermen är ett lån, förmedlat av da. dial. från Ity., ursprungligen väl 
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från nederl. F.leden är samma ord som rspr. häck 'benämning på olika 
föremål som (till sin väsentliga del) utgöres av spjälverk 1. gallervärk o. som 
ofta tjäna till att (ss. stängsel o. d.) avskilja visst rum', även med en 
speciellare, kvarntermen mera närstående bet. 'i häck ingående sidostycke 
av spjälvärk, vagnstege; mer 1. mindre högt överrede på vissa (arbets)for-
don (i sht för transport av hö, säd o. d.), urspr. o. eg. (o. alltjämt oftast) av 
spjälvärk' (SAOB 12, H 1867f.), fsv. hek 'såsom hägnad 1. infattning använt 
spjälverk'. Ordet är även i denna allmännare bet. lånat från mlty. heck 
'grind, halvdörr, vagnshäck m. m.', ags. htec, hwcc- 'grind, halvdörr', eng. 
hatch, av germ. *hakja-, *hakjo-, möjligen till hake (Hellquist 381). 

Grind, ving-, vänggrind, f. 
BOH.: grin Valla [12], 'grinden, best. sg. Torsby [3], vigagrin Ytterby [8], 

vckgagrin Tanum [5], Bro [10]. 
rspr. grind '(i fackspr.) i utvidgad användning om olika föremål som i 

ett 1. annat avseende erinra om en grind; mer 1. mindre grindliknande 
spjälvärk 1. galler'; bl. a. 'avtagbart sidostycke (av spjälvärk) i vagn o. d.' 
(SAOB 10, G 922). Betydelseutvecklingen från denna allmänna bet. till 
kvarntermens speciella motsvarar den hos det synonyma häck. När det 
gäller grind synes den dock ha ägt rum inom målet. 

§ 158. Tvärribba på kvarnvinge (I, 60, bild 24, 25): 

S/å, tvärslå, m. 
SKÅNE: 'tvärsläer, pl. Stoby [44], ÖL.: slika, pl. Algutsrums, Gräsgårds 

och Möckleby hd [51 al, tvåsk_an, best. sg. Räpplinge [134], 'slärna, best. 
pl. utan ort [157], Gam.: 'slaar, pl. Lau [55], (jfr OLau 1157), slåar, pl. 
Få'rö [126], VÄRML.: sIrci ra, best. pl. Botilsäter [78]. 

I Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd, Öl. uppges tre slag av tvärslå: 
överslån ö_vaslän, best. sg., mellanslån miLaslcbra, best. pl. och nockslån 
nökskin, best. sg. 

= rspr. slå 'tvärslå, tvärträ', fsv. slå, mhty. slå 'käpp', av germ. *slahö-
till verbet *slahan 'slå' (Olson App. subst. 141, Hellquist 994). 

Några dialektformer företer övergång från fem. o-stams- till rotnomens-
böjning i pl. En sådan övergång till rotstammar från andra stammar är icke 
ovanlig i dial. Den icke talrika rotstamsgruppen har redan i förlitterär tid 
varit starkt attraktiv och dragit till sig flera ord av annan stam, och denna 
attraktion har fortsatt och pågår ännu. Flera faktorer har härvidlag varit 
verksamma; viktigast är att de ursprungliga rotnomina tillhör språkets allra 
vanligaste ord (JanzM Subst. 272 if. med utförlig behandling av denna 
företeelse i boh. dial.). Beträffande slå har väl pl. uppkommit i analogi med 
det vanliga tå, pl. tär. På detta sätt förklaras ett hall. slär slce4, pl. 'slåar, 
ribbor' av Wigforss (i SHF 151). 
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Slider, vängslider, pl. 
BOH.: sur, f. slirar, pl. Svenneby [2b],  vckgaslira, best. pl. Tanum [5], 

Bro [10]. 
Detta är samma ord som slider 'träspång över rännans översta del' (se 

ovan § 114); jfr da. slire, n. 'eg. om to klOvede trastykker, der er samlet tul 
en skede' (ODS 20, sp 516f.). 

Hit hör även: spröt sprkft Värö [22] Hall.; spjäle, m. spictla Ytterby [8] 
Boh., spgtlar, pl. Julita [80] Söderm.; 'balk, 'balka, pl. Lyngby [45] Skåne; 
spets spO.slyria, best. sg. Morup [17] Hall., 'spissa, pl. Lyngby [45] Skåne, 
denna form med övergång av e>i framför t (eller s) samt utveckling av 
ts>ss liksom i Åsbomålet (Billing Åsbom. 140, 167). 

Jfr eng. sail bars, pl. (Reynolds 91). 

§ 159. Längsgående träribba på kvarnvinge (I, 60, bild 25, 38 o. 39): 

Riliikte, n. 
SKÅNE: hilceite. V. Ahlstad [42]. 
Termen är sannolikt ett lån från da.; jfr da. dial. Jylland ri-ltegte lagte 

der sattes for at stOtte sparretraerne, en ved hver side, men som tages 
bort, så snart lagterne, der skal bre taget, slås på' (Feilberg 3, 57). 

F.leden är sv. dial. ri, f. 'stolpe, påle' (Rietz 531), da. ri 'lang, bOjelig 
stange, der bruges tu l krumningsmaal ved skibsbyggeriet' (Dahl-Hammer 2, 
171), da. dial. Jyll. ri 'rik (liste) til tallerkener el. fade i kOkken el. vas-
kerum' (Feilberg 3, 49), fsv. ri, f. 'stolpe' av ett germ. *rikö, samma ord 
som lit. rike 'zaunstange' (Falk-Torp 2, 895). En bildning till samma stam är 
sv. dial. rie, m. ' stör , trästång på hvilken säd upphänges till torkning; sädes-
krake' (Rietz 531) och rspr. ria 'torkstuga' (Hellquist 833). 

S.leden är sv. läkt, läkte, da. liegte, legte 'lang, tynd stange, skaaret el. 
hugget tre med tvarsnit af hOjst 2-3 tommer' (Dahl-Hammer 1, 618), med 
metates av -tk- lån från Ity. letke, motsvarande ty. lättchen, dim. till ty. 
latte 'spjäla' (Hellquist 606). Den föreliggande dialektformen visar sydsv. 
övergång av k>g>j efter te (och o) (Billing Åsbom. 186f.). 

F. och s.leden står varandra alltså mycket nära till bet.; ri synes dock 
avse en något grövre och läkte en något smalare stång. Det förra ordet 
avser väl i förevarande fall tvärstängerna på vingen och det senare de över 
dessa fästa, långa och smala ribborna. 

Häcksked, f. 
SKÅNE: hckis5e, V. Ahlstad [42], hdlder, pl. S. Sandby [125], hekkje 

Allerum [138]; 
da. dial. Jyll. hcekskederne, best. pl. [101], nederl. hecksched(en) 

(Sicherer). 
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Vingsked, f., vingskida, f. 
HALL.: vigajkar, pl. Värö [22], ÖL.: vigid Gräsgård [50]. 

§ 160. Urtag och tappar på vingarna att fästa »flykterna» (bräderna) med: 

Sinka, f. 
VÄRML.: sinkar, pl. Botilsäter [78]. 
= rspr. sink, sinka tekn. 'vid snickeriarbeten de laxstjärtformiga tappar, 

som utskäras i ändarna av två trästycken, vilka skola i rät vinkel förenas 
med varandra, och så hoppassas, att tapparna å det ena gripa in i mellan-
rummen å det andra' (Uppfinningarnas bok 8, 25, med avbildn, SAOB 25, S 
2557), ett lån från ty. zinke 'tapp, tagg m. m.' (Hellquist 911 under 3 sinka). 

Nagel, In. 
VÄRML.: nitykar, pl. Botilsäter [78]; 
rspr. nagel 'trätapp, spik', förr även nagle, fsv. naghle, is!. nagli, ä. da. 

naghle; en n-avl. till nagel, som teknisk term troligen lån från ty.; i västg. 
enligt Beckman i ANF. 11, 224 dock den inhemska formen kvarlevande 
med acc. 2 (Hellquist 688, SAOB 18, N 22f.). 

Skalk, m. 
SKÅNE: skålka, pl. V. Ahlstad [42]: 
Detta är samma ord som rspr. skalk 'trekantigt trästycke som anbringas 

på taksparre 1. på bräde lagt längs nedre kanten av dessa och som uppbär 
takskägget' (SAOB 25, S 3414), da. skalk 'et skalkhugget (dvs. slcraat 
afhugget) stykke tre, som anbringes nederst paa sparrerne for att lede 
tagdryppet bort fra murverket' (Dahl-Hammer 2, 230), da. dial. Jyll. skalk 
'bxrestykke: et trxstykke, som ved grundmur slås på sparretrxerne ned 
mod gesimsen, for at lxgge to el. tre lxgter på og derved hindre tagdryp på 
murevxrkee (Feilberg 3, 225), mlty. schalk 'die kleine stiltze, worauf ein 
sparren oder balken ruhet' (Schiller-Liibben). 

Kvarntermen är väl liksom motsvarande verb skalka 'fastsätta lastrum-
mets täckning med luckor och presenning medelst kilar' snarast ett lån från 
den holl. sjötermen schalken 'spika igen el. fastlåsa skeppsluckor (o. pre-
senningar) med schalklisten', till mlty. schalk 'litet stöd varpå en sparre el. 
bjälke vilar', etymol. samma ord som rspr. skalk 'stump, bit' till den ie. 
roten skel 'klyva o. d.' (SAOB 25, S 3414, Hellquist 924). 

Liksom flera andra skånska kvarntermer är termen väl närmast ett lån via 
danskan, infört av de talrika danska kvarnbyggarna, som var verksamma i 
Skåne. 
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Den stora roterande axel som uppbär kvarnvingarna (I, 60, bild 26 
o. 29): 

Axel, kvarn-, mylle-, ving-, vängaxel, m. 

SKÅNE: 4/se,le,n, best. sg. Södervidinge [40], Burlöv [41], cijsalan, best. 
sg. V. Ahlstad [42], 'kvärnaijsel Stoby [44], 'mylleäjsel Svenstorp [123], 
HALL.: öksalan, best. sg. Värö [22], akselan, best. sg. Morup [17], 
BOH.: öksaln, best. sg. Valla [12], 'axeln, best. sg. Torsby [3], k9ckrk-
aksal Ytterby [8], vctgöksal Svenneby [2b],  VASTERG.: öks,aln, best. sg. 
Otterstad [25], Örslösa [26], St. Mellby [28], vigöksal Erska [28], 
VÄRML.: ökseln, best. sg. Botilsäter [78], GOTL.: kvännaksl'n, best. sg. 
Lau [55], (jfr OLau 539), aksulan, best. sg. Fårö [56b], kvitre, v4galssu-
lan, best. sg. Fårö [126]; 

da. dial. Jyll. (m011e)aksen, best. sg. (Feilberg 2, 648), da m011eakse(1) 
(ODS 14, 736). 

Hjulstock, m. 
BOH.: Agtak Tanum [5], VÄSTERG.: Örslösa [26], SÖDERM.: lejs, 

4åkan, best. sg. Julita [80]. 

Ås, gångås, m. 
SKÅNE: 'aus Ö. Espinge [93], ÖL.: göglyran, best. sg. Algutsrums, Gräs-

gårds och Möckleby hd [50a], Räpplinge [134], 'gångås utan ort [112, 113, 
157], Löt [100], Ventlinge [142], Runsten [136], Bredsätra [129], Gärdslösa 
Bredsätra (EU 3674), SMÅL.: 'gångås Runnö Stranda hd [159]; 

da. m011e-aas (ODS 14, 736), da. dial. Bornh. m011eaasen, best. sg. [160], 
nederl. molenas (WbNT); jfr sl-holst. (Möhlen-)well (Drube 96, Mensing), 
hty. welle, wellbaum (Grimm); eng. windshaft (Reynolds 91). 

Beträffande de under denna § upptagna termerna jfr motsvarande namn 
på vattenkvarnens stora hjulaxel § 34, I, 253 f. 

Om den sydsvenska övergången av ks>js i axel se Olseni, Luggudem. 66. 

Den roterande axelns på framsidan utskjutande del, som utgör 
fäste för kvarnvingarna (I, 60, bild 26): 

Huvud, axelhuvud, n. 

HALL.: aksalkiat, best. sg. Morup [17], BOH.: håva Tanum [5], höwa 
Valla [12]; 

da. dial. Jyll. akselhoved [100]; jfr sl-holst. kopp, kupp (Drube 74), jfr da. 
dial. Bornh. aasehovedet, best. sg. [160] samt eng. poll end (Reynolds 184). 

Termen är = rspr. huvud 'om föremål av olika slag som gm form 1. läge (1. 
bådadera i förening) erinra om ett huvud; särsk. om  översta 1. yttersta delen 
av ngt' (SAOB 11, H 1540). 
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Förlängning av den roterande axelns främre del, bestående av en 
eller flera framtill hopfästa järnstänger, tjänande som fäste för vingarnas 
stag (I, 71, bild 38): 

Krona, f. 
BOH.: kröna Svenneby [2b],  Bro [10], Valla [12]. 
Detta är rspr. krona i bildlig och överförd bet. om  föremål som liknar en 

krona (SAOB 15, K 2891); jfr motsvarande eng. term cross (Reynolds 184). 

Syl, f. 
Box.: syl Tanum [5]. 
Termen betecknar i detta fall en (spetsig) utskjutande stång som liknas 

vid en syl. 

Bardunstång, f. 
BOH.: badönastag Ytterby [8], 'badonestång Torsby [3]. 
Ordet betecknar den stång som tjänar som fäste för bardunerna 'vingar- 

nas stag' (se nedan). 

Stag av järnwire från den roterande axelns förlängning till vingar-
nas yttre del (se bild 38, I 71): 

Bardun(a), f. 
BOH.: backjnar, pl. Svenneby [2b],  Bro [10], Röra [IOD], 'badoner, pl. 

Torsby [3], backin Tossene [9], Valla [12], ba4kina Tanum [5]. 

Barduntåg, n. 
BOH.: bad6natki9 Ytterby [8]. 
Termen är rspr. bardun sjöt. 'tåg (av stående riggen) på ett fartyg, som 

tjäna att stötta en stångtopp (masttopp) akteröver på styrbords och babords 
sidor' (Stenfelt Naut. lex. 42, SAOB 2, B 13314f.). Ordet är ett lån väl 
närmast från Ity. pardun(e), hty. pardune med samma bet. Dess ursprung är 
oklart, möjligen kommer det ursprungligen från ital. bardone med samma 
bet., med -un motsvarande romanskt -on som i t. ex. harpun (Kluge 
Seemannssprache 605, Hellquist 52). 

Förbindelsen un har i en del boh. dial. övergått till on såsom i orden dun, 
brun, boh. don, bron o. dyl., åtminstone i kusttrakterna från och med Tjörn 
och norrut (Lindroth i Sverige 3, 737 och IOD). 

Extra stag till »grinden»: 

Grindbardun(a), f. 
BOH.: grinbacNna Tanum [5], grigabacliinar, pl. Valla [12]. 
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Stockbardun(a), f. 
BOH.: stokbadijna Tanum [5]. 

Stag mellan vingspetsarna (se bild 38 och 39 I, 71): 

Mellantåg, n. 
BOH.: midomta9 Ytterby [8], 'mellantaun, pl. Torsby [3]. 

Mellanstag, 

BOH.: mcelanstav Valla [12]. 

Det främre lagret för väderkvarnens roterande vingaxel (I, 60, bild 
41 1, 73): 

Vädergång, m. 
ÖLAND: vieagogan, best. sg. Gräsgård [50b]. 

Stora gång, storgång, m. 
HALL.: störa gcbg Värö [22], ÖLAND: stöagogan, best. sg. Gräsgård 

[50 b], 'storgången, best. sg. utan ort [157]. 
S.leden är rspr. gång (i fackspr. o. sht tekn.) 'fåra eller ränna o. d. vari 1. 

glidyta varå en rörlig del av en maskin 1. mekanism o. d. löper 1. roterar 
o. d.' (SAOB 10, G 1524). Vädergång är det lager som vetter mot vädret 
'vinden' (om denna bet. hos väder se nedan). 

Lopp, storlopp, n. 
GOTL.: lfru:spe,, best. sg. Fårö [126], 'storlupä, best. sg. Lau [55, 158], (jfr 

OLau 618, 1303). 
Lopp är nsv. lopp 'om glidyta I. löpskena på hjul o. d.' (SAOB 16, L 

1064). 

Syll, m. 
SKÅNE: sålan, best. sg. V. Ahlstad [42], sdlan, best. sg. Väsby [46]; 
da. dial. Jyll. Men, best. sg. [101, 102], mlty. sulen (Schiller-Liibben 4, 

463). 
Jfr syllsten sdlsten 'lager av sten' och sylljärn sljann S. Sandby [125] 

Skåne; jfr sl-holst. kattensteen (Drube 72). 
Den sv. kvarntermen är säkerligen ett lån från da., där ordet finns även i 

en allmännare bet., da. Ole 'det sted, hvor akslerne hvile i deres leje' 
(Dahl-Hammer 2, 395). Den da. termen härstammar i sin tur förmodligen 
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från mlty., där ordet funnits som kvarnterm, mlty. sulen, att sammanställa 
med mlty. sul, sulle, säg°, sille 'schwelle' (Schiller-Löbben 4, 461 f.), ty. 
sohle 'sula', da. syld, da. dial. Jyll. syll, 01 'grundvold, underlag for en 
bygning' (Dahl-Hammer 2, 385, Feilberg 3, 701 o. 652), sv. rspr. syll, sv. 
dial. syll, sull, sill, söll (den sista formen från Skåne), f. 'underlag, bjelke, 
understa stocken i väggarne af trähus; fotträ, syll' (Rietz 706), med en 
utveckling av i>y>ö under inverkan av labial kons. i da. och i skånska dial. 
(BrOndum-Nielsen Gammelda. Gr. 1, 201ff. o. 296 ff., OlAni Luggudem. 
27; jfr Hellquist 1135f.). 

Kvarnterm har detta ord säkerligen blivit i mlty. Troligen har det ur-
sprungligen betecknat hela den gavelbjälke, vilken bildar underlag för 
kvarnaxelns främre del med dess lager (vilket då det är av sten kallas 
syllsten, (se nedan). Denna stock företer stor likhet med bjälkar av de slag, 
som betecknas med mlty. su// o. d., och det sv. syll. Betydelsen har sedan 
inskränkts till att omfatta den viktigaste delen av denna, själva lagret. 

Ljudutvecklingen i kvarntermen är den samma som hos ordet i allm. bet. 
sul(le), sille, m., av germ. *sulliö-, *swelliö-, i avljudsförhållande till *swal-
lia- n. i fhty. swelli, ty. schwelle (Torp 756, Hellquist 1135f.). Formen syll i 
rspr. och dial. kan utgå från en stam *su//- eller också från samma grund-
form *swill- (<*swelli-), som svill, med en övergång av wi>y, vilken 
ljudlagsenligt inträtt i vissa kasusformer (komb. u-omljud) och ur dessa 
förallmänligats. Formen svin har däremot förallmänligats ur sådana kasus-
former, där omljud ej inträtt (Kock Uml. u. Brech. 168f. o. Ljudhist. 1, 60; 
jfr Noreen Altisl. Gr.4  74, Torp och Hellquist cit. st.). 

I kvarntermen ingår ordet med en bet. som står den allm. mycket nära. 
Termen betecknar ett underlag av bjälkar; jfr även kursvill § 176 nedan. 

Syllsten, m. 

SKÅNE: sdlstene,n, best. sg. Södervidinge [40], Grönby [47], Misten V. 
Ahlstad [42], Tullstorp [120], Håslöv [121], S. Sandby [125], Allerum [138], 
Fjärestad [139], HALL.: Misten Morup [17]; 

da. rspr. o. dial. Jyll. s0-1sten (Dahl-Hammer 2, 395; 101). 
Ordet betecknar ett lager av sten för kvarnaxelns främre del. F.leden är 

samma ord som föregående term syll. Till sin bildning motsvarar ordet da. 
syldsten, da. dial. Jyll. även solsten 'grundsten til et hus' (Dahl-Hammer 2, 
385, Feilberg 3, 701). 

Axeldyna, f. 
BOH.: åksaldPna Tanum [5]. 
S.leden är dyna, inom kvarnterminologien den vanliga benämningen på 

hjullager och underlag för dylika (jfr ovan § 135). 
Jfr eng. neck bearing (Reynolds 187). 
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Det bakre lagret för väderkvarnens roterande vingaxel (I, 60, bild 
41): 

Lilla gång(en), lillgången, best. sg. 
HALL.: lila gcbg Värö [22], ÖL.: likogan, best. sg. Gräsgård [50 b], 'lill-

gången, best. sg. utan ort [157]. 

Bakpiggsdyna, f. 

BOH.: 'bakpeggsdynan, best. sg. Torsby [3]. 
Jfr § 169 nedan. 

Lill-lopp, n. 
GOTL.: 'läil-lupä, best. sg. Lau [55, 158], (jfr OLau 603). 

Ampel, m. 

GOTL.: 'ampull utan ort [56a; Gotl. ordb.], åtypulan, best. sg. Fårö [126]. 
Samma ord är sv. dial. Gotl. ampel: 'ampäll, 'ampul(l), 'ammpull, m. 

'något stort klunsigt; hundsvott (skällsord; denna bet. synes eg. blott 
förekomma i ssgn skit-ampel), samt som s.led i ssgn bröd-ampel: braudam-
pul '2 tum tjock brödskifva att ha med sig i fickan' (Gotl. ordb. I, 10 o. 98). 
Grundbet. synes alltså vara 'något tjockt och klumpigt'. 

Möjligen är detta ord en bildning till rspr. ampel, adj. 'vid, bred, stor; 
rundligt tilltagen, vidsträckt o. dyl.', ett lån, motsvarande fra. och eng. 
ample, urspr. från lat. ampulus 'vid, ansenlig' (Hellquist 17, SAOB 1, A 
1220). 

Den del av den roterande väderkvarnsaxeln, som vilar i det främre 
lagret (bild 41 1, 73): 

Hals, m. 
BOH.: hals Tanum [5]; 
sl-holst. hals (Drube 72). 
Detta är rspr. hals '(i sht i fackspråk) i en mängd bildl. anv. om  delar av 

ngt vilka gm sin form mer 1. mindre påminna om en hals (ofta belägna intill 
ett »huvud»), smalare 1. inknipna (mellan)delar av värktyg 1. maskindelar 
o. d.' (SAOB 11, H 106f.); jfr eng. kvarntermen neck (Reynolds 187). 

Nav, n. 
VÄRML.: näva, best. sg. Botilsäter [78]; 
rspr. nav, hjulnav i något överförd bet. om  ett föremål som till utseende 

och funktion starkt påminner om ett hjulnav. 
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Slett, n. 

BOH.: slMat, best. sg. Ytterby [8], 'sleddet, best. sg. Torsby [3]. 
Detta är samma ord som sv. dial. slet, n. 'slitning, uthållighet, seghet; 

som tål att slita; hårdt och ihärdigt arbete; klädespersedlar, som gifvas åt 
tjenare jemte penninglönen' (Rietz 626), no. dial. slit, n. 'slitning, slit', fvn. 
slit, n. 'sliting', jfr ags. geslit, n. 'rivning, slitning' (Torp 649), en bildning 
till verbet slita. Rspr. slit 'slitande' är en senare bildning till samma verbs 
presensstam. Sådana bildningar vid sidan av de gamla är vanliga bland 
verbalabstrakterna, sedan det ursprungliga ordet genom ljudutveckling av- 
lägsnat sig från grundverbets vokalism (se Hesselman 53). 

Löp, n. 

SKÅNE: hiad, best. sg. V. Ahlstad [42], 'löped, best. sg. Svenstorp [123]. 
Samma ord är sv. dial. löp, n. 'spring; bana i en backe, utför hvilken 

stockar nedkastas' (Rietz 395), fsv. -löp, endast i ssgr, fsv. brup/Op 'bröl-
lop' och fsv. utlOp 'utlopp', da. /0b, n., fvn. hlaup, n., fhty. louf, hty. lauf, 
ags. hliep, m., bildat till presensstammen av verbet löpa, fvn. hlaupa 
(Olson App. subst. 355, Hellquist 588). 

I skånska slättmål har ø i stor utsträckning utvecklats till u, såsom i isa 
'öga', Aut 'rött' och sun./ 'söm'; samma mål har även en utveckling av 
p>b>v (Wigforss SHF 180o. 440f.). Verbet löpa har sålunda utvecklats till 
kba och kva och lese,, i viss mån motsvarande utvecklingen i ögha-
>owa>uwa>ue, (Rietz 395, Billing 79; samt I, 140). Motsvarande ljudut-
veckling har även ägt rum i det av verbet avledda subst. 

Kvarntermens grundbet. är närmast 'bana, där axeln löper runt' och 
ansluter sig alltså nära till den ovan citerade dialektala bet. I båda fallen 
föreligger en övergång från abstrakt till konkret bet. av vanlig art. 

§ 169. Den roterande vingaxelns bakre tapp som löper i det bakre lagret 
(I, 60, bild 26): 

Bakpigg, m. 

BOH.: bågpigan, best. sg. Valla [12], 'bakpeggen, best. sg. Torsby [3]. 
Rspr. pigg 'tapp, dubb, nagel, ten' använt om ett tappformigt föremål (jfr 

Östergren 5, 128f., SAOB 20, P 809). 

Tapp, m. 
HALL.: tåpan, best. sg. Morup [17]; 
sl-holst. tapp (Drube 72). 
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§ 170. Det stora kugghjulet i väderkvarn (I, 59f., bild 25, 26 o. 29): 

Kugghjul, n. 

SKÅNE: kögaiiil Södervidinge [40], Burlöv [41], HALL.: kögliflat, best. 
sg. Värö [22], SMÅL.: 'koggajult, best. sg. Torsås [51], kugghjul Runnö, 
Stranda hd [159], BOH.: kögiiik Valla [12], VÄSTERG.: kdgajisi best. sg. 
Särestad [27], kögaAilrat, best. sg. Orslösa [26], VÄRML.: ktigj4tlt  Botilsäter 
[78], GOTL.: 'kåg-gjaulä, best. sg. Lau [55]. 

SOärnhjul, n. 

SKÅNE: 5ck4niiiclad, best. sg. Väsby [46], Tullstorp [120], 544nikilad, best. 
sg. S. Sandby [125], Allerum [138], HALL.: jekghP1 Morup [17], 4c4nhpl 
Harplinge [18], GOTL.: 'stjännjaul Lau (0Lau 1293), VÄSTERG.: 5cptui,j1rat, 
best. sg. Örslösa [26], BOH.: jigrutisk Naverstad [14], ~ML.: 5(i7/449, 
best. sg. Botilsäter [78]; 

sl-holst. sternrad (Mensing), stirnrad (Drube 96). 
Jfr I, 255. I vissa delar av Hall, står h kvar och i faller i ordet hjul, vilket 

övergår till hyl (Wigforss SHF 409). 

Gånghjul, n. 

SKÅNE: 'gånghjul Lyngby [45], 'gaunghjul Stoby [44], 'ganghjul Ö. 
Espinge [93], ÖL.: 'gånghjul utan ort [112]. 

Ordet betecknar det hjul som sitter på gångåsen 'den stora hjulaxeln' 
(§161). 

Kronhjul, n. 

SKÅNE: k/tåt/Mad, best. sg. Södervidinge [40], V. Ahlstad [42], Grönby 
[47], Burlöv [41], Allerum [138], Fjärestad [139], Svenstorp [123], Tullstorp 
[120], Håslöv [121], S. Sandby [125], k/1(4,mM Väsby [46], 'kronhjuled, 
best. sg. Svenstorp [123], HALL.: krönjill Morup [17], krönjijk Värö [22]; 

sl-holst. kronen-gedrief (Drube 96, Mensing); se §35, I, 255. 

Vandringshjul, n. 

BOH.: vandringshjulet, best. sg. Torsby [3]. 

Kvarnhjul, n. 

ÖL.: kvånjidat best. sg. Algutsrums, Gräsgårds o. Möckleby hd [50], 
'kvarnhjul Bredsätra [129], GOTL.: kvctrrllayle,, best. sg. Fårö [126], 'kvänn-
jaul Lau [158], UPPL.: kv4roilk Gräsö (ULMA); 

da. dial. Jyll. rn011ehjul (Feilberg 2, 648), da. rspr. (ODS 14, 738). 

Hjul, n. 

GOTL.: jyle , best. sg. Fårö [56b], ÖL.: 'hjulet, best. sg. utan ort [157]. 
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Drivhjul, n. 

SKÅNE: d/kiwi/led, best. sg. Örkelljunga [43]. 

Stora hjulet, best. sg. 
ÖL.: stbajulral best. sg. Räpplinge [134]. 
Jfr sl-holst. kammrad (Drube 72, Mensing), nederl. kamrad (Sicherer 

701); eng. brake wheel (Reynolds 101), jfr eng. spur wheel, head wheel, 
compass arm wheel, clasp arm wheel 'andra stora utväxlingshjul i kvarn 
med flera stenpar' (Reynolds 106, 184). 

§ 171. Det lilla kugghjulet i väderkvarn (I, 59, bild 25, 26 o. 29): 

Lykta, f. 
SMAL.: lykta Torsås [51], Runnö, Stranda hd [159], HALL.: låkta Värö 

[22], BOH.: läkta Valla [12], VÄRML.: läkta Botilsäter [78]; 
se § 35, I, 255; jfr eng. lantern pinion (Reynolds 101). 

Välhjul, n. 
VÄSTERG.: vckkigit, best. sg. Örslösa [26], Särestad [27]; se §35, I, 256. 

Trilla, f. 
ÖL.: 'trillan, best. sg. Löt [100], Runsten [136], utan ort [157], 'trella utan 

ort [157], 'trilla Gärdslösa (EU 3674), Bredsätra [129], trila Räpplinge [134], 
'trälla Ventlinge [142], UPPL.: 'trillan, best. sg. Gräsö (ULMA). 

Se om motsvarande hjul i vattenkvarnen I, 255 if. 

Drev, n. 

SKÅNE: dived best. sg. Grönby [47], S. Sandby [125], dm5ve,d, best. sg. 
V. Ahlstad [42], 'dreved, best. sg. Ö. Espinge [93], Svenstorp [123], HALL.: 
dlli.vat, best. sg. Harplinge [18], GarL.: driva, best. sg. Fårö [56b, 126], 
'drivä, best. sg. Lau [55], (jfr OLau 539). 

da. och da. dial. '011e-drev, drev (ODS 14, 737; 3, 943, Feilberg 1, 203), 
sl-holst. kronen-gedrief (Drube 75, Mensing). Angående växlingen drev-
dröv i Skånska dial. se  Wigforss Korta rotstav. s. 52. 

Drevhjul, n. 

SÖDERM.: drvj Julita [80], UPPL.: 'drevhjul Lillkyrka (EU 4065). 

Dreva, f. 
SKÅNE: diavan, best. sg. Södervidinge [40], Väsby [46], Allerum [138], 

Fjärestad [139], HALL.: driva Morup [17]. 
Jfr nederl. drijwerk, drijfrad (Sicherer). 
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Ordet är en svag fem.bildning till drev, n. med samma bet. som grundor-
det, liksom t. ex. fsv. hula, hola, f. 'håla' till fsv. hul, ho! 'hål' (Olson App. 
subst. 218). 

Spindelhjul, n. 

BOH.: spindalititIr Tanum [5]. 
Detta hjul sitter på spindeln 'den lodräta drivaxeln i väderkvarn' (se § 172 

nedan). 

§172. Lodrät drivaxel i väderkvarn, på vilken det lilla kugghjulet sitter (I, 
59, bild 26 o. 29): 

Nål, f. 
SKÅNE: 'naulen, best. sg. Stoby [44], Ö. Espinge [93], SmÅL.: nålen, 

best. sg. Runnö, Stranda hd [159], ÖL.: nål Löt [100], Bredsätra [129], 
Gärdslösa (EU 3674), Runsten [136], Ventlinge [142], 'ulka, best. sg. Räpp-
linge [134], GOTL.: ridå, best. sg. Fårö [126], 'kvännåli, best. sg. Lau (0Lau 
539). 

På Öland förekommer även formen trellnålen (till trilla 'det lilla kugghju-
let', se ovan) samt stornålen och lillnålen, utan angiven ort [157]. Till 
termens härledning se ovan § 133. 

Spindel, m. 
Termen finns i formen spindal o. likn. i: 
SKÅNE: Skytts hd (Andersson 21), SMÅL.: Runnö, Stranda hd [159], 

HALL.: Morup [17], Värö [22], VÄSTERG.: Otterstad [25], Örslösa [26], 
Särestad [27], BOH.: Valla [12], Tanum [5], Tossene [9], Bro [10], Ytterby 
[8], Torsby [3], Svenneby [2 b], ÖL.: Löt [100], UPPL.: Lillkyrka [EU 4065]; 

da. spindel (ODS 14, 738 o. 742), sl-holst. spindel (Mensing), eng. spindle 
(Reynolds 23, 106), jfr eng. upright shaft och main vertical shaft (Reynolds 
23, 106); jfr även eng. lantern-pinion (Reynolds 101). 

Samma ord är rspr. spindel, tekn. 'axel el. annan roterande del i en 
mekanism', ett lån från ty. spindel med samma bet. (Hellquist 1043). Detta 
är en bildning till ty. spinnen 'spinna' med instrumentalt /-suffix och sent 
mhty. d-inskott (Kluge" 577). 

Gaffel, m. 
Termen finns i formen Wel, getfal o. likn i: 
SKÅNE: V. Ahlstad [42], HALL. Morup [17], VASTERG.: St. Mellby [28], 

Box.: Torsby [3], GOTL.: Lau [55], (jfr OLau 240), Fårö [56 b], [126]; 
da. dial. Jyll. spilgaflen [101]; jfr sl-holst. kliiwer (de) upstaande weil 

(Drube 75, 96, Mensing). 
Termen är rspr. gaffel i utvidgad användning 'om föremål med två grenar 
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1. armar som mer 1. mindre erinra om en gaffel' (SAOB 10, G 7), i här 
förevarande fall använt om en nedtill g a ff e 1-formigt kluven stång eller 
axel. 

Hjärtstock, m. 

BOH.:ictåståk Tanum [5]. 
Till ordets etym: se s. 81. 

§172 a. Motsvarande lodräta drivaxel av trä i holkkvarn (I, 66, bild 33 och 
37): 

Ten, m. 

VÄSTERG.: ten Otterstad [25], Örslösa [26], Särestad [27]. 
Detta är samma ord som rspr. ten 'metallstång, slända på spinnrock', sv. 

dial. ten, m. 'smal käpp; ett redskap, hvarmed snören till rep slås; slända på 
en spinnrock; sticka', och som s.led i ssgr la-ten 'laddstock' och skarv-ten 
'käpp, hvarmed klubben på en slaga är fastbunden' (Rietz 734), no. dial. 
tein, m. 'et opspirende trx, skud, spire; en tynd eller liden stang; en lang 
pind' (Aasen 804 Ross 810), fsv. tin 'slända, stekspett, smal stång (av 
metall); fvn. teinn 'käpp, stekspett, telning'; got. tains 'gren, telning', ags. 
tån 'gren', fsax. t''n 'stav', fhty. zein 'gren m. m.' av germ. *taina-, m. 
'gren o. d.' med ovisst ursprung (Olson App. subst. 296, Torp 776f, Hell-
quist 1173). 

Kvarntermens bet. utgår närmast från den allmännare 'stång, smal 
stång'. Den betecknar just en sådan. 

Öppning i holkens nedre del, genom vilken »tenens» nederdel av 
järn kan tagas ut (se bild 37, I, 69): 

Nålsprund, n. 
VÄSTERG.: nåirsprän St. Mellby [28]. 
Ordet betecknar en öppning, ett sprund på holkens nedre sida, varige- 

nom »nålen» kan uttagas. 

Takhuven på holländsk väderkvarn (I, 74, bild 38-44): 

Huv, m. 
VÄSTERG.: håvan, best. sg. Örslösa [26], ÖL.: hiwan, best. sg. Gräsgård 

[50], GOTL.: hatuyi, e,n, best. sg. Eksta (ULMA), hieyan, best. sg. Fårö 
[126]. 
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Hatt, möllehatt, m. 
SKÅNE: 'hatten, best. sg. Ö. Espinge [93], 'myllehatten, best. sg. Stoby 

[44], hat Allerum [138], 'hatt Skytts hd (Andersson 11), Gam.: /låtan best. 
sg. Fårö [129]; 

da. rspr. och dial. Jyll. m011ehat (ODS 14, 738, Feilberg 2, 648), [101, 
160]; jfr eng. cap, revolving cap (Reynolds 86, 184), nederl. (molen)cap 
(WbNT, van Dale), sl-holst. kapp (Drube 69, Mensing), Ity. kapp (Buur-
man), nfris. kap (Jensen). 

Hätta, f. 
SKÅNE: h&tan, best. sg. Väsby [46], Allerum [139], Utan, best. sg. S. 

Sandby [125], HALL.: h&tan, best. sg. Morup [17], Värö [22], 'hätta Ås 
(NM by). 

Detta är rspr. hatt, resp. hätta '(i bildl. 1. överförd anv.) om föremål som 
till sin form 1. användning erinrar om en hatt, resp. hätta; om brant resp. 
runt tak på ett torn' (SAOB 11, H 526 och 12, H 2186). 

Kur, m. 

BOH.: kar Svenneby [2b],  Tanum [5], Tossene [9], Ytterby [8], Bro [10], 
'kurn, best. sg. Torsby [3]. 

Ordet är rspr. kur 'skjul, regntak, sufflett' (Östergren 3, 1352), i bildlig 
och överförd användning om ett kurliknande föremål (se bilderna). 

Möllepull, m. 
SKÅNE: 'myllepollen, best. sg. Svenstorp [123], pol Skytts och Vemmen-

högs hd [125], 'mölle-puull Vemmenhög, Oxie (Rietz 512). 
&leden är sv. dial. pull, m. 'den öfversta uppstående delen på något, 

topp; kull, öfversta delen af en hatt eller mössa, öfversta delen på en 
väderqvarn, öfversta delen, hvalfvet på en bakugn' (Rietz 512), ä. da. puld, 
pul 'den «erste (opstaaende, alm. hvxlvede) del af en hat ell. hue' (ODS 
17, 82), da. dial. puld 'den Overste, opstaaende del paa en ting: top (isxr paa 
hatte, huer, og hvad som sxttes paa hovedet' (Molbech II, 487), no. puld 
'overdel af hat'. Ordet är sannolikt lån från nederl. pol, m. 'rund kaka, 
huvud, krona, skalle' (WbNT 12:2, 3073 ff.), eng. poll 'huvud', germ. 
*pulla- av *puln- med grundbet. 'rundning' (Falk-Torp II, 79, Vries, Ne-
der. etym. Woordenboek 536). Termen står alltså till bet. nära de synony-
ma kvarntermerna hatt och hätta (se ovan). 

§175. Lucka på framsidan av huven på holländsk kvarn: 

Kurlucka, f. 
BOH.: 'kurluckan, best. sg. Torsby [3]. 
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Bana av träplankor, på vilken den vridbara överdelen på holländsk 
väderkvarn vilar (I, 74): 

Kursvill, f. 

BOH.: ki,k59i/ Ytterby [8], 'kursvillane, best. pl. Torsby [3]. 
F.leden är kur 'den rörliga överdelen på holländsk väderkvarn' (§ 174 

ovan). Beträffade s.leden boh. svi// 'syll, understa stocken i en byggnad' se 
JanzU Subst. 303 och § 166 ovan. 

Hit hör även: vridbana vnibanan, best. sg. S. Sandby [125] Skåne; bana 
båna Tanum [5] Boh.; svängskiva svikgjiva St. Mellby [28] Västerg.; 
brassring bråsareg Tossene [9] Boh.; drejkrans dAckikhansan, best. sg. 
Väsby [46] Skåne: 

Jfr även sl-holst. kroiering (Mensing, Drube 91); eng. cap frame (Rey-
nolds 184). 

Brassring och drejkrans betecknar den ring av plankor, på vilken överde-
len glider, när man »brassar», resp. »drejar» dvs, vrider kvarnen i vind (jfr 
§ 189). 

Brädbeklädnad på holländsk väderkvarn (I, 71, bild 38): 

Kjortel, m. 
BOH.: 'kjortel Torsby [3]. 
Om termens innebörd se I, 137 kjortelkvarn. 

Brädbeklädnad på stolpkvarn: 

Klädsel, klädning, f. 

SKÅNE: kldsal Tullstorp [120], GOTL.: 'kvännkledningi, best. sg. Lau 
[158] (jfr OLau 539); 

jfr sl-holst. bekledung (Drube 67). 

Balkongliknande utbyggnad runt omkring holländsk väderkvarn ett 
stycke över marken (I, 77, bild 42): 

Altan, m. 

SKÅNE: altånan, best. sg. Tullstorp [120], 'altan Skytts hd (Andersson 
10), HALL.: altånan, best. sg. Morup [17], VASTERG.: altån Örslösa [26], 
St. Mellby [28]. 

Termen är ett sent lån från rspr. altan. Den med detta ord betecknade 
saken har i ifrågavarande socknar inkommit under senare hälften av 1800-
talet och med saken har följt termen. 
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Vandring, f. 
BOH.: vandng Ytterby [8], VÄSTERG.: våndriga, best. sg. Otterstad [25]. 
Termen är rspr. vandring i konkret bet., såsom i (det måhända dialektala) 

vandring 'kretsformig bana på marken, vilken hästen följer, då han drager 
tröskverk' (Östergren 9, 699). Kvarntermens bet. ansluter sig nära till 
denna sist anförda, men betecknar dock en kretsformig bana över markens 
nivå, på vilken mjölnaren går, då han vrider vingarna i vind. 

Omgång, m. 
SKÅNE: ötygag Väsby [46], Allerum [138]; 
da. m011e-omgang (ODS 14, 739). 
Ordet betyder, eg. 'den bana, på vilken man kan gå omkring kvarnen' 

och är säkerligen, liksom många sydsvenska kvarntermer, ett lån från da. 

Segelbana, f. 
SKÅNE: 'segelbana Skytts hd (Andersson 10). 
Jfr eng. gallery och stage (Reynolds 186, 189). 

§179. Den vridbara överdelen på holkkvarn (I, 62 f., bild 30-35): 

Hjulhus, n. 
VÄSTERG.: je4Zrhåsat, best. sg. Särestad [27], St. Mellby [28], 'hjulhuset, 

best. sg. Främmestad [112], BOH.: iiikhas Valla [12]. 
Eg. 'det hus, vari (kugg)hjulen sitter'. 

Huv, m. 
VÄSTERG.: håven, best. sg. St. Mellby [28], Otterstad [25], VÄRML.: 

håven, best. sg. Botilsäter [78]. 

Skrull, m. 
VÄSTERG.: skral Otterstad [25], skral Örslösa [26], 'skrullen, best. sg. 

Främmestad [112]. 
Denna kvarntyp kallas stundom skrullkvarn (§ 8, del I s. 136). Skrull är 

samma ord som no. dial. skrull, m. 'pukkel, top; liten hop, liten del' och no. 
dial. skroll, m. 'hop, dynge, flok', bildat till no. skrolla, v. 'indta stort rum, 
maaske ogsaa: synes stOrre end i virkelighet', da. skrolle 'visa sig större än i 
verkligheten', sv. dial. skröna, skrylla 'skymma, upptaga stort rum'—alla 
med en grundbet. 'skrynkla'. En annan bildning till samma verb är sv. 
skrolla, hattskrolla (Torp 623 o. 621, Hellquist 950, Rietz 602). 

Kvarntermens bet. utgår väl närmast från en allmännare 'topp', vilken 
finns i no. Den betecknar just den översta toppen på kvarnen, vilken 
dominerar denna. Möjligt är emellertid, att bet. hos det närbesläktade 

98 



skrolla 'hatt' spelat in. Hatt och hätta användes (i andra dial.) för att 
beteckna motsvarande huv på väderkvarnar av andra typer (se § 174 ovan). 

Skjul eller förstuga på framsidan av holkkvarn: 

Kvarnskjul, n. 
VÄSTERG.: kvcttiaji,ilr Särestad [27]. 

Skunke, n. 
VÄSTERG.: 'skunke Främmestad [112]. 
Samma ord är sv. dial. Västerg. (Göteve) skögka, 'utbyggnad på ett hus, 

utan väggar, men med ett tak som skjuter ut från den övriga byggnaden' 
(Götlind Västsv. ordb. 70). Det är en bildning av an-stamstyp med samma 
bet. som grundordet, bildat (på samma sätt som t. ex. fsv. binge 'lår' till sv. 
dial. bing) till sv. dial. skunk, m. 'takskägg, den nedersta framskjutande 
delen av vattentaket; tak inuti rum; bislag; skjul-lider; öfverhängande ut-
byggnad på hus; vind öfver boningsrum eller uthus; läktare i en kyrka' 
(Olson App. subst. 215, Torp 629; Rietz 586, jfr HyMn—Cavallius 2, 151), 
no. dial. skukk, m. 'et lidet loft, isxr i fxhuse; et hOloft; stor hylde' (Aasen 
691), da. dial. Jylland skunk 'vinkelen mellem loft og tag' (Feilberg 3, 340), 
da. dial. Bornh. skånk, m. 'en stOrre krydsbjx&e, navnlig i gavlen af et hus, 
nedenfor den Overste krydsbjwlke (hanebjxlken)' (Espersen 305), som 
kvarnterm skonkebfielke Bornholm [160]. 

Torp cit. st. antager, att bet. i jylländska dial. väl är den ursprungliga och 
att det i så fall är samma ord som sv. dial. skunk, m. 'böjning eller krökning; 
bugt, kil på not eller ryssja' (Rietz 586). Det skulle i så fall vara vinkeln 
mellan det utskjutande taket och väggen som egentligen betecknats med 
ordet skunk. 

En annan avledning till stammen i skunk är enligt Hellquist måhända sv. 
skynke av urnord. *skunkia- 'egentl. plagg som faller i veck' (Hellquist 966). 

Detta ord hänföres dock av Falk (i Kleiderkunde 178) till en nasalerad 
form av roten i ags. sciccel, sciccing 'kappa o. dyl.', isl. skekill 'snibb', fht. 
scacho 'landtunga m. m.', alltså eg. 'ngt framstickande 1. dyl'. Hit kunde i 
så fall även föras sv. dial. skunk 'takskägg, skjul', som dock möjligen bör 
skiljas från skynke. De båda orden skunk och skynke tillhör etymologiskt 
rätt oklara ordgrupper (Hellquist 966). 

Sidostöd från husets fyra hörn till holkens nedre del i holkkvarn (I, 
64, bild 32): 

Sträva, f. 
VÄSTERG.: stretvar, pl. Örslösa [26], VÄRML.: strievara, best. pl. Botil-

säter [78]. 
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Detta är samma ord som rspr. sträva 'sidostöd', efter ty. strebe med 
samma bet. till ty. streben 'sträva', mlty. streven 'vara styv, sträcka sig, 
resa sig i höjden, sträva' (Hellquist 1093, jfr §197 nedan). 

Snedständer, m. 
VÄSTERG.: snestiendar Erska [28]. 
S.leden är fsv. ständer, m. 'pelare, stolpe' (Söderwall 2, 541), da. dial. 

stcender 'en smallere stolpe av svagere ~mer, hvilken i byinderhuse, hvor 
man sparer paa treverket, anbringes opreist imellem de svxrere stolper; 
stolpe' (Molbech 566). Ordet är ett lån från mlty. stender 'pfosten, pfahl, 
der trägt' (Schiller-Löbben 4, 387), nhty. ständer, m. 'eine aufrecht ste-
hende Stötze, auch för einen senkrechten Balken im Fachwerk eines Ge-
bäudes' (Paul Deutsches Wb 628, jfr Grimm Deutsches Wb 10: 2, 741), 
bildat till stand, fht. stantan, till stehen 'stå' (Kluge 743). 

§ 182. Lodrät stödjestock i hörn och sidoväggar på holkkvarn: 

Pilaster, m. 

VÄRML.: pdicstra, pl. Botilsäter [78]. 
Samma ord är rspr. pilaster 'halvpelare'; pilastern är vanligen mindre 

framspringande än halvpelaren och i de flesta fall endast ett ornament 
(Östergren 5, 134, SAOB 20, P 842). Det är ett lån från rom. språk, fra. 
pilastre, ital. pilastro av lat. pila 'pelare' (Ekbohrn2  2, 1028). Den med 
kvarntermen betecknade stolpen har verkligt stödjande uppgift. I dial. är 
ordet säkerligen ett sent lån från rspr., möjligen som beteckning på pilastrar 
på herrgårdsbyggnader i trakten. 

Björn, m. 

VÄSTERG.: 'björn Otterstad (EU 3557). 
Ordet användes som beteckning på olika kraftiga bjälkar med bärande 

eller stödjande uppgift (se bl. a. s. 37, 114). 

§183. En av de två grova bjälkar som uppbär holken i holkkvarn (I, 66, 
bild 33, 36 o. 37): 

Bärstock, m. 

VÄSTERG.: bctståka, pl. Erska [28]. 

Bärare, m. 
VÄSTERG.: bcerara, pl. St. Mellby [28]. 

Holkstock, m. 

VÄSTERG.: hkastOka, pl. Örslösa [26], holkestockar, pl. Otterstad [EU 
3557]. 
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Dyna, f. 
SMÅL.: 'dynan, best. sg. Runnö, Stranda hd [159]. 

§ 184. Stång, eller flera nedtill hopfästa stänger, varmed kvarnhuset på 
stolpkvarn, eller den vridbara överdelen på de andra väderkvarnstyperna, 
vrides (I, 59, bild 26 o. 27, I, 63, bild 30-35, I, 75, bild 38-44 o. 49): 

Stjärt, m. 
SKÅNE: Skght V. Ahlstad [42], stek/gan, best. sg. Grönby [47], Tullstorp 

[120], Håslöv [121], 'stärten, best. sg. Ö. Espinge [93], 'myllestärten, best. 
sg. Svenstorp [123], 'mölle-stärt utan ort (Rietz 693), Gam.: stArte,n, best. 
sg. Fårö [126], stjärten, best. sg. utan ort [56]; 

sv. dial. Estland kivcenstiätt (Freudenthal-Vendell 120), kom-stcet (Danell, 
Ordb. öv. Nucköm. 228), da m011e-stjwrt, (ODS 14, 743), da. dial. Jyll. 
stjwrt, m011e-stjtert [101], (Feilberg 2, 651), sl-holst. stert, m. (Drube 58), 
möhlenstert (Mensing), nederl. molenstaart (van Dale), mlty. stert, start 
(Schiller-Liibben 4, 391); jfr eng. tale pole (Reynolds 74). 

Samma ord är rspr. stjärt, här använt i bildlig och överförd bet. om  
utskjutande föremål som i viss mån liknar en (fågel)stjärt. Med denna bet. 
kan jämföras den dialektala 'framstående handtag, skaft' (Rietz 693). 
Kvarntermen är liksom många andra sydsv. kvarntermer säkerligen ett lån 
från da. och lty. 

Ordet har i skånemål, även i allm. bet., obruten form, motsvarande fsv. 
sterter, vid sidan av sticerter, mity. stert, fhty., ty. sterz av germ. *sterta 
(Hellquist 1079; jfr Billing Åsbom. 169). 

Svans, In. 

SKÅNE: svittise,n, best. sg. Södervidinge [40], Burlöv [41], S. Sandby 
[125], HALL.: 'svansen, best. sg. Morup [17], sviinsan, best. sg. Värö [22]; 

da. rspr. och dial. Jyll. svans, m011esvans [102], (ODS 14, 743). 

Svansträ, n. 
SKÅNE: svänsthce Väsby [46], 'svansträ Lyngby [45], Allerum (EU 2832), 

sv4nstikieed, best. sg. Håslöv [121] (yngre term), HALL.: svånstnågt, best. 
sg. Harplinge [18]. 

Svans synes ej i övrigt förekomma i genuina skånemål, vilket tyder på att 
termen är ett lån från danskan. 

Rump(a), kvarn-, möll-, drejrump(a), m. resp. f. 
SKÅNE: 'myllerumpan, best. sg. Stoby [44], dncti4Orttpan, best. sg., 

hörttpa Allerum [138], VÄSTERG.: römpan, best. sg. 6rslösa [26]; 
sv. dial. Estl. kwcuiromp Runö (Vendell Runöm. 110). 
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Rumpstång, f. 
BOH.: rämpastag Ytterby [8], rörn_ pastäg Valla [12], VÅSTERG.: 

römpastäga, best. sg. Otterstad [25], 'rumpestång Främmestad [112]. 
Rump är ä. nsv. och sv. dial. rump, m. 'stjärt, svans' — jämte den 

utvidgade formen ä. nsv. och sv. dial. rumpa, f. med samma bet. (Dahlgren 
Glossar 686, Rietz 539), no. dial. rump, m. (rumpa, f.) 'rumpe, bagdel; hale, 
svans' (Aasen 617), da. rumpe dets., mlty. rump, mhty. nhty. rumpf 
'kropp, bål', möjligen av en rot med bet. 'skrympa ihop' (Hellquist 852; jfr 
Torp 549). Några former företer dialektal övergång av u>o framför nasal + 
kons. (Kock Ljudhist. 2, 196). 

I såväl svans och rump som stjärt utgår kvarntermens bet. från samma 
allmänna bet. 'svans'. Den med dessa ord betecknade vridstången har en 
viss likhet med en (fågel)stjärt gel)s tj är t eller svansen på ett djur. Benämning-
arna är av skämtsam art. 

Vridstång, f. 
SKÅNE: vnistage,n, best. sg. V. Ahlstad [42], VASTERG.: 'vridstänger, pl. 

Främmestad [112], BOH.: vrist&gar, pl. Valla [12]. 

Dragstång, f. 
VÄSTERG.: dräast&gar, pl. St. Mellby [28], Örslösa [26], VÄRML.: 

dräståga, best. sg. Bo-tilsäter [78]. 

Holkstång, f. 
VÄSTERG.: hälrkastäga, best. sg. Örslösa [26]. 
Eg. 'den stång med vilken kvarnens överdel, holken, vrides'. 

Kvarnhäst, m. 
SKÅNE: 'hästen, best. sg. Ö. Espinge [93], ÖL.: kvänhcestan, best. sg. 

Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a], Räpplinge [134], 'kvarnhäs-
ten, best. sg. Löt [100], Bredsätra [129], Gärdslösa (EU 3674), Runsten 
[136], Ventlinge [142], utan ort [112, 113, 157]; jfr Lindroth Öl. folkm. 1, 
450. 

Vindhäst, m. 

GOTL.: vindhäst, m. Fårö [126], Eksta (ULMA), 'vinnhässen, best. sg. 
Lau [55], vinhdsten, best. sg. Fårö [56 b]. 

S.leden häst är måhända i denna användning för att beteckna den från 
väderkvarnen horisontellt utstående stången av sexuell innebörd (se Lind-
roth cit. st.). 
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Brassrump, m. 
BOH.: brdsarbmp Svenneby [2b],  Tanum [5], Tossene [9]. 
Hit hör även: brassverk bråsavierk Lyse [IOD]; brasstång bråsastag Bro 

[10], bråsastcegar, pl. Tanum [5], brassarm bråsaarmar, pl. Svenneby [2b] 
Boh. 

F.leden i dessa termer är verbet brassa 'vrida kvarnen i vind', eg. en 
sjöterm, se § 189 nedan; om f. leden rump se ovan. 

§ 185. Sidostöd till väderkvarnens vridstång (I, 75, bild 39): 

Styva, svansstyva, f. 
SKÅNE: StiV0h, pl. Väsby [46], HALL.: svånstivar, pl. Morup [17]; 
jfr da. krojestiver, pl. (ODS 11, 620). 
Samma ord är sv. dial. Skåne stiva, f. 'stötta mot en vägg', s.leden i 

samma dialekts sned-styva, f. 'stolpe som sitter på sned och stöder en 
annan i ett korsvirkeshus' (Rietz 692), da. stive (pl. stiver) 'en stOtte, 
hvormed noget afstives; det, som sxttes op imod noget, for at stOtte og 
holde det', även i da. använt som kvarnterm (Videnskabernes Selskabs 
Ordb. 6,841, ODS 21, 1459, jfr ovan). 

Subst. är bildat till ett motsvarande verb sv. dial. stiva 'styfva, göra styf, 
stärka (tvättadt linne)' (Rietz 692), da. stive 'göra styv', hörande till adj. 
styv, sv. dial. styv, stiv, da. stiv 'styv'. Subst. kunde även vara bildat direkt 
till adjektivet, men skulle i så fall snarare ha betecknat ett föremål med 
egenskapen styvhet. Den mera aktiva bet. hos subst. gör det sannolikt att 
det närmast är bildat till ett verb. 

Adj. styv, stiv är både i sv. och da. ett lån från mlty. stif 'steif, unbeug-
sam, hartnäckig', ags. stif, mhty. stif, nhty. steif (Falk-Torp 2, 1169, jfr 
Hellquist 1100). 

Det sv. och da. verbet motsvaras av det mlty. stiven 'steif machen, 
stärken, unterstätzen' (Schiller-Löbben 4, 406), och är måhända liksom det 
motsvarande adj. ett lån från mlty. Subst. stiva motsvaras av mlty. stivel 
'stiltze, bes. hölzerne Stiltze' (Schiller-Löbben 4, 406), en avledning med 
annat suffix till samma grundord. Dialektformernas i-vokalism är den ur-
sprungliga; i sv. rspr. har i övergått till 7  vid labial konsonant (Kock 
Ljudhist. 1, 103; jfr Noreen Altschw. Gr. 101). 

Slunga, f. 
SKÅNE: slöga Burlöv [41], slogon., pl. Grönby [47], 'slångor, pl. Lyngby 

[45], skon., Pl. Tullstorp [120], -slåga Håslöv [121]. 
Samma ord är sv. dial. slunga, Slynga, slonga, f. 'bugt, böjning, krok' 

(Rietz 623), rspr. slunga, fsv. sliunga, slionga, slonga, da. slynge, motsva-
rande mlty. slinge, fhty. slinga av ett germ. *slingwön- till verbet germ. 
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*slingwan- av äldre *slceng(w)an- eg. 'kröka sig' (Hellquist 992). Kvarnter-
men betecknar en krökt, buktig bjälke. 

Slana, f. 
SKÅNE: slåna S. Sandby [125], HALL.: slånoh, pl. Harplinge [18], slånar, 

pl. Värö [22]. 
Detta är sv. rspr. och dial. slana 'lång smal trädstam o. dyl., läkt' av 

dunkelt ursprung (Hellquist 984). 

Vindspira, f. 
GOTL.: vindspagar, pl. Fårö [126]. 
Jfr sl-holst. schrick (Drube 60). 

§ 186. Tvärstock i den vridbara huven på holländsk väderkvarn, som 
utgör fäste för vridstängerna (I, 75, bild 38 o. 39): 

Hjärtstock, m. 
HALL.: icetastbkan, best. sg. Värö [22], VÄSTERG.: Mytbkan, best. sg. 

Örslösa [26]-, BOH.: j"stbls Tanum [5], Bro [10]. 
Termen betecknar en central bjälke i den vridbara överdelen. 

Brassbom, m. 
HALL.: bråsbbmar, pl. Värö [22]. 

Brasshorn, n. 
BOH.: bråsahbn Tanum [5]. 
S.leden är rspr. horn i överförd bet. om  en av två bjälkar som står ut på 

ömse sidor av kvarnens övre del likt hornen på ett djur. 

Brassdocka, f. 
BOH.: bråsadbka Svenneby [2b]. 
S.leden är rspr. docka i bet. (tekn.) 'på olika slag af maskiner 1. appara-

ter: klots 1. ståndare 1. dyl. ... som utgör stöd 1. underlag åt ngt verktyg 1. 
någon apparat på maskinen' med denna och närstående bet. beroende på 
nyare lån från ty. (SAOB 7, D 1848). 

Beträffande f. leden brass- se § 189 brassa 'vrida i vind'. 

Krögare, krögbjälke, krögarm, m. 
SKÅNE: k44gahe,n, best. sg. Väsby [46], krögarmar, pl. Allerum (EU 

2832), HALL.: krejgbjc'elkana, best. sg. Morup [17]; 
da. krbjebjcelke (ODS 11, 620), da. dial. Jyll. krojebjcelke (Feilberg 2, 305); 

jfr sl-holst. kroibalken (Drube 58f., Mensing). 
Krögbjälke är ett lån från mlty. (sl-holst.), förmedlat av da. Övriga sv. 
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former med samma f.led är bildningar till denna form. Samtliga är bildade 
till ett verb, i da. kl-0e 'dreje, stille (en ~le) i vinden', lånat från Ity. 1. 
nederl. kruien, som kvarnterm med samma bet. (ODS 11, 620, van Dale 
990). 

Kryss, vilket ställes som stöd under vridstångens yttersta del: 

Skritt, n. 
SKÅNE: sknite,d, best. sg. Grönby [47], 'skritt Vemmenhög (Rietz 598). 
Detta är samma ord som skritt i uttrycket »vingarna står i skritt» (se ovan 

§ 146), här i konkret bet. om  en ställning, vars båda ben intar samma läge 
som vingarna i det anförda uttrycket. 

Skricka, f. 
ÖL.: skrika Segerstad [50a], 'skrickan, best. sg. utan ort [157]. 
Termen är en bildning till ett motsvarande verb, sv. dial. skrikka, skrekka 

'skrida, flytta sig; glida, halka, vackla åt sidan; vrida ur led, vricka' (Rietz 
598), no. dial. skrika 'rokke, live af lave, forstyrre; glide, skride; vakle, 
forskyve sig' (Aasen 687, Ross 684), da. dial. Jyll. skrikke 'flytte f. eks. 
lampen höjere eller lavere, som det er bekvemt for arbeidet' (Feilberg 3, 
314), nisl. skrika 'glide ud, snuble' (Blöndal 741) — jfr fvn. skrikan, f. 
'vakling, gliding' (Torp 619). 

Verbet antages av Torp (cit. st.), med någon tvekan, utvecklat ur ett 
*skriöka, i så fall en bildning att sammanställa med fvn. skriöna 'komme 
paa glid, glide' (Fritzner 3, 379). 

Kvarntermens grundbet. är 'den som vacklar åt sidan, förskjuter sig, 
rubbas ur sitt läge', syftande antingen på att det därmed betecknade före-
målet skjutes åt sidan efter hand som kvarnen vrides, eller också på att det 
rubbas något ur sitt läge, när vinden pressar på kvarnhuset. 

Drejpåle, In. 

SKÅNE: 'drejpeile Skytts hd (Andersson 42), dActjp4ule, Grönby [47], 
dttiejpåle, S. Sandby [125]. 

F.leden är dreja 'vrida kvarnens rörliga överdel', se § 189 nedan. 
Jfr sl-holst. kroypahlen, pl. (Drube 59), nfris. kroipille (Jensen 297). 

Vindspel på marken, varmed väderkvarnen eller dess rörliga över-
del vrides (I, 61, bild 39, 41, 43, 44): 

Vindspel, n. 

BOH.: vinasp0 Ytterby [8], 'vindspelet, best. sg. Torsby [3]; 
jfr sl-holst. winde, kroywinde, spill (Drube 58). 
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Vridstol, m. 
SKÅNE: vAisto/ Burlöv [41], vitistble,n, best. sg. Grönby [47], V. Ahlstad 

[42], v4istole,n, best. sg. Håslöv [121]. 

Vriddon, n. 
SKÅNE: vhidon Tullstorp [120]. 

Drejstol, m. 
SKÅNE: 'dräjstol Lyngby [45], Allerum (EU 2832), dAckistolan, best. sg. 

S. Sandby [125], Allerum [138]. 

Drejskillning, f. 
SKÅNE: d/Å/sta/mg Södervidinge [40]. 

Drejspel, n. 
SKÅNE: dhcbispg/ Allerum [138], Fjärestad [139]. 

Drejverk, n. 

HALL.: drikivierk Värö [22]. 

Drejhjul, 
SKÅNE: 'drejhjul Stoby [44]. 
F.leden i dessa termer är verbet dreja 'vrida kvarnens rörliga del', se 

§189 nedan. 

Kapståndare, m. 
HALL.: kapstånara Värö [22], VÄSTERG.: kåpstånara Örslösa [26]. 
Detta är rspr. kapståndare '(i sht sjöt. o. skeppsb.) gångspel, särsk. 

mindre, vanl. flyttbart gångspel med endast två vinkelrätt mot varandra 
gående bommar, vilket i sht användes på skeppsvarv för mindre fartygs 
kullvinding (vid kölhalning), upphalning på slip m. m. 1. för bryggors öpp-
nande o. d.' (SAOB 13, K 497f.). 

Det med denna kvarnterm betecknade föremålet är ett vindspel med 
samma utseende och i det närmaste samma uppgift som det ovan anförda. 
På västkusten upptages ofta såsom ovan anförts, sjötermer inom kvarnter-
minologien. 

Ordet är ett lån med folketymologisk ombildning av eng. capstan, cap-
stand (i sv. även inlånat under formen kapstan), mlty. kapestant, holl. 
kaapstand, kaapstander (snarast av denna sistnämnda form), från fra. 
cabestan, i ä. fra. även capestan, tidigast cabestant eller liksom fra. cabes-
tan av prov. cabestan, ä. prov. cabestran till cabestre 'blocktåg, grimma' 
av lat. capistrum 'band, grimma' till capere 'taga, gripa, fatta' (SAOB 13, K 
497, Skeat Et. Dictionary 91). 
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Vrida väderkvarnen, eller dess rörliga överdel, så att vingarna 
fångar vind (I, 61): 

Vrida (i vind), vb. 
HALL.: vria Värö [22], VÅSTERG.: vria 1 vin St. Mellby [28], ÖL.: yrt 

kvana i vin Räpplinge [134]. 

Draga i, ur vind, vb. 

VASTERG.: dra 1 vig, dra ur vin Örslösa [26], Särestad [27]. 

Dreja, vb. 

SKÅNE: d4c0a Fjärestad [139], Allerum [138], dreja Allerum (EU 2832), 
Svenstorp [123], HALL.: dr&ja Morup [17]. 

Detta är rspr. dreja 'vrida-, sno; forma lergods med drejskiva' (SAOL10, 
s. 84), liksom da. dreje ett lån från (m)Ity. dreien, dreigen, draien, motsva-
rande holl. draaien och hty. drehen 'vrida' (SAOB 7, D 2090). 

Brassa, vb. 
BOH.: bråsa Svenneby [2b],  Tanum [5], Bro [10], bråsa Lyse, Brastad, 

Bro (I0D), bråsar, pres. Valla [12]. 
Ordet är sv. rspr. brassa, sjöt. 'medelst brassarna (två tåg) vrida en rå (o. 

det därvid fästa seglet) i vågrät riktning till mer 1. mindre sned vinkel mot 
fartygets medellinje' (Stenfelt Naut. lex. 62 f.). 

Det motsvarar da. brase och ty. brassen och är ett lån från nederl. 
brassen, liksom eng. brace, från fr. brasser, avlett av fra. bras. Detta ord är 
det sv. subst. brass, sjöt. 'hvart och ett särskildt af de båda (1. ngn gg fyra) 
tåg som äro fästa vid de yttersta ändarna af en rå (rånockarna) o. gm hvilka 
denna kan vridas ...', motsvarande da. bras, ty. brasse, från nederl. bras, 
av fr. bras med den eg. bet. 'arm', av lat. brachium 'arm' (SAOB 5, B 
4169 f.). 

Som kvarnterm avser verbet ett vridande av kvarnens rörliga överdel och 
därmed även vingarna med dessas segel till en viss ställning i förhållande till 
vinden. Denna speciella bet. står alltså sjötermens allmänna ganska nära. 

Jfr sl-holst. kroien (Drube 58, Mensing), Ity. kröjen (Buurman), nederl. 
kruien (Wb NT), ostfris. kroien, nordfris. kroi, krui (Jensen); jfr eng. 
winding (Reynolds 191), eng. luff eg. 'lova om fartyg, vrida i vind' (Reyn-
olds 187). 

Broms, som verkar på väderkvarnens stora kugghjul (I, 61, bild 25 
o. 29): 

Press, kvarnpress, pers, kvarnpers, m. 

SKÅNE: pahs Väsby [46], 'pressen, best. sg. Lyngby [45], Svenstorp 
[123], pAdse,n, best. sg. Tullstorp [120], 'kvärnprässen, best. sg. Stoby [44], 
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pn.san, best. sg. S. Sandby [125], pnces Allerum [138], palls Fjärestad [139], 
'pass utan ort [157], HALL.: prtes Värö [22], 'pressen, best. sg. Ås (NM by), 
VÄSTERG.: prces Örslösa [26], St. Mellby [28], BOH.: prces Svenneby [2b], 
Tanum [5], Tossene (I0D), Ytterby [8], Bro [10], Valla [12], 'prässen, best. 
sg. Torsby [3], ÖL.: kvonpas Gärdslösa, kveinpay Löt (Lindroth Öl. folkm. 
227), 'pärsen, best. sg. Ventlinge [142], utan ort [112], Löt [100], Bredsätra 
[129], påsan, best. sg. Räpplinge [134], phces Allerum [138], pars Fjärestad 
[139], 'pass 'helpass, 'halvpass med släpskor utan ort [157], GOTL.: pars 
Eksta, pcey Atlingbo, pckryan, best. sg. Fårö [56b, 126], 'pärrs'n, best. sg. 
Lau [55], (jfr OLau 898); 

da. dial. Jyll. press, pers [101, 102], sl-holst. press, perse (Drube 73), sl-
holst. pass (Mensing), nordfris. pres (Jensen 429); jfr eng. brake (Reynolds 
88) och Ity. fang (Buurman). 

Termen är samma ord som rspr. press i allm. bet. om  olika maskiner, 
varmed man pressar, här använt om en bromsskiva som pressar mot det 
stora kugghjulet vid bromsning av detta. Ordet är ett lån från ty.; mhty., ty. 
presse, av mlat. pressa till lat. premere 'trycka'. 

Pers är egentligen samma ord och motsvarar rspr. pärs (i uttrycket utstå 
en svår pärs o. dyl.), liksom da. perse från mlty. perse med omställning av e 
och r i mlty. presse, liksom i motsvarande vb. pressen (Hellquist 783 o. 
805). Ordet är som kvarnterm säkerligen ett lån, närmast från da. 

Om vokalismen i öländskan se Lindroth cit. st. 

§ 191. Hävstång till väderkvarnens broms (I, 61, bild 25 o. 29): 

Presstång, persstång, f. 
SKÅNE: påltstagan, best. sg. Väsby [46], prcestag S. Sandby [125], Al-

lerum [138], VÄSTERG.: priestag Örslösa [26], pr&sastag Erska [28], BOH.: 
prcåsastag Tossene, Ytterby [8], prcåstag Valla [12], 'prässestången, best. 
sg. Tors4 [3], ÖL.: 'pärsstången, best. sg. Bredsätra (EU 3674), GOTL.: 
pärrsstangi, best. sg. Lau [55], (jfr OLau 898), peeryståggt, best. sg. Fårö 
[126]. 

Pressbom, m. 
SKÅNE: pAdsbcim Södervidinge [40], V. Ahlstad [42], p/t6bom S. Sandby 

[125], phd,sbbman, best. sg. Grönby [47], Håslöv [121], ÖL.: 'passbommen, 
best. sg. utan ort [157]; 

da. dial. Jyll. pressebommen, best. sg. [101], sl-holst. passboom (Drube 
73, Mensing). 

Pressbjälke, m. 

SKÅNE: pna.ybjelkan, best. sg. Tullstorp [120]. 
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Persknekt, m. 

GOT'L.: 'pärrsknäktn, best. sg. Lau [55], pieokndistan, best. sg. Fårö 
[56b]. 

Jfr eng. brake lever med brake shoe (Reynolds 1020. 
S.leden är rspr. knekt i bet. '(i sht i fackspr.) i bild!. anv. om  olika 

(enklare) redskap (1. delar av ett redskap), särsk. dels sådana (ofta ståndare 
av trä 1. järn) som användas ss. stöd till 1. under ngt, dels sådana vari ngt 
fastskruvas eller fastklämmes', i ssgr bl. a. i pressknekt som bokbinderi-
term. (SAOB 14, K 1589). 

Rep som är fäst vid hävstångens yttre del och varmed bromsen 
bringas att verka: 

Presståg, n. 

BOH.: prcåsatiz9 Ytterby [8], Valla [12], prässetauet, best. sg. Torsby [3]. 

Urholkad stock, som uppbär den vridbara överdelen i holkkvarn (I, 
66, bild 33): 

Holk, m. 

VÄSTERG.: hdkkan, best. sg. Otterstad [25], Örslösa [26], Särestad [27], 
St. Mellby [28], 'holken, best. sg. Främmestad [112], 'hålk Friel (GM 1057), 
BOH.: hsIrk Ytterby [8], VÄRML.: higkkan, best. sg. Botilsäter [78]. 

Se § 8, I, 136. Jfr eng. hollow post (Reynolds 141). 
Hit hör även: stabben, 'stobben, stolpen, best. sg. Runnö, Stranda hd, 

Smål. [159]. 

Stolpe (eller på annat sätt uppbyggd ställning), som uppbär stolp-
kvarnens kvarnhus (I, 58, bild 24-28): 

Stubbe, kvarnstubbe, m. 

SKÅNE: stöbe,n, best. sg. Södervidinge [40], Burlöv [41], V. Ahlstad [42], 
Grönby [47], Tullstorp [120], Håslöv [121], 'stobben, best. sg. Lyngby [45], 
Svenstorp [123], ÖL.: stöban, best. sg. Algutsrums, Gräsgårds och Möck-
leby hd [50], Bredsätra [129], kwkstikan, best. sg. Gärdslösa, Räpplinge, 
Högst= (Lindroth Öl. folkm. 389), 'stobben best. sg. utan ort [112, 157], 
'stubben, best. sg. Bredsättra (EU 3674), Ventlinge [142], 'ståbben, best. 
sg. Runsten [136], kvänstbban, best. sg. Räpplinge [134]; 

sv. dial. Finl. kvärnstubb(e) (Wessman 1, 431), da. dial. Jyll. och da. 
stubben, m011estubben, best. sg. [101] (ODS 14, 743). 
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Stabbe, in. 
SKÅNE: 'stabbe Stoby [44], Allerum (EU 2832), ståbe, Allerum [138], 

Fjärestad [139], ÖL.: 'stabbe Högby [136], GOTL.: kvenstabe Eksta; 
da. dial. Bornh. stabben, best. sg. [160]. 
Stabbe är sv. rspr. och dial. stabbe, m. 'tjock påle, stolpe; stubbe, 

avhuggen trädstam' (jfr Rietz 664), no. dial. stabbe m. 'en kort stump af en 
tyk trxstamme, huggeblok; stabel, bunke' (Aasen 741), da. dial. Jyll. 
stabbe Irxstub' (Feilberg 3, 526), fvn. stabbi 'stubbe, stock', eng. stabb 
'stubbe, stol, säte' (Torp 702). 

Ordet är en an-stamsbildning med geminerad stamkons. till roten i stav, 
fsv. staver, fvn. stafr<*stat-, liksom stubbe till roten i stuv, fsv. stuver, 
fvn. stafr<*stut-, med kort rotvok. i fsv. -stumn, m. 'stubbe'<*stufn, fvn. 
stufn, stofn med samma bet. (jfr v. Friesen Mediagem. 84ff., Torp 702 och 
Hellquist 1060; jfr även Hellquist i Xen. Li&n. 90). 

Såväl stubbe som stabbe betecknar som kvarntermer egentligen den del 
av stolpkvarnens fot, som består av en kraftig stolpe, och som uppbär hela 
kvarnhuset. Orden har också givit namn åt denna kvarntyp (se §7, I, 135). 

Stolpe, M. 
GOTL.: 'stållpä Lau [55, 158], (jfr OLau 540). 

Ståndare, m. 
'standari utan ort [56 a], ståndare,n, best. sg. Fårö [126]; 

sv. dial. Finl. kvärnståndare (Vendell 1, 516); jfr hty. mählenständer 
(Campe Wörterb., Grimm), nederl. molenstander (van Dale). 

Detta är samma ord som rspr. ståndare 'uppstående bjälke, stolpe, 
stång', fsv. standare, här med i gutn. bevarat a (jfr Hesselman i Sverige 2, 
518), bildat till motsvarande verb stånda, germ. *standan 'stå' (Hellquist 
1102). 

Fot, möllefot, m. 
SKÅNE: m0e,f4de,n, best. sg. Södervidinge [40], fQde,n, best. sg. Fjäre-

stad [139]; 
sv. dial. Finl. kvarn-, kvärnfot (Wessman 1, 428), da. m011efod (ODS 14, 

737). 

Stenfot, m. 
GOTL.: 'stainfan, best. sg. Lau [55], (jfr OLau 1280); 
stolpen omges här av en stenmur. 
Jfr Ity. ännerbu (Drube 54), nederl. onderbouw (Sicherer 1303); eng. 

(main) post (Reynolds 73). 

110 



§ 195. Krysslagda stockar som bildar underlag för stolpe, vilken uppbär 
stolpkvarn (I, 58, bild 25-28): 

Fotträ, n. 

SKÅNE: fodth Södervidinge [40], Grönby [47], Tullstorp [120], 
foduckna, best. sg. V. Ahlstad [42], fodträ Lyngby [45], Ö. Espinge [93], 
Svenstorp [123]; 

da. dial. Bornh. fodtree [160]. 

Jordträ, n. 
ÖL.: föltrig Gårdby [50 a], Räpplinge [134], jol-trä utan ort [113], jordträ 

Högby [136], Löt [100], utan ort [112], jokträ Runsten [136], Nrtri_zna, best. 
pl. Bredsätra [129], 'jorträna, best. pl. utan ort [157]. 

Kors, n. 

SKÅNE: kölksed, best. sg. V. Ahlstad [42]. 

Bolster, n. 

ÖL: bölsta Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a]. 
Samma ord i närstående bet. är sv. dial. Götal. bolster 'bjelke hvarpå 

golfbräderna fastspikas', samt som f.led i ssgr. bolsterstock med samma 
bet. (Rietz 46). Detta ord är i denna bet. vanligt på Öland (Lindroth Öl. 
folkm. 434 o. 463). Denna bet. och den närstående hos kvarntermen 'bjälke 
varpå kvarnfoten vilar' har uppstått ur den i rspr. vanliga 'underdyna, 
madrass', på samma sätt som kvarntermen dyna med bet. 'underlag för 
vattenhjulets axel' (§ 89). 

Syll, svill, f. 
Gam.: svd Fårö [126], 'svillanar, best. pl. utan ort [56a]; 
sv. dial. Finl. kvärnsylla, f. (Wessman 1, 432). Jfr ovan § 176 med samma 

ord i närstående bet., där ordets härledning diskuteras. Beträffande väx-
lingen y och vi se Hellquist 1135 och Kock Uml. u. Brech. 168f. med ett 
antagande att y uppkommit genom u-omljud av swi-, vilken vokalism alltså 
skulle ha bevarats i gotl. 

Skritt, n. 

SKÅNE: skAti V. Ahlstad [42]. 
Jfr § 146 och 187 ovan. 
Jfr sl-holst. kriiz (Drube 55), nederl. krats (Sicherer 754), nordfris. krys 

(Jensen); hty. kreuzfuss (Drube 55), eng. cross-trees, pl. (Reynolds 72). 
Hela underredet av trä av typ liknande den på bild 28 kallas i sl-holst. bock, 
m., hty. bock, motsvarat av bockmöhl, resp. Bockmiihle (Mensing, jfr I, 
135f. ovan). 
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Yttersta delen av stock, som bildar underlag för stolpkvarns stolpe 
(I, 58, bild 25-28): 

Tå, f. 
SKÅNE: tcbtna, best. pl. V. Ahlstad [42], ÖL.: tc&na, best. pl. Alguts-

rums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a]. 
Detta är rspr. tå i överförd och bildlig användning om yttersta delen av 

bjälke i kvarnens »fot». Dialektformerna visar bevarad ä-vokalism, fsv. 
tar, pl., med i nom. och ack. pl. ljudlagsenligt i-omljudd vokal; rspr. har 
genomfört å-vokalismen i pl. ur kasus utan i-omljud i anslutning till vokalis-
men i sg. (Noreen Altschw. Gr. 329; jfr Hellquist 1259). 

Sidostöd till stolpe som uppbär stolpkvarn (I, 58, bild 24b-26): 

Snedsträva, sidsträva, f. 
SKÅNE: 'sniddsträvor, pl. Lyngby [45], Svenstorp [123], ÖL.: snestrievce 

Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50], snestravs Räpplinge [134], 
'sisträver, pl. Runsten [136], 'si-strääv utan ort [113], ststravarna, best. pl. 
Bredsätra [129]. 

Sträva, f. 
ÖL.: strävor, pl. Högby hd [136], GOTL.: str&va Fårö [126]; 
sl-holst. streven, pl. (Drube 56), hty. streben, pl. (Drube 55). 

Stötta, f. 
ÖL.: stöta Vickleby [50a], stötarna, best. pl. Bredsätra [129], 'stöttor, pl. 

utan ort [157], GOTL.: 'styttur, pl. utan ort [56a], 'styttår, pl. Lau [158]; 
da. stötte (ODS). 

Styva, fot-, snedstyva, f. 
SKÅNE: stiva Södervidinge [40], Burlöv [41], Allerum [138], Fjärestad 

[139], fodstiva Grönby [47], snestgve,4, pl. V. Ahlstad [42], stova Tullstorp 
[120], 'stivor, pl. Svenstorp [123]; 

jfr da. dial. Jyll. skråstive [101]. Om ordbildningen till adj. styv och i-
vokalism se Hellquist 1100. 

Hornstock, m. 

GOTL.: 'hånnstukar, pl. Lau [55], (jfr OLau 358). 
F.leden är rspr. horn i överförd och bildlig bet. använt om liksom ett horn 

utstående stock. 
Jfr sl-holst. stieper, stiepen, pl. (Drube 55). 
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Stödklamp på bottenstockarna för stolpens sidostöd (bild 25, I, 56): 

Fisk, m. 
ÖL.: fisk Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a]. 
Ordet användes här i överförd och bildlig bet. om  ett slags kilformigt 

trästycke, som på grund av sin form liknas vid en fisk; jfr till denna bet. 
s.leden i sjötermen mastfisk 'kil som slås ned mellan däcket och masten för 
att stödja denna' (egna uppt., jfr SAOB 17, M 438), ty. fische, pl. 'die 
Hölzer, die am Fusse des Mastes in das Loch des Verdecks gelegt sind, den 
Mast dadurch zu befestigen' (Kluge Seemannssprache 252). 

Tapp varmed stolpen är infälld i bottenstockarnas kryss: 

Tunga, f. 
ÖL.: tåga Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a]. 
Ordet är här använt i överförd och bildlig bet. om  ett föremål som i någon 

mån liknar en tunga; andra liknande bet. av samma ord i rspr. är 'kil eller 
infällning på sko; tunga, visare på våg'. 

Horisontell grov bjälke tvärs över stolpen i stolpkvarn, vilken 
uppbär kvarnhuset (I, 58, bild 25 o. 27): 

Stenbjälke, m. 

SKÅNE: sknbfilke,n, best. sg. Södervidinge [40], Fjärestad [139], sten-
bglke,n, best. sg. V. Ahlstad [42], sknbjelka,n, best. sg. Grönby [47], 
Tullstorp [120], Håslöv [121], Allerum [138], 'stenbjeltjen, best. sg. Lyngby 
[45]; 

da. dial. Bornh. stenbftelke [160]. 

Stenträ, n. 

SKÅNE: sMnt4c:?e,c1, best. sg. Burlöv [41]. 
På denna bjälke vilar den undre kvarn stenen. 

Hjärtbalk, m. 
ÖL.: jiztbalrk Glömminge (Lindroth Öl. folkm. 304), låtbalkan, best. sg. 

Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a], hjärtbalken, best. sg. 
Högby [136]. 

Hjärtbjälke, m. 
ÖL.: icklycklkan, best. sg. Gräsgård [50 b], Segerstad [50 a], jettlyalkan, 

best. sg. Gårdby [50a]. 
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Hjärtträ, n. 

ÖL.: 'hjärtträet, best. sg. Löt [100], Bredsätra [129], Runsten [136], 
jeetrat, best. sg. Räpplinge [134]. 

Hjärtstock, m. 

ÖL.: 'hjärtstocken, best. sg. utan ort [157]. 
F.leden i dessa termer är rspr. hjärta i överförd och bildlig användning 

för att i resp. ssgr. beteckna att ifrågavarande bjälke går genom kvarnhusets 
centrala delar, att den utgör en väsentlig del av kvarnen, uppbärande hela 
kvarnhuset samt direkt förmalningsapparaten med stenarna (jfr SAOB 11, 
H 1070f., jfr hjärtstock ovan § 155 o. 172). 

Björn, m. 
Gorm: 'björnen, best. sg. utan ort [56a]; 
da. dial. Jyll. bjOrnen, best. sg. [101], sl-holst. bar, hty. bär (Drube 63). 
Ordet användes här i överförd och bildlig bet. om  något starkt och 

kraftigt, en kraftig bjälke, som uppbär hela kvarnbyggnaden (jfr SAOB 4, B 
2967). 

Storsegle, n. 

GOTL.: 'storsiglä Lau [55], (jfr OLau 1304). 
Den med denna kvarnterm betecknade bjälken liknar i viss mån ett segle, 

kvarnsegle (se ovan § 28 I, 220 ff). Den vilar på en lodrät stolpe och är 
vridbar i horisontalplanet omkring en tapp i centrum samt uppbär och 
förmedlar sin rörelse till kvarnhuset, liksom kvarnseglet vilar på det lodräta 
långjärnet och är vridbart i horisontalplanet omkring en tapp i centrum samt 
uppbär och förmedlar sin rörelse till den övre kvarnstenen. Den ifrågava-
rande bjälken är dock betydligt större än kvarnseglet och kallas därför stor-
segle. 

Tappbjälke, m. 
SKÅNE: teipbfilkan, best. sg. Södervidinge [40]. 
Denna bjälke vilar på kvarnstolpens övre tapp (se nedan). 

Nålbalk, m. 
GOTL.: 'nalbalk (Gotl. ordb. I, 666). 
Jfr sl-holst. tragbalken, mehlbalken (Drube 63), Ity. mOhlen-balk 

(Sicherer 846); nederl. millboom (Sicherer 846); sl-holst. dreehblock (Drube 
63); eng. crown tree (Reynolds 72, 84). 

§201. Tapp i stolpens överände, som uppbär den horisontella tvärbjälken 
och omkring vilken denna och därmed kvarnhuset kan vridas (I, 58, bild 
26): 
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Tapp, m. 
GOTL.: 'tappen, best. sg. utan ort [56a]; 
da. dial. Jyll. tap [101]. 

Gryttapp, m. 

ÖL.: grptilp Gräsgård [50b]. 
Se nästa term. 

Fördjupning på undersidan av den horisontella tvärbjälken för 
stolpens översta tapp: 

Gryta, f. 
ÖL.: grpta Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a]. 
Ordet är här använt i överförd och bildlig bet. om  en fördjupning i balken 

som liknas vid en gryta (jfr SAOB 10, G 1097). 

Trappa eller stege från marken till kvarnhuset på stolpkvarn (I, 57, 
bild 26): 

Trapp, mölle-, kvarntrapp, m. 
SKÅNE: thåpe,n, best. sg. V. Ahlstad [42], mffilatAåpe,n, best. sg. Burlöv 

[41], 'mölletrappen, best. sg. Ö. Espinge [93], 'mylletrappen, best. sg. 
Svenstorp [123], 'kvärntrappen best. sg. Stoby [44], ÖL.: kvinurapan, best. 
sg. Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a]; 

jfr da. dial. Bornh. hOnsetrappe [160]; sl-holst. trepp (Drube 60). 
Ordet är sv. dial. Skåne, Hall., Boh., trap f. 'trappa' (Billing Åsbom. 109, 

KaMn Ordb. 374, NUn Ordb. 141) och är -i dessa landskap allmänt spritt. 
Det är liksom rspr. trappa inlånat från mlty., men i en avvikande form. 
Rspr. trappa liksom da. trappe är lånat från mlty. trappe, mhty. trappe, 
treppe, m. eller f., nhty. treppe (Hellquist 1001). I holl. finns ordet i den 
enstaviga formen trapp < mnederl. trap (jämte trappe), och i västty. dial. 
trap (jämte trappe), Ity. (der) trap (Sicherer 1110, Kluge" 628, Lexer 2, 
1497). Denna form av ordet har inlånats i sydvästsv. dial. som trapp. 

Stege, kvarnstege, m. 
GOTL.: 'kvännstigan, best. sg. Lau [55]; 
jfr eng. ladder (Reynolds 74). 

Golvet i (och utanför på baksidan av) stolpkvarn: 

Kvarnbro, långbro, f. 
ÖL.: kvånbrim, best. sg. Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50 a], 

Bredsätra [129], Räpplinge [134], 'kvarnbron, best. sg. utan ort [112], 
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Gärdslösa (EU 3674), 'långbro Runsten [136], Ventlinge [142], GOTL.: 
'kvännbro Lau [55]. 

S.leden är rspr. bro, närmast i en bet. '(numera ss. enkelt ord nästan bl. 
bygdemålsfärgat) plattformsliknande utbygge framför husdörr, förstubro, 
förstukvist; förr även om fluster på bihus' (SAOB 5, B 4247). 

Brogolv, n. 
GOTL.: bråygalva, best. sg. Fårö [126]. 

Bjälke under golvet i stolpkvarn (I, 58, bild 26 o. 27): 

Brobalk, m. 

ÖL.: bråbålkan, best. sg. Gräsgård [50 b]. 

Brostock, m. 
ÖL.: bråstOka, pl. Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a], Bred-

sätra [129], 'brostockar, pl. Löt [100], utan ort [157]. 

Broträ, n. 
GOTL.: 'broträie, best. sg. Lau [55]. 

Saxträ, n. 
SKÅNE: saksth& Tullstorp [120]. 

Häst, kvarnhäst, m. 

ÖL.: 'kvarnhästen, best. sg. utan ort [157], GOTL.: 'hästen, best. sg. utan 
ort [56 a]; 

jfr eng. buck (Reynolds 78). 
Häst avser måhända även här liksom ovan §184 väderkvarnens vrid-

stång, som ju går in under golvet på stolpkvarnen. Detta framgår ej av 
källan. Möjligt är emellertid att även de övriga balkarna under golvet 
kunnat heta häst, analogt med denna. Möjligen är det ifrågavarande bjälkes 
uppgift att uppbära kvarnhuset som föranlett namnet i detta fall. 

Fyrkantig hopfogad träram kring stolpen under golvet på stolp-
kvarn (I, 58): 

Sadel, m. 
SKÅNE: 'sadel Lyngby [45], sålan, best. sg. Tullstorp [120], GOTL.: 

sadulen, best. sg. utan ort [56a]; 
da. rspr., da. dial. Jyll. sadel, m011esadel [101] (ODS 14, 742), sl-holst. 

sadel, satel (Drube 57), nederl. zadel (Sicherer 1060). 
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Sadelträ, n. 
SKÅNE: sålt/ix«, best. sg. Håslöv [121]; 
jfr da. sadelbjcelke (Kaper), si-holst. saddel-balken (Drube 57), nederl. 

zadelbalken (Sicherer); jfr nfris. balke (Jensen 52). 
Sadel användes här i överförd och bildlig bet. om  en träställning, vilken 

liksom en sadel vilar på ett underlag och uppbär ngt, i detta fall till synes 
kvarnhuset. Möjligen bör det sammanställas med termen häst om en bjälke 
i dess omedelbara närhet under sadeln. Som kvarnterm är ordet troligen ett 
lån, se ovan. 

Salning, f. 
SKÅNE: seibug V. Ahlstad [42], Grönby [47], sä/rug Allerum [138]. 
Samma ord är rspr. salning, sjöt. 'träkonstruktion av fyra horisontella 

delar, fästa på och omgivande masten parvis; bl. a. tjänande som stöd för 
den därpå vilande stången' (jfr Stenfelt Naut. lex. 452). Detta är ett lån från 
Ity. sa/ing, nhty. sa/ing med samma bet. Den nhty. formen satte/ung anser 
Kluge vara en etymologiskt riktig »verhochdeutschung», varför ordet enligt 
hans mening skulle vara bildat till ty. satte! 'sadel' (Kluge Seemanns-
sprache 674). Dess användande som kvarnterm beror på att det därmed 
betecknade föremålet starkt liknar en salning på ett segelfartygs mast (jfr 
SAOB 24, S 296f.). 

Lodrät mittstolpe på framsidan av stolpkvarn: 

Gök, m. 
SKÅNE: Ake,n, best. sg. V. Ahlstad [42], j6ke,n, best. sg. Tullstorp [120]. 
Samma ord är rspr. gök, här använt i överförd bet. Om djurnamns 

användning i överförd bet. som kvarntermer se bl. a. § 182, 184, 205. 

Lodrät hörnstolpe i kvarnhuset på stolpkvarn (I, 58, bild 27): 

Stolpe, hörnstolpe, m. 

ÖL.: stölpa, pl. Gräsgård [50b], SKÅNE: Mne,stOlpe, Tullstorp [120]; 
da. dial. Bornh. hjOrnestolper, pl. [160]. 

Ståndare, m. 
SKÅNE: stånda/ta Väsby [46], HALL.: steindara Morup [17], GOTL.: 'stan- 

dari Fårö (Gotl. ordb. II, 1014), 'standarä Lau (0Lau 1352). 
jfr sl-holst. ständer, ortständer, hörnständer (Drube 62). 
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§ 209. Horisontell bjälke i kvarnhusets stomme på stolpkvarn (I, 58, bild 
26 o. 27): 

Band, n. 

ÖL.: böna, best. pl. Gräsgård [50 b]; 
jfr sl-holst. ortbänner, pl. (Drube 62). 

Burband, n. 
SKÅNE: bähbän Grönby [47], biltbän Södervidinge [40], 44 bon Oxie hd 

(LAL), bgnhan Fjärestad [139]. 
Det är ovisst om f.leden bur- betecknar hela kvarnhuset eller kanske 

snarare blott dess gallerformiga skelett av lodräta stolpar och vågräta balkar 
»burband» under brädklädseln (se I, 59, bild 27). I det senare fallet är ordet 
rspr. bur i överförd och bildlig bet., använt om ett föremål som liknar en 
(fågel)bur. 

Bur skulle också kunna avse hela byggnaden i anslutning till bet. hos sv. 
dial. bur, m. 'hus, koja; visthus, sädesbod' (Rietz 65), fsv. bur 'mindre hus, 
kammare, förrådshus', da. bur (forx1d. og dial.) 'lille hus ell. isxr mindre 
vaerelse i et hus, forraadskammer ell. hus' (ODS 3, 132f, jfr SAOB 5, B 
4594f). 

S.leden är band i vanlig teknisk användning om sammanbindande träkon-
struktion, vågrät balk. Formen från Oxie hd visar övergång av u>y liksom i 
sur (adj.)>sbott i samma hd (LAL, jfr även Olseni Luggudem. 16). I Södervi-
dinge har denna utveckling gått vidare till i liksom i luggudemålets stiva< 
stuva, en övergång som även är känd i åsbomålet (Olseni cit.a. 12, Billing 
Åsbom. 18). 

Löshult, n. 
SKÅNE: lösholt Burlöv [41], Wfsholl Bara hd (LAL), Allerum [138]; 
jfr sl-holst. losholt, loshölter, pl. (Drube 62). 
Termen är sv. dial. Skåne, Hall. lös-hult, n. 'tvärträ som insättes mellan 

tvenne stolpar i korsvirkeshus' (Rietz 395), da. /0shok 'vandret tOmmerstok 
der forbinder lodrette stolper; vandret tvxrstykke (ml. stolperne) i bin-
dingsvxrk' (Dahl-Hammer 1, 627, ODS 13, 620). Ordet är i denna bet. ett 
lån från Ity. (över da.) liksom hult i bet. 'trä, trästycke' i ssgr såsom sjöt. 
rundhult 'master, rår o. dyl. på fartyg' (SAOB 23, R 3029). I bet. 'skogs-
dunge' är det däremot inhemskt och motsvarar da. holt 'skog', isl. holt 
'stengrund, ofta trädbevuxen', no. holt 'liten skog', fsax., mnederl. holt 
'lund, ved', fhty. ty. ho/z, ags., eng. holt av germ. *hulta-, vanligen fört till 
en ie. rot *keld 'klyva, slå'. Ordet har i de germ. språken konkurrerat med 
ved (förr 'skog', t. ex. Tiveden), vilket i nsv. fått bet. 'avhugget trästycke', 
medan hult i bet. 'skog' segrat. I ty. har bet. 'trä(stycke)' däremot blivit 
allenarådande hos holz (Falk-Torp 1, 417, Hellquist 368). 

118 



Horisontell bjälke i det inre av stolpkvarnen, genom vilken den 
lodräta drivaxeln går (bild 25 o. 26): 

Nålbjälke, nålbalk, m. 
GOTL.: 'nålballkän, best. sg. Lau [55], (jfr OLau 780), ÖL.: 'nålbjälke Löt 

[100], Runsten [136], nålbalk Ventlinge [142]. 

Nålstock, m. 
ÖL.: niarstök Räpplinge [134]. 
Dessa termer betecknar den bjälke, genom vilken drivaxeln, nålen går (se 

§ 172). 

Gaffelbalk, m. 
GOTL.: 'gaffälballkän, best. sg. Lau [55]. 
F.leden gaffel är synonym till nål ovan. 

Spelbjälke, m. 

SKÅNE: spOblilkan, best. sg. Södervidinge [40], spabialkan best. sg. V. 
Ahlstad [42], spi/bialkan, best. sg. Grönby [47], Tullstorp [120], Håslöv 
[121]; 

da. dial. Jyll. spilbjxlken, best. sg. [101]. 
Ordet betecknar den bjälke, varigenom spelet 'långjärnet' går. Då denna 

term i mitt material ej finns belagd från Skåne, är termen sannolikt ett lån 
från da. 

Horisontell bjälke under vingaxelns främre lager på gavelsidan av 
stolpkvarn (I, 57, bild 26): 

Väderbjörn, björn, m. 
SKÅNE: vcbily4nn Södervidinge [40], vcåbjoitn V. Ahlstad [42], värbjörn 

Lyngby [45], 'björnen, best. sg. Ö. Espinge [93], ÖL.: 'väderbjörn Ventlinge 
[142]; 

da. dial. Bornh. vejrbjOrnen, best. sg. [160]. 
S.leden är björn i överförd och bildlig bet. om  kraftig bjälke (jfr ovan 

§ 200); väderbjörnen är den bjälke, »björn», som är närmast vädret 'vin-
den'; om väder i denna användning se I, 134). 

Musbjälke, m. 
SKÅNE: måse,bAlke,n, best. sg. V. Ahlstad [42]. 
F.leden är mus i den i sv. dial. vanliga bet. 'cunnus' (Rietz 448). Den 

ifrågavarande bjälken är försedd med ett hål, som tjänar som lager för 
vingaxelns främre del, och genom vilket denna går. 
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Gångbjälke, m. 
ÖL.: 'gångbjälkarna, best. pl. Löt [100]. 
Främsta gångbalken, storgångsbalken, best. sg. ÖL.: fr& mst gOgbalken, 

best. sg. Algutsrums, Gräsgårds och Möckleby hd [50a], 'storgång-sbalken, 
best. sg. utan ort [157]. 

F.leden är gång, se §166 ovan. 

Tvärbalk, m. 

GOTL.: 'tvärballkän, best. sg. Lau [55]. 

Hjärtbalk, m. 
SKÅNE: Jcelablilk V. Ahlstad [42]. 
Ordet är här använt om kraftig, centralt belägen och viktig bjälke liksom 

ovan §200. 
Jfr sl-holst. windbalken, hahnbalk(en) (Drube 66, 72) och eng. weather 

eller breast beam (Reynolds 84, 86). 

Horisontell bjälke under vingaxelns bakre lager på gaveln av 
stolpkvarn (I, 57, bild 26): 

Lättbjörn, m. 

SKÅNE: l&tbjohn V. Ahlstad [42], Tullstorp [120]; 
jfr da. lxbjOrn (Rohman i Da. Folkem. 8, 55). 
Formen lättbjörn beror möjligen på en missuppfattning av det da. 

lxbjOrn, dvs, den björn 'bjälke' som befinner sig på kvarnens läsida. 
Måhända åsyftar dock f.leden /ätt- att trycket av vingaxeln är mindre på 
denna bjälke än på den motsvarande på framsidan, väderbjörnen (se ovan 
§ 211). 

Lillgångsbalken, best. sg. Öl. utan ort [157], se §211. 

Ampla-H, f. 
GOTL.: 'ampla-räi utan ort [56a]. 
F.leden är målets ampel 'det bakre lagret för vingaxeln (§167), s.leden 

målets räi 'bjelke' (Gotl. ordb. 760). 
Jfr eng. tail beam (Reynolds 86), och sl-holst. tappbalken (Drube 71). 

Stödkloss på tvärbjälken för det främre lagret på stolpkvarn: 

Manick, m. 

SKÅNE: mantkon, pl. V. Ahlstad [42], månikoh, pl. Grönby [47], 
måtmeh, pl. Skytts hd (LAL). 

Detta är samma ord som rspr. manick 'liten tingest, pjäs, liten sak' 
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(Östergren 4, 412), da. manneke 'lille mand, lille fyr' (ODS 13, 966), ett lån 
från Ity. manneke(n)= ty. männchen, bl. a. '(manlig) figur, docka', diminu-
tiv till man, motsvarande nederl. mannektn, varav fr. mannequin och därav 
lånat sv. mannekäng (Hellquist 627). Kvarntermen betecknar två små 
tappar, små tingestar. 

§ 214. Främre gaveln på stolpkvarn: 

Vädergavel, m. 

ÖL.: vc'eagqvaln, best. sg. Gräsgård [50 b], 'vädergavel Ventlinge [142]. 
Ordet betecknar den gavel som vändes mot vädret 'vinden' (se I, 134). 

Bakre gaveln på stolpkvarn: 

Lägavel, m. 
ÖL.: lctgijvaln, best. sg. Gräsgård [50 b]. 
Ordet betecknar den gavel som är vänd mot läsidan. 
Jfr da. dial. Bornh. krövelgavlen, best. sg. [160], (da. dial. kröbel i t. ex. 

kröbelspd 'gångspel, vindspel', lty. kröjen, 'vrida', se § 189). 

Själva kvarnhuset på stolpkvarn (I, 58, bild 24-28): 

Skrov, n. 
SKÅNE: skAåue,d, best. sg. Grönby [47]; 
da. dial. Jyll. skrog [101, 102], mölle-skrog (ODS 14, 742), da. dial. 

Bornh. mölleskrog [160]. 
Termen är rspr. skrov, da. skrog i överförd och bildlig bet. använt om 

själva kvarnbyggnaden i motsats till seglen, därvid liknat vid ett fartygs 
skrov eller möjligen såsom på bild 27 vid ett (djur)skelett. 

Stubbkass, m. 

SKÅNE: 'stubbakass Skytts hd (Andersson). 
Om f.leden se I, 135. S.leden är närmast da. kasse 'beholder isxr om 

firkantet, af breder sammentOmret beholder' (ODS 10, 144), sv. rspr. o. 
dial. kasse, no. kass, m. 'ryggkorg', fvn. kass, kassi 'korg' (Torp 260), 
sannolikt ett slaviskt lånord, möjligen dock med Li&n inhemskt (se Hell-
quist 451). 

Jfr si-holst. molenhus, rump, veerkant, korbs (lat. corpus) (Drube 60, 68). 

Vindsidan på väderkvarn: 

Vädersida, f. 
ÖL.: 'vädersidan, best. sg. Löt [100]; 
jfr da. dial. Bornh. vejrgaveln, best. sg. [160]. 
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Lovart 

ÖL.: lövcert Gräsgård [50 b]. 
Detta är sjötermen lovart 'åt vindsidan', här använt om föremål på land i 

kusttrakt. 

Pressida, f. 
SKÅNE: pnåsie,n, best. sg. V. Ahlstad [42], 
eg. 'den sida av kvarnen, där vinden pressar på, som är hårdast utsatt för 

vinden'. 
Jfr eng. breast (Reynolds 184). 

Den högra sidan av stolpkvarn framifrån sett: 

Säcksida, f. 

SKÅNE: scaste,n, best. sg. V. Ahlstad [42]. 
F.leden är stammen i verbet sv. dial. Skåne o. Boh. säkka 'sjunka' (Rietz 

567), Skåne (Åsbo) scaa 'sjunka', Boh. (Skee)seeka 'sjunka, sänka' (Billing 
Åsbom. 182, Lindberg Skeem. 76; jfr OGB 1, 185 o. 18, 257, samt Moberg, 
Om de nord. nasalassimilationerna 131 ff), no. dial. sekka, scekka 'synke', 
jämte sökka, fvn. sökkva (Aasen 642, Torp 765), da. dial. Jyll. sek 'synke', 
jämte sök, Olik, synk (Feilberg 3, 707). 

Växlingen av former med 0- och e-vokal, eller ur denna utvecklad te-
vokal, i västnord. dial. kunde bero på en övergång av 0>e, eller också 
föreligger i en del former möjligen gammalt e, som ej övergått till 0 genom 
w-omljud, liksom i en del ord med motsvarande vokalväxling i fvn. (No-
reen Altisl. Gr.3  107; jfr 81 o. 99). 

Samma ord är sv. sjunka, fsv. sjunka, fvn. sökkva (med w-omljud och 
assimilation av nk), da. synke, got. siggan, fsax. sincan (eng. sink)‹germ. 
*sinkwan, st. vb. (Hellquist 917, jfr Torp 765; om assimilation av nk i 
skånska dial. jfr Billing Åsbom. 182 o. Olseni Luggudem. 71). 

Kvarntermen betecknar den sida, på vilken vingarna vid rotation rör sig 
nedåt, sjunker. 

Mala, krossa sädeskornen genom malning (I, 80): 

Mala, vb. 
Över hela det svenska språkområdet är verbet mala allenarådande med 

uttal och böjning enligt respektive dialekts regler; 
jfr da. mele, kvorne (ODS 13, 824, resp. 11, 1014), eng. grind (Reynolds 

13). 
Termen är rspr. mala, fsv. mala (mol, malin, malith), st. vb. 'mala, 

krossa till smådelar eller pulver' (Söderwall 1, 12), no. mala, st. vb. 'male, 
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knuse, dore tu l mel' (Aasen 475), fvn. mala st. vb., da. male, got. malan, st. 
vb., mlty. fhty. malan, st. vb., ty. mahlen, fsax. malan, nederl. malen — 
saknas i ags. och eng. där motsvarande ord är grind — till den ie. roten *mel-
'sönderkrossa', i lat. molo, grek. mfilö (-11-<-4-), arm. mal'em, lit. må/ii, 
fslav. meljg, mrCti, fin. melim; jfr även got. gamalwjan 'sönderkrossa' = 
isl. mOlva (Hellquist 622, Torp 409 o. Falk-Torp 1, 691). 

Sedan urminnes tider har man haft två olika tekniska metoder att krossa 
sönder sädeskornen. Man har dels stött sönder dem med en trä- eller 
stenstöt i mortelliknande behållare (i äldsta tider av trä) liksom man stöter 
sönder kryddor o. dyl. i en mortel, dels krossat dem genom att gnida dem 
mellan två stenar, av vilka den undre är fast och den övre rörlig, ursprungli-
gen med en fram- och tillbakagående rörelse, senare med roterande rörelse 
av den övre stenen (Se I, 1 if). 

Dessa olika tekniker har helt olika språkliga uttryck. De som hör till den 
förstnämnda sammanställes av Meringer i en pincere-grupp, de som hör till 
den sistnämnda till en mo/ere-grupp, efter namnen på de latinska represen-
tanterna för dessa båda tekniker (Meringer i Wörter und Sachen 1, 3 ff och 
164 ff; jfr ovan I, 2 ff). 

Mala hör till mo/ere-gruppen och har även i Sverige ursprungligen be-
tecknat söndergnidning av sädeskornen mellan två stenar på en primitiv 
handkvarn med en översten, som icke roterar utan blott kan skjutas fram 
och tillbaka, en s. k. sadelsten (se bl. a. Montelius Kulturgeschichte 14). 

Det är sönderkrossande av sädeskorn o. dyl. på en sådan primitiv kvarn 
som ursprungligen betecknats med mala i dessa äldre former. 

Mala på handkvarn: 

Handknarka, vb. 
VASTERG.: hanknarka Kinnarumma [29]. 
Verbet är bildat till subst. handknarka, f. 'handkvarn' (se ovan I, 114) i 

anslutning till verbet knarka 'knarra', till vilket subst. handknarka är bildat. 
Ordbildningen är möjligen av tillfällig art, ett expressivt uttryck för att 
malningen på handkvarnen gick ytterst långsamt och under ljudligt knar-
rande. 

Grovmala, mala säden grovt: 

Grovmala, vb. 
SKÅNE: 'grovmala Stoby [44], 'gråuomala Svenstorp [123], SmÅL.: 

'grovmala Villstad [57], VÄSTERG.: grewma4-a Ullared [150], Box.: gröv-
Inithi Hjärtum [4], UPPL.: grövmaka Östervåla [70], VARML.: gr6vm114-
Gustav Adolf [149], DALARNA: 'grövmMrå Oxbergs och Gopshus byar, 
Mora [60a], 'grbv-målrå Sollerön [63]. 
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Skräda, vb. 
SKÅNE: skil4e, V. Ahlstad [42], SMAL.: 'skrä Aringsås [74], VÄSTERG.: 

skr ce Källby [39], skrcta Ugglum [314, BOH.: skr ce Torp [6], Bro [10], skre 
Ytterby [8], DAL: skrcecja, pret. Ärtemark [15], VÄRML.: skr?. Dalby [147], 
UPPL.: skr&la Östervåla [70], DALARNA: 'skräda Mora [60], 'skräda Boda 
[62], Djura [66], skrä8 Våmhus [64], 'skråd Sollerön [63], skrä Gagnef [97], 
skrce Gustav Adolf [149], NORRB.: skre Nederkalix [99]. 

Skrädmala, vb. 
BOH.: skrcemaka Tanum [5], Berfendal, Lane-Ryr [7], skrånialra Sörbyg-

den (I0D). 
Skräda, vb. är rspr. och dial. 'sönderskära, krossa; mala grovt; rensa; 

bila, släthugga timmer och väggar; förkasta, rata, försmå (mat eller foder)' 
(SAOB 26, S 5151ff, Rietz 603), no. skrceda 'skraae, male grovt, grutte; 
skrxlle, afskale; ogsaa vrage, sortere, udsgige det bedste; forOde, spilde ved 
beklippelse eller tillskjwring' (Aasen 689), jfr da. skrå 'grovmala' (Da-sv. 
ordb. 527); fsv. skrcedha 'skära el. bortskära kanten el. skorpan af; afskilja 
sådorna från (mjöl), skräda; (i tal) afskilja det som är stötande el. olämpligt, 
skräda ord' (Söderwall 2, 898), mlty. schråden, Ity. schreeden 'skära', till 
schråd 'sned', till ie. *skri•- 'skära'. Ordet är åtminstone delvis ett lån från 
mlty. (Hellquist 956). 

Betydelsen har inskränkts från den allmänna 'skära' till 'skära bort 
kanten, skalet' till 'skala' i allmänhet. Som kvarnterm har det eg. bet. 'skala 
av, avlägsna skalet omkring sädeskärnan'. Vid skrädmalning är avståndet 
mellan kvarnstenarna så stort, att blott kornens skal krossas, medan mjöl-
kärnan förblir hel. De krossade skalpartiklarna kan sedan avlägsnas me-
delst siktning. 

Skrå, vb. 
SKÅNE: 'skrå Lyngby [45], Svenstorp [123], 'skråddes, pass. pret. Stoby 

[44], VÄSTERG.: skr ej Ullervad [150] (med motsvarande subst. skrdrug 
'skalning av kornen'); 

da. dial. Jyll. skrå [101]. 
Det sydsv. skrå, vb. är ett lån från da. skraa 'grovmala' (ODS 19, 769), i 

sin tur lånat från det likabetydande mlty. schråden, en synonym till schrå-
den, nhty. schroten 'grob in stiicke schneiden; zermalmen'. Formen skrå är 
alltså (åtminstone i da.) ett äldre lån från mlty. schråden, medan det 
synonyma skräda är ett senare lån från Ity. schrceden (Falk-Torp 2, 1021). 

Ett lån från det till mlty. schråden svarande adj. mlty. schråt, -d 'sned' är 
ä. nsv. och sv. dial. skrå, adj. 'sned' (Hellquist 955). 

Skära, vb. 
VÄSTERG.: Ara Korsberga [33] Ara Erska [28], SMÅL.: 'skäe(!) Mar-

karyd [156]. 
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Ordets allm. bet., varifrån kvarntermens utgår, är den samma som i det 
synonyma skräda. 

§ 222. Grovmala säd, huvudsakligen till kreatursfoder (I, 81): 

Gröpa, vb. 
HALL.: grOba Harplinge [18], gripa Fagered (KalM Ordb. 100), 

SMÅL.: 'gröpa Villstad [57], Aringsås [74], Ryssby [92], Bankeryd [96], 
Misterhult [146], 'gröba Markaryd [156], Gam.: 'grypä Lau (0Lau 290), 
VÄSTERG.: gripa Örslösa [26], Källby [39], Götene (Götlind Västsv. ord-
bild. 84), Korsberga [33, 37], Älekulla [32], Ullervad [150], Odenså'ker, 
Solberga (ULMA), 'gröpa Medelplana [125], BOH.: griba Hjärtum [4], 
Forshälla [7], Sörbygden (NiMn Ordb., IOD), Kville [2], Torp [6], Tanum 
[5], Ytterby [8], Bro [10], griba Skee, Hogdal [11], gripa Lane-Ryr [7], 
gripar, pres. Valla [12], DAL.: gripar, pres. Ärtemark [15], gripa Valbo-
Ryr (I0D), VÄRML.: gripa Väse [77], grOpar, pres. Fryksände [75], Älgå 
[76], Botilsäter [78], grop Dalby [147], UPPL.: gripa Östervåla [70], 
VÄSTM.: gripa Nora lfs. [59], DALARNA: grips,  Boda [62], gröp(a) Venjan 
[69], GÄSTR.: gripa Hedesunda [127]. 

DALARNA: gripa Djura [66], grapa Gagnef [97], 
DALARNA: gryöpa Mora [60], grjöp Sollerön [63], gryöpa Våtnhus 

[64], grielopa Älvdalen [111], gropas, pass. Ore [65], MEDELP.: grgpa 
Indals-Liden [91], NORRB.: grdop Nederluleå [87]. 

SKÅNE: grebja Ö. Espinge [93], SMÅL.: gröppja Pjetteryd [52]. 
De i grupp a) sammanförda dialektformerna återgår, liksom rspr. gröpa 

och no. gröypa 'grutte, skraae korn', på ett germ. *graupian. De i grupp b) 
sammanförda dialektformerna förutsätter en grundform, motsvarande no. 
gröpa, jämte grupa, vb. 'grovmala, mala till korn', till motsvarande subst. 
no. gröp, n. 'grovt mel el. gruttet korn', shet. grop till grupa, st. vb. 'mala 
grove<germ. *grup-, *grub- 'grov'. Formerna under c) utgår från ett annat 
avljudsstadium, sv. dial. grjopa, grypa<germ. *greypan till roten gru-, 
grey- 'mala grovt'. De i grupp d) sammanförda formerna slutligen förutsät-
ter ett germ. *grupjan, jfr no. gryppja 'skraae, knuse (korn); hakke 10seligt, 
i grovere stykker' (Aasen 249); OÖD I, 727f. groppal , 735 f gtypall , 750 
gröpa och gröppja samt 752 grövla 4. 'grovmala', SAOB 10, G 1226, 
Hellquist 308 och Torp). 

I nord. dialekter finns alltså former, som tillhör alla fyra avljudsstadierna 
av den andra avljudsserien. De hör alla till en germ. rot *grup-, med labial 
utvidgning bildad till den ie. roten *gru- 'krossa, mala', vilken bl. a. åter-
finns i sv. gryn, gryt och gröt (Hellquist cit. st.). Betydelsen hos de ovan 
diskuterade verben är den ursprungliga 'mala, mala grovt, krossa (korn)'. 
Om den mycket skiftande ljudutvecklingen i dalmålen se Levander Dalm. 1, 
184 ff., 187 och 205 f. 
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§ 223. Grovmala (malt), gröpa: 

Fälla malt 
VÄSTERG.: fce]a malt Korsberga [37], Kinnarumma [29], Björkäng [24], 

BOH.: fcbla malt Ytterby [8], fieb målt Kville [2], Hjärtum [4], Bro [10]; 
sv. rspr. (i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) fälla malt 'gröpa'. 

»Bet.:s sammanhang med övriga bet. (hos verbet fälla) är ej klart. Måhända 
föreligger ett annat ord» (SAOB 9 F, 2068, under 31). 

§224. Finmala, mala säden fint: 

Finmala, vb. 
HALL.: finmåla Harplinge [18], SmÅL.: 'finmala Villstad [57], VÄS-

TERG.: fintnijka Örslösa [26], Tvärred [38], Källby [39], Korsberga [37], 
BOH.: finmijka Hjärtum [4], Kville [2], VÄRML.: finmijk, pres. Älgå [76], 
Dalby [147], finmålta Väse [77], UPPL.: finm4ka Östervåla [70]. 

§ 225. Sammala, mala utan att sikta mjölet i kvarnen: 

Sammala, vb. 
SKÅNE: 'sammenmala Ö. Espinge [93], SmÅL.: 'sammala Aringsås [74], 

Bankeryd [96], Villstad [57], 'sammol, pret. Ryssby [92], HALL.: samåka 
Vallda, Värö [22], VÄSTERG.: samåka Örslösa [26], Särestad [27], Kors-
berga [33], Älekulla [32], Landa [30], Ullervad [150], BOH.: satnijka Kville 
[2], Tanum [5], Torp [6], Hjärtum [4], Lane-Ryr [7], Bro [10], samåka 
Hogdal [11], VÄRML.: samåka Älgå [76], samåka, part. Gustav Adolf [149], 
samåk Dalby [147], Gam.: 'sammalä Lau [55], UPPL.: sionanmåka Öster-
våla [70], DALARNA: 'sammanmålrå Mora [60], 'samman/nå/rå Boda [62], 
NORRB.: sårzzantnka Nederkalix [99]; jfr rspr. sammalen 'om mjöl: som (är 
ett resultat av att säd sammalts o. som därför) innehåller beståndsdelar från 
sädeskornens alla delar, osiktat; äv. om  säd: som malts så att mjölet 
innehåller beståndsdelar från sädeskornens alla delar; äv. i utvidgad anv., 
om bröd: bakat av sammalet mjöl; särsk. i n. sg. i substantivisk anv.: (bröd 
av) osiktat mjöl' (SAOB 24, S 577). 

Sammala är en elliptisk bildning av ett sammanmala. Ordet betyder att 
'mala utan att sikta bort mer eller mindre osmältbara partiklar'. Hela 
sädeskornet krossas alltså, såväl kärna, vilken ger mjölsubstansen, som 
skaldelar och grodd, och dessa olika partiklar krossas, malas (till) sam-
man till ett mjöl, som är relativt grovt och mörkt av bl. a. skal- och 
groddpartiklar. Sammansättningen är relativt ung. Metoden att sikta under 
själva malningsproceduren uppfanns ganska sent (se ovan I, 82). Därmed 
uppstod termer för siktmalning och även för malning utan siktning i motsats 
härtill. 
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Mala och i anslutning därtill sikta mjölet i kvarnen: 

Sikta, vb. 

SKÅNE: 'seijta Stoby [44], 'säjte Ö. Espinge [93], SmÅL.: 'sekta Ryssby 
[92], 'säita Markaryd [156], 'sikta Misterhult [146], HALL.: såjta Harplinge 
[18], sålta Knäred [23], sakta Frillesås (LAL), sakta Fagered (Ka161 Ordb. 
284), V-allda (LAL), BOH.7. sakta Tossene [9], VASTERG.: sakta Östad [35], 
ÖSTERG.: sakta Svinhult [152], DALARNA: 'sikta Boda [62]; 

da. dial. Jyll. sigte [101]. 
Jfr rspr. sikta, fsv. sikta, da. sigte, ett lån från mlty. sichten, bildat till 

motsvarande subst., sv. sikt från lty. sichte (Hellquist 907). 
Rspr. sikta avser endast att »låta (ngt) passera genom en sikt 1. dyl. o. 

därvid komma (det) att falla 1. strö (det) il. på ngt; även oeg. 1. bildl., om ett 
fallande 1. utströende av ett ämne på ett sätt som liknar en sådan procedur» 
(SAOB 25, S 2313). Förevarande kvarnterm däremot avser såväl malning 
som i omedelbar anslutning därtill siktning i sikt, direkt ansluten till 
förmalningsapparaten, alltså en inskränkning och specialisering av ordets 
innehåll. 

Sälla, vb. 

SKÅNE: side, V. Ahlstad [42]. 
Sv. dial. sällda, sälla 'sålla, sikta' (i allm. bet.) (Rietz 713f.), ä. nsv. 

sälla, fsv. scelda, da. scelde, fvn. sålda med samma bet., bildat till såll, fsv. 
såld, n. Formen sälla är alltså den ursprungliga, vilken i rspr (och en del 
dial.) ersatts av sålla i anslutning till såll (Hellquist 1142f.). 

Stålsikta, vb. 

SmÅL.: 'stålsikta Misterhult [146], DALARNA: 'stOsikkta Mora [60], 
'stålrsikta Boda [62], Gagnef [97]. 

Eg. bet. är 'sikta med stålsikt', i detta fall dock 'siktmala på kvarnpar 
med s. k. stålstenar' (se ovan §43). 

Ståla, vb. 

SMÅL.: 'stålra Bankeryd [96], 'ståla Misterhult [146], VÄSTERG.: staka 
Ullervad [150], DALARNA: 'sta-a Ål [98]. 

Termen betyder eg. 'mala på kvarnpar med stålstenar'. Den är möjligen 
en ellipsbildning av stålsikta. 

Malande, malning: 
Vanligen användes något av dessa rspr.-ord, inom ett begränsat västsv. 

område i formen: 
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Maling, f. 
BOH.: mab-1g, (hösta)makiga, best. sg. Norum [1], VÄSTERG.: mtErtg Lan-

da [30], VÄRML.:makig Dalby [147], Gustav Adolf [149]. 

Kvarnande, n. 
HALL.: kwctgana Vallda (LAL), SMÅL.: 'kwäranet, best. sg. Markaryd 

[156]; 
jfr da. kvcerne, vb. 'mala på kvarn' (ODS 11, 1014). 

Möln, vår-, liöstmöln, f. 
BOH.: mun, varmi-a3, hastrnan Tanum [5]. 
Subst. möln är bildat till ett verb, mölla 'mala', da. ~le, vb. 'male, 

spec. male korn tu l mej' (ODS 14, 736, Feilberg 2, 648). 

Finmalning, malning med litet avstånd mellan stenarna: 

Finmaling, f. 
SKÅNE: finmiPlig Väsby [46], BOH.: finmag  Valla [12], VÄRML.: 

finmak Botilsäter [78]. 

Kvarnen går tom, säden tar slut i kvarntratten (I, 81): 

Gå tom, vb. 
BLEK.: go töm Mörrum [48], BOH.: ga s,töry, pres. Tanum [5], Gam.: 

'(kvänni) gar tom, pres. Lau [55], DALARNA: '(kvänni) gor töm, pres. 
Sollerön [63], •(kviinn) gor töm, pres. Venjan [69], MEDELP.: go töm Indals-
Liden [91], LAPPL.: go töm Arvidsjaur [89]. 

Gå tomt, vb. 
DALARNA: '(kwenne) gor tuömt, pres. Mora [60], 'go tuomt Våmhus [64]. 

Mala tomt, vb. 
SKÅNE: 'mol tomt, pret. Svenstorp [123], SöDERM.: da mak tömt, pres. 

Gryt [81]. 

Gå tomme, vb. 
SKÅNE: 'gaur törna, pres. Örkelljunga [43], 'går tomme, pres. Svenstorp 

[123], SMÅL.: 'gå tomme Bankeryd [96], HALL.: go tårna Värö [22], VAS-
TERG.: da gor törna, pres. St. Mellby [28], Korsberga [33], Älekulla [32], 
Särestad [27], Tvärred [38], ÖSTERG.: go törna Svinhult [152]. 

Gå i tomme, vb. 
VASTERG.: jek 1 törna, pret. Örslösa [26], kvä_ria Jek 'tårna Ullervad [150], 

SMÅL.: 'gå i tomme Pjetteryd [52], Villstad [57], Alingsås [74], Markaryd 
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[156], UPPL.: ger 1 tömona, pres. Östervåla [70], VÄRML.: ho ger e törna 
Dalby [147], DALARNA: 'går i tömå, pres. Boda [62], 'gör i tomu, pres. Orsa 
[67]. 

Mala tomme, vb. 
BLEK.: mala tårna Hällaryd [49]. 
Tomme är sv. dial. tomme, tommen, tommom i uttryck som köra t., fara 

t. 'köra, fara utan lass' (Rietz 744). Detta adv. är ursprungligen en oblik 
kasusform av adj. tom, dels liksom fsv. lango 'länge' och fsv. /it/o 'litet' 
från dat. sg. neutr., dels liksom fsv. nkiont 'enkom' från dat. pl. (Noreen 
Altschw. Gr. 363f.). 

Gå i sko, vb. 
SmÅL.: da ger i ska Gladhammar [72], ÖSTERG.: ge i sk 6 Svinhult [152], 

VASTERG.: da ger i ska Otterstad [25], Björkäng [24], Källby [39], Östad 
[35], Ugglum [31], Korsberga [33], Ullervad [150], 'de går i sko Hudene 
[130], BOH.: ge 1 ska Hjärtum [4], Lane-Ryr [7], VÄRML.: da ger 1 ska 
Fryksände [75], Botilsäter [78], (kvarnen) gick i sko, pret. S. Ny (IFGH 
2560, 6), da gar 1 ska Dalby [147], SÖDERM.: da Or 1 skö Trosa-Vagnhärad 
[82], UPPL.: (kvarien) ger i sk 4 Östervåla [70]. 

Vara i sko(n), vb. 
BOH.: våra 1 skön Norum [1], vcera i  skön Valla [12], wera i skön 

Sörbygden (I0D). 
Uttrycket i sv. dial. gå i sko i bet. 'börja att fattas, tryta, bli brist på 

något' (Rietz 592) kommer sannolikt från kvarntermen. Denna åsyftar 
egentligen, att den sista mälden, som skall malas, har runnit ned, går ned i 
skon, den skakande rännan under kvarntratten (§ 16, I, 166f. bild 12, 21, 
23, 37), och alltså omedelbart kommer att ta slut. 

Glygga, vb. 
DAL: da g4rggar, pres. Ärtemark [15]. 
Samma ord är sv. dial. Skåne, Hall. glygga, glögga 'hugga hål, med 

huggjärn göra ett fyrkantigt hål i en bjelke o. d., hvarigenom en tapp skall 
inpassas' (Rietz 201), bildat till glugg 'öppning'. 

När säden tar slut i kvarntratten, synes det uppstå en fyrkantig glugg i 
dess botten. Den öppning, som funnits där, har förut täckts av säden, men 
framträder nu, när säden håller på att ta slut. 

§230. Kvarnen går varm (I, 81): 

Gå varm(t), vb. 
'kwäen gåe värm Markaryd [156], VASTERG.: ger vårm, pres. 

Östad [35], 'gå varmt ge va t St. Mellby [28]. 
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Kvarnen svettar kvcene svear Tanum [5] Boh.; 'ångar ut Östad [35], egar 
Landa [30] Västerg.; 'körde eld, pret. Öland utan ort [157]. 

Om övre kvarnstenen fortsätter att rotera sedan mälden tagit slut, kan 
kvarnen (stenparet) genom friktion gå varm. 

Tillräckligt torr mäld för att kunna malas (I, 82): 

Maltorr, adj. 
SKÅNE: 'maletorr Ö. Espinge [93], Ö. Broby [94], Svenstorp [123], 

'maltörr Söderåkra [95], matar Bankeryd [96], 'maltorr Aringsås 
[74], Misterhult [146], VÄSTERG.: makatarar Kinnarumma [29], Älekulla 
[32], BOH.: martår Kville [2], Ytterby [8], makatbra Hjärtum [4], mökateår 
Torp [6], Bro [10], Hogdal [11], mearatar Lane-Ryr [7], ~ML.: 'maltorr 
Älgå [148], GOTL.: 'maltårr Lau [55], UPPL.: milb-tar Östervåla [70], DALAR-
NA: 'mäkiituorr Mora [60], 'mäkutårr Boda [62], 'm24--tårr Venjan [69], 
'mall-tsr,- Ål [98], 'mäktituor Våmhus [64], (jfr OÖD II, 1273), MEDELP.: 
mMent, n. Indals-Liden [91]. 

Termen innebär att säden är tillräckligt torr för att kunna malas utan att 
det bildas deg på stenarna. 

Kvarntorr, mylletorr, a. 
SKÅNE: 'mylletorr Stoby [44], SMÅL.: 'kvarnt8rr Misterhult [146], VAS-

TERG.: kvariatarar Kinnarumma [29], kv4ritar Ullervad [150], GOTL.: 
'kvarnu-torr utan ort [56 a], NORRB.: kwceiztot, n. Överkalix [88 ab]. 

Termen innebär att säden är tillräckligt torr för att kunna sändas till 
kvarnen för malning. 

Att bildas deg mellan kvarnstenarna vid malning av icke torr säd (I, 
82): 

Dega, vb. 
SKÅNE: 'degar, pres. Lyngby [45], Smik.: 'deja Villstad [57], Aringsås 

[74], ckgat, part. Åseda [54], 'dega Misterhult [146], VASTERG.: ckga 
Örslösa [26], St. Mellby [28], Källby [39], Björkäng [24], Ullervad [150], 
deja Landa [30], Ryda (ULMA), Korsberga [33], Ugglum [31], 'dega Me-
delplana [125], Box.: deja Hjärtum [4], VARML.: ckgar, pres. Väse [77], 
SöDERM.: ckga Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], UPPL.: de.gas, pass. 
Östervåla [70], DALARNA: 'degär, pres. Sollerön [63], Venjan [69], 'di4ä, 
pres. Mora [60], 'diegär, pres. Våmhus [64], 'd4ä, pres. Djura [66], 'degä, 
pres. Gagnef [97], 'd4a, Hedemora lfs. [68], jfr OÖD I, 308, MEDELP.: (ha) 
degas, pres. pass. Indals-Liden [91], LAPPL.: 'dieig Arvidsjaur [89]. 
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Degna, vb. 
SKÅNE: 'dejnade, pret. Stoby [44], Ö. Broby [94], 'dejna Svenstorp [123], 

BLEK.: dceina Mörrum [48], HALL.: dina Morup [17], Harplinge [18], 
SMÅL.: •dainade, pret. Markaryd [156], 'ciäjna Pjetteryd [52], ÖSTERG.: (de) 
'dejnade, pret. Svinhult [152]. 

Verbet är bildat med inkoativt suffix -na till dega såsom somna till sova 
och vakna till vaka (Hellquist 1028 somna). 

Klena, vb. 
SKÅNE: kknen, pres. Örkelljunga [43], 'klinor, pres. Lyngby [45], 'kliner, 

pres. Ö. Espinge [93], SMÅL.: 'klennte, ipf. Bankeryd [96], VASTERG.: 
kHna Landa [30], Österg.: da kHnta, pret. Svinhult [152]. 

Klena i sig, vb. 

BOH.: larina sce Tanum [5], Bro [10]. 

Lägga i sig, vb. 
Box.: lcegar i sce, pres. Svenneby [2b], Tanum [5], Lane-Ryr [7], Bro 

[10]. 

Lägga på sig, lägga sig på, vb. 

BOH.: liega p sce Hogdal [11], DAL: da la sce pd, pret. Ärtemark [15]. 

Sätta i (sig), vb. 
HALL.: sitar i Värö [22], BOH.: siedar i seg, pres. Ytterby [8], VÄRML.: 

scklar i Älgå [76]. 
Dessutom med enstaka belägg: degmala ckgmala Hällaryd [49] Blek.; 

baka båga Hjärtum [4] Boh.; klabba Mbar, pres. Värö [22] Hall.; 'slå deg 
Torsås [51] Smål.; bli kladd de bir Mead Östervåla [70] Uppl.; bränna vid 
'brenn vä Anundsjö [151] Ångm.; mjölbita miåkbita Ullervad [150] Väs-
terg.; mjölet svettar mAlrat sMa pret. Ullervad [150] Västerg.; 'sätta tall 
Älekulla [32] Västerg., där tall är sv. dial. Västerg., Boh., Dal talle, m. 
'hoptrampad gödsel i stall eller fårhus, hopklimpad träck' (Rietz 723), no. 
dial. talle, m. 'det ihoptrampade lag, som er grunden i en saue-kve, ogsaa: 
giOdsel av sau og gjet' (Aasen 798), av ett *taå-l-, en dimin.-avl. till taå, no. 
dial. tad, n. 'd0dsel, gjOdning' (Aasen 798, Torp 769, 767; jfr Hellquist 1157 
under tad). 

§ 233. Degbildning (I, 82): 

Degring, f. 
BOH.: deing Hjärtum [4], VÄSTERG.: ckgrig St. Mellby [28], depig Kors-

berga [33]:DALARNA: 'dk.gringg Mora [60]. - 
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Mjölbiten, part. 
BLEK.: milbiten  Hällaryd [49], VÄSTERG.: (kvaria ce) mAckbetan, part. 

Korsberga [33], Vilske-Kleva [31 b], nWIrbitan Ullervad [150]. 
Dessutom med enstaka belägg: talle tåla Hjärtum [4] Boh. (se § 232 

ovan), malkläm m4lrkIrcety Fryksände [75] Värml., degskorv 'daigskårv Lau 
[55] Gotl., skova skva Hedemora lfs [68] Dalarna. 

§ 234. Mäld, säd som skall malas (I, 80): 

Mäld, f., mälder, m. 
SKÅNE: mcel Väsby [46], 'mäld Lyngby [45], mäl/ Ö. Espinge [93], 'melld 

Svenstorp [123], BLEK.: mce/ Hällaryd [49], Snik.: mceld Bredaryd [53], 
mcgd Gränna [71], Gladhammar [72], mcgcl Frödinge, Pelane (ULMA), 'mäl/ 
Pjetteryd [52], Ryssby [92], Markaryd [156], 'mäld Söderåkra [95], Ban-
keryd [96], HALL.: mcel Harplinge [18], Knäred [23], VÄSTERG.: mgda, 
best. sg. Björkäng [24], Örslösa [26], mgd Tvärred [38], mc Kinnarumma 
[29], Ugglum [31 a], Älekulla [32], Östad [35], Korsberga [37], Landa [30], 
St. Mellby [28], Ullervad [150], 'mäld Hudene [130], BOH.: mcLar  Norum 
[1], mej Hjärtum [4], mei Tanum [5], Hogdal [Il], ~klar, m. Valla [12], 
Kville [2], Ytterby [8], Sörbygden (NilM Ordb. 90), Tossene [9], Lane-Ryr 
[7], Bro [10], DAL: mcklar, m. Ärtemark [15], ~ML.: mod Fryksände 
[15], Älgå [76], Botilsäter [78], Gustav Adolf [149], mod, m. Dalby [147], 
ÖSTERG.: mod Hällestad [79], mcgcl Svinhult [152], SöDERM.: med Julita 
[80], Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], St. Malm 
[85], Blacksta [86], ÖL.: 'mä// utan ort [113], GOTL.: 'malld, 'mälld Lau 
[55], (jfr OLau 736), 'mäld utan ort [56 a], Um.: måcler Östervåla [70], 
VÄSTM.: (stalr)mcedar Fläckebo [58], DALARNA: 'mäld Ore [65], Venjan 
[69], 'maIrdär Gagnef [97], Ål [98], 'maldsr Boda [62], 'mäldi, best. sg. Orsa 
[67], GÄSTR.: måclur Hedesunda [127], HÄLSINGL.: 'mälder, m. utan ort 
(Rietz 426), MEDELP.: måclen, best. sg. Indals-Liden [91]; 

fsv. mceld, f., mcelder, m. 'mäld' (Söderwall 2, 80), no. dial. melder (el. 
meld), m. 'malning paa en m011e; det som bliver malet; saaledes baade korn 
som fOres til m011en, og meel, som fOres tilbage derfra; en ringere sort af 
korn' (Aasen 493), fvn. meldr, färö. meldur med samma bet., av urnord. 
*melöra- till roten *mel 'mala', bildat med -tr-suffix av närmast passivisk 
bet. (Torp 421, Hellquist 679; jfr Olson App. subst. 273 och JanzU Subst. i 
boh. 195 f.). 

I dial. har urspåringar åt olika håll inträffat. I formen mälder kunde -er 
uppfattas som nominativmärke, vilket då avlägsnades i oblika kasus, först i 
ack. och dat., senare även i gen., som fick formen meldar, senare melds. 
De nya formerna kom då, med undantag av nom. sg. och ack. pl., vilka var 
mindre vanliga, att överensstämma med de fem. ö-stammarnas former. 
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Ordet har därför i en del fall övergått till fem., särskilt som kollektiver ofta 
hade fem. genus. Formen ~klar har ombildats efter den vanliga fem. 
pluraltypen med grav accent (jfr Janz6n cit. st.). 

Malning, mälning, f. 
UPPL.: mdtvg Östervåla [70], DALARNA: mekniggg Sollerön [63], 'mak-

nindji, best. sg. Våmhus [64], 'måkning Djura [66], 'malning Mora (Rietz 
427), HÄLs.: 'malning, f. Delsbo (Rietz 427), MEDELP.: mippg, mg 
(Vestlund Medelp. folkm. 108), ÅNG.: 'mäkninga, best. sg. Anundsjö [151]. 

Termen är ursprungligen ett verbalabstraktum till mala, vilket övergått 
till konkret bet., liksom i byggning och klädning, och fått bet. 'det som skall 
malas' (jfr Hellquistl  XXVII); angående formen mälning se SAOB 17, M 
1921. 

Mölle, n. 

SKÅNE: inåk Luggude hd (LAL 498), mple, Önnestad (LAL 495), 'mölle, 
n. utan ort (Rietz 427), BLEK.: måla Mörrum [48], mila Jämshög [48], 
HALL.: mple, Harplinge [18], 'mölle utan ort (Rietz 427); 

da. dial. Jyll m011e [102]. 
Termen är troligen ett lån från da. dial. ?011e, 'mäld', bildat till da. m011e, 

vb. 'mala', i sin tur en bildning till da. m011e 'kvarn', sv. dial. mölla (ODS 
14, 736, Feilberg 2, 648). Den kunde även vara en ellipsbildning till ssgr 
såsom sv. dial. möllesäd, resp. da. dial. m011ekorn (se nedan). 

Möllesäd, f. 
SKÅNE: 'myllese Stoby [44], Ö. Broby [94], Svenstorp [123], ~Masa 

Luggude hd (LAL 498), 'mölle-se Gärds, N. Åsbo hd (Rietz 427); 
jfr da. dial. Jyll. m011ekorn [103]. 
F.leden i möllesäd är sannolikt mölla 'kvarn' och den eg. bet. är alltså 

'säd som föres till kvarnen för att malas'. Möjligt är dock att f.leden är 
stammen i ett verb mölla 'mala', ej belagt i sv. dial. men i da. (jfr ovan). 
Den eg. bet. är i så fall 'säd som skall malas'. Det senare alternativet 
förutsätter att termen är ett lån från da., då verbet mölla ej är känt i sv. 
dial., vilket emellertid ej utesluter att det kan ha funnits här. 

Säd, f. 
SKÅNE: scen, best. sg. Örkelljunga [43], HALL.: six Knäred [23], Gam.: 

sed Lau [55], VÄSTM.: sg Nora lfs. [59], DALARNA: sce Hedemora lfs [68]. 
Mäld av speciell art: säd sce 'havremäld; i de nordliga delarna av denna 

socken odlades ej annan säd än havre' Fryksände [75] Värml.; brödmäld 
brelmc'el 'mäld avsedd att giva mjöl till bröd' Hogdal [11] Boh.; sammäld 
såmied 'mäld som skall sammalas, dvs, som skall malas utan att siktas' 
Björkäng [24] Västerg.; siktmäld silstmgd 'mäld som skall malas och sik- 
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tas', gröpmäld grOmied 'mäld som skall gröpas, grovmalas' Julita [88] 
Söderm.; korn koli 'mäld; man odlade ej annan säd än korn' Överkalix [80] 
Norrb.; tullmäld ttillmied 'mäld som skall lämnas som tull, dvs, betalning in 
natura' Gränna [71] Smål.; sammäld såmbd 'mäld för sammalning', skräd-
mäld skrembd 'mäld för skrädning (se § 237 nedan)' Dalby [147] Värml. 

§235. Mjöl (I, 80): 

Mjöl, n. 
SKÅNE: me! Burlöv [41], 'mjöl Stoby [44], HALL.: mio./ Harplinge [18], 

mjuk Fagered (Kalkn Ordb. 204), Frillesås [20], Värö [22], mall Knäred 
[23], SMÅL.: 'mjöl Markaryd [156], Misterhult [146], ÖSTERG.: mjfjk Svin-
hult [152], VÄSTERG.: Ingek Ödenäs [34], Östad [35], Särestad [27], mit_tk 
Ryda, Korsberga [33], Ugglum [31], Ullervad [150], BOH.: mitlirNorum [1], 
Torp [6], Valla [12], Lane-Ryr [7], Hjärtum [4], Sörbygden (I0D), mjar 
Morlanda [13], mjuk Naverstad [14], mak Hjärtum [4], mytYr Kville [2], 
Tossene [9], GOTL.: 'mjöd Lau [55], (jfr OLau 708), miel Fårö [126], 
VÄRML.: mfilk Dalby [147], Gustav Adolf [149], VÄSTM.: mjejk Nora lfs [59], 
UPPL.: mich Östervåla [70], DALARNA: 'myr Oxbergs och Gopshus byar 
Mora [60a], 'mjäZr Transtrand [61], 'mj -e/ Orsa [67], mi0 Hedemora lfs [69], 
'mlölr Boda [62], Djura [66], Gagnef [97], Ål [98], Venjan [69], NORRB.: mi/r 
Nederluleå [87], mika, best. sg. Nederkalix [99], LAPPL.: miki_Zr Arvidsjaur 
[89]; 

rspr. mjöl, fsv. miö/, mio/ (även mö/), fvn. mj9/ (dat. mj9/v/), no. mj0/, ä. 
da. miel, da. me!, ags. melu (eng. meal), fsax., fhty. melo (nhty. mehl), av 
germ. *melwa- motsvarande alban. mjel och med släktingar i kelt. och 
slavo-balt. språk, till roten *mel- 'krossa', i avljudsförhållande till mala 
(Hellquist 653; jfr Falk-Torp 1, 709 och Torp 428; jfr även Olson App. 
subst. 337). 

Den da. formen me! - och därmed väl även den skånska - uppfattas av 
BrOndum-Nielsen (Gammelda. Gr. 1, 143) med tvekan som uppkommen 
genom tysk påverkan, detta i anslutning till Falk-Torp Dansk-norsk lydhist. 
129. Ett sådant antagande avvisas dock av Swenning (Samnord. tei 136) och 
med honom av Wigforss i SHF 92. Dessa söker förklara e-formerna och de 
därur utvecklade former med sydsv. diftongering av e. Swenning antar en 
utveckling av *mfel>*m,ml>*mfel>mel utgående från en form mjel i nord-
östra Skåne och i Blek., motsvarande ä. da. miel. I detta ord antar han med 
stor tvekan en övergång av iö>ie (aa 137), men detta antagande avvisas av 
Wigforss. Denne förmodar i stället en utveckling av ia>ite>ie med bortfall 
av j i detta ord. Möjligen kan en tendens till bortfall ha stötts av påverkan 
av ord som mala, mäld, mölla och möllare, kanske även av ty. mehl (aa 
93 f.). 

Koch förklarar (i ANF 33, 264f.) uppkomsten av ja (it) i sydsv. och da. 
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som beroende på den ursprungliga neutrala u-stammens (eg. wu-stammens) 
tidiga övergång till a-stamsböjning. Sedan *melwu genom w-förlust framför 
u blivit *melu, påverkade detta ett på så sätt uppkommet *melwa, så att 
*mela uppstod, vilket gav mial. Såsom en alternativ förklaring anför han att 
mjöl ofta förekom som s.led i ssgr, och att brytningsdiftongen io i relativt 
oaccentuerad stavelse ljudlagsenligt övergått till ja. 

För uppkomsten av fsv. m0/ 'mjöl', huvudsakligen i finländska urkunder, 
har Kock (i Ljudhist. 2, 8f., 414; 3, 240f. samt i Uml. u. Brech. 209) antagit 
en dialektal utveckling mi0/>m0/ i fortisstavelse. I annat sammanhang 
framhåller han möjligheten av en utveckling i s.led i ssgr samt, i anslutning 
till Falk-Torp, Dansk-norskens lydhistorie 128, att ett urnord. *melwa-
ljudlagsenligt bör ha givit *mialw- *mialu- genom a-brytning. Från dat. sg. 
*melw kan e ha inträngt i nom. *miau, så att *melu uppstod. Lindroth har 
i Öl. folkm. 1, 272 påvisat, att formen har större spridning, och ger, i 
anslutning till Kocks sist refererade alternativ följande förklaring av formen 
Pm* o. dyl. i öl. dial.: »sing. *melya>*mialu (jfr da. dial. mial Wigforss 
92 ff.), men pl. *melou>*melu, som någon tid kvarstår ograverat; därifrån 
infördes me!-, varefter sing. *melu gav m0/ (alltså ingen brytning genom y, 
resp. sekundärt u).» 

Formerna från Norrb. visar övergång av äldre itx>ta>t i kort sluten 
stavelse (Pihl Överkalixm. 189). Om vokalismen i dalm. se  Levander Dalm. 
1, 187. 

§ 236. Grovmalet, osiktat mjöl, som vanligen användes till kreatursfoder 
(I, 81): 

Gröpe, n. 
SKÅNE: gitöbe. Väsby [46], 'gröbe Ö. Broby [94], gnöple, Örkelljunga [43], 

BLEK.: ghöpa Mörrum [48], Hällaryd [49], HALL.: ghöba Morup [17], gAöbe, 
Harplinge [18], gröpa Fagered (KaMn Ordb.), SMÅL.: grö_pa Gränna [71], 
gröpa Äseda [54], 'gröpe Misterhult [146], VÄSTERG.: gröpa Säre stad [27], 
Örslösa [26], Björkäng [24], Tvärred [38], Källby [39], Landa [30], Erska 
[28], BOH.: gröba Norum [1], Tossene [9], Bro [10], gröpa Valla [12], DAL: 
gröpa Ärtemark [15], ~ML.: gröpa Fryksände [75], gröpa Älgå [76], 
SÖDERM.: gröpa Julita [80], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], 
Blacksta [86], VÄSTM.: gröpa Nora lfs [59], UPPL.: (fin-, grov4 gröpe 
Västland [154], DALARNA: gröpce Hedemora lfs. [68], jfr OÖD II, 750; rspr. 
gröpe. 

Gröp, n. 
HALL.: grqb Frillesås [20], BOH.: gröb Ytterby [8], grqb Naverstad [14], 

~ML.: gröly Botilsäter [78], gröp Gustav Adolf [149]; 
ä. nsv. gröp(p), n. (SAOB 10, G 1227). 
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Gröpe och gröp är båda bildningar till stammen i verbet gröpa 'grovmala' 
(Hellquist 308, jfr § 222 ovan), det förra ordet en la-, det senare en a-
stamsbildning. Båda kunde vara avledda direkt till verbets stam, men då 
neutr. ia-avledningar till verbalstammar är tämligen ovanliga i de germ. 
språken, är det sannolikare att den neutr. ia-avledningen är bildad till ett 
subst. med samma bet. som huvudordet. Denna bildningstyp är vida vanli-
gare än den förra (Olson App. subst. 179 if). Grundordet till vilket gröpe är 
bildat skulle sannolikt vara gröp, n., i sin tur bildat till verbalstammen. I sv. 
finns dock även andra former, som kunde tänkas vara grundord för ja-
bildningen (se Hellquist 308). 

Formen gra4pie från Örkelljunga i Skåne har motsvarigheter i Åsbomålet, 
vilka anföres av Billing (Åsbom. 179) utan förklaring av det oväntade j-
ljudet. Dessa former är bildade i anslutning till den sydsvenska verbformen 
gröpja (se ovan § 222, mom. c). 

237. Icke siktat, grovmalet mjöl, så att endast skalet krossats men ej 
kärnan (I, 81): 

Skrädmjöl, n. 

SKÅNE: sktemel V. Ahlstad [42], 'skrek-mjöl utan ort (Rietz 603), SmÅL.: 
'skräemjöl Pjetteryd [52], 'skrämjöl Villstad [57], Misterhult [146], 
ÖSTERG.: 'skrän/föl Svinhult [152], VÄRML.: skrctmitfir Fryksände [75], 
skreenykik Gustav Adolf [149], DALARNA: 'skrädamjölr Sollerön [63], 
'skrädmjölä, best. sg. Ore [65], MEDELP.: skrckelmffik Indals-Liden [91], 
NORRB.: skrd,dmilre., best. sg. Nederluleå [87]. 

Skräde, n. 

SmÅL.: 'skräe Skede [73], Aringsås [74]. 

Skrädning, f. 
VÄRML.: skrcånig (vanligen havremjöl) Fryksände [75]. 
Dessa tre termer är bildade till verbet skräda 'grovmala' (se ovan § 221); 

skräde är till bildningen att jämföra med det även till bet. närstående gröpe 
och måhända bildat i anslutning till detta, skrädning är från början ett 
verbalabstraktum som övergått till konkret bet. 

Skråning, f. 
SKÅNE: sknåutug Södervidinge [40], skrahunkg Tuffstorp [120], 'skråning 

Lyngby [45], Ö. Broby [94], utan ort (Rietz 603), 'skrauning Ö. Espinge 
[93]; 

da. skraaning (ODS 19, S 781). 
Termen är bildad till verbet skrå 'grovmala' liksom skrädning till skräda 

(se ovan samt § 221). 

136 



Grovmalet, ptc. 

SMÅL.: 'grovmalet Markaryd [156], Misterhult [146], VÄSTM.: grovmab 
Fläckebo [58], DALARNA: 'gröv-melri Venjan [69]. 

Gryn, n. 

BLEK.: gryn Mörrum [48], SMÅL.: 'gryn Markaryd [156], GOTL.: 'gröin 
Lau [55], DALARNA: 'gryn Sollerön [63]. 

Termen betyder liksom i rspr. 'sädeskorn, på vilket skalet borttagits' 
(SAOB 10, G 1090), av fsv. gryn (med 9  av äldre ju), isl. grjön, da. gryn 
motsvarande mlty. gr'bi 'sand, sandkorn', mhty. grien 'grov sand', av 
germ. *greu-na- till ie. *ghr(e)u 'krossa, mala', vilken ingår i grus och gryt; 
jfr även gröpa 'grovmala' (se ovan § 222; Hellquist 304). Termen är givitvis 
mycket vanligare än beläggen ovan visar. Möjligen beror detta delvis på att 
det ej efterfrågas i arkivets frågelista, på vilken många uppteckningar 
bygger. 

Grovmalen malt: 

Fälle, n. 

VÄSTERG.: fila Landa [30], Göteve (Götlind Västsv. ordb. 84). 
Termen är bildad till fälla (malt), vb. 'grovmala malt', liksom gröpe till 

gröpa (se ovan § 222). 

Finmalet mjöl (I, 81): 

Finmjöl, n. 

BOH.: finmAk Hjärtum [4], UPPL.: finmi0Yr Östervåla [70], DALAR-
NA: firunh4- Hedemora lfs. [68]. 

Finmalet, ptc. 

SKÅNE: finmalad Örkelljunga [43], HALL.: finmalen Knäred [23], 
SMAL.: finmalat Bredaryd [53], Gränna [71], finmalen Markaryd [156], 
Misterhult [146], VÄSTERG.:finma4 Älekulla [32], VÄRML.: finmalrat 
Fryksände [75]. 

Termen är participet till verbet finmala, här använt som subst. som 
beteckning på finmalet mjöl, med utelämnande av ordet mjöl. 

§ 240. Osiktat mjöl: 

Sammalet, sammanmalet, ptc. 

SKÅNE: 'sammaled Stoby [44], BLEK.: sermillat Hällaryd [49], SMÅL.: 
siunalat Bredaryd [53], sämanmakat Gladhammar [72], 'sammalet Villstad 
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[57], Ryssby [92], Markaryd [156], VÄSTERG.: såmåt Ödenäs [34], St. 
Mellby [28], såmåkat Ullervad [150], Box.: såmå4 Hjärtum [4], Torp [6], 
samblrat Tanum [5], VÄRML.: sämåkat Fryksände [75], såmåka Dalby [147], 
ÖSTERG.: såmåkat Hällestad [79], SöDERm.: såmanmålrat Gryt [81], Tuna 
[83], Björkvik [84], Blacksta [86], VASTM.: samanmaka Fläckebo [58], 
DALARNA: 'sammanm'e4id Mora [60], 'sammanmäle Ore [65], 'samman-
mäki Djura [66], GASTR.: 'sammale Hedesunda [127], NORRB.: såme,nmålrt-
Nederluleå [87], s&mm6lri Överkalix [88], LAPPL.: stimcemmErce Arvidsjaur 
[89]. 

Termen är egentligen ptc. av sammala, sammanmala (se §225 ovan) 
'mala utan att sikta'. Det användes som adj. i förbindelse med mjöl, men 
oftast substantiverat med utelämnande av mjöl. 

Sådmjöl, n. 
VÄRML.: seims/0 Dalby [147]. 
F.leden är rspr. såda, pl. sådor, ä. nsv. och dial. såda, såder, se nedan 

§251. 

§241. Siktat mjöl (I, 82): 

Siktmjöl, n. 
SKÅNE: 'seijtmjel Stoby [44], 'sejtemjel Ö. Broby [94], SmÅL.: satamji0 

Bredaryd [53], 'säitemjöl Markaryd [156], VÄSTERG.: sektamplr Korsberga 
[37], BOH.: satamitik Hogdal [11], GOTL.: 'siktmjöil Lau [55], (jfr OLau 
1036f.), UPPL.: siktmlå_lr Östervåla [70], DALARNA: 'siktmjel Orsa [67], 
'sikt-mffir Sollerön [63], 'siktmjik Djura [66], Ål [98]. 

Sikt, m. 

HALL.: sekt Fagered (Kalkn Ordb. 284), VÄRML.: sekt Väse [77], UPPL.: 
sikt Östervåla [70], GOTL.: 'sikt Fårö [126]. 

Grovsikt, m. 
SmÅL.: grovsekt Gladhammar [72], SODERM.: grovsikt Trosa-Vagnhärad 

[82]. 

Samsikt, m. 

SMÅL.: såmsekt Gränna [71], Gladhammar [72], 'samsikt Misterhult 
[146], ÖSTERG.: såmsekt Hällestad [79], VÄSTERG.: såmsat(at) Ullervad 
[150], SöDERM.: såmsikt Gryt [81], Björkvik [84], Blacksta [86], VÄRML.: 
såmsekt Fryksände [75], Älgå [76], Väse [77], Gustav Adolf [149], UPPL.: 
sår sikt Östervåla [70], GÄSTR.: samsikt Hedesunda [127]. 

Sikt (även som s.led i ssgr) i bet. 'siktat mjöl, mjöl som erhållits genom 
siktning av sammalet mjöl, där såväl skal som kärna finfördelats vid mal- 
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ningen' är en bildning till verbet sikta, i sin tur bildat till subst. sikt 
'mjölsikt, såll'. Då det är en relativt sen bildning, är det knappast bildat 
direkt till verbet utan är snarare att uppfatta som en ellipsbildning av 
siktmjöl av samma slag som t. ex. skjuts av skjutshäst o. dyl. (Hellquist1  
LXIV, Olson Ordbildning 127 eller som den alternativa formen från 
Ullervad i Västerg. visar ett ptc. samsiktat (mjöl), varav (sam)sikt i så fall 
skulle vara en ellipsbildning. 

Sävmjed, n. 
SMAL.: 'sävemjäl Pjetteryd [52]. 
F.leden är sv. dial. Smål. säva 'sikta' bildat till sv. dial. Smål. (Stranda, 

Södra Möre) säv, m. el. f. 'sikt' (Rietz 717, Linder Allmogem. i S. Möre 
168). Detta ord är ett lån från mlty. seve, n. 'såll' = holl. zeef, fhty. sib, ty. 
sieb, ags. sife, eng. sieve, av en germ. rot *sit möjligen med bet. 'droppa' 
o. dyl. 

Ett annat lån är rspr. sikt från Ity. sichte, holl. zift, f., bildat till mlty. 
seve, n. 'såll' med Ity. övergång av -ft->-cht-, varav genom ljudsubstitution 
sv. -kt- (Hellquist 907). 

§242. Finsiktat mjöl: 

Finsikt(a), m. 

SMAL.: finsikt Misterhult [146], HALL.: finskkt Harplinge [18], BOH.: 
finsc'elst Torp [6], UPPL.: finsikt Östervåla [70], ~ML.: finsekt Gustav 
-Adolf [149], GÄSTR.: finsikt Hedesunda [127]. 

Toppsikt, m. 
HALL.: töpsekt Harplinge [18], VÄSTERG.: tiipsekt Erska [28], Landa 

[30], Tvärred7 [38], BOH.: tkipsiekt Torp [6], VÄRML: tiipsekt Botilsäter [78], 
DALARNA: tirpsikt Hedemo-ra lfs. [68]. 

Denna tern-i betecknar siktat mjöl som först »toppats», dvs. malts med så 
stort avstånd mellan kvarnstenarna, att blott grodden och skalets hårda 
spets på sädeskornen krossats (s. k. »högmalning»). Sedan grodd- och 
skalpartiklarna bortsiktats, har mjölkärnan malts med mindre avstånd mel-
lan kvarnstenarna. Genom denna malningsmetod erhålles ett finare mjöl. 

Stålsikt, m. 

SMAL.: 'stålsikt Misterhult [146], VÄSTERG.: steisekt Björkäng [24], 
Ödenäs [34], Box.: stasiekt Torp [6], VÄRML.: skal-sekt Älgå [76], ÖSTERG.: 
stäsiikt Hällestad [79], SöDERM.: stdsikkt Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], 
Björkvik [84], Blacksta [86], UPPL.: stelsikt Östervåla [70], DALARNA: 
'stås,ikkt Transtrand [61], GÄSTR.: 'stålsikt Hedesunda [127]. 
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Termen betecknar mjöl som malts på s. k. stålstenar (se ovan §226) och 
därefter siktats. 

Mjöl som erhålles vid den första malningen: 

Förstmjöl, n. 
SMAL.: förstmjöl Misterhult [146], fusstmjöl Markaryd [156], GOTL.: 

fysstmjöil Lau [55], (jfr OLau 234), far,stamAil Fårö [126], BOH.: firstmjiar 
Hjärtum [4], VÄSTM.: fonntiok Fläckebo [58], DALARNA: fikstmhlr Hede-
mora lfs. [68]. 

Bästmjöl, n. 
GOTL.: 'bässtmjöil Lau [55], NORRB.: bdstnnk Nederluleå [87]. 

Mjöl som erhålles vid sista malningen: 

Eftermjöl, n. 
VÄSTERG.: retarmjuk Korsberga [37], Ugglum [31a], VÄSTM.: cetarmicylr 

Fläckebo [58], DALARNA: (ktantityk Hedemora lfs. [68], NORRB.: dtmilr 
Nederluleå [87]. 

Sistmjöl, n. 
GOTL.: 'säistmjöi/ Lau [55], (jfr OLau 1042), sdistamjall Fårö [126], 

UPPL.: sistmAfk Östervåla [70]. 

Mjöldamm: 

Mjöldamm, n. 
SMAL.: 'mjöldamm Misterhult [146], UPPL.: mAciam Östervåla [70], 

DALARNA: 'myöZrdammbä, best. sg. Mora [60], 'mffidåmm Orsa [67], 
'mjölr-damb Venjan [69], 'mjökdamm Ål [98], MEDELP.: micialrdarne,, best. 
sg. Indals-Liden [91]. 

Dust, mjöldust, m. 
SMAL.: mjöldöst Aringsås [74], mjöldust Markaryd [156], VÄSTERG.: 

mjukdast Korsberga [37], Ryda (ULMA), BOH.: trytidtt,st Torp [6], Hjärtum 
[4], Lane-Ryr [7], mAdp.st  Tossene [9], Svarteborg (I0D), mMrdast Sör-
bygden (I0D), mAcip,51 Kville [2], Bro [10], mizsiciast Hogdal [11], dust 
Ytterby [8], dyst Naverstad [14], ÖL.: dust Runsten, nvel/dest Sandby 
(Lindroth Öl. folkm. 424); 

sv. dial. dust, m. 'stoft, damm; eg. af mjöl' (Rietz 107), no. dial dust, f. 
'st0v, gran, smule' (Aasen 119), da. dyst, dust, 'melstOv' (ODS 3, D 1222); 
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fsv. dust, n.? 'stoft, mjölstoft' (Söderwall 1, 206), fvn. dust, n. 'stOv', mlty. 
dust, m. 'agner, stOv', nhty. dust, m. (Torp 80). 

Ordet hör till en ie. rot *dhus- 'ryka' el. dyl., en utvidgning av ie. *dlul- 
'schätteln, stieben, rauchen, dampfen' (Falk-Torp 1, 168 o. 163). 

Jfr da. dial. Jyll. (m011e)duft och (m011e)st0v (Feilberg 2, 648, 651). 

Fem, femmjöl, n. 
VÄSTERG.: fem, fbnikilr Ullervad [150]. 
Termen kan sannolikt sammanställas med det smålänska sjönamnet Fem-

men av fsv. *Kem- i gårdnamn fsv. Fbemsrydh, Fimsidh. Det dialektala 
uttalet av dessa visar hän på ett i svenskan annars ej uppvisat germ. *faima-
= fhty., ty. feim, ags.fåm (eng. foam) ' skum', jämte no. feim i likn. bet., av 
ie. *(s)poimo-, jfr lat. spiima 'skum, fradga' (Hellquist 206; jfr Hellquist 
Sjönamn 1, 116). 

Knissemjöl, n. (eg. mjöl malet med slöa stenar) 
BOH.: knesamiiiir Torp [6]. 
F.leden är stammen i sv. dial. Dal, Västerg. knesa, Boh. knissa 'små-

skratta, skratta i mjugg' (Rietz 336), no. dial. knisa 'fnise', da. dial. Jyll. 
knise; jfr öfris. knisen, gnisen, 'gni, knirke, skjxre txnder, le med sammen-
bitte txnder' och med bet. 'knuse' (som i kvarntermen) i bair. zerknischen 
och mhty. knisten (Torp 298). 

§246. Mjöl med stenflisor i, vilket erhålles efter skärpning: 

Stenmjöl, n. 
SmÅL.: 'stenmjöl Misterhult [146], ÖSTERG.: sknamikik Svinhult [152], 

BOH.: sknmiirlr Torp [6], Hjärtum [4], Lane-Ryr [7], Ytterby [8], Bro [10], 
Hogdal [11], stbzmiillr Tanum [5], DALARNA: sin-mjöl Venjan [69]. 

Pickmjöl, n. 

VÄSTERG.: Morning- Ugglum [31 a], Korsberga [33]. 

Järnpartiklar i mjölet kallas hålljärn häliati i Östervåla [70] i Uppl., då 
man trodde att de kunde bota sjukdomen håll hal. 

§ 247. Hopsopat avfallsmjöl till kreatursföda: 

Sopmjöl, n. 
BOH.: s4bamiiik Hjärtum [4], s3pamii14-  Lane-Ryr [7], VÄSTERG.: sopa-

Östad [35]. 
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§248. Sikt, maskindrivet siktverk i kvarn (I, 82): 

Sikt, m. 

SKÅNE: 'så/i' Stoby [44], HALL.: 'saft Harplinge [18], sceit Knäred [23], 
VÄSTERG.: sekt Korsberga [33], Östad [35], Ryda, Örslösa [26], Särestad 
[27], BOH.: sekt Tossene [9], Ytterby [8], Bro [10], ÖSTERG.: sekt Hällestad 
[79], DALARNA: 'sikt Hedemora lfs. [68]. 

Siktverk, n. 

VÄRML.: sektavc'erk Väse [77], VÄSTM.: sektvcerk Fläckebo [58], 
SöDERM.: siktv&rk Trosa-Vagnhärad [82]; 

jfr sl-holst. sichtvark (Drube 85); eng. mechanical sieve (Reynolds 53). 

a) Sikt som försättes i skakning av kvarnens rörliga delar: 

Skaksikt, m. 

GOTL.: 'skaksiktar, pl. Lau [55]. 

Sikt som försättes i rörelse genom slag av kvarnens rörliga delar: 

Slagsikt, m. 

VÄSTERG.: fia/sekt Korsberga [33]. 

Sikt som rullas runt av kvarnens rörliga delar: 

SMÅL.: rthlsekt Gladhammar [72], GOTL.: 'rullsiktar, pl. Lau [55]. 

Sikt vars siktduk är upphängd som en säck: 

Byxsikt, m. 

VÄSTERG.: boksasekt Korsberga [37], Vilske-Kleva [31 b]. 
Sikten liknas vid en upphängd byxa, måhända något skämtsamt. 

§249. Trälår, vari siktens rörliga delar är inneslutna: 

Siktkista, f. 

BOH.: scataksta Torp [6], VÄSTERG.: sektasista Korsberga [33], sekta-
jesta Ullervad [150], GOTL.: siktakista Fårö [126]. 

Siktlår, m. 

ÖSTERG.: sektkir Hällestad [79], UPPL.: siktlisr Östervåla [70], DALAR-
NA: siktlar Hedemora lfs. [68]. 
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Siktskåp, n. 

BOH.: sektaskåb Hogdal [11]. 

Sikt av mycket tunn och tät duk: 

Florsikt, m. 

HALL.: fluAsekt Värö [22], VÄSTERG.: 'florsekt Ugglum [31], BOH.: J1r4r-
sekt Bro [10]. 

Sikt av metallväv: 

Stålsikt, m. 

BOH.: strErsekt Norum [1], VÄSTERG.: stasekt Korsberga [33], Ödenäs 
[34]. 

Sikt av tagelduk: 

Hårsikt, m. 

VÄSTERG.: 'hårsekt Ugglum [31 a]. 

Kli, krossad partikel av kornets skal eller yttre mjuka delar, såsom 
grodd: 

Kli, n. 

Denna term är med något växlande uttal belagd från följande orter: 
SKÅNE: V. Ahlstad [42], Ö. Broby [94], SMÅL.: Aringsås [74], Ryssby 

[92], HALL.: Värö [22], VÄSTERG.: Älekulla [32], Östad [35], Korsberga 
[37], St. Mellby [28], Ullervad [150], ÖSTERG.: Svinhult [152], BOH.: 
Tanum [5], Torp [6], GOTL.: Lau [55], UPPL.: Östervåla [70], VASTM.: Nora 
lfs. [59], DALARNA: Hedemora lfs. [68], Djura [66], Gagnef [97], Ål [98], (jfr 
OÖD II, 1120), NORRB.: Nederluleå [87]; 

eng. bran (Reynolds 10). 
Fsv. kli, da. kli(d), möjligen från mlty. klie, fhty. kli(w)a, (ty. kleie) av 

germ. *kliwön till ie. roten *glei 'vara klibbig', besläktat med grek. glia, 
gloia 'lim' (Hellquist 466). 

För att ordet, åtminstone delvis skulle vara inhemskt kunde dock den fsv. 
formen k/S tala, vilken enligt Kock (Ljudhist. 1, 477, Umlaut u. Brechung 
212) visar w-omljud, samt det från ty. avvikande neutrala könet i sv. 
Formen 09 bevisar dock ej inhemskt ursprung för ordet; y kan också bero 
på labialisering av i som framkallats av kl jämte följande labial i kasus där w 
bevarats (Seip i MM 1917, 151, och i Låneordsstud. 2, 44). 
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Såda, f. 
SMÅL.: 'saoä, pl. Pjetteryd [52], 'såwor, pl. Aringsås [74], HALL.: sta 

Fagered (KalM Ordb. 353), VÄSTERG.: sr, pl. Landa [30], Uggium [31], 
Östad [35], BOH.: satir, pl. Torp [6], Gam.: 'sador, pl. Lau [55], UPPL.: 
sådar, pl. Östervå1a [70], VÄRML.: sa Dalby [147], DALARNA: såda Hede-
mora lfs. [68], 'sådur, 'sådär, pl. Mora [60], 'sådär, pl. Djura [66], Orsa 
[67], 'sådär, pl. Venjan [69], Sollerön [63], 'såur, pl. Ål [98], ' såttr, pl. 
Gagnef [97], sbOar, pl. Älvdalen [111], NORRB.: sådan, best. pl. Nederluleå 
[87]; 

rspr. såda, vanligen i pl. sådor, i fsv. som enkelt ord blott anträffat i pl. 
sadher, sadha (ack. pl.), samt som s.led i ssgr fsv. roghsadh (Söderwall 2, 
263 o. 295). Samma ord är no. dial. saad, f. 'saad, tynd trevle eller flise af 
kornets skal, klid i meel eller meelmad' (Aasen 637), fisl. såä, f. med 
samma bet., da. saad, vanligen blott i pl. saader, ä. da. saa(d)e 'kornskal' 
(Dahl-Hammer 2, 196). 

Detta är eg. samma ord som got. *.se,ks 'säd' (i got. manasqz"menne-
skehed'), mlty. såt, f. 'saaing, utswd, saakorn', fhty., mhty. såt, f., nhty. 
saat, av germ *M-di- till den ie. roten *se, vilken bl. a. återfinns i verbet så. 
Den ursprungliga bet. är alltså 'korn, sädeskorn', ur vilket utvecklats bet. 
'kornskal', liksom i lit. selenå, mest i pl. (till samma ie. rot *se) 'kornskal, 
kli' (Torp 569, Hellquist 1142, 1144). 

Ordet är ursprungligen starkt fem. Den sv. fem. singularformen såda har 
nybildats från pluralformen, vilken är den vida vanligare. 

§ 252. Kvarnlass, lass med mäld eller mjöl, som köres till, resp. från 
kvarn (I, 85): 

Kvarnlass, n. 

SmÅL.: 'kvärnalass Aringsås [74], Ryssby [92], 'kwärnalass Markaryd 
[156], VÄSTERG.: kwcerkalas Kinnarumma [29], kvalas Ryda, Korsberga 
[37], kvårialå.y Ullervad [150], BOH.: kv.knolå.y Torp [6], kwctrialk Ytterby 
[8], kw&n,14 Hjärtum [4], VÄRML.: kvemlats: Dalby [147], kv4tklås Gustav 
Adolf [149], UPPL.: kvån/iis Östervåla [70], GÄSTR.: 'kvarnlass Hedesunda 
[127], ÄNG.: 'kvärnlasse, best. sg. Anundsjö [151], MEDELP.: kv&glies 
Indals-Liden [91], NORRB.: kwårilizs Nederluleå [87], !flytt/Wo: Överkalix 
[88]. 

Mökfifiss, n. 
'mällalass Pjetteryd [52], Villstad [57], VÄSTERG.: ~flatas 

Korsberga [37], mactalay Kinnarumma [29], ~Makts Älekulla [32], 
ÖSTERG.: mctclalå.s Svinhult [152], NÄRKE: 'märder-lass, n. utan ort (Rietz 
427), VÄRML.: tnctdias Fryksände [75], Gustav Adolf [149], mådlas Dalby 
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[147], DALARNA: 'mäld-Zrass Venjan [69], 'maZdärlass Ål [98], GÄSTR.: 
ma48/as Hedesunda [127]. 

Mallass, n. 

DALARNA: 'mNIA-ass Mora [60], 'maZrulass Boda [62], 'mäktarassä, best. 
sg. Våmhus [64], 'målulass Orsa [67]. 

Möll-lass, n. 

SKÅNE: målalås Luggude hd (LAL 498), 'möllelass Lyngby [45], Ö. 
Espinge [93], 'myllelassed, best. sg. Ö. Broby [94], Svenstorp [123], HALL.: 
mplalås Harplinge [18]; 

da. m011e-lces (ODS 14, 739). 
F.leden är mölle 'mäld (se ovan § 234). 

Malnings-, mälningslass, n. 
DALARNA: 'mN-tagggslrass Sollerön [63], LAPPL.: månigslås Arvidsjaur 

[89]. 
F.leden är malning—mälning 'mäld' (se ovan § 234). 

Kvarnfora, f. 
SMÅL.: 'kvärnafora Söderåkra [95], BOH.: kweenafö_ra Torp [6]. 

Liten, lätt kärra med fjädrar, som bl. a. användes vid kvarnresor (I, 
85): 

Kvarnkärra, f. 
BOH.: kwdliajiera Norum [1], kveeriasiera Tossene [9], kv&nasiera Naver-

stad [14]. 
Det är belysande för den stora betydelse som malningen och resorna till 

kvarnen hade i bondens liv, att denna typ av kärra kallas kvarnkärra. Den 
användes naturligtvis till allehanda lättare körslor för övrigt, bl. a. till 
marknader, då man medförde ett mindre lass och ej behövde använda en 
tung vagn, men å andra sidan ej kunde åka i en s. k. åkkärra. Bland de 
resor, där den ifrågavarande kärran användes, har färderna till kvarnen 
synbarligen intagit en dominerande plats (jfr I, 85). 

Mjölsäck, säck för förvaring och transport av mjöl (I, 85): 

Mjölsäck, m. 
SKÅNE: 'mjölsäijkanna, best. pl. Stoby [44], 'majlsäck Ö. Espinge [93], 

'melseckj Svenstorp [123], HALL.: mitlirsiek Frillesås [20], mit_isdek Värö 
[22], BOH.: mAsc'ek Torp [6], Hjärtum [4], GOTL.: 'mjöilsäkar, pl. Lau [55], 
(jfr OLau 709), ÖSTERG.: mAsiek Svinhult [152], UPPL.: miesåk Östervåla 
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[80], DALARNA: 'mjigsäkk Sollerön [63], Djura [66], Boda [62], 'mjMr-säkk 
Venjan [69], 'myöksekk Mora [60], MEDELP.: midAscemer, pl. Indals-Liden 
[91], NORRB.: miksek Nederkalix [99]; 

jfr da. o. da. dial. Jyll. m011e-stek (ODS 14, 743, Feilberg 2, 651). 

Påse, m. 
SKÅNE: 'poosa, pl. Stoby [44], VÅSTERG.: p4sa Landa [30], BOH.: p6sa 

Lane-Ryr [7], SöDERM.: petsa Björkvik [84], GOTL.: 'pusar, pl. Lau [55], 
DALARNA: piisa, pl. Hedemora lfs. [68]; 

jfr da. m011e-pose (ODS 14, 739). 

Mjölpåse, m. 
SMÅL.: 'mjölpåse Pjetteryd [52], 'mjiilpusar, pl. Villstad [57], HALL.: 

ut/db-Ma Frillesås [20], VÄSTERG.: mit_14796,sa Älekulla [32], Korsberga [37], 
BOH.: thfikirpilsa Naverstad [14], mAdrp4sa Sörbygden (I0D), ~ML.: 
nyellep4s Dalby [147]. 

Mäldpåse, m. 
SMÅL.: 'mäldapusar, pl. Villstad [57], 'mällaposä Ryssby [92], ÖL.: 

'mäll-poos utan ort [113], VÄRML.: meedpirsa Fryksände [75]. 

Kuppe, blångarns-, mjöl-, mäldkuppe, m. 
DALARNA: 'myökkuppa, 'malldärkuppe, Mora [60a], 'myekkuppan, best. 

sg. Våmhus [64], 'blågannskuppan, best. sg. Ore [65]. 
Kuppe är sv. dial. Dalarna kuppe, m. 'påse, väska af skinn eller tyg; 

kudde' (Rietz 365, jfr OÖD 1201), koppa, kuppe, kuppa, m. 'säck, påse' 
(Levander Dalm. 1, 7 o. 168), kuppe, m. (kupa) 'kudde, påse, säck som 
rymmer mindre än en half tunna' (Noreen i Svil,m IV: 2, 104). Detta ord hör 
till en rot *kuppa(n)-, *koppa(n)-, vilken i nord, språk. löper parallellt med 
roten *kubban-, *kobban- 'rundad gestalt, kropp', till vilken bl. a. kubbe, 
träkubbe hör. Till samma rot som kuppe hör även no. dial. kopp, m. 
'smaasteen, top i en hat; top, spids, fingerspids' (Aasen 380, Ross 418), 
samt fvn. koppr, m. Yorhpjning paa en hjelm'. 

Noreen för (i Sv. etymologier 47) hit även fsv. koppa, f. i koppofunder 
'fynd af bin som svärmat och efter svärmningen satt sig i en hålig stam. 
Detta koppa, f. betyder egentligen 'klump'. Hit hör även -koppa i nsv. 
hummelkoppa 'blomhuvudet hos humlen'. 

Identiskt med fvn. koppr 'förhöjning' är enligt Lickn (i Uppsalastudier 
84f.) fvn. koppr, m. 'kärl' med betydelseövergången 'kubb'>'kar'. Samma 
stam finns även i vgerm. språk, såsom i fhty. kupf, m. 'huvud' (ty. kopf) 
och ags. cop(p) 'giebel, spitze', samt ty. dial. kuppe, koppe, f. 'bergspitze'. 

Nord. och vgerm. *kubban-,*kuppa(n)- återgår på ett urg. *kul5(a)n- vars 
rot *kåt- uppträder bl. a. i fvn. kåföttr, adj. 'rund, kugledannet' och fvn. 
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kfifungr, m. 'sjOsnegl' (jfr boh. dial. kupun ger med samma bet.) samt i no. 
dial. kuv, m. 'rundagtig top, hOstak', sv. dial. kiv, m. 'hösåte, hövålm; liten 
spetsig hög; öfre (rundade) delen af ryggen' (Rietz 368, Falk-Torp 402, v. 
Friesen Mediagem. 63 ff.). 

Grundbet. hos kuppe är alltså 'det välvda, rundade', använt om den 
fyllda säckens rundade form (se även Hellquist 497 under kopp, senare 
delen av art.). 

Kuse, skinnkuse, m. 
DALARNA: laiisce, 5igkMsce Hedemora lfs. [68], 'skinnkusä Gagnef [97]. 
Detta kuse är samma ord som rspr. kuse 'bulle, bröd', av Persson (i 

Nord. stud. 56 ff., jfr även Hellquist 528) sammanställt med ostfr. krise, kis 
'kloss, klump, tjockt, oformligt stycke, bl. a. af bröd', samt med mlty. kuse 
'klubba; oxeltand, tand i allm.' och med mnederl. cCise, nederl. kuis 'knölig 
stock, klump, kolf, klubba' väl också med no. dial. kris 'puckel' och (med 
avljud) no. dial. kause 'knubb, block'. 

Betydelsekärnan är enligt Persson i denna ordgrupp 'något tjockt, klum-
pigt, oformligt'. Ur denna har bet. '(fylld) säck' utvecklats på samma sätt 
som hos det synonyma kuppe (se ovan). Andra ur samma grundbet. utveck-
lade bet. finns hos ordet i sv. dial. såsom 'herre, husbonde; stark, förmögen 
man; hin onde; namn på några djur' (Rietz 366). 

Liten mjölsäck: 

Mjalpyngel, m. 

Box.: mRsdrpygal Hjärtum [4]. 
Termen är (bygdemålsfärgat) rspr. pyngel, n. m. 1. r. 'knyte, bylte, paket' 

(SAOB 21, P 2522), sv. dial. Got!. pyngel, m. 'liten pung', Smål. 'bylte, 
knippa af småsaker' (Got!. ordb. 2, 733, Rietz 513). Ordet är en av!. till 
pung med diminutivt -ila- suffix (jfr Olson App. subst. 249 och SAOB cit. 
ställe). En motsvarande fem. bildning med -i/ön-suffix är no. dial. pyngla, f. 
'pung, tobakspung; liten pike (spOkende)' (Ross 578). Det motsvaras av Ity. 
pingel, f. 'liten bundt, liten tyk fyr' (Torp 506). 

§255. Mäldsäck som snos på mitten så att mälden kommer i dess båda 
ändar, och som bäres »klövjad» över axeln: 

Kjus, m. 
VÄSTERG.: äys Älekulla [32], kjus Kinnarumma [29]. 

Främre delen av säcken: 

Framkjus, m. 
VÄSTERG.: fraryäys Älekulla [32], framkjus Kinnarumma [29]. 
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Bakre delen av säcken: 

Bakkjus, m. 
VÄSTERG.: bakj§ys Älekulla [29], bakkjus Kinnarumma [29]. 
Detta är samma -ord som sv. dial. Hall. (Voxtorp) kjus, m. 'hörn af en 

säck eller påse' (Rietz 322), no. dial. kjos, m. 'en smal vig eller bugt af sOen, 
en liden vaag; en huulning, et lavt liggende og indesluttet sted, isxr om en 
greesplet i en sumpig fordybning; en liden skov' (Aasen 357), fvn. kjöss, m. 
'aabning, hulhed, hvori noget kan gjemmes, skjule eller forstikke sig (i 
ermarkjöss); sxrlig om en bugt, der skjxrer sig paatvxrs ind i landet fra en 
fjord eller elv eller om en forseenkning i landskabet' (Fritzner 2, 291), nisl. 
kjös 'lille dal, hulning, lavning' (Blöndal 432). Till samma stam är även sv. 
dalkjusa bildat. 

De nord. formerna utgår från urgerm. *keysa-(n-), *keysö-(n-), ie. 
*3eus0-, -å- till ie. roten *g(e)u- 'vara välvd o. dyl.', till vilken bl. a. hör 
med r-avledning grek. gyrös 'böjd, rund' samt med /-avledning kula och ett 
flertal andra avledningar (LidU i IF 19, 326; jfr Hellquist 461). I hithörande 
ord möter en betydelseväxling mellan konvex och konkav som it. ex. kupa 
(se I, 155). Kvarntermens grundbet. är 'fördjupning, bukt av ngt'. Ordet 
betyder sannolikt eg. 'hörn av säck eller påse' som i hall. dial. (se ovan), 
men har kommit att beteckna hela säcken under vissa förhållanden, buren 
så att två avsnörningar bildas av den. 

Säck av skinn (I, 85): 
Skinnsäck 'sjinnsäkk Djura [66], kalvskinnssäck 'kalfskinnssättjen, best. 

sg. Ore [65], svinskinnssäck 'swåjnstjinnssekkär, pl. Orsa [67] Dalarna. 

Säckhållare, ställning som håller en tom säck utspänd för påfyll-
ning: 

Säckhållare scaltalara Älgå [76] Värml.; säckstol s&kstäl Åseda [54] 
Smål.; säckbåge sytkabilwa Frillesås [20] Hall.; krycka kröka Ärtemark [15] 
Dal. 

Fylla på mäld i kvarntratten (I, 80): 

Slå på, vb. 
HALL.: sia pay Morup [17], SMÅL.: 'slau pao Pjetteryd [52], 'slå på 

Misterhult [146], VÄSTERG.: sliip4 Älekulla [32], Ugglum [31 a], Östad [35], 
flat pd Korsberga [33], St. Mellby [28], Tvärred [38], Örslösa [26], sia pé 
Ullervad [150], ÖSTERG.: 518 pei Svinhult [152], BOH.: tsiu pd Hjärtum [4], 
418 IM Torp [6], sis pé Lane-Ryr [7], slar p4,  pres. Valla [12], DAL.: så pd 
Ärtemark [15], VÄRML.: sht p4 Älgå [76], Väse [77], sky pd Botilsäter [78], 
ske pd Gustav Adolf [149], GOTL.: 'slå på utan ort [56a], UPPL.: 
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Östervåla [70], VÄSTM.: slo „ på Fläckebo [58], DALARNA: sis pei Hedemora 
lfs. [68], '//å-0 Mora [60], lå på Venjan [69], 'slå åpå Sollerön [63], GÄSTR.: 
'slå på Hedesunda [127], NORRB.: 's/oo pä Nederluleå [87]. 

Holka, vb. 
BOH.: Harka Kville [2], Tanum [5], Tossene [9], Svarteborg, Bro [10], 

Brastad (I0D). 
Verbet är bildat till resp. dialekts holk 'kvarntratt' (se ovan I, 149). 

Häcka, vb. 
Box.: hcaa Svarteborg (I0D). 
Verbet är bildat till dialektens häck 'kvarntratt' (se ovan I, 149). Andra 

termer med enstaka belägg: 
Hälla i bingen Kela z bigan Örkelljunga [43] Skåne; hälla i skruven Kela i 

slualyan Värö [22] Hall.; -hälla upp i 'ell upi Våmhus [64] Dalarna; tömma i 
stuten täm i ståtp Arvidsjaur [89] Lappl. ; fylla på på Boda [62] Dalarna; 
ösa på Osa peki Mörrum [48] Blek.; lägga i 'läigg ij Torsås [51] Små!.; mata 
måta Arvidsjaur [89] Lappl.; 'mata ner Misterhult [146] Små!., mata nCr 
Ullervad [150] Västerg., Gustav Adolf [149] Värml. 

Fylla på mäld i kvarntratten samt byta säckar under mjölrännan: 

Byta om, vb. 
SMÅL.: byt öm Pjetteryd [52], VÄSTERG.: buta am Korsberga [33], 

Älekulla [32], Landa [30], buta am (sctA) Ullervad [150], Box.: byta åm 
Lane-Ryr [7], UPPL.: bPtörn Östervåla [70], DALARNA: 'bit om Bo-da [62], 
'bYt-umm säkkum Sollerön [63], 'byt um Våmhus [64], NORRB.: byy åm 
Nederluleå [87]. 

Byta säckar, vb. 

BOH.: bYcla Akar Norum [1]. 

Skifta, vb. 
SKÅNE: §ifta Väsby [46], BOH.: 9fta Tanum [5], Ytterby [8], Bro [10], 

Hjärtum [4], §ifta Hogdal [11]. 

Ömsa, vb. 

GOTTL.: 'ymsä Lau [55], UPPL.: pmsa Östervåla [70]. 

Säcka om, vb. 
SKÅNE: 'säijka om Stoby [44], VÄSTERG.: sicka öm Östad [35]. 
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Tömma kvarntratten: 

Mata ur, vb. 
VÄSTERG.: mata år Korsberga [33], Ullervad [150], SMÅL.: 'mata ur 

Misterhult [146], BOH.: måda r Hjärtum [4], UPPL.: mata år Östervåla 
[70]. 

Mata ur skon, vb. 
~ML.: måtar ur sk0 pres. Väse [77]. 

Mata slut, vb. 
LAPPL.: mäta slåt Arvidsjaur [89]. 

Mala ur, vb. 
VÄSTERG.: måka ir Östad [35], DALARNA: 'måfå-yr Mora [60a]. 
Övriga enstaka belägg: tömma tuten 'töm tåutly Sollerön [63] Dalarna; 

tömma kvarnen 'tiöm kuwenni Våmhus [64] Dalarna; skoa ur skOa år Landa 
[30] Västerg. 

Kara för hopsamling av mjölet i hand- eller skvaltkvarn, som 
saknar hölje kring kvarnstenarna (bild 2, 6, 12): 

Kara, f. 
DALARNA: 'käru Mora [60a], 'kara Orsa [67], 'karö Venjan [69]. 

Mjölräka, f. 
DALARNA: 'myökrau Mora [60a], 'mjölr-rekö Venjan [69]. 
S.leden är samma ord som räka 'skovel på vattenhjul' (§ 32, I, 251). 

Betalning in natura för malning (I, 84): 

Tull, kvarntull, m. 
Termen är belagd i växlande uttalsformer i: 
SKÅNE: Burlöv [41], Södervidinge [40], Tullstorp [120], Allerum [138], S. 

Sandby [125], Lyngby [45], Svenstorp [123], Ö. Broby [94], BLEK.: Mör-
rum [48], HALL.: Harplinge [18], Morup [17], Frillesås [20], Fagered (MU 
Ordb.), Knäred [23], SMÅL.: Gränna [71], Gladhammar [72], Bredaryd [53], 
Åseda [54], Torsås [51], Pjetteryd [52], Skede [73], Aringsås [74], Fryele 
[122], Misterhult [146], Markaryd [156], Söderåkra [95], Bankeryd [96], 
Villstad [57], Pelarne, Frödinge (LAL), GoTL.: utan ort [56a], VÄSTERG.: 
Örslösa [26], Ugglum [31 a], Älekulla [32], Östad [35], Korsberga [33], 
Landa [30], Kinnarumma [29], St. Mellby [28], Björkäng [24], Tvärred [38], 
Källby [39], Ullervad [150], Ryda, Medelplana [132], Hudene [130], BOH.: 
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Norum [1], Kville [2], Hjärtum [4], Torp [6], Tossene [9], Ytterby [8], 
Hogdal [11], Tanum [5], Håby, Bro [10], Lane-Ryr [7], DAL: Ärtemark [15], 
~ML.: Fryksände [75], Älgå [76], Väse [77], Älgå [148], Dalby [147], 
Gustav Adolf [149], ÖSTERG.: Vånga (egna uppt.), Hällestad [79], Svinhult 
[152], SöDERM.: Julita [80], Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], 
Björkvik [84], St. Malm [85], Blacksta [86], UPPL.: Östervåla [70], Västland 
[154], VÄSTM.: Nora lfs. [59], DALARNA: Hedemora lfs. [68], Mora [60], 
Ore [65], Äl [98], Sollerön [63], Venjan [69], Djura [66], Bjursås (Magnevill 
81), (jfr OÖD II, 1273), GÄSTR.: Hedesunda [127], JÄMTL.: Revsund 
(ULMA), NORRB.: Nederluleå [87], Nederkalix [99], LAPPL.: best. sg. 
Vilhelmina [90]; 

no. molletold [107], da. och da. dial. Jyll. told (ODS 14, 743), [101, 103], 
da. dial. Bornh. told [160], sl-holst. to// (även matte) (Drube 117), eng. to// 
(Reynolds 15, 190). 

Som kvarnterm betecknar tull dels den avgift till Kronan (kvarntull), 
vilken 1625 lades som en konsumtionsskatt med ett visst belopp på varje 
tunna säd, som förmaldes i yrkesmässigt driven handelskvarn, och vilken 
upphörde helt 1815 (se I, 90), dels den avgift in natura, bestående av en viss 
procent av mälden, vilket mjölnaren tog av kunden som betalning för 
malningen (se I, 84). Termen har i mannaminne bland allmänheten använts 
endast i denna senare betydelse, den enda som finns belagd i det uppteck-
nade dialektmaterialet ovan. Den förra var aldrig allmänt brukad, då den 
statliga avgiften var en sak mellan yrkesmjölnaren och Kronan, som utgick 
under längre och kortare perioder under en begränsad tidsrymd. Den 
senare, böndernas betalning till mjölnaren, har däremot varit i mycket 
allmänt bruk under århundraden - det första kända belägget från 1554 
(SAOB 15, K 3354) - och använt in på 1900-talet, ännu allmänt känt bland 
äldre meddelare. Tull är ett lån från tidigt mlat. tol(l)oneum<lat. Wonium 
lullhus'<grek. telönion, förmedlat av germ. grannspråk (Hellquist 1240 f. 
med utförlig behandling av ordets härledning). 

§ 262. Att mäta upp den kvantitet mäld, vilken skall erläggas som »tull» 
till mjölnaren, samt avskilja den (I, 84): 

Tulla, vb. 
Denna term är belagd i växlande uttalsformer i: 
SKÅNE: Södervidinge [40], S. Sandby [125], Allerum [138], Ö. Espinge 

[93], Stoby [44], Svenstorp [123], HALL.: Knäred [23], Harplinge [18], 
Fagered (Kalkn Ordb. 381), Frillesås [20], SMÅL.: Gladhammar [72], 
Pelarne (LAL), Gränna [71], Frödinge (LAL), Bredaryd [53], Bankeryd 
[96], Villstad [57], Torsås [51], Pjetteryd [52], Ryssby [92], Fryele [122], 
VÄSTERG.: Örslösa [26], Älekulla [32], Korsberga [33], Östad [35], St. 
Mellby [28], Kinnarumma [29], Landa [30], Solberga (Sundén Allmogel. 
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16), Björkäng [24], Ullervad [150], BOH.: Norum [1], Kville [2], Tossene 
[9], Torp [6], Ytterby [8], Tanum [5], Håby, Bro [10], Lane-Ryr [7], Hogdal 
[11], DAL: Ärtemark [15], VÄRML.: Fryksände [75], Dalby [147], Älgå 
[148], ÖSTERG.: Hällestad [79], SÖDERM.: Julita [80], Gryt [81], Trosa-
Vagnhärad [82], Tuna [83], Björkvik [84], St. Malm [85], Blacksta [86], 
UPPL.: Östervåla [70], VÄSTM.: Nora lfs. [59], Fläckebo [58], DALARNA: 
Sollerön [63], Venjan [69], GÄSTR.: Hedesunda [127]; 

da. dial. Jyll. tolde [103]. 

Taga tull, vb. 
Denna term är belagd i skiftande uttalsformer i: 
ÖSTERG.: Svinhult [152], SÖDERM.: Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], 

Blacksta [86], UPPL.: Östervåla [70], VÄSTM.: Nora lfs. [59], VÄRML.: 
Fryksände [75], DALARNA: Mora [60]. 

Tulla är en bildning till tull 'kvarntull'. 
I sv. dial. har verbet tulla ofta bet. 'småstjäla, snatta' (Rietz 762). Denna 

bet. har uppkommit därigenom att bönderna ofta misstänkte mjölnaren för 
att ta för stor tull, ta mer ur deras mäldsäckar, än vad som tillkom honom. 
För mången bonde blev verbet tulla liktydigt med att orättmätigt tillägna sig 
något, ta något, dock ej så mycket att det syntes. På så sätt uppkom den 
allmännare bet. 'stjäla, taga något av innehållet i en säck, tunna, lår o. d., 
dock ej så mycket att det märks', samt bet. 'småsnatta' i allmänhet. 

§ 263. Mått som användes vid uppmätning av kvarntull (I, 84): 

Kappe, tullkappe, m. 
Denna term är belagd i växlande uttalsform i: 
HALL.: Morup [17], SMÅL.: Gränna [71], Gladhammar [72], Misterhult 

[146], VÄSTERG.: Östad [35], Ugglum [31 a], Vilske-Kleva [31 b], Korsberga 
[33], Landa [30], St. Mellby [28], Ryda (ULMA), Björkäng [24], Tvärred 
[38], Ullervad [150], BOH.: Norum [1], Tanum [5], Bro [10], DAL: Ärtemark 
[15], ÖSTERG.: Svinhult [152], Hällestad [79], VÄRML.: Älgå [76], SÖDERM.: 
Trosa-Vagnhärad [82], Björkvik [84], UPPL.: Östervåla [70], DALARNA: 
Mora [60]. 

Stop, n. 

HALL.: stob Knäred [23], SMÅL.: tollstopåt, best. sg. Pjetteryd [52], 
VÄSTERG.: st4pat, best. sg. Örslösa [26], St. Melllby [28]. 

Kanna, f. 
VÄSTERG.: kåna Örslösa [26], Tvärred [38], DAL: kåna Ärtemark [15], 

VÄRML.: kåna Älgå [76]. 
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Tullskäppa, kvarnskäppa, f. 
SMÅL.: 'tullskäppa Markaryd [156], VÄSTM.: 'tullskäppa Arboga [115], 

VÄSTERG.: kvdtiajiepa Ullervad [150]. 

Tullmått, n. 

SmÅL.: ttlmt Åseda [54], 'tu//mått Fryele [122], HALL.: titimät Knäred 
[23], SöDERM.: tedmat Gryt [81]; 

jfr ä. da. SOnderjy11. (1755) Toldkopper, pl. (Malling 179), si-holst. matt-
kufe (Drube 117), eng. toll dish (Reynolds 15), eng. dial. Sk. mill-cap 
(Scottish ND). 

Kappe, stop, kanna och skäppa är äldre sv. rymdmått: kappe ä. sv. mått 
för spannmål omkr. 4,6 lit.; stop äldre sv. mått = kanna, omkr. 1,3 lit.; 
kanna äldre sv. mått omkr. 2,6 lit.; skäppa äldre sv. rymdmått för torra 
varor, räknades olika i olika landskap: 1/4-1/6 tunna. Avlystes 1733, men 
har varit i bruk långt senare; tunna äldre sv. rymdmått, olika stort för olika 
varor, varierande mellan 1 1/4-1 3/4 hl. - en spannmålstunna skulle enligt 
1665 års plakat innehålla 56 kannor = 1,47 hl. (Jansson, Måttsordbok, 
Forner, De svenska spannmålsmåtten och Sahlgren, Äldre svenska spann-
målsmått.) 

Säd, vilken av mjölnaren tages som kvarntull: 

Tullsäd, f. 
SMAL.: 'tullsä Ryssby [92], VÄSTERG.: tids,:Ta, best. sg. Örslösa [26], 

Älekulla [32], tet& Ryda (ULMA), UPPL.: Ulls& Östervåla [70], DALARNA: 
'tfdl-säd Venjan [69], Sollerön [63]; 

jfr. da. dial. Bornh. toldmel [160]. 

Lår till förvaring av säd, som tagits som betalning för malning, 
»tull»: 

Tullkista, f. 
HALL.: ugyistan, best. sg. Knäred [23], tiiihyista Morup [17], ugyi,sta 

Frillesås [20], tålajgsta Bredared (Wigforss SHF, 556), SMAL.: 'tullkista 
Villstad [57], 'tellkjistan, best. sg. Pjetteryd [52], 'tullkista Skede [73], 
Aringsås [74], Fryele [122], VÄSTERG.: tåljesta Ugglum [31a], Korsberga 
[33, 37], Östad [35], till§ista Tvärred [38], telljesta Ullervad [150], tegyista 
Ryda (ULMA), BOH.: tigyista Tanum [5], Bro [10], tä/ta Hogdal [11], 
tiii4i,sta Torp [6], tidajksta Kville [2], DAL: tetl§ista Ärtemark [15], 
VÄRML.: tgyista Fryksände [75], tiiihyista Älgå [76], 'tullkista Älgå [148], 
tia§ista Gustav Adolf [149], DALARNA: tzalityista Hedemora lfs. [68], 'tull-
tjissta Mora [60], 'ffill-tjysst Sollerön [63], 'ttilltjista best. sg. Djura [66], 
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'tå/i-dist Venjan [69], GÄSTR.: 'tullkista Hedesunda [127], MEDELP.: ttI-
sta Indals-Liden [91], NORRB.: tisläiSt Nederluleå [87]. 

Tullbinge, 111. 

VÄSTERG.: tirlbigan, best. sg. Örslösa [26], Älekulla [32], tallbingen Kin-
narumma [29], Landa [30], ttlibigan, best. sg. Björkäng [24], tålbiga Ryda 
(ULMA), BOH.: tidabigan, best. -Sg. Norum [1], Ytterby [8], tålbiga Hjärtum 
[4], tidbc'egan, best. sg. Torp [6]. 

Tullkar, n. 
VÄSTERG.: tirlakr St. Mellby [28]. 

Tullbula, f. 
BOH.: tidbijka Tossene [9]. 
S.leden är sv. dial. Boh. bet4-a 'kista, sädesbinge' (I0D), no. dial. hyrda, 

f. 'kasse eller stor kiste, iswr tu l korn' (Aasen 94), fvn. byröa, f. 'stor kasse 
eller binge til den at opbevare noget, f. ex. korn, brOd' (Fritzner 1, 221), 
enligt Torp 52<germ. *burdiön, väl avi. till bord. Möjligen kan ordet i boh. 
ha associerats med boh. bul, bål buk, bak 'bål, kropp', ett fvn. bulr, bolr, 
fsv. bul, bol 'bål, kropp' (JanzU Subst. i boh. 210). 

§ 266. Mjölnare, kvarnägare eller arbetare i kvarn (I, 84): 

Möllare, M. 

SKÅNE: mffilane, Södervidinge [40], Burlöv [41], Tullstorp [120], Håslöv 
[121], Önnestad (LAL 495), Örkelljunga [43], mffiZon.e, Grönby [47], mblaile, 
Väsby [46], 'möllare Lyngby [45], Ö. Espinge [93], 'myllare Stoby [44], Ö. 
Broby [94], Svenstorp [123], BLEK.: mblaite,n, best. sg. Mörrum [23], 
Hällaryd [49], HALL.: MPLaixe,n, best. sg. Knäred [23], mimlane, Harplinge 
[18], medan.a Fagered (KaMn Ordb.), SMÅL.: 'möllare Pjetteryd [52], Vill-
stad [57], Aringsås [74], 'myllare, 'myllan, best. sg. Markaryd [156], 'myl-
lere Torsås [51], 'möllere Ryssby [92], Misterhult [146], 'möllern, best. sg. 
Söderåkra [95], mölera Frödinge, Pelarne (LAL), ÖL.: mblare, Löt målara 
Runsten, målare, Gärdslösa, mål8n, best. sg. Högsrum (Lindroth Öl. folkm. 
1, 161), mölan, best. sg. Gräsgårds, Algutsrums och Möckleby hd [50a], 
'myllare utan ort (Rietz 427), Gam.: 'möllarä Lau [55], (jfr  OLau 743), 
myllare, utan ort (Rietz 427), mölaran, best. sg. Få'rö [126]; 

da. rspr. och dial. m011er (ODS 14, 740, Feilberg 2, 649), färö. myllari, 
mylnari (Skan5i), si-holst. möller (Drube 125, Mensing), nfris. mjiller (Jen-
sen 362), nederl. molenaar (WbNT), mnedrl. molenare (Verwijs-Verdam), 
mlty. molner (Schiller-Löbben); jfr da. dial. Jyll. m011emand (Feilberg 2, 
649), nederl. molenman ('WbNT), mnederl. molenman (Verwijs-Verdam). 
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Mölnare, m. 
HALL.: meiyara Frillesås [20], mara Fagered (Kalkn Ordb.), m Oriara 

Vallda (LAL), SMAL.: månara Gladhammar [72], VASTERG.: mara Kors-
berga [33], Ugglum [31 a], Älekulla [32], Östad [35], Ryda, Landa [30], 
Kinnarumma [29], mitnara St. Mellby [28], nuhart, best. sg. Tvärred [38], 
~ara Källby [39], Örslösa [26], mOnara, ~ara Ullervad [150], Box.: 
meinara Kville [2], Naverstad [14], Ytterby [8], Lane-Ryr [7], Hjärtum [4], 
Tanum [5], Svarteborg, Bro [10], ~ara Norum [1], Tossene [9], ~ara 
Torp [6], mörkara Morlanda [13], DAL: mdriara Ärtemark [15], ~ML.: 
~gira Älgå [76], nuiriari, best. sg. Eskilsäter (ULMA 2593: 6), UPPL.: 
möriare Östervåla [70], DALARNA: 'rnöknär Sollerön [63], 'm8Inärn, best. 
sg. Ore [65], 'männarn, best. sg. Djura [66], ~Har Gagnef [97], 'm8nnärn, 
best. sg. Ål [98], månarce Hedemora lfs. [68], GÄSTR.: mara Hedesunda 
[127]. 

Mjölnare, m. 
SMAL.: miolnaAa Bredaryd [53], miölnara Gränna [71], 'mjölnare Villstad 

[57], Bankeryd [96], VÄSTERG.: mAr4ara Björkäng [24], Ullervad [150], 
'mjölnare Hudene [130], BOH.: mfiara Hogdal [11], VARML.: ~nara 
Fryksände [75], Väse [77], ÖSTERG.: m.Mnan, best. sg. Hällestad [79], 
mi@nara Svinhult [152], SöDERM.: mArkan, best. sg. Julita [80], Gryt [91], 
Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], Blacksta [86], VÄSTM.: mrninra Nora Ifs. 
[59], InjOyziara Fläckebo [58], DALARNA: 'myölrnär Mora [60], 'miöZrnärn, 
best. sg. Våmhus [64], 'mjönan, best. sg. Transtrand [61], 'mjöknär Venjan 
[69]. 

Den nuvarande formen i rspr. (och dialekter) mjölnare är en ombildning i 
anslutning till mjöl av fsv. möllare, mölnare, myllare, mylnare, fvn. myl-
nari. De äldre och dialektala formerna utan j är ytterst vanliga ännu i ä. 
nsv., hos Sahlstedt 1773 ensamma, hos Weste 1807 som huvudformer (jfr 
SAOB 17, M 1191). 

Mölnare och möllare är lån över da. m011er och mlty. molner, moller, 
fhty. mulinåri (ty. mäller) av lat. molinårius 'mjölnare' till senlat. molina 
'kvarn' (jfr mölla ovan I, 103 ff., samt Hellquist 653 under mjöl). Ordet 
visar i sv. dial. i regel samma ljudutveckling som mölla 'kvarn', där detta 
ord finns. Redan i fsv. har i vissa fall en dialektal utveckling av y>0 ägt rum 
framför 1, liksom i ä. da. i ordet m011e och med detta m011er (Kock Ljudhist. 
1, 470, BrOndum-Nielsen Gammelda. Gr. 1, 297). Framför kakuminalt 
(eller irri) har detta ö-ljud i en del dial. utvecklats vidare till 8- och tt-ljud och 
liknande (jfr bl. a. Hesselman 1, y 206 och E. Noreen Ärtemarksm. 134 o. 
159). Om växlingen av former med och utan -n- se under mölla, mölna (I, 
107). 

Andra termer med enstaka belägg är: malare mearay, best. sg. Indals-
Liden [91] Medelp.; mäldare mådan, best. sg. Vilhelmina [90] Lappl., 
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mizeldar Multrå (Nordlander, Ordb. öv. multråm.), 'märddahn, best. sg. 
Anundsjö [151] Ängm.; kvarnman 'kvarnu-mannen, best. sg. Gotl. utan ort 
[56 a]; kvarngubbe 'kvargubbe Gagnef [97] Dalarna; detta ord i övrigt 
allmänt förekommande i bet. 'övernaturligt väsen i kvarn, kvarntomte'. 

§ 267. Mjölnardräng, dräng anställd i kvarn (I, 84): 

Mölnardräng, möllardräng, m. 
HALL.: mOnaradrieg Frillesås [20], månaradreg Fagered (Kal&I Ordb.), 

SMÅL.: 'myllaredräng-  Markaryd [156], 'möllerdräng Misterhult [146], 
VÄSTERG.: meinacjrckg Källby [39], Örslösa [26], meinaradrckg Ryda 
(ULMA), midknaradrIg Ullervad [150], BOH.: månaradr&g Hjärium [4], 
Ytterby [8], Bro [10], mtkradrieg Tanum [5], milnarad-rieg Torp [6], 
~ML.: memadrieg Älgå [76], UPilL.: nukardreg Östervåla [70], DALAR-
NA: 'målrnär-dräggg Sollerön [63], 'n8mnärdräng-Å1 [98]; 

da. dial. Jyll m011erdrbeng (Feilberg 2, 650). 

Möllesven, m. 
SKÅNE: mffljasvån Södervidinge [40], Burlöv [41], Grönby [47], Tullstorp 

[121], medesvien Väsby [46], 'möllesven Lyngby [45], Ö. Espinge [93], utan 
ort (Rietz 427), 'myllesven Svenstorp [123], medasvien Allerum [138]; 

da. rspr. och dial. Jyll. möller-sven(d) (ODS 14, 741, Feilberg 2, 650), 
[102, 1031. 

Kvarnsven, m. 

SMÅL.: 'kwärasvennen, best. sg. Markaryd [156]. 
S.leden sven här i den i sv. och da. dial. allmänna bet. 'tjänare, dräng' 

(Rietz 703). 

§268. Delägarna i av flera personer ägd kvarn (I, 84f.): 

Kvarnlag, n. 

SMÅL.: 'kwarnalav Pjetteryd [52], DALARNA: 'kwennkää, best. sg. Mora 
[60], 'kviinn-kag Sollerön [63], 'kvärlag Boda [62], 'kwänn-lrag Venjan [69], 
Icki4tMe.0, best. sg. Älvdalen [111], 'kvarnlag Våmhus [64], Gagnef [97], (jfr 
OÖD I, 1271), NORRB.: kwcinte Överkalix [88b], kwenike,, best. sg. Neder-
kalix [99]. 

S.leden är rspr. lag, n. i bet. 'sällskap, sammanslutning, arbetslag': i 
denna ssgn använt om den sammanslutning t. ex. ett byalag, som gemen-
samt byggt, underhåller och nyttjar en kvarn. Dialektformen från Överkalix 
i Norrb. visar en utveckling av q>a>a>e, oberoende av den följande 
konsonantens kvalitet, såsom t. ex. i dialektens le, m. 'lag (lex)' och k, m. 
'lag (vätska)' (Pihl Överkalixm. 511), se även OÖD II, 1270 kvarndel. 
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§ 269. Delägare i gemensam kvarn, som har tillsynen av denna (I, 85): 

Kvarnfogde, kvarnfut, m. 

SmÅL.: 'kvarnfogde Misterhult [146], DALARNA: 'kwennfäutn, best. sg. 
Mora [60], 'kvänn-fåut Sollerön [63], 'kwänn-fåjt Venjan [69], 'kvarfogdä 
Djura [66], 'kvarfuggdä Gagnef [97], kyerifigitp, best. sg. Älvdalen [111], 
kvcbifilit Malung [137], (se även OÖD II, 1271). 

S.leden är rspr. fogde, y. fsv. foghde, jämte fsv. foghat(e), -adhe-, -ote, 
m. m. 'ståthållare, fogde', fvn. foguti, da. foged. Det är ett lån från mIty. 
voget, voged- = fhty. fogat (ty. vogt) från mlat. vocatus för advocåtus 
'förespråkare, biträde m. m.', (sv. advokat) (Hellquist 229). Dalmålsfor-
merna ovan går tillbaka på ett forndalskt fät. Detta står närmast fno. fogatr 
(no. dial. fut, faut) och former som fsv. fogwte, fowthe (Levander Dalm. 1, 
299). 

Ordet betecknar den av delägarna av en för flera gemensam kvarn, t. ex. 
en bykvarn, som har uppsikt över kvarnen och bestämmer, i vilken ut-
sträckning delägarna är skyldiga att bidraga till dess underhåll och har 
rättighet att använda den. Ordet fogde är här använt i en bet. som står nära 
den hos ordet som s.led i byfogde (se SAOB 5, B 4626 samt OÖD II, 1271 f. 
kvarnfogde, kvarnstämma och kvarnsticka). 

§ 270. Viss tid, som varje delägare har till sitt förfogande för malning på 
en av flera personer ägd kvarn: 

Kvarndygn, dygn, n. 

'kvaradygn Villstad [57], DALARNA: 'kuwenndyngnä, best. sg. 
Våmhus [64], dygn Venjan [69], 'kvardingen Gagnef [97], (se även OÖD II, 
1271), NORRB.: kwckqdqyn Överkalix [88], kwöqdåkna, best. pl. Nederka-
lix [99]. 

Att fördela rätten att använda gemensam kvarn på dess delägare: 
Dygna upp 'döngn opp Degerfors [116] Västerb. 

b) Kvarn med på delägarna uppdelad dispositionsrätt: 
Dygnlagd doynkegd Överkalix [88 b]; 'dygnkvarn dbgankwäri Nederluleå 

[87] Norrb. 

§ 271. En kvarns relativt fasta kundkrets (I, 85): 

Mäkllag, n. 

HALL.: mctdalejw Fagered (KalM Ordb.), SMÅL.: mcåldakg Bredaryd 
[53], Åseda [54], 'mäldalaget, best. sg. Villstad [57], Skede [73], 'mällala-
jet, best. sg. Aringsås [74], GarL.: 'mälde-lag utan ort [56 a], VÄSTERG.: 
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~Mannat, best. sg. Ugglum [31 a], Älekulla [32], mcMalwat, Korsberga 
[37], m&dnig Östad [35], Ullervad [150]. 

Kvarnlag, n. 

SMÅL.: 'kvarnlag Misterhult [146]. 
Det är möjligt att mäldlag från början haft samma bet. som kvarnlag (se 

§ 268 ovan). En bet. hos ordet, som Rietz 427 uppger från Småland »de 
hemman, som äro bestämda att mala vid en tullqvarn» gör det troligare att 
termen leder sitt ursprung från den tid, då åtminstone i en del trakter av 
landet bönderna genom Kronans ingripande tvingades att mala på en viss 
bestämd kvarn. Bönderna som var hänvisade till en bestämd kvarn, har då i 
en del fall benämnts lag. Detta »kvarntvång» motsvarade det ty. Mählen-
zvang, men det har i Sverige aldrig haft någon större utbredning eller 
betydelse (se I, 89f.). 

§272. Kund som besöker kvarn för att få malet (I, 85): 

Kvarn-, mölle-, male-, mäld-karl, m. 
SMÅL.: 'kwanakär Villstad [57], 'mällakärana, best. pl. Markaryd [156], 

BOH.: kweerkakcer Torp [6], DALARNA: 'kvarka! Boda [62], 'kwänn-kallär, pl. 
Sollerön [63], 'kwänn-kall Venjan [69], 'mäkiikall Mora [60], Våmhus [64], 
'målukall Orsa [67], mädakår Hedemora lfs. [68], (jfr OÖD II, 1271). 

Kvarn-, mäld-gubbe, m. 
BOH.: kvetrigizba Bro [10], mcklgetba Tanum [5], ~elgtisba Hogdal [11], 

mie/agizba Bro [10], SÖDERM.: wedgitbar, pl. Trosa-Vagnhärad [82], 
VÄRML.: kvångitb Gustav Adolf [149], UPPL.: kvipigizbana, best. pl. Öster-
våla [70]. 

Kvarn-, mölle-, mäld-bonde, m. 
SKÅNE: 'myllebönner, pl. Stoby [44], SMÅL.: 'kwaänabonnä Fryele 

[122], mcedabonar, pl. Gränna [71], 'mäldabonne Skede [73], Aringsås [74], 
Bankeryd [96], BOH.: kvefribona Lane-Ryr [79], VÄSTERG.: medabonar, pl. 
Björkäng [24], ~Mabbna Ullervad [150], ÖSTERG.: mcedbcina Hällestad 
[79], ~Mabona Svinhult [152], SÖDERM.: miedböndar Julita [80], Björkvik 
[84], Blacksta [86], VÄRML.: kvöribimar, pl. Fryksände [75], VÄSTM.: 
kvarnbönder, pl. Fläckebo [58]. 

Kvarn-, möll-, mäld-folk, n. 

SKÅNE: 'myllefolk Svenstorp [123], BOH.: kwiercafirkk Torp [6], SMÅL.: 
'mällafolket, best. sg. Aringsås [74], Markaryd [156], VÄSTERG.: ~pclaftdrk 
Älekulla [32], madafulrk Kinnarumma [29], kvipiafekk Ryda (ULMA). 
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Kund, mölle-, mate-, mäld-kund, m. 
BLEK.: Undan, pl. Mörrum [48], Hällaryd [49], SKÅNE: måla/d:niden pl. 

Örkelljunga [43], 'möllakonder, pl. Söderåkra [95], SmÅL.: mcedkizndar, pl. 
Gladhammar [72], SÖDERM.: mcMkand Tuna [83]. 

Kvarn-, mölle-körare, m. 

SKÅNE: m41a,j§bha4e, Burlöv [41], HALL.: mple.yeånaha Knäred [23]. 

Kvarnare, m. 
BOH.: kocenara Ytterby [8]. 

Mäldare, m. 
VÄSTERG.: mgclara, best. pl. Korsberga [33], Ugglum [31 a], Landa [30], 

Tvärred [38], 'mäldare Hudene [130]. 

Kund, som väntar vid kvarnen tills malningen är färdig: 

Vidliggare, m. 
VÄSTERG.: velegara Korsberga [37], Ugglum [31 a]; 
jfr da. dial. Jyli. m011egjcest (Feilberg II, 648), da. m011egcest (ODS 14, 

737). Mäldare finns även i bet. 'mjölnare', se ovan § 266. 
Termerna mäldare och kvarnare är bildade med suffixet -are till resp. 

mäld och kvarn. Bildningstypen är mindre vanlig. I dial. och även i rspr. 
och fsv. användes suffixet vanligen och i stor utsträckning för att till verb 
bilda personbetecknande subst., oftast med bet. 'den som gör (el. gjort) ngt' 
(nomina agentis). Bildningar med detta suffix lagt till substantiviskt grund-
ord är nu ovanliga. I de germ. språken är de den ursprungliga bildningsty-
pen, men denna synes ha dött ut under den senare medeltiden (Olson App. 
subst. 39ff.). När bildningar av detta slag (med substantiviskt grundord) 
någon gång påträffas i dial., såsom i sv. dial. Västerg. (Göteve) Mara, m. 
'arrendator under ett gods' till gas, n. 'gods' och kköara, m. 'krögare' till 
ko, f. 'krog' (Götlind Västsv. ordbildn. 58), samt här föreliggande kvarn-
termer, är de bildade i anslutning till de många deverbativa orden på -are. 

§273. a) Att få säden mald genast medan kunden väntar: 

BOH.: få malet med sig fa ma4 mc e scejKville [2], Tanum [5], Ytterby [8]. 

b) Att lämna säd till malning för att hämta den senare på grund av att 
andra kunder står i tur före: 

BOH.: lägga ned liega ner Kville [2], Tanum [5], Ytterby [8], Bro [10]. 

159 



Att stanna kvar vid kvarnen medan malningen sker: 

BOH.: ligga och vänta kga a v&nta Kville [2], Tanum [5]. 

Att hyra en kvarn för så lång tid som åtgår tills den behöver 
skärpas på nytt: 

BOH.: leja en hacka 149 e håka Kville [2]. 
Hacka, f. betyder här tiden mellan två skärpningar av kvarnstenarna med 

kvarnhackan. Ordbildningen är ovanlig. 

Färd till kvarn för malning: 

Kvarnresa, f. 
BOH.: kw(Maresa Torp [6], VÄSTERG.: kvc_martesa Ryda (ULMA), UPPL.: 

kvigriresur, pl. Östervåla [70]. 

Kvarnfara, f. 
VASTERG.: kvariafara Korsberga [37]. 
Denna term är en bildning till verbet fara av samma typ som subst. resa 

till motsvarande verb. Ordet är ovanligt och här snarast att uppfatta som en 
analogibildning till ord av typen resa. Möjligen kunde den vara en svag 
biform till fsv. far eller snarare bildat direkt till fsv. verbet fara (se Olson 
App. subst. 403 ff.). 

Kvarning, f. 
HALL.: kw&tvg Vallda (LAL). 
Termen är en avledning på -ing till subst. kvarn. En dylik bildning av ett 

abstrakt subst. till en substantivstam var i fsv. ovanlig (Olson App. subst. 
439), varför man här närmast bör räkna med en analogibildning. 

Kvarnskjuts, m. 

VÄRML.: kvårkfits Gustav Adolf [149]. 

Kvarn-, mölleäcka, f. 
SKÅNE: 'mylleäckja Svenstorp [123], HALL.: kwar4ieka Fagered (Kakn 

Ordb. 171). 
S.leden är sv. dial. Hall. (Fagered) ieka, f. 'åkning, färd, resa (efter häst)' 

(Kakn Ordb. 436), formellt samma ord som sv. dial. äkka, äkkja, f. 'vagn-
spår; spår efter vinteråkdon, skidspår' (Rietz 845), no. dial. ekkja, f. 'spor 
av hjul el. slxde el. ski', fvn. ekja, f. 'kjOring' (samma bet. som kvarnter-
men), av *akjön, bildat till aka 'åka' (Torp 87). 

160 



Fara till kvarn: 

Fara till kvarn(en), till kvarns 

BOH.: föra ta kw(s) Torp [6], föra ta kwcktka Hjärtum [4], föra te kv&ne 
Kville [2], VÄSTERG.: fara ta kvgria Korsberga [33], Ullervad [150], fara  ta 
kvepia Östad [35]. 

Fara till mölles, ta till möllan 

SKÅNE: fåna te, m0e,s Örkelljunga [43], fara ti mölles Lyngby [45], 'ta te 
myllan Stoby [44], Svenstorp [123]. 

Köra till kvarn(s), till myllan 
HALL.: 5ip4a te, mplan Knäred [23], UPPL.: ,yej,te kvgqs Östervåla [70]. 

Resa, åka till kvarnen 

VÄRML.: rev a kvcbna Dalby [147], ÖSTERG.: aka te kvåna Svinhult [152]. 

Föra mäld klövjad till kvarn: 

Klövja till kvarnen, föra till kvarnen 
BOH.: larenila te kv&ne Tanum [5], fkcla ta kw:n, pret. Norum [1], feida, 

pret. Torp [6]. 

Mäldsäck, som bäres till kvarn: 

Mäld-, kvarnbörda, f. 
VÄsTERG.: mcedaboka Älekulla [32], kvgriabaZra Kinnarumma [29]. 

Trängsel av kunder eller anhopning av mäld vid kvarnen (ofta 
beroende på vattenbrist eller otillräcklig vind): 

Mölletrång, n. 
SKÅNE: 'mölletrång Lyngby [45], mble,tnag Luggude hd (LAL 498), 

'mölletrång södra Skåne (Rietz 427), Lyngby [45]; 
da. m011e-trang (ODS 14, 743). 
S.leden är sv. dial. Skåne, Blek., Smål., Västerg. trång, f. 'trångmål, 

behov, nöd' (Rietz 752), da. trang 'mangel paa, savn af; trxngsel' (Dahl-
Hammer 2, 443), no. dial. trong, f. 'tranghet, trxngsel' (Aasen 836), fsv. 
jarang, n. och f. 'trängsel, trångt ställe; trängsel, svårighet att komma fram 
på grund af tätt hopande af menniskor el. djur; tät hop af menniskor el. djur 
som tränga hvarandra; trångmål, betryck, vedermöda; nödtvång, tvång, 
nöd; brist' (Söderwall 2: 2, 726), fvn. prQng , f. 'tryck, tranghet, sammen-
pakking, trang passage, trxngsel, lidelse'; jfr ags. krang, m., gefirang, n. 
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'trangsel, tet skare', eng. throng, mlty. gedrank Irxngsel, ho!!. 
drang, mhty. drang, m., nhty. drang (Torp 808). 

Ordet är en substantivering av adj. trång, fsv. ranger, fisl. firongr 
'trång, trängande, tryckande m. m.' (Olson App. subst. 371). Kvarntermens 
bet. kan utgå från den allm. bet. 'trängsel' och syfta på trängsel av kunder 
och den därav uppkomna stockningen i kvarndriften, eller också från den 
allm. bet. 'brist', syftande på brist på vatten, resp. vind, vilket vållar 
stockningen i driften. 

Malfullt, a. n. 
SMÅL.: 'malefullt Pjetteryd [52], DALARNA: måkufidt Älvdalen [111]. 

Maltrångt, a. n. 
SMÅL.: 'maletrangt Villstad [57], DALARNA: 'målditrångt Mora [60], 

'makutranngt Våmhus [64]. 

Mäldtränge, n. 

SMÅL.: 'mälldaträggä Fryele [122]. 

Stall vid kvarnen för kundernas hästar: 

Stall, kvarnstall, n., m. 
SMÅL.: 'kwarnastall Pjetteryd [52], 'stall Misterhult [146], 'kwärastallen, 

best. sg. Markaryd [156], VÄSTERG.: kvitnastal Landa [30], Östad [35], 
kvqqastal Korsberga [37], kwcfnasta/ Älekulla [32], kvegistal Ullervad [150], 
BOH.: kvcenastål Tanum [5], Hogdal [11], kwterkastål Torp [6], kvc_eriastål 
Bro [10], kocenastål Ytterby [8], kvc_iti,sta/ Lane-Ryr [7], VARML.: kvånstål, 
m. Dalby [147], UPPL.: kVStid Östervåla [70], VÄSTM.: 'kvarnstall Fläck-
ebo [58], DALARNA: 'kwennstallä, best. sg. Mora [60], 'kvarstall Boda [62], 
'kvänn-ståll Sollerön [63], 'kvarstallä, best. sg. Djura [66], 'kwennstöll Orsa 
[67], 'kwänn-ståll Venjan [69], kvarnstall Gagnef [97], Ål [98], (jfr OÖD II, 
1272). 

Hållstall hålstål Svinhult [152] Österg. 

Tillräckligt vatten för att driva kvarnen: 

Malvatten, n. 

SKÅNE: 'malevann Ö. Espinge [93], Ö. Broby [94], Svenstorp [123], 
HALL.: målavin Knäred [23], Frillesås [20], Fagered (Ka161 Ordb. 196), 
SMÅL.: 'malevann Aringsås [74], Ryssby [92], Pjetteryd [52], Markaryd 
[156], 'malvatten Misterhult [146], 'malevatten Villstad [57], Skede [73], 
Bankeryd [96], VÄSTERG.: målravån Älekulla [32], Östad [35], målravatan 
Kinnarumma [29], Ullervad [150], BOH.: må4ravan Tanum [5], Torp [6], 
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Hogdal [11], Naverstad [14], Ytterby [8], Bro [10], ~luvan Sörbygden 
(NiMn Ordb.), mdlrawån Hjärtum [4], mdiravåtan Lane-Ryr [7], VÄRML.: 
m4kvätti Gustav Adolf [149], Gam.: 'malvatt' n Lau [55], (jfr OLau 679), 
'malvatten utan ort [56a], UPPL.: må/rvatu Östervåla [70], DALARNA: 
'mäwattn Mora [60], 'rniikuvat'n Boda [62], 'måluwattp Orsa [67], 
GÄSTR.: m4Yrvåtro z Hedesunda [127], NORRB.: mblravätne, best. sg. Neder-
kalix [99]. 

Kvarnvatten, n. 

SKÅNE: 'kvärnvanned, best. sg. Stoby [44], Box.: kvcknavån Tossene [9], 
Askum (I0D), GcrrL.: 'kvännvate n Lau [55, 158], DALARNA: 'kwänn-
wattnä, best. sg. Mora [60], 'kvänn-vatn Sollerön [63], 'kwänn-wattoz Venjan 
[69], 'kwännvatnä, best. sg. Ore [65], GÄSTR.: km0/1/åbo; Hedesunda [127], 
MEDELP.: kvctnvatne,, best. sg. Indals-Liden [91], NORRB.: ifwcerivam 
Överkalix [88], LAPPL.: kwdrivietnce, best. sg. Arvidsjaur [89], kviinvåtnce, 
best. sg. Vilhelmina [90]. 

Möllevatten, n. 
SKÅNE: 'möllevann Ö. Espinge [93]; 
da. m011e-vand (ODS 14, 744), da. dial. Jyll. mölle-vandet, best. sg. 

(Feilberg 2, 649). 

Gångsvatten, n. 
BOH.: gcbgsvån Norum [1]. 

§ 281. Tillbakagående vattenström nedanför vattenhjulet, som hindrar 
dettas rörelse (I, 81): 

Bakvatten, n. 
SKÅNE: beggvårt Burlöv [41], 'bagvann Stoby [44], Ö. Broby [94], Svens-

torp [123], BLEK.: b4kvån Mörrum [48], båkvåtan Hällaryd [49], HALL.: 
bdgvåri Knäred [23], SMAL.: båkvåtan Bredaryd [53], Åseda [54], Gränna 
[71], Gladhammar [72], 'bakvann Pjetteryd [52], Aringsås [74], Ryssby [92], 
'bakvatten Villstad [57], Misterhult [146], Skede [73], Söderåkra [95], 'bag-
vann Markaryd [156], GOTL.: 'bakvatt'n Lau [55], (jfr OLau 22), VÄSTERG.: 
bökviitan Kinnarumma [29], Landa [30], Korsberga [37], Ullervad [150], 
BOH.: kgvim Kville [2], Tanum [5], Ytterby [8], bilgvån Bro [10], bögvåtti 
Hogdal [11], VÄFtML.: båkvåtan Fryksände [75], Älgå [76], Gustav Adolf 
[149], ÖSTERG.: båkvåtan Hällestad [79], Svinhult [152], SöDERM.: 
båkvåtan Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], UPPL.: beikvättz 
Östervåla [70], DALARNA: b4kvitfp Hedemora lfs. [68], 'beikwattnä, best. 
sg. Mora [60], 'bakvat'n Boda [62], 'bakvatm Djura [66], (i) 'bakwattni, 

163 



best. sg. dat. Orsa [67], (jfr OÖD I, 71), NORRB.: bizkviztp Nederluleå [87], 
bakvåtne Nederkalix [99], LAPPL.: bqkvätnce, best. sg. Arvidsjaur [89]; 

da. dial. Jyll. bagvandet, best. sg. [103], eng. back-watering (Reynolds 
41). 

Termen är rspr. bakvatten 'om stillastående vatten som ej hinner rinna 
bort, utan hindrar t. ex. vattenhjuls rörelse' (SAOB 2, B 141); eg. om vatten 
som strömmar bakåt, mot strömriktningen, beroende på att fallet ej är 
tillräckligt nedanför hjulet. 

Bakflod, m., f. 
SMÄL.: bele« Torsås [51], bakflo Bankeryd [96], VÄSTERG.: bilkflrO 

Björkäng [24], Älekulla [32], Östad [35], BOH.: b4gfIri2 Norum [1], Hjärtum 
[4], bakfira Lane-Ryr [7], DAL: Wik Ärtemark [15]; 

ä. da. SOnderjyll. (1755) bagfloden, best. sg. (Malling 177). 
Termen är rspr. bakflod (föga br.) 'bakström, rörelse af vatten (särsk. i 

floder 1. vid kuster där ström 1. tidvatten är rådande) i riktning mot ström-
men, motström, bakvatten' (SAOB 2, B 88, 97). 

Kav, n. 
DALARNA: (i) 'kävi Mora [60 a], (gor i) 'kävi Sollerön [63], (i) 'kavi Orsa 

[67], (0 'k'åve Venjan [69]. 
Samma ord är formellt sv. dial. kav, n. 'havsdjup' (Rietz 315), no. dial. 

kav, n. 'tummel, uro; en mxngde sysler og udretninger; en travlhed som 
man bliver kjed og forvirret af; st0i, hOirOstet snak, skvalder, kiv, trxtte; 
gramsen, idelig bevxgelse med hxnderne; svOmning; ogsaa dykning, ned-
stigelse i vandet; dyb, afgrund, vandet i det dybe' (Aasen 346), fsv. kaf 
'djup, hafsdjup, djupt vatten' (Söderwall 1, 639f.), fvn. kaf, n. 'dypet i 
sjOen, dukking, svOmning under vand'. 

Ordet är identiskt med sv. kvav, fsv. qvaf 'havsdjup'. Kav har mist sitt -v-
genom inflytande av andra ord av samma stam, där -v- ljudlagsenligt fallit 
framför o, t. ex. no. kovna 'kvävas'. Det hör till en germ. rot *kvj.b-, i 
sanskr. gabhira- 'djup', gambha-, ghamban-, n. 'djup, avgrund' (Torp 262; 
jfr Falk-Torp 1, 504 och Hellquist 454 o. 534). 

I avljudsförhållande till detta kav står no. köl', n. 'tilstoppelse, tildxm-
melse; byger af regn eller sne, som opfylde og formOrke luften; opdxm-
melse af frost i vandet; tungbrystighed, tungt aandedrxe (Aasen 383f.). Till 
samma stam hör även verben no. dial. kveva, kveeva, kjOva, och sv. kväva, 
med avljudsväxling (se nedan under köva), samt med bet. 'kväva' utvecklad 
ur bet. 'dyka under vatten'. 

Kvarntermens bet. 'bakvatten' har sannolikt uppstått under påverkan av 
de närbesläktade verbens bet. 'kväva'. Den allmänna bet., varur denna 
uppstått skulle i så fall vara 'det (vatten) som kväver eller hindrar ngt', i 
detta fall vattenhjulets rörelse. Möjligt vore dock även, att kvarntermens 
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bet. kan ansluta sig till en bet. hos kav i no. dial. 'tummel, oro, en travlhed 
som man bliver ... forvirret af med avseende på vattnets virvlande, åt 
olika håll strömmande, oroliga rörelse. Med bet. 'bakåtgående strömning i 
vattnet' kan möjligen även jämföras bet. hos da. kav 'torken, bagvendt', 
även som f. led i ssgn ä. da. kavhånd 'baghånd' (ODS 10, 229, Kalkar 2, 
493). 

§282. God avrinning nedanför vattenhjulet, så att detta ej hejdas av 
tillbakagående ström: 

(Gott) undanfall, n. 
SKÅNE: 'ånnanfall Ö. Espinge [93], SmÅL.: 'gott unnerfall Aringsås [74], 

VASTERG.: gst anarfal Korsberga [33], gst unafal Älekulla [32], BOH.: gåt 
etnafål Hjärtum [4], VARML.: tånafal Gustav Adolf [149], 
UPPL.: ananfal Östervåla [70], DALARNA: ihnafid Hedemora lfs. [68], 'unn-
dåfall Mora [60], Boda [62], 'änndå-fållä, best. sg. Sollerön [63], GÄSTR.: 
bra ananfål Hedesunda [127]. 

Några dialektformer har anslutit sig till prep. under. 

§ 283. Vattenbrist: 

Vattenbrist, f. 
SKÅNE: 'vannbrest Ö. Broby [94], BOH.: våsbrht Torp [6], UPPL.: 

våtbrist Östervåla [70], DALARNA: 'wättibrisst Mora [60], 'vätubrist Boda 
[62], 'wätu-brist Venjan [69]. 

Vattentrott, n. 
SKÅNE: 'vanntröd Ö. Espinge [93], SMÅL.: 'vanntrot Aringsås [74], VÄS-

TERG.: vastrst Kinnarumma [29], BOH.: våstråd Torp [6], ÖSTERG.: 
våtantritt Svinhult [152]; 

jfr da. mölletrang 'brist på vatten, resp. vind' (ODS 14, 743). 
S.leden är sv. dial. trut, tråt, tröt, trot, n. 'trytning, brist på något (t. ex. 

vatten i en brunn)' (Rietz 756), no. dial. trot, n. 'slutning, ende, oph0r, 
mangel', fvn. prot, n. 'det at slippe op' (Torp 809). 

Ordet är bildat till det starka verbet tryta, no. trjota 'fale, ende, slippe 
op', fvn. firjöta med samma bet., med avljud i förhållande till presensstam-
men, liksom fsv. brot, brut 'brytande, brott' till bryta, fvn. brjöta (Olson 
App. subst. 350). 

§284. Överflödsvatten, som ej användes att driva vattenhjulet, utan 
släppes ut ur dammen genom särskild utloppslucka: 
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Överflödsvatten, n. 

SKÅNE: 'overflödsvann Stoby [44], ÖSTERG.: Ovafkosvatan Svinhult 
[152], DAL: iyvarflrosvatan Ärtemark [15], GOTL.: 'yvaflöidsvaten Lau [55]. 

Överloppsvatten, 

SMÅL.: 6,179/8pSVått/ Gränna [71], ~ML.: valkipsvatan Älgå [76]. 

Flod, flodvatten, n. 

VASTERG.: fire2vatan Korsberga [33], Östad [35], Ugglum [31 a], Landa 
[30], fira Ullervad [150]. 

§ 285. Sätta igång vattenkvarn genom att öppna dammluckan och släppa 
på vattnet (I, 81): 

Draga på, vb. 
Denna term finns med något växlande uttal i följande orter: 
SKÅNE: Stoby [44], BLEK.: Mörrum [48], Hällaryd [49], SMÅL.: Åseda 

[54], Gladhammar [72], Pjetteryd [52], Söderåkra [95], Bankeryd [96], 
Villstad [57], Skede [73], Markaryd [156], Misterhult [146], VASTERG.: 
Landa [30], Östad [35], Korsberga [33, 37], Tvärred [38], Ullervad [150], 
BOH.: Tanum [6], Hjärtum [4], Lane-Ryr [7], Bro [10], Hogdal [11], DAL: 
Ärtemark [15], ~ML.: Fryksände [75], Älgå [76], Dalby [147], Gustav 
Adolf [149], Väse [77], SODERM.: Gryt [81], Björkvik [84], UPPL.: Östervåla 
[70], DALARNA: Hedemora lfs. [68], Gagnef [97], Ål [98], Boda [62], Ore 
[65], Venjan [69], Djura [66], Sollerön [63], Mora [60], (jfr OÖD I, 340), 
ÅNG.: Anundsjö [151], Edsele [153], MEDELP.: Indals-Liden [91], NORRB.: 
Nederluleå [87], Överkalix [88], Nederkalix [99], LAPPL.: Arvidsjaur [89]. 

Termen förekommer i rspr. i bet. 'gm dragning (i häfstång 1. dyl.) sätta 
(en maskin 1. turbin 1. dyl.) i gång; äfv.: påsläppa vatten (i en vattenkvarn 1. 
dyl.)' (SAOB 7, D 2047). Uttrycket har troligen uppkommit som en konta-
minationsform av draga upp stämluckan och släppa på vattnet. 

Släppa på (vatten), vb. 
SKÅNE: 'släppa pau vanned Ö. Espinge [93], HALL.: skepa påg Harp-

linge [18], VÄSTERG.: skepa pgi Källby [39], Älekulla [32], Ugglum [31 a], 
Kinnarumma [29], skcepa pa Korsberga [37], Box.: Uepa pa vän Torp [6], 
DALARNA: 'släpp på Boda [62]. 

Sätta i gång (kvarnen), vb. 
HALL.: sceta !gag Knäred [23], VÄSTERG.: sitar !gag, pres. Björkäng 

[24], BOH.: scMa zgåg Hjärtum [4], sced i  gåg Torp [6]. - 
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Draga igång, vb. 

SMÅL.: 'dra igång Aringsås [74], VASTERG.: dra igåg Korsberga [33, 37], 
SÖDERm.: dra igeig Tuna [83]. 

Uttrycket draga igång är en kontaminationsform av draga upp (stäm-
luckan) och sätta igång (kvarnen). 

Uttryck med enstaka belägg: ge kvarnen vatten fi kvcene vän Kville [2] 
Boh.; draga luckorna 'dra lukkäna Fryele [122] Smål. 

§ 286. Stanna kvarnen genom att stänga dammluckorna (I, 81): 

Slå igen, vb. 

BLEK.: slegc ijcn Hällaryd [49], SMÅL.: 'slå igen Aringsås [74], sia ycen 
Gladhammar [72], 'slao ijän Pjetteryd [52], 'slö ijenn Fryele [122], VÄS-
TERG.: sht ycen Landa [30], Korsberga [37], sia ycen Björkäng [24], Ullervad 
[150], BOH.: s18 ycen Tanum [6], Lane-Ryr [7], Bro [10], Hogdal [11], DAL: 
sk8 ycen Ärtemark [15], ~ML.: s18 ycen Fryksände [75],  sia ycen Älgå [76], 
Väse [77], SÖDERM.: sia ycen Gryt [81], Trosa-Vagnhärad [82], Tuna [83], 
Björkvik [84], UPPL.: s18 ijän (kv4rian) Östervåla [70], DALARNA: sht län 
Djura [66]. 

Uttrycket är en ellipsbildning av att slå igen dammluckan. 

Stämma, vb. 

SKÅNE: 'stemma (myllan) Svenstorp [123], HALL.: stcema Knäred [23], 
SMÅL.: 'stämme Skede [73], stcema Bredaryd [53], Åseda [54], Pjetteryd 
[52], Fryele (EU 13567), Misterhult [146], VÄSTERG.: stcema Korsberga 
[33], Ryda, Ugglum [31 a], Älekulla [32], Kinnarumma [29], Ullervad [150], 
Tvärred [38], ÖSTERG.: stcema Svinhult [152], VARML.: stcem kvåna Dalby 
[147], DALARNA: 'stämma Boda [62], 'stämma (kvännänn) Sollerön [63], 
'stämm (kuwenni) Våmhus [64], 'ståmm(a) Venjan [69], MEDELP.: stcemda, 
pret. Indals-Liden [91], NORRB.: stcem kwceria Raitajärvi by Överkalix 
[88c]. 

Termen är rspr. stämma, vb. 'dämma, hämma', fsv. stcemma, fvn. 
stemma, da. stemme, mhty., ty., meng. stemmen, eng. stem med grundbet. 
'göra styv', i mhty. stemen, st. vb. även 'hejda', en bet. som kommer 
kvarntermens nära (se Hellquist 1106). 

Dämma, vb. 

SMÅL.: dämma Misterhult [146], SöDERM.: dcemar, pres. Trosa-Vagn-
härad [82], NORRB.: ckm Nederluleå [87]. 

Med enstaka belägg: stänga (av) 'staindj av Våmhus [64], 'ständj Ore 
[65], Dalarna, sätta igen sceta ycen Källby [39] Västerg., sced ijci Naver-
stad [14] Boh., slå till sk 8 te Norum [1] Boh., stanna kvarnen stån kvåna 

167 



Dalby [147] Värml., slå utav kvarnen slå ta kvåna Dalby [1471 Värml., s/å 
åt slå åt Nederluleå [87] Norrb. 

Kraftigt vattentryck, särskilt vid underfallshjul eller vid delvis 
öppnad dammlucka: 

Pressvatten, n. 
BOH.: prckswån Hjärtum [4], prctsvån Tanum [5]. 

Sprängvatten, n. 
SKÅNE: 'sprängvann Ö. Espinge [93], SmÅL.: 'spräingvatten Torsås [51], 

'sprängvann Pjetteryd [52], utan ort (Rietz 661), VÄSTERG.: sprcegvatan 
Korsberga [37], ~ML.: 'sprängvatten Älgå [148], DALARNA: 'spr-änndj-
wattnä, best. sg. Mora [60 a], 'sprängvat'n Boda [62], 'spränndjvatu Sol-
lerön [63], 'språnndj-wattz Venjan [69], 'sprängvattp Djura [66]. 

Samma ord i närstående bet. är sv. dial. Smål. spräng-vatten, n. 'vatten, 
som frampressas genom halfuppdragen lucka i en qvarnränna förmedelst 
det påträngande vattnets styrka' (Rietz 661). F.leden är verbet spränga, här 
närmast i bet. 'kraftigt pressa isär', fsv. sprängia 'spränga, komma att 
springa el. brista' (Söderwall 2, 472), ett kausativum till verbet springa 
(Hellquist 1054). 

Att nedisas, särskilt om vattenhjulet och kvarnrännan (I, 81): 

Kram, vb. 
BOH.: da kråvcer, pres. Tanum [5], Kville [2], Lane-Ryr [7], Bro [10], 

Hogdal [11], VÄSTERG.: Korsberga [33], Ugglum [31 al, ~ML.: Älgå [76], 
Gustav Adolf [149]. 

Samma ord är sv. dial. krava, vb. 'isas, förstoppas och hindras i sitt lopp 
af is; om vatten: förstoppas, tillslutas och hindras i sin gång' (Rietz 350), no. 
dial. krava 'begynde at fryse (om vand), faae en tynd hinde af iis' (Aasen 
386). Verbet är bildat till sv. dial. krav, n. 'issörja, när vattnet stelnar 
tillhopa och ännu ej hunnit till fast is' (Rietz 351), jfr sv. dial. Boh. (Lane-
Ryr) krav [7], Värml. (Gustav Adolf) kravis [149], no. dial. krav, n. 'begyn-
delse til iis, en tynd hinde af iispartikler som endnu ikke hxnge rigtig 
sammen' (Aasen cit. st.), da. dial. krav 'smaais paa tang paa sjObunden' 
(Torp 318). 

Verbets eg. bet. är 'bli fast' enligt Torp, som för det till en germ. rot 
*krab- 'vara fast'. Till denna rot hör även bl. a. krav och kraft (Torp cit. st. 
samt Hellquist 504 under kraft). 

Köpa, vb. 
DALARNA: 'diva Boda [62], 'ä kåvär, pres. Sollerön [63], 'e tjevar, pres. 

Orsa [67], /Om Hedemora lfs. [68], 'köv(a) Venjan [69], jfr OÖD II, 1326. 
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Samma ord är boh. köva Ova, 'kväva' (egna uppt.), samt no. dial. kjOva 
'svulne op af frost, om vandet; opdxmmes formedelst iis i aflOber. Denna 
bet. utgår från en allmännare betage aandedrxttet; eller egentlig: 
tilstoppe, lukke' (Aasen 361), vilken även finns i sv. dial. köva 'kväva, 
kvävas' (Rietz 315), fvn. kcefa slukke (fl« , får. kOva TormOrke 
luften (om sne)' (Torp 279). 

Köva och fvn. kOfa (med 0 genom j-omljud på ö) står i avljudsförhållande 
till kväva, fno. k(u)tefia, fisl. kvefia<germ. *kajan  till den ie. roten 
*goabh-, väl eg. ett kausativum 'komma att dyka, doppa' (Hellquist 539, 
Noreen Altisl. Gr. 147, § 170, anm. 1). Samma avljudsstadium av stammen 
finns i no. dial. köv, n. 'tilstoppelse, byger av sne el. regn som formOrker 
luften; opdxmning av is i vandet, trangbrystethet', fvn. köf, n. 'r0k, damp', 
nisl. ogsaa 'sne-vå'r og trangbrystethet' (Torp 312), jfr sv. dial. (snö-)köva, 
f. 'snöflinga' (Rietz 643), i avljudsförhållande till no. dial. kav, n. bl. a. med 
bet. 'dukking i vandet, i dybet', fvn. kaf, n. 'dypet i sjOen, dukking, 
svOmning under vand', fsv. qvaf 'havsdjup', i sv. gå i kvav (Torp 262); jfr 
ovan § 281. 

Tjäla, vb. 
DALARNA: 'tjyälar, pres. Mora [60], 'ii tjölä, pres. Oxbergs och Gopshus 

byar i Mora [60 a], 'tjålra Djura [66], metra (p4i) Hedemora lfs. [68], NORRB.: 
(b-wcktia)Mirar (ad) Överkalix [88]. 

Enligt Hellquist är verbet tjäla i sv. dial. snarast en relativt ung avledning 
av tjäle, fsv. piceli, pall, fvn. kelt, no. tele, ä. da. twle av germ. *klan-, väl 
snarast med Falk-Torp m. fl. att föra till germ. *pe/- 'grund, botten o. d.' i 
no. tel, och i så fall egentl. '(hård) grund' (Hellquist 1196; Hesselman 
Västnord. stud. 1, 61ff.). Persson (Indog. Wortf. 424f.) för dock ordet till 
en rot *(s)tel i no. stolma 'koagulera (om blod)' och Ity. stollen 'gerinnen, 
sich verdicken, steif, starr werden, stocken (z. b. von blut)'. 

Isa, vb. 
GOTL.: 'äisä Lau [55], (jfr OLau 424), VÄSTERG.: isa Ullervad [150], 

ÖSTERG.: isa Svinhult [152], VÄRML.: isa Dalby [147], DALARNA: (ä) 'äisä 
(Q wattuyölä), pres. Mora [60], (ä) 'äjsär, pres. Sollerön [63], (e) ' ajsur Orsa 
[67], (jfr OÖD II, 1026), NORRB.: (a) (eks (ot kwötia) Nederkalix [99]. 

Termen är en bildning till subst. is, till formen -att sammanställa med no. 
dial. isa 'blive iis, fryse; ogsaa belxgges med iis' (Aasen 328), fvn. isa 
'bedxkke med is', shet. is 'falde isslag, sne let', jfr mhty. isen 'fryse til is' 
(Torp 244). 

Klena på, vb. 
BOH.: da *blar pgi Tanum [5], Bro [10]. 
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Suipa, vb. 
SMÅL.: 'de surper, 'surver Misterhult [146]. 
Detta är sv. dial. Götal. och Sveal. sörpa, surpa, sörp, syrp (Rietz 653), 

(dialektfårgat) rspr. sörpa, ä. nsv. sorpa; jfr no. surp, n., surpa, f. 'sOle, 
blOt masse, isxr blOtför av hakkelse', enligt Torp (746), dels en nybildning 
med p-avledning till stammen saur, sor, dels till en germ. rot *serp 'slubre'. 
Enligt Hellquist (1154) är det sv. sörp, subst. snarast ett deverbativum av 
vb. sörpa. 

Kvarnhjulet har frusit fast (I, 81): 

Kvarnen har frusit ned, är nedfrusen 

BOH.: kvcene har frasa n& Kville [2], VÄSTERG.: kvaria te nerafrusan 
Älekulla [32]. 

Kvarnen är nedisad 

BOH.: kwcena te nerisad Torp [6]. 

Har klackat fast 

VÄRML.: klak fast Dalby [147]. 
Klacka är en avl. till subst. sv. dial. klake, m. 'frusen mark utan snö, käle 

i jorden' (Rietz 323 f.), ä. nsv. klake, klak 'nyfrusen markyta med tunn (icke 
bärande) is över modd o. vattensamlingar, gm frost uppkommen hårdhet (o. 
knagglighet) hos markyta (på en väg); tillfrusen (o. knagglig) markyta' 
(SAOB 14, K 1060f.), da. dial. klage 'frusen jordklump'. Verbet har sin 
motsvarighet i no. klaka, vb. 'fryse, stivne av frost, om jorden', även detta 
bildat till motsvarande subst. no. klake, m. 'tynd, frossen skorpe paa 
jorden; isklump, txle' (Aasen 361), samtliga av en ie. rot *gla-g-, besläktad 
med lat. glacies 'is' (Torp 279, Hellquist 462). 

Avlägsna is från kvarnhjul och ränna (I, 81 f.): 

Isa, vb. 
Formen isa o. likn. finns i: 
SKÅNE: Stoby [44], Lyngby [45], Ö. Broby [94], HALL.: Knäred [23], 

SMÅL.: Pjetteryd [52], Gladhammar [72], Bredaryd [53], Åseda [54], Grän-
na [71], VÄSTERG.: Landa [30], Korsberga [33], Älekulla [32], Ugglum 
[31 a], BOH.: Kville [2], Tanum [5], Hogdal [11], Hjärtum [4], Torp [6], 
Ytterby [8], Lane-Ryr [7], VÄRML.: Älgå [76], ÖSTERG.: Hällestad [79], 
Svinhult [152], GarL.: Lau [55], DALARNA: Hedemora lfs. [68], Våmhus 
[64], Orsa [67], MEDELP.: Indals-Liden [91], NORRB.: Nederluleå [87]. 

Termen är liksom isa, vb. 'bildas is' en bildning till subst. is till form och 
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bet. närmast att sammanställa med da. dial. Jyll. ise 'hugge isen op, f. eks. 
ved en m011e el. for at skib kan komme i havn' (Feilberg 2, 30), mlty. isen, 
sv. vb. 'das eis aufhauen, aufeisen' (Schiller-Löbben 2, 391). 

Väcka (loss), vb. 
SmÄL.: 'väcke is Misterhult [146], VÄRML.: vcåät kis kvdna Dalby [147], 

viels 6p Gustav Adolf [149], DALARNA: 'wetts-kös (yölrä) Mora [60], 'wåttj-
kos (j6k) Venjan [69], NORRB.: vas /4s (15wchja) Överkalix [88]. 

Samma vb. är sv. dial. vak el. väkk Västerb., wäkkja Dal., vättja Häls. 
'hugga vak på isen, väcka' (Rietz 787), sv. dial. Finl. väck(a), sv. vb. 
'upphugga vak' (Vendell 2, 117), no. dial. vekkja 'vxkke, aabne, hugge hul 
paa iis; iswr udhugge et 10b for fart0ier i iislagt vand; rense eller rydde en 
aabning, aabne et tilstoppet (Aasen 916), da. vwkke 'slaa, hugge hul paa 
is, frembringe en vaage' (Dahl-Hammer 2, 593), fsv. väkia, 'komma (ngt) att 
flyta; väcka hugga vak på is' (SöderwaIl 2, 1025, suppl. 1087). 

Verbet är en bildning till subst. vak 'upphuggen vak i is', fsv. vak, f., fisl. 
f. Detta vak är enligt Lid&I identiskt med nno. vok (eng. wake) 

'strimma i vattenbrynet efter farkost (kölvatten) eller efter fisk o. d.' av 
urgerm. *yakö- hörande till roten *yak- 'Wachen' (LidU Ordstud. 124 ff., 
med utförlig diskussion av hithörande ord). Verbet väcka 'hugga upp vak 
o. d.' är således identiskt med väcka 'wecken', fvn. vekja osv. Etymologien 
av subst. vak är dock osäker och omstridd (se Hellquist 1297 vak och 1380 
2. väcka). Kvarntermens bet. är 'hugga upp vak i isen runt om kvarnens 
vattenhjul, så att detta lossnar, samt befria det från is'. 

§ 291. Isbill, redskap att avlägsna is med: 

Isbill, m. 
SMÄL.: 'isbill Misterhult [146], VÄSTERG. ;AML Korsberga [33], 

ÖSTERG.: isbil Svinhult [152], DALARNA: 'äisbikn, best. sg. Mora [60a], 
'äjs-bälld Sollerön [63], (jfr OÖD II, 1026). 

I Ovan-Siljan har i diftongerats (se Levander Dalm. 1, 150). 

§292. Avlägsnande av is från kvarnhjul och vattenränna: 

Ising, f. 
VÄSTERG.: isig Korsberga [33], DAL.: isig Ärtemark [15]. 
Subst. är bildat till verbet isa 'hugga upp is, hugga loss vattenhjulet ur 

isen' med den i västsv. dial. mycket vanliga avledningsändelsen -ing, oftast 
motsvarande rspr. -ning eller -ande i verbalabstrakter (se Götlind Västsv. 
ordb. 122 ff. med ett flertal ex.). 

171 



§293. Vårflod, vårflöde: 

Lådigsvatten, n. 
GOTL.: 'Iadisvattnä, best. sg. Lau [55], (jfr OLau 635 och OÖD III, 1445). 
F.leden är sv. dial. Got!., Västm., Dal., Häls. och Ång. lading, ladi(g), 

lade, lå(d)ing, lådig osv., m. 'vår, vårtid' under formen ladis- som f.led i 
ssgr, t. ex. gotl. ladis-dign, adj. 'svag; om hästar som äro födde före 
Philippidag (1 maj)' och gotl. ladis-digna, f. 'en svaghet hos hästar, som äro 
födda före Philippi dag' samt got!. ladis-sväjkjen, adj. 'om våren utmagrad 
och svag af brist på foder; om hästar och boskapskreatur' (Rietz 387, jfr 
OLau 633f. och OÖD III, 1445). Samma ord är fgutn. kikig(s) 'om våren'. 
Ordet synes saknas i västnordiska och i sv. dial. i Finl. men är utom på 
Gotl. påvisat i uppsvenska och norrländska bygder. Dess härledning är 
osäker (Lindroth i SoS 12, 91ff., Björkman i Anglia, Beiblatt 29, 336ff., 
Hellquist 1378 under vår samt Levander i SvLm 1947, s. 190ff.). 

Flod, m. 
VÄSTERG.: fln? Ullervad [150]. 

Sprängvatten, n. 
VÄRML.: spreegvattz Gustav Adolf [149]. 

Flomme, n. 
BOH.: firioya Norum [1], fköma Ytterby [8]. 
Denna term är bildad — med samma bet. som huvudordet — till sv. dial. 

Boh. (Sörbygden)flomm, m. 'flod, flöde' (Nikn Ordb. 33), no. dial.flaum, 
Ostlandetflom, m. 'vandflod, oversvOmmelse; det at elvene stige over den 
saulvanlige hOide' (Aasen 165), fvn. flaumr, m. 'strOm, fart', fhty. floum 
'sammanflöde', hörande till en germ. rot *flu, bl. a. iflod 'flöde' (Torp 116). 

§ 294. Otillräcklig vattentillgång, så att man blott kan mala tidvis och 
måste samla hop vatten: 

Mala vid, i eller med stämmor, mala stämmevis, vb. 
HALL.: måka i st&mar Fagered (KaMn Ordb.), VASTERG.: måka va 

st&mar Östad [35], Älekulla [32], Ugglum [31 a], Korsberga [33], Kinna-
rimma [29], Ullervad [150], måka i st&mar Landa [30], BOH.: måka we. 
st&mar Hjärtum [4], måka me stiemar Kville [2], måka stiemavis Ytterby 
[8]. 

Mala (vid) dammar, vb. 
BOH.: måka dåmar Norum [1], måka we, dåmar Hjärtum [4]. 
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Mala vid dämme, vb. 

BOH.: måZra ve chkma Lane-Ryr [7]. 

Mala vid stämning, vb. 

ÖSTERG.: måka va st&mmg Svinhult [152]. 

Sanka vatten, vb. 
VÄRML.: sanka vatten Älgå [148]. 
Termen är sv. dial. sanka, vb. 'samka, samla, spara' (Rietz 557), no. dial. 

sanka 'samle' (Aasen 635), fsv. sanka 'samla' (Söderwall 2, 315) av samka 
'samla' med övergång av m>n före k såsom i ynka till ömka (Hellquist 885 
o. 1460). 

Vattenmängd, som samlas i dammen: 

Stämma, stäm, f. 

BOH.: stcema Hjärtum [4], Ytterby [8], skem Tanum [5], VÄSTERG.: 
stcema Korsberga [33], Ryda, Landa [30], HALL.: st&ma Fagered (Kakn 
Ordb.). 

Dämma, f. 

BOH.: deema Naverstad [14]. 

Damm, m. 

BOH.: dam Hjärtum [4]. 
Stämma motsvaras av no. stemma, f. 'dam, opdxmmet vand' (Aasen 

749), till verbet stämma (se ovan). Det finns i fsv. stämma 'fördämning' 
(Söderwall 2, 539). Den enstaviga formen stcem i Tanum är osäker. 

Dämma motsvaras av no. demma, f. 'vandpyt, kjxr, liden vandsamling' 
(Aasen 104) till verbet dämma (Torp 60). 

Stadvatten, n. 

VASTERG.: stavatten utan ort (Rietz 668). 
F.leden är stad, fsv. staPer,m. bl. a. 'stannande', no. stad, n. 'stansning', 

fvn. staör, m. 'stansning', samma ord som stad 'ställe' (Hellquist 1060, 
Torp 702). 

Jämn och tillräcklig vind att driva väderkvarn: 

Malvind, m. 
SKÅNE: 'malevinn Ö. Broby [94], HALL.: målravin Värö [22], BOH.: 

miaravin Kville [2], Tanum [5], Ytterby [8], Bro [10]. 
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Möllvind, m. 
SKÅNE: 'myllevinn Stoby [44]; 
da. målle-vind (ODS 14, 744), mnederl. molenwint (Verwijs-Verdam). 

Väder, kvarn-, möll-, malväder, n. 

SKÅNE: vceh Södervidinge [40], 'möllevär Ö. Espinge [93], Lyngby [45], 
'myllevär Svenstorp [123], GOTL.: 'vädar, malvädar 'kvännvädar Lau [55, 
158], (jfr OLau 540, 679), kv&rtiavådur, målavådur Fårö [126]; sv. dial. 
Fin!. kvärnväder (Vendell 1, 516). Kvarnväder anges enl. P. A. och Carl 
Säves anteckningar ha bet. 'nästan full storm' (Got!. ordb. 487). 

Termen är rspr. väder i den i dial. och i ä. nsv. (ännu i slutet av 1700-
talet) vanliga bet. 'vind', fsv. ve1er, n. 'vind, väder, luft, väder (i inäl-
vorna), väderkorn, väderlek', fvn. veår, da. vejr till en ie. rot *ye 'blåsa' 
(Hellquist 1380; jfr ovan I, 134). 

Bör, kvarn-, mal-, mölnbör, m. 

ÖL.: mårtibba N. Möckleby, måkbås Gårdby, mötibba Sandby, kvåqbiga, 
målbba Vickleby, månka Hulterstad, m44bba Segerstad, mönbba Gräs-
gård (Lindroth Öl. folkm. 1, 122); 

jfr sv. dial. Fin!. kl/cfr/ber, m. (Vendell 1, 515) och da. målle-bår (ODS 14, 
737). 

Börd, kvarn-, mal-, mölnbörd, f. 
ÖL.: mitnböcl Runsten, kv4044 Böda, Persnäs, -bigd Löt, -604 

Gärdslösa, -b44 Långlöt, -bod Runsten, medrbi24 Algutsrum, kv4nbi24 Tors-
lunda, makb44 S. Möckleby, Ås (Lindroth Öl. folkm. 1, 129 o. 166), 
'kvarnbörd Löt [100], kvånbirad Räpplinge [134], 'malbörd Ventlinge [142], 
utan ort [157]; sv. dial. Åland kvembörcl (Vendell 1, 511). 

Bör är sv. dial. byr, bör, m. 'god vind, medvind' (Rietz 68), no. dial. byr, 
m. TOielig vind' (Aasen 94), da. bår, fvn. byrr, m. med samma bet. Samma 
ord är öfris. bur 'vind', mlty. som f.led i bore-lös 'utan vind'. Det hör till 
fvn. bera, fsv. &era i bet. 'bringe fremover' och utgår från en form 
eg. 'som bär fram (fartyget)' (Olson App. subst. 165). Det är samma ord 
som ags. byre, m. 'gunstig leilighet'. I denna bet. ingår det säkerligen i no. 
dial. kvernbyr 'leilighet til at drive m011erne, tilvxxt af vand i elvene' 
(Aasen 406, Torp 52). 

Börd utgår från ett fvn. byrör, m. (delvis kanske byrå, f.), i sv. dial. Åland 
böt4 'vind som kan driva kvarnen' (Vendell 1, 120). Detta är samma ord 
som no. dial. byrd, bår, f. 'det som beres paa en gang', fvn. byrår, även 
detta bildat till verbet bära. 

De båda termerna bör och börd har i flera fall sammanblandats eller 
påverkat varandra, såväl i öl. som no. dial. (Lindroth Öl. folkm. 1, 167f, 
Torp 52). 
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Vind som sveper in på baksidan av vingarna och hejdar dessas 
rörelse (I, 82): 

Bakvind, m. 
HALL.: bågvin Värö [22], VÄSTERG.: båkvin Örslösa [26], Särestad [27], 

St. Mellby [28], VÄRML.: båkvin Botilsäter [78]. 

Bakväder, n. 

ÖL.: båkviea Stenåsa (Lindroth Öl. folkm. 211), GOTL.: 'bakvädar utan 
ort (Museet i Bunge, senare förvärv 18); 

da. dial. bågvcer (Rohman i Da. folkem. 8, 53). 
Bakvind och bakväder är till bildning och bet. att jämföra med bakvatten 

och bakflod ovan (§281). 

Sätta igång väderkvarn genom att lösgöra vingarna och lossa 
bromsen (I, 82): 

Släppa (igång) (kvarnen), vb. 

SKÅNE: sleepa kvähne,n Väsby [46], VÄSTERG.: skepa kvåria Örslösa [26], 
BOH.: skepar, pres. Valla [12], ~ML.: skepa kvctria Botilsäter [78], ÖL.: 
slcep,igOg kvåna Räpplinge [134], GOTL.: skpa kvcerrit Fårö [126]. 

Lösa kvarnen, vb. 
VÄSTERG.: lå_sa kvctiza St. Mellby [28] med motsatsen binda kvarnen 

bina kvcktia. 

Gå för fort, om väderkvarn som drives med för hård vind: 

Skalka, vb. 
ÖL.: skålkad, pret. Algutsrums, Gräsgårds o. Möckleby hd [50 a]. 
Termen betyder eg. 'skena' och är samma ord som ä. nsv. o. sv. dial. Öl. 

o. Smål. (Kalmar 1.) skallka 'skena, vara yster; om hästar' (Rietz 577). Det 
är möjligen en bildning till verbet skala i bet. 'springa, kila iväg' av samma 
slag som knarka till knarra (Hellquist 923, jfr Hellquistl  XXXII). 

Kvarnen springer, vb. 

BOH.: kvcene spregar Svenneby [2b]. 

§300. Kvarnen går ojämnt (I, 82): 

Halta, vb. 
SKÅNE: 'halta Stoby [44], DALARNA: hälta Hedemora lfs. [68], 'ha/tär, 

pres. Venjan [69], 'å//tä Mora [60a], 'ålltär, pres. Sollerön [63]. 
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Kvarnen rycker kvikne råkar, pres. Tanum [5], Boh.; släpar ~par, pres. 
St. Mellby [28], Korsberga [37] Västerg.; skvaltar skvåltar, pres. Östervåla 
[70]. 

Fritt och öppet läge för väderkvarn: 

Vädergällt, adj. 
ÖL.: vctaicklt Gårdby [51 a]. 
Samma ord är sv. dial. Öl. vckaAlt, adj. n. 'utsatt för blåst', (Hulterstad), 

vetwi/t (Segerstad), mjaAlt (Ås) (Lindroth Öl. folkm. 1, 241). Detta uppfat-
tas av Lindroth antingen som en självständig ssgn av väder och gäll i bet. 
'skarp (om blåst), vinande' eller bildat till subst. vädergalle 'bisol som 
bådar storm', jfr våg& Ås, dock med företräde för den förra tolkningen. — 
Jfr sv. dial. Upp!. gallblåst, m. 'kall, genomträngande blåst' och gallväder, 
n. 'kallt, genomträngande väder', även i Söderm., Närke o. Östergötl. 
(Rietz 228), av samma stam som adj. gäll 'skarpt ljudande', is!. gjallr 
(Hellquist 319; jfr 267 gall-). 

Kvarnbyggare, byggmästare som bygger kvarnar: 

Möllbyggare, m. 

SKÅNE: mOkbPgaite, Södervidinge [40], Grönby [47], Burlöv [41], måla-
byja4e,n, best. sg. V. Ahlstad [42], målabffiga4e. Fjärestad [139], södra 
Luggude hd (LAL 498), 'myllebyggare Stoby-  [44], Ö. Broby [94], måla-
bågahe, Allerum [138], 'möllebyggare Skytts hd (Andersson 11); 

dial. Jyll. o. da. rspr. mållebygger [102] (Feilberg 2, 648, ODS 14, 
737); jfr nederl. molenmaker, molenmeester (WbNT), mnederl. molenmees-
ter (Verwijs-Verdam), mhty. mälmeister, hty. mählenmeister; 

jfr färö. mylnusmiäur (Skaröi) och lty. möhlentimmermann (Buurman). 

Kvarnbyggare, m. 

SMÅL.: 'kvänabyggere Torsås [51]. 
Endast i Skåne syns det ha varit ett särskilt yrke att bygga kvarnar, väl 

beroende på den i äldre tid stora förekomsten där av stora väderkvarnar. 
Många av dessa möllebyggare kom från Danmark, och med dem infördes 
mången kvarnterm, såsom framgått ovan. 
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De svenska kvarntermernas ålder, 
ursprung och utbredning 

Hur svenska kvarntermer bildats 

Kvarnhantverkets terminologi är till synes mycket omfattande. De olika 
föremålen eller begreppen upptar i här föreliggande material inte mindre än 
302 paragrafer, och de flesta av dessa rymmer i sin tur ett flertal synonyma 
termer. Antalet sådana blir därför mycket stort. Detta avser emellertid hela 
den terminologi, som i skilda dialekter i Sverige är knuten till den hant-
verksmässigt bedrivna kvarnhanteringen vid dess många skiftande typer av 
kvarnar från de äldsta handkvarnarna fram till den moderna kvarnindu-
strins tid. Antalet termer som inom en dialekt tillhör en speciell kvarntyp är 
dock betydligt mindre, särskilt när det gäller de äldsta typerna, handkvar-
nar och primitiva vattenkvarnar, s. k. skvaltkvarnar. De nyaste typerna av 
väderkvarnar av holländsk typ däremot upptar ett betydligt större antal 
termer. 

Ett litet antal sådana termer, som återfinns hos de äldsta, primitiva 
typerna av handkvarnar, finns i allmänhet även som beteckning på motsva-
rande begrepp i de större, nyare typerna av vatten- och väderkvarnars 
förmalningsapparat. Den terminologi, som stod användaren av den primi-
tiva handkvarnen på bild 2 (I, 7) till förfogande, var synnerligen begränsad. 
Vad han behövde använda var benämning på kvarnen (§ 1 och § 2), ett verb 
för verksamheten att mala (§ 219), kvarnsten (§ 40), den övre kvarnstenen 
(§ 13), den undre kvarnstenen (§ 14), överstenens handtag (§ 27), hålet i 
överstenens centrum, det s. k. ögat (§ 58), seglet som uppbär överstenen 
(§ 28) samt det diminutiva långjärnet (§ 29). Den stora handkvarnen på bild 
3 (I, 9) är en relativt sen form, som uppstått under påverkan av den som typ 
yngre vattenkvarnen och har därmed övertagit termer från denna. Kvar-
narna på bild 4, 6 och 7 (I, 10 ff.) har fått underlag och infattning för 
understenen, kvarnlur (§ 22), och här kan man också finna termer för det 
mjöl som samlar sig kring stenarna, mjölringen (§ 24). Men därmed var även 
behovet av termer fyllt för användaren av denna primitiva kvarntyp, som 
dock varit i bruk i vårt land i begränsad utsträckning in på 1900-talet. 

Antalet termer, som behövdes för brukaren av den äldsta primitiva typen 
av vattenkvarn, den s. k. skvaltkvarnen, var betydligt större. Från den som 
typ äldre handkvarnen övertog man emellertid i regel dennas termer i målet, 
och därmed kommer den centrala delen av förmalningsapparaten oftast att 
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uppvisa ett äldre skikt av termer än den nyare kvarntypen i övrigt. I denna 
erfordrades emellertid ett stort antal termer för att beteckna dennas drivan-
ordningar allt från det primitiva vattenhjulet, den s. k. kvarnkarlen (§ 30), 
till kvarnhuset (§ 105) med dess alla delar och vattenrännan (§ 37) med dess 
delar. Antalet termer växlar här i hög grad, beroende på om det gäller en 
äldre, mera enkel typ av skvaltkvarn eller en nyare, mer komplicerad (se 
bilderna 8-16, I, 32 ff). 

Hos handkvarnen möter vi ganska få synonymer för varje begrepp. För 
själva kvarnen har i början blott erfordrats en term, över hela det svenska 
språkområdet kvarn, använd inom hela det nordiska språkområdet och i 
andra germ. språk (se § 1, I, 93 ff.). Först när andra, nyare kvarntyper kom 
till användning, hade man, åtminstone i vissa fall, behov av från dessa 
särskiljande benämningar på den äldre typen, t. ex. handkvarn (§ 2, I, 113), 
utmärkande arten av drivmetod, eller hemkvarn (I, 1131), utmärkande dess 
placering, båda termerna skiljande den från vattenkvarnen, senare även 
väderkvarnen. De övriga fåtaliga benämningarna på typen (I, 114) är tillfäl-
liga, ofta skämtsamt nedsättande. 

Den relativt primitiva skvaltkvarnen (I, 31 fl) uppvisar en betydligt mer 
omfattande terminologi. Någon enhetlig term för hela det svenska språkom-
rådet finns ej. Så länge denna kvarntyp var den enda vid sidan av handkvar-
nen, behövde man i särskiljande syfte blott kalla den vattenkvarn. Först när 
en annan, nyare typ av vattenkvarn kom i bruk, erfordrades en annan, mer 
speciell benämning på den äldre. Denna var då spridd över större delen av 
det nuvarande svenska området, och någon enhetligt använd term kom ej i 
bruk. Såsom § 4 (I, 117 if) visar, uppstod ett flertal benämningar med större 
eller mindre spridning. Störst utbredning har skvaltkvarn och skvalta. Så-
som tidigare framhållits (I, 122) har skvaltkvarn blivit riksspråkets beteck-
ning på denna kvarntyp och härigenom fått en sekundär spridning inom 
dialekter, där den ursprungligen ej hör hemma (se karta IV). Emellertid är, 
som också framhållits (I, 127), troligen skvaltkvarn en utvidgad form av 
skvalta. 

Vid sidan av dessa finns ett antal termer med mera lokal utbredning (I, 
118ff), av vilka skvatta är den dominerande skånska, fjäderkarlkvarn bo-
huslänsk, de övriga mer eller mindre lokalt utbredda, några tillfälliga och i 
vissa fall av skämtsamt nedsättande karaktär. Dessa har tillkommit först 
när den nyare, mera effektiva hjulkvarnen införts och föranlett jämförelse. 

De övriga fåtaliga handkvarnstermerna har i regel övertagits i den yngre 
kvarntypen, men i många fall har här nya termer tillkommit. Skvaltkvar-
nens ägare hade behov av ett större antal termer. Dels utvecklades förmal-
ningsapparaten och nya delar i denna tillkom, vilka erfordrade sina benäm-
ningar, dels fanns här helt nya drivanordningar samt ett särskilt kvarnhus, 
vilket allt krävde nya termer. Sådana erfordrades vid kvarnens byggande 
för språklig kommunikation mellan den nya kvarnens delägare (det s. k. 
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kvarnlaget § 268) eller ägare och medhjälpare under byggnadsarbetet. Men 
även sedan den var färdig, behövdes termer för dess brukares samarbete. 
Mest frekventa var givetvis de som hörde till själva förmalningsapparaten 
och de rörliga delarna. Men även för kvarndammen, vattenrännan och 
kvarnhusets delar hade mjölnaren behov av benämningar. 

När så den yngre typen av vattenkvarn, den s. k. hjulkvarnen (§ 5, 1,133) 
kom i bruk, uppstod ett i hög grad ökat behov av termer. Även nu övertogs 
sådana från den äldre typen i den mån de därmed betecknade föremålen 
hade sin motsvarighet till utseende och/eller funktion i den nyare. Särskil-
jande var dock vattenhjulet och kraftöverföringsanordningarna, och här 
tillkom nya termer, liksom för nya delar i förmalningsapparaten, malnings-
metoderna och byggnaden. Antalet termer ökade alltså väsentligt. 

Ett ännu större antal termer tillkom med införandet av de olika väder-
kvarnstyperna. Även i dessa bibehölls i stort sett förmalningsapparatens 
terminologi, men byggnadens och vingarnas många olika delar medförde en 
kraftig utökning av termförrådet. Byggandet av framför allt de stora hol-
ländska kvarnarna fordrade stor yrkeskunskap, och de uppfördes i regel av 
särskilda kvarnbyggmästare, oftast ej hemmahörande i trakten. Så vet man 
t. ex. att många skånska kvarnar byggts av danska byggmästare. Den nya 
kvarntypen — möjligen en flamländsk uppfinning (I, 70), infördes via Slesvig 
och Danmark till Sydvästsverige. Ej blott byggnadstekniken hämtades när-
mast från Danmark utan även den i vissa hänseenden nya mer komplicerade 
malningstekniken kom därifrån, antingen via inflyttade danskar, eller ge-
nom att svenskar under praktik i Danmark lärde denna teknik där. På så 
sätt kom ett stort antal danska termer in i sydvästra Sverige och spred sig 
sedan med den nya kvarntypen norröver. 

Kvarnterminologien i ett mål kan ha en mycket växlande omfattning, 
beroende på om inom området finns en eller flera kvarntyper, om dessa är 
av enklare eller mer komplicerad art. Den enkla handkvarnen och med 
denna den centrala förmalningsapparaten i vatten- och väderkvarnar har 
oftast termer av hög ålder och nedärvda inom målet. Övriga termer kan ha 
uppstått ur målets eget språkmaterial, upptagna ur detta på grund av likhet i 
utseende eller funktion hos de med termen betecknade föremålen. En del av 
dessa ur det egna målets ordförråd bildade termer är emellertid av mera 
tillfällig och ibland skämtsam art. 

De termer, som tillkommit inom de nyare, mera komplicerade kvarnty-
pernas terminologi, är ofta av mera teknisk karaktär, och har då oftast 
inlånats från andra dialekter eller språk. Vissa kulturområden och kultur-
strömningar kan härvidlag skönjas. 

Större delen av kvarntermerna inom ett mål är kända och användes 
endast av kvarnens ägare och personal — mjölnarna — medan kunderna i 
regel blott känner ett mindre antal, beteckningar på mera karakteristiska 
och iögonfallande föremål och bruk, förmalningsapparatens huvuddelar 
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samt i terrängen framträdande föremål, såsom vattenhjul, damm och rän-
nor, väderkvarnens typ, huvuddelar och vingar. I och med att mjölnarna i 
de gamla hantverksmässigt drivna kvarnarna nu alltmer åldrats och avlidit, 
dör denna terminologi ut, kan ej mera sägas vara levande och är snart helt 
glömd. Även kundernas ordförråd inom detta område håller på att utplånas. 
Ett fåtal termer lever kvar i bildlig användning eller stående uttryck, såsom 
«få vatten på sin kvarn», »den som kommer först till kvarn får först malet», 
»mala tomme», »gå i sko». 

Kvarntermerna kan alltså ha synnerligen växlande ålder och ursprung. 
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Termernas ålder 

Mycket åldriga termer (ursprungliga handkvarnstermer) 

Mala, vb. är allm. germ., förgerm. och ie. arvord, se § 219; jfr Hellquist 
Ordf. I, 12, 33, 161. 

Kvarn, f. är allm. germ., förgerm. och ie. arvord, se § 1, I, 93 ff.; jfr 
Hellquist Ordf. I, 34, 147, 161. 

Mjöl, n. är allm. germ. arvord, även i andra ie. språk, se § 235; jfr 
Hellquist Ordf. I, 34. 

Lur, m. 'kvarnstenarnas underlag' är en västnord. term, som kvarnterm 
känd från den isl. Eddan, se § 22, I, 189 f., 195 ff.; om termens nutida 
utbredning i sv. dial. se  dessutom karta X. Termen är levande fram till våra 
dagar utom i västliga sv. dial. även i no. dial. samt på Island, Färöarna och 
Shetlandsöarna (jfr I, 189). Såsom etymologien visar (I, 195 ff.), utgår 
kvarntermen från en mycket närstående allm. bet. hos ordet. 

Mandel, m. 'vridhandtag på handkvarn'. Denna term har nu en mycket 
begränsad spridning i Skåne och på Öland. Den är västnord. och är känd i 
da. dial. från bl. a. Bornholm, Falster och Jylland samt i no. dial. och nyisl. 
Den är belagd som kvarnterm i fisl. (Eddan), (se § 27, I 217 ff.). 

Segle, n. (se § 28, I, 220 if) är en skandinavisk term, spridd över hela det 
sv., da. och no. språkområdet, inklusive Shetl. och Färö. samt föreligger i 
ett eng. belägg, ett eng. sile i en s. k. norse mill 'norsk skvaltkvarn' 
(Reynolds 61), här väl att betrakta som ett lån från norskan, som följt med 
kvarntypen, vilken troligen kommit från Norge. Belägg från nord. forn-
språk saknas, men arkeologiska fynd visar, att redan de äldsta kända hand-
kvarnarna i England var försedda med kvarnsegle (I, 223). Termens stora 
spridning över hela det nord. språkområdet, där den — med undantag för 
några enstaka sena lån av det lty. rine i sydjyll. dial. — är allenarådande, 
samt dess ålderdomliga bildningstyp tyder klart på att denna term är att 
räkna som urnord., i ålder jämförbar med de åldriga lur och mandel. 

Grotte, m. 'bussning i handkvarnens understen' (se § 59), som numera 
påträffas i västnord. dial., no., orkn., färö., shetl., och eng., går tillbaka på 
fvn. grotte, känt som f. led i det fisl. grottekvarn i Eddans Grottesång. 
Enligt etymologien ovan var ordet ursprungligen en beteckning på hela 
handkvarnen och har troligen varit den fnord. benämningen på denna, 
numera endast känd som en relikt. 

Av dessa termer kvarlever de första mala, kvarn, mjöl, lur, segle i 
kvarnterminologien fram till våra dagar. Dessa termer är alla nord. arvord, 
uråldriga inom nord. språkområde liksom den primitiva handkvarnen, vil- 
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ken antages ha införts hit vid övergången från äldre till yngre järnåldern 
omkr. 200 e. Kr. (I, 10 och cit. litt.). 

Dessa termer togs alltså upp i skvaltkvarnens terminologi, när denna 
kvarntyp infördes i Norden (se I, 180 och levde kvar här för att senare 
överföras till nyare kvarntyper. Men med skvaltkvarnens införande kom 
behovet av fler termer, och en del av skvaltkvarnens termer har mycket hög 
ålder, andra har tillkommit senare. Åldern är ofta svår att bestämma. Dock 
kan man om dessa termer säga, att de inte är äldre än kvarntypen i vårt 
land. Vidare kan på olika grunder vissa slutsatser dragas om deras ungefär-
liga ålder. 

Relativt gamla termer, ursprungligen knutna till skvaltkvarnen 
Såsom ovan framhållits behövde man först när en nyare typ av vatten-

kvarn tillkommit, beteckningar på skvaltkvarnen, för att skilja denna från 
den nyare, i regel större hjulkvarnen. Redan att en enhetlig gemensam 
beteckning inom det sv. språkområdet saknas, bestyrker detta. När de olika 
skvaltkvarnsbenämningarna uppstår, har de en mer eller mindre begränsad 
spridning, en del är lokala mer eller mindre tillfälliga, ofta skämtsamt 
nedsättande benämningar. 

Skvalta (se § 3, I, 117f., 127f. samt karta IV). Den relativt stora sprid-
ningen av denna term i förening med ordbildningstypen tyder som ovan 
framhållits på hög ålder. Termen tillhör emellertid endast det sv. språkom-
rådet. Den sydsv. motsvarande termen skvatta (I, 118) inom det forna 
östda. språkområdet är dansk, sannolikt av samma ålder. 

Fotkvarn, enfota(kvarn) är östnord. inom urspr. svenskt språkområde 
inklusive finlandssv. dial. Termens dominans inom stora delar av detta 
spridningsområde jämte ordbildningstypen tyder på relativt hög ålder. 

Karlkvarn jämte fjäderkarlkvarn är västnordisk, den förra med stor sprid-
ning inom de tidigare no. landskapen samt inom nuvarande no. och da. 
dialekter; sammansättningen fffiderkarlkvarn dock speciellt bohuslänsk (I, 
120f., 123 f.). Spridningsområdets stora omfattning och den tydliga domi-
nansen inom detta tyder på hög ålder. 

Lur och segle har i regel övertagits från handkvarnen och är alltså som 
kvarntermer äldre än de övriga skvaltkvarnstermerna. 

Översten, resp. löpare samt understen resp. liggare har alla ett mycket 
stort spridningsområde, icke blott inom de nord. språken utan även inom 
andra germ. språk (se § 13 och 14, I, 139 ff. o. 145 ff.). Detta skulle kunna 
tolkas så, att dessa termer i likhet med många andra yngre kvarntermer 
inlånats från sydligare germ. språk, alltså invandrat med handkvarnen. 
Detta har i så fall skett mycket tidigt (se I, 10). 

Skvaltkvarnens övriga termer visar ett större antal synonymer, de flesta 
geografiskt väl begränsade. Detta tyder på att de tillhör en senare tidsperi-
od, då denna kvarntyp infördes i landets olika delar, vilket uppenbarligen 
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skett under en längre tidrymd, beroende bl. a. på bosättningens och jord-
brukets utbredning samt på naturförutsättningar, bl. a. lämpliga vattendrag. 

Detta gäller bl. a. kvarntrattens benämningar (se § 15, I, 147 ff., karta VI): 
Bing(e), m. har sydsvensk och dansk utbredning (jfr skvatta ovan). 
Kupa, f. har anknytning till da. dial., saknas dock i de forna da. landska-

pen, men finns inom götalandskapen med Boh. 
Vida, f. är västnord., med dominans i Värml. och stor spridning i no. dial. 
Skruv, m. med stor spridning i götiska och sydsv. dial. har anknytning till 

da. dial. 
Tut, m. har nordlig utbredning med anknytning till östsv. dial. 
Samtliga dessa torde vara inhemska inom sina utbredningsområden och 

ha ganska hög ålder. Termen har här uppstått ur samma ord i målet, där det 
funnits i närstående, allmännare bet. och i regel med motsvarande utbred-
ning som kvarntermen. 

Den skakande rännan under kvarntratten heter inom nästan hela det 
svenska området sko, m. (se § 16, I, 166 ff.). Den stora utbredningen i nord. 
och germ. dial. (se I, 167) tyder på hög ålder, möjligen på tidigt inlån från 
sydligare språk. 

Kuphästens många synonymer med relativt begränsad utbredning torde 
vara inhemska av växlande ålder (§ 19, I, 174 ff.). 

Kvarnkar (§ 20, I, 178ff., karta IX) saknades oftast i de äldsta skvaltkvar-
narna (se bild 12, I, 37), och de relativt talrika synonyma benämningarna 
torde därför vara något yngre än de ovan anförda termerna. 

Av karets benämningar har kar, n. och dess ssgr stor utbredning i urspr. 
sv. mål, samt har anknytning till da. och fris. dial., möjligen en tidigt med 
saken inlånad term, troligen i samband med införandet av den något yngre 
hjulkvarnen, från vilken kvarnkaret överförts till en del skvaltkvarnar av 
yngre typ —jfr bild 12, I, 37 med kvarn av äldre typ, bild 11, I, 35 och bild 8, 
I, 32, med kvarnar av nyare typ, den sistnämnda med kvarnkar liksom i 
hjulkvarn (jfr bild 17, I, 43). 

Lur, m. har som ovan sagts övertagits från handkvarnens terminologi (se 
§ 22, I, 189 ff., karta X). 

Stenstol och slink, m. med spridning i sydligare germ. språk torde ej 
tillhöra skvaltkvarnens ursprungliga terminologi utan ha inkommit med 
hjulkvarnen. 

Mjölring, m. och ringmjöl, n. (se § 24, I, 209 ff.) har allmän, riksspråket 
närstående karaktär. Om de använts i tidiga skvaltkvarnar är möjligt, i vissa 
fall troligt. 

Snes, m. 'långjärn i skvaltkvarn' (29, I, 237f.) är en term, som tillhör 
den äldsta skvaltkvarnstypen, och dess utbredning och bildningstyp talar 
för hög ålder. 

Kvarnkarl, karl (kall), m. 'skvaltkvarnens vattenhjul' (30, I, 238 ff., 
karta V) har en stor västlig och nordlig utbredning i anslutning till no. dial. 
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(jfr även karlkvarn ovan). Termen är säkerligen en ursprunglig skvalt-
kvarnsterm och som sådan mycket gammal, äldre än karlkvarn, vilken 
bildats av denna benämning på vattenhjulet, det mest karakteristiska för 
denna kvarntyp. 

Fjäderkarl, m. är en västsvensk utvidgad form av detta karl, där f. leden 
är fjäder, en beteckning på vattenhjulets skovlar. 

Benämningarna på hjulkvarnens ränna och damm kunde i vissa fall gå 
tillbaka på motsvarande föremål i skvaltkvarnen, men detta är svårt att 
avgöra i här föreliggande material. Några av dessa uppteckningar avser 
visserligen tydligt en skvaltkvarn, men detta gör det blott troligt men ej 
säkert att man här kan räkna med en ursprunglig skvaltkvarnsterm. Möjligt 
är också, att termer överförts från hjulkvarnar till att beteckna motsvarande 
föremål i en skvaltkvarn, särskilt som åtskilliga skvaltkvarnar byggts långt 
senare än den tid, då de första hjulkvarnarna infördes. 

Relativt gamla termer, ursprungligen knutna till hjulkvarnar 

Även hjulkvarnen har övertagit åtskilliga termer från skvaltkvarnen samt 
via denna eller direkt även från handkvarnen. Dessa termer avser främst 
själva förmalningsapparaten, i någon mån även damm och ränna. Det kan ej 
helt fastställas, när denna kvarntyp började införas till Sverige från konti-
nenten, där den var allmänt känd under 1100-talet. I Danmark omtalas den 
vid mitten av 1100-talet och finns troligen vid samma tid i den då danska 
provinsen Skåne. I det dåvarande Sverige fanns den under 1200-talet, och 
vid denna tid i begränsad omfattning även i Norge (se I, 21f.). Detta har 
betydelse för fastställande av en tidigaste tidpunkt för uppkomsten av 
denna kvarntyps speciella termer i nuvarande Sveriges olika delar, antingen 
de inkommit från sydligare språk med den betecknade saken eller bildats av 
inhemskt språkmaterial. Detta kan ibland vara svårt att avgöra, särskilt om 
man räknar med översättningslån. 

Själva termen hjulkvarn är belagd från ursprungligt svenskt område från 
år 1600 (I, 134), men är sannolikt betydligt äldre. Benämningarna på dess 
vattenhjul, över-, under- och bröstfallshjul är lån (se §§ 33, 126-131, I, 
252 if. och II, § 126 ff.), liksom många andra av denna kvarntyps termer, 
och sannolikt medeltida. Till denna grupp termer kan bl. a. föras benämning-
arna på vattenrännan och dess olika delar (§ 37 o. 38, I, 259 ff.), en del lån, 
andra inhemska, likaså vattenhjulets axel (§ 34, I, 253 f.), kugghjulen (§ 35 
o. 36, I, 254ff.), långjärnet (§29, I, 236ff.), kvarnkaret (§20, I, 178ff.), 
dettas lock ( 21, 1, 188) samt underlag ( 22, I, 189 ff.). 

Termer hörande till väderkvarnen 

Väderkvarnens ålder är ett omstritt problem (I, 52 ff.). Till Sverige har 
den inkommit mot slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet (I, 54). Den 
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sammanfattande termen väderkvarn har internationella motsvarigheter och 
är väl snarast att betrakta som ett översättningslån från tiden för dess 
införande (se de fsv. beläggen I, 134). Det sydsv. vädermölla är det da. 
vejrm011e, motsvarande ty. windmiihle, nederl. windmolen. Den äldsta 
typen i Sverige är stolpkvarnen, och dess termer kan vara medeltida. Det 
skånska (östdanska) stubb(e)mölla är allmänt danskt, men saknar motsva-
righet utanför detta språkområde (I, 135 0. Holkkvarn är en inhemsk term. 
Typen som finns i Västsverige synes ha införts direkt från Nederländerna. 
När detta skett är ovisst, men känd inom området är den från 1600-talet (I, 
68). Den s. k. holländska väderkvarnen är en något yngre typ, men den kan 
möjligen ha inkommit i landets sydligare delar ung. samtidigt som holkkvar-
nen i Västsverige. Den har kommit via Danmark, och ofta byggdes de 
skånska kvarnarna av danska kvarnbyggare. Härav följer att dess speciella 
termer i stor utsträckning är danska. Inhemsk västsvensk är dock kjortel-
kvarn (I, 137). Många av de stora holländska väderkvarnarnas termer är 
internationella termer, direkta lån eller översättningslån. 

När ord inom målet upptages som kvarntermer, är benämningarna ofta av 
tillfällig, skämtsam art, som exempelvis norka, gnorka, knarka och pina 
som beteckningar på handkvarn (§2, I, 114); bäckskvalpa, bäckskvätta, 
kvarnktypa, kvarnhoppa 'skvaltkvarn', 'liten dålig kvarn' (4, I, 118f. o. 
§ 11, I, 138); kvarngosse, kalvskånk, trittare 'skakpinne' (§ 17, I, 170 ff.). 

Det skämtsamma kan ej sällan ha en sexuell anknytning, såsom ovanstå-
ende kvarngosse sammanställt med kvarnkärring 'kvarnsten' (§ 40), möjli-
gen i kvarnkall 'vattenhjul i skvaltkvarn' (§ 30, I, 238), kvarnstinta 'kvarn-
tratt' (§ 15, I, 149 not 2). Hit hör även musbjälke 'bjälke under vingaxeln' 
(§ 211), bussekutta 'busskåpa' (§ 67). Skämtsam är även upptagandet av 
djurnamn, såsom kvarnhäst 'vridstång' (§ 184) och § 205), sugga, märr 'kil' 
(§ 76), brohäst 'lättbjälke' (§ 89; jfr Långström 199f och cit. litt.), björn 
'lodrät stödjestock' (§ 182), bärbjörn 'underlag för vattenrännan' (§ 115), 
'underlag för kvarnstenarna' (§ 200), lättbjörn 'lättbjälke' (§ 212), väder-
björn 'bjälke under vingaxeln' (§ 211), fisk, m. 'stödklamp' (§ 198), gök, m. 
'lodrät stolpe' (§ 207); ögontjänare, m. 'ögonkavle' (§ 81). 

Ej sällan ligger här en personifiering i termen; så också i de olika 
benämningarna på stenparet, såsom självhacka (§ 49), grå berga (§ 50), sam-
mala, skräda, sikta, ståla (§ 46 o. 47), samtliga fem. liksom kvarn, närmast i 
bet. 'stenpar'. 

Ofta upptages ord i målet i bildlig innebörd som kvarntermer, exempelvis 
nacke, hals på långjärnet (§ 85), stjärt, svans, rump 'vridstång på väder-
kvarn' (§ 184), tå 'yttersta delen av bottenstockarna på stolpkvarn' (§ 199), 
tunga 'tapp på sidostöd i denna' (§ 199), öga 'cirkelrunt hål i kvarnstenens 
centrum' (§ 58), vinge på väderkvarn (§ 145), horn 'utskjutande tvärbalk på 
väderkvarnens huv' (§ 186), dyna 'underlag för lager' (§ 89), sadel 'tvärbjäl-
kar i stolpkvarn' (§ 206), bro 'bärande bjälke' (§ 89). 
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Det är oftast svårt att avgöra, om en term har uppkommit inom målet och 
är som kvarnterm så att säga inhemsk inom detta, eller om termen inlånats 
från angränsande, språkligt närstående mål. Termerna har oftast relativt 
stor spridning och har i sin användning som kvarntermer inkommit från 
andra dialekter, varvid de helt antagit det egna målets form. Stundom finns 
ordet där redan i en annan, ofta allmännare bet., så att det endast är dess 
användning som teknisk kvarnterm som införts utifrån. Det är i allmänhet ej 
möjligt att säga, var inom spridningsområdet termen uppkommit, ej alltid 
inom dess centrum. Ofta kan man följa termernas vandring via andra 
dialekter från utländska källor. Ordet kan då ibland ha en för målet främ-
mande form, som röjer dess utländska ursprung. Äldst bland dessa lån är 
mölla 'kvarnbyggnad' av senlat. moli-na, inkommet via Ity. och da. dial. och 
uppträdande under skiftande former inom det nuvarande svenska språkom-
rådet (se § 1, I, 103ff.). 

De klart påvisbara utländska lånen är relativt få och med några undantag 
sena. Vanligast är de inom den terminologi som hör till den holländska 
väderkvarnen, de flesta införda under 1800-talet via Danmark från Slesvig 
och Nederländerna. Flertalet har stannat inom ett sydsvenskt område, 
några har spritts längre norrut. Exempel på sådana lån är följande: 

skvatta, f. 'skvaltkvarn', skånskt-danskt (4, I, 118), 
stubbemölla, f. 'stolpkvarn', skånskt-danskt (§ 7, I, 135 f.), 
holländsk kvarn, f. sv., da., sl-holst., hty., 
stengång, m. 'stenpar', sl-holst., hty., relativt sent lån (§ 12, I, 139), 
löpare, m. 'övre kvarnstenen', da., sl-holst., nfris., nederl., hty. (§ 13, I, 

141), 
översten, m. da., hty. (§ 13, I, 140), 
liggare, m. och understen, m. da., nfris., nederl., hty. (§ 14, I, 146), 
binge, m., kupa, f., skruv, m. 'kvarntratt' da. (15, I, 147f.), 
sko, m. 'skakande ränna' da., sl-holst., hty., eng. (§ 16, I, 166f.), 
kar, n. 'stenarnas hölje' da., nfris., nederl., ringkar, mjölkar, n. da., 
binge, m. da. (20, I, 178f.), 
slink, m. 'kvarnstenarnas underlag' da., sl-holst., mlty., hty. (22, I, 

190), 
tuta. f. 'mjölkast' da., sl-holst. (25, I, 212), 
långjärn, n. da., jfr da. m011ejern, sl-holst. möhl-iesen, hty. mähleisen 

(§ 29, I, 236), 
vattenhjul, n. da; jfr sl-holst. waterrad, hty., eng. (§33, I, 252), 
kvarn-, mölleaxel, m. da., (gång-)ås, m. da. (§34, I, 2530, 
stjärnhjul, n. 'det stora kugghjulet' da., jfr sl-holst. sternrad, hty., 
kronhjul, n., jfr sl-holst. kronengedrief ( 35, 1,255, § 170), 
drev, n. 'det lilla kugghjulet' da., sl-holst. (36, I, 256), 
ränna, f. da., hty. (37, I, 260), 
kvarnsten, m. allm. germ. (40), 
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räffla, f., da., Ity. (54), 
öga, n. allm. germ. (S8), 
buss, m. 'packning i ögat' da., sl-holst., nederl., ty. (§59), 
panna, f. 'lager' da., sl-holst., ty. (§87), 
överfallshjul, n. da., eng. (*126), 
underfall, bröstfall, n. da., eng. (§ 127), 
segel, n. da., sl-holst., Ity., eng.; lucka, f. da., sl-holst. (§ 148), 
häck, m., häckverk, n., häcksked, f. 'spjälverk på vinge' da., sl-holst., 

nederl., Ity. (§ 157), 
gångås, m. 'vingaxel' da., nederl. molenas (§ 161), 
syll, syllsten, m. 'axellager av sten' da. (§ 166), 
hatt, m. 'väderkvarnens takhuv' da., nederl. (molen)cap, eng. cap 

(§ 174), 
omgång, m. 'altan på holländsk väderkvarn' da. (§ 178), 
stjärt, m. 'vridstång på väderkvarn' da., sl-holst., nederl., mlty. (§ 184), 
krögare, krögbjälke, m. 'vridbjälke' da., sl-holst. (§ 186), 
press, pers, m. 'broms på väderkvarn' da., sl-holst., nfris. (§ 190), 
stubbe, m. 'stolpe som uppbär stolpkvarn' da. (§ 194), 
sadel, m. 'träram under stolpkvarnens golv' da., sl-holst., nederl. (§ 206), 
ståndare, m. 'lodrät bjälke i väderkvarn' sl-holst. ständer (§ 208), 
löshult, n. 'bjälke i väderkvarn' sl-holst. (§ 209), 
skrov, n. 'väderkvarnens kvarnhus' da. (§ 216), 
tull, m. 'förmalningsavgift' allm. germ. (§ 261). 

Många termer är inlånade från när och fjärran, då via mellanliggande mål. 
Deras ursprung är oftast svårt att fastställa. Den allra största delen av här 
behandlade kvarntermer har dock bildats inom nordiskt språkområde, och 
oftast kan man fastställa, från vilket ord man härvid utgått samt vad som 
föranlett att detta upptagits som kvarnterm. Oftast ligger ordets allmänna 
bet. ganska nära termens. Att det övergått till speciell term innebär endast 
en begränsning i dess betydelse, en specialisering. Kvarntermen lave, m. 
'underlag för kvarnstenarna' (§ 22, I, 191) betecknar en speciell art av lave 
'brits, hylla', vägge, m. 'kil i bussningen' (§61) en speciell typ av kil, i 
målet kallad vägge. 

I andra fall har upptagandet av ett ord i målet som kvarnterm föranletts 
av en viss likhet i utseende eller funktion mellan det med kvarntermen 
betecknade föremålet och det föremål, som ordet i allmän bet. betecknar. 
Exempel på denna mycket vanliga företeelse är lykta, f. 'det lilla kugghju-
let' (§36, I, 255, bild 29, I, 60), som liknar en gammaldags primitiv (stalp-
lykta, sko, m. 'skakande ränna för mälden' (§ 16, I, 166 ff., bild 51, I, 81), 
som i ursprunglig enkel konstruktion liknar en träsko, vandring, f. på 
väderkvarn (§ 184), som liknar en vandring vid ett tröskverk, stjärt, svans, 
rump 'vridstång på väderkvarn' (§ 184), som liknar den utstående stjärten 
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på en fågel eller den utstående svansen på ett fyrfotadjur. Denna bildnings-
typ är ganska vanlig. Ofta förekommande är dock termer, som bildats av 
ord tillhörande målet genom sammansättning eller avledning, ej sällan 
bildade i analogi med tidigare bildade kvarntermer. 

Genom sammansättning specialiseras eller modifieras en terms innebörd. 
Detta gäller i stor utsträckning termen kvarn (resp. mölla), varvid ord som 
handkvarn (§2, I, 113), vattenkvarn ( 3, I, 116), skvaltkvarn (§4, I, 117), 
hjulkvarn (§ 5, I, 133), väderkvarn (§ 6, I, 134), stolpkvarn (§7, I, 135), 
holkkvarn (§ 8, I, 136), tullkvarn (§ 10, I, 137); sten i allm. bet., kvarnsten 
(40), översten (§ 13, I, 139), understen (§ 14, I, 145); mala (219), grov-
mala (§ 221), skrädmala (§ 221), finmala (§ 224), sammala (§ 225). 

Genom avledning bildas kvarntermer i stor utsträckning, dels till tidigare 
kvarntermer, dels till andra ord i målet. Ofta tillkommer här ett drag av 
analogibildning i jämförelse med andra kvarntermer. Exempel på den förra 
typen är benämningar på stenparet (kvarnen), bildade till motsvarande verb 
för mala: sammala, f. skräda, f. (46), sikta, f. finsikta, f. ståla, f. stålsikta, 
f. (§ 47), gröp, n. 'innersta partiet av kvarnsten' (§ 55), till gröpa 'grovmala', 
picka, f. 'hacka' (§ 71), till picka, vb., lätta, f. 'Iätteverk' (§ 90), till lätta, 
vb., stämma, f. stämme, n. (§ 117), till stämma, vb., bussa, vb. 'täta 
bussningen' (§ 63), till buss, picking, hacking, dänging, f. (§ 69), till resp. 
picka, hacka, dänga, vb., kvarnrätta, f. 'redskap vid skärpning av stenar-
na' (§ 75), till rätta, vb., ståla, vb. 'mala på stålstenar' (§ 226), till ståla, f. 
'kvarnstenspar av viss sammansättning', kvarnare, m. mäldare, m. 'kvarn-
kund' (272), till resp. kvarn och mäld. 

Exempel på denna senare typen är skvalta, f., skvatta, f. skvalpa, f. 
(bäck-)skvätta, f., (bäck-)strätta, f. 'skvaltkvarn' (§ 3, I, 117 ff.) till motsva-
rande verb i allm. bet. i målet, kvarnktypa, f. kvarnhoppa, f. 'liten dålig 
kvarn' (§ 11, I, 138) bildade genom sammansättning med f. leden kvarn- och 
en avledning av motsvarande verb i allm. bet., löpare, rinnare, rännare, m. 
'översten' (§ 13, I, 140 ff.) till motsvarande verb i allm. bet., liksom skakare, 
ristare fällare, matare, lackare (§17,1, 170ff.) till motsvarande verb i allm. 
bet. Denna bildningstyp är mycket vanlig. 

Stundom uppstår analogibildningar i anslutning till dessa bildningstyper, 
såsom gråberga, f. 'stenpar av gråsten', självhacka, f. 'stenpar med stenar 
som ej behöver skärpas' (§ 49). 
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Geografisk utbredning av vissa kvarntermer 

Ett antal termer förekommer blott inom ett sydsvenskt område, 
huvudsakligen inom de tidigare danska landskapen, och de flesta med 
förekomst även i Danmark. Av dessa termer tillhör en grupp endast Skåne 
av det nuvarande svenska området, andra har något större spridning. 

Termer som förekommer i Skåne 

Stubbemölla och stabbemölla, f. 'stolpkvarn', av vilka det första blott 
finns i Malmöhus län samt i Danmark, det senare inom östra delarna av 
Malmöhus län samt i Kristianstads län (§ 7, I, 135), 

svingel och vindel, m. 'handtag på handkvarnens översten', den förra 
upptecknad i Frosta hd, den senare i Luggude hd (27, I, 217f.), 

mjölmun, m. 'öppning i kvarnstenarnas hölje, varigenom mjölet kastas 
ut' (§25, I, 213), 

spuns, sprunds, n., m. 'trätärning i bussningen' (§61), 
träckbräda, f. 'träbeklädnad på kvarnvinge' (§ 149), 
riläkte, n. 'längsgående träribba på kvarnvinge' (§ 159), 
syll, syllsten, m. 'lager för vingaxeln i väderkvarn', även i da. dial. 

(§166), 
löp, n. 'smalare parti av vingaxeln, som vilar i ett lager' (§168), 
hatt, m. 'den vridbara huven på holländsk väderkvarn', även i da. (§ 174), 
slunga, f. 'snedstöd till vridstången på stolpkvarn' (§ 185), 
burband, n. 'tvärbjälke i stolpkvarnens skelett' (§ 204), 
löshult, n. 'mindre bjälke i stolpkvarnens skelett' (§209), 
manick, m. 'den ena av två små tappar, som stöder det främre lagret för 

vingaxeln i väderkvarn' (§ 213), 
musbjälke, m. 'tvärbjälke i stolpkvarnens övre del med lager för ving- 

axeln' (§ 211), 
skrov, n. 'kvarnhuset i stolpkvarn', även i da. rspr. och dial. (§216), 
stubbekass, m. med samma bet. (§ 216), 
pressida, säcksida, f. 'stolpkvarnens högra, resp. vänstra sida, sett från 

baksidan' (217), 
skrå, vb. 'grovmala säd', även i da. dial. (§ 221), 
skråning, f. 'grovmalet mjöl', även i da. dial. (§ 237), 
sälla, vb. 'sikta' (§ 226), 
möllesven, m. 'kvarndräng', även i da. dial. (§267), 
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mölletrång, n. 'trängsel av kunder eller anhopning av mäld', även i da. 
dial. (§278), 

Anm. Inom Skåne saknas hemkvarn 'handkvarn' och handkvarn är den 
enda termen för denna (§2, I, 113 f.). 

Termer som förekommer i Skåne och södra Halland 

Däcksel, m. 'trälock över kvarnstenarnas hölje', även i da.; i övriga 
Sverige saknas term för detta föremål (§ 21, I, 188), 

tuta, f. 'mjölkast', ordet finns i Malmöhus län och i sydligaste Hall. (§ 25, 
I, 211), 

lyfta, vb. 'öka avståndet mellan kvarnstenarna' (§95), 
häckverk, n. 'spjälverk av varandra korsande ribbor på väderkvarns- 

vingar', även i da. (§ 157), 
svans, m. 'vridstång på väderkvarn', även i da. (§184), 
styva, f. 'snedställt stöd för stolpen i stolpkvarn', även i da. (§197), 
hätta, f. 'den vridbara huven på holländsk väderkvarn' (§174), 
krökare, krökbjälke, m. 'fäste i huven för vridstängerna på holländsk 

väderkvarn', även i da. (§ 186), 
dreja, vb. 'vrida väderkvarn eller dess vingar i eller ur vind' (§ 189), 
drejställning, f. 'anordning för att dreja kvarnen' (§188). 

Termer som tillhör ett större sydsvenskt område 

Mölla, f. 'kvarn, kvarnbyggnad med maskineri', Skåne, s. Hall., s.v. 
Smål., tidigare större utbredning, se karta III; det är da. rspr. och senlat. 
lån (se § 1, I, 103ff.), 

skvätta, f. 'skvaltkvarn', Skåne, s. Hall., sv. Smål., v. Blek. (§4, I, 118), 
slink, m. 'kvarnstenarnas underlag', Skåne, s. Hall., s. Smål. samt i da. 

dial. (§ 22, I, 190, karta X), 
binge, m. 'tratt över kvarnstenarna', Skåne, s. Hall., Blek., s. Smål., 

samt da. rspr. (§ 15, I, 147, karta VI), 
ringmjöl, n. 'mjöl som samlar sig runt om kvarnstenarna', Skåne, Hall., 

Smål. (utom den nordliga delen), s. Västerg. (§24, I, 209), 
möllare, m. 'mjölnare', Skåne, s. Hall., Blek., s. Smål., Öl., Gotl., samt 

da. rspr. (§266), 
mölle, n. 'mäld', Skåne, Blek., s. Hall., samt da. rspr. (§234), 
lättbro, f. 'stock som uppbär långjärnet och som användes att höja eller 

sänka överstenen', Skåne, s. Hall., Blek., sv. Smål., sv. dial. Finl., samt 
da. dial. (§89), 

gaffel, m. 'lodrät järnaxel i väderkvarn, som överför rörelsen från ving-
axeln till den övre kvarnstenen', Skåne, Hall., s. Boh., v. Västerg., Gotl., 
samt da. dial. (§172), 
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ringkar, n. 'hölje kring kvarnstenarna', Skåne, Blek., Hall., v. Västerg., 
v. Smål., samt da. dial. (20, I, 178, karta IX), 

loft, n. 'övre våningen i kvarn', Skåne, s. Hall., Boh., Smål., Västerg. 
(§ 107), 

kylva, f. 'vattenhjul i skvaltkvarn', n. Skåne, s. Hall., Smål. (Värend) 
(§30, I, 239, karta V). 

Anm. Liggare, m. 'den undre kvarnstenen' förekommer över större 
delen av Göta- och Svealand omväxlande med det synonyma understen, 
m.; detta ord saknas dock som kvarnterm i Skåne, s. Hall., Blek., Öl. samt 
angränsande område (§ 14, I, 146, karta VIII). På samma sätt förekommer 
löpare, m. 'den övre kvarnstenen' inom samma område som liggare om-
växlande med synonyma ord såsom översten, på sten, rinnare och rännare, 
men löpare är den enda termen inom samma område där liggare är allenarå-
dande (§ 13, I, 140, karta VII). 

Termer som finns blott i Bohuslän och närmast angränsande 
delar av Västsverige samt Norge. 

Fjäder, m. 'skovel på skvaltkvarnshjul' (§ 32, I, 251), även i No. och 
Norrb., 

fläderkarl, m. 'vattenhjul i skvaltkvarn' Boh. och angränsande område 
(30, 1,239), 

jjäderkarlkvarn, 'skvaltkvarn', Boh. och ett belägg från Dal (§ 4, I, 121), 
vinggrind, f. 'spjälverk av träribbor på kvarnvinge' (§ 157), 
slider, f. 'träspång över vattenrännans översta del vid dammluckan' 

(§ 114), 'tvärribba på kvarnvinge' (§ 158), 
slett, n. 'lager för vingaxeln på väderkvarn' (§ 168), 
kur, n. 'den vridbara överdelen på holländsk väderkvarn' (§ 174), 
mjölpyngel, m. 'mjölsäck' (§ 254), 
rinnare, m. 'översten' Boh. och två belägg i Västerg. (§ 13, I, 141), 
rännare, m. 'översten' endast n. Boh. (§ 13, I, 141), 
häck, m. 'kvarntratt' (§ 15, I, 149), holk, m. 'extra tratt över kvarntratten' 

(§ 15, I, 149), 
holka, häcka, vb. 'fylla på mäld i kvarntratten' (§ 258), 
mölnare, m. 'handtag på handkvarn' (27, I, 218), 
brott, n. 'spak att lyfta överstenen med' (§ 77), 
glopp, n. och gloppa, vb. 'innersta partiet av kvarnsten' resp. 'hugga 

upp, skärpa innersta partiet av kvarnsten' (§ 55, resp. 69), 
stört, m. 'den nedre, brantare delen av kvarnränna' (§38, I, 267), 
flomme, n. 'vårflod' (293), 
kvarnlur, m. 'mjölränna' Boh. och Dal (§ 25, I, 212), 
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rännegång, m. 'vattenränna' Boh. och Dal (§37, I, 261), 
port, m. 'segel av trä på kvarnvinge' Boh. och n. Hall. (§ 149). 

Termer som är spridda över ett något större västsvenskt område 

Holk, m. 'ihålig stock som uppbär den övre, rörliga delen på holkkvarn' 
och holkkvarn, f. finns på Västgötaslätten, södra Boh. och på Värmlandsnä-
set, denna kvarntyps västsv. spridningsområde (se I, 68, II § 193 resp. § 8, 
I, 136), 

kjortelkvarn, f. 'holländsk väderkvarn av västsvensk typ, bild 38 o. 39, I, 
71' Västerg. och s. Boh. (§9, I, 137), 

kupa, f. 'kvarntratt' Boh., Dal, Västerg. samt n. Hall. och angränsande 
delar av Smål. (§ 15, I, 147), 

dänga, vb. 'skärpa kvarnstenarna', Boh., Västerg., n. Hall. (§68), 
skömme, m., n. 'hölje kring kvarnstenarna' Boh., Dal, Värml. (20, I, 

179), 
mjölkast, n. 'öppning i kvarnstenarnas hölje, varigenom mjölet kommer 

ut' Boh., Västerg., Dal, Värml. (25, I, 212), 
omgärd(a), f. 'mjölring som samlar sig runt kvarnstenarna' Boh., Väs-

terg., s. Värml. (24, I, 210), 
kuphäst, m. 'ställning som uppbär kvarntratten' Boh., Västerg., n. Hall. 

och angränsande delar av Smål. (§19, I, 174), 
sämja, vb. 'passa hop kvarnstenarna efter skärpning' Boh., Västerg., 

Värml. (§74), 
vägge, m. 'kil i bussningen' Västerg., Boh. (§ 61), 
krava, vb. 'bildas is' Boh., Västerg., Värml. (§288), 
tullbinge, m. 'lår, vari den säd som mjölnaren tagit som tull, dvs, betal-

ning, förvaras' Boh., Västerg. (§ 265), 
överkvarn, f. 'övervåningen i kvarnbyggning' s. Boh., Västerg. (§ 107), 
rumpstång, f. 'vridstång på väderkvarn' Boh., ny. Västerg. (§ 184), 
grepp, n. 'mått på kvarnstenens diameter' Västerg., Dal, Värml. (saknas 

i Boh.) (§45), 
fjäderkar/kvarn, f. 'skvaltkvarn' Boh., Dal (§4, I, 121), 
dragstång, f. 'vridstång på holkkvarn' n. Västerg., Värmlandsnäs (§ 184), 
kallkvarn, f. 'skvaltkvarn' Boh., Norrland samt vanligt i Norge (§4, I, 

120f.) och kall, m. 'vattenhjul i skvaltkvarn' med samma utbredning (§30, 
I, 238f.), 

lur, m. 'underlag och infattning för den undre kvarnstenen' Boh., Dal, n. 
Västerg., Värml., v. Dalarna, Norrl., samt no. dial. och västnord. dial. 
(§22, I, 189f.), 

stomman,-e, n., stomma, f. n. stomme, m., n. 'kvarnstenarnas hölje' 
Västerg., s. Boh. och Österg. (20, I, 179), 
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fälla malt, vb. 'grovmala säd till malt' Boh., Västerg. (§223), 
mjölgång, m. 'det yttre finhackade partiet av kvarnstenens malyta' Boh., 

Västerg., Dalarna (§56). 

Ursprungliga sjötermer, en särskild liten västsvensk grupp 

Davit, m. 'kort arm på väderkvarn, som uppbär en vinge' Boh. (§ 156), 
bardun, f. 'vingestag av wire' Boh. (§ 164), bardunstång, f., barduntåg, 

n. Boh. (§ 163, resp. § 164), 
brassa, vb. 'vrida den rörliga överdelen med vingarna i eller ur vind' 

Boh. (§ 189), brasshorn, n., brassbom, m., brassdocka, f, 'delar i vridan-
ordningen' (§ 186), 

skota, vb. 'spänna ut seglen på väderkvarnsvinge' n. Hall. (§ 153), 
tackla, vb. 'förse väderkvarnens vinge med segel och stag' n. Hall. 

(§153), 
reva, vb. 'minska seglen på vingarna' Boh. (§ 154), 
kapståndare, m. 'vindspel varmed den rörliga överdelen med vingarna på 

väderkvarn vrides' Västerg. (§ 188). 

Termer som i huvudsak finns på Gotland 

Trut, m. 'kvarntratt' Gotl. och ett belägg från Gästr. (§ 15, I, 149), 
kränka, f. 'kuphäst' Gotl. (§ 19, I, 174), 
malster, n. 'kvarnkar' Gotl. (§ 20, I, 179), 
kvarnsked, f. 'vinge' Gotl. (§ 115), 
lucka, f. 'träsegel på vinge' Gotl., jfr da. och sl-holst. (§ 149), 
lill-lopp, n., ampel, m. 'bakre lagret för vingaxeln på väderkvarn' Gotl. 

(§167), 
lådigsvatten, n. 'vårflöde' Gotl. (§ 291), 
bakväder, n. 'vind som sveper in från kvarnens baksida' Gotl., Öl. 

(§ 297). 

Termer som finns blott på Öland 

Mjölhosa, f. 'mjölränna' Öl. (25, I, 212), 
flykt, f. 'vinge på väderkvarn' Öl. — i bet. bräda på vinge västsvenskt — 

(§145), 
spjäll, n. 'bräda på kvarnvinge' Öl. (§ 149), 
skricka, f. 'kryss som ställes som stöd under vridstången' Öl. (§ 187), 
kvarnbör(d), m. 'jämn och tillräcklig vind att driva väderkvarn' Öl. 

(§296), 
vädergällt, adv. 'öppet, fritt läge för vindar' Öl. (§301). 
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Termer som finns blott i dalmål och angränsande mål 

Tut, m. 'kvarntratt' Dalarna, Västm., Gästr. o. Häls. (§15, I, 148), 
trygla, f. 'kvarnsko' Dalarna (§16, I, 168), 
lunn, f. 'kuphäst' Dalarna (§19, I, 175), 
räka, f. 'skovel på skvaltkvarn' Dalarna (§32, I, 251), 
bleg, m. 'kil i lättverket' Dalarna (§ 92), 
stänk-kall, m. 'spärr i kvarnränna' samt stämtykla, f., stämräka 'stämme, 

lucka, i skvaltkvarn' Dalarna (§117), 
sporre, m. 'bottendubb på vattenhjul i skvaltkvarn' Dalarna (§143), 
kuppe, m., kuse, in. 'säck för mäld och mjöl, förr av skinn' Dalarna 

(§254), 
mjölräka, f. 'skovel för hopsamling av mjöl' Dalarna (§260), 
kav, n. 'bokflod' Dalarna (§281), 
köva, vb. 'att nedisas om vattenhjul' Dalarna (§288). 
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De svenska kvarntermernas geografiska utbredning 

Varje särskild term tagen för sig visar i regel ett ganska väl begränsat 
spridningsområde, åtminstone när det gäller de äldre och viktigare ter-
merna. Det är emellertid svårare att sammanföra de olika termerna till mera 
enhetliga ordgeografiska områden. De som ovan sammanställts visar inga 
markanta gränser. Man kan på sin höjd som väntat finna vissa tyngdpunkter 
i utbredningen, spridningscentra samt spridningstendenser och spridnings-
vägar, men i regel icke markerat begränsade områden. Den nästan enda 
skarpa gränsen inom landet, där flera termers gränslinjer sammanfaller, är 
Vättern som gräns mellan västsvenska och centralsvenska termer, detta 
dock med någon reservation med tanke på det otillräckliga materialet från 
Östergötland. 

Termer som betecknats som sydvästsvenska har mycket växlande ut-
bredning. Nordostgränsen för lykta 'det lilla kugghjulet' går genom Små-
land (utmed vattendelaren), mellersta Västerg. och Värml. (vid Klarälven). 
Motsvarande gräns för dämme går västligare och sydligare — ordet tillhör i 
huvudsak kustområdet — medan underkvarn 'den undre våningen i kvarn' 
har en östligare utbredning och ej når fram till västkusten; stjärnhjul 'det 
stora kugghjulet' tillhör västkustområdet samt Vänerkusten, möjligen bero-
ende på att ordet åtminstone ursprungligen och ännu till övervägande delen 
är en väderkvarnsterm, gravhjul med samma bet. är en vattenkvarnsterm 
och når östligare in i Västerg. och Smål. Väderkvarnen är utbredd i kustom-
rådena och de öppna slättområdena, medan vattenkvarnen tillhör de mera 
kuperade områdena med fallhöjd i vattendragen. 

En mer enhetlig spridning visar de termer som tillhör det sydsvenska 
området. Gränsen för flertalet av dessa termer går genom mellersta Hall., 
sydvästra hörnet av Smål. samt genom Blek. Här går bl. a. gränserna för 
mölla i dess nuvarande utbredning, möllare 'mjölnare', skvatta 'skvalt-
kvarn', och mölle 'mäld'. Något nordligare når slink 'kvarnstenarnas under-
lag', binge 'stenarnas hölje' och ringkar med samma bet., samt väder-
kvarnstermerna lättbro 'bjälke som uppbär långjärnet', gaffel 'långjärnets 
nedre del på väderkvarn' samt loft 'övervåning'. Ett flertal termer, huvud-
sakligen hörande till väderkvarnen, är gemensamma för södra Hall. och 
Skåne. Den sydhalländska väderkvarnen visar starkt skånskt inflytande, 
även med avseende på byggnadssätt o. dyl. 

Några gränslinjer inom Skåne kan knappast dragas med föreliggande 
material. Ett flertal termer har sydvästlig utbredning inom landskapet. 
Detta beror på att de är väderkvarnstermer och deras utbredning alltså 
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begränsas av denna kvarntyps förekomst inom det sydvästskånska slättom-
rådet. 

För det västsvenska området bildar Vättern en markerad ostgräns så som 
ovan framhållits. Detta områdes sydgräns är ej lika skarpt markerad, men 
genom nordvästra Smål. nära gränsen till Västerg. löper ett ganska tätt 
knippe isoglosser, bl. a sydgränsen för kupa 'kvarntratt', översten, påsten, 
överkvarn alla med bet. 'övre kvarnsten', picka, vb. 'skärpa stenarna', 
mölnare 'mjölnare', kuphäst 'ställning för kvarntratten' och mjölkast 'mjöl-
ränna från kvarnstenarna'. 

Genom norra Hall. löper dessa termers gränslinjer, men går här mera 
isär, och detta område har på det hela taget karaktären av ett gränsområde 
även inom kvarnterminologien. 

Genom Vadsbo hd i nordöstra Västerg. löper dessa termers gränser 
däremot tätare samman. I norr bildar Vänern gräns för en del västsv. 
termer, såsom kupa, kuphäst, dänga, vb. 'skärpa kvarnstenarna', om-
gärd(a) 'mjölring som samlar sig runt stenarna', överkvarn, mölnare samt 
dessutom naturligtvis de specifikt västgötska termerna, såsom stomma(n) 
'hölje kring kvarnstenarna', på sten 'översten', picka och fork 'hävstång för 
lyftning av överstenen'. 

Ett flertal västsv. termer når emellertid upp i västra Värml., och detta 
områdes terminologi är i huvudsak västsv. Genom Värml. går från norr till 
söder huvudsakligen öster om Klarälven bl. a. gränsen för följande ord: lur 
'stenarnas infattning och underlag' (endast i Köla närmast Norge), skymme 
'stenarnas infattning' (endast Gustav Adolf ö. om Klarälven), lykta 'det lilla 
kugghjulet', sump 'kvarnränna' (Väse ö. om Klarälven), mjölkast, sämja, 
vb. 'passa hop stenarna efter skärpningen', grepp 'mått på stenens dia-
meter' och vägge 'kil'. Det västsv. området är alltså relativt väl avgränsat i 
såväl söder som öster. 

Inom det västsvenska området kan mindre områden urskiljas. Så bildar 
Bohuslän i vissa avseenden ett område för sig, liksom även Västergötland, 
vilket framgår av översikten ovan. De båda landskapen skärs i sin tur av 
vissa gränsknippen, Boh. av gränslinjer norr om Orust samt norr eller söder 
om Lane hd., Västergötland dels i riktning norr till söder av bl. a. gränsen 
för västligt dänga och östligt picka 'skärpa kvarnstenarna', samt västgrän-
sen för enfota(kvarn), fotkvarn, skvalta och skvaltkvarn, dels i riktning 
öster till väster av sydgränsen för bl. a. stomma(n), omgärd(a) och lur samt 
nordgränsen för stenkar 'hölje kring kvarnstenarna'. Det sydvästra hörnet 
av landskapet avviker dessutom i vissa avseenden från det övriga Västerg. 
och företer likheter med angränsande delar av Hall. 

Värmland skiljer sig delvis från det övriga västsv. området, dels genom 
ett antal specifikt värmländska termer, dels genom förekomsten av ett fåtal 
centralsvenska termer i landskapet, såsom trilla 'det lilla kugghjulet', mjöl-
trumma, underhus 'den undre våningen' och mjölnare. 
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Bohuslän och i viss mån andra angränsande delar av Västsverige visar 
överensstämmelse med Norge med termerna lur, kall och kallkvarn, vilka 
genom Norge når upp i Norrland. 

I Småland bryter sig syd-, väst- och centralsvenska inflytanden inom 
kvarnterminologien. Såsom synes av framställningen ovan ansluter sig de 
södra delarna, särskilt det sydvästra hörnet huvudsakligen till Sydvästsve-
rige, och området i nordväst till Västsverige. Stundom tränger de väst-
götska termerna längre in, som t. ex. vallykta och valkringla 'det lilla 
kugghjulet', skurbotten 'rännans botten' och flåg 'uttag i dämmet för över-
flödsvatten' (§ 120). De östliga delarna, särskilt Kalmar län utom de sydli-
gaste socknarna ansluter sig ofta till det centralsvenska området med t. ex. 
termerna skvaltkvarn, skruv 'kvarntratt', trilla 'det lilla kugghjulet', mjöl-
trumma, underhus, bädd 'underlag för kvarnstenarna' och drev 'det lilla 
kugghjulet'. 

Öland bildar i flera avseenden ett särskilt område med ett flertal specifikt 
öländska termer (se sammanställningen ovan s. 193). I vissa fall ansluter 
sig ön till Skåne och Gotland. Norra Öland visar överensstämmelse med det 
mellansvenska området med t. ex. trilla. Några gränser inom ön kan ej med 
föreliggande material dragas. 

Dialektmaterialet från de övriga delarna av Sverige är alltför ofullständigt 
för att några ordgränser här skulle kunna dragas. Det som finns har medta-
gits för jämförelsens skull. Tydligt är dock, att Gotland och det egentliga 
dalmålsområdet i flera avseenden intar en markant särställning. Särskilt 
dalmålet visar avvikelser även i sådant fall, då hela landet i övrigt har 
samma term, nämligen med trygla gent emot det förhärskande sko. Även i 
ett flertal andra fall intar området en särställning, såsom framgår av översik-
ten ovan. 

Även Norrland visar ett antal specifika termer. I flera avseenden över-
ensstämmer Norrlands terminologi med västnordisk, med t. ex. kall, kall-
kvarn och snes. 

Av de termer, som är spridda över hela landet, tillhör kvarn, kvarnsten, 
löpare, öga, buss, segle, långjärn, lätta, vb., tynga, vb., mala, vb., och 
mjöl de delar som finns på handkvarnen eller hör till malningen på en sådan. 
Med hänsyn till att de tillhör delar av den äldsta kvarntypen i landet och 
visar så stor och enhetlig spridning, kan de antagas vara mycket gamla som 
kvarntermer. Långjärn och sko betecknar delar som tillkommit först med 
vattenkvarnen (skvaltkvarnen), och är alltså något yngre som kvarntermer, 
tidigast från medeltiden. Deras spridning är också något mindre än de förra 
äldres. Orden damm och ränna hör också till vattenkvarnen. Deras stora 
spridning behöver dock ej utgöra bevis på hög ålder som kvarntermer, då 
orden är rspr. i närstående bet. 

Yngre termer är sammala, gröpa, gröpe, samt tull och tulla. De förra hör 
samman med malningsförfaranden, som är knutna till en mera utvecklad 
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teknisk metod, som tillhör de senaste århundradena, de senare är ej äldre 
än kvarntullen, vilken infördes 1625, eller tillhör i varje fall yrkesmässig 
kvarndrift. Deras stora spridning beror på att de även som kvarntermer är 
rspr. och från början ej i egentlig mening tillhör den folkliga kvarndriften. 

De äldsta termerna finns även utanför landet, och de allra äldsta, kvarn, 
mala och mjöl har också den största spridningen i ie. språk. Detta visar, att 
dessa ord som kvarntermer i de ie. språken säkerligen är lika gamla som 
den primitiva handkvarnen hos de ie. folken, äldre än sädesodlingen hos 
dessa (I, 1). 

Termerna löpare, öga, buss och segle hör till ett senare utvecklingssta-
dium hos handkvarnen och har också en mindre spridning. Störst utbred-
ning av dessa har löpare, som väl också ur saklig synpunkt kan antagas vara 
något äldre än de andra. De övriga termerna, som blott förekommer inom 
ett mera begränsat område av landet, hör alla till föremål eller begrepp, som 
är knutna till vatten- eller väderkvarnen och är alltså alla som kvarntermer 
av yngre datum, tidigast medeltiden för speciella vattenkvarnstermer, och 
nyare tiden för väderkvarnstermer. 

De termer som förekommer inom det sydvästsvenska området betecknar 
i stort sett sådana föremål och begrepp, som hör till den yngre vatten-
kvarnstypen, vilken inkommit först under medeltiden till vårt land. Detta 
gäller t. ex. lykta, stjärnhjul, gravhjul, underkvarn samt också mjölränna 
och dämme. 

Detsamma gäller även termerna inom det sydsvenska området: mölla 
betecknande större vatten- eller väderkvarn, skvatta, vilket liksom övriga 
namn på skvaltkvarnen troligen tillkommit först sedan den nyare vatten-
kvarnstypen kommit och behov uppstått att skilja de båda typerna åt. 
Lättbro och loft har blivit kvarntermer först i den yngre vattenkvarnen eller 
snarare i väderkvarnen, gaffel först i väderkvarnen. Ordet möllare är också 
relativt sent liksom det yrke det betecknar. Termerna slink, binge, ringkar, 
mölle och ringmjöl kan vara äldre och tillhöra skvaltkvarnens period. 

De termer som blott förekommer i Skåne, eller Skåne och södra Halland, 
hör till största delen till väderkvarnens, ofta till den holländska väderkvar-
nens terminologi. Då de första väderkvarnarna inkommit i vårt land först 
mot slutet av medeltiden, de holländska betydligt senare, är dessa kvarn-
termer relativt unga. I övervägande antal är de också lån, närmast från 
danskan. Detta gäller särskilt den holländska väderkvarnens terminologi. 
Orden däcksel, tuta, lyfta, vb., mjölmun och skrå, vb. 'grovmala' kan vara 
äldre som kvarntermer; däcksel är emellertid lån. Egendomligt nog saknar 
det med detta ord betecknade föremålet särskild term i övriga sv. dialekter. 
Till handkvarnens terminologi hör svingel 'handtag', men mot hög ålder 
som term talar den ringa utbredningen. 

De västsvenska termerna är dels några ord som hör till holkkvarnen, 
vilken med enstaka undantag blott funnits inom deras område, såsom 

198 



holkkvarn, holk och dragstång, dels termer som tillhör vattenkvarnens och 
väderkvarnens terminologi och i huvudsak betecknar de viktigaste, centrala 
delarna i kvarnen, såsom kupa, kuphäst, skymme, omgärd, dänga, däng-
järn, sämja, vb., sump 'vattenränna', spindel och överkvarn. De sistnämn-
da utgör flertalet. 

Dessa termer kan antagas vara relativt gamla, men dock ej äldre än 
vattenkvarnen i dessa delar av landet. Några här som västsvenska upptagna 
termer når emellertid vida ut över detta område. Detta gäller lur, kall, 
kvarnkall, fläderkall och kallkvarn. Dessa tillhör större delen av Norge 
samt de nordligaste svenska landskapen. Av dessa är lur som kvarnterm 
känt från fornspråken, bl. a. i Eddan. Ordet betecknar ursprungligen kvarn-
stenarnas underlag eller infattning på en handkvarn. Något yngre som 
kvarnterm är kallkvarn, kall och dess sammansättningar. 

De flesta beteckningarna på skvaltkvarnen visar en mycket begränsad 
spridning, och flera av dem en ung bildningstyp. Man kan därav sluta, som 
redan framhållits, att de tillkommit först när den nyare vattenkvarnstypen 
inkommit och behov att skilja de båda typerna åt uppstått. Ett undantag 
härifrån synes termen kallkvarn vara. Denna visar en mycket stor och 
enhetlig spridning samt förekommer i stor utsträckning i trakter, där endast 
skvaltkvarnar funnits. Dessa förhållanden kan antingen förklaras så, att 
denna term varit särskilt expansiv, eller också äldre än de andra namnen på 
skvaltkvarnen. 

De övriga termerna, som når ut över det egentliga västsvenska området, 
har mindre spridning än de ovan anförda, och hör liksom de övriga väst-
svenska termerna huvudsakligen till skvaltkvarnens terminologi, såsom 
enfotakvarn, fotkvarn, gå i sko, mjölgång. 

Av de termer som blott tillhör en del av det västsv. området, är de som 
visar större spridning i regel även äldre som kvarntermer, såsom stom-
ma(n), påsten och picka, vb. De övriga med mera begränsad spridning är i 
regel yngre. De är dels speciella väderkvarnstermer, här liksom alltid yngre 
och ofta lån, dels namn på mera perifera ting inom kvarnterminologin, på 
ett flertal detaljer av olika slag och på nyare malningsmetoder, såsom 
siktning i samband med malningen och s. k. »högmalning», (se I, 83). 

På samma sätt visar de termer som från böljan tillhör skvaltkvarnens 
terminologi i regel relativt stor spridning på det hela taget, såsom skvalt-
kvarn, skruv 'kvarntratt', snes 'litet långjärn' och ho 'kvarnränna'. Detta 
gäller även de centrala termerna i den yngre vattenkvarnen, såsom trilla, f. 
'det lilla kugghjulet', mjöltrumma, underhus, drev och stut 'kvarntratt'. De 
lokalt begränsade termerna, såsom de typiskt öländska, är å andra sidan 
huvudsakligen speciella väderkvarnstermer och alltså relativt unga. Dalmå-
let avviker dock i sin terminologi, även när det gäller namn på de centrala 
delarna, som annars visar stor spridning och kan antagas vara gamla. 

I allmänhet visar alltså de termer som på goda grunder kan anses vara 
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äldst en större spridning än de uppenbart yngre, såvida man inte har att 
räkna med sen påverkan från rspr. Omvänt kan därför en större spridning 
av en term användas som kriterium på högre ålder, men detta måste ske 
med stor försiktighet och med noga kännedom om mot det språkliga ut-
trycket svarande sakliga och kulturhistoriska förhållanden. 

Den grova indelning som ovan gjorts av kvarntermernas utbredning kan 
synas väl obestämd, liksom de ordgeografiska områden som härigenom 
framkommit kan förefalla föga markerat begränsade. Materialet medger 
dock ej skarpare gränsdragning. De ordgeografiska områden som här av-
gränsats får dock ett visst stöd vid jämförelse med andra språkliga och 
kulturhistoriska företeelsers utbredning. En sammanställning med övriga 
ordgeografiska gränser ligger närmast tillhands. De större ordgeografiska 
undersökningar som hittills publicerats är emellertid få. Det sydvästsvenska 
området är emellertid ordgeografiskt väl bestyrkt. Detta är fallet redan i 
Lindroths uppsats om utbredningen av synonymerna för begreppet idissla (i 
Studier tillägnade A. Kock 468 if.). Sydvästsvenska är här dröppja eller 
tugga *dråp, vilka når upp i hela Västerg. och södra Boh. samt Österg. 

Nat. Lindqvist har även påvisat, att ett flertal ord bildar vad han kallar 
»den sydvästskandinaviska gruppen, ett ordgeografiskt kärnområde, som 
jag ... lokaliserat till trakterna kring Skagerak och Kattegatt, och vilket i 
nordost sträcker sig till en ungefärlig linje östra Blekinge — norra Dalsland, 
eventuellt södra Kalmar län — västra Värmland» (Stud. Germ. 434, jfr 
Lindqvist, Sydvästsverige 19 ff. och Vår hembygd 31 ff.). Detta ordgeogra-
fiska område, särskilt med den sist nämnda gränslinjen, motsvarar helt det 
område, som av mig tidigare (i min licentiatavhandling våren 1934) påvisats 
för ett flertal kvarntermers utbredning. 

Detta område bildar även med avseende på ljudhistorisk utveckling och 
andra språkliga förhållanden i viss mån en sluten enhet. I stort sett samma 
östgräns har följande språkliga företeelser: assimilering av konsonantgrup-
perna mp, nk, och delvis nt till pp, kk, och tt, t. ex. sydvästligt kröppling(e) 
(no. krOpling, da. krObling): nordöstligt krympling; sydvästligt skack 'sned' 
(no. skakk, da. skak): nordöstligt skank; västligt bratt (no. bratt, da. brat): 
nordöstligt brant (Moberg, Om de nord. nasalass. 68ff., 73 kartan, Lind-
qvist i Vår hembygd 35 ff., Wess&r, Våra folkmål 53, Widmark, Det nord. 
u-omljudet 294ff. o. kartorna); formermed u-omljud, såsom sydvästligtkåst, 
kost (no. kost, da. kvost): nordöstligt kvast; sydvästligt dugg, dogg, dågg 
(no. dogg, da. dug): nordöstligt dagg (WesAn cit. arb. 52); former med w-
omljud, såsom sydvästligt släcka (no. slOkkja, da. slukke): nordöstligt släc-
ka; bevarat ok- i uddljud it. ex. sydvästligt aker (da. ager): nordöstligt åker 
(se Kock, Ljudhist. 1, 386f.); sydvästligt tapa 'släppa, förlora' (no. tapa, 
da. tabe); nordöstligt tappa (Noreen, Vårt språk 4, 72 ff.); former med 
förkortning av vokalen före intervokaliskt tt, såsom sydvästligt flätta (no. 
fletta, da. flette) och trätta: nordöstligt fläta och träta (Noreen cit. st.); ord 
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med bevarad ljudförbindelse tt/, såsom sydvästligt nättla (no. netla, da. 
nelde, ä. da. nedle): nordöstligt nässla (Noreen, Altschw. Gr. 225); syd-
västligt ör 'vild' (no., da. Or): nordöstligt yr (Kock, Ljudhist. 2, 35 f., 
Hesselman, Omljud och brytning 47); obrutna former såsom sydvästligt 
milt, milter, milte (no. milte, da. milt): nordöstligt mjälte (Kock, Ljudhist. 
3, 232, Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria 12); sydvästligt 
möen, meen, mien 'mycken' (no. mygjen, myen, mOen, da. megen): nord-
östligt mycken; former med g-bortfall efter bakre vokal, såsom sydvästligt 
draen 'dragen', slaen 'slagen', taen 'tagen': nordöstligt drajen, slajen, 
tajen; ssgr med bindevokal såsom sydvästligt oxa- eller oxetöm, jula- eller 
julebröd, räfsepinne: nordöstligt oxtöm, julbröd, räfspinne; sydvästligt i->e 
i ord som fesk: nordöstl. fisk (WesAn cit. arb. 33); sydvästligt (utom Skåne) 
nekande prefix u-: nordöstligt o- (Dens. 53). 

Delvis samma östgräns har diftongeringen av ur gammalt tei uppkommen 
vokal. Denna går från södra delen av Kalmar län upp mot Jönköpingstrak-
ten (Swenning, Samnord. cei, kartan). Denna gränslinje genom östra delen 
av Småland är också gräns för ett flertal från nordligare områden kom-
mande ljudövergångar, såsom försvagning av ändelsevokalen -a i svagtonig 
ställning och bortfall av t i supinum på -it, t. ex. bunne 'bundit' (se Hed-
ström i Sv. uppslagsbok 25, 390ff.). 

De här anförda språkliga företeelserna är av mycket växlande ålder. 
Detta visar, att det sydvästsvenska områdets östra gräns varit levande 
under en lång tid. 

Man har skäl antaga, att ett väl markerat språkligt område skulle motsva-
ras av ett kulturområde även med avseende på den materiella kulturen. 

Denna tanke är icke ny, (se bl. a. Pessler i Wörter und Sachen 15, 52ff. o. 
cit. litt.). I Sverige har den upptagits av Sigurd Erixon (i Bondesamfundets 
hist. 2, 224, 1933) och senare av Nat. Lindqvist (i Vår hembygd 38, 1935). 
Den förre har såvitt jag vet ej framlagt sina resultat i tryck. Av det citerade 
stället synes framgå, att E. blott avsåg en jämförelse med en språklig 
företeelse, nämligen »den geografiska utbredningen av de viktigaste orden 
med assimilation av nasal framför k, p, t». I annat sammanhang samman-
ställer E. utbredningen av vissa redskapstyper för linberedning samt av 
särskilt vinterkök med utbredning av det »skorrande r-ljudet» (Bondesam-
fundets hist. 2, 197f.). Valet av gränsen för det bakre r- ljudets utbredning 
är emellertid mindre lyckligt, då detta ljud är statt i utbredning och först sent 
nått den nuvarande gränslinjen, vilken är ytterst labil. För omkr. 100 år 
sedan var tungspets -r dominerande tom. i norra Skåne, och ännu för 40-50 
år sedan var det ej ovanligt bland de äldre i stora delar av Kristianstads län 
(Sjöstedt r-ljuden 1571T.). E. avser sannolikt nordgränsen för bakre r i viss 
ställning enligt den s. k. götaregeln, vilket dock ej säges. Gränsen för 
assimilation av nasal och följande k, p, t är lämpligare, men givetvis bör 
flera språkliga företeelser medtagas, om en jämförelse skall bliva av verkligt 
värde. 
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Samma svårigheter som mött Erixon när det gällt att finna lämpligt 
språkligt material för jämförelse med det egna möter mig, när det gäller att 
finna lämpligt kulturhistoriskt material — utbredningen av materiella kultur-
företeelser — för en jämförelse med mitt eget språkliga. Jag är här i huvud-
sak hänvisad till de verk av S. Erixon, där dessa frågor behandlas. Fram-
ställningen måste därför på denna punkt bli ganska ofullständig. 

Med avseende på de olika gårdstyperna utgör sydvästra Sverige ej något 
enhetligt område, utan uppdelas av Erixon i tre: yttre, inre och övre 
Sydvästsverige. Dessa områden är dock besläktade med varandra. Tidigare 
synes gårdstyperna inom hela Sydvästsverige ha varit enhetligare och ha 
nära anslutit sig till Danmark och till Norges huvudbygder, samt till Väst-
europa i övrigt. Denna tidigare enhetlighet har brutits av senare kultur-
strömningar. Gentemot de sydsvenska gårdstyperna står den central-
svenska typen, som även den senare splittrats i flera, besläktade typer. 
Gränsen mellan dessa båda ursprungliga gårdstypsområden går i huvudsak 
längs Smålands vattendelare från södra delen av Kalmar län till Vättern, 
längs denna och genom Värmland (Erixon i Rig 1919, 1 ff., Ymer 1922, 
254 ff., Bondesamfundets hist. 2, 256 ff., Svenska kulturbilder 9, 9 ff.). 

Även hustyperna företer i stort sett en motsvarande utbredning. Det s. k. 
sydgötiska husets ost- och nordgräns går från södra delen av Kalmar län till 
Vätterns sydspets, längs Vättern, över nordöstra delen av Västergötland till 
Vänern; dock faller den nordligaste delen av vad som här kallas Sydväst-
sverige utanför denna gräns (Erixon i Ymer, 1922, 277 ff. och i Svenska 
kulturbilder 9, 17 ff.). 

Skiftesverk mera genomfört, någon gång i boningshus, har även en syd-
västlig utbredning med i huvudsak samma östgräns som de förra och med 
Vänern som nordgräns. Dock saknas sådant i södra Skåne, som har kors-
virke (E. i Ymer 1922, 265 if.). Sydsvenskt halmtak, »bindtak», tillhör även 
i stort sett samma område — även hela Skåne — dock med undantag av 
nordöstra Västerg., liksom det sydgötiska huset (E. i Ymer 1922, 267 ff.). 

Även vissa typer av lätta jordbruksredskap företer en liknande utbred-
ning. Detta gäller t. ex. en viss typ av slaga, räfsa med kluvet skaft, som 
trängt upp ett stycke i Östergötland, samt en viss typ av skära (E. i Svenska 
kulturbilder 9, 197 ff.). Den spolformiga linfästetypen visar även en syd-
västlig utbredning, dock med enstaka belägg i södra Östergötland (Lithberg 
i Rig 1918, 6ff.). Detsamma gäller termen me(d)e som namn på ett timrings-
redskap, dragjärn, och mot denna svarande redskap (E. i Rig 1933, 46 o. 
51). 

Ovanstående visar att Sydvästsverige även i fråga om den materiella 
kulturen bildar ett särskilt område och att detta har gamla anor. Detta 
områdes särställning och åldern hos dess gränser bestyrkes även av utbred-
ningen av vissa ortnamn och av arkeologiska förhållanden. Dessa båda 
visar i vissa avseenden ett äldre skick med gränser som utbildats tidigare än 
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åtminstone flertalet av de ovan anförda. De kan därför bidraga till att belysa 
uppkomsten av de senare utbildade gränserna för såväl materiell som andlig 
kultur, i detta fall reprensenterat av språket, i den mån dessa gränser kan 
visa beroende av varandra. 

Sydvästsvenska är ortnamn på -löv, -lev, och -ryd, -röd, -red (Sahlgren i 
Rig 1920, 156f o. 1600.  Det samma gäller även ortnamn med senare leden - 
arp, -orp, vilken uppstått genom sammandragning av fsv. vok. + thorp, 
således ett slag av torp-namn. Sålunda finns arp-namnen inom Skåne, 
Halland, södra Västergötland, västra Småland samt sydvästra Östergöt-
land. (Sahlgren i Nord. ortn. 1, 22 ff., Ståhl, Ortnamn 84f., Pamp, Ortnam-
nen 51f.). Även de gamla ortnamnen på -torp i övrigt är i huvudsak sydväst-
svenska. De former som finns utanför det sydvästsvenska området i Norr-
land och Kopparbergs län förekommer glest och är unga (Sahlgren cit. arb. 
41 f.). 

Om det sydvästsvenska kulturområdet alltså nu tämligen markerat skiljer 
sig från de östligare och nordligare delarna av landet, så var detta i ännu 
högre grad förhållandet tidigare. De hittills kända stenåldersboplatserna i 
södra Sverige är markant skilda från de centralsvenska genom ett brett 
obebott bälte längs den småländska vattendelaren mellan södra delen av 
Kalmar län och södra spetsen av Vättern. De östra och nordöstra delarna 
av Kronobergs och Jönköpings län saknar såvitt känt helt stenåldersbebyg-
gelse (Sundelin i Ymer 1920, 131 f.). 

Även i Västergötland är stenåldersbebyggelsen markerat skild från den 
östligare genom ett obebyggt område, som fortsätter det ovan omnämnda 
mot norr väster om Vättern. Det består huvudsakligen av skogsområdet på 
Hökensås i Västergötland. Den västgötska stenåldersbebyggelsen når alltså 
ej fram till Vättern i öster (Sahlström i Falbygden 2, 29). Längre norrut har 
Tivedens skogsområde, vilket saknar stenåldersbebyggelse, bildat gräns 
mot det centralsvenska bebyggelseområdet. Detta styrkes ytterligare därav, 
att inga viktigare stenåldersfynd gjorts öster om Ösan och nedre Tidan 
(Sahlström, Västerg. stenåldersbebyggelse 21 ff.). 

Att Västergötland och det övriga Västsverige i äldre tid bildat ett från det 
centralsvenska vid Östersjökusten helt skilt kuturområde har även framhål-
lits av C. Weibull (i Sveriges och Danmarks äldsta hist. 35 ff.). Antagandet 
att Östergötlands och Närkes liksom Mälarlandskapens kultur skulle ha 
utgått från Västergötland synes på goda grunder vederlagt. 

Stenåldersfolken i västra och östra Sverige tillhör också olika kulturom-
råden. Det framgår bl. a. av deras olika gravskick. Det bestyrkes även av de 
olika ortnamnstyperna i västra och östra Sverige (Sahlgren i Rig 1920, 
156f.). Sydvästsvenska är som ovan framhållits lev-namnen. Dessutom har 
vin- och hem-namnen sin tyngdpunkt i västra Sverige och Norge. Blott 
enstaka sådana namn anträffas i det östliga området (Lindroth, Våra ortn. 
116, 112). Det centralsvenska området utmärktes under stenåldern av bris- 
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ten på dösar och gånggrifter, och under senare tid genom rikedom på 
runstenar med de yngre runorna (C. Weibull, Sveriges o. Danmarks äldsta 
hist. 35 f.). Dess utmärkande ortnamnstyper är bl. a. namnen på -tuna, -vi, 
-kumla, -garn, -sta(d), -mora och -göle (Sahlgren cit. st.). 

De nuvarande dialekterna i Västerg. och Österg. företer även viktiga 
olikheter, och Östergötlands skarpast markerade dialektgräns är enligt Da-
nell just Vättern (Danell i Nord. Familjebok2  34, 212, i Xenia Lideniana 
49ff., och i Sverige 2, 704). De dialektdrag som är gemensamma för Väster-
och Östergötland finns alla i Småland. De visar ej som Danell antager ett 
språkligt inflytande över Vättern. Danell stöder sig på den dåtida uppfatt-
ningen bland arkeologerna om nära kultursamband mellan de båda landska-
pen (Danell i Xenia Lideniana 84 ff. o. cit. litt.). 

Vi ser alltså, att den tidigaste bebyggelsen i Sydvästsverige varit väl 
avgränsad från den nordöstligare, och att den sydvästsvenska stenåldersbe-
byggelsens nordostgräns senare även blivit gräns för flera yngre kulturföre-
teelser, såväl beträffande den materiella kulturen som språket. Förklaring-
en till att på detta sätt ett avgränsat sydvästsvenskt kulturområde uppstått 
är att de svårgenomträngliga obygderna längs Smålands vattendelare och 
väster om Vättern länge bildat ett oöverstigligt hinder för den från söder 
och väster framträngande bebyggelsen och därmed även för de till denna 
knutna kulturföreteelserna, och att samfärdsel länge saknats eller varit 
ringa över detta gränsområde. 

Att bebyggelsen och därmed även andra kulturförhållanden på detta sätt 
begränsats, förklarar Sahlgren med att floddalarna spelat en avgörande roll 
som kulturvägar och för bebyggelsens gång. Vattendelarna, där floddalarna 
upphör, blir därför en spärr för bebyggelsen och kulturströmningarna (Sahl-
gren bl. a. i Nord. ortn. 34 ff., så även Ödeen i Smålands bebyggelsehist. 
samt Nat. Lindqvist i Vår hembygd 39). 

Gent emot denna uppfattning av floddalarna som avgörande faktorer för 
den tidiga bebyggelsens utbredning har Granlund med skärpa framhållit, att 
ur transportgeografisk synpunkt själva floddalen ingen som helst roll spelar, 
såvida den ej utgör den bekvämaste transportvägen, vilket visst inte alltid 
är fallet. Det är i stället vattenlederna, som har en utomordentlig betydelse 
för samfärdseln. De bästa fiskevattnen ger de rikaste fiskeboplatserna, och i 
övrigt är bebyggelsen knuten till den bästa odlingsbara jorden (G. i Forn-
vännen 1929, 37 ff.). 

Det är här ej nödvändigt att taga ställning till detta spörsmål. Den 
ifrågavarande gränslinjens sträckning och uppkomst har i varje fall belysts 
genom de anförda förhållandena. Emellertid har denna gräns i många 
hänseenden ej varit oöverstiglig. Flera kulturföreteelser av olika slag har 
trängt fram vida längre mot norr, dels i nordostlig riktning genom Östergöt-
land, dels i nordvästlig genom Norge. Till den förra gruppen hör bland 
kvarntermerna bl. a. kar, särskilt i ssgn stenkar, samt skruv 'kvarntratt', 
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stenstol och fotkvarn. Av dessa har de förstnämnda nått längst mot norr 
upp i Svealand, medan det sistnämnda ej trängt så lång norrut. Termen 
fotkvarn synes ha haft större spridning förr. Den förekommer i en del äldre 
förordningar, som utfärdats av de centrala myndigheterna (se Söderwall, 1, 
321 och SAOB 8, F 1257). Att den nu ej uppges från Mälarlandskapen kan 
bero på att dessa numera saknar och ganska länge saknat skvaltkvarnar. 

Samma väg har, såsom Nat. Lindqvist påvisat (i Sydvästsverige 41 ff., 
Vår hembygd 40 f. och Studia germ. 463 ff.), ett flertal sydvästsvenska ord 
vandrat in i särskilt västra Österg., samt i flera fall upp i Mälarlandskapen. 
Även andra kulturförhållanden har följt samma väg. Sålunda har ovan 
framhållits, att en del sydvästsvenska ortnamnstyper trängt fram i samma 
riktning, och att ett flertal västgötska och västsvenska språkliga särdrag 
vandrat samma väg söder om Vättern. Även en del företeelser inom den 
materiella kulturen har som ovan framhållits vandrat upp i Österg. 

Denna kulturström norrut har följt de redan under medeltiden livligt 
trafikerade vägarna över Holaveden från Jönköping, dels den västra längs 
Vätterns östra strand, dels den östra längre in i landet. Längs dessa vägar 
har en för tidens förhållanden livlig trafik rått, dels från landets södra delar 
och de danska landskapen, främst längs de s. k. Laga- och Nissastigarna, 
dels från Västergötland, främst på vägen från Falköping (Nat. Lindqvist cit. 
ställen, Styffe, Skandinavien under unionstiden3  115, 125, 240 samt Nord. 
kultur 16, 242 if. samt kartan). 

Nat. Lindqvist har i Vår hembygd 46 f. även påvisat en överensstämmelse 
mellan Sydvästsverige och Norrland i ordgeografiskt hänseende, och att ett 
flertal ord vandrat denna västliga väg i såväl nordlig som sydlig riktning. Ett 
betydande samband mellan västsvenska särskilt bohuslänska dialekter, och 
de västnordiska har påpekats (Janz&i, Subst. i boh. 2 f. o. cit. litt.). Att ett 
sådant råder även med avseende på den materiella kulturen har påvisats av 
Sigurd Erixon (i uppsatsen Hur Norge och Sverige mötas i Bondesamfun-
dets hist. 2, 183 if.). I fråga om byggnadstyperna är sambandet mellan övre 
Västsverige och Östnorge mycket starkt, och en stor del av det norska 
Östlandet visar samma gårdstyper som de närmaste delarna av Sverige 
(Erixon cit. arb. 2, 239 ff., 244 ff. och 258 ff.). Även andra sidor av den 
materiella kulturen visar en livlig förbindelse mellan dessa områden. Ett 
betydande handelsutbyte har ägt rum längs Bohuskusten och från de inre 
delarna av Västsverige genom de östnorska dalgångarna, och detta har sökt 
sig in i Norrland, främst genom Jämtland på de vägar, där samfärdseln 
mellan de båda länderna ännu går fram (Erixon cit. arb. 2, 171 if. och cit. 
litt.; jfr Nilsson-Tann& och Boberg i Sv. Turistf. årsskr. 1934, Steen i 
Nordisk kultur 16, 224 kartan samt Persson i Jämten 1933). 

Dessa förbindelser har mycket gamla anor. Redan under forntiden och 
den tidiga medeltiden rådde livliga sådana av såväl fredlig som krigisk art 
mellan de västsvenska landskapen och Norge. Detta har påvisats av C. 
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Weibull (i Sverige och dess nord. grannmakter 25 ff.) med hjälp av uppgifter 
i västnordiska skaldedikter. Dessa talar däremot ej om någon nämnvärd 
förbindelse mellan norrmän och svear, vilket ytterligare styrker antagandet, 
att det västsvenska kulturområdet i äldre tider var tämligen isolerat från det 
uppsvenska. 

Sydvästsverige bildar alltså i flera avseenden ett särskilt avgränsat kul-
turområde. För kvarnterminologien synes detta emellertid ej spela en lika 
avgörande roll. De kvarntermer, som tillhör hela det sydvästsvenska kul-
turområdet, är ganska få och hör ofta ej till det centrala ordförrådet. De 
äldsta termerna är, som ovan framhållits, i regel spridda över hela landet. 
De något yngre är oftast begränsade till ett mindre område. 

Med avseende på dessa termer framträder två ordgeografiska områden 
inom Sydvästsverige mer dominerande: det sydsvenska och det västsven-
ska, även om gränsen mellan dessa ej är skarpt markerad. Det sydsvenska 
området bildas av i regel något yngre kvarntermer, av vilka flera inkommit 
från Danmark. De har trängt norrut men ej förmått utbreda sig över hela det 
sydvästsvenska området. De har mötts av synonyma ord från ett väst-
svenskt eller i enstaka fall västnordiskt spridningscentrum, eller i några fall 
av yngre, lokalt begränsade termer. Så har ett sydsvenskt och ett väst-
svenskt område kommit att stå mot varandra inom kvarnterminologien. 

Om dessa två områden i ordgeografiskt hänseende även i övrigt skiljer sig 
från varandra, kan jag ej avgöra, då jag saknar jämförelsematerial härför. 
Det synes mig dock synnerligen troligt med hänsyn till de spridda tillfälliga 
iakttagelser jag gjort vid sidan av uppteckningen av kvarntermerna. I 
språkligt avseende för övrigt kan de två områdena skiljas åt. Landskaps-
gränsen mellan Västergötland och Småland bildar en relativt framträdande 
språkgräns utom längst i nordost (Hedström i Sv. uppslagsbok 26, 766ff.). 
Norra och mellersta Halland bildar däremot ett brett övergångsområde för 
ett flertal språkliga företeelser. Bäst framgår detta av Wigforss undersök-
ningar i Halland (SHF passim, särskilt kartorna). De flesta av de språk-
gränser som korsar Halland, synes fortsätta in i Småland, men hur de där 
förlöper är ännu ovisst, då undersökningar härav saknas eller i varje fall 
ännu ej publicerats. 

Med avseende på den materiella kulturen har detta gränsområde ej 
motsvarighet i det material, som är tillgängligt för mig. Delvis kan dock 
gränsen för det yttre sydvästsvenska kulturområdet, med bl. a. den enkla 
fyrbyggda gården av dansk-skånsk typ här beaktas (Erixon i Ymer 1922, 
254 o. i Sv. kulturbilder 9, 10). Dess område når dock i väster något 
nordligare upp i det sydligaste Bohuslän. Norra Halland synes emellertid 
även i ordgeografiskt och språkligt avseende för övrigt vara ett övergångs-
område. Gränserna kan ej här dragas med bestämdhet, och en detaljerad 
jämförelse är därför ej möjlig. 

Att en relativt markerad språkgräns uppstått längs landskapsgränsen 
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mellan Västergötland och Småland beror på att de båda landskapen skiljs åt 
av ett brett, glest befolkat och föga trafikerat område av skogar, berg och 
myrar utom i den nordostliga delen i närheten av Vättern, där sedan 
gammalt livliga förbindelser rått mellan landskapen (se ovan; jfr även 
Bondesamf. hist. 2, 223). 

Den sydligare ordgeografiska gränsen mellan Skåne och Halland motsva-
ras av ett knippe andra språkliga gränser (Wigforss SHF kartorna). En del 
termer förekommer blott i södra delen av Skåne, och deras nordvästgräns 
motsvaras av de språkliga gränserna, som korsar landskapet i huvudsak i 
östlig — västlig riktning (BrOndum-Nielsen, Dial. og Dialektforskn. 99). En 
del termer tränger dock längre mot norr längs västkusten. Det gäller dock 
här i stor utsträckning speciella väderkvarnstermer, och dessas utbredning 
bestämmes till stor del av väderkvarnens utbredning, vilken i sin tur beror 
på geografiska förhållanden. 

Västsverige utgör ej heller något enhetligt ordgeografiskt område. Det 
skäres av flera ordgränser. En markerad sådan går mellan Boh. och Väs-
terg. Denna motsvaras av viktiga andra språkgränser, bl. a. för den västliga 
övergången av p, t, k>b, d, g, g>w samt bevarat sk framför främre vok. 
(Lindroth i Sverige 3, 734 ff. och i SIOD 2, 1 ff.). Skillnaden mellan boh. och 
de götiska dialekterna är för övrigt så stor, att Janz&I (i Subst. i boh. 2f.) 
anser, att de förra bör föras till en särskild grupp. Dessa språkliga gräns-
linjer motsvaras av Erixons gräns mellan yttre och inre Sydvästsverige med 
avseende på den materiella kulturen (Ymer 1922, 289 o. Sv. kulturbilder 9, 
10). 

Gränsen mellan de syd- och nordbohuslänska termerna motsvaras av 
andra ordgeografiska gränser söder eller norr om Lane hd, bl. a. mellan 
sydligt dröppja eller tugga dråp och nordligt jorta, sboh. hjärna och nord-
boh. hiller, sboh. solv och nboh. håvvål, sboh. trösk 'brakved (Rhamnus 
frangula)' och nboh. bråkål, sboh. krapp 'sädesskyl' och nboh. rög, sboh. 
mold och nboh. moln (Janz&I i SIOD 5, 66ff.), samt mellan en del sboh. och 
nboh. fisketermer i kustbandet, beroende på en i viss mån olikartad mate-
riell kultur (Hasslöf i Göt. o. Boh. Forriminnesför. tidskr. 1930, 58 ff.). 

Detta ordgeografiska gränsbälte motsvaras av ett flertal viktiga andra 
språkliga gränser (se Lindroth i SIOD 2, 1 ff. o. Janz&I i SIOD 5, 70 ff.), 
samt gränser inom den materiella kulturen, t. ex. nordgränsen för den enkla 
fyrbyggda dansk-skånska gården, skiftesverk mera genomfört, någon gång 
även i boningshus, sydsvenskt halmtak, det sydgötiska huset (Erixon i 
Ymer 1922, 249 ff. o. i Sv. kulturbilder 9, 10 o. 20), samt gränserna för 
sydbohuslänska och nordbohuslänska båttyper och fiskredskap i samband 
med sboh. storsjöfiske och nboh. kustfiske (Hasslöf cit. st.). 

Även Västergötland korsas av ordgeografiska gränser, som motsvaras av 
andra språkliga, bl. a. gränsen för västligt g och östligt y eller j, västligt u 
och östligt o i förstavelse och i ordet hon (hu, ho), gränsen för övergången 
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av te>a framför r+kons., västgränsen för slutet a framför långt k rn. fl. 
(Götlind i Falbygden 1, 44 ff.). Motsvarande gränser med avseende på den 
materiella kulturen är bl. a. ostgränsen för sydsvenskt halmtak och det 
götiska huset (Erixon i Ymer 1922, 267 o. 277). 

Götlind har (i Falbygden 1, 53 och i Acta phil. scand. 9, 246 if.) sökt 
förklara de ovan anförda språkgränserna såsom beroende på stenåldersbe-
byggelsens utbredning. På detta sätt låter sig naturligtvis direkt de äldsta 
kulturföreteelsernas utbredning förklaras. När emellertid även senare fram-
trängande strömningar stannar vid samma linje, fastän då intet sådant 
hinder möter, som tidigare hejdade den äldsta bebyggelsen, kräver detta en 
särskild förklaring. Det som nu utgör hinder för kulturströmningarna är väl 
snarast från motsatt håll kommande strömningar. 

Värmland och Dal hör i stort sett till det västsvenska ordgeografiska 
området, möjligen dock med undantag för östra delarna av Värmland, från 
vilka materialet är litet. Detta område föres av Erixon (i Sv. kulturb. 9, 
10ff. o. Bondesamf. hist. 2, 256ff. o. i Ymer 1922, 249ff.) till vad han kallar 
övre Västsverige, med nära samband med norra Boh. Detta samband 
framträder som ovan synes även inom kvarnterminologien. 

Emellertid intar Värmland i vissa hänseenden en anmärkningsvärd sär-
ställning med ett antal specifikt värmländska termer. Samma är förhållandet 
med landskapet även med dess ord för idissla imta, vilket finns blott inom 
detta område (Lindroth, Stud. tillägnade A. Kock 470). I språkligt hänseen-
de i övrigt är detta landskap i mycket ett övergångsområde (Kallstenius, 
Värml. sv. dial., Richard Broberg, Språk- och kulturgränser i Värmland. 
1973. SvLm. B. 67 särskilt kartorna). Det skäres även av ett relativt stort 
antal typgränser med avseende på den materiella kulturen (Erixon i Sv. 
kulturb. 9, 21). För att klarlägga dess ordgeografiska ställning i berörda 
hänseende fordras emellertid ett större material utom kvarnterminologien, 
än som nu finns tillgängligt. 

Mitt material utanför det sydvästsvenska kulturområdet är alltför litet för 
att tillåta någon ordgeografisk diskussion av värde. Endast från dalmålsom-
rådet finns ett rikare material, men då de omkringliggande områdenas 
kvarnterminologi ännu ej undersökts i större omfattning, är det ej möjligt att 
fastställa, i vad mån dalmålsområdet kring Siljan intar en så markerad 
särställning, som det vill synas av här föreliggande material. 

Det har av flera forskare framhållits, att varje ord har sin egen 
spridningshistoria (Jaberg, Sprachgeographie o. cit. litt.; jfr Wigforss SHF 
643 not 1). Detta är väl i viss mån sant, tydligt är emellertid, att ett visst 
samband finns dels mellan olika ords spridning, dels mellan ords och andra 
kulturförhållandens utbredning. Detta samband, som ibland kan konstate-
ras, är emellertid av mycket svårbestämbar och växlande art. Visserligen 
kan ett ord spridas med det föremål det betecknar, men ofta, kanske oftast 
förekommer olika, synonyma ord som beteckning på samma föremål. Sna- 
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rare synes sambandet bero därpå att samma hinder uppstår för de olika 
kulturföreteelsernas utbredning och ger dem samma gräns. Detta hinder 
kan då vara antingen gamla kulturgränser, som leder sitt ursprung tillbaka 
till urgamla bebyggelsegränser, eller från andra spridningscentra mötande 
kulturströmningar. Någon gång kan den gemensamma gränsen bero på 
topografiska förhållanden vilka gör, att såväl sak som term saknas. Detta 
gäller t. ex. i vattendragsfattiga trakter såväl vattenkvarnen som dess speci-
fika termer. I andra fall synes intet direkt hinder förefinnas. Det förefaller 
som om ett ord i spridningsperiferien får mindre utbredningskraft än närma-
re centrum, även om det inte möter en konkurrerande synonym. Detta 
märks bl. a. på mer sporadisk förekomst samt på urspårningar och för-
vanskningar av olika slag, såsom fallet är med ett flertal kvarntermer, t. ex. 
stomma(n) 'hölje kring kvarnstenarna' (I, 179). Om urspårningar i sprid-
ningsperiferien se även Lindqvist i Stud. germ. 433 if. samt Dens. Sydväst-
Sverige 62f. 

Att i varje särskilt fall klarlägga anledningen till ett ords gränser eller 
dessa gränsers ålder låter sig oftast icke med säkerhet göra. Om alltså vissa 
korrelationer mellan olika kulturföreteelsers spridning kunnat skönjas, är 
det dock ej möjligt att fastslå arten av dessa. Härtill fordras ett vida större 
material, insamlat med beaktande av större samarbete mellan ord- och 
sakforskning än vad som hittills skett (se bl. a. Wörter und Sachen 1, 1 f. 
och Sommerfelt i Bondesamfundets hist. 2, 317 ff. o. cit. litt.). 

Om också de geografiskt fördelade synonymerna (ekvivalenterna) är de 
avgjort vanligaste inom kvarnterminologin, saknas dock ej synonymer i 
egentlig mening (alternanter). Stundom kan det dock vara svårt, om ens 
möjligt att avgöra, om synonyma ord bör uppfattas som ekvivalenter eller 
alternanter. Detta gäller det fall, då de tillhör samma sockenmål. I allmän-
het skäres ju ej en socken av viktigare dialektgränser, men ibland kan det 
dock inträffa. Det framgår tydligt i föreliggande dialektmaterial, att detta är 
fallet, t. ex. i Mora sn i Dalarna och i Överkalix sn i Norrbotten. Från Mora 
föreligger två uppteckningar från olika byar, och från Överkalix en upp-
teckning, som dock i vissa fall anger olika former från tre skilda byar. I 
regel gäller dessa olikheter dock den fonetiska formen, mindre ofta ordva-
let. Dock skäres dessa socknar någon gång av ordgränser (isoglosser). Det 
har alltså kunnat fastställas, att åtminstone i två fall en socken kan skäras 
av språldiga gränser, bl. a. av isoglosser. Det är möjligt att så är fallet även i 
några fler fall av de undersökta socknarna, ehuru det ej kan avgöras med 
föreliggande material eller av mig kunnat på annat sätt fastställas. 

Det är särskilt några socknar, utom de två ovan nämnda, som företer en 
rikare synonymflora, nämligen Villstad i västra Småland, Hjärtum och 
Lane-Ryr i Bohuslän, samt Korsberga i östra Västergötland. Av dessa 
ligger de tre förstnämnda i markerade gränsområden, vilket kan tala för ett 
antagande, att respektive socken möjligen skäres av ordgränser. Beträffan- 
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de de båda bohussocknarna tycks detta dock ej vara fallet. Upptecknaren i 
Lane-Ryr, Erik Larsson, har synbarligen frapperats av det ovanligt stora 
antalet synoyma ord i denna socken och därför i flera fall angivit, vilken 
eller vilka meddelare som lämnat uppgiften. Av dessa upplysningar kan 
man dock ej sluta, att några verkliga ordgränser skär socknen, och detta 
tycks ej heller vara upptecknarens uppfattning. När det gäller Hjärtum kan 
man säkerligen antaga, att en så noggrann upptecknare som L. M. 
Svenungsson skulle ha uppgivit, om de synonyma orden inom denna sock-
en haft en geografisk fördelning. För mig har han även uppgivit, att detta 
enligt hans mening ej vore fallet. 

Från Korsberga föreligger två olika uppteckningar, den första från 1900, 
den senare från 1933. Då de i stort sett upptar samma termer, åtminstone i 
de fall, som är av större vikt, är ifrågavarande synonymer alltså till tiden 
samtida och sannolikt ej geografiskt fördelade. Villstad ligger inom ett 
ordgeografiskt gränsområde. Om socknen skäres av ordgränser kan man ej 
av uppteckningen härifrån avgöra. Denna synes av flera skäl vara mindre 
god, och en del former har måst uteslutas såsom uppenbart opålitliga. I 
övriga fall är de synonymer, som förekommer i samma socken, med största 
sannolikhet att uppfatta som alternanter. 

En behandling av till förekomsten av alternanter hörande problem inom 
kvarnterminologien försvåras av vissa förhållanden. De betydelsedefini-
tioner, som ett flertal upptecknare ger, är ofta ej tillräckligt precisa, för att 
man skall kunna avgöra, om man har att göra med verkligt helt lika 
betydande ord, eller om någon liten betydelsedifferens av något slag finns. 
Denna bristande precision i betydelsedefinitionerna kan bero på otillräcklig 
kännedom om sakförhållandena hos upptecknaren, men också på att med-
delaren lämnat otillfredsställande uppgifter. Man måste ihågkomma, att det 
gäller en terminologi, som i stora delar av landet är stadd i utdöende. Det 
kan därför mången gång vara mycket svårt, ja omöjligt, att finna goda 
meddelare. Man måste nog också räkna med att en meddelare inte alltid 
minns eller uppger alla de uttryck som finns. Han tillfrågas i regel om 
termen för en viss sak, ett visst begrepp, och när han uppgivit en term, kan 
han mycket väl förbise, att ännu en synonym eller nästan synonym term 
finns. Min egen erfarenhet är dock, att meddelare i regel försöker giva så 
uttömmande svar som möjligt. 

Att undersöka synonymspörsmål i en dialekt bereder alltid stora svårig-
heter för en med dialekten och dess kulturella förhållanden ej helt förtrogen 
person. Endast den, som har eller har haft en dialekt som sitt modersmål 
och är väl förtrogen med allmogens liv inom dialektområdet har tillräckliga 
förutsättningar härför. Det vore i hög grad önskvärt, om dessa spörsmål 
kunde bli föremål för behandling. Så vitt jag vet finns endast en kortare 
behandling av synonymer för ett fåtal begrepp i en dansk dialekt av Kristen 
M011er i Da. folkemaal 5, 76 ff. och 6, 1 ff. 
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Av det sagda framgår, att det ej är möjligt att här upptaga alternantprob-
lemet till någon utförligare behandling. Därtill skulle åtminstone fordras 
omfattande och tidsödande undersökningar, inriktade just på detta pro-
blem, vilka dessutom knappast kunde väntas giva något särskilt värdefullt 
resultat. Det vore metodiskt lämpligare och säkerligen mera givande, om 
synonymproblemet kunde behandlas med ett mera omfattande material än 
vad denna terminologi erbjuder från en enda socken. Jag måste därför här 
nöja mig med att blott beröra några hithörande spörsmål. 

Det är påtagligt, att förekomsten av alternanter är rikast dels i vissa 
socknar, dels i fråga om vissa saker och begrepp inom kvarnterminologien. 
Till de socknar, som visar en rikare synonymflora hör, såsom ovan framhål-
lits främst Hjärtum och Lane-Ryr i Bohuslän, Korsberga i Västergötland 
och Villstad i Småland. I Lane-Ryr möter man emellertid i regel ej synony-
mer när det gäller de viktigaste, centrala termerna, utan huvudsakligen 
bland de övriga. Hjärtum, Villstad och i viss mån även Korsberga ligger i 
tydliga ordgeografiska gränsområden, där termer från olika spridningscen-
tra möts och kämpar om herraväldet, Hjärtum vid gränsen mellan boh. och 
västg. termer, Villstad inom gränsområdet mellan det sydsvenska och 
västsvenska området, vartill här i vissa fall kommer gränsen mellan kust-
termer och termer från det inre av Små!. Korsberga har ej samma markera-
de gränsläge, men utom de västgötska termerna träffas här stundom termer, 
som trängt hit från Små!. på Vätterns västra sida, samt från Mälarlandska-
pen från nordost. 

Av de alternerande synonymerna, som påträffas inom dessa socknar, 
tillhör i regel en eller flera det ena av de angränsande ordgeografiska 
områdena, den andra eller de andra det andra. Detta framgår tydligt av de 
bifogade kartorna (i del I), varför jag ej anser mig behöva här anföra 
exempel härpå. 

Det har alltså visat sig att det i ordgeografiska gränsområden uppstår 
alternerande synonymer därigenom att geografiska synonymer, ekviva-
lenter, från två, eller flera områden möts, och från att förut ha varit blott 
ekvivalenta inom gränsområdet övergår till att bli alternerande inom samma 
dialekt. Detta är alltså ett sätt, varpå synoymer i egentlig mening kan 
uppstå inom en dialekt. Om alltså en undersökning av ett synonymproblem 
skall göras inom en dialekt, måste denna synbarligen kombineras med en 
inte alltför snäv ordgeografisk undersökning. 

Men alternerande synonymer kan även uppstå på annat sätt inom en 
dialekt. Detta gäller främst de alternanter, som är knutna till vissa saker 
eller begrepp inom kvarnterminologien. Som exempel kan nämnas de 
många synonymerna till skvaltkvarn. Dessa är visserligen kanske oftast 
ekvivalenter, men mycket ofta även alternanter. Så som ovan framhållits 
har namnen på skvaltkvamen uppstått först sedan yngre vattenkvarnstypen 
inkommit, och därmed behov uppstått att språkligt skilja de båda kvarnty- 
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perna åt. Många av dessa benämningar på skvaltkvarnen är emellertid 
troligen ännu yngre. De har tillkommit sedan skvaltkvarnen börjat vika för 
sin modernare och i regel effektivare konkurrent. De innebär därför ofta 
något nedsättande, och är ofta av skämtsam art. Det vill synas som om det 
pejorativa och den ofta drastiska folkhumorn i många fall vore anledning till 
uppkomsten av alternanter till de ursprungligare mera sakliga benämningar-
na. Detta gäller ett flertal andra termer, framför allt ett antal som ursprung-
ligen och egentligen är namn på djur eller människor, såsom sugga, häst, 
käring, kall, (karl). Att folkhumorn har haft betydelse för uppkomsten av 
alternerande synonymer är icke oväntat. K. M011er har tidigare (i Da. 
folkemaal 6, 9) påvisat, att affekt haft denna verkan inom en dansk dialekt. 
Samma företeelse möter för övrigt även i rspr. 

På detta sätt uppkomna synonymer får i regel helt samma betydelse (den 
betecknade saken), men de har dock ofta ej helt samma valör. Det är 
uppenbart, att en del termer, som visar prov på en drastisk humor, ej kan 
användas vid alla tillfällen. De har en annan stilistisk valör än de mera 
sakliga termerna. Man förbiser lätt, att även inom en dialekt finns skilda 
stilarter från den mera förfinade och vårdade dialekt som hör till en högre 
allmogekultur, och som ej behöver bero på riksspråksinflytande, ner till 
drängstugans och även kvarnkammarens vulgärdialekt. De högre stilarterna 
inom ett mål har nog ofta ej blivit föremål för samma intresse som de lägre, 
vilka ytligt sett kan förefalla mer genuina. Olikheterna i stil beror emellertid 
ej blott på ordval utan även på en mer eller mindre vårdad artikulation, 
vilket ej framträder i uppteckningar med landsmålsalfabet. 

Ofta uppstår i dialekterna liksom i rspr. alternanter genom betydelse-
förskjutningar. Inom kvarnterminologien finns flera exempel härpå. Lättast 
att fastställa är de fall, då denna betydelseförskjutning beror på en föränd-
ring hos en med ifrågavarande term betecknad sak. I norra Bohuslän har 
man i en del kvarnar i Kville, Tanum och Bro utom den vanliga mäldtratten 
över kvarnstenarna även en extra mäldtratt, sannolikt för att möjliggöra en 
snabbare påfyllning av den undre. Den undre, »ordinarie» tratten kallas här 
liksom i hela det övriga Bohuslän kupa och den övre holk. De båda orden 
har alltså här olika betydelse, men de med dessa termer betecknade föremå-
len är varandra mycket lika till såväl form som funktion. I en del andra 
nordboh. socknar uppges emellertid kupa och holk vara helt synonyma, i 
det endast en mäldtratt här finns, vilken kan betecknas med båda dessa ord. 
Det ena, holk, som från böljan sannolikt betecknat ett s. k. holkkärl (se I, 
149 o. 164 f.), har kommit att beteckna ett föremål med samma utseende 
som kupa, och sedan det med holk betecknade föremålet i vissa fall för-
svunnit, har termen levat kvar som en alternativ benämning på det med 
kupa betecknade föremålet. 

I vattenkvarnar med endast ett stenpar finns ett stort kugghjul, som är 
fäst på vattenhjulets axel, samt ett litet, som är fäst på det s. k. långjärnet. I 
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kvarnar med två stenpar erfordras ännu ett stort kugghjul för utväxlingen. 
Båda har ungefär samma konstruktion, men det ena är ställt horisontellt, 
medan det andra sitter vertikalt och går ned i en fördjupning i marken eller 
golvet, vilken bl. a. i Boh. kallas grav. Detta hjul kallas då gravhjul och det 
andra stjärnhjul (se I, 254f.). I flera dialekter finns de båda orden vid sidan 
av varandra och betecknar där olika kugghjul, vilka dock företer stora 
likheter till konstruktion och funktion, ja ofta är av alldeles identisk kon-
struktion. I en del kvarnar, där emellertid endast ett sådant hjul finns, 
nämligen det vertikalt ställda, påträffar man understundom båda termerna, 
vilka då blivit alternerande synonymer och båda betecknar kugghjulet på 
vattenhjulets axel. Inom samma mål kan de båda termerna rent av antingen 
vara synonyma eller ha olika bet. 

I en del västsv. dial. finns både ränna och slock som alternerande 
benämningar på kvarnrännan. Såsom ovan (I, 260 o. 263) framhållits, är det 
sannolikt, att slock från början blott betecknat en del av rännan men sedan 
fått sin betydelse vidgad i sådana fall, där rännan till hela sin längd har 
samma utseende och sålunda blivit en alternant till termen ränna. I vissa 
fall måste man nog antaga, att ränna är ett lån från rspr. i ifrågavarande 
mål. Man ser alltså att termer, som från början ej varit synonyma, genom 
betydelseförskjutningar, stundom betingade av förändringar hos den med 
termen betecknade saken, blivit alternanter. 

Stundom är de olika altemanterna av avsevärt olika ålder som kvarn-
termer. Detta är emellertid svårt att med säkerhet fastställa. Så synes 
emellertid vara förhållandet när översten uppträder som alternant till löpare 
eller rinnare och möjligen även ränna till slock. Ofta är då den yngre termen 
ett lån från rspr., men den kan även vara en i dialekten inhemsk bildning, 
ofta av mer eller mindre tillfällig art. Sådana är t. ex. ett flertal av namnen 
på skvaltkvarnen, såsom skvalpa, tafsa, kvarnakrypa och kvarnahoppa (1, 
117ff.). 

När alternerande termer uppträder i ett mål, bör en undersökning av de 
närmast omgivande dialekterna företagas. Finns ordet där, har man att göra 
med en synonym, som från början varit en ekvivalent, men invandrat och i 
ifrågavarande dialekt blivit en alternant. Någon gång kan en term ha vand-
rat från en mera avlägsen dialekt utan att förekomma inom det mellanlig-
gande området. Man kan då räkna med att den införts av någon kvarnbyg-
gare eller någon inflyttad mjölnare. Sådana har enligt mina egna iakttagelser 
spelat en ganska stor roll för termers spridning. Detta gäller särskilt kvarn-
byggarna i västra Skåne och södra Halland som ofta var danskar och som 
säkerligen infört flertalet danska lånord inom kvarnterminologien i denna 
del av landet. Kunder färdas däremot sällan någon alltför lång väg, och för 
väl termer blott till närmaste granndialekt. De behärskar också i regel ej 
terminologien utan blott enstaka termer. 

Inom den del av kvarnterminologien, som består av benämningar på 
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konkreta föremål, förekommer emellertid alternanter i långt mindre ut-
sträckning än inom den, som består av benämningar på olika malningsför-
faranden, mäld- och mjölsorter, vatten- och vindförhållanden och andra 
abstrakta begrepp. Här har man ej samma väl avgränsade betydelse som 
hos termerna för de konkreta föremålen, ofta ej heller endast en enda glosa 
utan ett uttryck av flera ord. Detta gör denna terminologi mindre fast och 
ökar möjligheten för bildande av alternerande synonymer. Blott ett flyktigt 
studium av flertalet av de uttryck, som hör till malningens terminologi visar 
detta. 

Kvarntermerna är alltså av synnerligen växlande ålder och ursprung, de 
äldsta spridda över stora delar av svenskt, nordiskt, germanskt och i 
enstaka fall indoeuropeiskt språkområde, de nyare antingen inlånade från 
andra nordiska eller germanska språk med den sak, de betecknar, eller 
bildade inom dialekten, då oftast med begränsad spridning, uppvisande en 
mångfald bildningstyper. Detta allt bidrar till att belysa en sida av gammal 
bondekultur i vårt land, som nu är stadd i utdöende. 
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Summary 

Swedish Mill Terminology, Parts I and II 

The dissertation of which the present volume is the second and final part 
primarily examines the terminology relating to traditional milling as it has 
been carried on in Sweden down to the present day. Milling has long been a 
central feature of traditional rural culture, and the terms associated with it 
vary considerably in age. The oldest expressions date back to prehistoric 
times, while the most recent came into existence in the nineteenth century. 
The geographica1 distribution of the terms also varies greatly. 

The principal aim of this study is to give a comprehensive account of the 
widely varying vocabulary associated with a traditional craft such as this 
and to shed light on how these terms have arisen. Traditional milling has 
now almost completely disappeared, and only a small number of elderly 
people living in the country can remember the terminology so long connect-
ed with it. Increasing interest in local history has, however, resulted in the 
preservation and restoration of a significant number of old mills of various 
types. 

Grinding and simple mills, known as saddle querns (gnidkvarnar), go 
back further than the cultivation of cereal crops. Hunters and gatherers 
used to, and in some parts of the world still do, collect and crush seeds and 
nuts to make flour. Some of the present-day terms appear to date from this 
stage, such as kvarn ('quern, mill'), from the Indo-European root *guer-
'crush' (see Part I, § 1), and mala ('grind, mil'), from the Indo-European 
root *mel- 'crush to pieces' (see Part II, § 219). 

The aim of this study is to bring together the terms existing in the 
Swedish-speaking area in as genuine a dialectal form as is now possible and 
to elucidate how they have been formed. To establish as accurately as 
possible their meaning at the time they were in use, it is important that the 
appearance and functions of the objects or actions which they denoted 
should be described. It is necessary to trace the development of the 
linguistic expressions, and, in parallel with this, of the objects or actions 
denoted by them, as far back in time as possible, preferably to the point at 
which the terms can be assumed to have been formed; in other words, a 
parallel study of words and objects is called for. This may be of great value 
in explaining the original sense of a term and how it has come to assume its 
present meaning. 

Such a study shows that some of the oldest terms, such as kvarn and 

215 



mala, are still very close to the original, general meaning of the words 
concerned. More commonly, however, a word already existing with a more 
general meaning in the dialect in question was at some stage adopted as a 
milling term. Its meaning was thus restricted and made more specialized, 
subsequently following the development of the object it denoted. 

In many cases this development occurred in another, more or less remote 
dialect, the centre of the word's diffusion. From there the term spread to 
the dialect in which it was recorded, possibly in connection with the 
introduction of a new type of mill or component of a mill. Quite often the 
journey taken by a term can ultimately be traced back to an origin in a 
distant country. In the course of its spread, the form of the term of course 
generally changed to a greater or lesser extent. An example of this is 
Swedish mölla, mylla from Late Latin molina, molinum (see Part I, 
pp. 106f.). In certain cases such developments can point to interesting 
currents of cultural influence in past ages. 

In the wide-ranging linguistic material studied, however, examples of 
many other types of mill-term formation are to be found. Often terms may 
originally have been intended as provisional, and sometimes even humor-
ous, creations or adaptations; we encounter a number of examples of folk 
humour here. Sometimes terms have been transferred from other spheres of 
activity as a result of more or less obvious similarities or associations. 
Thus, for example, what were originally purely nautical expressions, for 
masts, rigging, and sails, are not uncommon as windmill terms in coastal 
areas. And there are many more examples of the linguistic creativity of the 
popular imagination. 

Once a term has been created it is as a rule retained, even if its meaning, 
i.e. the object or action which it denotes, changes radically. This often 
makes etymologies difficult to trace, and it is therefore important for 
linguistic research to be conducted hand in hand with research into the 
objects denoted, in line with Meringer's principle in Wörter und Sachen I, 
pp. 1 if. (see Part I, p. x). To determine the original meaning of a term it is, 
then, necessary to know what form the object it denoted had at the time the 
term came into existence. 

The dissertation therefore begins with a description of the various types 
of mill in Sweden, from the primitive crushing of grain by pounding in a 
mortar or grinding between a fixed and a moving stone in a saddle quern 
(gnidkvarn), through the various stages of development of the quern 
(handkvarn), such as the rotary quern (vridkvarn), to the primitive water-
mill (vattenkvarn), known as the Greek or Norse mill (skvaltkvarn), and the 
more advanced Roman mill (hjulkvarn). There then follow the various types 
of windmill (väderkvarn): the post mill (stolpkvarn), hollow post mill (holk-
kvarn), and tower, smock, or Dutch mill (holländsk kvarn). Finally the 
actual grinding process (malning) is considered. 
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This section is followed by the linguistic part of the dissertation, begin-
ning with a chapter on the terminology of Swedish milis (§§ 1-11), in which 
the names of the various types of mill are examined. Subsequently there are 
chapters on the main components of the grinding machinely (§§ 12-26), the 
main components of the driving gear (§§ 27-36), and the mill-race (kvarn-
ränna) (§§ 37-39); and, in Part II, on the remaining parts of the grinding 
machinely (§§ 40-83), the driving gear (§§ 84-104), the water-mill building 
(§§ 105-110), the mill-race and water-wheel (vattenhjul) (§§ 111-144), the 
sails (vingar) of the windmill (§§ 145-173), the tower or smock mill (hol-
ländsk väderkvarn) and hollow post mill (holkkvarn) (§§ 174-193), the post 
mill (stolpkvarn) (§§ 194-218), the grinding process (malning) (§§ 219-265), 
the miller and his customer (§§ 266-279), the availability of water 
(§§ 280-295), wind conditions (§§ 296-301), and the mill builder (§ 302). 

The dissertation concludes with a chapter dealing in outline with the age, 
origins, and distribution of Swedish mil terms. This chapter begins with a 
section on the formation of Swedish mil terms, followed by a section 
dealing with their age and origins. Attention is then focused on the geogra-
phical distribution of Swedish mill terms, and the spread of a number of mill 
terms is compared with the boundaries of other cultural phenomena, such 
as other linguistic features, place-names, and farmstead arrangements. 
Finally questions of synonymity are discussed. 

Listed at the backs of Parts I and II are the literature and other sources 
drawn on in the dissertation, and Part II also includes an index of the mill 
terms examined. 

Translated from the Swedish by Martin Naylor 
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Källor' 
Den här föreliggande undersökningen bygger huvudsakligen på egna uppteckning-

ar och på svar på frågelistor, vilka utsänts av olika institutioner, samt på ett mindre 
antal tryckta monografier. Dessa källor citeras med 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 
anförs med angivande av källan, vilken förtecknas i litteraturförteckningen nedan. 

1. Norum, Boh.; egna uppt. 1927, IOD 815, tryckt i SIOD 5, 9ff 1934. 
Kville, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1466. 
Svenneby, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1466. 

Torsby, Boh.; Johan Larsson, GM 1058. 
Hjärtum, Boh.; L. M. Svenungsson 1933, IOD 1480. 
Tanum, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1482. 
Torp, Boh.; Arnold Olsson 1933, IOD 1483. 
Lane-Ryr, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 1552. 
Ytterby, Boh.; Erik Larsson 1933, IOD 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. 
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KALKAR, OTTO, Ordbog til det xldre danske sprog (1300-1700), 1-5. Kbhn 

1881-1918. 
KALLSTENIUS, GOTTFRID, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Sthlm 1902. 

(SvLm 21: 1.) 
Värmländska bärgslagsmålets formlära. Sthlm 1907. (SvLm 1907, s. 17-64.) 
Översikt av Värmlands svenska dialekter. Sthlm 1927. (SvLm 21:2.) 

KLUGE, FRIEDRICH, Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dia- 
lekte. Dritte Aufl. Halle 1926. 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Berlin 1967. 
Seemanssprache. Halle 1911. 

KOCK, AXEL, Svensk ljudhistoria 1-5:2. Lund (& Leipzig) 1906-29. 
KRENN, E., Miihlen auf Föroyar, ein Stuck Kulturgeschichte. Heidelberg 1939. 

(Wörter und Sachen 1939, s. 86ff.). 
ICRISTENSEN, MAURIUS, Folkemål og sproghistorie. Kbhn 1933. 
KULTURHISTORISKT LEXIKON för nordisk medeltid från vikingatid till reforma- 

tionstid ... 1-22. Malmö 1956-1978. 
KOCK, EDUARD, se LONEBURGER WöRTERBUCH. 
LANDTMANSON, SAMUEL, Studier över västgötamålets 1- och r-ljud. Sthlm 

1905. (SvLm B 1.) 
LARSSON, SETH, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål jämte en exkurs till 

ljudläran. Uppsala 1929. 
LEANDER, PONTUS, Ordlista över Holsljungamålet. Göteborg 1910. (Göteborgs 

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles handlingar. Följd 4, bd 12: 3.) 
LEVANDER, LARS, Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-2. Uppsala 1925-28. 

Livet i en Älvdalsby före 1870-talet. Sthlm 1914. 
Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax. Sthlm 1909. (SvLm 4:3.) 

LEVANDER, LARS, och BJÖRKLUND, STIG, Ordbok över folkmålen i Övre Da-
larna. 1-. Sthlm 1961ff. = OÖD. 

LEVANDER, LARS, och ODSTEDT, ELLA, Övre Dalarnes bondekultur under 1800-
talets förra hälft. Lund 1943-53. (Kungl. Gustav Adolfs Akademien 11: 1-4.) 
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LEXER, MATTHIAS, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig 1872-78. 
LIDEN, EVALD, Blandade språkhistoriska bidrag 1-2. Göteborg 1903 o. 1934. 

(Göteborgs Högskolas årsskrift 1904: 1 o. 1934: 3.) 
Ordstudier. Göteborg 1937. (Meijerbergs Arkiv för Svensk ordforskning I.) 

LINDBERG MOOLEBOEK1 = Linpergh, Pieter, Architectura mechanica. Moole 
boek of. eenige opstalle van moolens neffens haare gronden etc. Amsterdam 
u. å. (omkr. 1692). 

LINDBERG MOOLEBOEK2 = Linperch, Pieter, Architectura mechanica of moolen-
boek van einige opstallen van moolens nevens hare gronden. Amsterdam 1727. 

LINDBERG, K. H., Skeemålets ljudlära. Göteborg 1906. 
LINDER, N., Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Uppsala 1867. 
LINDGREN, J. V., Burträskmålets grammatik. Sthlm 1890-1919. Ljudlära. (SvLm 

12: 1.) 
Ordbok över Burträskmålet utg. av D. 0. och Margareta Zetterholm. Uppsala 
1940. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala, Ser. A: 3.) 

LINDQVIST, NATAN, Bjärka-Säby ortnamn I. Sthlm 1926. 
Ordens vandringsvägar på nordiskt språkområde. (I: Vår hembygd, dess historia 
och hur den utforskas, utg. av J. Sahlgren, N. Ahnlund m. fl. Sthlm 1935.) 
Ordgränser och ordförändringar. Upps. 1937. (Saga och sed 1937, s. 42ff.) 
Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning. Lund 1947. (Skrifter utg. genom 
Landsmålsarkivet i Lund 2.) 
Urspårade ord i dialektgeografisk belysning. (I: Studia Germanica tillägnade E. 
A. Kock. Lund 1934.) 

LINDROTH, HJALMAR, Ölands folkmål 1-2. Göteborg 1926 o. 1945. (Göteborgs 
Högskolas årsskrift, Bd 31 o. 51.) 

LONEBURGER WÖRTERBUCH = Eduard Käck, Läneburger Wörterbuch. Wort-
schatz der Läneburger Heide und ihrer Randgebiete ... Bd 1-3. Neumiinster 
1942-67. (Niedersächs. Heimatbund. Schriftreihe Nr. 24.) 

LÅNGSTRÖM, TAGE, Svenska fordonstermer. Göteborg 1955. (Meijerbergs arkiv 
10.) 

MALLING, ANDERS, BrOns m011e. (SOnderjyske ÅrbOger 1961, s. 121 if. Åbenrå 
1961.) 

MANKER, ERNST, Kvarnarna på Tjörn. Sthlm 1965. (Nordiska Museets handlingar 
64.) 

MENSING, OTID, 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 
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MODtER, IVAR, Namn- och ordgeografiska studier. Uppsala 1939. (Uppsala Uni-
versitets årsskrift 1937: 12.) 
Runnö väderkvarn. (Stranda. Stranda härads hembygdsförenings årsskrift. Årg. 
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Studier över slutartikeln i starka femininer. Uppsala 1946. 

MOLBECH, C., Dansk ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord tilli-
gemed afledede og sammensatte Ord ... 2. forOgede og forbedrede Udg. Kbhn 
1859. 

NILtN, NILS FR., Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. Sthlm 1879. (Formerna 
i denna källa återges här normaliserade till landsmålsalfabet enligt DAG.) 

NILSSON, LAGE, Folket i Österledskvarnarna. Kalmar 1944. (Kalmar läns forn- 
minnesförenings meddelanden XXXII.) 
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NOB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Uppsala 1913-. 
NO. BYGDER = Norske bygder, utg. av Hans Aall & Gisle Midttun. Kristiania 

1921-. 
NORSK KULTURHISTORIE utg. gm  Anders Bugge og Sverre Steen. Oslo 1938-40. 
NORSKE MYLNOR OG KVERNAR. Utgreidingar frå Statens Kornforretning. Oslo 

1934-36. 
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Otto v. Friesen, Magnus Olsen. 1-30. Sthlm [m.fl.] 1931-56. 
NORDISKA STUDIER tillegnade Adolf Noreen. Uppsala 1904. 
NOREEN, AD., Svenska etymologier. Uppsala 1897. (Skrifter utg. af  K. Hum. 
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- Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig framställning. Bd 1-5, 7, 9: 1. Lund 

1903-24. 
NOREEN AISL. GR.4 = Noreen, Adolf, Altisländische und altnorwegische Grmma- 

tik (Laut- und Flexionslehre) unter Beriicksichtigung des Urnordischen. 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 Ein- 
schluss des Altgutnischen. Halle 1904. (Sammlung kurzer Grammatiken german- 
ischer Dialekte hrsg. von Wilhelm Braune, 8.) 

NOREEN, ERIK, Ärtemarksmålets ljudlära 1. Sthlm 1915. Akad. avh. Uppsala univ. 
(S. 3-114 även utg. som SvLm H. 139, 1917. Onumrerad. = SvLm B. 43.) 

- Ärtemarksmålets ljudlära. Inledning. Deskriptiv ljudlära. Historisk ljudlära: vo- 
kaler. [Ny utg.] Sthlm 1917-43. (SvLm B. 43.) 

NORSK RIKSMÅLSORDBOK utgitt av Riksmålsvernet utarbeidet av Trygve Knud- 
sen og Alf Sommerfelt. Oslo 1930-1957. 

ODS = Ordbog over det danske Sprog ... utgivet af Det danske Sprog- og Literatur- 
selskab. Kbhn 1918-1956. 

OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Göteborg 1923-. 
OLAU = Klintberg, Mathias, och Gustavson, Herbert, Ordbok över Laumålet på 

Gotland. Uppsala 1972-. (Skrifter utg. gm  Dialekt- o. folkminnesarkivet i Uppsa- 
la. Ser. D: 2.) 

OLSEN, JOHS., Vand- og vindm011er i Svendborg Amt. Nyborg 1938. (Svendborg 
Amt aarskrift for 1937, bd 29.) 

OLStNI, NILS, Södra Luggudemålets ljudlära. Sthlm 1887. (SvLm 6:4.) 
OLSON, EMIL, De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Bidrag till den 

fornsvenska ordbildningsläran. Lund 1916. 
OLSSON, ANDERS, Hur väderkvarnen bygges och arbetar. Kalmar 1944. (Kalmar 

läns fornminnesförenings meddelanden XXXII.) 
OÖD = Levander, Lars, och Björklund, Stig, Ordbok över folkmålen i Övre Dalar- 

na. 1-. Sthlm 1961-. (Skrifter utg. gm  Dialekt- o. folkminnesarkivet i Uppsala. 
Ser. D: 1.) 

PAUL, HERMANN, Deutsches Wörterbuch. Halle 1908. 
PAMP, BENGT, Ortnamnen i Sverige. Malmö 1971. 
PERSSON INDOG. WORTF. = Beiträge zur indogermanischen Wortforschung von P. 

Persson. T. 1-2. Uppsala 1912. (Skrifter utg. af  K. Humanistiska vetenskaps- 
samfundet i Uppsala. 10: 1-2.) 

PERSSON, PER, Vind- och vattenkvarnar i Lister. Sölvesborg 1939. 
PETERSON, P. N., Ordbok över Valldamålet. Lund 1935-46. (Skrifter utg. genom 

Landsmålsarkivet i Lund, 3.) 
PIHL, KARIN, Överkalixmålet I. Sthlm 1924. 
REYNOLDS, JOHN, Windmills & Watermills. New York - London 1975. 
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RICHTHOFEN, KARL, Altfriesisches Wörterbuch. Göttingen 1840. 
RIETZ, J. E., Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-språket. 1-2. 

Malmö [m. fl.] 1867. 3. Register och rättelser av Erik Abramson. Upps. [m. fl.] 
1955. 

RIO. Tidskrift utg. av Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nor- 
diska museet och Folklivsarkivet i Lund. 1-. Sthlm 1919-. 

ROSENBOHM, ROLF, Zur Einfährung der Miihlen in Altsachsen und Nordelbingen. 
Hildesheim 1956. (Niedersächsisches Jahrbuch 28, s. 240ff.) 

ROSS, HANS, Norsk Ordbog. Christiania 1895-1913. 
RUTHBERG, HULDA, Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. Sthlm 1924-31. 

(SvLm B 28.) 
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-. 
SAHLGREN, NILS, Äldre svenska spannmålsmått. Sthlm 1968. 
SANDSTRÖM, JOSEF, Studier över utvecklingen av fsv. ö och ii i starktonig 

ställning inom västgötadialekterna. Sthlm 1910-12. (SvLm B 6.) 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1-. Lund 

1898-. 
SCHILLER, KARL, u. LOBBEN, AUGUST, Mittelniederdeutsches Wörterbuch. 

Bremen 1875-81. 
SCHLYTER, C. J., Glossarium ad Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui. Ordbok till 

Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund 1877. (Corpus iuris Sueo-Gotorum 
Antiqui. 13.) 

SCHRADER, 0., Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. 2. Aufl. 
Strassburg 1917-29. 

SCOTTISH ND = The Scottish National Dictionary. Vol. 1-10. Edinburgh u.å. - 
1976. 

SEIP, D. A., Låneordstudier 1-2. Kra 1915-19. 
- Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo 1931. 
SICHERER, C. A., Hoog-duitsch - Nederlandsch Woordenboek. Rotterdam 1866. 
SIDENBLADH, KARL, Allmogemålet i norra Ångermanland. Uppsala 1867. 
SIOD = Skrifter utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs 

högskola. 1-5. Göteborg 1918-34. 
SIRELIUS, U. T., Finlands folkliga kultur. Svensk översättning av K. K. Mei- 

nander. 1-3. Duplicerad upp!. utg. av Nordiska museet. Sthlm 1932-1933. 
SJÖGREN, ARTHUR, Stockholms gamla väderkvarnar i bilder och modeller. Kort 

vägledning för besökare. Stockholms stadsmuseums tillfälliga utställningar. 
Sthlm 1939. 

SJÖSTEDT, GÖSTA, Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål. Lund 1936. 
(Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 4.) 

SKARDI, J. av, Donsk-fOroysk oräaboik. Törshavn 1967. 
SKAUTRUP, PETER, Et hardsysselmål. 1-2. Kbhn 1927-1979. 
- Det danske sprogs historie. 1-4. Registre. Kbhn 1944-1970. 
SKEAT, WALTER, An etymological dictionary of the English language. Oxford 

1946. 
SOK = Sprog og Kultur udgivet af Institut for jysk sprog- og kulturforskning ved 

Peter Skautrup [m. fl.].  1-. Aarhus 1932-. 
STEENSBERG, Axel, Bondehuse og vandm011er i Danmark gennem 2 000 år. Kbhn 

1952. (Nationalmuseets 3. afd. Arkxologiske landsbyundersOgelser 1.) 
STENBERG, PEHR, Ordbok över umemålet (1804). Utgiven med inledning och 
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kommentar av Gusten Widmark. 1-2. Upps. 1966-1973. (Skrifter utg. genom 
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A: 12.) 

STENDER-PEDERSEN, A., Slavisch-germanische Lehnwortkunde. Göteborg 1927. 
(Göteborgs Kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar. Följd 4. 
31:4.) 

STENFELT, GUSTAF, Svenskt nautiskt lexikon. Stockholm 1920. 
STRANDA. Stranda härads hembygdsförenings årsskrift. Årg. 1-. Uppsala - Sthlm 

1927-. 
STUDIA GERMANICA, tillägnade Ernst Albin Kock den 6 december 1934. Lund 

1934. 
STYFFE, CARL GUSTAF, Skandinavien under unionstiden med särskildt afseende 

på Sverige och dess förvaltning åren 1319 till 1521. 3. uppl. Sthlm 1911. 
STÄHL, HARRY, Ortnamn och ortnamnsforskning. 2. uppl. Uppsala 1976. 
STÄHELI, E. W., Die Terminologie der Bauernmilhle im Wallis und Savoyen. Paris 

1951. 
SUNDÉN, 0. W., Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800-talet. Skildradt 

hufvudsakligen till belysning af folkspråket. Sthlm 1903. (Göteborgs Kungl. 
vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar. Följd 4. VI: 2.) 

SV. DIPL. = Diplomatarium Suecanum - Svenskt diplomatarium. Utg. af Joh. Gust. 
Liljegren [m.fl.]. 1-. Sthlm 1829-. 

SWENNING, JULIUS, Folkmålet i Listers härad. Sthlm 1917-37. (SvLm B 36.) 
SVENSK UPPSLAGSBOK. 2. uppl. Malmö 1947-1955. 
SVENSKA KULTURBILDER under redaktion av Sigurd Erixon och Sigurd Wallin. 

Bd 1-6. D. 1-12. Sthlm 1929-32. 
SVENSSON, JOHN, Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken. Lund 

1944. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 2.) 
SVLM = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif 

eller från 1904 Svenska landsmål ock svenskt folkliv. Sthlm o. Upps. 1879-. 
SÖDERWALL, K. F., Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Bd 1-2:2. Lund 

1884-1918. Supplement. Lund 1953-1972. (Samlingar utg. af  Svenska fornskrift-
sällskapet. Ser. 1. Svenska skrifter. Bd 27, 54.) 

TAMM, FREDR., Om avledningsändelser hos svenska substantiv, deras histora ock 
nutida förekomst. Upsala 1897. (Skrifter utg. af  Kungl. Humanistiska veten-
skapssamfundet i Upsala 5:4.) 

THORtN, A., Ordlista till det bohuslänska landskapsmålet, sådant det talas i norra 
delen af länet. Manuskript i IOD (DAG). 

THORSEN, K., De bornholmske Stubm011er. (Bornholmske Samlinger 21, 1932.) 
TORP, ALF, Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania 1919. 
UPPFINNINGARNAS BOK. Ny fullst. omarb. uppl. utg. af  A. Berglund. Sthlm 

1896-1907. 
UPPSALASTUDIER tillegnade Sophus Bugge. Upps. 1892. 
WAILES, REX, A Source Book of Windmills and Watermills. London 1979. 
WALDE-POKORNY = Walde, Alois, Vergleichendes Wörterbuch der indogerma- 

nischen Sprachen, herausgegeben und bearbeitet von J. Pokorny. Bd 1-3. Berlin 
u. Leipzig 1927-32. 

WANGÖ, JO£L, Ordbok över Knäredsmålet. Lund 1963. (Skrifter utg. genom 
Landsmålsarkivet i Lund 14.) 

WBNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal. Leiden 1882-. 
WEIBULL, C., Sveriges och Danmarks äldsta historia. En orientering. Lund 1922. 
- Sverige och dess nordiska grannmakter under den tidigare medeltiden. Lund 

1921. 
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VENDELL, HERMAN, Ordbok över de östsvenska dialekterna. Helsingfors 
1904-07. (Skrifter utg. af  Svenska litteratursällskapet i Finland LXIV o. LXXV.) 
Runömålet. Ljud- och formlära samt ordbok. Sthlm 1882-87. (SvLm 2:3.) 

VERDAM, J., Middelnederlandsch handwoordenboek. 's-Gravenhage 1956. 
VERWIJS-VERDAM = Middelnederlandsche woordenboek van E. Verwijs en J. 

Verdam. 's-Gravenhage 1885-1952. (11 delar.) 
WESTE, E. W., Svenskt och fransyskt lexicon. T. 1-2. Sthlm 1807. 
VESTLUND, ALFRED, Medelpads folkmål. Inledning. Kap. 1-II. Stockholm 

1923-47. (SvLm B 48.) 
WIDMARK, GUN, Det nordiska u-omljudet. En dialektgeografisk undersökning. 1. 

A-B. Uppsala 1959. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsa-
la universitetet 6.) 

WIGFORSS SHF = Wigforss, Ernst, Södra Hallands folkmål. Ljudlära.,  Sthlm 
1913-18. (SvLm B 13.) 

WILLIAMSON, KENNETH, The Horizontal Water-mills of the Faeroe Islands. 
(Antiquity 20, Gloucester 1946, 83ff.) 
The Atlantic Islands. A Study of the Faeroe Life and Scene. London 1948. 

VRIES, JAN DE, Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden 1957-61. 
Nederlands etymologisch woordenboek. Leiden 1963-1971. 

VRIES, M. DE, Woordenboek der Nederlandse taa1. Leiden & Arnheim 1864-65. 
WÖRTER UND SACHEN. Kulturhistorische Zeitschrift för Sprach- und Sachfor-

schung. Bd 1-. Heidelberg 1909-. 
XENIA LIDENIANA. Festskrift tillägnad professor Evald Li&n. Sthlm 1912. 
YMER. Tidskrift utg. av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Arg. 1-. 

Sthlm 1881-. 
ÅLANDER, A. T., Konsonanterna i Östergötlands folkmål. Ljudhistorisk och dia-

lektgeografisk översikt. 1-2. Upps. 1932-1935. 
ÅSTRÖM, PER, Språkhistoriska studier öfver Degerforsmålets ljudlära. Sthlm 1888. 

(SvLm 6:6.) 
ÖDEEN, NILS, Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ort-

namnsforskning. Lund 1927. 
ÖSTERGREN, OLOF, Nusvensk ordbok. Bd 1-10. Sthlm 1915-1972. 
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Förkortningar 

Institutioner och samlingar 

DAG Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (förr: IOD). 
DAL Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (förr: LAL). 
DAUM Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. 
EU Etnologiska undersökningens arkiv i Nordiska museet (nu: KU). 
ES Egna samlingar. 
GM Göteborgs museum (nu: HMG). 
HMG Historiska museet, Göteborg (Göteborgs historiska museum). 
IFG Institutet för folklore vid Göteborgs universitet (förr: IFGH). 
IFGH Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola (nu: IFG). 
IOD Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola (nu: 

DAG). 
KA Kammararkivet, Stockholm. 
KB Kungl. Biblioteket, Stockholm. 
KU Kulturhistoriska undersökningens arkiv i Nordiska museet (förr: EU). 
LAL Landsmålsarkivet i Lund (nu: DAL). 
NM Nordiska museet, Stockholm. 
OAU Ortnamnsarkivet i Uppsala (förr: SOA). 
RA Riksarkivet, Stockholm. 
SOA Svenska ortnamnsarkivet (nu: OAU), Uppsala. 
ULMA Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
VMAT Varbergs museums arkiv, Varberg. 
VFA Västsvenska folkminnesarkivet (nu: IFG). 

Förkortningar av litteratur återfinnes i litteraturförteckningen ovan. Övriga an-
vända förkortningar är allmänt brukliga och torde ej tarva någon förklaring. 
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Register 

altan I, 77, 11, 97 
ampel II, 90, 193 
ampla-ri II, 120 
ark I, 216 
arm II, 69, 81 
ask!, 180 
axel 1,49, 86, 249, 253 
axeldyna II, 89 
axelhuvud II, 86 
axelring II, 68 
axelstock I, 49, 253 

bakflod II, 164 
bakkjus II, 148 
bakpigg II, 91 
bakpiggsdyna II, 90 
bakskovel II, 71 
bakvatten II, 163 
bakvind II, 175 
bakväder II, 175, 193 
balanssegle I, 50 
balk I, 58, II, 81 
band II, 9, 54, 68, 118 
banda II, 10 
bardun(a) II, 87, 193 
bardunstång II, 87, 193 
barduntåg II, 87, 193 
barlaststen II, 4 
bingel, 147, 150, 152, 179, II, 183, 186, 190, 

195, 198 
bjälke I, 35 
björn II, 100, 114, 119, 185 
blad I, 251 
bleg II, 40, 194 
blångarnskuppe II, 146 
bo, vb II, 10 
bock I, 174 
bolster II, 111 
bord I, 191 
botten II, 72 
bottendubbe I, 81 
bottenlager I, 81 
bottenskovel II, 71 
bottenstock I, 36, 39 

232 

brassa II, 107, 193 
brassbom II, 104, 193 
brassdocka 11, 104, 193 
brasshorn II, 104, 193 
brassrump II, 103 
bredhacka II, 22 
bro II, 36, 63, 185 
brobalk II, 116 
brobjälke II, 36 
brogolv II, 116 
brohäst II, 37, 185 
broms I, 61 
brostock II, 116 
broträ II, 116 
brott II, 26, 27, 191 
brädfodring II, 72 
brädklädsel I, 60 
brädlucka I, 61 
bröst II, 67 
bröstfall II, 66, 187 
bröstfallshjul I, 49, II, 65, 184 
burband II, 118, 189 
buss II, 14, 187, 197, 198 
bussa, vb II, 17, 188 
busskil(e) II, 16 
buss(e)kutta II, 19, 185 
bussjärn II, 18 
busskåpa II, 18 
bussning I, 36, 47, 80, II, 15 
bussring II, 17 
bussrätta, s. II, 25 
buss-sprunds II, 16 
busstärning II, 16 
bussvägge II, 16 
byskvalta I, 118 
byta om II, 149 
byta säckar II, 149 
byxsikt II, 142 
bålgrind II, 62 
bäckkvarn I, 121, 125 
bäckskvalpa I, 118, II, 185 
bäckskvalta I, 118 
bäckskvätta I, 119, 129, II, 185 
bäcksträtta I, 119, 129, II, 188 



bäddi, 191, 208, II, 197 
bänkning I, 191 
bärare II, 100 
bärbjöm II, 185 
bärstock II, 100 
bästmjöl II, 140 
bör II, 174 
börd!!, 174 

dalskogar II, 3 
dalskogsten II, 2 
damm I, 51, II, 51, 173, 197 
dammbord II, 56 
daminflåg II, 61 
dammfäste II, 53 
dammlucka I, 51, II, 56 
davit II, 82, 193 
dega II, 130 
degbildning I, 82 
degna II, 131 
degring II, 131 
delägare I, 84 
draga i, ur vind II, 107 
draga igång II, 167 
draga på II, 166 
dragpinne I, 218 
dragstång II, 102, 192, 199 
dreja II, 107,190 
drejhjul II, 106 
drejpåle II, 105 
drejrump(a) II, 101 
drejspel II, 106 
drejstol II, 106 
drejställning II, 106, 190 
drejverk II, 106 
drev I, 255, 258, II, 93, 186, 197, 199 
dreva, s. II, 93 
drevhjul II, 93 
drivhjul II, 93 
drivskovel II, 71 
dubb(e) II, 33, 68 
dust II, 140 
dygn!, 85, II, 157 
dyna II, 37, 68, 73, 101,185 
dynstock II, 37 
däcksel I, 188, II, 190, 198 
däla, s. I, 261,266 
dämma, vb H, 167 
dämma, s. II, 173 
dämme II, 52, 195,198 
dänga II, 19, 192, 1%, 199  

dänging II, 188 
dängjärn II, 22, 199 

eftermjöl II, 140 
efterväng(e) II, 78 
enfota, s.!, 119, 123, 129,1!, 182, 1% 
enfotakvarn I, 119, 123, 129, II, 182, 1%, 199 

fara till kvarn(en), till kvarns II, 161 
fara till mölles II, 161 
fem, femmjöl II, 141 
fmmala I, 80, II, 126, 188 
finmalet, ptc. II, 137 
flnmaling II, 128 
finmjöl I, 81 
finsikta, s. II, 6, 139, 188 
fisk II, 113, 185 
fläder I, 251,!!, 184, 191 
fjäderkarl(e) I, 239, 247, II, 184, 191, 199 
fiäderkarlekvam I, 121, 123, 132, II, 178, 182, 

191, 192 
fiäderkarlesträtta I, 119, 129 
fjäderstake II, 60 
flathacka II, 22 
flod II, 166, 172 
flodlucka II, 60 
flodränna II, 62 
flodstämma II, 61 
flodstämme II, 61 
flodvatten II, 166 
flomme II, 172,191 
florsikt II, 143 
flykt(a) II, 75, 77, 193 
flykta på II, 79 
flyktbräda II, 77 
flåg II, 61, 197 
flåglöp II, 61 
flågstämma 11, 61 
flålopp 11, 61 
flålöp II, 61 
flödlucka II, 61 
fodring II, 72 
fork II, 28, 1% 
fot II, 110 
fothjul I, 239, 247 
fothjulskvam I, 119, 129 
fotkvarn I, 23, 119, 123, 129, II, 182, 196, 199 
fotstyva II, 112 
fotträ II, 111 
fotviska I, 120, 125, 131 
framkjus II, 147 
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framskovel II, 71 
frysa fast!, 81 
fålla malt II, 126, 193 
&Hare I, 171 
fälle II, 137 
fällepinne I, 171 
fälletråg I, 168 
fördämning I, 39, 51 
föra till kvarnen II, 161 
förstmjöl II, 140 

gaffel!, 59, 66, II, 94, 190, 195, 198 
gaffelbalk II, 119 
giva segel II, 79 
gjord(a), s. II, 9 
gjorda, vb II, 9 
gjuta, s. I, 260, 264 
glapp(ande) bussning 1,48 
glopp II, 11, 191 
gloppa, vb 11, 20, 191 
glyg,ga II, 129 
gnidkvarn I, 5 
gnorka, s. I, 114,!!, 185 
gravhjul I, 254, II, 195,198 
grekisk kvarn I, 18 
grepp I, 44, II, 5, 192 
greppan I, 217, 219 
grimmestock II, 41 
grind II, 83 
grindbardun(a) II, 87 
gropp II, 11 
gropprum II, 11 
grotte II, 181 
grovmala II, 123, 188 
grovmalet, ptc. II, 137 
grovsikt II, 138 
grovt mjöl I, 81 
grunddocka II, 73 
gryn II, 137 
gryngång II, 11 
grynkross II, 7 
grynkvarn II, 7 
grynverk II, 7 
gryta!!, 115 
grytkvam I, 11, 13 
gryttapp II, 115 
gråberga II, 8, 185, 188 
gråbergsten II, 3 
gröp!!, 11, 135, 188 
gröpa II, 125,197 
gröpe!!, 135, 197  

gröpkvarn II, 6 
gröpring II, 11 
gröprum II, 11 
gå i sko II, 129,199 
gångbjälke II, 120 
gånghjul II, 92 
gångsvatten II, 163 
gångås I, 254, II, 86, 186, 187 
gå ojämnt I, 82 
gå tom(t) I, 128 
gå tomma I, 81 
gå tomme I, 81, II, 128 
gå i tomme II, 128 
gå varm(t) II, 129 
gävlesten II, 3 
gök!!, 117, 185 

hacka, s. I, 48, 81, II, 21 
hacka, vb II, 19 
hacka, leja en h. 1,41 
hackdel II, 23 
hacking II, 21, 188 
hackning II, 21 
hackjärn 11, 22 
hals II, 31,90, 185 
halta II, 175 
hammarband II, 53 
handknarka, s. I, 114 
handknarka, vb II, 123 
handkvarn I, 2, 4, 13, 80, 113, II, 178, 188, 

190 
handsikt I, 82 
handtag!, 14,217, II, 177 
harakka I, 69 
hatt II, 96, 187, 189 
havrekvam II, 8 
hemkvarn I, 113, II, 178, 190 
hjul!!, 92 
hjularm II, 69 
hjulaxel I, 38 
hjulaxelring II, 68 
hjulblad!, 251 
hjulbotten I, 268 
hjulbäck II, 64 
hjuldubb(e) II, 68 
hjuldyna II, 68 
hjulgrav 11, 63 
hjulhus I, 65, II, 50, 98 
hjulkarl I, 239 
hjulkarlekvarn I, 121, 132 
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hjulkvarn I, 17, 19, 42, 48, 133, II, 178, 179, 
188 

hjulnål 11, 67 
hjulring II, 68, 72 
hjulstock I, 250, 253, II, 86 
hjulstocklager II, 69 
hjulstockring 11, 68 
hjultapp H, 67 
hjärtarm II, 81 
hjärtbalk II, 113, 120 
hjärtbjälke II, 113 
hjärtstock II, 81,95, 104,114 
hjärtträ II, 114 
ho(e) I, 168, 261, 264, II, 199 
holk I, 62, 66, 149, 164, II, 109, 192, 199 
holka, vb II, 149, 191 
holkkvarn I, 58, 62, 136, II, 185, 188, 192, 199 
holkstock I, 66, II, 100 
holkstång II, 102 
holländarkvarn I, 137 
holländska I, 137 
holländsk (väder)kvarn I, 54, 58, 70, 136, II, 

186 
horisontalkvarn I, 54 
horn II, 185 
hornstock II, 112 
hugga loss I, 81 
huv I, 150, II, 95, 98 
huvud II, 86 
hårsikt II, 143 
häck I, 149, 163, II, 82, 187, 191 
häcka II, 149, 191 
häcksked II, 84 
häckverk II, 82, 190 
häst II, 116 
hästkvam I, 17 
hätta II, 96, 190 
hölje I, 35, 47 
hörnstolpe I, 58 
höstmöln II, 128 

inluring I, 190 
innerfodring II, 72 
innerskovel II, 72 
inpassa I, 38 
intag II, 58 
isa II, 169,170 
isbill II, 171 
isgaller I, 81 
isgrind 11, 62 
ising II, 171 
issöda 1,81  

jordträ II, 111 
järnband I, 33, 46, 47, 49 
järndubb I, 39, 49 
järnhacka I, 38 
järnkätting 1,48 
järnring I, 48 
järnspett 1,48 
järntapp II, 67 

kaffeho I, 6 
kaffekvarn I, 6 
kall, karl I, 238, 250, II, 183, 192, 197, 199 
kallkvarn, karlkvarn I, 120, 123, 132, 238, II, 

182, 192, 197, 199 
kallkvem (no.) I, 29 
kallpik II, 73 
kalv(a)skånk I, 172, II, 185 
kammare 1,51 
kanna II, 152 
kappe II, 146, 152 
kapståndare II, 106, 193 
kar I, 47, 67, 178, II, 55, 186 
kara, s. I, 80, II, 150 
karl- (kall-)blad I, 251 
karm I, 180 
kav II, 164,194 
kavle II, 29 
kedja 11, 29 
kil(e) I, 34, 38, 48, 81, II, 16,40 
kila (bussen) II, 17 
kiljärn II, 18 
kilnål II, 18 
kilstång I, 83 
kilstöt II, 18 
kjortel II, 97 
kjortelkvarn I, 72, 137, II, 185, 192 
kjus II, 147 
klacka fast II, 170 
klammer II, 54 
Mena, Mena i sig, på sig II, 131, 169 
kul, 82, II, 143 
kloftband II, 54 
klubba I, 81, 239, 247 
klubbkvam I, 120, 126, 131 
kluns I, 191, 250 
kläda på II, 79 
klädning II, 97 
klädsel II, 97 
klämma (åt) 11, 44 
klövja (till kvarnen) II, 161 
knarka, s. II, 185 
knavel I, 218 
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knissemjöl II, 141 
kors II, 1 1 1 
kove II, 50 
krack I, 174 
krava, vb II, 168, 192 
krona II, 87 
kronhjul I, 255, II, 92, 186 
kross II, 7 
krossa I, 1,80 
krossning I, 1 
krysslagda bjälkar I, 58 
kränka, s. I, 174, II, 193 
krögare, krökare II, 104, 187, 190 
krögarm II, 104 
krögbjälke, lcrökbjälke II, 104, 187, 190 
kugg(e) I, 50, II, 45 
kugga över 11, 46 
kugg-grav II, 64 
kugghjul I, 49, 59, 63, 66, 254, II, 92, 184 
kugghjulsutväxling I, 18 
kuggring 11, 45 
kund I, 85 
kundkrets I, 85 
kupa, s. I, 142, 151, 155, II, 183, 186, 192, 

196,199 
kuphäst I, 174, II, 183, 192, 196, 199 
kuppe II, 194 
kur II, 96, 191 
kurlucka II, 96 
kursvill II, 97 
kuse!!, 147,194 
kvarn!, 10, 93, II, 178, 181, 197,198 
kvarn (i ortnamn) I, 24 
kvamande, s. II, 128 
kvamare, S. II, 81, 159, 188 
kvarnarm 11, 81 
kvarnaxel l, 75, 253,11, 86, 186 
kvarnbonde II, 158 
kvarnbro 11, 63, 115 
kvarnbrott II, 27 
kvarnbrygga II, 63 
kvarnbyggare II, 176 
kvarnbygge I, 23 
kvarnbör(d) II, 174, 193 
kvarnbörda II, 161 
kvarndamm I, 51, II, 51 
kvarndel II, 23 
kvarridocka II, 73 
kvarndrift I, 23 
kvarndygn 1,40, 85, II, 157 
kvarnen har frusit ned II, 170  

kvarnen springer II, 175 
kvarnen är nedfrusen, nedisad II, 170 
kvarnflykt II, 75 
kvarnfogde I, 40, 85, II, 157 
kvarnfolk II, 158 
kvamfora II, 145, 160 
kvarnfork II, 28 
kvarnfut II, 157 
kvarngosse I, 172,11, 185 
kvarngubbe II, 158 
kvarnhacka l, 48, 81, II, 21 
kvarnhjul I, 252, II, 92 
kvamhoppa I, 138, II, 185, 188 
kvarnhus I, 23, 58, II, 47, 178 
kvarnhäst l, 174,11, 102, 116, 185 
kvarning II, 160 
kvarnkall, -karl I, 238, II, 178, 183, 185, 199 
kvarnkammare I, 51, II, 49 
kvarnkarl, 178, II, 183, 184 
kvarnkarets lock II, 184 
kvarnkarets underlag II, 184 
kvarnkarl II, 158 
kvarnklubba I, 239, II, 25 
kvamkommision I, 90 
kvarnkrypa I, 138,!!, 188 
kvarnkärra I, 85,11, 145 
kvarnkäring II, 2, 185 
kvarnkätting II, 29 
kvamkörare II, 159 
kvarnlag II, 156, 158, 179 
kvarnlass II, 144 
kvarnlave I, 191,208 
kvarnlina II, 29 
kvarnloft II, 49 
kvarnlucka II, 55 
kvarnlur!, 189, 193, 195, II, 177, 191 
kvarnlur I, 212 
kvarnlänk 11, 29 
kvarnläst II, 25 
kvampar I, 138 
kvarnpers, -press II, 107 
kvarnpicka II, 22 
kvarnresa II, 160 
kvarnrulle II, 27 
kvarnrump(a) II, 101 
kvarnrå II, 82 
kvarnränna I, 259, 262 
kvamrätta II, 25, 188 
kvarnsegel II, 76 
kvamsegle I, 12 
kvarnsked II, 75, 193 
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kvarnskjul II, 99 
kvarnskjuts II, 160 
kvarnskvalta I, 118 
kvarnskäppa II, 153 
kvarnspak II, 28 
kvarnspång II, 63 
kvarnstall I, 85,11, 162 
kvarnstege II, 115 
kvarnsten l, 33, 59, 74, II, 1, 177, 186, 188, 

197 
kvarnstenen, den undre II, 177 
kvarnstenen, den övre II, 177 
kvarnstensbrytning I, 44 
kvarnstensöga II, 13 
kvamstinta II, 185 
kvarnstock I, 253 
kvarnstubbe II, 109 
kvarnstuga I, 41, 85, II, 50, 51 
kvarnsven II, 156 
kvarntorr, adj. II, 130 
kvarntrapp II, 115 
kvarntratt I, 67, 147, 150, 154 
kvarntull II, 150 
kvarnvatten II, 163 
kvamverk II, 31 
kvarnvinge II, 74 
kvarnväder II, 174 
kvamäcka II, 160 
kvarnöga II, 13 
kylval, 239, 247, II, 191 
kylvekvam I, 120, 126, 151 
kåpa I, 48, II, 18 
kätting II, 29 
köra till kvarns, till myllan II, 161 
köva, vb II, 168, 194 

lager I, 36, 39, II, 69 
lagstiftning!, 23, 87 
lampa!, 256, 258, II, 34 
lampstock II, 36 
lave I, 191, 208, II, 187 
liggare I, 146, II, 183, 186, 191 
lilla gången, lillgången II, 90 
1111-lopp II, 90, 193 
lina!!, 29 
linjal I, 48 
loft II, 49, 191, 195, 198 
lopp II, 88 
lovart II, 122 
lucka, vinglucka!, 61, 63, II, 193  

lucka (i rännan) I, 40, II, 55, 77, 187 
lugnåssten II, 2 
lunn I, 175, II, 60, 194 
lur!, 16, 179, 183, 187, 189, 193, 195, II, 181, 

182, 183, 192, 1%, 197, 199 
lurband!, 190, 207 
lurbindning I, 189, 207 
lurstock(ar) I, 190 
lurås!, 190 
lyfta!, 38, 48, II, 43, 190, 198 
lykta 1,255, II, 93, 187, 195, 196, 198 
lådigsvatten II, 172, 193 
långbro II, 115 
långho I, 261, 264 
långjärn I, 50, 59, 83, 236, II, 177, 184, 186, 

197 
långjärnshals II, 31 
långjärnslager I, 50 
långjärnstapp I, 50, II, 32 
lägavel II, 121 
lägga II, 44 
lägga ihop II, 43 
lägga i sig, på sig, sig på II, 131 
lägga ned, ner!, 48, II, 24 
lägga (till)samman(s) II, 44 
lägga åt II, 44 
länk II, 29 
läst II, 25 
lätta, vb I, 37, II, 42, 197 
lätta, s. II, 38, 39, 188 
lättanordning I, 74 
lättbalk II, 37 
lättbjörn II, 37, 120, 185 
lättbleg II, 40 
lättbro II, 36, 41, 190, 195, 198 
lättkil I, 37, 40, 50 
lättklove II, 41 
lättskruv(e)I, 50, II, 41 
lättstake I, 37 
lättstock I, 50, II, 36, 40, 41 
lättstång!, 50, II, 41 
lätt-trä II, 41 
lätt-tyg II, 39 
lättverk I, 36, 78, II, 38 
lättvägge 11, 40 
lättås II, 41 
löp I, 150, 165, II, 91, 189 
löpare I, 7, 140,144, 174, II, 183, 186, 191, 

197, 198 
lös i bussen II, 18 
lösa kvarnen II, 175 
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löshult II, 118, 187, 189 
löt II, 72 

mala II, 122, 177, 181, 188, 197, 198 
mala stämmevis II, 172 
mala tomme II, 129 
mala ur II, 150 
mala (vid) dammar II, 172 
mala (vid) dämme II, 173 
mala (vid, i) stämmor II, 172 
mala vid stämning II, 173 
malbör(d) II, 174 
malekarl II, 158 
malekund II, 159 
malfullt II, 162 
maling II, 128 
mall I, 48, II, 30 
mallass II, 145 
malning I, 1,5, 80, II, 133 
malningslass II, 145 
malster I, 179, 188, II, 193 
maltkvarn II, 9 
maltorr, adj. II, 130 
maltrångt II, 162 
malvatten II, 162 
malvind II, 173 
malväder II, 174 
malyta II, 12 
mamsellimylly (fl.)!, 72 
mandel I, 217, II, 181 
manick II, 120,189 
mata slut II, 150 
mata ur (skon) II, 150 
mataranordning I, 59 
matarel, 168, 171 
matarkäpp I, 171 
matarpinne!, 171 
matarring I, 174 
matarslå!, 171 
matarsticka I, 171 
matarstock I, 172 
mellanstag II, 88 
mellantåg II, 88 
mittspira I, 63 
mjöl I, 80, II, 134, 181, 197, 198 
mjölbinge I, 216 
mjölbiten, ptc. II, 132 
mjöldamm II, 140 
mjöldust II, 140 
mjölgång II, 12, 193, 199 
mjöl-, mölhosa I, 212, 215, II, 193  

mjölhus 11, 48 
mjölkar I, 178, II, 186 
mjölkast I, 36, 211, II, 192, 196 
mjölkista I, 36, 215, 217 
mjölkuppe II, 146 
mjöllur I, 212 
mjölmun I, 213, II, 189, 198 
mjölnare I, 41, 80, 84, II, 155, 196 
mjölnardräng I, 84 
mjölpyngel II, 147, 191 
mjölpåse II, 146 
mjölring I, 209, II, 12, 177, 183 
mjölräka II, 150, 194 
mjölränder, pl. II, 11 
mjölränna I, 47, 51, 74, 212, II, 198 
mjölstrut 1,213, 215 
mjölsäck, säck I, 80, II, 145 
mjöltrumma 1,213, II, 196, 197, 199 
mjöltuta I, 212, 215 
mjölvåning 11, 48 
mjölålla I, 216 
mola (lat.) I, 7 
mola versatilis (lat.) I, 8 
molere-serien I, 2 
mortarius (lat.) I, 4 
mortel I, 1,2 
motskovel II, 71 
mun!, 213 
mus(e)bjälke II, 119, 185, 189 
mäld, mälder I, 80, II, 132 
mäldare II, 159, 188 
mäldbonde II, 158 
mäldbörda II, 161 
mäldfolk II, 158 
mäldgubbe II, 158 
mäldkarl II, 158 
mäldkund II, 159 
mäldkuppe II, 146 
mäldlag II, 157 
mäldlass II, 144 
mäldpåse II, 146 
mäldtratt 1,47 
mäldtränge II, 162 
mälningslass II, 145 
märr II, 26, 185 
mylleaxel II, 86 
mylletorr II, 130 
mylna I, 29 
mölla 1,24, 103, II, 190, 195, 198 
mölla (i ortnamn)!, 104 
möllare I, 218, 220, II, 154, 190, 195, 198 
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möllardräng II, 156 
möll-lass II, 145 
mölle II, 133, 190, 198 
mölleaxel II, 186 
möllebonde II, 158 
möllebyggare I, 79, II, 176 
mölledamm II, 51 
möllefolk II, 158 
möllefot II, 110 
möllehatt II, 96 
möllekammare II, 50 
möllekarl II, 158 
möllekund II, 159 
möllekörare II, 159 
möllepall II, 96 
möllerumpa II, 101 
mölleränna I, 259, 262 
möllesegel II, 76 
möllesven II, 156, 189 
möllesäd II, 133 
mölletrapp II, 115 
mölletrång II, 161, 190 
möllevatten II, 163 
möllevind II, 174 
möllevinge II, 74 
mölleäcka II, 160 
mölleöga II, 13 
möllväder II, 174 
möln II, 128 
mölna I, 103 
mölna (i ortnamn)!, 24, 104 
mölnare I, 218, 220, II, 155, 191, 196 
mölnardräng II, 155 
mölnbör(d) II, 174 

nacke II, 185 
nagel II, 85 
nav II, 90 
nickpinne I, 171 
no I, 261, 265 
nock(e) II, 31 
nordisk kvarn I, 18 
norka, s. I, 114,11, 185 
nål I, 237, II, 32, 67, 73, 94 
nålbalk II, 114, 119 
nålbjälke II, 119 
nåldyna II, 68 
nålsprund II, 95 
nålsten II, 69 
nålstock II, 119  

odalkvarn I, 19, 88 
omgång II, 98, 187 
omgärd(a), s. I, 210, II, 192, 1%, 199 
osiktat mjöl I, 82 
ovansten I, 140, 143 

packning I, 34, 47 
panna II, 33, 69, 187 
pannbjälke II, 36 
pannstock II, 36 
passa hop I, 48 
pers, press II, 107,187 
persknekt II, 109 
pers-, press-stång II, 108 
pik II, 73 
picka, vb II, 19, 196, 199 
picka, s. II, 22, 188 
pickhacka, pikhacka II, 23 
pickhammare 11, 23 
picking, pickning II, 21, 188 
pickmjöl II, 141 
pigg II, 68 
pilaster II, 100 
pina, s. I, 114,11, 185 
pincere-serien I, 2 
pinne!, 218 
pirre I, 240, 249 
pirrekvam I, 120, 131 
port!!, 78, 192 
potquern (eng.)!, 11 
press II, 107, 187 
pressbjälke II, 108 
pressbom II, 108 
pressida II, 122, 189 
presståg!!, 109 
pressvatten II, 168 
puss II, 52 
(den) påare I, 140, 143 
pådrag II, 58 
påse II, 146 
påsten I, 140, 143, 11 1%, 199 

raffelpinne I, 171, 173 
rallarepinne I, 171, 173 
redsten II, 4 
reell, 28 
resa till kvarnen II, 161 
reva II, 80, 193 
rhenska stenar!, 11 
ribbal, 60 
riffla, vb II, 21 
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fiffla, s. II, 10 
rifflebräde II, 30 
rifflemall II, 30 
rifflemått II, 31 
riläkte II, 84, 189 
ring I, 36, 49, 80, 191, 210, II, 68, 72 
ringkarl, 178,11, 186, 191, 195, 198 
ringmjöl I, 209, II, 183, 190, 198 
rinnare I, 141, 144,11, 191 
rist, ristare I, 171 
ristpinne I, 171 
ristval I, 171 
romersk kvarn I, 18 
rostning I, 2 
rotviska I, 120, 131 
rulle II, 27 
rump(a) II, 101, 185, 187 
rumpstång II, 102, 192 
rystare I, 171 
rågkvarn II, 8 
räffelbräde II, 30 
räffelmall II, 30 
räffla, vb II, 21 
räffla, s. I, 19, 33, 38, 46, 80, II, 10, 187, 194 
räka I, 251 
ränna I, 40, 51,259, 262, II, 186, 197 
rännare I, 141, 145, II, 191 
ränneband 11, 54 
rännegång I, 261, II, 192 
rännestock II, 55 
ränneunderlag II, 55 
rörsticka I, 172 

sadel II, 116, 185, 187 
sadelsten I, 5 
sadelträ II, 117 
salning II, 117 
saltkvarn I, 7, 8, 11 
sammala, vb II, 188, 197 
sammala, s. II, 6, 126, 185, 188 
sammalet, ptc. II, 137 
sammalning I, 44 
sammalskvarn II, 6 
samsikt II, 138 
samsten II, 3 
sandsten II, 3 
sanka vatten II, 173 
saxträ II, 116 
segel I, 61, 63, II, 76 
segelbana II, 88 
segelduk I, 61, 76  

segelspår II, 13 
segla av II, 80 
segla på 11, 79 
segle I, 12, 34, 39, 50,81, 83, 220,11, 177, 

181, 197, 198 
seglespår I, 34,11, 13 
selbusten II, 2 
sidsträva II, 112 
sikt I, 82, II, 138, 142 
sikta, vb I, 82, II, 127 
sikta, s. II, 6, 185, 188 
siktkista II, 142 
siktkvarn II, 6 
siktlår II, 142 
siktmalning I, 44 
siktmjöl II, 138 
siktskåp II, 142,143 
siktsten II, 3 
siktverk II, 142 
sinka, s. II, 85 
sistmjöl II, 140 
självhacka, s. 11, 7, 185, 188 
självhackande I, 44 
skak I, 168 
skakande ränna I, 36, 47, 67 
skakare I, 170 
skakarepenne I, 171 
skakarring I, 174 
skakepinn I, 171 
skak(e)tein (no.) I, 172 
skakkäpp 1,36, 170 
skakmandel I, 171 
skaksikt II, 142 
skakval I, 170, 172 
skakvand I, 171 
skalk II, 85 
skalkall, 175 
skevrätta, s. II, 25 
skidbord II, 57, 61 
skifta II, 149 
skinnkuse II, 147 
skinnsäck II, 148 
sko I, 81, 166, II, 183, 186, 187, 197 
skoslag I, 172 
skota II, 79, 193 
skovel, skovla I, 38, 48, 49, 250, 251, II, 70 
skovelblad I, 38, 250 
skovelgå'ng II, 71 
skreva, vb 11, 76 
skricka, s. II, 105, 193 
skritt II, 76, 105, 1 1 1 
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skrov!!, 121, 187, 189 
skruck I, 149,161 
skrull II, 98 
skrullkvam I, 136 
skruv I, 148, 152, 158, II, 40, 183, 186, 197, 

199 
skruvbock I, 174 
skruvstol l, 174 
skrå, vb II, 124, 189, 198 
skråning II, 136, 189 
skråtuta I, 212 
skräda, vb II, 124 
skräda, s. II, 6, 185, 188 
skräde II, 136 
skrädmala, vb II, 124, 188 
skrädmjöl II, 136 
skrädning II, 136 
skräpp l, 149, 153, 162 
slcräppnon I, 168, 170 
skräppsko I, 168, 170 
skräppås I, 174 
skunke 11, 99 
skurbotten I, 268, II, 197 
skvalpa, s. I, 118, II, 188 
skvalpkvarn I, 118 
skvalta, s. 1,21, 117, 138, II, 178, 182, 196 
skvaltkvarn 1,2, 18, 31, 117, II, 178, 182, 188, 

196, 197, 199 
skvatta I, 118, 123, 128, II, 178, 186, 188, 190, 

195, 198 
skvatthjul I, 240 
skvattla, s. I, 118, 128 
skvätta, s. II, 188 
skymmel, 179, 185, II, 199 
skära, vb II, 124 
skärpa, vb I, 38 
skärpning I, 38, 48, 79 
skärrand II, 11 
skömme I, 179, 185, II, 192 
sladdra, s. I, 168, 170 
slagsikt II, 142 
slana II, 104 
slattrare I, 168, 170 
slavkvarn I, 9, 16 
slett, s. 11, 91, 191 
slider II, 53, 84, 191 
slink I, 190 208, II, 183, 186, 191, 198 
slock I, 213, 260, 263 
slunga, s. II, 103, 189 
sluss II, 61 
slå, s. II, 83  

slå igen II, 167 
slå på II, 148 
slå ut (seglen) II, 79 
släppa igång II, 175 
släppa ned II, 24 
släppa på II, 166 
snedsträva II, 112 
snedstyva II, 112 
snedständer II, 100 
snes 1,237, II, 183, 199 
sopmjöl II, 141 
spak I, 38, 48, 51, II, 28 
spann II, 5 
spel II, 27 
spelbjälke II, 119 
spindel!, 59, 66, II, 94, 199 
spindelhjul II, 94 
spira, s. II, 81 
spjäll I, 251, II, 77, 193 
sporre 1,240, 249, II, 73, 194 
sporrekvarn I, 120, 126, 132 
sprunds II, 189 
sprängvatten II, 168, 172 
spunds II, 16 
spundskil II, 16 
spuns II, 189 
spång II, 63 
spår!!, 13 
spårpanna II, 33 
spårtapp II, 32 
stabbe II, 110 
stabbemölla II, 189 
stadvatten II, 173 
stag I, 76 
stall II, 162 
stamp I, 3,240, 248 
stamp(a)kvarn I, 120, 131 
stanna kvarnen I, 81 
stege II, 115 
sten, kvarnsten I, 33, 44, 67, II, 2 
stenband II, 9 
stenbjälke 1,67, 209,11, 113 
stenbädd 1,47, 67, 191, 208 
stenfot II, 110 
stengång I, 139, II, 186 
stenkar II, 196 
stenkrans I, 191 
stenlina II, 29 
stenlänk II, 29 
stenmjöl II, 141 
stenpar I, 75, 138 
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stenstol!, 190, 207, II, 183 
stenstolpe I, 209 
stenstolsstolpe I, 209 
stenstolssyll I, 209 
stenträ II, 113 
stibord, stigbord II, 57 
stjärnhjul!, 255, II, 92, 186, 195, 198 
stjärt!!, 101, 185, 187 
stock I, 253 
stockbardun(a) II, 88 
stol!, 174 
stolpe I, 58, II, 110, 117 
stolpkvarn I, 54, 135, II, 185, 188 
stombotten I, 191 
stomma(n) I, 179, 182, II, 192, 196, 199 
stomport II, 78 
stop II, 152 
stora gång, storgång II, 88 
stora hjulet II, 93 
storlopp II, 88 
storsegle II, 114 
stråkbotten!, 268 
stråle!!, 11 
strätta, s. II, 188 
sträva, s. I, 66, I!,99, 112 
stubbe I, 240, 248, II, 107, 187 
stubbkass II, 121, 189 
stubb(e)kvarn!, 120, 132, 135 
stubb(e)mölla I, 135, II, 185, 186, 189 
stup I, 267 
stupho I, 267 
stupränna!, 267 
stut!, 149, 153, 160, II, 199 
stutås I, 174 
styva, s. II, 103, 112, 190 
ståla, s. II, 7, 185, 188 
ståla, vb II, 127, 188 
stålkista II, 34 
stålkvarn II, 7 
stålpanna II, 33, 69 
stålpigg II, 68 
stålsikt II, 7, 139, 143 
stålsikta, vb II, 127 
stålsikta, s. II, 188 
stålsten II, 4, 45 
ståltapp II, 32 
ståltärning II, 35 
ståndare I, 250, II, 110, 117, 187 
ställa II, 44 
stäm, s. II, 173 
stämbord II, 57  

stämma, s. II, 56, 173, 188 
stämma, vb II, 167 
stämme, s. II, 56, 188 
stäm(me)lucka II, 56 
stämräka II, 59, 194 
stämstång II, 59, 60 
stämtyckla II, 58, 194 
stänkkall II, 59, 194 
stört I, 267, II, 191 
stöt I, 2 
stöta I, 2 
stötta I, 58, II 112 
sugga II, 26, 185 
sump I, 260, 262, II, 52, 196, 199 
sump(e)band II, 54 
surpa II, 170 
svans II, 101, 185, 187, 190 
svansstyva II, 103 
svansträ II, 101 
sveda mjölet I, 81 
svepa in I, 182 
svep(e), svepmjöl I, 210 
svill II, 1 1 1 
svingel I, 217, 219, II, 189, 198 
svängel II, 30 
syl II, 87 
syll II, 88, 111, 189 
syllsten II, 89, 187, 189 
såda II, 144 
sådmjöl II, 138 
säck!, 80, 85 
säcka om II, 149 
säckhållare II, 148 
säcksida!!, 122, 189 
säd!!, 133 
sälla II, 127, 189 
sämja, vb II, 24, 192, 1%, 199 
sätta igång!, 80, 82, II, 166 
sätta i sig II, 131 
sätta i spjällen II, 79 
sävmjöl II, 139 

ta till möllan II, 161 
tackla, vb II, 80, 193 
taga tull II, 152 
taga upp II, 23 
tapp II, 32, 67, 91, 115 
tappbjälke!!, 114 
tappdyna II, 68 
ten II, 95 
ters II, 26 

242 



tillbakagående ström!, 81 
tilländes II, 76 
tjäla II, 169 
toppsikt II, 139 
torr!, 82 
trapp(a) II, 26, 115 
trappa!, 83 
tratt I, 36, 47, 67, 150,166 
trilla, s. I, 256, 259, II, 93, 197, 199 
trillestake II, 46 
trittare I, 172, II, 185 
tro, s. 1,261, 266 
trumma I, 215 
trut!, 149, 154, 161,!!, 193 
trutkränka I, 174 
trygla I, 168, II, 194, 197 
träckbräda II, 77, 189 
tråk' avel I, 48 
träkil 11, 26 
trälår!, 80 
trämortel!, 3 
tränga, vb 11, 45 
träram I, 40 
träskyffel!, 81 
trästav I, 50 
tull, 22, 30, 84, II, 150, 187, 197 
tulla, vb II, 151, 197 
tullbinge II, 154, 192 
tullbula II, 154 
tullkappe II, 152 
tullkar II, 154 
tullkista II, 153 
tullkvarn I, 137,11, 188 
tullmått II, 153 
tullskäppa II, 153 
tullsäd II, 153 
tunga!!, 113, 185 
tut I, 148, 153, 159, II, 183, 194 
tuta, s. I, 212, 215,11, 186, 190, 198 
tvärbalk II, 120 
tvärribba I, 63 
tvärslå II, 83 
tynga I, 38, II, 43, 197 
tysk kvarn I, 56 
tå II, 112, 185 
tärning!, 48, II, 16, 35 

underfall II, 66, 165, 187 
underfallshjul I, 20,48, II, 64, 184 
underhus II, 48, 1%, 197,199 
underkvarn II, 47, 195, 198  

underlag II, 55 
underreda I, 191 
understen!, 13,34, 145, II, 183, 186, 188 
undervåning!, 51 
uppståndare II, 55 
utfall II, 61 
utfallslucka II, 61 
utkast I, 213 

val(e) II, 46 
valkringla!, 256, 258, II, 197 
vallykta!, 256, 258, II, 197 
vandring II, 98, 187 
vandringshjul 11, 92 
vara i sko(n) II, 129 
vase!, 191, 208 
vattenaxel I, 253 
vattenbord II, 57 
vattenbrist II, 165 
vattenhjul!, 20, 39, 48, 240, 252, II, 184, 186 
vattenhjulkvarn I, 134 
vattenhjulsaxel I, 17, 34, 253, II, 184 
vattenhjulsbotten II, 72 
vattenhjulsring II, 72 
vattenhjulstapp I, 36 
vattenho I, 261, 264 
vattenkvarn I, 17, 116, II, 188 
vattenmölla I, 116 
vattenränna!, 259, II, 178, 184 
vattentrott II, 165 
verk II, 31 
vetekvarn II, 8 
vida!, 147, 154, 157, II, 183 
vidliggare II, 159 
vinda ned II, 24 
vinda upp!!, 24 
vindel I, 218, II, 189 
vindfork II, 28 
vindhäst II, 102 
vindlänk II, 29 
vindrulle II, 27 
vindspak II, 28 
vindspel!, 61, 11, 27, 105 
vindspira II, 104 
vindstock I, 48, II, 27 
vindås II, 27 
vinge I, 60, 63, 76, II, 74, 185 
vingarm I, 60, II, 81 
vingaxel!, 60, 63, 75, II, 86 
vingestock II, 81 
vingeträ II, 81 
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vinggrind II, 83, 191 
vingsked II, 85 
vingskida II, 85 
vrida I, 61, 75,11, 107 
vridbana I, 74 
vridbar överdel I, 74 
vriddon II, 106 
vridkvarn I, 7 
vridstol II, 106 
vridstång I, 59, 63, 75, II, 102 
vårmöln II, 128 
väcka loss II, 171 
väder II, 174 
väderbjörn II, 119, 185 
vädergavel II, 121 
vädergång II, 88 
vädergällt, adv. II, 176, 193 
väderkvarn I, 52, 134, II, 185, 188 
vädermölla I, 134, II, 185 
vädersida II, 121 
vägge II, 16, 26, 40, 187, 192, 1% 
välhjul I, 256, 258, II, 93 
vändstock I, 253 
väng(e) II, 74 
vängaxel II, 86 
vängeträ II, 81 
vänggrind II, 83 
vängslider II, 84 
vängspira II, 81 
vässa, vb II, 20  

åka till kvarnen II, 161 
åtaga II, 4 
ås(ar) I, 174, 191, 208, 254, II, 86, 186 
åsnekvarn I, 8, 17 

älvkvarn I, 3 

öga!, 34, 67, 80, II, 13, 177, 185, 187, 197, 
198 

ögonkavel, -kavle I, 81, II, 29 
ögontjänare II, 30, 185 
ögonval II, 30 
ölandskvarn I, 58 
ömsa II, 149 
örpanna II, 33,73 
örpigg, örpik II, 73 
överdel (vridbar) I, 62, 74 
överfall II, 65 
överfallshjul I, 21, 30, 48, II, 64, 184, 187 
överfallskvarn I, 30 
överflödsvatten 1,40, 51, II, 166 
överhus, övrehus II, 49 
överkvarn II, 48, 192, 196, 199 
överloppsvatten II, 166 
översten!, 13, 34, 50, 67, 139, 143, II, 182, 

186, 188, 196 
övervåning!, 51 
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